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Arrangementer
August

17. Kl. 15.00 Sommerhygge med grill i
Kaløvig (Se annonce i Gyldenløve 2,
maj 2021 side 10)
30. Sommerskydning 2021 (Se annonce
side 24)

September

5. Flagdag for Danmarks udsendte.
Arrangementer i de fleste kommuner landet over. Se nærmere i lokale
medier.
11. Kl. 10.00 Jubilarstævne (udskudt fra
2020 pga. corona. Se annonce side 9)
16. Sommerskydning 2021 (Se annonce
side 24)
25. Kl. 10.00 Jubilarstævne for 2021 (Se
annonce side 13)

Oktober

1. Tur til Thisted Bryghus Sommerskydning 2021 (Se annonce side
12)
15. og 16. Stiftelsesfest på Hotel Søparken (Se annonce side 22)		

Da der kan forekomme arrangementer somplanlægges med kort varsel, eller aflysninger
som følge af corona restriktioner, henviser
red. til foreningens hjemmeside: www.drlrsf.
dk eller til foreningens Facebook side: http://
www.facebook.com/pages/Dronningens-Liv-

4

Dronningens Livregiments Soldaterforenings
landsbestyrelse

regiments-Soldaterforening/103911250753
som begge vil annoncere de aktiviteter der
ikke når at komme i bladet.

For så vidt angår skydning,
venter vi på besked om vi kan
fortsætte på Gl. Lindholm
skole eller et andet sted.
Danske Soldaters Landsråd
informerer:
15 meter Pokalskydning genoptages først i 2022.

Formand: Henrik Agerholm Sørensen, Svanelundsvej 38, 		
9800 Hjørring, e-mail: hasaalb@hotmail.com
Næstformand/Fanebærer: Morten Andersen, Rebildvej 18, 		
9520 Skørping. e-mail: maba@dlgtele.dk
Kasserer: Sven-Erik Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup		
e-mail: cordes.magnussen@live.dk
Sekretær: Svend Hugo Høgstrup, Leharparken 17, Frejlev, 		
9200 Aalborg SV. e-mail: hoegstrup@privat.dk
mobil:
Fanebærer: Frode E.W. Jensen, Kvindbjergvej 5, 9320 Hjallerup
e-mail: vithjensen@live.dk 		
Jørn Georgsen, Hellevangen 57 St. Tv., 9210 Aalborg SØ
e-mail: kgjg@stofanet.dk		
Orla Klit, Petersvej 4, 9800 Hjørring 		
e-mail: o.klit.thy@gmail.com
Suppleanter:
Caspar Hyun Hybel, Abildgårdsvej 62, 1. th. 9400 Nørresundby,
e-mail: bobohybel@hotmail.com
Benny Møller Christensen, Stationsmestervej 74, st. tv., 		
9200 Aalborg SV, e-mail: dyrskuevej@gmail.com

tlf.: 50 92 60 66

Hjemmeside Internet

www.drlrsf.dk

Facebook

tlf.: 20 74 30 09
tlf.: 23 95 77 84
tlf.: 98 34 36 61
tlf.: 20 45 88 92
tlf.: 23 71 24 67
tlf.: 42 41 46 80
tlf.: 40 81 53 67

tlf.: 21 22 24 76
tlf.: 22 17 61 39

Dronningens Livregiment´s Soldaterforening

Aktivitetsudvalg Aarhus

Formand: Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup
e-mail: cordes.magnussen@live.dk
Knud Mildahl Pedersen, Skæring Højsagervej 2 B, 8250 Egå		
e-mail: knudmildahl34@gmail.com
mobil:
Bo Vahl-Jensen, Nørrevangen 78, 8382 Hinnerup 		
e-mail: anr-el@hotmail.com
Henning Andersen, Ogstrupgårdsvej 2, Mejlby, 8530 Hjortshøj
e-mail: henning@true-net.dk
Ole Person, Pebbleparken 10, Stjær, 8464 Galten 		
e-mail: minoperson@gmail.com
mobil:
Fanebærer: Dan Nørskov Beyer, Emmasvej 2. 1.tv, 8220 Brabrand
e-mail: dnbeyer@stofanet.dk
mobil:
Souvenirs
Æresmedlem Kaj Villadsen, Renal Baches Vej 38, 9000 Aalborg
e-mail: ksvilladsen38@gmail.com

tlf.: 23 95 77 84
tlf.: 86 22 28 31
tlf.: 22 31 25 07
tlf.: 40 36 56 36
tlf.: 86 99 90 59
tlf.: 86 29 05 52
tlf.: 20 25 48 40
tlf.: 86 25 14 41
tlf.: 25 30 66 36
tlf.: 21 75 99 12
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Formanden har ordet:
Af Henrik Agerholm Sørensen

