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Studiebesök P7 i Revinge

 Här får vi en inblick i
hur det ser ut i en
radioterrängbil.

Här har Bertil Troberg
varit inne och sett hur
det ser ut i en av
bilarna.

  Carl-Gustav Nilsson
och Leif Persson är
nyfikna på hur antenn-
masterna fungerar.

En måndagskväll förlade vi
vår verksamhet till P7 och
Revinge.
En signalpluton från Enköping
var förlagd där och deras chef
Tobias Säveros visade oss
omkring och visade oss sin
materiel.
De använde sig bl a av trupp-
radiosystem 9000, som en del
av oss kände till lite om.

De ingick i den slutövning som
försvaret har genomfört i södra
Sverige. Detta är det sista som
försvaret genomför inom ramen
för allmän värnplikt. Sedan
kommer även vi i Sverige att ha
yrkessoldater.

Vi som var med tyckte att det
hela var mycket intressant och
lärorikt.

Samtliga bilder: Lillemor Bohlin

Utställning

Wendes militärhistoriska
förening i Kristianstad hade
”Öppet hus” en regning
lördag. De hade inbjudit
Hemvärnet att deltaga och de i
sin tur tyckte att FRO skulle
komma med.

Vi är aldrig nödbedda
och således var även vi
där med vår utställning.
Det var premiär för vårt
nya bildspel som
rekryteringsgruppen
inom avdelningen har
tagit fram.
Vi hade även med oss en del
radiostationer för att visa upp en
del av vår verksamhet.

Mats Nilsson berättade
om vär verksamhet fär
intresserade besökare.

Leif Persson hade en
del intressanta äldra
stationer som han
visade upp



När träffas vi?

Kristianstad måndagar
19-22

Hässlehlom tisdagar
19-22

Helsingborg Måndagar
19-22

Har du flyttat

FRO vill veta din nya adress för
att kunna delge dig vad som
händer.

Vår handläggare vad gäller
medlemshantering är:

Bosse Alväng
Sunnanvindsgatan 14 I
262 42 Ängelholm
0431-838 73
bosse.alvang@fro.se

Ni kan även göra det direkt på
denna sida:
http://www.norra-skane.fro/epost/
flyttmail.htm
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi kommer att börja annon-
sera ut när vår lokala skrift
”FjoRtOn-bladet” finns
utelagd på nätet samt annan
allmän information som inte
måste gå via ”snigelpost”.

Om du vill bli påmind om detta
så rekommenderar vi att du
deltar i mailinglistan 14-info.

Om du vill delta i mailinglistan
14info@fro.se
(få epost som är adresserade till
listan)
så gör du så här, du skickar ett
epost enligt nedan:

OBS!   ”någon@fro.se” ersätts
med din epostadress.
Använd helst ditt fro-alias om
möjligt!

Till: majordomo@fro.se
Ämne:
Text:(första raden i själva brevet)
SUBSCRIBE 14info
någon@fro.se

——

Om du vill utträda ut mailinglistan
14info@fro.se
(inte längre få epost som är adres-
serade till listan)
så gör du så här, du skickar ett
epost enligt nedan:

OBS!   ”någon@fro.se” ersätts med
den epostadress du registrerade.

Till: majordomo@fro.se
Ämne:
Text:(första raden i själva brevet)
UNSUBSCRIBE 14info
någon@fro.se

FRO Norra Skåne’s INFO
Mailinglista 14info@fro.se

Augusti

September

Oktober

November

December

8 Utställning Ksd
23 Kubb och korv Ksd
24 Styrelsemöte Ksd
30 Rävjakt Ksd

11 Studiebesök Ksd
13 Städning Ksd
20 Teknik Ksd
26 Räv- och radiodag Ksd
27 Int signalering Ksd

4 Lödkurs Ksd
5 Styrelsemöte Ksd
10 Info Rakel Ksd
18 Studiebesök Ksd
25 Järnvägsteknik Ksd

1 Lödkurs Ksd
8 Int signalering Ksd
15 Studiebesök Ksd
16 Styrelsemöte Ksd
22 Teknik Ksd

6 Städning Ksd
8 Adventsvesper Ksd
14 Bowling Ksd
20 Julavslutning Ksd

Datum för vissa aktiviteter
kan bli ändrade.
För mer information gå in på
avdelningarnas hemsidor
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Golfträning

När Kristianstads-
avdelningen spelar
golf är stilarna
väldigt olika.

