Malmö 2016-11-17
På jakt i blåa vatten efter pirater.
Kallelse till novembermöte i Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen
I samarbete med Svensk Flyghistorisk Förening Skåneavdelningen
Torsdagen den 17 november 2016 kl. 18.30 Observera veckodag
På jakt i blåa vatten är titeln på överstelöjtnant Per-Olov Carlssons föredrag
om svensk helikopterverksamhet i jakten på pirater i Adenviken och Indiska
Oceanen.
Lokal: Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 7,
ingång Skånska Ingenjörsklubben, västra gaveln.
Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.
Landgång, om så önskas, beställes på mejl genom Tycho Andersson
e.t.andersson@tele2.se eller tfn 046-25 31 66 senast måndag före mötet.
Välkomna!!
Styrelsen
Malmö 2016-10-27
Besöka Helsingörs flygmuseum.
Kallelse till oktobermöte i Flygtekniska Föreningen, Malmöavdelningen
Torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 13.00
Observera veckodag
Nästa möte blir ett studiebesök. Vi åker till Tekniska Museet/ Helsingörs
Flygmuseum i Helsingör, som har en stor samling flygplan.
Vi förutsätter att det sker samåkning på något sätt med bil/båt. Var och en får
ordna det själv. (Se nedan.)
För den som åker tåg går buss nr 805 från järnvägsstationen i Helsingör till
Museet. Bussen går en gång i timmen. (Stationen är intill färjan.)
Föreningen står för resa och inträde upp till max. 150:- per medlem.
Samling sker vid entrén till Museet kl. 13.00. Inträde hoppas vi kan ske på
gruppbiljett.

Museet håller låg temperatur så klä dig därefter.
Vi jobbar på att få en guidad visning.
Meddela på mailen eller tel. till Kaj (0707272758) om du tänker följa med, så
kan vi kanske ordna samåkning. Meddela också om du vill äta någonstans på
vägen dit eller hem.
Tänk på att det kanske behövs danska pengar till mat eller fika. Vi kollar ang.
kort på museet, som har cafeteria.
Välkomna!!
Styrelsen

Malmö – 2016-09-28
Kallelse till septembermöte i FTF – Malmöavdelningen
Onsdagen den 28 september 2016 kl. 18.30
Vår ordförande Lennart Samuelsson har varit ute i Europa och besökt
flygmuseer bl. a. det i Toulouse i Frankrike. Han visar bilder härifrån samt från
några andra museer.
Lokal: Djupadalsskolan på Norra Hyllievägen 76 i Malmö.
Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.
Välkomna!!
Styrelsen

Malmö 2016-09-07
Studiebesök på Barsebäcks Kraft AB.
Kallelse till septembermöte i Flygtekniska Föreningen, Lokalavdelning Malmö.
Onsdagen den 7 september 2016 kl. 13.00
Vi gör Studiebesök på Barsebäcks Kraft AB.
Kanske sista möjligheten att få se ett kärnkraftverk på insidan. Vi får nu komma
in i lokaler som tidigare var förbehållna de som arbetade där. Hela visningen tar
2,5 timmar och är ganska krävande, det blir mycket stå och gå. Omöjligt för
rollator och rullstol. Vi får bli högst 30 deltagare. Så först till kvarn . . . . .
OBS!! Fotolegimitation måste uppvisas.
Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas
Anmälan senast tisdagen den 23 augusti till Bengt Bengtsson med namn
och OBS!! personnummer. Tfn 046-291908, 0704-152519(även SMS),
bengt.ingmar@spray.se
Välkomna!!
Styrelsen
--------------------------------------------------------------------------------------------

Malmö 2016-04-21
Årsmöte och aprilmöte.
Kallelse till årsmöte och aprilmöte i Flygtekniska Föreningen,
Malmöavdelningen
Torsdagen den 21april 2016 kl. 18.30 Observera veckodag
Först sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vår återkommande vän och föredragshållare Kenneth Nilsson från F17 berättar
om Flygvapnet idag och F 17 i synnerhet,
Lokal: Djupadalsskolans Fritids lokal, som ligger på andra sidan gatan mitt emot
skolan. Obs! Obs! ändring av lokal.
Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.
Obs! Torsdag denna gång.
Välkomna!!
Styrelsen
Malmö 2016-03-23
Kallelse till marsmöte i
Flyg- och rymdtekniska Föreningen, Malmöavdelningen
Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 18.30
Filmafton. I avvaktan på att våra vänner föredragshållare inom flyg-och
rymdteknik skall få tid att komma till oss visar
Jan Bengtsson och Lennart Samuelsson videofilmer om flyg.
Lokal: Djupadalsskolan (matsalen) på Norra Hyllievägen i Malmö.
Kaffe med tilltugg till eftersits kommer att finnas.
Nästa möte: Onsdagen den 20 april då vi har årsmöte.
Särskild kallelse kommer.
Välkomna!!
Styrelsen