Velkommen til den danske sommer. Den
er vi mange, der har glædet os til.
Sommeren lå på hjul af EM i fodbold og
Jonas Vingegaards fantastiske bedrift
med en 2. plads i det samlede klassement
i 2021 udgaven af Tour de France.
Endnu en gang blev vi mindet om, hvor
meget danskere kan, når vi står sammen og yder en helhjertet indsats for
hinanden, landsholdet i fodbold, deres
fornemme semifinaleplads og individuelt på en cykel.
Det har givet masser af unikke oplevelser for os alle sammen. Landsholdet i
fodbold gav os troen på, at en frygtelig
ulykke med Christian Eriksen kan afstedkomme de mest utrolige reaktioner
og præstationer.
Disse præstationer kan inspirere os alle,
fordi vi får ekstra brændstof i hverdagen
til at klemme ballerne sammen, mens
vi får tanket selvværd, respekt samt
anerkendelse ind i både hoved og krop.
Samlet set virker adrenalin, begejstring
og oplevelserne som ekstraordinære og
helt igennem mindeværdige bedrifter på
livets store klinge.
I Dronningens Livregiments Soldaterforening, DRLRSF, har vi også gode erfaringer med både hold- og individuelle
præstationer. Senest illustreret ved Uffe
Uhlers udnævnelse til æresmedlem i
foreningen. Den kom bag på ham, fordi
Uffe som menneske har viet sit 15 års
formandskab i Dronningens til en uegennyttig og velgørende tilgang med et
solidt stykke arbejde for medlemmerne,
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først og sidst. Derfor
var det også for mig
en stor glæde at kunne
overrække æresdiplom
og medalje, og derigennem udtrykke
bestyrelsens tak til Uffe for hans indsats
for jer og os. Fru Ulla Uhlers bidrag til
Uffes præstation har længe været både
påskønnet, beundret og værdsat. Mange
tak, Ulla!
Det bringer mig også til at sige, at foreningslivet i al almindelighed har brug
for medvind og succes. Om det er fodbold, cykelsport eller soldaterforeningen
Dronningens er princippet det samme.
Derfor opfordres de af jer, der endnu
ikke har fået betalt jeres kontingent,
om at få bragt det beskedne beløb ud af
verdenen. Det er min holdning, at medlemskontingentet er af en størrelse og
beskaffenhed, så vi alle kan være med.
Derfor kom frisk eller bliv slettet!
Vi husker som mennesker succeserne
bedre end al arbejdet, der ligger bag. I
Dronningens ved vi også, at der netop
i 2021, præcist to lørdage i SEP - den 11
og den 25 - for medlemmer og jer, der
endnu ikke er meldt ind, afholdes jubilarstævner på Aalborg Kaserner. Det blir'
skønt at se jer i Aalborg til en minde- og
begivenhedsrig dag. Vi skruer op for et
arrangement begge lørdage, hvor vi har
lagt os i selen for at præstere og sammensætte et program på jubilardagene, der
flugter med vores og Aalborg Kaserners
ønske for en festlig og fornøjelig dag. Det
er blevet mig oplyst fra Garnisonskom-
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mandanten i Aalborg, oberst Jess Møller
Nielsen og hans stab, at Dronningens
jubilarstævner betyder rigtig meget for
garnisonen. Soldaterforeningerne i og
omkring Aalborg Kaserne prioriterer
samarbejdet med Aalborg Garnison højt,
og vi vil gå langt i DRLRSF for at pleje og
udbygge det forhold, som også udvikles
til at sprede garnisonens gode renommé,
både lokalt og internationalt. I den forbindelse kan jeg meddele vores medlemmer, at der i regimentsbefalingen for
genåbning af eksterne arrangementer
på Aalborg Kaserner er en deadline, der
hedder 1 SEP 2021.
Stiftelsesfesten anno 2021 afvikles som
bekendt fra fredag til lørdag den 15. – 16.
oktober 2021 på Hotel Søparken i Aabybro. Den fest kommer til at udtrykke alle
de værdier, som DRLR stod for, og som
DRLRSF siden har fået i overlevering til
at varetage mindet om og kulturen af.
Den opgave er vi ydmyge overfor. Til
Årets Fest er vi alle i Dronningens både
lokale og internationale, fordi det er
det mindset vi 1 gang er udstyret med.
Sørg derfor for at melde dig og Fruen til
denne helt igennem specielle aften, hvor
Søparken vil skabe de bedste betingelser
for Dronningens Soldater. For så vidt
angår tilmelding til Stiftelsesfesten, er
deadline for tilmelding + betaling den
30. september 2021. Prisen er kr. 175 pr.
næse.
Praktisk ved vi alle selvfølgelig udmærket, at der pandemisk er nogle forholdsregler, vi skal være opmærksomme på.
Det vil jeg opfordre til honoreres af alle,
der deltager i Årets Fest på Søparken.
Det skylder vi hinanden med ordent-

