fr

I

l
I

{

FLYGETS FOLK I FULL AKTION
Det är besynnerligt vad det är svårt att hitta en uppslagsända, när man ska
rned skrivtecknens hjalp berätta orn något. Först börjar rnan så där irnpulsivt:

I HOST SKA VI I{A RIKTIGT KUL
Det stryker rnan ornedelbart och så sitter rnan där och stryker och stryker.
Till slut så stryker rrran skjortan, slipsen och ett par dussin näsdukar och
slutar med att pressa byxorna.
Därefter kornrner rnan underfund rned att det var nog inte så durnt, den där
irnpulsiva början.

AlItså:
1

HÖST SKA VI HA RIKTIGT KUL

Alla vi sorn jobbar vid flyget, CVA såväl sorn CFA-are, känner varann
till en deI från arbetet, det är arbetsrnänniskan. Ytterst litet känner vi
til1 orn fritidsrnänniskan. Vi har kanske hört talas orn att Alvar Karlsson
sjunger i rnanskören, att Bengt Lundrnark är engagerad i frikyrkorörelsen, att Rune Mattson är rned i kyrkofulknäktige och att Gunnar Tallqvist
är en god skytt. Men hur rnånga av oss har hört Alvars rnöktiga bas eller
sett Lundrnark roa ungarna i söndagsskolan eller följt Runes öden och äventyr
bland klerker och lekrnän eller sett Tallqvist pricka in rnästerskotten.

ut en si.gnal till olika organisationer, där vi vet att Flygets
folk rnedverkar. Vi har talat orn för dern, att någon gång under tre veckor
i höst kornrner alla deras arbetskarnrater - aLltså vi - att besöka deras
organisation för att bekanta oss rned fritidsriranniskan. Vi ska allesarnrnans
se på ABF och TBV, vi ska se på Husrnodersföreningen och kanske någon
syjunta, (hur det nu ska gå titt). Vi ska titta på sportdykare och friidrottskärnpar, på fotbollsspelare och en söndag ska vi gå i kyrkan - allesarnrnan
( hur vi ska få plats, vet inte jag).
Nu har det gått

Ja, det här var bara en del srnakprov och vi ska berätta rnera så srnåningorn,
bl a i nästa nr av Bergtrollet, sorn kornrner efter serrlestern. Under den tid,
sorn Flygets veckor pågår, kan vi läsa i ortstidningarna orn vilka karnrater
vi ska gå och bekanta oss rned. I högtalarna kornrner vi också att tala orn det
och ett anslag i stort forrnat kornrner att stå uppställt vid grindarna.
Alltså: ställ in siktet på kul i höst.
Old Jirn

VARFOR
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Frågan varför dyker upp i de flesta sarnrnanhang och naturligtvis även inför
detta arrangerrlang.
Här är svaret:
I. Vi-andan är det väl inget fel på, rnen det skadar nog inte att den stärks.
Z. Organisationernas kulturaöete är värt allt vårt stöd.
3. Kännedorn orn 'rfriti-dsrnänniskan" kan skapa större förståelse för 'rarbetsrnänniskansrr göranden och 1åtanden.
SEK FLiCKOR SÖKS
Sju borde rnan försiktigtvis kanske ha skrivit i rubriken för att inte tankarna
ska rarnla in på ornråden, där dorn inte ska vara i det här sarnrnanhanget.
Sex flickor behövs till en sketch, sorn skall uppföras i sarnband rned den fest,
sorrl arrangeras sorn avslutning på hcistens övningar. Visserligen ska flickorna
dansa, rnen välklädda ska dorn vara. Välklädda avser här väl påkladda.
Vi vet, att det finns rnångr rnanliga förrnågor, rnen det är väl hopplöst att vädja
orn rnedverkan. Skulle det vara någon, sorn frivilligt vill anrnä1a si.n rnedverkan
j. höstfesten, så är han rner än väIkornlrlen.

Anrnälningar kan göras till Anders Wadströrn, tel Zl9.
PRISTÄVLINGAR

I.

Vern gör den bästa signaturrnelodien

Varje gång ett rneddelande lärnnas i högtalarna angående prograrn och
sådant kornrner en liten trudelutt att spelas. Deri' sorn kornponerar är
välkornrnen rned ett förslag till lärnplig signaturrnelodi.
Bästa bidraget belönas rned ett pris på 25:- kr. Bicirag insändes ti1I
Bergtrollets red avd 642 senast vecka 33.
z.

