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 M 20:s Jubileumsmöte Torsd. 1 dec. 17.30  

 VAF M 20: Lör 3 dec 09-15 

  M 20-keps och M 20 piké-tröja 

  

 

     

  J U B I L E U M S E X T R A ! 
 

Efter Kung Bores häftiga novemberanfall har M 20 nu skakat av sig snömassorna och 

väntar på att få kasta loss till Neglinge på sin stapelavlöpningsdag!! 
  

    
  

1) M 20:s Jubileumsmöte Neglingevarvet/Plyms kök & bar.  Torsd. 1 dec. kl. 17.30   

Jubileumsmötet närmar sig med stormsteg och som följd av några återbud finns t.o.m.  

plats ombord på M 20 för övernattning inkl. T&R-resa.  

För mer information se tidigare kallelser på hemsidan: www.minsveparen.se ! 
 

Flera medlemmar kommer och kan också att ansluta på plats för själva Jubileumsmötet.  

Tag gärna med närstående så blir vi fler som kan fira Jubilaren!  

Det kommer med all sannolikhet att glädja oss alla ju fler vi blir!  
 

OBS!  

Lennart Hagbjer, författaren till kompendiet ”Minsveparen M 20”, kommer glädjande att 

berätta om fartygets tillblivelse och några händelser under M 20:s expeditioner till sjöss genom 

åren. Dessutom kommer bilder och anekdoter från sommarens Jubileumsresa visas/berättas. 
 

Anmälan, så snart som möjligt så alla tillgängliga platser fylls upp, till kontakt@minsveparen.se 

Ev. frågor direkt till Åke Foghammar, 070-523 19 01. 

 

2) VAF (Vård Av Fartyg):  Lör. 3 dec. kl. 9.00 - 15.00. 

     Huvudmålet denna dagen är att täcka bryggan inför vintern. 

     En del prylar skall också tas in i värmen ombord.     

     Alla hjälpande händer behövs så går det enklare och snabbare! 

     Välkommen till M 20 vid Museipiren och bistå med allehanda ting och ”byssa-snack”! 
 

 

3) M 20-keps och M 20 piké-tröja med M 20-emblem. 

    75-årsjubilaren till ära har vi inskaffat fler M 20-kepsar och även fina marinblå piké-tröjor. 

    (Sorlekar: S, M, L och XL) Keps 250:- och Tröja 300:- Paketpris (en av var) 500:- + porto. 

    Beställ genom mail till kontakt@minsveparen.se Ange om du hämtar ombord eller vill ha postat. 
 

 

Väl mött ombord på  M 20 och välkomna till Jubileumsmötet 1/12 ! 

 

Föreningen önskar samtidigt alla medlemmar en riktigt  
 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR ! 

http://www.minsveparen.se/

