Medlemmar i F3:s kamratförening, samt med respektive anhörig som inte är
medlem hälsas Välkomna. Även övriga som är intresserade är Välkomna.
Resan sker i egen buss, startar från FV-Museum i Malmslätt, (egna fordon kan parkeras
på Museets P-platser),via Fjärrbussterminalen i Linköping. Antal platser begränsat till
bussens storlek.
Femörefortet ligger strax utanför Oxelösund. Guidad
entimmestur i anläggningen, en bunker gömd i berget på
över 3 300 kvm. (Kan vara besvärligt att ta sig fram för
den som är rörelsehindrad). Här kunde 70 soldater försvara
Sverige i upp till 30 dygn. Upplev historiens vingslag.
Efter denna tur i berget är alla sugna på mat, då fortsätter vi till en populär fiskrestaurang
(finns även kötträtter), i Oxelösunds gästhamn.
När så alla är mätta och belåtna fortsätter vi till F11 Museum där vi även här har guider
som tar hand om oss, eller enskilt. För flygspaning sattes flygflottiljen F11 upp i Skavsta
1941. Muséet består i huvudsak av tre olika delar. Först ett traditionellt, med prylar
samlade i en lokal. Stora hallen är fylld med spaningsflygplan. Utanför står en
underrättelsepluton från system 37.
Efter detta när alla är nöjda vänder vi åter mot hemorten.
Allt detta för bara:

350:-kr PP

Ingår: Bussresa ToR. Fm fika. Lunch.
Entré kostnader Femörefortet och
F 11 Museum,

Program med anmälningstalong bifogas.
Antagningsbesked med inbetalningsavi skickas till anmäld/-a deltagare.

Anmälan tillhanda snarast/ senast 8 maj!

Välkommen med din anmälan!

Program och anmälningstalong
Program: Tisdag 15 maj 2018.
Kl 08.00 Avresa från FV-Museum Malmslätt. Egna fordon kan ställas på
P-platser vid FV-Museum.
LUNCH
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Varmrökt lax, kokt potatis, romsås.

08.15 Linköping Fjärrbuss terminalen.
Kallskuren rostbiff med potatisgratäng.
09.15 Fm fika på Stavsjö Krog o Cafe.
Till båda rätterna ingår sallad,
10.00 Fortsatt resa till Femörefortet.
bröd,dryck.
Kaffe o kaka.
11.00 Femörefortet, guidad visning startar.
13.00 Lunch på Restaurang Sailor, Gästhamnen Oxelösund.
14.00 Avresa från Oxelösund.
14.30 Ankomst F 11 Museum, guidad/enskilt.
16.00 Åter mot hemorten.
1730 ca Ankomst Linköping.

ANMÄLNINGSTALONG. Försvarskunskapsresa.
Härmed anmäler jag/mig följande deltagare:

Lunch kryssa i: Lax

R.biff

Förnamn:………………………..Efternamn:……………….......................
Förnamn:………………………..Efternamn:……………….......................
Förnamn:………………………..Efternamn:………………......................
Påstigningsplats:

Ringa in din påstigningsplats

FV-Museum Malmslätt
Fjärrbusstermin. Lkpg
Antagningsbesked och inbetalnings avi skickas till:
E-post adress:
Förnam:…………………………..Efternamn:……………………………..
Bostadsad:………………………..Postnr:……………Ort:………………..
Tfn:……………………………….Mobilnr:……………………………….
Anmälningstalongen kan skickas till: Epost: stigolov.carlsson @bredband.net
Alt pr post:
S-O Carlsson
Anmälan tillhanda snarast/senast 8 Maj.
Aftongatan 92
Ev övriga upplysningar: Ring S-O
589 53 Linköping.
013-15 23 23 0705-11 23 23

