
 

 
INVITASJON til NSFVs medlemmer 

 
Kabinforeningens veteranklubb har gleden av å invitere våre kolleger fra flight deck til et par 
arrangementer i februar. Vi ser det positivt at kabin og flight deck kan samarbeide også andre steder 
enn på «stopp». 
 

En liten Italiensk vinreise – 
6.februar kl 18 

Først på tapetet i egen regi er Vinforedraget med innskutt 
vinsmaking torsdag 6.februar på Luftfartens hus i Drammensveien 
43.  
Foredragsholder er vår alles Øyvind Falck og reisen han tar oss 
med på er til den mer ukjente(?) italienske vinverden.  
Øyvind vil ta oss med på en liten Italiensk 
«vinreise» med smaksprøver på viner fra 
områder som ikke er så kjent.. En liten 
innføring i hva Italias vinlov innebærer 

samt fremstillingen og tanken bak jubileumsvinen MOSS 300 – 
med dertil hørende smaksprøver og enkle regler for hvordan dette 
best skal gjøres. 
Hva vi eventuelt finner på å servere av fast føde til dette får 
komme som en overraskelse. 
Påmelding innen fredag 31.januar. Kabinforeningens medlemmer 
kr 50,- og ikke-medlemmer kr 100,-. Dette til dekning av mat – ikke 
drikke. Det vil bli salg av drikke til hyggelige priser etter at foredraget er over. 
Absolutt verd å få med seg. (PS. Les også hva som står på plaketten bak Øyvind) 
                                                                                                   
Torsdag 27.februar kl 18:00 på NKF-huset: 
Foredrag om temaet: ARV. 
I og med at vi skal være på NKF-huset legger vi opp til å ha et sosialt samvær i forbindelse 
med foredraget. Vi vil derfoha et tilbud om litt snacks og mulighet til å kjøpe drikkevarer til 
hyggelige priser. 
Vi har vært heldige og fått lagdommer Nils Ole Simonsen til å holde foredrag om temaet 
arv. Det er kjempestort og mye vil ha fokus på hva du gjerne gjør av grep før du «sjekker ut» 
for godt. Det være seg «fremtidsfullmakter» eller andre relevante dokumenter som med 
fordel er i orden mens du selv ennå har noe å si…….. Foredraget vil foregå i to bolker – før 
og etter en pause. 

Vi håper også å få med pilotene på dette arrangementet. 
Påmeldingsfrist er én uke før foredraget – altså 20.februar. Fordi vi 
skal kjøpe inn litt til fordøyelsessystemet så er det viktig at vi 
kjøper iht antall påmeldte. 
Kabinforeningens Medlemspris er kr 50,- og ikke-medlem er kr 
100,- for foredraget og det vi spiser - og hva du drikker betaler 
du altså selv. 
 
Alle innbetalinger gjøres til konto 0530.09.22823 
 
 

Hilsen 
Styret i veteranklubben NKF 



 
 
Knut-Jørgen 
(leder) 

Næss knut.jorgen.naess@gmail.com  91156885 

Anne Wøien annejohannew@gmail.com  92098050 

Berit Kaarbø b.kaarb@gmail.com  92217749 
Elisabeth Esmark eesmark@hotmail.com  92605433 
Marianne 
Nilsskog 

Simonsen mnsimonsen@yahoo.no  92234969 

Torgunn Sandnes torgunn.sandnes@gmail.com  41145443 
E-mailadresse   

veteranklubbennkf@gmail.com   
 

 
Kontonummer 

  
0530.09.22823 
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