Någon gång per år
provar vi på konsten
som har många olika
namn.
Några i avdelninen
spelar mer regelbundet
och kan lite mer än
andra som inte spelar
alls.
Någon kan inte alls och är inte
ens en lovande amatör.

Mats Nilsson har spelat
några år och bos
dessutom precis vid
golfbanan. Han har sett
hur man ska och inte
ska göra.

Patric Bohlin har
spelat i några år och
är en lovande stjärna

Gunilla Åkesson
övar för när hon
blir pensionär ska
hon spela golf mer
aktivt

Marcus Nilsson spelar
riktigt bra och är vår pro
för kvällen

Inga-Lill Nilsson vet hur svingen
ska sitta

Lillemor Bohlin provar en
boll och lovar att aldrig mer
använda en klubba i närhe-
ten av andra

Bilder: Lillemor Bohlin
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Kristianstad

Det händer

Varje måndag
Utöver alla planerade akiviteter
finns vi i våra lokaler på Soldat-
hemmet varje måndag från 19.00
och framåt.
Här håller vi på med våra radioap-
parater och teknik.
Vi man bara komma ner för att
prata och umgås över en kopp
kaffe är man givetvis lika välkom-
men.

Vill ni vara med på vår e-
postlista och få inbjudningar
och information från avdel-
ningen?
Anmäl er adress till Mats
Nilsson
mats.nilsson@fro.se

Sambandsuppdrag
Våra ekonomiska bidrag från
centralt håll minskas mer och
mer varje år.
Detta leder till att vår ekonomi
också minskas och vi är i behov
av att hitta andra inkomstkällor.

Det vi kan tjäna pengar på är
sambandsuppdrag, men just nu
har vi inte så många som vi skulle
vilja ha.
Känner ni någon som är aktiv i en
förenng som skulle behöva våra
tjänster.
Kontakta oss så vi kan erbjuda
oss och var till nytta.

23 augusti
Uppstart
Vi startar verksamheten med att
spela kubb och grilla korv.
Vi hoppas att vädret är med oss i
år och vi kan grilla korven ute.

Rävjakt
Den 30 augusti testar vi våra
rävsaxar i området runt FRO-
lokalen.
Den 26 september åker vi längre
iväg och testar på större avstånd.

Studiebesök
Vi har planerat in några studiebe-
sök under hösten.
Ännu är datumen preliminära, gå in
på vår hemsida och se spikade
datum längre fram.

Vi hoppas kunna få tillträde till
Kristianstads nya arena innan
öppningen, för en guidad tur i de
tekniska zonerna.

Studiebesök på ambulanscentralen
är planerat för att se Rakel i
praktiken.

Lödkurs
I höst ska vi som inte kan, få lov
att lära oss att löda på rätt sätt.
Ta med lödkolven och kom till
lokalen.
Datum för detta är 4 oktober och 1
november.

Teknik
Vi fortsätter våra populära teknik-
kvällar där vi får inblick i många
olika tekniska världar.

Internationell signalering
Det nya inom försvaret är att allt
ska vara internationellt.
Så även sambandet.
Kom och lär dig signalera
internationellt.
Datum för detta är 27 september
och 8 november.

Roligt
Ibland måste vi bara ha roligt
tillsammans.
Då bowlar vi i Kristianstad.
I år är datumet den 14 decem-
ber.
Julavslutning med glögg och
lussekatter är ett måste, den 20
december är datumet spikat för
detta.

Gå in på vår hemsida och
uppdatera dig om när alla
aktiviteter blir av, det kan
förekomma ändringar
http://www.ksd.fro.se/
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Helsingborg

i höst i FRO

Helsingborgsavdelning träffas
varje helgfri måndag på Berga i
Helsingborg från och med
11/1-10

Senaste nytt om våra avdelnings-
aktiviteter hittar du på
www.hbg.fro.se

28/5-6/6
Beach Handboll
Vi hjälper till att kontrollera
området på natten

7/6
Avslutning på Berga med korv-
grillning

8/6
Radiorek inför festivalen

29-31/7
Festivalen
Sambandsuppdrag

16/8
Styrelsemöte

28/8
Lergökarallyt i Ängelholm
Vi är med med vår bil

28-29/8
Beredskapsmuseet
Sambandsuppdrag

/8
Antagligen Åsbo ryttarförening
Sambandsuppdrag

23/8
Måndagsmöte på Berga startar

/9
IKEA
Vi har fått fråga att hjälpa till vid
IKEAS öpnnande

20/9
Styrelsemöte

18/10
Styrelsemöte

22/11
Styrelsemöte

Julbord
Om sambandsuppdragen går bra
blir det julbord i december för
dem som varit med i uppdragen

En histora
om tekniken
Alla är vi vana vid att träffa på
människor som inte har koll
på den senaste tekniken, jag
har träffat på motsatsen.

