
PROPEL 3 

Kom til Flyvevåbnets Soldaterforenings årgangsjubilæum 2022

 Årgangene 1942-47-52-57-62-67-72-77-82-87-92-97-02-07-12-17

Invitation – mød op
Flyvevåbnets Soldaterforening inviterer dig til jubilæum
på FSN Aalborg, FSN Karup, FSN Skrydstrup 
og på Foreningscenter Pedersholm i Frederikssund.
Kom og vær sammen med soldaterkammeraterne på en fornøjelig 
måde.

Både Flyvevåbnet og Flyvevåbnets Soldaterforening sætter alle sejl til 
for at gøre din jubilæumsdag festlig og udbytterig, men højdepunktet 
er selvfølgelig mødet med dine gamle kammerater.

Programmet omfatter
- orientering om Flyvevåbnet og flyvestationen i dag
- rundvisning og demonstration af materiel
- jubilæumstegn til 25, 40, 50, 60, 65, 70, 75 og 80 års jubilarer
- morgenmad, middag og kammeratligt samvær

Det officielle program slutter cirka kl. 16.

Alle er velkomne
FSF-medlemmer, som har jubilæum, får en skriftlig invitation, 
men alle er velkomne, jubilarer, ikke-jubilarer, medlemmer, ikke-
medlemmer. 

Hold jer ikke tilbage, ring eller skriv til de gamle kammerater og 
aftal at mødes på jeres gamle tjenestested på jubilæumsdagen.

Deltagergebyr
Pris for medlemmer og deres ledsager er 250 kr.
og for ikke-medlemmer er prisen 425 kr.

Af hensyn til vore værter på flyvestationerne og spisningen er der 
bindende tilmelding, og tilmeldingsfristen SKAL overholdes.
Diætmad kan bestilles ved tilmelding.

Tilmelding og betaling
Bindende tilmelding sker ved at indbetale deltagergebyret 
på netbank til Danske Bank,  reg.nr. 1551 kontonr. 5406749. 

Bekræftelse på tilmelding kan fås ved at sende en mail til jubilar@
propel.dk.

Husk i referencefelt at angive din fødselsdato, og hvor du vil til 
jubilæum ( JON, KAR, SKP eller ALB). 
Evt. ledsageres navn, adresse og fødselsdato skal også angives.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til
jubilæumsudvalgsformand Arne Slej Pedersen, Allerød Have 6, 2. tv., 
3450 Allerød. Tlf. 48 14 04 02. E-mail: Jubilar@propel.dk

eller
forretningsfører Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. 
Tlf. 60 71 14 16. E-mail: fsf@propel.dk 

Adresser og datoer
Karup (KAR)

lørdag den 10. september
Mødested: Herningvej 30, 7470 Karup J 

Propelmessen ved Hovedvagten senest kl. 8.30
Tilmelding senest den 10. august

Skrydstrup (SKP)
lørdag den 24. september

Mødested: Lilholtvej 2, 6500 Vojens 
Cafeteriet FSN Skrydstrup senest kl. 8.45

Tilmelding senest den 24. august

Værløse-Jonstrup ( JON)
lørdag den 17. september

Mødested: Foreningscenter Pedersholm, 
Roskildevej 161, 3600 Frederikssund fra kl. 08.00

Tilmelding senest den 17. august

Aalborg (ALB)
lørdag den 24. september

Mødested: Thisted Landevej 53, 9430 Vadum 
Hovedvagten senest kl. 9.00

Tilmelding senest den 24. august