lighed og med stærk for retfærd. Disse
påmindelser gælder naturligvis også i
enhver aktivitet med samvær i DRLRSF
regi med afspritning og holde afstand.
Der gives ingen dispensation.
Det var således tre STORE arrangementer, vi har i støbeskeen til vores medlemmer. På den lidt mindre klinge har jeg
fået oplyst, at DRLRSF skydeafdeling
afvikler sommerskydning på 50 meter
banen på Kimbrerhøje, Atletikvej 40,
9230 Svenstrup J. For august gælder
det alle MANDAGE og TORSDAGE fra
kl. 17.30. Der lægges ud mandag den 9.
AUG, hvor skydebanen åbner kl. 17.30.
Sidste mandag i august er den 30. august
kl. 17.30. For september 2021 lægges ud
den 2. september med øvrige skydedage
den 9., 16., og 23. fra kl. 17.30.
Min skydeformand, Morten Andersen
oplyser i øvrigt, at skyderesultaterne vil
blive indsendt til DSL, Danske Soldaters
Landsråd, 50 meter turnering. Der satses
på at vinde turneringen igen i år. Derfor
mød op til hyggelige timer med kammeratligt samvær. Skydeformand Morten
kan kontaktes på mobil 2074 3009 for
evt. spørgsmål.
Den 17. august 2021, kl. 15 afholder
DRLRSF igen i år, på venligt og påskønnet initiativ fra Fru Ingrid og Hr. Knud
Mildahl, arrangementet i Kalø Vig med
samvær i og omkring det pragtfulde
maritime miljø. Vi har med glæde og
tak erfaret, at Knud Mildahl vil sponsere
grillpølser til alle deltagere; anden fortæring, drikkevarer og jeres skønne humør
må I selv medbringe. Se tilmelding til
arrangementet i Gyldenløve.
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Afslutningsvis vil jeg ønske vores
medlemmer og jeres familier en dejlig
sommer. Vi glæder os til at se jer med
energi på tanken og klar til flere fælles
oplevelser.
Henrik Agerholm, formand

DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Jubilarstævne for 2020

Lørdag den 11. september 2021 kl. 10
Det årlige jubilæumsstævne for alle indkaldte ved
Dronningens Livregiment.

Alle jubilarer fra årgangene
1955 - 1960 - 1965 - 1970 - 1975 - 1980 - 1985 - 1990 - 1995
har pligt til at give møde, men øvrige årgange er også velkomne.

Guldkorn
En dansker er en, der er stolt over
sin ret til at sige hvad han vil, og
som ønsker at han havde mod til at
gøre det.
Det er aldrig for sent, at du lærer
noget... Det er heller ikke for tidligt.
Der er masser af fritid... Det er bare
de forkerte, der har den.
En pessimist er altid god for en dårlig
nyhed.
Statistikken viser, at kvinder bruger
85 pct. af forbrugerkronen, børn 15
pct. og mænd resten.
Du skal ikke have ondt af dig selv...
men af den, der skal bo sammen
med dig.
Den pige, der gifter sig, fordi hun
er træt af at arbejde, vil få sig en
gevaldig overraskelse.
Man kan leve så godt, at man dør
af det.

kl. 10.00
kl. 10.15

Øvelsesliste

Formering og indmarch gennem vagten på Nørre Uttrup Kaserne
Velkomst ved Chef for Trænregimentet og Garnisonskommanant
oberst Jess Møller Nielsen
Kransenedlæggelse ved stenen for Dronningens Livregiment
kl. 10.30 Orientering om kasernen i dag i Auditoriet
kl. 11.30 Rundvisning på kasernen, fotografering
kl. 12.30 Frokost i cafeteriet
		
½ rugbrød med marinerede sild og karrysalat
		
Skinkeschnitzel med brasede kartofler, sky sauce,
		
ærter og wienergarniture
		
Kaffe og kage
		
1 øl eller vand
		
1 snaps
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 16.30

Tildeling af medaljer til 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25 og 20 		
års jubilarer
Besøg i Messen, hvor medbragte billeder kan vises frem
Afslutning i Messen

Prisen er for medlemmer: Kr. 325,- og for ikke medlemmer: kr. 350,Mød talstærkt op. Mød gamle soldaterkammerater. Det er en dag, du ikke vil glemme.
Husk evt. at tage fotos med fra dengang, da der var rigtige soldater til. Dem kan man altid
more sig over. Kontakt dine gamle soldaterkammerater, så også de, der evt. ikke er medlem
eller ikke modtager Gyldenløve, får en chance for at deltage.
Sidste tilmelding onsdag den 1. september. Du kan indbetale beløbet på girokonto
+73 88989899. Husk at medbringe giro talonen. Du kan også betale via netbank: Ved
at overføre pengene til: Regnr. 7453 kontonr. 1028376 - skriv ”Jubilarstævne” eller på
MobilePay nr. 45051 (HUSK at angive navn, indkaldelsesår og tlf.)
Vi håber at se jer alle lørdag den 11. september.

