Gemytlig veteranfest 2008
Gemyt och trevlig stämning kännetecknade årets veteranfest i Karlskrona, då 40 av företagets
medarbetare från verksamhetsorterna Karlskrona och Muskö var huvudpersoner. 28 stycken
firade 25, 26, 27, 28, 29 eller 30 år i företaget och tolv hade gått i pension under året.
Torsdagen den 4 december 2008 hölls festen på Sjöofficersmässen, där den varje år har hållits
ända sedan 1999. Tidigare har platsen för firandet varierat.

Jörgen Sökjer-Petersen gick i pension under året fick äran att hålla tacktalet.
Jörgen Sökjer-Petersen höll ett uppskattat tal och tackade för festen från pensionärernas
och veteranernas sida. Han mindes bland annat den civila produktionen från Ro-ro–
fartygen

Värdarna hyllar de nyblivna veteranerna och pensionärerna med ett fyrfaldigt leve.
Många av veteranerna valde att traditionsenligt motta guldklockan, medan andra hade siktet
inställt på något annat:
– Jag ska använda pengarna till en resa till Gotland, sa en av kvällens yngsta veteraner Jill
Olsson.
– Och jag kommer att köpa en ny gitarr, sa säkerhetschefen Lars E Karlsson.
Alla njöt av den goda maten och drycken, kvällen avlöpte snabbt, tiden går som bekant
alldeles för fort när man har trevligt. Den bästa underhållningen stod kvällens huvudpersoner
för med minnen och historier, som den ena överglänste den andra. Att vara varvsanställd är
nog ett mera ett kall än något annat. Åtminstone om man får tro det man fick höra på festen.

Årets veteraner. Överst från vänster: Lars E Karlsson, Per Thuvesson, Bo Sahlin, Hans
Nilsson, Christer Gunnarsson, Anders Barck, Karl-Axel Olsson och Günter Quell. Mittersta
raden: VD Jan-Olof Johansson, Jan Nilsson, Sten-Erik Weiber, Yngve Stiessel, Thomas
Hedberg, Michael Nilsson, Bo Svensson, Ingvar Almén och Torbjörn Hoberg. Sittande:
Ingemar Karlsson, Ann-Margreth Persson, Jill Olsson, Ingelöv Heideman och Sven Karlsson.
Saknas på bilden: Ulf Bergström, Ola Gullberg, Nils Hallström, Jonny Johansson, Benny
Karlsson, Eva Linderang och Jan

