Jubilarstævne
for 2020

" Vi har Alle været udfordret på såvel samvær, aktiviteter og arrangementer som socialt samvær under
den igangværende pandemi.
Det forholder sig således, at vi i
bestyrelsen i Dronningens Livregiments Soldaterforening nu kan se lys
for enden af denne pandemi-tunnel.

I kan allerede kan sætte kryds i kalenderen, få støvet Jeres dress- &
medaljer af og få fundet billeder,
fotos og andre bærbare effekter af,
som I vil dele med Jeres soldaterkammerater. Samkørsel for de vaccinerede er en mulighed. Bestyrelsen understreger nødvendigheden af
at overholde gældende regler for og
Det betyder, at jubilarerne for 2020, hensynet til afspritning, til udvortes
med respektive årgangsjubilarer, in- brug, og brug af mundbinde stadigviteres til
væk og sandsynligvis skal påføres
som forholdsregel.
Jubilarstævne

på

Aalborg Kaserner lørdag
11 SEP 2021 kl. 10.
Se øvelseslisten på næste side.
Nærmere om programmets detaljer
vil tilgå som opdatering.

Vi glæder os til at se Jer og medvirke
til at gøre dagene uforglemmelige
for Jer".
Med venlig hilsen & glædeligt
gensyn
Henrik Agerholm, formand.

Tilsvarende afholdes jubilarstævne
for 2021- jubilarer lørdag 25 SEP
2021 kl. 10 med fremmøde på tilsvarende lokation ved hovedvagten ved
Nørre Uttrup Kaserne.
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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.
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 lørdag den 28. august. 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

