
                                      NU STARTAR VÅRSÄSONGEN !
                                                         Januari 2018

På detta utskick kommer du att finna flera olika evenemang. Jag kommer att sända ut
inbjudningarna månadsvis i fortsättningen. Det blir för många e-mail annars. Spara dessa 
inbjudningar och läs noga igenom de olika aktiviteterna.

Januari     1 Nyårsmottagning. (Se tidigare utsänd inbjudan).

Januari     11 Filmvisning i vår film och föreläsningssal.
Med anledning av Finlands 100-åriga självständighet visar vi filmen
Framom Främsta Linjen. Dramadokumentär om striderna vid Svir -41-- -44.
Filmen baseras på foton och upplevelser av krigsveteranerna HARRY 

     JÄRV och ORVAR NILSSON. Dessa två intervjuvas i filmen.
Föreningen bjuder på kaffe och kaka. Samling på 4;e våning
mellan kl 1800 – 1830. Därefter filmvisning och samvaro.
Öppet hus, ingen anmälan behövs.

Januari 18 Bibliotekskväll med föredrag om Kina. Saga Brandt håller i 
            biblioteksverksamheten och kommer i kväll att ge information om 
            hur vi har tänkt oss att utnyttja vårt fina bibliotek.

Vi får också ett föredrag om Kina. Detta är en föredragsserie om 
                        fem delar. Beskriver utvecklingen från forntid till nutid. I samband 

            med bibliotekskvällarna kommer dessa föredrag att hållas.
Föredragshållare är vår medlem Lennart Törfäldt.
Föreningen bjuder på kaffe och kaka. Samling på 4;e våning 

            mellan kl 1800 – 1830. Därefter biblioteksgenomgång,föredrag 
                       och samvaro.

Öppet hus. Ingen anmälan behövs.

Januari 25 Föredrag om civil beredskap i Västra Sverige.
Föredragshållare är LEIF ISBERG, ansvarig för den civila            

               beredskapsplaneringen på länsstyrelsen i Göteborg. Leif har varit 
reservofficer vid I 15 och är medlem i vår förening. Han har arbetet 
med säkerhetsfrågor på olika befattningar under många år i Västra Sverige 
och har en bred kunskap om ämnet.
Samling på mässvåningen 1800-1830. Sedvanlig ärtmiddag. Föredrag i 
föreläsningssalen från ca 2000 – 2130 med frågestund.
Kostnad 125:- för ärtmiddag alternativt 75:- för smörgås och kaffe. 
Anmälan till Leif Nilsson på email anmalan@kamrati15.se eller telefon

            0705-255777.
.

         GÄSTER FÅR MEDBJUDAS !
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