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Kjære medlem og artillerivenn 
 
REMINDER IFM ÅRSMØTE-BESLUTTET MARKERING IFM 125ÅRS JUBILEET –  
FLERE UTFLUKTER MED SKIBLADNER – DE NESTE NÅ 03.08 OG 05.08.2021 

1. 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. (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. I juli deltok tilsammen 22 medlemmer. Nå i august blir det kun et par 
mindre grupper, både fordi avganger som går midt på dagen er dyrere, og fordi det bare er 8 som har spurt 
om ekstra-tur midt på dagen pga lang reisevei. Vi har derfor satt et foreløpig tak på til sammen 12 ekstra 
plasser med 1240-avgangen fra Gjøvik som returnerer samme sted 1730. (Søndagsavgangen måtte strykes 
fordi ruta på Skibladner den dagen er veldig sein, og først returnerer til Gjøvik og bilene kl 2000). 

                                       
3. Som vanlig har vi bearbeidet leverandører, snille onkler og andre støttespillere, og kan derfor tilby de 

neste litt dyrere turene Gjøvik-Lillehammer-Gjøvik (kun middag mulig – ikke frokost pga sein avgang), 
for hyggelige kr 199,- pr person. Påmelding til jan.petter.husebye@gmail.com ev til mobil 9506 1496 ila 
senest 28.07 kl 1200. Førstemann til mølla. Påmelding er deretter gyldig når innbetaling er gjort til AOFs 
konto (se bank-kontonummer nedenfor i gult). Førsteprioritet går til medlemmer som ikke fikk deltatt i juli. 
 

4. Timeplan for tirsdag 03.08.2021 og torsdag 05.08.2021: Avmarsj fra Oslo kl 1000 for å sikre ev slakk ifm 
formiddagskø på hverdag etter at flere da er tilbake fra ferie. Dersom man ønsker å delta på ekstra-tur til 
Norges høyeste trebygning ved Brummundals strand ved Mjøsa, er avmarsj 0730 for å sikre at vi får god 
tid også her (koster 100,- ekstra). Ifm avmarsj 1000 er det lagt opp til ca 15min pause underveis samt 
15min til parkering like ved kaia til Skibladner på Gjøvik. NB! Vær ute i god tid. Båten venter ikke, og 
går eksakt kl 1240!  >  Etter ombordstigning blir vi invitert inn i Elvira Madigan salongen til den utsøkte 
Laks og jordbær-middagen. Etter måltidet er det opp på dekk, og utpå fjorden blir det salutt. Utsikten 
underveis er meget pen, og det blir rik anledning til å ta bilder. Vi medbringer også ekstra kaffe, twist, 
sjokolade mv som vanlig, slik at de som ev har behov for slikt på tilbaketuren får nødvendig påfyll. Retur 
til Gjøvik og bilene våre igjen som nevnt 1730. Antrekk: Fritidsantrekk – det man føler seg komfortabel i. 
 
Vel møtt!  Mvh Styret 
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