DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Stiftelsesfest

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

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.
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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.
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Med venlig hilsen
og på gensyn
Bestyrelsen