På vår hemvärnsövning hittade jag
en kollega, Jim Camen, sittandes
som på bilden.

Vi som inte har koll på tekniken
ser en overheadapparat och en
fjärrkontroll, vilket även är som
det faktiskt är.

Jim däremot ser en apparat som
man lägger vanligt papper på och
det projekteras upp på väggen
som en overhead hade gjort med
transparant film.
Denna apparat kräver fjärrkontroll

Efter att ha studerat Jim ett tag
berättade jag att det nog är en
vanlig overhead.
Efter ett skrattanfall av alla
närvarande tittade vi runt och
undrade vad han startat med
fjärrkontrollen

Lillemor Bohlin

Jim Camen tror att
hemvärnet har den
senaste tekniken
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K-Sam betyder Kris-
beredskap Blekinge.
Här ingår Lands-
tinget, räddnings-
tjänsten i östra
och västra Ble-
kinge, polis, tull,
kustbevakning,
kraftbolag, försva-
ret, FAK, Civil-
försvaret, Sjö-
räddningen, med
flera.

Sammankallande
är Länsstyrelsen
och man har 4
möten per år.
Vid detta möte den 21/5, vill
man bl.a. visa upp den Molos-
vagn som är stationerad i
Karlskrona och som underteck-
nad är besättningsman på och
Ulf Palm, ansvarig för.

Vägverket
Man kommer även att plocka
ner bandvagnar från Vägverket,
som ska användas för transport
av deltagare i terrängen.

Öppet hus
Under lördagen den 22/5 är det
öppet hus för allmänheten och
även då finns möjlighet för
terrängturer som passagerare.

MOLOS
Vår egen vagn MOLOS-7,
kommer att stå stationär och
rustad som sambandscentral.
Inget körande här alltså.

Ankomst
Runt 18.00 torsdag kväll, gick
färden mot Karlskrona, Ulf
Palm, driver och undertecknad
passagerare. Väl framme
hittade vi utan större problem till
vår förläggning, Skönstaviks

fritidsläger, som ägs av Marinen.
Vanlig kursgårdsstandard.
Lennart Benson anslöt per tåg
och riktlinjerna för fredagen
kunde planeras.

Fältarbete
Fredag morgon klockan 06.00,
revelj, inget vidare och regn
dessutom. Ser ut att bli en fin
dag för fältarbete, med andra
ord.
08.00 hämtas vår vagn ut och vi
åker mot anvisad uppställnings-
plats. Eftersom vi ska sätta upp
en mast på 20 meter, så behö-
ver vi lite yta för våra staglinor.
Vi konstaterar omgående att vår
anvisade plats inte kommer att
duga.

Det blir till att reka ny plats och
detta innebär att mötesdelta-
garna kommer att få en liten
promenad från konferenslokalen
och till oss.

Antennarbete
Som sagt regn och därmed
perfekt väder för vårt fältarbete.
Efter ca 1 timme är antenn-
masten uppe och i den sitter en
vhf dipol samt en slopande
kortvågsantenn. Totalt genom-
sura av väta, placeras vagn och
elverk på asfalterad grund.

Torrskodda
Vi kommer fram till att våra
besökare inte är speciellt
intresserade av terrängövning
som ger blöta fötter, (va rätt vi
fick, man tackade oss för den
torrskodda placeringen). Som
vanligt upphörde regnet som
genom ett trollslag, när allt var
på plats. Men å andra sidan så
fick vi fel på elverket, vi blev av
med automatiken och fick köra
med manuell start och drift hela
tiden.
Vi skulle besökas av två grupper
om 12 personer i varje, det ena
gänget var hos oss och det
andra åkte ”grön” bandvagn,
med förare från FAK. Dom hade
en något oturligare dag än oss,
för dom körde av band på två av
vagnarna. Man hade 3 vagnar
med sig. Vi löste vårt problem
rätt kvickt eller rättare sagt, vi
vet ännu inte vad som var fel, för
efter lite ryckande i vissa kablar
så fungerade elverket som
tänkt. Som det kan gå.

