Fly-in gudstjeneste
Det er igjen tid for å ønske velkommen til den årlige Fly-in
gudstjenesten i Åsnes Finnskog kirke, ved Vermundsjøen.
Tid: Søndag 5. mars kl 13.00
Organist: Tom Håkon Smith
Sang og musikk: Hege Cecilie Mobakk og Tommy Michaelsen.
Prest: Thomas Midtsund.
MAF(Mission Aviation Fellowship) er til stede med stand og info.
En overraskelse venter i forkant av gudstjenesten!!!
Vermundsjøen International
Brøytet og merket rullebane er 1.100 x 30 m, med baneretninger
12/30(ca).
Høyde over havet/elev: 700 ft(ca).
Det er satt opp vindpølse. Den står på isen, godt synlig, rett vest for
banen, 3-400 meter fra nordenden.
Husk at sjøen ligger svært nær svenskegrensen. Bli ikke
grensekrenker! Dersom en kommer inn lavt fra vest vil en ikke se
Vermundsjøen før en er rett over, noe som har ført til at opp til flere
har krysset grensen mot sjøen Letten, som er mye lettere å oppdage
på avstand.
Rune Sørlie fra Tollvesenet stiller frivillig opp på isen, slik at vi med
rette kan kalle oss en internasjonal flyplass! Det er ment som et
positivt tilbud for å lette turen for de som måtte komme fra andre
siden av grensen.
Café Finnskog(De har fin sjølpresentasjon på Facebook) er åpen
torsdag – søndag kl 12.00 – 18.00. Kjøkkenet stenger kl 17:30.
I kaféen ligger gjestebok for flygere. Der kan en også betale
landingsavgiften som er 100 kroner. Husk å skrive i gjesteboka
samtidig. Foruten at det er en hyggelig gest gir det en
oversikt/statistikk for trafikken.
Uteservering. Søndag 5. mars er det også muligheter for mat og
kioskvarer på iskanten. Der er Velforeningen, ved søstrene Torill og
Wenche Vålbekken på plass, med kioskvarer og varm lapskaus!! Det

er også mulig å betale landingsavgift hos dem.
For å sjekke aktuelle forhold før flyturen, ring banesjef Roger Pildahl,
tlf: 469 28 766. Thomas Midtsund er back-up og han kan kontaktes
på tlf. 951 38 458. Han prøver å holde seg oppdatert på forholdene.
Husk at det er svært viktig å holde god utkikk og å bruke radioen
aktivt på freq 123,5!
Vel møtt!!
Hilsen Thomas og vennene hans

