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Välkomna till

Vårmöte 
Lördagen den 5 april
Hotell Kramer, Malmö
inbjudan finns i Bulletinen

Medlemsavgiften för 2014 
skall vara registrerat på klubbens plusgirokonto senast den 30 mars. 



Bahama Scandinavian Club adress: 
Co/ Elisabeth Odarp, Kärrvägen 44, 135 55  TYRESÖ, Plusgiro: 400604-5
www. bahamasklubben.se
BSC:s styrelse är 2011/2012

Hej  Bahamavänner
Då är det dags för ännu en Bulletin. Jag var nere på 
Exuma denna julen och njöt av fint väder och varmt 
vatten, men också för att själv se hur det står till 
med ön och mina vänner i Mount Thompson. Det 
var inte så mycket turister på ön fast det var högsä-
song. Under julhelgen och nyårshelgen kom det dock 
dit många från amerika bl a.  Sverige har fått en ny 
konsul och vicekonsul på Bahamas John Wiberg och 
Sofia Wiberg. Jag träffade Sofia på exuma och fick 
en kort pratstund med henne. Hoppas vi ses igen 
vid nästa besök. Som vi skrev i förra Bulletinen så 
är det mycket på gång på Cat Island, men ännu så 
länge har där inte hänt mycket har jag fått berättat 
för mig. Men som ni alla vet så händer inte saker så 
fort på Bahamas. Glöm nu inte att anmäla er till 
vårmötet i Malmö så vi får tillfälle att prata mer 
om Bahamas.
Väl mött
Joakim Camrian
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Klubbtröja
med broderat emblem

200kr
porto tillkommer
Beställes genom att kontakta
Elisabeth Odarp
Kärrvägen 44
135 55  TYRESÖ
Telefon hem: 08 – 712 14 49
E-post: elisabeth.odarp@telia.com

Ordförande: 
Joakim Camrian
Stockholmsvägen 77
286 32  ÖRKELLJUNGA
Mobil: 0705 – 25 44 49
E-post: bahamas@telia.com

Kassör: 
Elisabeth Odarp
Kärrvägen 44
135 55  TYRESÖ
Telefon hem: 08 – 712 14 49
E-post: elisabeth.odarp@telia.com

Sekreterare:
Kia Barwén Forsberg
Gräsandsvägen 6 D
239 33  SKANÖR
Telefon: 070 - 77 13 770
E-post: kia@marknadsavd.se

Klubbmästare:
Anders Palmius
S:t Eriksgatan 17
112 39  STOCKHOLM
Telefon: 08 – 652 65 20
E-post: anders@palmius.se 

Vice ordförande:
Anders Wendelheim 
Kristinebergs strand 7
112 52  STOCKHOLM
Telefon: 0708-12 74 75 
E-post: anders@corecg.com

Ordförande har ordet:

Jubileum 1965-2015.
Nästa år har klubben funnits i 50 år.

Då är det tänkt att vi ska ge ut en samlings skrift eller bok.
Vi samlar redan nu in så mycket info som vi kan. Leta på vinden, källare eller 
var ni kan ha alla era bilder och brev från förr. Det ska bli jättekul att samla in 

allt och sammanställa boken. Alla medlemmar kommer att få en bok var.
Skicka in det ni har till adressen nedan eller ring någon i styrelsen.

info@bahamasklubben.se eller Co/ Elisabeth Odarp, Kärrvägen 44, 135 55  TYRESÖ













Vår medlem Ulrika Hallberg Lüning planerar en 
resa till Exuma för medlemmar och andra intresse-
rade våren 2015. 

Några har anmält sitt intresse. 

Vill ni följa med? 

Medlem eller inte.  
Anmäl dit intresse till klubben eller 
direkt till Ulrika på email

ulrikahallbergluning@gmail.com.

OBS Ej Bindande!

Resa arrangeras

Till Exuma 
våren 2015


