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Pubkväll på FRA
Torsdagen den 8 november klockan 17.00 träffar vi
åter gamla och nya arbetskamrater i FRA:s pub.
Buss 323 går från Brommaplan klockan 16.35.
Anmälan görs till Stig Svennander senast torsdagen
den 1 november. Helst via e-post till
stig.svennander@swipnet.se alternativt via SMS till
tel.: 073-803 09 53.
OBS! Glöm inte ta med legitimation.
Välkommen !

Jullunchen
Årets jullunch kommer att serveras onsdagen den 12
december. Buss 323 går från Brommaplan klockan
13.15. Och glöm inte att ta med legitimationskort.
Anmälan görs senast onsdagen den 5 december till
Gunnel Nyström på telefon 08-471 46 00 eller via epost till gunnel.nystrom@fra.se. Ange om du
behöver hjälp med att ta dig till och från matsalen.
och/eller att hämta mat till din bordsplats.
Tyvärr kan inte FRA i år erbjuda de lokaler som vi är
vana att träffas inom. Och därmed inte heller den
information från myndighetsledningen, som vi brukar
få. Det beror på att pågående ombyggnader inom
FRA:s område har tvingat FRA att omvandla
lektionssalar och andra utrymmen till arbetsrum.
Därför träffas vi i matsalsbyggnadens entré omkring
klockan 1330 för litet glögg och mingel, som får ske
vid borden i matsalen. Jullunch klockan 14.00.
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Kommande aktiviteter
Vi börjar året 2019 med att önska dig välkommen till en
guidning på Nationalmuseums utställning ”Nyfiken på
samlingarna”. Museet har öppnat igen efter att ha varit
under renovering i ca 6 år.
Tisdagen den 22 januari 2019 mellan kl. 1300 och
1400 inbjuder vi dig som medlem i FRA veteranförening att delta i en gruppvisning (max 25 personer
gäller).
Samlingarna visar konst, måleri, skulptur och grafik
från sex århundraden tillbaka, från 1500-talet till
sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design från
1500-talet fram till idag. Mer än 700 000 föremål
presenteras på ett helt nytt sätt. Vill du veta mera om
museet, titta in på deras hemsida
www.nationalmuseum.se.
Eftersom museet inte bara erbjuder besökare ett möte
med den fantastiska konsten kan man också njuta av en
kopp kaffe eller annat drick- eller ätbart i den
nyöppnade restaurangen.
Anmälan sker till Carin W Rylander (mobiltfnnr 070466 81 35 eller e-postadressen info@fravet.se). Vill du
vara med, träffas vi cirka 10 minuter före visningen (kl.
1250) i entréhallen. Museet ligger på Södra
Blasieholmshamnen 2 i Stockholm.
Under våren 2019 planeras ett besök vid det intressanta
Järnvägsmuseet i Gävle. Mer om detta senare.
Just nu är museet stängt för renovering. Första helgen i
varje månad, maj–september 2019, öppnas tåghallen i
Gävlestadsdelen Nynäs.
Årsmöte hålls preliminärt den 14 mars 2019.
Vi tar gärna emot förslag till utflykter och andra
aktiviteter, från dig som medlem. Kontakta gärna Olle
Finnman via e-post info@fravet.se eller ring/sms-a 070
594 3387.

Personuppgifter
Glöm inte sända dina uppdaterade personuppgifter i det
frankerade kuvert du fått.
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Det är viktigt att vi får in dom snarast då dom
utgör grunden till vilka medlemmar som skall får
info från oss.
Saknar du blankett och kuvert så slå en signal till
Gunnar Fridén på 0706967337.
Hälsningar Gunnar/medlemsansvarig
---------------------------------------------

MEDLEMMAR SOM, SÅ LÅNGT VETERANFÖRENINGEN KÄNNER TILL, AVLIDIT UNDER DET
SENASTE ÅRET
Carlsson Sven

92 år

2018-08-14

Kjelldorff Bertil

97 år

2018-09-16

Lindh Siv

92 år

2018-02-22

Ljungqvist Arne

77 år

2018-04-22

Steiner Bert

83 år

2018-09-05

Sterneld Sven

93 år

2018-09-16

--------------

Nils Ferlin

