INVITATION
Så er der fastsat datoer for veteran sammenkomsterne for resten af året (se nedenfor)
og alle Radiotelegrafistforeningen af 1917’s veteraner er velkomne.
Til veteranfrokosterne i Aalborg og i Fogedgården, Nørrebro kan ikke medlemmer
(f.eks ægtefæller, familie eller venner) deltage mod betaling af 250 kr.
Tilmelding sker som sædvanlig til foreningens email: raf1917@gmail.com eller hvis
man ikke har email så til Henning Poulsen, telefon 60810466
Ovennævnte vedrørende tilmelding gælder også julefrokosten i Odense, som dog
kun er for medlemmer af foreningen.

Den 21. september kl. 1200 : - deadline for tilmelding senest den 16.9.22 kl.
1200
Veteranfrokost i marineforeningen i Aalborg med foredrag af Klaus Torp fra
firmaet Polaris om den seneste udvikling på området ”Maritim
Kommunikation”.
Aalborg Marineforening ligger på adressen: Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg –
kommer man med toget, så er det videre med bus nr. 2 fra busterminalen til Vestre
Fjordvej. Det tager 14 minutter.

Den 13. oktober kl. 1300: - deadline for tilmelding er senest den 10.10.22 kl.
1200
Veteranfrokost i Fogedgårdens selskabslokale med efterfølgende festligt samvær
og fortællinger af historier fra livet til søs (og det er ikk’ engang løvn!). Max 35
personer.

Fogedgården ligger på adressen: Fogedgården 3, 2200 København N - og
festlokalet ligger også i nr. 3 i kælderen og der er elevator. Det er på hjørnet af
Tagensvej og Jagtvej. Der er flere busser som kører forbi f.eks. 5C, 6A og 18,
ligesom der er metrostationer i nærheden. Der skulle også være gode
parkeringsforhold.

Den 7. december kl. 1200: - deadline for tilmelding er senest den 1.12.22 kl.
1200
Julefrokost i Marineforeningen i Odense. Vi forsøger at få et musikalsk indslag
efterfølgende.
Odense Marineforening ligger på adressen: Londongade 10, 5000 Odense - og
kommer man med toget, så er det 750 meter væk, en gåtur på 10 minutter via
Dannebrogsgade, tilvenstre ad Thomas Thrigesgade og Toldbodgade til Londongade.

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

Vi ønsker at se så mange som muligt og at alle får en festlig og fornøjelig dag til et
eller flere, måske endda til alle arrangementer!
‐ Og husk Der er stadig strøm i gamle gnister !

Vi ses!
Bestyrelsen for Radiotelegrafistforeningens af 1917’s veteraner

