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Kjære medlem og artillerivenn
REMINDER IFM UTFLUKT TIL GUSTMEYER-ARRANGEMENTET I RISØR
7-8 AUG - PARALLELT MED TREBÅT-FESTIVALEN.
1.

Lørdag til søndag 07-08.08.2021 går turen til Gustmeyer-arrangementet i Risør. Som vanlig får vi ikke
mye detaljer på forhånd, og vi vet av erfaring at ingen arrnagementer er like. Men det vi vet, er at disse
arrangementene alltid er veldig hyggelige. Et av våre medlemmer har i år vært så generøs at han har stilt
et helt hus til disposisjon for oss til gratis overnatting. Dette betyr at man kan – dersom man vil strekke
helgen litt – komme ned allerede på fredagen, for å slippe stress rundt å dra ned på lørdag og komme
direkte til festlighetene. Her får den enkelte avgjøre hva han/hun ønsker.

2.

Det blir som vanlig mulighet for tur på Stangholmen, motorbåt-tur, omvisning i byen av en lokal vekter,
tur med kanonjolla for en liten gruppe (Loddtrekning pga kapasitet), besøk i Sjømanns-foreningens
lokaler osv. Detaljer mht tidspunkter her blir som vanlig klargjort på et senere tidspunkt.

3.

Huset vi har fått til disposisjon har 4 store soverom, 2 stuer og 3 bad, og ligger midt i sentrum, dvs det er
svært kort vei hjem fra byen på lørdag kveld. Vi sover på nylagt parkett, men må ha med sovepose og
madrass ettersom innredning ikke er på plass enda. (Huset har vært total-renovert, og har blitt veldig bra).
Det vil bli satt sammen grupper på rommene av folk som kjenner hverandre. Førstemann til mølla.

4.

Program for Lørdag: Avmarsj fra Oslo 0730. Framme i Risør ca 1030 inkl 15min pause halvveis.
Gustmeyer har program for oss utover lørdagen og arrangementet på kvelden. Søndag 0800-1000
er det frivillig frokost og utflukt iht Gustmeyer-programmet for de som ønsker det. Retur til Oslo
ca 1300, og vi er således ca 1600 tilbake i Oslo. Det settes opp fellestransport hvis behov. De
som kjører selv, som tar med seg noen og som har lang avstand tilkommer noe bensinpenger.
Dette avklares ifm påmelding. NB! Påmeldingsfrist må settes til fredag 30.07.2021 kl 1200 av
planleggings-hensyn.

5.

Påmelding til jan.petter.husebye@gmail.com ev til mobil 9506 1496. Kostnad pr person for selve
Gustmeyer-arrangementet er kr 150,-. AOF dekker enkel frokost og lunch lør og søn, samt enkel
servering ifm transporten tur/retur Risør. Om det blir fellestransport, blir den gratis. Førstemann
til mølla.
Vel møtt! Mvh Styret
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Styresammensetning/Kontaktpersoner 01.06.2021-31.05.2023
:
Karl Johan Mevold, Sekretær, Bjørndalsjordet 1 M, 1270 OSLO, Mob: 9748 6142
Thor Walter Eriksen, Johan Scharffenbergs vei 14, 0694 OSLO Mob: 9209 9677

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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