ASKER OG BÆRUM FORSVARSFORUM
Januar 2018

Vi ønsker dere alle et godt nytt år,
og velkommen til en ny møtesesong.
Bekkestua Bibliotek
Onsdag 17. januar kl. 18:30

"Brigade Nord som strategisk kapasitet for Norge"
ved brigader Eldar Berli
HVORFOR bør Norge ha en brigadestruktur i sin landmakt? Hvordan passer brigaden
og moderne hærstyrker inn i dagens fellesoperasjoner? Foredraget vil knytte dette til
vår sikkerhetspolitiske og forsvarspolitiske strategi, samt reflektere over mulige
fremtidige konsept for fellesoperasjoner generelt og landoperasjoner spesielt.
Etter foredraget vil det bli mulighet for å stille spørsmål til brigadesjefen.
Møtet er åpent for alle. Kaffe er klar fra kl. 18:00.

Bekkestua Bibliotek
Onsdag 14. februar kl. 18:30

Veteraner i ”krig” og fred
ved Kenneth Lysell, Marius Røed, Kjetil Bragstad
Denne viktige presentasjonen handler om Afghanistan, om det å være i
krig og om det å bli alvorlig skadd. Det handler om valgene de gjorde, om
psykiske og fysiske konsekvenser og hvordan man har greid å komme
tilbake for fullt.
Disse gutta er sentrale i ”Veteran-møter-Veteran” og har vist stort mot
og stor evne til å yte også i ettertid.
Møtet er åpent for alle. Kaffe er klar fra kl. 18:00.

Bekkestua Bibliotek
Onsdag 14. mars kl 18:30

Presentasjon av F35
ved direktør for kampflyprogrammet, generalmajor Morten Klever
Endelig program vil bli sendt ut når tiden nærmer seg.

Asker og Bærum Forsvarsforum består av:
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Asker og Bærum (NVIO AB)
Leder: Jan Kristian Næss, Hønsveien 73, 1384 Asker, Tlf.: 66 78 33 16 / 974 79 965,
eller e-post til vår sekretær: Svein Pettersen,e-post: sv-p2@online.no og/eller jeringen@hotmail.no

Årsmøte NVIO AB torsdag 22. februar kl 18.30 på HV-huset, Dr. Jenssensvei 83, 1346 Gjettum
Frist for innsendelse av forslag/saker er 10. februar. Årsmøtepapirer blir utdelt på møtet.
Leder: Jan Fredrik Mack, Tlf.: 908 26 025. E-post: post@abff.no
Norske Reserveoffiserers Forbund avd. Oslo (NROF) e-post: Oslo@nrof.no
Styreleder: Jon Rogstad, Basaltveien 43, 1359 Eiksmarka, Telefon 95759391. Hjemmesider: www.nrof.no
Besøksadresse: Bygningen 60, Akershus festning, Post boks 1550,
Tysklandsbrigadenes Veteranforening avd. Asker og Bærum
Leder: Lars Hvardal, Heggeodden 8, 1389 Heggedal, Tlf. 918 37 702.

Til dere som ikke har gitt oss e-post adresse:
Dere sparer oss for utgifter og arbeid om dere sender den til oss nå!
Vi gjentar vår oppfordring fra tidligere utgaver av vårt nyhetsbrev, om å få tilsendt din e-post adresse. Vi
trenger denne for å holde deg bedre oppdatert om det som skjer, og ikke minst å kunne gi en rask melding
om det skulle oppstå endringer i vårt møteprogram. Endringer vil kun bli sendt til e-post mottakere. For
øvrig vil våre møter bli lagt inn i Budstikke under ”Hva skjer”.
Send din e-postadresse til: post@abff.no og/eller jeringen@hotmail.no

Du finner oss også på facebook. Adressen er www.facebook.com/forsvarsforum.
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