Full fart på arbetet med boken Västernorrlands Regemente 1983-2000, från fält, expeditioner kök och förråd
Projektledare Lars Boström berättar för hemsidan att arbetet med boken Västernorrlands Regemente 1983-2000, från fält,
expeditioner kök och förråd nu är inne på upploppet.
I projektet medverkar ett 30-tal artikelförfattare, en konstnär, två studiecirklar som skriver biografier och en studiecirkel som
jobbar med artiklar och bilder.
Boken har fyra huvudavsnitt. Ett historiskt avsnitt, ett avsnitt om åren 1983-2000, ett avsnitt om i dag och i morgon samt ett
avsnitt med cirka 500 civilanställda- och militärers biografier.
Boken kommer att tryckas i samma format som den bok som gavs ut 2013, det vill säga i A4 format med hårda pärmar i färg
och drygt 350 sidor.
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Försäljning av boken avses att påbörjas i god tid före jul då boken enligt Lars är en utmärkt julklapp.

Studiecirklarna träffas i ABF: s ljusa och ändamålsenliga studielokaler på Djupövägen 48 i Sollefteå varje tisdag kl 0900.
Träffarna inleds med ett gemensamt fika.
Efter fikat samlas alla tre studiecirklarna i föreläsningssalen för ett
informations- och ”samrådsvarv”.
Efter ”varvet” arbetar studiecirklarna gruppvis med sina åtaganden.
Varje studiecirkel har tillgång till en projektorer och flera datorer
vilket avsevärt underlättar arbetet.
Kom gärna och hälsa på oss som jobbar med boken. Vi är i ABF
lokalen varje tisdag 0900-1200. Kom 0900 så bjuder vi på Fika.

Studiecirkel Biografier befäl I 21 1983-2000. Sittande från vänster Kjell Nilsson, Arne Halvarsson och Ivan Pettersson.
Stående från vänster Bertil Olofsson, Lars Boström, Per Olof Vikström och Karl Ödlund.
Foto Nils Berglund.

Studiecirkel Biografier civilanställda I 21 1983-2000. Från vänster Margit Nauclér, Mari-Louise Wikström, Marianne Höglin, Lars Eriksson,
Margita Eriksson, Ingemar Nordin, Margareta Byström, Sune Åhman, Kerstin Thors, Ing-Mari Överby och Sten Lönn.
Foto Nils Berglund.

Studiecirkel Artiklar och bilder I 21 1983-2000. Sittande till vänster framifrån Roland Thors, Rolf Könberg, Ted Olows och Rolf Jansson. Sittande
vid bordsändan från vänster David Lundin och Eilert Norlin. Sittande till höger framifrån Arne Resman och Bertil Mattsson. Stående från vänster
Lars Hägglund, Sven-Olof Braf och Karl-Erik Svensson.
Foto Nils Berglund.

