Onsdag 8 November 2017.
Du är välkommen till den efterlängtade och årliga Transairträffen, och ta som vanligt gärna med en
medresenär om Du så önskar. Vi ses på Malmö Tekniska museum kl. 18:00.
Kvällens tema är som vanligt flyg och som gästtalare kommer vår tidigarekollega
Sture Henriksson att berätta om sin långa tid i flygbranschen där han sett
flygbolag både födas och försvinna. Mycket av detta hände just I Malmö, varför
det är extra intressant för oss härnere. Sture har nyligen givit ut sina upplevelser
i bokform, “Flyg – mitt liv” vilken kommer att kunna köpas på träffen till ett pris
av 300:-.
Efter föredraget njuter vi tillsammans av en läcker landgång, lättöl eller vatten, samt kaffe och kaka.
Detta till självkostnadspriset 150:-, som erlägges vid ingången, tag gärna med jämna pengar.
Ingång; södra gaveln (ej huvudingången) Ett fåtal parkeringar (avgift) finns utanför denna ingång
och ytterligre parkeringar finns framför Malmö Museum (slottet)

För 7 årsedan gick vi ut med en förnyelse av medlemsavgiften som sattes till 200:- /medlem.
Nu är Transairkassan I det närmaste tom, så om vi skall kunna hålla verksamheten flytande med
träffar, föredrag, kostnad för hemsida, utskick, begravningsblommor m.m. är vi tacksamma om Ni
frivilligt vill bidra till klubbens vidare verksamhet.
Antingen genom en insättning på Transairklubbens konto i Handelsbanken:
Konto: 6760 993 048 838 eller swish till 070 755 6212.
Möjlighet finns att under kvällen förvärva Flygalmanackan 2018,
som har en vacker framsida i form av vår Boeing 727, förevigad
under testlygning före leverans i nordvästra USA. Och priset är det
vanliga 100:Se bild t.h.
Anmälan som är bindande vill vi ha senast fredag 3 November,
antingen via mail till lasse.holst@insatnet.nu eller med post till:
Lars-Åke Holst, Kanslersvägen 13, 23731 Bjärred.

Varmt välkomna åter till en träff i Transairanda bland vänner och bekanta.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Jag/vi kommer……………………………………………………………..person/er…………………..

