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Foto Sergeant Johan Lundahl, Combat Camera

Amfibiestyrkan i Tchad
FörbandetTDOI, som i grunden ut-
görs av delar ur den internationella
amfibiestyrkan lAS, är nu på plats i
östra T chad. De ca 200 soldaterna
har redan börjat lösa sina uppgifter.
"- Redan under den 90 mil långa

marschen från N'Djamena löste vi
några av de uppgifter vi är här för att
göra, säger kompanichefen Fredrich
Sperling." Nu löser man eskortupp-
gifter, som t.ex att se till att materiel
till ett italienskt fältsjukhus kom
fram. Läs mer om TDO 1 på försvars-
maktens hemsida www2.mil.se/sv,
det är riktigt spännande!
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I minnesboken finns en CD-skiva med
en massa spännande material, men
hur många är det som faktiskt sett det?
Därför visar vi också valda delar av den
under vår filmkväll.

Vill Du se vad som händer i Försvars-
makten idag? Och få det direkt från
Överbefälhavaren Håkan Syren?

Då skall Du boka in onsdagen den 23
april kl. 18.00 i Bohussalen på Käring-
berget. Tillsammans ser vi på filmen
"Redo för insats". Det är filmen som
pressen kallade för "ÖB- the Movie"
och som skickades ut till alla i För-
svarsmakten strax innan jul. Filmen
visar en del av allt det som händer i
Försvarsmakten idag och är faktiskt
riktigt sevärd!

Givetvis blir det också tid rör att träf-
fas och prata med varandra. Kvällen
avslutas med en smörgås på Mässen
tillsammans med en lättöl, allt till det
överkomliga priset av 25 kr.

Anmäl Dig senast den 21 april till
Kjell på tel. 031-92 07 90 eller till
Gustav på 031 - 29 05 46 alt. e-mail
l und berg.gustav@telia.com.För att knyta an till vårt historiska arv

kommer vi också att titta på material
av lite äldre årgång.

Göteborgs
Garnison
Ny garnisons-

. chef och chef

för Försvarsmedicincentrum är
sedan årsskiftet kommendör
Lennart Bengtsson.
Vi återkommer med mer om detta
i ett senare nummer.Vis ses väl? / Ham
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Nu finns det
Kä nsövykort!

På mångas begäran finns det nu vykort
med fina Känsömotiv. De säljs på
museet. Ibland har Göran Palm också
med sig en bunt, så det är bara att
prata med honom.Årets höjdpunkt, tycker många. Det

handlar givetvis om den årliga resan
till Känsö som i år går av stapeln
torsdagen den l:a maj. Vi samlas i
vakten Käringberget senast klockan
09.30 och tar oss sedan ner till
hamnen där en båt väntar för vidare
transport ut till "vårt" Känsö.

Sedvanlig promenad på ön, fålt-
lunch som föreningen står rör och
trevliga människor blandas med en
massa minnen och ett rörhoppningsvis

förträffligt majväder.
Spännande KA-bok att
köpa på museetHemresan påbörjas vid 15-tiden vilket

göra att vi är tillbaka på Käringberget
vid 15.30-snåret. Det rörliga kustartilleriets historia

beskrivs i boken "Svenskt rörligt
kust- artilleri" av överstelöjtnanten
Sten Munck af RosenschöId. Här finns
allt från 10.5 cm kanon m/27-34 till
KA-bataljon 12/80. Anbefalles!

Anmäl Dig senast den 24 april till
Kjell på tel. 031-92 07 90 eller till
Gustav på 031 - 29 05 46 alt. e-mail

lundberg. gustav@telia.com.
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