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DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen Århusafdelingen

Julehilsen 2018
Af Sven-Erik Bolt Magnussen, Århus Afdelingen

Som jeg i de seneste år har skrevet, så 
kan det være svært i oktober måned at 
komme i julestemning. I går var jeg en 
tur i Ikea og kunne se, at julepyntet var 
kommet frem af gemmerne, så det må 
være ”ganske vist”.
Udenfor blæser og regner det lidt, så der 
mangler den dejlige hvide julesne til at 
få den rette stemning. Efter en rykker fra 
redaktøren, så måtte jeg hellere få lavet 
en hilsen til jer alle; - og mon ikke julen 
igen i år falder den 24. december.
Atter et år, hvor der har været pæn til-
slutning til afdelingens arrangementer, 
dejligt at se, at der fortsat er opbakning. 
Vi har haft nogle oplevelser sammen så 
som ikke mindre end et VM i sejlads, som 
Jens Villumsen stolt viste os i august på 
havnen i Århus. En tur til Stenvad Mose-
brugcenter med dejlig brød og kaffe blev 
det også til, dejligt. Igen i år var vi til grill 
på Kaløvig bådehavn, og her var samlet 
en trofast skare fra hele Jylland, som nød 
dejlig grillmad og fik snakket om mange 
ting i den dejlige sommeraften.
Vi skal på den kommende generalfor-
samling tage stilling til forslaget om 
nedsættelse af et aktivitetsudvalg i stedet 
for en komplet bestyrelse, det håber jeg 
går igennem. Det kræver ikke en fuld 
bestyrelse, hvilket kan være en fordel, 
da der bliver færre, der kan/vil deltage i 
et sådant formelt arbejde.
Bestyrelsen er dog fortsat enige om, at 
så længe der er opbakning, så er det 
også sjovt at være med til at planlæge 
og arrangere forskellige aktiviteter for 

medlemmerne.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke 
jer alle for den flotte opbakning og tillid, 
der er udvist til os i året, der er gået. Vi 
håber på at se jer igen i det nye år.

Endnu en gang ønsker jeg alle forenin-
gens medlemmer en rigtig GLÆDELIG 
JUL samt et GODT NYTÅR 2019. 


