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Kjære medlem og Artillerivenn     
 
PROGRAM UTOVER HØSTEN 
 

1 Det er foreløpig planlagt med følgende program utover høsten...: 
a 05.09: Foredrag om Tordenskiold for medlemmer i Kristiansund N - området. Vi har lite 
   passasjer-kapasitet her, så man må påregne å kjøre selv. Bensinpenger tilstås. 
b 16-19.09: Utflukt til Sverige ifm arrangement rundt politi-troppene under krigen. 
c 19.09: Markering på graven til Oberst Gamst (tas etter at vi har kommet tilbake fra Sverige) 
d Ultimo sep / primo okt: Tildeling av Oberst Gamst medaljen ref årsmøtebeslutning (hvis medaljen klar) 
e 01-03.10: Ridder-arrangementet Gylne stjerne. Kun EN gjennomføring planlegges. Et mindre 
   oppfølger-arrangement kan bli aktuelt hvis det er svært stor pågang. 
f 05.10: Vi besøker NMKF ifm deres foredrag av Forsvarssjefen  
g 14.10: Foredrag om etableringene på Trandum (avklaring eno) 
h 15-17.10: Hummerhelg i Risør sammen med Risørmiljøet og andre foreninger. (Avklaring eno 
   - mer info senere) 
i 04.11: Foredrag (avklaring eno - mer info senere) 
j  Medio nov: En mindre Stae Barbara markering (Større arrangement ifm Crecy-ordenen som 
   2020 kommer i partalls-år, dvs neste gang i 2022). 
k Nov/Des: Deltagelse på Stae Barbara-arrangementer Stavern / Kristiansand, samt Rena i den 
   grad det er ledige plasser der. 
 

2 Litt lenger fram:  
a 02-07.06.2022: Tur til Normandie. Påmelding har startet. Først natt i Caen, så to i Bayeux, en i 
   Cherbourg og siste natt i Honfleur. Pris i skrivende stund 8.800,- for fly tur/retur, plass i 
   maxitaxi, guiding av reiseleder og opphold på hotell. Styret kan kontaktes hvis du er 
   interessert. 
b 16-19.06.2022: Nordisk stevne med NMKF i Finland. Vi besøker en panserbrigade. Mer info 
   senere. 
c 2023: Vi vurderer og ser på muligheten av å besøke Hellas og se på gresk artilleri.  
d 2024: Vi vurderer og ser på muligheten av å besøke Israel og se på israelsk artilleri.  
 

3 NB! Husk av det ifm alle turer normalt er førstemann til mølla, og mange arrangementer blir fort 
fulltegnede. Og om reminder ikke har kommet på Bloggen enda, så er det lov å ringe og melde seg på, ev 
sende mail også, enten for å stille spørsmål eller for å melde seg på (jan.petter.husebye@gmail.com ev 
mobil 9506 1496). Man må også selv sørge for egen reiseforsikring / annen forsikring dersom man mener 
det er nødvendig.  
 

4 Endringer i programmet KAN oppstå, men normalt går alt som det står oppsatt. Man må minimum være 
støttemedlem (kr 75,- pr år i kontingent for å delta på program-aktiviteter hos oss. Kontakt styret hvis du 
har spørsmål). Vel møtt til hyggelige opplevelser sammen med gode venner! (Fremmede er bare venner 
du ikke har blitt kjent med enda :)) 
 
 

Mvh Styret  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Styresammensetning/Kontaktpersoner  01.06.2019-31.05.2021 :     Pål Heimtoft Walum, Kasserer, Orrhaneveien 7, 1555 SON,  Mob 9823 2876 
Karl Johan Mevold, Sekretær, Bjørndalsjordet 1 M, 1270 OSLO, Mob: 9748 6142   Jan Petter Husebye, Formann, Fjordvn 61c, 1363 HØVIK  Mob 9506 1496   
Thor Walter Eriksen, Johan Scharffenbergs vei 14, 0694 OSLO Mob: 9209 9677   Generelle spørsmål om AOF kan stilles til sekretær ev til Formann  
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