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KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING
LOKALAVDELNINGEN I STOCKHOLM/I 14 S

Julbrev 2017
Bäste medlem i I 14 S!
Det fyrtiosjunde året för vår förening närmar sig snart sitt slut och det börjar bli dags
att summera det år som gått.
Jag måste börja med några sorgliga meddelanden. Den 31. oktober avled vår hedersklubbförare Knut Björkenstam efter en kort tids sjukdom. I mars månad avled
Lennart Frick (chef för grundutbildningsbataljonen vid I 14 under slutet av 70-talet)
och i månadsskiftet juli/augusti avled Anne-Britt Littorin också hon efter en tids sjukdom. De avlidna kamraterna kommer att hedras vid kommande vårträff.
Föreningens aktiviteter under våren har framgått av sommarbrevet, som avslutades
med en inbjudan till Veterandagen på Gärdet.
Veterandagen genomförs på ett antal garnisonsorter i landet och alltid den 29 maj.
Veterandagen i Stockholm ägde som vanligt rum på Gärdet vid Sjöhistoriska museet.
I 14 S deltog med föreningens fana väl synlig i fanborgen på läktaren. Fanförare var
som alltid Svante Karén.
Dagens höjdpunkt är veterandagsceremonin med kransnedläggning och medaljering
vid veteranmonumentet Restare. Medverkar gör bland andra H.M.K. Carl XVI Gustaf,
stats- och/eller försvarsministern och överbefälhavaren. Allt fler veteraner deltar för
varje år i veterandagsfirandet. Men det finns plats för fler Hälsingar under såväl ceremonin som i det fortsatta samkvämet i mässtältet.
Fr.o.m. 2018 är Veterandagen allmän flaggdag!
Den 24 oktober hade I 14 S sin hösträff. För tredje gången utnyttjade vi Drottning
Viktorias Örlogshem. De 23 deltagarna kunde efter välkomstdrink och inledande sedvanligt ceremoniel avnjuta gästabudsarrangörens sillsmörgås under ”Slå i, drick ur”
och andra snapsvisor. Som huvudrätt hade ”köket” ordnat kallskuret med sallader. I
samband med kaffet hade vår hedersgäst och ordförande i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) Anders Emanuelson ett anförande om ”SMKR i
dag”.
Ett av budskapen från Anders E. var att kamratföreningarna utgör Försvarsmaktens
(FM) största supportergrupp och att vi utgör en viktig del för FM i att hantera dåtid –
vårda minnen, traditioner och kultur. När det gäller nutid och framtid har kamrater

med erfarenhet mycket att tillföra. FM har numer insett detta och FM samverkan med
kamratföreningarna är reglerat i verksamhetsuppdragen till förbanden.
För att kunna genomföra våra träffar till låga priser har vi på försök ordnat förtäring
och övrigt med alltigenom egna insatser – som många minns att vi gjorde ”förr i världen”. Detta har visat sig vara lyckat. Arrangemanget blir visserligen något improviserat men stämningen är hög. Ledningar har därför t.v. beslutat att fortsätta på den inslagna vägen.
Högkvarterets julgudstjänst äger rum i Hedvig Eleonora kyrka (norr om Armémuseet)
den 15 dec. kl. 0800. Föreningens medlemmar är välkomna. (En tidigare tradition
som våra medlemmar deltog i och som nu har efterfrågats.)
Vi kommer att flytta vår hemsida till moderföreningens dito vid årsskiftet. Mer information och hänvisning kommer att finnas på www.i14s.se från och med 1 januari.
Militärsällskapet öppnar för luncher på det nya året fredagen den 12 januari och då
intar vi vår första I 14-lunch (eftersom den 14. infaller på en söndag). Samling från
1100. Vi intar lunchen i första sittningen kl.1130. Föranmälan tre dagar före till LarsGösta Carlsson 073-929 74 01. Adressen till Milis: Valhallavägen 104 1 tr. Ny portkod,
som du ber att få vid anmälan till luncherna.
Vårträffen med årsmöte är preliminärt planlagd till mars vecka 11.
Och till sist vill vi tacka alla som genom sitt medlemskap, gåvor eller på annat sätt
stöttat vår verksamhet under det gångna året.
Som alltid har vi ett utmärkt stöd från Gävleborgsgruppen. Ett varmt tack till Er som
arbetar på Kungsbäck och Ni andra i Gävle som ställer upp för oss. Ni är till stor glädje och hjälp.

Tack för i år och vi i ledningen önskar Er Alla I 14 S-kamrater

EN GOD JUL
och
ETT GOTT NYTT ÅR

Benny Gustafsson
Klubbförare

