Information om höstens verksamhet
Nedan följer information om planerad verksamhet under andra halvåret 2022. Någon
ytterligare information kommer inte att ges ut förutom på hemsidan (f6kamrat.se).
Spara därför detta meddelande och notera tider och begivenheter i din
almanacka!
1. Årsmöte 2022
2022 års årsmöte genomförs på Skomakarn´s lördagen den 3/9 med början
kl.1030 då vi minglar och dricker kaffe och äter en fralla.
Årsmötesförhandlingarna börjar kl.1100 och därefter lyssnar vi till Ulf Nylöf
som visar bilder och berättar om Swedish Air Force Historic Flight. Årsmötet
avslutas med en enkel måltid varefter vi som vanligt förflyttar oss till vakten vid
f.d. F6 för ett fotografi. Anmälan om deltagande till Roine Larsson på tfn
0708869928 senast måndagen den 29 augusti. För de som önskar delta i
måltiden är priset 100 kr som betalas vid ankomsten. Övriga deltar utan
kostnad.
2. Besök vid Femörefortet
Den 21 september besöker vi ovan
nämnda kustartillerianläggning belägen i
närheten av Oxelösund. Anläggningen
uppfördes under kalla kriget och är idag
ett fantastiskt fint museum om påminner
om flydda dagar. Gå gärna in på nätet så
får ni en uppfattning om vad som väntar!
Vi avreser kl. 0830 från Öltappen och
startar besöket med en soldatmåltid
(alltså ärtsoppa och pannkakor) innan vi
får en guidad visning av fortet. Avresa
sker ca.1500 och på hemvägen stannar vi någonstans för en fikapaus.
Anmälan till Claes vill vi ha senast den 12 september på tfn 0761097351.
Pris för deltagande är 100 kr.
3. Torsdagsträff med föredrag
Den 20 oktober träffas vi på ONEGAME café
BATALJONEN kl. 17 och lyssnar till Leif Åström (vidare
presentation onödig) som berättar om sitt liv i Flygvapnet.
Vi ser fram emot en spännande timme som följs av en
enklare måltid.
I den filmsal som finns i kafét ryms 50 åhörare medan det
i kafélokalen ryms 35 sittande. Det kan således vara av
nöden att begränsa antal åhörare som både vill lyssna till
Leif och därefter inta en måltid. Så det kan i detta fall vara
bra att vara tidigt ute med anmälan eftersom principen
”först till kvarn” gäller.

För de som deltar i båda begivenheterna år kostnaderna 100 kr. Deltagare i
enbart föredraget betalar 50 kr.
Vägbeskrivning: Kör mot fästningen och Götiska Valvet. Ca.100 m innan
valvet kan du till höger se det f.d. tvätteriet och en stor grusplan där du kan
parkera. Du är nu framme!
Anmälan till Roine Larsson senast fredagen den 14 oktober på telefon
0708869928.

4 Jultallrik
Torsdagen den 15 december träffas till en traditionell jultallrik på Skomakarn´s
med start kl. 18. Inget finns väl mer att tillägga. Vi samlas och trivs som
vanligt.
Tillställningen kostar 100 kr. per person och anmälan till Claes vill vi ha senast
den 9 december på telefon 0761097351.

Välkomna till ovanstående evenemang önskar styrelsen!

Observera!
Det kuvert som detta infoblad är utsänt i har felaktig adress angiven. Som tidigare
meddelats är korrekt adress: c/o Roine Larsson, Kruthusvägen 30 B, 546 33
Karlsborg. Kan vara bra att veta om ni vill kontakta föreningen postledes!

