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HUSTUTFLYKT 1 99 1

Det sedan 1 änge pl anerade besöket vi d mari nens anl äggni ngar
på Mu skö bl i r nu äntl i gen av. Ti sdagen den 1 . 0ktober I 99 I
är vi välkomna till ett 3-timmars besök med lunch hos vår
flotta på 0stkusten. Efteråt fortsätter vi mot Nynäshamn,
ser I ite'på sta-n, dricker eftermiddagskaffe, fortsätter den
vackra Strandpromenaden (med buss) för att därefter köra genom
Södertörn mot Stockholm. Under hemresan gör vi kanske något
uppehåll vid en intressant Plats.

PROGRAM:

08 1 5 Avre sa från Nobe I Tech .

Ankomst ti 1 I Muskö där besöket i nleds med en tekni sk

information fölit av vi sningar av varv och bergrum.

Lunch i Personalmatsalen.
Avresa från Muskö.

Ankomst till Nynäshamn, där vi gör en å-timmes uppehåll
för en promenad i hamnområdet eller vad man vill.
Eftermiddagskaffe, och fortsätter vi sedan bussturen med

något uppehåI I .
Bör vi vara tillbaka till NobelTech i Järfäl'la.

Kostnaden för al I t detta är 100: -kr/del tagare.
För denna summa utlovas ett vänIigt bemötande, en god och
närande lunch, eftermiddagskaffe med dopp, bra buss samt
ett förhoppni ngsvi s bra väder.

Styrel sen häl sar al I a
dag tillsammans.

(Muskö-basen kan bara
tillgripa lottn'ing v'id

välkomna och vill att vi får en fin

VEL BEKOMME!!!!!
Styrel sen

1000

1200

1300

1345

1430

1730

KLIPP HAR! ! !

taga emot 50 personer, varför vi måste
övertal anmälningar. )

0BS!!! Svar senast den 16 Sept. ,l991 till:
PENSIONARSKLUBBEN

fteqgilf estt

175 88 JÄRFÄLLA

Jag kommer med på Höstutflykten 1991

Namn: Personnummer:

ti I I Netto-

(0b1)

0m vi behöver nå DIG - tel.nummer
Hör Du inget ifrån oss så är det bara att komma
väger 6, kl 0800 den 1. oktober 1991.