Eventuelle forespørgsler og tilmelding til næstformand Morten Andersen tlf.: 20 74 30 09, mail:
maba@dlgtele.dk eller kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen tlf.: 23 95 77 84 mail: cordes.magnussen@live.dk
Med venlig hilsen
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bestyrelsen
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Jubilarbilledet er
fra foreningens
arkiv.
Som det fremgår
af billedet er det
hold januar 1970,
der blev indkaldt
til 1. og 4. rekrutkompagni.
Det indsatte billede viser hold
januar 1970 i
march op mod
Dronningens port
med trommer i
front.
Husk Jubilarstævnet den 11.
september for
alle indkaldt år
1955 -60 -65 -70
-75 -80 -85 -90
og 1995.
Alle foreningens
kompagnibilleder
kan ses på foreningens hjemmeside:
www.drlrsf.dk
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Tur til Thisted Bryghus
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Jubilarstævne for 2021

Lørdag den 25. september 2021 kl. 10
Det årlige jubilæumsstævne for alle indkaldte ved
Dronningens Livregiment.

Dronningens Livregiments Soldaterforening arrangerer tur til

Alle jubilarer fra årgangene
1956 - 1961 - 1966 - 1971 - 1976 - 1981 - 1986 - 1991 - 1996
har pligt til at give møde, men øvrige årgange er også velkomne.

Thisted Bryghus den 1. oktober 2021
Vi skal på rundvisning på bryghuset og høre om, hvordan husets mange velsmagende ølsorter bliver fremstillet. Bagefter får vi nok lejlighed til at vederkvæge os
med nogle smagsprøver.
Vi mødes ved KFUM´s Soldaterhjem, Høvejen 48, 9400 Nørresundby på P-pladsen.
Bussen afgår kl. 12.30 præcis,
så kom gerne i god tid.
Pris pr. person kr. 150,00,
som opkræves i bussen.

Ønsker man selv at køre, er mødestedet Thisted Bryghus, Bryggerivej 10, Thisted,
kl. 13.45

Rundvisningen foregår fra kl. 14.00 til 16.00
Da deltagerantallet er begrænset til max. 50 personer, skal tilmelding efter først til
mølle princippet ske senest 24. september til:
Morten Andersen på tlf. 20 74 30 09 eller e-mail maba@dlgtele.dk
eller til Orla Klit på tlf. 40 81 53 67 eller e-mail o.klit.thy@gmail.com
Eventuelle afbud modtages indtil 27. september, hvorefter tilmelding er bindende,
og betaling vil blive opkrævet.
Vel mødt til en spændende, hyggelig og smagfuld dag.
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kl. 10.00
kl. 10.15

Øvelsesliste

Formering og indmarch gennem vagten på Nørre Uttrup Kaserne
Velkomst ved Chef for Trænregimentet og Garnisonskommanant
oberst Jess Møller Nielsen
Kransenedlæggelse ved stenen for Dronningens Livregiment
kl. 10.30 Orientering om kasernen i dag i Auditoriet
kl. 11.30 Rundvisning på kasernen, fotografering
kl. 12.30 Frokost i cafeteriet
		
½ rugbrød med marinerede sild og karrysalat
		
Skinkeschnitzel med brasede kartofler, sky sauce,
		
ærter og wienergarniture
		
Kaffe og kage
		
1 øl eller vand
		
1 snaps
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 16.30

Tildeling af medaljer til 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25 og 20 		
års jubilarer
Besøg i Messen, hvor medbragte billeder kan vises frem
Afslutning i Messen

Prisen er for medlemmer: Kr. 325,- og for ikke medlemmer: kr. 350,Mød talstærkt op. Mød gamle soldaterkammerater. Det er en dag, du ikke vil glemme.
Husk evt. at tage fotos med fra dengang, da der var rigtige soldater til. Dem kan man altid
more sig over. Kontakt dine gamle soldaterkammerater, så også de, der evt. ikke er medlem
eller ikke modtager Gyldenløve, får en chance for at deltage.
Sidste tilmelding mandag den 13. september. Du kan indbetale beløbet på girokonto
+73 88989899. Husk at medbringe giro talonen. Du kan også betale via netbank: Ved
at overføre pengene til: Regnr. 7453 kontonr. 1028376 - skriv ”Jubilarstævne” eller på
MobilePay nr. 45051 (HUSK at angive navn, indkaldelsesår og tlf.)
Vi håber at se jer alle lørdag den 11. september.

