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Besök vid Historiska museet
Vi besöker Historiska museet på Narvavägen 13 - 17
fredagen den 16 oktober klockan 13.00. Vi får en guidad
visning på omkring en timme. På museets café Rosengården kan man äta eller ta en kopp kaffe. Museet har också
en butik.
Historiska museet är ett av Sveriges största museer. Dit
kommer varje år tiotusentals besökare från Sverige och
övriga världen för att titta på en av världens största
vikingautställningar, Sveriges förnämsta guld- och silverskatter, makalös medeltida konst och världsunika fynd från
en av den svenska historiens mest våldsamma strider –
slaget om Gotland 1361.

Narvavägen 13 - 17

Bussarna 67, 69 och 76 har hållplats vid museet. Närmaste
tunnelbanestation är Karlaplan.
Det är fri entré på fredagar.
Anmäl till Olle Larsson via e-post olllarisolna@gmail.com
eller via SMS eller telefonsamtal till 073-0319540 senast
måndagen den 12 oktober.

Påminnelse om teaterbesök
Torsdagen den 22 oktober kl 18.30 har vi bokat
platser på föreställningen Farmor och vår herre på
Stadsteatern, Klarascenen, med bl.a. Yvonne Lombard.
Adressen till teatern är Sergels Torg 7. Den ligger i
Kulturhuset vid hörnet av Drottninggatan och
Brunkebergsterrassen.
Yvonne Lombard

Denna påminnelse är till för dig som redan är anmäld.
Tyvärr kan inga ytterligare anmälningar om deltagande
tas emot enligt teaterns regler.
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Pubkväll på FRA
Torsdagen den 19 november klockan 17.00 träffar vi
gamla och nya arbetskamrater i FRA:s pub.
Buss 323 går från Brommaplan 16.30.

Trevligt att ses !

Anmälan görs till Stig Svennander senast torsdagen
den 12 november. Helst via e-post till
stig.svennander@swipnet.se alternativt via SMS till
tel.: 073-803 09 53.
OBS! Vid anmälan ska namn och personnummer
uppges. Glöm inte ta med legitimation.

Den klassiska jullunchen
Årets jullunch kommer att serveras torsdagen den 17
december. Buss 323 går från Brommaplan klockan
11.30. Samling i Filmsalen före klockan 12.00 där
någon ur myndighetsledningen som vanligt kommer att
berätta om året som gått vid FRA. Omkring klockan
13.00 blir det glögg och mingel samt visning av
museet. Och klockan 14.00 sätter vi oss till bords för
att avnjuta julmaten. Vi önskar varandra God Jul.
I matsalen klockan 14.00

Anmälan görs senast torsdagen den 10 december till
Åsa Ljungqvist på telefon 08-471 49 49 eller via e-post
till asa.ljungqvist@fra.se Uppge förutom namn även
personnummer vid anmälan. Och glöm inte att ta med
legitimationskort.
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Övrigt
Veteranföreningens ordförande Olle Larsson deltog
den 28 augusti vid avtackningen av överdirektör
Christina Malm, som från och med 1 september blev
generaldirektör vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (före detta Pliktverket). Olle överlämnade
en bukett blommor och tackade för stödet till FRA
VET.
GD Christina Malm

Avtackningen skedde i en vackert utsmyckad och
välfylld matsal. Många, även flera inbjudna gäster, höll
tacktal med värme och hel del humor inför en mycket
rörd Christina.
Vem som blir ny överdirektör vid FRA är i skrivande
stund inte känt.
Även Avdelningen för Signalunderrättelser fick en ny
chef dagarna före 1 september. Det blev Gustaf
Wallerfelt som tidigare var överste och arbetade inom
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST.
Det finns ett förslag inom landstinget att minska
turtätheten på busslinje 323, att helt dra in trafiken
mellan klockan 10.00 och 13.50 samt efter 19.13.
Myndigheten kommer att ta upp frågan. Men
kontrollera turlistan inför framtida besök vid FRA.

Glöm inte att lägga in alla dessa aktiviteter i Din
kalender !
Och läs mer på www.fravet.se

Kom ihåg FRA VET !

