


Schema för dagen
9.00-10.00 Båttur med Ungskär
Båttur från Torham med Ungskär i 
Långörsläktens farvatten med Håkan 
Bergström som guide/ciceron. Vi bjuds 
på enkel förtäring ombord.

10.15 Samling vid lotshuset
Ordf. Daniel Norrgård-Darelli har ordet.

10.35 Föreningens jubileumsstund

11.30 Lunch

12.30 Samling vid lotshuset
Historisk återkoppling till Hjalmar 
Berglund och bildandet av föreningen.

13.00 Avrundning
Vi rundar av dagen och gör klart för 
hemfärd för de som önskar.

Anmäl dig och din familj senast söndag 31 juli. Anmälan sker via hemsidan www.langoraslakten.org eller genom att fylla i 
och skicka in talongen nedan till Föreningen Långörasläkten, Box 16, 371 21 Karlskrona. Du kan också skicka din/er anmälan 
via ett mail till styrelsen@langoraslakten.org. OBS! Tänk på att få med alla uppgifter vi behöver enligt nedan.

Välkommen till firandet av
föreningens 50-årsjubileum!
Söndag 7 augusti blir en dag av glädje, gemenskap och 
fantastiska återblickar ur vår 50-åriga historia. På menyn 
för dagen hittar vi bl a en båttur i Långörasläktens 
farvatten, utställningar, barnaktiviteter, god mat och 
mycket mer. Denna dag vill ingen missa!

Anmäl dig och din familj senast söndag 31 juli. Tänk på att 
jubileumet är kostnadfritt för samtliga deltagare men 
antalet platser är begränsade.

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Hur tar vi oss från Fisktorget ut till Långören?
Om du/ni följer med båtturen med Ungskär, går den kl 9.00 från 
Torhamn. Långörabor åker med Håkan till Torhamn.
Önskar ni åka tidigare från Fisktorget? Wittus avgår kl 8.00 och 
ankommer till Yttre Park kl 9.00 och Långören kl 9.10.

Hur tar vi oss hem från Långören?
13.20 Wittus från Långören - 14.10 Yttre park - 15.20 Fisktorget

13.35 Ungskär från Långören - 13.55 Torhamn 

Ungskär gör en extratur för oss kl 14.10 från Långören till Torhamn.
Senare på kvällen lämnar Wittus Långören kl 19.00 och anländer 
till Torhamn kl 19.10, Yttre Park kl 19.20 och Fisktorget kl. 20.30.

Mer info om turlistor på Affärsverkens hemsida. Direktlänk finns 
på föreningens hemsida, www.langoraslakten.org.

Anmälan

För- och efternamnKontaktperson för denna anmälan

Namn

Telefon

E-mail

Barn Allergier och annan viktig info

Tänk på att kryssa i vilka av deltagarna som är barn. Som barn räknas alla som är 15 år eller yngre.
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