Eventuelle forespørgsler og tilmelding til næstformand Morten Andersen tlf.: 20 74 30 09, mail:
maba@dlgtele.dk eller kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen tlf.: 23 95 77 84 mail: cordes.magnussen@live.dk
Med venlig hilsen

bestyrelsen
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Jubilarbilledet er
fra foreningens
arkiv.
Som det fremgår af billedet er
det af 4 MOTINF
kompagni fra januar 1991.
Det indsatte billede viser komapagniets ærmemærke, nogle
af kompagniets
krøetøjer samt
KP Ludvig - kompagniets mascot.
Husk Jubilarstævnet den 25.
september for
alle indkaldt år
1956 -61 -66 -71
-76 -81 -86 -91
og 1996.
Alle foreningens
kompagnibilleder
kan ses på foreningens hjemmeside:
www.drlrsf.dk
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Generalforsamlingen 2021
Af Uffe Uhler

Efter at bestyrelsen havde
været tvunget til at udsætte
generalforsamlingen i marts
i Dronningens Livregiments
Soldaterforening to gange
som følge af coronaens hærgen, lysnede det endelig. De
restriktioner, som nu i godt
et år havde gjort det umuligt
for foreninger at gennemføre
aktiviteter, var blevet lempet
så meget, at det blev muligt at
gennemføre generalforsamlingen den 16. juni på Hotel
Hyggesnak inden måltidet
Søparken i Aabybro.
til at bestå at en herlig wienerschnitzel
På kasernen kunne vi ikke komme;
med tilbehør og med lækker æblekage
der var der stadig ikke blevet åbtil dessert. Denne beslutning om i år
net for adgang for de tilknyttede
at bryde traditionen med gule ærter til
foreninger.
generalforsamlingen skal bestyrelsen da
Ingen bar mundbind – det var ikke
heller ikke dadles for.
længere påkrævet - og klokken
Under måltidet summede lokalet af
18.00 havde de 36 fremmødte taget
hyggesnak; det var tydeligt, at alle var
plads ved de flot dækkede borde,
glade for, at man endelig igen kunne
da formand Henrik Agerholm bød
mødes i kammeratligt samvær under
velkommen og bad om, at man
foreningens fane.
ved høflig selvbetjening
hentede mad og drikke
ved buffetbordene.
Velkomst
Gule ærter blev det ikke
Da klokken var 19.00 gik
til, selv om det var annonformanden på talerstolen;
ceret i indkaldelsen til gehan glædede sig over, at
neralforsamlingen i majhan endelig med måneders
nummeret af Gyldenløve.
forsinkelse kunne byde velBestyrelsen havde beslutkommen til generalforsamtet, at juni ikke lige var
lingen 2021 i Dronningens
den tid på året, hvor gule
ærter gjorde sig så godt, Flot menu - serveret af per- Livregiments Soldaterforening.
og i stedet kom menuen sonalet på Hotel Søparken
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Han sagde så, at det var gået en del tid,
siden foreningen sidst havde kunnet uddele hæder; men nu var lejligheden der.
Knud og Ingrid Mildahl blev kaldt frem
og fik overrakt Hans Jørgen Nielsens
Mindelegat efter Knuds mangeårige
virke i bestyrelsen i Aarhus afdeling og

Æresmedlemmerne Ulla og Uffe Uhler

Knud Mildahl modtager Hans Jørgen Nilsens
Mindelegat og Ingrid en flot buket blomster

de mange gange Knud og Ingrid havde
arrangeret den særdeles hyggelige sommergrill på Kaløvig Bådehavn. At det var
ganske velfortjent blev understreget af
forsamlingens varme klap.
Så blev et overrasket par, Ulla og Uffe
Uhler kaldt frem, hvorefter formand
Henrik udnævnte dem til æresmedlemmer og dekorerede dem med foreningens æresmedalje for det arbejde, de
havde gjort for vores forening igennem
Uffes 15 år på formandsposten. Det var
et berørt og rødmende par, der modtog
denne foreningens fornemste hædersbevisning.

Herefter mente formand Henrik, at man
kunne overgå til generalforsamlingen,
og han udtrykte håbet om, at den kunne
forløbe i god ro og orden. Han foreslog så
Hans Aage
Simonsen
va l g t s o m
dirigent.
Dette forslag
fik straks
forsamlingens samtykke, og
dirigenten
indledte sit
hverv med
a t k o n s t a - Dirigent Hans Aage Simontere, at for- sen
samlingen med udsættelser var indvarslet i henhold til foreningens love.
Derefter ville han give ordet til formanden til aflæggelse af beretning, men her
brød Ib Rasmussen ind og bad om ordet.
Han fandt det vigtigt at meddele, at han
ikke var enig i generalforsamlingens
lovlighed. Efter hans mening og udlægning af foreningens love var generalfor-
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samlingen
ikke lovligt
indvarslet,
da den ikke
va r b l e ve t
indkaldt til
marts med
angivelse af
dagsorden
og dato, som
han mente,
at den burde
have været.
Bestyrelsen Ib Rasmussen
havde bare
med henvisning til corona uden videre
udsat generalforsamlingen til maj, hvilket fremgår af annoncen i Gyldenløve
nr. 1, feb. 2021, og da man stadig ikke
kunne forsamles i maj havde bestyrelsen
besluttet yderligere udsættelse til juni.
Dette for de tilstedeværende overraskende synspunkt klarede dirigenten hurtigt
og elegant ved at bede om forsamlingens
tilkendegivelse af, at bestyrelsen under
de givne corona-begrænsninger havde
håndteret indkaldelse og udsættelser på
god vis og i lovenes ånd, og at indkaldelsen til generalforsamlingen således var
at betragte som lovlig. Med kraftige klap
gav forsamlingen den tilkendegivelse
straks og uden debat.
Herefter overgav dirigenten ordet til
formanden.

