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TAF og andre foreninger i Norsk 

Jernbaneforbund har fått en invitasjon 

til å delta sammen med Foreningen 

for Teknikk og Administrasjon (FTA) 

på et fagforeningskurs i Polen 6 – 9. 

oktober. Den faglige delen er ikke 

klart enda, men det vil bli utarbeidet 

et program som vil bli sendt deltaker-

ne senere. 

 

Vi har styrebehandlet dette og vil gå 

ut til alle medlemmene med dette til-

budet. For TAF medlemmer vil prisen 

bli ca. 1.500.- Mellomlegget på ca. 

2000.- vil bli refundert før avreise, 

men dere må selv betale kr 3.500.- 

ved påmelding, etter avtale med ar-

rangør Gernot Klinger. 

 

Det er begrenset med plasser og ifølge 

lederen i FTA gjelder først til mølla 

prinsippet. Bindende påmeld innen 

torsdag 27. april. 

 

For dere som melder dere på, står på-

meldingsadressen på oppslaget neste 

side. 

 

Husk å oppgi at dere er TAF med-

lemmer og send en kopi til: ter-

je.wold@jbv.no
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OPPSLAG 
 

 Forening for Teknikk- og Administrasjonspersonale 
   Avd. 03 av Norsk Jernbaneforbund 

 

 

 

HAR DU SOM ER MEDLEM AV NJF LYST PÅ EN TUR TIL POLEN I HØST? 

 

 
Foreningen for Teknikk – og Administrasjonspersonale av NJF planlegger en tur til Krakow med innlagt 

besøk i Konsentrasjonsleirene der. Det vil også bli ett tilbud til å besøke de kjente Saltgruvene ved Wie-

liczka, men dette er frivillig. 

 

Bakgrunnen for turen er å skape holdninger mot rasisme og fremmedfrykt, spre innformasjon om hva som 

i ytterste konsekvens kan skje ved selektering og politikk som tar utgangspunkt i at noen er bedre enn 

andre. 

 

Dato for turen er fra fredag 6. oktober til mandag 9. oktober. 

 

Foreningen har fått signaler om at det kan være flere NJFere som ønsker å være med på turen og vil der-

for åpne for at så kan skje. 

 

Ønsker du eller dine medlemmer ytterligere informasjon ta kontakt med:  

Gernot Klinger på:  

telefon 22457194 (22660826) 

mobil 91657194 (45032137) eller  

mail gk@jbv.no eller gernot@online.no  

 

 

Prisen for turen for medlemmer av NJF som ikke er medlem av FTA er kroner: 3.500 

 

I prisen inngår flyreise Oslo – Warsawa tur/retur; transport til jernbanestasjonen i Warsawa (og retur); 

transport til hotellet i Krakow (og retur); 3 netter på hotellet inkl. frokost; dagstur til Auschwitz; 3 lunsjer 

og 1 festmiddag med vin. 

 

 

På grunn av fly bestillinger må vi ha bindende påmelding innen torsdag 27. april. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Forening for Teknikk- og Administrasjonspersonale 

avd. 03 av Norsk Jernbaneforbund 

 

Linker: Hotell i Krakow http://www.hotel.twierdza.com.pl/ 

 Konsentrasjonsleir Auschwitz http://www.auschwitz-

muzeum.oswiecim.pl/html/eng/start/index.php 

 Wieliczka http://www.muzeum.wieliczka.pl/pl/english.html  
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