Vern tar bästa serrresterbilden
En utställni.ng av sernesterbilder kornrner att ordnas under hösten. En
jury kornrner ati bedörna bilderna och tre priser delas ut. Detta gäl1er
svart-vita bilder. Färgfotograferna är också välkornna rned bidrag. Blir
det livligt deltagande också på denna front, kornrner även i denna grupp
tre priser att delas ut. Närrnare detaljer i Bergtrollets nästa nurncler.

Vern hittar på bästa narnnet på höstens Bergtrolls-arrangernang.

3.

Ett bra narrrn ska vi ha på våra höstövningar. Ett narnn sorn står sig
genorn tiderna. Vårt arbetsnarnn är "Flygets veckor'r, rnen vi har
en känsla av att det finns det sorn 1åter bättre och säger rrrera. Ett
pris ska det givetvis bli för det förslag, sorn väljes ut. Vi är frikostiga, nu så här i början och utiovar 25:- kr {ör basta bidraget. Förslag
lärnnas in till Beretrollets red senast vecka 33.
VEM AR ARRANGÖR

Bergtrollet står sorn arrangör för höstens arrilnsemang. !-CPF och FCTF har
vid rnöte rned sarnarbetskornrnitt6en beslutat stäIla sig bakcrn det hela.
Det bör dock påpekas, att Bergtrollet naturligtvis inte anordnat den personalfest, sorn blir avslutningen på hösteveneryr.angen. Denna fest kornrner liksorn
förra året att ordnas av personalorflanisationerna.
En kornrnitt6 har utsetts att hålla i trådarna för "Flygets veckor". FCPF har
valt Bror MöIler CFA och Gunnar Gustavsson CVA, FCTF Anders Wadströrn
CVA, Olle Winberg CFA sarnt John Eklö{ CVA och Bergtrollet.
TROL LUNGENS SEMES
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ERRÅD

Sernestertid. Tiden för vila och avkoppling. Sernestertid bet.vder alltså att rnan
kan köra bil rnitt på blanka vardagen ut;in att ta ledigt. Vad gör rnan då för att
riktigt vila upp sig från {rarnför allt jäktet. Stress kallar läkarna det i stäIlet
för att rent ut säga, han är för lat att arbeta.
Ta gärna ledigt några tirnrnar sista arbetsdagen före serrrestern. På det r.iset kan
Du hi.nna ner till tysklandsfärjan på kväl1en. Det är säkert rnindre rusning just
då, än nästa dag. Att tjugotvåtusen andra bilägare har kornmit. på samrrra strålande id6 sorn Du, låtsas Du inte orn" Med vä1 inrutad resplan och orn farniljen turas
orn att köra har Du rnöjlighet att i höst i sarntai då och då inflika: i'iär jag var i
Portugal nu senast, e1ler, Va ä de här rnot södra Bulgarien. Fyller Du bensin
vid gränsen kanske Du får uppleva sensationen av att ha varit den första rnänniska
sorn vistats i Tyskland utan att ha satt sin fot där. Augusti är en synnerligen lärnplig rnånad för sjukledighet. Då är det dags att Du tar hand orn Din nersuttna rygg
och Din dåliga rrrage. Något lite offer rnåste rnan ju göra på serrlesteraltaret och
hellre rnagsyra, än att Du rnissar Syracusa.

Vi andra i socialgrupp fern, sorn inte har bi1 , va ska vi göra? Stan blir ju avfolkad. Fly den. Västkusten har tonvis rned nerlegade turistsängar sorn väntar Dig.
Ostkusten har inte bara nerlegade sängar utan även rnygg i världsrnästarklass.
Pensionatvärdinnan hälsar Di.g alldeles säkert välkornrnen rned orden: Nu ska ni
känna Er precis sorn hei-nrna och det är just vad det blir. Tr:,nna väggar och grannar sorrl snarkar, gråter, skrattar och tjoar. Lugnt och stilla en stund rnellan
fyr.a och fern, sedan börjar han sorn bestärnt sig fcir ATT BLI EN BÄTTRE
MÄNNISKA göra sig i ordning för den första rnorgonprornenaden.
Efter fjorton dagar börjar Din tvårurnnlare i Vasastan alltrnera stå frarnför Dig
sorn ho3aen av kornforl, toppen av all civilisation och Flyget sen, platsen där Du
finner att arbetet är g1ädje och tillfredställelse"
ALW
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