genoptage og forstærke de relationer,
der ligeledes i den kommende tid trænger til at blive pudset af.
Vi afholder ikke årets Fugleskydning,
fordi Aalborg Garnison først officielt
tillader arrangementer på Aalborg
Kaserner pr. 1. september 2021. Vi siger naturligvis Aalborg Garnison en
stor tak for uvurderlig assistance og
samarbejde, selvom blusset har været
skruet en del ned. Vi kvitterer også for
godt samarbejde med vores Stues andre
partshavere og brugere, herunder også
Frede J. Pedersen.
Derfor kan vi allerede nu meddele, at vi
afholder 2 jubilarstævner i år og i september. Lørdag den 11. september, kl.
10 for jubilarer i 2020, og lørdag den 25.
september kl. 10 for jubilarer i 2021. Vi
kigger os fremad imod Stiftelsesfesten på
Hotel Søparken fredag 15. til 16. oktober
2021 på Søparken i Aabybro til Årets Fest
mellem go'e soldater fra Dronningens.
Jeg er glad for i aften at kunne overrække
Hans Jørgen Nielsens Mindelegat til
Knud Mildahl, der i mange år har været
et stort aktiv for DRLRSFs Aarhus afdeling og ikke mindst som skibsmotor og
organisator af mange års sommertræf i
Kalø Vig. En stor tak også til Fru Ingrid
for at bakke sødt og hjerteligt op med en
solid aktie i Jeres arrangement.
Uffe Uhler har været formand for Dronningens i 15 år. Uffe afløste mig i 2005,
i en tid med udfordringer omkring
loyalitet og tvivl om, hvordan profilen
på uegennyttigt arbejde så ud. Den snor
bidrog Uffe med at få rettet ud, sammen
med andre gæve og rutinerede kræfter i
og omkring foreningen, Tak for det Uffe,
selvom du blev træt af kævlet, holdt du

Formandens beretning

Gyldenløve har modtaget formandens beretning. Den gengives her:
”Generalforsamlingen er i år anderledes.
Både i retning og substans bryder beret-
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Formand Henrik Agerholm Sørensen

ningen med det traditionelle mindset om
at skue tilbage og takke lokale, regionale
og landsdækkende foreninger for et godt
samarbejde.
Hotel Søparken er et fortrinligt sted.
Jeg er sikker på, at i kan lide maden og
tilbehøret, som ikke har noget som helst
at gøre med de traditionelle gule ærter
m. avec.
Paradoksalt er de gamle tider afløst af
nye tider; ganske enkelt fordi jeg igen
kan understrege, at de gamle dyder hos
vores medlemmer ikke er gået af mode.
Dyderne skal blot fremadrettes en ny tid
med et nyt afsæt.
Jeg er glad for at se Jer medlemmer
igen til en go' aften i fællesskabets og
samværets tegn. Vi kan afholde generalforsamling for at tilgodese foreningsdemokratiet og herunder også at udveksle,

ved. Stærk for retfærd! Du er blandt andet kendetegnet ved som menneske ikke
at søge opmærksomheden for opmærksomhedens skyld. Din gode egenskab
for lederskab, overblik og rettidighed
er andre markører, som er blevet hæftet
på din profil. Dit engagement for Dronningens har altid stået tydeligt.
Dit engagement og udsyn har også
De samvirkende Soldaterforeninger i
Aalborg og Danske Soldaterforeningers
Landsråd nydt gavn af. Samlet set var
det mig en stor glæde at overrække dig
æresdiplomet for, at du nu er DRLRSFs
næste æresmedlem. Dit første år i 'civil'
synes vi i bestyrelsen var en passende
måde at overraske dig på. En stor tak til
Ulla, fordi hun har stået og står bag dig
med humor og vid. Ulla har således også
en aktie i din nye titel. Tillykke.
Jeg ønsker også at rette en varm tak til
min bestyrelse for godt samarbejde, sammenhold og gode råd. Det samarbejde
flugter fint med foreningens afsæt omkring samarbejde og visioner, samvær og
tolerance. Bestyrelsen ser frem til igen at
komme i arbejdstøjet og finde løsninger
samt skabe resultater.”
Da formanden var færdig med sin beretning tilkendegav forsamlingen med
klapsalver, at beretningen var vedtaget.