Information
Det blev två
mycket intres-
santa besök för
vår del, vi
berättade så
mycket vi
kunde och fick
många frågor,
man var riktigt
intresserade av
vad vi kunde
utföra med vår
vagn.

K-Sam i Karlskrona

Vi är redo för besök, snygg
flagga, eller.

Vår grupperingsplats framför Frivillig-
huset .
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Det var inte många av besökarna
som visste att MOLOS över
huvudtaget fanns och varför. Vi
passade på att dela ut lite
material i form av en folder.

Planering
Nu ska det bli gott att hålla lite
fredag och summera dagen samt
planera inför lördagen. Denna
dag blir allmänhetens dag och vi
ska dessutom köra lite test på
radioutrustningen, mot en vagn i
Trollhättan.

Besök
Lördag morgon
klockan 07.00,
revelj, strå-
lande väder så
morgonfikat
avnjöts i solen.
Klockan 09.00,
var vi åter på
övningsområ-
det och pas-
sade på att
besöka gänget
från FAK.

På plats
Dessa var i full
gång med bandbyten och vi
avundades dom inte, ett riktigt
slit göra.
Vi intog vår grupperingsplats och
var i full drift inom 15 minuter,
mast med antenner hade vi låtit
stå kvar över natten. Nu skulle vi
bara invänta besökarna.

Lite besök
Eftersom man inte
annonserat i någon
större omfattning, så
blev inte tillströmningen
så besvärande.
Nu hade ännu en
besättningsman tillkom-

mit och det var Jonas
Petersson.
Nu gjorde det inte så
mycket eftersom vi
skulle ju köra vår
kvartalstest och som
motstation hade vi MOLOS 6 i
Trollhättan.

Test
Hela vårt system av kommuni-
kationsmedel fick en rejäl test.
Det blev även lite kortvåg-
skörning och allt fungerade som
det var tänkt.
Runt 14.00 påbörjade vi bryt-

ning av stationen och klockan
16.00 var vagnen åter i garaget.

Avstickare
Lennart Benson var avlämnad på
stationen innan dess och han
skulle passa på att göra en
avstickare i Lund och kolla på
Karnevalen.

Summering
För oss andra återstod det
summering av övningen och
skrivande av reseräkning.
När återresan började frågade jag
Ulf om vi plockat in bottenplattan
till masten, Ulfs kommentar är
inte lämpad att sätta på pränt,
utan den får var och en fundera på
själv.

Plattan?
Nåväl tillbaka igen och se där satt
den snyggt i gräset. Upp med
den och snabbt som ögat fick vi
tag på Jonas, han hade nämligen
nycklarna till garage och vagn.
Plattan återbördad och nu kunde
vi äntligen åka mot Helsingborg.

Social gemenskap
Under resan hem tog vi beslutet
att vid nästa tillfälle som blir i
september, så ska vi samlas
redan på fredag kväll, för lite
planering och social gemenskap
med grillning, en och annan
pilsner kan väl också passera
halsen.
Vi använder då samma boende
som denna gång.
Det vore ju inte fel om man från
FRO Norra Skåne, kanske gör
någon form av planerad utflykt
och besöker oss på lördagen.

Lennart O Svensson

Lennart Benson
testar
kommunikationen till
Vägverkets vagnar.

Lennart Benson berättar med
inlevelse om MOLOS.

Ulf Palm har nog fått en
svår fråga.
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Omorganisation i
hemvärnet

I alla hemvärnsbataljoner
genomförs nu en omorgani-
sation.
I skåne ska sju bataljoner bli
fyra.
I Norra Skåne innebär det att
4.e och 5.e bataljonen blir en
och att 7.e förblir intakt.

Inom bataljonerna blir det också
nytt då kompanierna blir nya.

Dagar
I 7.e bataljonen ska det finnas
två 8-dagars kompani och två 4-
dagars kompanier.
ett 8-dagars är detsamma som
ett insatskompani.

Ansöka
Alla får nu
ansöka om
den place-
ring man
vill ha inom
bataljonen
och efter
sommaren
får vi reda
på var vi blir
placerade.

