
Skeppskamrater!
ÄBN-Kommando Ost har det stora nöjet att invitera samtliga ur besättningen 

till 40-års jubileum av vår långresa 77-78!

Fredag 16 mars 2018:
Festligheterna börjar traditionsenligt redan på fredagkvällen. Vi som 

kan, samlas på Bishop’s Arms hörnet Sturegatan/Linnégatan från kl: 18:00. 

Lördagen den 17 mars - PURR UT!
Efter enskild frukost samlas de som vill titta på isbrytaren S:T Erik och Finngrundet 10:30 vid lejdaren 

till S:T Erik vid Galärvarvet. Efteråt kan vi äta lunch i närheten. 
Det finns mycket annat att titta vidare på i krokarna - se nästa sida.

Allemans snyggning & Middag.
Fördrink serveras från kl: 17:00 i det anrika Militärsällskapets festlokaler 

på Valhallavägen 104. Bildspel, tal och inhopp från 18:00. Middagen börjar ca 19:00.

Meny:
Gubbröra på kavring

 Fläskfilé med potatisgratäng, grönsaker och svampsås
Chokladkaka med grädde

Inkluderat är därtill hörande lämpliga, samt skarpa drycker. Efter middagen öppnar baren 
till hyfsade priser.  Kalaset avslutas 24:00.

 Kontakta Sten Söderlind Om du är allergisk eller motsvarande:
e-post: sten@vitalinfo.se eller mobil 070-7977500

 kontakta Sten Söderlind då med. Om du vill spela, sjunga, utföra något spexigt eller visa bilder

Investering:
Middagen inklusive fördrink och middagsdrycker 

betingar en avgift på  kr/pp. 800
 = inbetalt belopp  februari 2018, vilket utgör bindande anmälan. O.S.A SENAST 10

Sätt in pengarna på Roslagens Sparbank (Bertil Dufbäck): 8242-03 931 723-5

Viktigt! ange FULLSTÄNDIGT NAMN på inbetalningen.

Inbjudan till ÄBN 40-års jubileum i Stockholm 
16-18 mars 2018!



Boende:
Drottning Victorias ÖrlogshemVi har ett antal rum för avrop från fredag 16/3 t o m söndag 18/3 på   

på Blasieholmen, Teatergatan 3. Dessa rum är reserverade för oss fram till fredagen 16/2. 
Bokningar därefter sker sedan i mån av tillgång. Eventuell avbokning kan ske fram till två dagar före ankomst.

OBS! Ni skall själva boka ert rum och uppge  vid bokning så får ni våra specialpriser.Älvsnabben 77-78
Bokning: Tel 08 6110113 eller via hemsidan: www.orlogshemmet.com/boka.html

Rummen i de olika kategorierna är begränsade. 

Enkelrum 800kr/natt, dubbelrum 1200kr /natt, trippelrum 1500kr/natt

Vandrarhemmet Af Chapman på Skeppsholmen
Enkelrum från 590 kr per person. Dubbelrum från 295 kr per person. Tillägg icke medlem 50 kr

Tfn: 08-463 22 66. E-post: chapman@stfturist.se. Webb: www.stfchapman.com

Kommunikationer: 
På  SL.se hittar du all information och kan söka hur man tar sig kommunalt i staden. 

Ladda också ner SL-appen så du enkelt kan köpa biljett. 
Till Djurgården går färjor och spårvagn från Nybroviken.

NO:s ruta:

  

1. Örlogshemmet 

2. Bishop’s Arms

3. Militärsällskapet

4. Armémuseum 

5. Historiska museet

6. Sjöhistoriska

7. Vasamuseet
    Isbrytaren St:Erik

8. Abbamuseet

9. Af Chapman
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Som sagt, kom ihåg att anmäl dig med betalning SENAST 10 Februari 2018
Festkommitén hälsar alla hjärtligt välkomna!

Skicka gärna din  till oss om du fått inbjudan med snigelposten.e-postadress
 

Kontakt och frågor:  sten@vitalinfo.se rulle.hoffmann@gmail.com bertil.dufback@gmail.com      


