
6 7

Fredagen den 19 maj var vi 33 veteraner 
som samlats på Jungfruholmarna för att 
avnjuta den traditionsenliga sillunchen. 
Som vanligt var sillbordet mycket inbju-
dande. I år hade vi också tur med vädret. 
Soligt och ganska varmt. Glädjande var 
också att en nyinvald veteran – Bo Er-
iksson med fru – hörsammat inbjudan. 
Några som sällan missar ”jungfrusillen” 
är våra Mariefredsbor.
Tack vare vår festkommitté  blev lun-
chen en kulinarisk upplevelse med några 
nya sillbekanta.
Att sedan ”Greven af  Kungshatt” – 
Arne Söderlund -  satte extra krydda på 
tillvaron med   snapsvisorna, förgyllde 
ju lunchen ytterligare. Tänk vilken till-
gång för oss att ha sådana talanger. En 
stor ”tackskål” för våra festfixare.
I slutet av förra året och i början av 
maj i år hade vi nöjet att uppvakta 
två ”GRAND OLD GÖTA-LADIES” 

GÖTA – VETERANERNA
Måndagen den 23 oktober 
har vi bokat ett besök på 
Spårvägsmuseet – Tegelviksgatan 22 
– klockan 14.00. 

Där guidar oss GSS-redaktören, Carl 
Axel Petersson, i spårvägshistorien.
Rundturen tar cirka 1 tim. Därefter 
finns möjlighet till kaffe/te-servering 
och egen rund-vandring i museet. Vad 
kostar det?? Entréavgift 15:-/ person. 
Serveringen bekostas av var och en och 
prissätts efter aptiten.  
Museet har egen busshållplats utanför 
huset. Bilparkering på allmänna 
parkeringar. Det är möjligt att ta egen 
båt till besöket, kajplats finns. Tag med 
grova fendrar – skvalpigt !!!
All angöring sker på egen risk.
Anmälan senast fredag 20 oktober till 
Gerhard – tel: 08-550 381 71.

NU BLICKAR VI FRAMÅT!! 
– Ingrid Wikström och Anna Gustafsson. 
Även på ”gubb-sidan” har vi en ”90-taggare” 
– Sture Ahlbin. 
Också här var vi och uppvaktade jubilaren.
Det blev  förståss mycket  båt- och klubbs-
nack med alla jubilarerna.Vi var fulla av 

beundran över dessa pigga 90-åringar, och 
än en gång GRATTIS!! 

Tyvärr har en av våra mest aktiva medlem-
mar – Rolf  Ronnerberg – lämnat oss för all-
tid. Han blev i det  närmaste 89 år. Rolf  har 
haft många uppdrag i Göta-Veteranerna. 
Ordförande 6 år, vice ordförande 11 år och 
styrelseledamot 2 år. 
Särskilt  minns vi Rolf:s enorma arbete för 
veteranernas status under många år. Vi har 
mycket att tacka Rolf  för när det gäller 
veteranklubben. Rolf  finns hos oss som ett 
gott föredöme och ett ljust minne. 

Med veteranhälsningar Gerhard

Tisdagen den 7 november 
är det dags igen. Då har vi bokat 
en guidad visning på Tullmuseet- 
Alströmergatan 39- klockan 13.00. Vi 
får då information om knarkhundarnas 
arbete. Hund med förare kommer att 
demonstrera spaningsarbetet, därefter 
påbörjas guidningen. Kostnad 40:-/ 
person. Besöket beräknas ta cirka 2 tim. 
Kaffeservering med bröd kan ordnas 

efter rundvandringe/ person. Det finns 
även möjlighet för egen rundvandring 
efter kafferasten.
Anmälan senast  onsdag 1 november till 
Gerhard – tel: 08- 550 381 71.

Söndagen den 10 december
har vi det traditionella luciafirandet i 
Spinnhuset. En separat kallelse  kommer 
senare.
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