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Vi påminner om årsmötet 2015 som genomförs i Filmsalen
torsdagen den 12 mars med start klockan 10.00.
Buss går från Brommaplan klockan 09.10 och 09.40. Efter
årsmötesförhandlingarna kan den som önskar äta lunch i
matsalen.
OBS! Årsmötesdokumenten finns att läsa/skriva ut på
www.fravet.se före årsmötet.
Anmälan med fullständigt personnummer
görs senast tisdagen den 3 mars till Åsa Ljungqvist,
asa.ljungqvist@fra.se eller telefon 08-471 49 49.
Glöm inte att ange om du önskar äta lunch och om du även
vill närvara under det historiska föredraget i Filmsalen
(se nedan).

Historiskt föredrag
Intressant historia med
Jan-Olof Grahn

Efter årsmötet och lunchen 12 mars kan vi höra Jan-Olof
Grahn tala om äldre tiders signalspaning, det vill säga
spaningen innan FRA bildades.
Jan-Olof kommer att berätta en hel del intressanta historier
om hur det gick till förr.
Föredraget startar i Filmsalen klockan 13.15. För anmälan,
se ovan.

Hänt sedan sist
Den 3 februari besökte vi Svenska Akademien. Ett unikt
besök, då det inte är lätt att få besöka denna gamla
kulturinstitution. Kanslichefen Odd Zschiedrich, var en
mästare på att berätta om verksamheten.
Vi tackar Carin för denna utmärkta aktivitet.
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Ett vårligt besök på Wenngarns slott
Wenngarns slott ligger ett par kilometer norr om Sigtuna,
uppfört 1670 för Magnus Gabriel De la Gardie. Fastigheten
omnämns dock första gången redan 1164 i ett dokument
som är Sveriges äldsta skriftliga källa – bortsett från
runstenarna. Wenngarn blev kronogods under Gustav
Vasas tid. År 1653 såldes egendomen till Magnus Gabriel
De la Gardie. Han förvandlade medeltidsborgen till ett
praktfullt barockslott. Vid Karl XI:s reduktion fråntogs De
La Gardie alla slott utom Wenngarn, som han fick ha kvar.
Den 10 april 2014 kl. 11.00 bjuder vi in till en guidad tur i
Magnus Gabriel De la Gardies barockslott Wenngarn och
runt den nya fina anläggningen med den öppna slotts- och
parkmiljön. Guidningen pågår ca 1 timme. Om du vill ha
ytterligare information om platsen och slottet före besöket
gå in på www.wenngarn.se
Kanske du efter guidningen vill äta en bit mat, då finns
restaurang Anstalten, som har dagens lunch för 120 kronor
och i den ingår maten, dricka, salladsbuffé, kaffe och en
godbit. Det finns också möjlighet att på slottet bara ta en
kopp kaffe och kaka för ett lågt pris. Föreningen bjuder på
guidningen men resa och lunch betalar du som deltagare
själv.
För att komma dit ta pendeltåg 36 till Märsta station och
därifrån buss 572 till Sigtuna busstation och byt där till
buss 579 mot Bålsta, stig av vid hållplats Venngarnsvägen.
Därifrån är det en bit att promenera men om du anmäler
problem med att gå för långt ombesörjer vi transfer
därifrån till samlingsplatsen. Om du tar bilen kör av E4 vid
avfart mot Sigtuna och fortsätt väg 263 hela vägen till
avtaget mot Wenngarn och sedan vidare till parkeringsplats
intill hotell Anstalten.
Anmälan sker till Carin W Rylander, helst före 5 april , på
telefon 070-4668135 /samtal eller sms/, eller via e-mail
carin.rylander@telia.com.
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En resa till sjöss
Söndag den 26 april åker vi på 22-timmarskryssning med
fartyget Birka till Mariehamn (men vi kliver inte iland).
Syftet med resan är att komma tillsammans och ha det
trevligt – helt enkelt en social resa. Veckodagen är vald på
grund av lågt pris och normalt lugnt ombord. Rullator eller
rullstol kan medföras. Hissar finns både i terminalbyggnaden och ombord.
Fartyget avgår klockan 18.00 från Birkaterminalen vid
Stadsgårdskajen, endast några hundra meter från
tunnelbanestation Slussen. Vi är tillbaka i Stockholm dagen
efter, klockan 15.45. Samling för avresa sker i
terminalbyggnadens entréplan klockan 17.00. För resan
krävs fotoförsedd legitimation. Kontroll av bagage kan
ibland förekomma. Tillträde till hytten kan ske tidigast
klockan 17.30.
För att resan ska kunna genomföras måste vi vara minst tio
deltagare. Bokning hos Birka Cruises måste göras minst en
månad före avresan. Återbetalning på grund av
reseförhinder efter detta datum kan inte ske.
Priset för resa, hytt (för 1-4 personer med stort fönster,
wc/dusch), buffémiddag inklusive dryck i Sjösalen kl.
18.30 och frukost i Sjösalen kl. 07.00-10.00 och dagens
lunch kl. 14.00 i restaurang Compagniet blir om man är två
personer i hytten 570 kronor per person. Om man vill ha
hytten för en person blir priset 730 kronor. Ett bra pris!
Anmälan görs genom att sätta in ovan angivet belopp på
FRA VET plusgiro 60 36 37 - 0 senast 20 mars och då
ange eget och ev. medföljande persons för- och efternamn
samt födelsedatum (år, månad, dag) och antal personer i
hytten.
Välkommen ombord !

De historiska skrifterna
Styrelsen får ibland förslaget från medlemmar om att
publicera de historiska skrifterna i pdf-format på Internet.
Vi har låtit förslaget går vidare till informationschefen Anni
Bölenius. Hon svarar att någon publicering på Internet för
närvarande inte är möjlig av upphovsrättsskäl.
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Vi besöker Armémuseum
Tisdagen den 19 maj besöker vi Armémuseum.
Vi samlas vid receptionen klockan 17.00, detta så att även
anställda medlemmar ska få möjlighet att delta. Fri entré.
På museet får vi en guidad tur inom utställningen Krig och fred
under 1900-talet. Utställningen invigdes den 25 oktober. FRA
har vissa föremål utställda där. Guidningen tar cirka en timme.
Därefter kan den som vill gå runt i museet till senast klockan
20.00 då museet stänger.
Armémuseum ingår i Statens försvarshistoriska museer och
finns på Riddargatan 13. Närmaste tunnelbanestation är
Östermalmstorg, uppgång Östermalmstorg/Sibyllegatan. Följ
Riddargatan cirka 300 meter. Hiss finns i byggnaden.
För att låsa in jackor och väskor i garderoben behöves en 10krona, som man får tillbaka när man sedan öppnar skåpet.
Vi får vara högst 30 personer under besöket.
Anmälan görs till Olle Larsson via e-post olllar@telia.com
eller via SMS alternativt samtal till telefon 073-0319540. Vi
ber om Din anmälan senast den tisdagen den 12 maj.

Kommande aktiviteter
Planering pågår för fler aktiviteter bland annat inför hösten.
Besök på Bogesunds slott kan komma att ske i juni eller i slutet
av augusti. Vidare finns idéer om besök vid Flygvapenmuseum
och militära fordonsmuseet Arsenalen.
Därutöver finns i tankarna besök vid Arlanda och i Stockholms
stadshus.
Vi får återkomma till vad som är möjligt att genomföra. En
begränsande faktor är föreningens ekonomi.
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