”SPITFIRE”
Ett nätverk för pensionsavgångna civila och militära medarbetare som har haft
sin yrkesverksamma gärning vid och i anslutning till F 21 och Luleå Flygstation.
Nätverket träffas varje månad, dag 21, klockan 1600 på puben Bishops Arms i
Luleå med uppgift att förena………….. Nöje/Nyheter/Nostalgi/Nytta/Njutning.
Bakgrund
Behovet av ett nätverk växte fram under nittiotalet i samband med att invasionsförsvarets medarbetare gavs möjlighet att tidigarelägga sin pensionering. När
puben Bishops Arms öppnade i Luleå vid juletid 2001övergick tanken till
handling eftersom val av samlingslokal var en viktig fråga och hade fram till
dess ej funnit sin lösning.
2002-02-06 sammankallades en handfull skara före detta medarbetare till puben
Bishops Arms för att få information om nätverkstanken samt ge sin syn på den
tänkta aktiviteten.
Aktiviteten byggde på nedanstående element.
1. Kräva ett minimum av åtgärder och upplevas otvunget.
2. Ske regelbundet kl. 1600 på dag 21 i varje månad.
3. Nöje, Nyheter, Nostalgi, Nytta och Njutning……det är du själv som gör
upplevelsen till vad den blir…… både för dig själv och andra.
4. Nyttja e-post för medlemsregistrering samt informationsspridning……
beredskapshöjning följt av ombaseringsorder och därefter basrapport.
5. På sikt bli självgående utan krav på åtgärder.
Samtliga närvarande bejakade aktiviteten och det beslöts att sätta igång samt att
kalla aktiviteten för ”SPITFIRE” vilket var det öl som någon/några av oss
avnjöt.
Övrigt
Valet av dag 21 kommer från F 21 och visade sig vara bra eftersom vi då
nyligen fått pension och övriga har mer månad än pengar i börsen. Googla på
SPITFIRE ÖL för ytterligare information om bryggeriet och ölet. Vid första
basväxlingen 2002-02-21 deltog 8 st och 2002-03-21 13 st varav 3 starka.
Vid 5-års jubileumsbasväxlingen 2007-02-21 deltog 61 st varav 6 starka som lät
sig väl smaka på det ölsortiment som bryggeriet frikostigt bjöd på. Nätverket har

till dags dato träffats 118 gånger varvid ca 1500-2000 st deltagit vilket indikerar
att det rått ett gott kamratskap hos vår förre arbetsgivare.
Tommy B övertog min roll i nätverket från 2009-08.
Vill tacka samtliga som bidragit till att vi nu kan se fram mot ett 10-års jubileum
vid den kommande basväxlingen tisdagen 2012-02-21.
Björn Lindström

