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SJR REUNION 18 MARS 1995 PA FAGERUDD

Si var det......

TACK

- Ti[ dig som kom till vir kamrattriiffoch sig till att den blw si minnewiird.

- Till dig somvisade ett si qpontant intresse me,n till sist inte krmde stiilla upp just den helgen.

Vad hiinde?? Samhdrigheten iir fortfarande starb trots att det gitt fem ir se,n SJR fiirwenn,
vissa stunder giok kiinslorna niistan att ta pi ! Nostalgi? Javisst vad trodde d11! 'fiink si var
det di. Minns du?" Snacket gick, upplwelser och higkomster byttes, Ungt in pi natte,n.

Idag di? FOr alla igenkiinnande leenden it egenheter somhrirde "den tiden " till glOmde vi inte
dagen och morgondagen. Foma SJR-are somHiikan Winslow och LeifBroman, nu mitt i en
egen friretagartillvarao preghd av system, terminaler, f;irgprinters och digitalis.frg, beriittade
fiir oss om sina fiiretag. Genomgie,nde framhdll de viirdet av SJR-tide,ns utbildning, niitverk
och kvalitetslsrav i sin nrryarande verksamhet. Vi rinskar dem fortsatt framging!

Ska vi triifas fler ganger? Den kiirnfrigan stlillde vi oss. Rdster fiir e,n ny triiffniista ir blev 65
mot 0. Ingen u6sdning behdvdes!

En ny arbetsgrupp utsigs att hAfla i niista SJR-treff Fdl$ande sju kolleger nominerades skoningskist: Siv
Edeirrud och Monica Eriksson (SI), Ulf Fehen (Ticket), Bertil Lindberg, Ilans Sdderstrdm (Birka),
Illla-Britt Sdrholm (Nyman&Schultz) och Kurt Thore,n, samtliga frin Stoclfiolmsomridet.
Kurt, somutsigs till sammankallande, ken nis pi adressen Hiigryikwiga.12,191 50 Sollentuna.
Som medskiok fick de ett fiirslag fran de niirvarande att bilda en kamrat-fiirening fiir resebyri-
chefer och ett frin nigon franvarande att liigga niista triiffnigonstans i Sydwerige.

En gnrBpbild togs pi hela giinget. Den bifogas. Du som inte var diir, men vill ha den unika
bilden kan bestiilla hos Uffe Dahlberg pi telefon 0I7T-802 90, pris 70h/st + porto.

Avslut: Annu en gAng hjertligt tack fiir att ni tog upp vir utmaning pi det fantastiska sdtt ni
giorde. Nu liinmar vi staffetpinnen vidare till Kurt och kamraterna. Lit oss alla stiilla upp niir
de kallar!

Varma virhiilsningar

Stoclfiolm den 28 april 1995

Det numera fullstiindigt anwarsldsa arbetsutskottet 95
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PS. Likt aposteh fiirmanarvi till "endrigt och <idqiukhet i den menskliga sannranlevnaden".
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