september 2012
Ordförande Lennart Persson hälsade 20talet medlemmar välkomna till höstens första aktivitetsmöte.
Innan mötetet avlossade traditionsenligt Åke Larsson en kanonsalut av stora mått.
Kvällens föredragshållare var Pierre Johnsson, som är barnbarn till Lennart.
Han berättar om sin tjänstgöring i Afganistan.
Sekreteraren informerade om de mötesanteckningar som sänts ut.
Vidare informerades om upplägg för kvällens ärtservering där vi nu skall klara oss utan Birgitta och Ingvar
Thuréns medverkan i arbetet i köket. Ett Stort tack riktat till Dom för allt arbete med inköp och service
under möteskvällarna.Nu kan dom delta i minglet vid borden utan krav på service.
För att vi nu skall få det så smidigt som möjligt ställer vi en kassa för ärtor och kaffe på bordet där var och
en betalar.
Vi har även ett lotteri på slöjdarbeten (Dessa är skänkta av Göta Almgren efter Åke som gjort många
slöjdalster genom åren)
Kassören meddelade kassaläget som var 6700kr för tillfället.
Ordförande lämnade ordet till Pierre Johansson. Han berättade om sin familj och beslutet om att ta
tjänstgöring i Afganistan som nybliven förälder till den lille solstrålen som var med pappa och
gammelmorfar i kväll.
Pierre beskrev de uppdrag han hade samt visade med bilder olika händelser. Uppdragen var inte ofarliga
kan man lugnt påstå. Nedan några av de bilder som Han visade under sitt framförande.
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Uppdragen var hela tiden övervakade och styrda via satellit och UAV.

Krävande uppdrag fodrade
möjlighet till vila!
Kontakt med bybor som var mycket
intresserade av fordonen med utrustning.

Hemfärd i C-17 med 6m i tak. Mäktig maskin
Bergig terräng och väder var inte alltid nådigt under uppdragen snö, lera och regn med
översvämning förekom. Ett mycket intressant framförande av Pierre som svarade på frågor
under kvällen. Det var många bilder och mycket information i anförandet som varade i nära
2tim.
Stort tack till Pierre
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Kvällen avslutades med lotteri, ärtor och kaffe med livliga samtal.
(Vinnare i lotteriet blev Anders Kristiansson, Tage Westergen, Gert Birat.)
Tack för hjälpen att ställa allt tillrätta efter mötet!

En avslöjande bild i köket
Vid anteckningarna Ingemar”mia”Larsson
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