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NYTT rrån F 1o KAMRATFöRENING
Antalet rpdlemmar ökar "stadigt .I -presslä9gnin9sögonblicket är vi 425Dock är det så att många söm hafi sååan"änt<nytriing tii'i-r-io 'att" 

o"därigenom KAN bli medlenmär i föreningen inte kånner iiit att itirening"nexisterar .!ärför vädjar jag ti1) Di9 l',IEDLEM att sprida kännedomen oin Fl0.lamratför.ening och de. utomordentiiga fördelar som är förknippade rcd
medlemskap för endast 15-kr per år. tnuitalningskort för l9g3 bifoqas.
Köp des.sutom vår ktubbnåil Sätt in t0:- för vårt postgiro å qö"ii _ g
e11er köp den kontant hos kassören.

l'latrikeln är reviderad och bifogas sås-on service tirr nredrenmarna. Läsden ned andakt. Den är samnanstärid av uat råisår niigitta vrenöå'rå.' '

Arne schultz, driftingeniör vid tekniska enheten har utsetts att bevaka F10's historia. Hans först-a- uppgifi ntii ådf *r'ta in nateriar innan detförkonmer Jas vädjar till åiia och en 
-vl. -ått n:årpu-liii g";i;,' åttsända honom bilder, historier 

-{ro1 
iga och /e-.1 

,ler intressanta) och annarsom kan vara av värde och nöje för osi a.l la på F 10,

Den 28 maj anordnas en-_s k flottiljdag på F 10. d v s på Barkåkra.Flottitjdaeen syftar ti'n att visä iiöitirlen iår .nsiairj. ö";l;r_ptiktiga med anhörioa' Det brir oppet rrus npran p;;ii;i;åit "ööoo"o.n

l!00: lissa arbet!pratser- urir 'bemannååe visningar ordnas. LunchKonmer att serveras mot beta'l ning

Sglll:!lglglilgens nedlenmrar_är vätkomna att enskitt elter i sä,1 tskap med
'Kasrnnade 

strdva omkring på området och ta dår av vad vi r,åi åii"i:ra.

;?;;:lrfliTrrå:smötesförhandlinsar senomför vi på eftermiddasen. preli_

På kvällen ordnar F l0 .karnratförening (en festkomnitt6 under .lednins 
avpensionerade överstelöjtnanten per A-xe.l p.rrronj Åiiis-'FiS;.'ä."rraa,öooen för

. medlemmar av kamra tföre n.i nge n led hälfter (rotru)1)
1). vid F 10 anställ da personer med häIfter (motsv)

Festen börjar prel 1800 och slutar prel 0100. Det blir middaq. dans tilltevande nusik och kanske nå9ot 
"ret. ärisei-t-orrnJåti n'ar'i'åi"låät]""- ''

Mässarna konmer att hå11as öppna fram till kl lgo0 så att alra kan vilasig under tiden från årsmöteti slut tiII FESTENS början.

Mer detaljer kornmer i Aktuellt F l0 nr 1/19g3 (s,lutet av mars), då vjäven neddelar anvisningar rörande anmälan.

Vik dagen. Det är på Dig det beror om den skal1 bti
l) = Maka, make fästman, fästmö, sambo_

Anders Sjöberg

lyckad el 1er ej .


