
Vi trenger deg på Skansen
Hvis du tror at du kan hjelpe oss med små eller store 
saker ber vi deg ta kontakt med enten styre eller jubile-
umskomiteen. Send en e-post til formann Johnny Lyngbø 
j-lyngbo@online.no, eller ring 952 23 592.

Velkommen til 17. mai frokost

Skafo Nytt
– nyheter fra brannstasjonens indre –

Mai 2009

Generalprøve på 150-års jubilleum

Oppdatert sesongprogram til Skansens Bataljon finner du 
på www.skansegutten.no

Stiftelsesdagen 22. mai er 
en god anledning for gamle-
karene til å drille marsj- eller 
trommeferdigheter før neste 
års store jubileum. Det blir 
oppmøte i Fjellgaten klokken 
17.45. Avhenting av trommer 
og faner på Skansen klokken 
17.15. Meld dine tjenester til 

trommemester Even Eide 902 
89 791 eller Gilbert Mentzoni 
mentzo@online.no i forkant. 
Etter marsj i strøket samles vi 
i leiligheten for en sosial sam-
menkomst der det vil bli ser-
vert god mat og drikke - og litt 
underholdning. 

Har du ennå ikke betalt kontingent finner du purring vedlagt - betal i dag eller risiker utmeldelse!

Nasjonaldagen nærmer seg med stormskritt, og det er en 
glede for Husstyret å invitere til nok en storslått frokokst i våre 
lokaler i Skansen Brannstasjon på selveste nasjonaldagen.
Dagen starter på tradisjonelt vis med kanonsalutt fra Skan-
sen klokken 07.00. Årets bordsetning tar til klokken 07.20, 
og gjestene kan da i ro og mak innta byens flotteste 17. mai 

- frokost fram til kl. 08.45. På det-
te tidspunkt marsjerer korpset fra 
Skansen, og tiden vil være moden 
for å følge de stramme skansegutter 
gjennom bergens gater. 
Som vanlig byr Husstyret på det 
beste innen 17. mai-mat, mens sol-
dater og slagere kan forsyne seg 
med gratis hotdog før korpset møn-
strer på linje. 
Her gjelder “første man til mølla” 
prinsippet. Så det er ikke dem med 
flest medaljer og lengst ansiennitet 
som er sikret plass ved frokostbor-
det, men dem som først tar kontakt 
med oss! 
Prisen pr. person er satt til kroner 
150,-. For barn under 15 år er pri-
sen kroner 80,-. Betaling skjer ved 
ankomst frokostlokalet.
Bindende påmelding til Lars 
Petter Jørgensen på e-post  
lpj@skansegutten.no eller telefon For to år siden nøt Frøydis Zachariassen frokost på Skansen 

sammen med Ellen og Harald Tveitnes. 

Gamlekarene i Øvre Blekevei  på 
stiftelsesdagen 2007. Magne Reime 
og Asbjørn Lie leder an. 

Skansedag
Årets familiefest på Skansen blir arrangert lørdag 13. juni. 