Regnskabet

Herefter gav dirigenten ordet til foreningens kasserer, Sven-Erik Bolt Magnussen, der gennemgik det omdelte
regnskab.
Som vi har oplevet det igennem mange
år, ønskede Ib Rasmussen også i år at få
ordet, da kassereren var færdig med sin
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han, når den kommende periode udløb,
var indstillet på at trække sig fra posten
af private årsager.
Der var ingen modkandidater til Morten
Andersen, Sven Hugo Høgstrup og Orla
Klit, så de blev genvalgt til bestyrelsen.
Også de siddende suppleanter til bestyrelsen, Benny Møller Christensen
og Caspar Hybel blev genvalgt uden
modkandidater.
Som fanebærer og – junker genvalgtes
Morten Andersen og Frode Jensen.
Der var genvalg til foreningsrevisorerne
Hans Aage Simonsen og Anders Danmark.
Ronny Christiansen blev genvalgt som
revisorsuppleant.
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Uffe Uhler sagde, at det er i ydmyg
taknemmelighed, men også med glæde
og stolthed, at min dejlige hustru og jeg
modtager udnævnelsen til æresmedlemmer. Det var en overraskelse, fortsatte
han, at vores virke i min tid som formand
for foreningen ville blive værdsat på
denne fornemme vis, og han takkede
formand Henrik for de alt for flotte ord.
Han ønskede så at fremtiden måtte blive
lys og god for Dronningens Livregiments soldaterforening, og han takkede
bestyrelsen for at det var lykkedes så
godt at holde sammen på foreningen

Eventuelt
Kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen gennemgår regnskabet

gennemgang. Det er efterhånden blevet
traditionelt, at han minutiøst har ledt
og fundet en ting i regnskabet – den
være sig nok så lille, som
støder hans øje, og hvortil
han må ytre sin kritik. Årets
kritik fik forklarende ord fra
Sven-Erik. Ingen andre havde
bemærkninger til regnskabet,
som forsamlingen godkendte
med anerkendende og velfortjent applaus til foreningens
dygtige kasserer.

Valgene

Knud Mildahl fik ordet for at sige tak
for den ære og glæde, der var overgået
ham og fru Ingrid ved tildelingen Af
Hans Jørgen Nielsens Mindelegat. Han
opfordrede til, at man sluttede flittigt
op om dette års sommergrill på Kaløvig
bådehavn.

Sven-Erik Bolt Magnussen
modtog uden modkandidater
genvalg som kasserer. Han Knud Mildahl og Æresmedlem Uffe Uhler takker for den
gjorde dog opmærksom på, at ære der var dem tildelt
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Generalforsamlingen slutter med at formand
Henrik Agerholm Sørensen takker for fremmødet

Næstformand Morten Andersen

inden han nedlagde sit hverv og overdrog ordet til formanden.
Henrik Agerholm takkede dirigenten for
god ledelse af generalforsamlingen, der
nu var til ende, og han takkede medlemmerne for fremmødet og ønskede, at alle
måtte komme godt hjem.

igennem coronapandemien, og for at den
havde gode planer for fremtiden.
Morten Andersen orienterede om, at
der igen ville komme gang i sommerskydningen.
Dirigenten motiverede et leve for Dronningens Livregiments Soldaterforening,
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Stiftelsesfest
SOL
DA
T

SOL
DA
T

G
NIN
E R F OR E

for
Dronningens Livregiments soldaterforening
på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

G
NIN
E R F OR E

Fredag 15 OKT til lørdag 16 OKT
Dronningens Livregiment Soldaterforening blev som bekendt stiftet på Dronning
Ingrids fødselsdag 28 MAR 1950. Det betyder, at vores soldaterforening i år kan fejre
sin 71-års fødselsdag, og det vil vi fejre med manér fredag 15 OKT til lørdag 16 OKT.
Vi åbner op for tilmelding til Årets Fest, med tilmelding senest 1 OKT 21, til Morten
Andersen, Sven Hugo Høgstrup eller Henrik Agerholm. (Se foreningens hjemmeside
http://www.drlrsf.dk/Ledelse.html ang. kontaktmuligheder.)
Bemærk venligst at tilmelding skal ske med navn og telefonnr. Tilmelding og betaling i samme åndedrag er nødvendigt, for at tilmelding er gyldig. Se yderligere
om betaling nedenfor.
Programmet ser således ud:
Fredag kl. 14.00- 16.30 Ankomst, eftermiddagskaffe/ te og kage.
kl. 18.00
Velkomstdrink og festmiddag med efterfølgende dans.
Menu:		
			
			
			
			
			
			
kl. ca. 23.30

Varmrøget laks og hønsesalat.
Kalvesteg & glaseret skinke m. små kartofler, sauce
flødekartofler, grøntsager og salat.
Brød og smør.
Islagkage.
Kaffe/te & småkager
Drikkevarer til særdeles rimelige priser.
Slut-af-mad: Aspargessuppe/ flütes

