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Sakta mycket sakta närmar vi oss den tid 
då vi kan umgås och träffas som vanligt. 
Svårt att veta vad vanligt är. Troligen 
kommer ett antal beteenden vi lärt oss 
under pandemin att vara kvar långt efter 
att den upphört. Kommer vi att känna oss 
bekväma i stora folksamlingar? 

Oavsett utveckling kan vi konstatera att 
föreningens eminenta hemsida, som sköts 
av CG, och föreningens eminenta tidning, 
som sköts av Eric, fungerar som vanligt. 
Nya reportage, spännande artiklar och 
aktiviteter som alla visar att föreningen är 
lika aktiv och stark som tidigare. 

Välkomna till ett nytt nummer. Här 

finns fin läsning för oss alla. Spännande 
att bli påmind om de händelser som 
varit. Skönt att känna att vi vårdar ett 
värdigt minne. Tråkigt att se när olika 
extrema rörelser tolkar historien i deras 
snäva intressen. Patrik Oksanens artikel 
i Hufvudstadsbladet och i denna tidning 
är mycket bra. Tack för stödet i att lägga 
händelserna till rätta. 

Föreningen planerar att genomföra 
”Höstmöte” enligt gammal tradition. 
OM... om utvecklingen av pandemin 
och regelverket i Försvarsmakten kan, 
kommer vi att kunna träffas på Karlberg 
den 16/10. Det blir en efterlängtad träff 

med presentation och god middag. Se 
inbjudan här ovan. Kom och var med. 

Föreningen har en stabil och väl funger-
ande styrelse. Med tiden är dock alltid 
nya idéer och vilja att påverka välkomna. 
Föreningen och styrelsen söker därför 
efter medlemmar som kan engagera sig i 
dess arbete. Hör av dig till Valberednin-
gen, påverka föreningens framtid. Alla är 
välkomna. 

Det är i dagarna 80 år sedan striderna på 
Hangö. Minns de tappra insatser som våra 
finlandsfrivilliga veteraner gjorde där.

Väl mött i oktober.
Bengt Nylander, ordförande

Bästa läsare!

INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE
på Militärhögskolan Karlberg

lördagen den 16 oktober 2021
            
 Kl 16:00 Höstmötet i börjar i Samlingssalen.                  
 Kl 16:10 Harparskoglinjen
  Vi lyssnar till ett föredrag av Christoffer Holm, manusförfattaren till den nyproducerade filmen 

om striderna på Hangönäset för 80 år sedan och ser sedan filmen Harparskoglinjen.

  Veteranens Kvällssång

Ca kl 17:50 Middag på restaurang Karlberg. Till förrätt serveras Toast skagen.               
  Till varmrätt Kalvfilé med portvinssås och potatisterrin med höstens primörer
  Kaffe & äppelkaka med vaniljsås

Betalning av middagen sker genom förskottsbetalning till föreningens konto 15 94 61-3. 
Pris 440 kr. Vatten och lättöl ingår i middagspriset. Våra veteraner med fru eller stödperson bjuds. Betalningen 
skall vara bokförd senast den 1/10.
Extra måltidsdrycker kan även förskottsbetalas 60 kr/glas vin, snaps eller ölflaska. Alkoholdrycker kan även
betalas i Samlingssalens entré före middagen. Glöm inte märka dina inbetalningar med namn.
Säkerhetsrutiner på Karlberg kräver att alla deltagare anmäls med namn och personnummer!
Utländska medborgare skall ange passnummer.
Anmälan till mötet och middagen sker till Klubbmästaren Jens Strålenhielm, Aspvägen 6, 732 97 
ARBOGA. e-post: jens.noren@finlandsfrivilliga.se eller 070-456 74 93, senast 1/10.


