Flygveteranerna
Lite information om vår Bussresa som gjordes till Helsingör.10/9
Efter samlingen på Lidls parkering startade Linde med vår buss mot Helsingborg för lunch på
Scandic Nord. Deltagare togs upp på vägen i Tidaholm och Mullsjö. Ett stopp för intagande av
medförd fika gjordes efter 1,5 timme 3st. medlemmar anslöt på plats i Helsingborg. Nu var vi
totalt 43st, som deltog på resan. Efter en god lunch fortsatte vi resan mot Helsingör till Teknik
och Flygmuseet som var vårt mål. Efter museibesöket gjordes en avstickare till ett närliggande
Köpcentrum för individuella inköp innan vi åkte hem.
Lite bilder på vägen
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Yngve hittade en gammal 2 sitsig glidare byggd av Knud Hegelund i Roskilde 1946
Detta exemplar fick Yngve sitta med i när det flögs av legendariske segelflygaren Birger Nilsson
i Stockholm. Året efter blev det godkänt som amatörflygplan i Danmark

Yngve på språng

Pilot utan landningsställ?

Draken i Dansk tappning

Pilot Starfighter
Star

Lockheed F-104 Starfighter
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Sittbrunn i Lockheed F-104
Starfighter

Dampemaskin

Delaunay-Bellville 1906

Ni som var med tog väl egna bilder, så resten av mina ligger i arkivet för veteranerna 2013

Under bussresan hade Ingvar Thurén ordnat med lite förströelse. Han hade sammanställt en
ordlek där vi skulle få fram ett ortsnamn i Skaraborg och förnamn av sammansatta ord. Ordleken
gav oss huvudbry under en lång stund av resan. Det såldes även lotter under resan. Vinster i form
av böcker, flyglitteratur, skålar slöjdade av Åke Almgren med godis och choklad i. Ingvar hade
också med en flaska innehållande vatten från Medelhavet och stenar där i som han och Birgitta
plockat på stranden på Rhodos. Vi skulle avgöra antalet stenar, närmast skulle få ett pris. Det blev
en jämn tävling där två var så nära rätt svar, att det slog på plus minus en sten.
Sammanfattningsvis kan sägas att alla verkade nöjda med resan
Vises vid nästa aktivitetsmöte som är den 26/9 med Ruben Wejefeldt från Lidköping som talare.
Tiden är som vanligt 18.30.
Vid anteckningarna Mia
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