Lørdag kl. 08-10.30

Morgenkomplet & afrejse.
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Pris og overnatning:
Årets Fest i DRLRSF tilbyder vi foreningens medlemmer, med ledsager, til 175 kr.
pr. næse. Prisen for øvrige er 500 kr. Vi har forhåndsreserveret 50 dobbeltværelser.
Skulle der blive behov for flere, kan man blive indkvarteret på hotel i nærheden
(tilsvarende ophold jf. program og med evt. bustransport til og fra festmiddagen
på Hotel Søparken).
Enkeltværelse kun mod tillæg på 400 kr.
Betaling: Der er 2 muligheder.
Indbetaling for tilmelding skal være modtaget af kassereren Sven-Erik Bolt Magnussen senest fredag den 1 OKT 2021. Indbetaling kan foretages således:
1. Indbetal beløbet via Netbank til Dronningens Livregiments Soldaterforenings
konto: Reg.nr. 7453 konto: 1028376 + oplys dit navn og adresse og hvad beløbet er for.
2. Indbetal beløbet på Mobile Pay til Nr. 45051. (HUSK at oplyse stiftelsesfest +
opgiv dit navn og telefonnummer).
DRLRSF har på Stiftelsesfesten, blandt mange andre glædelige begivenheder den
aften, det privilegium at kunne uddele en række medaljer for medlemsskab af
foreningen til 65, 50, 40 og 25 års foreningsmedaljer.
For 50 års medlemsskab gives guldmedalje, sølvmedalje gives for 40 års medlemsskab. For 25 års medlemsskab gives bronzemedalje.
Foreningsjubilarer vil modtage særskilt indbydelse.
Emblemer og hæderstegn bæres.
Med venlig hilsen
og på gensyn
Bestyrelsen
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Mærkedage
Listen viser: Navn, by, soldaternummer /
årgang og fødselsdato. Listen er sorteret efter
fødselsdatoen.

Til opslagstavlen
Dronningens Livregiments Soldaterforenings Skydeafd.

Sommerskydning 2021
50 m banen på Kimbrerhøje, Atletikvej 40, 9230 Svenstrup
Mandag d. 9. august – banen åbner kl. 17.30
Mandag d. 30. august – banen åbner kl. 17.30
Torsdag d. 16. september – banen åbner kl. 17.30
På ovennævnte dage vil jeg være på banen, men ønskes der, at skyde på andre
dage, møder jeg gerne op.
Åbningstider på Kimbrerhøje
August: alle mandage og torsdage fra kl. 17.30
September: torsdage d. 2 – 9. – 16. – 23. fra kl. 17.30
Resultaterne vil blive indsendt til DSL 50 m turnering.
Vi satser på, at vinde turneringen igen i år, så møde op til nogle hyggelige timer
med kammeratlig samvær.
Skydeformand: Morten Andersen tlf. 2074 3009
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Orla Klit
Hjørring
739510 / 67
Hans Aage Simonsen
Aabybro
739577 / 67
Henrik Falgren
Aalborg
739115 / 67
Carsten Bjørnager
Ålbæk
75
Jens Christian Jonasen
Thisted
61
Henry Mikkelsen
Viborg
510537 / 61
Niels Jørgen Pedersen
Fjerritslev
739150 / 67
Johannes Nielsen
Nørager
818293 / 68
Erling Dittmer
Vinderup
739412 / 67
Svend Åge Larsen
Spøttrup
739113 / 67
Peter Ellis Hansen
Ejby
72

03-09-46
05-09-46
15-09-46
28-09-56

Menig 66 blæser honnør

01-10-41
24-10-41
26-10-46
05-11-46
09-11-46
21-11-46
15-12-51

- Sig mig 67 - hvad laver De i det civile
liv?
- Hvorfor, hr. korporal?
- Jo. Jeg har bemærket at De tørrer fingeraftrykkene af geværet hver gang De
har skudt en runde....
De nyindkaldte rekrutter havde fået
udleveret klunset. Som sædvanlig var
bukserne for korte, ærmerne for lange
og huen ned om ørerne. Majoren lod
kompagniet træde an og gjorde holdt
foran 601:
- Hvad Fanden, mand! Her går vi i Khakiskjorte og så stiller De dælme i hvid flip!
- Det er ikke en flip, hr. major. Det er
overkanten af hærens underbukser!
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Souvenirs
Udsnit af de mange souvenirs, som foreningen sælger. Flere souvenirs kan ses på

foreningens hjemmeside: http://drlrsf.dk
Alle priser er plus forsendelse, varerne kan bestilles ved æresmedlem Kaj Villadsen
på tlf. 2175 9912 eller mail: ksvilladsen38@gmail.com

Regina nål

Stor platte

Pris: 35,00 kr.

Pris: 150,00 kr.

Prop til vinflaske med
kronen indlagt i toppen
(stor eller lille)

Skjold som
klistermærke

Pris: 150,00 kr.

Pris: 10,00 kr.

Kasket /Caps

Lille skjold
på pinnål

Pris: 85,00 kr.

Vi har format til
dine tryksager
Lyngvej 3 · 9000 Aalborg
Tlf. 40 84 54 12 · www.vestergaards.com

Pris: 65,00 kr.

Polo T-shirt
med trykt krone
Pris: 100,00 kr.
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Polo T-shirt
med broderet
krone
Pris: 130,00 kr.
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Afs.:
Gyldenløve
Sven-Erik Magnussen
Svalevej 3
8382 Hinnerup

