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Dessa delar !llhörde Sverige i mer än 100 år e4er det 30åriga kriget och ﬂera svensk-historiska minnesmärken
Vi har precis genomfört vårﬁnns kvar, Gustav Adolf minnesmärken, byggnadsnamn
middagen, med ak!viteterna
”Alter Schwede” i Wismar etc. Därutöver är Rügen och
golfspel på Linköpings
Usedom fantas!ska öar med milslånga stränder och en
gol$lubb och guidad tur vid
vacker na!onalpark med bokskogar och branta kalkstensTåkern. Våren har känts lång
klippor (Na!onalpark Jasmund). Hansastäderna Greifsoch kall, vilket deltagarna i
wald, Stralsund och Wismar är mycket intressanta med
golfen och vid besöket vid
sina s!lfulla torg och präk!ga byggnader i ”BackTåkern ﬁck känna av. Vårmidsteingo!k”.
dag med ak!viter börjar bli en tradi!on, som gärna kan
Militärhistoriskt !.ade vi på Prora en 4km lång betongkoutökas med ﬂer deltagare. Även om det är en lång somloss på Rügen som byggdes strax före andra Världskriget
mar har vi tradi!onen a. träﬀas och ﬁra Sankta Barbara
med semestervåningar för över 20.000 personer under
Denna trevliga och gemytliga form, ska också fortsä.a.
programmet KdF (Kra4 durch Freiheit). SemesteranläggStyrelsearbetet har kommit igång e4er årsmötet i april.
ningen utny.jades senare av DDR för a. erbjuda befolkStyrelsen har e4er årsmötesbeslutet arbetat vidare med
ningen semester vid havet, här ﬁnns i dag e. militärmudet invanda konceptet med luncher och i samband med
seum där man såg en del av vad DDR gjorde och planedem kortare föredrag. Här är styrelsen intresserade av
rade under kalla kriget (kusligt).
idéer från medlemmarna om intressanta föredragare.
Andra besöket var Peenemünde på ön Usedom där tyskarDe.a är en uppmaning !ll alla bidraga med.
na fram !ll 1945 hade en vapenutvecklingsfabrik med
Vidare har vi i höst några intressanta händelser. Förening15000 anställda, V2 raketen utvecklades här under teknisk
en har blivit inbjuden av C A9 a. närvara vid en förevisledning av Wernher von Braun och sa.es in som e. frukning under Arméövning 2015 fredagen 28 augus!
tat vedergällningsvapen
(inbjudan utskickad i särskild ordning). Dessutom genom(Vergeltungswaﬀe-2),
förs en resa !ll vårt gamla skju>ält Villingsberg (Vbg) frespeciellt mot London.
dag – lördag 25-26 september. Två !llfällen a. uppleva
Teknologiskt var det
gamla minnen och kanske få ﬂera Flash-back, trots åren
också början !ll den mosom gå..
derna rymdfarten då
Styrelsen arbetar med a. se över den långsik!ga ekonovetenskapsmännen e4er
min, med placeringar av föreningens !llgångar. De.a är
kriget i stort sä. delades
e. uppdrag årsmötet gav styrelsen. Föreningens nuvaupp mellan Sovjet, Engrande stadgar reviderades 2009 och styrelse ser nu över
land, Frankrike och USA.
hur dessa behöver förändras. Stadgar utgör en inriktning
Dessa fältövningar visar
för det fortsa.a arbetet, lite grand av e. Beslut I Stort.
hur mycket intressant
E4er en kall vår hoppas vi alla nu på en varm och skön
och delvis skrämmande
sommar. Jag hoppas vi ses vid någon av ak!viteterna unnu!dshistoria det ﬁnns
der hösten.
på rela!vt kort avstånd
V2-raketen vid teknikmuseet i
Peenemünde
(i de.a fall 4 !mmars
En skön sommar önskar
färja från Trelleborg).
Gruppen planerar nu vidare och ser med förväntan fram
Mikael Bernhardsson
emot ”Fältövning-Normandie” i Maj 2017 med de spänFältövning 2015; Rügen och Usedom
nande lands!gningsstränderna och !llhörande minnesEleverna från Reservoﬃcerskursen (ROK-2) sommaren
märken.
1981 i Älvdalen har sedan 2013 tagit upp kontakten och
I resan 2015 deltog: Göran Oscarsson, Jan-Olav Boeriis
skapat e. regelbunden kamra.räﬀ, ”Fältövning 1:a Maj
(A1), Gunnar Olofsson, Göran Olsson, Björn Siljeholm (A4),
helgen vid en militärhistorisk intressant plats”. E4er en
Mikael Ståhl (A6), Anders Fogelberg (A7), Mats Halling
lyckad sammankomst i Berlin 2013 var det dags för Rügen (A8), Per Matsson (A9).
och Usedom i nordöstra Tyskland 2015, vi vill med några
Jan-Olav Boeriis
rader dela med oss av våra intryck.
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återfunna !ll nästa års vårmiddag då
de kommer a. utbjudas !ll försäljning.
22 maj 2015
Däre4er by.e vi lokal, hämtade kaﬀe,
agen började med sol och klart kaka och avec och startade de djupa
väder med lite kyla i lu4en. Vi samtalen på allvar. Förutom en del av
samlades på Linköpings GK där huvud- nostalgin avhandlades bl a golfrundelen skulle spela golf och två billaster dan, Naturum Tåkern och något imskulle via Väderstad och lunch ta sig
proviserat jaktmöte.
!ll Naturum Tåkern.
Reservera fredagarna i slutet av maj
Strax e4er kl 1800 samlades vi så på
2016 – då kör vi igen!!!!!! Exakt datum
Livgrenadjärmässen, 47 förväntanskommer med nästa nummer av !dfulla kamrater.
ningen!!
E4er a. ha släckt den värsta törsten
Magnus Engdahl
gick vi !ll bords !ll tonerna av Kungliga Svea Ar!lleriregementets marsch
ultur och natur var årets tema
(Manasse).
vid kamra>öreningens ”vårdag”
I år hade golfarna genomfört prisutmed !llhörande kulturinslag och e4erdelningen direkt e4er golfen men
följande vårmiddag. U>lykten, vars
vandringspriserna delades ut så snart mål var Naturum Tåkern, inleddes
vi sa. oss !ll bords. Damernas pris
med välsmakande lunch i rogivande
(vandringspris skänkt av Ulla och Ber- miljö på Väderstad krog. Däre4er åkte
!l Gagner-Geeber) delades ut av förra vi vidare !ll Tåkern. Där mö.es via av
årets vinnare Marie Hardler-Olsson
Lars Frölich, en av Östergötlands mest
och gick i år !ll Elisabeth Röckert. Her- välrenommerade naturguider. Lars
rarnas vandringspris, Svea ar!lleri
berä.ade under nästan två !mmar
Memorial, delades ut av underteckom tankarna kring Naturum Tåkern,
nad och gick i år !ll Peter GagnerTåkern och dess omgivningar ur e.
Geeber. Stort graQs.
historiskt perspek!v samt givetvis om
Vår ordförande Mikael Bernhardsson fågel- och växtlivet runt sjön.
hälsade oss välkomna !ll bords varpå En spännande tur på läQllgängliga
vi strax intog förrä.en bestående av gångvägar kantade av ”!.a här” och
Västerbo.enpaj med löjrom. Snaps”lyssna, hör ni de accelererande
vänligt så det förslår och vi sjöng na- tonstötarna som kan liknas vid e. roturligtvis bl a ”Än en gång däran ….”! terande silvermynt på en marmorTill huvudrä. ﬁck vi en utsökt torskskiva”.
rygg med liten by.a stompad pota!s Men som så många !digare så tystnar
och en god sås. Vi drack såväl vi. som fågeln när vi tystnar. Lars fortsa.e då
rö. vin eller öl !ll maten, allt e4er
si. fängslande berä.an-de, sam!digt
tycke och smak. Ålderman denna gång som vi alla fortsa.e a. lyssna e4er
var Christer Lundberg och han tackade just de.a speciella läte. Då hör vi fåför maten med e. ﬁnt tal. I vanlig ord- gellätet igen och Grönsångaren blir e.
ning kände y.erligare några kamrater faktum.
för a. ta !ll orda. Vill gärna nämna a. Besöket vid Tåkern gav mersmak och
vi ﬁck en ”kort” redogörelse av Lasse för er som inte hade möjligheten a.
W om våra sedan något år !llbaka
delta, ta er !d a. själva göra e. bebeställda nydesignade regementsslip- sök. Enbart byggnaden med sin persars öde på de sju haven. Kanske är de manenta utställning och mycket välgjorda ﬁlm om livet kring
”va.enspegeln” Tåkern, är väl värd a.
se.
Upplevelsen från besöket var också
något a. ta med sig !ll den e4erföljande middagen på Livgrenadjärmässen.

