— et nordjysk regiment

RØD MØDEBEFALING
(Foreløbig sikringsstyrke)

I tilfælde af angreb på Danmark eller såfremt det ved særlig
bekendtgørelse i presse, radio, fjernsyn, højtalervogn, opslag
eller på anden måde meddeles, at hjemsendte befalingsmænd
og menige med

RØD MØDEBEFALING

skal møde ved forsvaret, skal de uopholdeligt, hvad enten det er
hverdag eller nat, møde op ved den anførte mobiliseringsenhed
og på det anførte mødested.
Det er ikke alene den indkaldtes pligt at møde op - han har også
pligt til, i fædrelandets interesse, at påse, at hans kammerater
møder op.

Du indkaldes til

JUBILÆUMSSTÆVNE:

Lørdag den 24. september 2022 kl. 10.00.
Mødested:
Ved den gamle vagt på Nørre Uttrup Kaserne.
GPS koordinat: N 57° 04' 56.4 E 09° 57' 24,5
Personelmobiliseringsmyndighed:
Dronningens Livregiments Soldaterforening.
Vi skal bruge årgang: 1952 -1957 - 1962 - 1967 - 1972 - 1977 - 1982
- 1987 - 1992 og 1997

Alle jubilarer fra de nævnte årgange har pligt til at give møde.
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Øvelsesliste for jubilæumsstævnet:
kl. 10.00

kl. 10.15

Formering og indmarch gennem vagten på Nørre Uttrup
Kaserne
Velkomst ved Chef for Trænregimentet  og Garnisonskommandant oberst Jess Møller Nielsen
Kransenedlæggelse ved mindestenen for
Dronningens Livregiment

kl. 10.30

Orientering om livet på kasernen i dag i Auditoriet

kl. 11.30

Rundvisning på kasernen, fotografering

kl. 12.30

Frokost i messen bygning 8
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

Tildeling af medaljer til 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30
og 25 års jubilarer

kl. 15.00
kl. 16.30

Hygge i Messen, hvor medbragte billeder kan vises frem
Afslutning

Deltagergebyr:
• 325 kr. for medlemmer.
• 350 kr. for personer, som ikke er medlem af Soldaterforeningen.

1.

Når en ny mødebefaling modtages, skal den indsættes i soldaterbogen (vedlagte tilmeldingsblanket skal udfyldes og 		
indsendes til Dronningens Livregiments Soldaterforening).

2.

Bemærk farven på din mødebefaling (se afsnittet herom i
soldaterbogen).

3.

Vær altid klar over, hvor og ved hvilken mobiliseringsenhed
du skal møde.

4.

Ved indkaldelse har du ikke ret til fri befordring på samtlige
jernbaner, ruteskibe og statsbanernes rutebiler mod forevis-		
ning af denne mødebefaling.

5.

Såfremt du undtagelsesvis skulle blive afkrævet betaling vil 		
udgifterne til billetten ikke blive godtgjort af Dronningens 		
Livregiments Soldaterforening.

6.

Af bagage, som du ikke skal bruge under tjenesten ved for-		
svaret, må du kun møde med det strengt nødvendige. Dit 		
rejsegods bør mærkes med personnummer, grad, navn og		
mødested.

7.

Du tilrådes, at medføre levnedsmidler til rejsen.

8.

Anmeldelse til Folkeregistret skal ikke finde sted.

9.

Ved eventuelle forespørgsler kan du henvende dig 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

NB: Ret til ændringer i dagsbefalingen forbeholdes.
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Vi håber, at du vil vise Dronningens Livregiments Soldaterforening
den ære, at slutte op om dette store arrangement. Det er helt sikkert en
dag du ikke vil glemme. Os der har deltaget før kan næsten ikke vente.
Vi har desværre ikke alle adresser og årgange, så hjælp os med at
bringe budskabet videre. Kontakt eventuelt dine soldaterkammerater
- de er måske ikke klar over, at jubilæumsstævnet holdes netop denne
dag. Så vil du samtidig få en at følges med.
Dronningens Livregiment var Jyllands ældste Regiment og uden tvivl
Danmarks bedste Regiment. Det var her de bedste soldater har gjort
tjeneste, så kom og se hvordan det er i dag.
Husk også at tage billeder med fra dengang du var soldat - dem kan
man jo altid more sig over.
Tilmelding pr. mail til: cordes.magnussen@live.dk eller på telefon nr. 23957784
Tilmelding er først gældende når indbetalingen er registreret.
Tilmeldingsblanketten kan også sendes til:

Sven-Erik Bolt Magnussen
Svalevej 3
8382 Hinnerup

Senest lørdag den 10. september 2022.
Du kan også overføre pengene via netbank ved at bruge Regnr. 7453
kontonr. 1028376 eller indbetale på giro nr. +73 88989899 (Girokvittering
medbringes), eller på MobilePay nr. 45051 (HUSK at angive navn, tlf. og årgang).            
Du er velkommen til at tage din kæreste/hustru med.

klip

TILMELDINGSBLANKET

Navn:							
Soldaternummer:					
Afkryds betalingsform: Giro

Netbank

Født den:
Indkaldt år:

Tlf:
MobilePay

De ønskede oplysninger på tilmeldingsblanketten kan evt. sendes på mail til:

4cordes.magnussen@live.dk

