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Inbjudan
bussresa till Flygvapenmuseet i Linköping
tisdagen den 15 februari 2011

År 1977 organiserades Flygvapenmuseum i den statliga myndigheten Statens
försvars-historiska museer (SFHM) Den första utställningshallen i den nuvarande
museibyggnaden på Malmen invigdes av kung Carl XVI Gustaf i mars 1984.
Redan fem år därefter invigde prins Bertil den andra hallen och nu ser man fram
mot en tredje där utställningarna kommer att kretsa kring den bärgade DC-3:an
och det kalla kriget.
Vi har bokat en guidad visning genom museet.
Bussresan startar från Märsta station kl 08.00 och kör vidare till Bromma
flygplats där bussen avgår kl 08.30.
Väl framme vid Flygvapenmuseet kommer vi att äta lunch (dagens) på museets
restaurang Calle C (namnet syftar till Sveriges förste flygare baron Calle
Cederström som redan 1911 flög på exercisfältet Malmen nära Linköping).
Visningen börjar kl 12.00 och tar ca 1 timme och 30 minuter. Efter visningen
finns möjlighet att titta på museets bibliotek och det finns även tid för att handla
en del. Det kan också finnas tid för att ta en kopp kaffe (betalas av var och en)
innan avfärd som sker kl 15.00. Vi beräknar att vara tillbaka i Bromma kl 18.00
och i Märsta kl 18.30.
Kostnad:
400: - för medlemmar och 515: - för icke medlemmar. I priset ingår
bussresa, entré, lunch och guidad visning.

Om någon är intresserad av en flygning i simulator måste det beställas vid
anmälan. En flygning kostar ca 500: - för 15 – 30 minuter och betalas på plats.
Du ringer Ulla Holm för att anmäla Dig. Ulla når Du på telefon 08-591 40282
eller mobilnr 070-608 7632. Vid anmälan talar Du också om vad Du vill äta, fisk,
kött eller vegetariskt.
Sista anmälningsdag är 4 februari och Din inbetalning vill vi ha senast den
6 februari.
Vi gör resan tillsammans med SeniorNet.
Välkomna!

Hälsningar
Styrelsen

Vi arbetade för dagens flyg