Vårmiddagen den
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Inbjudan ll ak viteter
hösten 2015
A1-luncher
• Onsdagen den 16 september
kl 12:00 på Livgrenadjärmässen
följt av intressant föredrag av
Sveaar!lleristen Torbjörn Sjöberg om Transportstyrelsens
uppdrag.

•

Torsdagen den 8 oktober
kl 12:00 på Livgrenadjärmässen
möter vi Sveaar!lleristen Ulf
Hjalmarsson som pratar om sin
verksamhet hos Hjalmarsson &
Partner.

•

Onsdagen den 11 november
kl 12:00på Livgrenadjärmässen
kommer Sveaar!lleristen Stefan
Slycke a. prata om SAAB Bofors
Dynamics verksamhet i Linköping.

K

Vinnarna i gol4ävlingen Peter GagnerGeeber och Elisabeth Röckert.

Övriga ak viteter under hösten
Fredagen den 28 augus
Studiebesök AÖ 15, Anmälan !ll
Rolf Bergman senast den 10
juni. bergmanrolf@hotmail.com Tfn 070-674
27 51. Separat inbjudan utsänd
med e-post. (Sammanhållande
Rolf Bergman.)

•

25-26 september
Studiebesök Bofors/
Villingsberg. Inbjudan kommer
på e-post. (Sammanhållande i
Linköping Magnus Engdahl.)

•

Torsdagen den 3 december
ﬁrar vi Sankta Barbara på en
PUB. (Sammanhållande Rolf
Bergman.)

Du som nu inte har dator och således inte får kallelse när programmet
skickas ut via mail bör ta kontakt
redan nu med annan Sveaar#llerist
och be denne informera dig om programpunkterna när de kommer ut.
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