
Gräsänkling
nästa sommar?

Gräsänkling
nästa sommar?

Kom till Göteborg
30 juli – 1 augusti

2004!

182. QRZN
30 ÅR.
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Är det havskräftorna? Är det den halva specialen? Är det de gamla
vännerna? Är det minnena? Är det Thess Fägring? Är det minigol-
fen i Slottskogen? Eller hajarna på Universeum? Är det Balder? Är
det skärgården? Är det 30 år sedan? Är det föreläsningarna och
aktiviteterna? Är det Thess Västra Colonier?

Oavsett skälen att ta dig till Göteborg nästa sommar – så
hoppas vi att du kommer hit för att fira vår 30-åriga kamratskap
inom 182. QRZN:s kamratförening.

Fredag: Kvällssamling på Chalmers. Förbrödring! 
Pytt-i-panna-kväll helt enkelt.

Lördag: På Chalmers nästan hela dagen. Föredrag och
aktiviteter i parallella 45-minuterspass. Allt från
”Försvaret idag och imorgon” över ”Läskande
kunskap för herrar” till Chi-Gong. På kvällen genuin
herrmiddag med underhållning i Dicksonska palatset.

Söndag: Utforska Göteborg, på egen hand eller i sällskap med
familj och vänner, med hjälp av Göteborg Pass, som
ger dig entréer till stadens mesta och bästa utbud.

Prelimiminärprogram:

Nu möts
vi igen.
Nu möts
vi igen.
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Anmälan:
För planeringens skull vill vi få din förhandsanmälan före den
17 november 2003. Berätta också om du vill att vi bokar boende
för dig. Enkel eller dubbelrum.
Faxa 031-711 18 39, Håkan Dosé eller maila info@nivex.se

Följ utvecklingen på www.geocities.com/karlberg182qrzn

Du står för: Resa till Göteborg
och boende i centrala stan för
360:-/natt för enkelrum eller
430:-/natt för dubbelrum, inklusive
frukost, drycker utöver det serve-
rade, Göteborg Pass till specialpris.

Hela helgens program till det
fashionabla priset av 600 kronor.

Ett utförligt program kommer
under våren.

Ja.
Ja, men måste stämma av med någon
först.
Nej, jag har bokat annat och det går inte
och ändra.
Nej, jag får inte.

Du kommer väl?

Namn

Kadettnummer
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Välkommen till Göteborg 30 juli – 1 augusti 2004.
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