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1.

REMINDER IFM ÅRSMØTE-BESLUTTET MARKERING IFM 125ÅRS JUBILEET –
FLERE UTFLUKTER MED SKIBLADNER – DEN FØRSTE LØRDAG 03.07.2021
Vi er veldig glad for at det nå langsomt går mot gradvis åpning av samfunnet igjen: Dette betyr
at vi så smått kan ta igang med aktiviteter igjen for medlemmene slik vi pleier. Årsmøtet
besluttet en felles middag for alle medlemmer i anledning foreningens 125års jubileum i år.
(Og NB! bare hvis det er Korona-messig forsvarlig).

2.

For å være sikker på at vi Korona-messig skal få til dette, har styret kommet til at vi gjør dette i
form av flere turer med Skibladner i små, mellom-store og store grupper, der det blir servering
om bord. Og saluttering midtfjords selvsagt.

3.

Først ut nå er en Skibladner-tur lørdag 03.09.2021 med inntil 20 personer (stor gruppe). Som
vanlig har vi bearbeidet leverandører, snille onkler og andre støttespillere, og kan derfor tilby
turen Gjøvik-Hamar-Gjøvik for hyggelige kr 120,- pr person. Påmelding til
jan.petter.husebye@gmail.com ev til mobil 9506 1496. Førstemann til mølla. Så betaling ila 28.06.

4.

Timeplan for lørdag 03.07.2021: Avmarsj fra Oslo kl 0645, Framme på Skibladner-kaia på
Gjøvik kl 0900 etter en innlagt 10min pause underveis. 15min legges inn til parkering (godt med
parkering i området). De siste 15min før båten går kl 0930 holder vi oss på kaia – NB! Vær ute i
god tid. Båten venter ikke, og går eksakt kl 0930! > Etter ombordstigning blir vi etter 10-15min
invitert inn i Elvira Madigan salongen til en utsøkt frokost. Etter måltidet er det opp på dekk og
omtrent midtfjords blir det salutt. Utsikten underveis over fjorden er meget pen, og det blir rik
anledning til å ta bilder. Vi medbringer også ekstra kaffe, twist, sjokolader mv som vanlig, slik at
de som ev har behov for slikt på tilbake turen får nødvendig påfyll. Retur til Gjøvik og bilene
våre igjen kl 1240. NB1! Det settes opp en maxi-taxi på turen. Bevegelseshemmede gis prioritet.
NB2! Det blir flere turer med Skibladner utover i juli og ev i august. Forslag til datoer? Meld inn.
Vel møtt! Mvh Styret
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
:
Karl Johan Mevold, Sekretær, Bjørndalsjordet 1 M, 1270 OSLO, Mob: 9748 6142
Thor Walter Eriksen, Johan Scharffenbergs vei 14, 0694 OSLO Mob: 9209 9677
Styresammensetning/Kontaktpersoner 01.06.2021-31.05.2023

Pål Heimtoft Walum, Kasserer, Orrhaneveien 7, 1555 SON, Mob 9823 2876
Jan Petter Husebye, Formann, Fjordvn 61c, 1363 HØVIK Mob 9506 1496
Generelle spørsmål om AOF kan stilles til sekretær ev til Formann
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