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FRA VET informerar… 
 
 
FRA VET informerar , normalt fyra nummer per år, skickas bara ut till medlemmarna men 
kommer att finnas tillgänglig för alla på vår hemsida, www.fravet.se, där bland annat information 
om årsmötet, jullunchen och planerade utflykter kan hittas. Där finns också ett arkiv med tidigare 
utgåvor av FRA VET informerar.  
 

Aktiviteter arrangerade av FRA:s veteranförening 
 
Utflykter under hösten 2012  
 
Besök vid Fotografiska museet den 20 november 
Välkommen till höstens sista utflykt - en guidad visning på Fotografiska den 20 november kl 
13.00. Visningen tar ca 45 minuter och kostar 160 kronor/person (inkl. entréavgift). Avgiften 
betalas på plats. 
Fotografiska är en av världens största samlingsplatser för modernt fotografi. Fotografiska 
presenterar fyra unika huvudutställningar och cirka 20 mindre utställningar årligen. Bland flera 
andra utställare får vi se CHR – Christer Strömholms bilder. Om du vill veta mera om CHR gå in 
på fotografiska.eu/. 
Förutom den stora utställningsytan inrymmer Fotografiska en bok- och souvenirshop, en 
restaurang och ett fotogalleri. I baren på översta våningen finner du en av Stockholms absolut 
bästa utsiktsplatser. 
Efter visningen (eller före) kan du dricka kaffe eller äta i cafét/restaurangen. 
Museet ligger i Stora Tullhuset, Stadsgårdsleden 22 i Stockholm. Ta tunnelbana eller buss till 
Slussen och sedan återstår bara en kort promenad till museet. 
Anmälningstiden har gått ut.  Kontakta dock Olle Sandelid, tfn 08-512 381 98, 076-800 50 25 för 
att höra om en efteranmälan kan göras. 
 

Inbjudan till kommande aktiviteter  
 
Jullunchen onsdagen den 19 december 
Årets jullunch äger rum onsdagen den 19 december kl 14.00 i matsalen. Vi samlas i Filmsalen 
klockan 12.00 då någon representant från FRA:s ledning ger en orientering om nyheter i 
verksamheten. FRA VET styrelse informerar sedan om genomförda aktiviteter under hösten 
2012 och planer inför våren 2013. Därefter möts vi i dagrummet för att som 
vanligt mingla över en mugg glögg. Detta gör vi fram till det är dags att bege sig till Matsalen, 
där den sedvanliga jullunchen serveras kl 14.00. 
Anmälan senast måndagen den 10 december till: 
Arne Ljungqvist, telefon 08-36 73 76, eller via e-post: arne.ljungqvist@spray.se 
Olle Sandelid, telefon 08-580 25025, 076 800 5025 eller via e-post: sandelid@compaqnet.se 
 

Övrigt  
 
FRA VET har fått en ny hemsida 
Besök gärna vår nya hemsida som har fått en ny och enklare webbadress: www.fravet.se 
Lämna gärna synpunkter och förslag till ytterligare innehåll till webbredaktören  olllar@telia.com 
 
 