KFÖ
Det nya blir att vi inte längre
räknar timmar utan att man får
betalt efter genomförd KFÖ
(krigsförbandsövning)
Det är en övning som genom-
förs en hel vecka där man
kommer in efterhand beroende
på vilken befattning man har
inom kompaniet.

Övning
Redan  nu genomförs övningar i
den nya organisationen.
I mitten av maj hade vi en övning
i Hässleholm där vi skulle övas i
nya rutiner och ett nytt arbets-
sätt.

Närhet
I olika tält fick nu kompanierna
övas tillsammans med
bataljonsstaben med så korta
avstånd att alla missförstånd
kunde redas ut med en gång.

Instruktör
Det var många frågor som dök
upp under dagen och som man
ville ha svar på.
Alla kompanier hade sin egen
instruktör att fråga och be om
råd hos.

Lillemor Bohlin

Susanne
Månsoon och
Gunilla Åkesson
reder ut samban-
det

Kenneth böndergaard, Bertil
Nilsson och Therese Holmberg i
bataljonsstaben

I tälten gör sig
kompanierna hemma-
stadda

I Snappahnarnas
tält är det mycket
att stå i



Visa och kloka
ord från redaktio-
nen

Så här vill re-
daktionen
ha bidragen

Text:
Skriv i Word.
Arial.
Inga fetstilar, kursiva eller
understrukna texter.
Vi i redaktionen redigerar texten
så den passar i just det numret,
du som skribent vet inte var i
tidningen texten ska hamna och
hur mycket plats det finns.

Bilder:
Bilderna ska skickas som
separata jpg-filer.
Ställ in kameran på finaste och
högsta uppslösning.
Bilder under 1 Mb kan jviinte
använda, de går inte att dra upp
i tryck.
De får inte ligga inne i ett
worddokument.
Vi kan inte montera in dem i
tidningen.
Ni får gärna bidra med bildtext
med namn på de som är med
och vad ni gör.
Lägg bildtexterna i
worddokumentent tillsammans
med texten.

Redaktionen
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Ännu en vår har kommit
och med den ett nytt
nummer av tidningen.

Om ni läst tidningen från
pärm till pärm märker ni att
det inte finns någon ledare
i tidningen.
Detta beror på att tidningen
skickades till tryck innan
FRO riksstämma.
Bosse Alväng ville avvakta
med sin ledare till efter
stämman.
Den finns på ett separat
papper i kuvertet.

I tidningen bjuder vi däre-
mot på lite andra saker.

Vi har inte suttit sysslolösa
på avdelningarna hela
vintern.

Golf
I Kristianstad har man
spelat golf.
Det bevisar att man inte
måste vara proffs för att
försöka.

Studiebesök
Ett studiebeök i Revinge
var för deltagarna intres-
sant då man fick se TS
9000 i bruk.

Hemvärnet
Hemvärnet står inför omorgani-
sation och har haft övning i
detta
Läs om detta i tidningen

K-sam
Helsingborg har varit i Karls-
krona och haft utställning med
MOLOS vagnen

Kalendern
I kalendern kan ni se vad vi gör i
höst och har chans att vara med
på roliga saker.

E post
Vissa av våra nummer kommer
ut som webbnummer på hem-
sidan.
Vill man kan man få ett medde-
lande i mejlen som säger att ett
nytt nummer har kommit.
Läs i tidningen hur du gör för att
få detta meddelande.

Njut av sommaren och detta
nummer och vi ses i höst.



Denna baksida används till en
tävling.
Denna tävling kräver att man
själv eller någon i närheten
har en kamera.

Vi vill att ni tar en bild till nästa
baksida.
Bilden ska belysa vad ni tycker
att FRO står för.

Helt enkelt, vad är FRO för dig?
Det kan vara en typisk dag i
avdelningslokalen med lödpennan
i handen, det kan vara på ett
studiebesök, en grillkväll. Eller
varför inte på en kurs för er som
ska dit.

Er bild skickar ni till
lillemor.bohlin@fro.se

Vem som tagit bilden, vem eller
vad som är på bilden och var den
är tagen.
Finns det en historia omkring
bilden vill vi gärna ha den.

Ut och ta kort på FRO

Baksidan
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Högantennsresning
Högantenn är ett livsviktigt måste
om man komma någonstans med
sitt samband.
Alla spröt ska sitta fast ordentligt-
och Lillemor Bohlin ser efter att
de inte ramlar av.
Bild: Therese Holmberg
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Nu har vi haft riksstämma och jag vill ge dej en liten inblick i vad som bestämts och hur det kan 

påverka oss i ”Norra Skåne”. 

