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Veteranerna på fängslande äventyr

Långholmens Fängelsemuseum
fick besök av 29 GötaVeteraner den 29 oktober.
Vi gick på en fängslande rundvandring i museet och fick gå in i en autentisk
cell och höra olika berättelser om de stackare som suttit där. Vi fick även
se rastgården, som är utformad som tårtbitar och där man numera kan äta
tårta då det är café där.”

Till Siaröfortet på Kyrkogårdsön i Furusundsleden
åkte 19 st GötaVeteraner. Där fick vi en guidad tur både på ut- och insidan av fortet.
Här skulle ryssen komma befarade man efter första världskriget och byggde ett fort
som skulle bringa fiendeflottan till undergång. Det kom dock aldrig till användning,
för det var omodernt när det vä blev färdigt. Veteranerna yckte det var spännande att
se hur det hela var tänkt att bli och fick en härlig dag till sjöss.”
Maivor

Kallelse till Götaveteranernas årsmöte fredagen den 18 februari 2011,
kl 18.
Götaveteranernas årsmöte äger rum fredagen den 18 februari 2011, kl 18 i Göta
Segelsällskaps klubblokal Spinnhuset på Långholmen.
Skriv upp det i din almanacka redan i dag!
Efter årsmötesförhandlingarna inbjudes alla till sedvanlig supé med erforderliga
tillbehör.
Innan dess: God Jul ooch Gott Nytt År!
Hjärtligt välkomna!

Hur blir man Götaveteran?
Götaveteranerna är en seniorförening med aktiva medlemmar i Göta Segelsällskap,
eller fd Götaseglare som lämnat det aktiva båtlivet och som fortfarande vill hänga
kvar med träffar och seglarsnack i kamratlig anda. Inte minst för att bevara GSS
muntliga historia. Veteranerna träffas årligen traditionsenligt till Sillunch i juni på
Jungfruholmarna, Luciakaffe i december i Spinnhuset och till Årsmöte i februari.
Däremellan gör vi utflykter och studiebesök. Man måste alltid hålla sig nyfiken!
Som medlem i Göta Segelsällskap i 25 år blir man Ständig medlem. Då får man gärna
anmäla sig att även bli Götaveteran.
Veteranhövdingen Dieter Bergau, tfn 08-39 31 02, eller sekreteraren Hasse Lindqvist,
tfn 08-771 13 11, tar gärna emot din anmälan.
Enkelt eller hur? Välkomna till Götaveteran!
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