Vi tar det i den ordning det dök upp under mötet. 

Den har talats mycket om en chockhöjninig av medlemsavgiften pga indraget stöd från försvaret och 

det resulterade i att under 2012 kommer den del av medlemsavgiften som skall tillfalla centrala FRO 

att ökas med 50 %.  Enskild medlem från 30 till 45 och för familj från 50 till 75 kr.  För att stödja 

ungdomsverksamheten så skall avgiften för dessa vara 70% av vuxenavgiften.  2011 påverkas inte av 

centrala beslut så det vi fastställde på förbundsstämman gäller.  Riksstämman 2012 kommer med 

säkerhet att åter ta upp frågan om medlemsavgiften och dess nivå. 

Som mål till nästa riksstämma är att få fram 3 nya rikstäckande uppdrag, öka antalet medlemmar 

med 10% samt att få full bemanning på de uppdrag vi i dag har.  Kan bli svårt att nå ända fram… 

 Det har tagits nya stadgar så avdelningarna och förbundet kommer att få en ny text att lägga fram 

för respektive stämma till 2011.  Inget som innebär några stora förändringar i vårt arbete utan mer av 

en språklig renovering och verklighetsanpassning till hur det redan är… 

Vi kommer att bli med nya hemsidor.  Efter en del debatterande så beslutades att all det ska tas fram 

en mall som alla avdelningar och förbund måste använda.  Den info vi har idag skall vara överflyttad 

till den nya hemsidan senast 2011-06-30.  Vi var inte helt förtjusta i detta beslut… 

Nu har jag bara tagit upp det som direkt berör vår verksamhet för som du säkert förstår så var det 

mycket mer som var uppe till beslut.  Vi kanske får anledning att återkomma med mer om detta. 

Delegater på riksstämman var underteckad samt Lillemor Bohlin. 

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på  www.fro.se  när du läser detta (undertecknad blev 

utsedd att vara rösträknare och justerare).  I övrigt kan säkert jag eller Lillemor berätta mer om du 

frågar någon av oss. 

 

Med önskan om en fin sommar & höst 

Bosse Alväng / förbundsordförande 

 

http://www.fro.se/
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Helsingborgsavdelningen - Kompletterande info inför hösten. 

Vill du vara med vid något av våra sambandsuppdrag så kontakta Ulf Palm. 
 
29-31/7 Sambandsuppdrag Helsingborgsfestivalen 
   http://www.helsingborgsfestivalen.se/ 

28/8 Rekrytering/Uppvisning Lergökarallyt i Ängelholm 
   http://www.lergokarallyt.se/ 

16-19/9 Sambandsuppdrag SM i körning - Åsbo ryttarförening 
   http://www.asboryttarforening.se/ 

01-05/9 Sambandsuppdrag IKEA 
   http://www.ikea.com/se/sv/store/helsingborg/ 

Tyvärr har Beredskapsmuseet ställt in aktiviteten den 28-29/8 som vi tidigare berättat om. 
Du kan läsa mer på deras hemsida. http://www.beredskapsmuseet.com/ 

 
Helsingborgsavdelning träffas varje helgfri måndag mellan 19-22 på Berga i Helsingborg. 
Höstens aktiviteter börjar måndagen den 23/8.  Ev extra-aktivitet finns på avd hemsida. 
 

 

Hässleholmsavdelningen - Kompletterande info inför hösten. 

Vi kommer under hösten bygga upp T4:as gamla fasta radio på Muséet i Hässleholm 
Tiden är 1900 och platsen Muséet i Hässleholm 
 
100901 Börjar vi med att samla ihop all utrustning till fasta radion 
101005 Sätter vi upp antenner på museet 
101103 Bygger vi upp utrustningen 
101201 Justerar vi in det sista på radion 
101214 Julavslutning i Lokalen 1900 
 
Ev extra-aktivitet finns på avd hemsida. 
 

 

Kristianstadsavdelningen - Kompletterande info inför hösten. 

Kristianstadavdelning träffas varje helgfri måndag mellan 19-22 på lokalen i Kristianstad. 
Höstens aktiviteter börjar måndagen den 23/8.  Ev extra-aktivitet finns på avd hemsida. 
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