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Ett minne från 2001
Genom Linköpings centrala
delar flyter Stångån - eller om
man så vill; Kinda Kanal.
Här har mycket hänt och
många har starka minnen
olika karaktär från den vackra
vattenleden.
19 september var en speciell dag i Linköping.
Då arrangerades ”Blåsmusikens dag” där ett
verkligt stort antal blåsorkestrar från hela lande
bjöd på fina parader och ljuvliga konserter.
Ett av huvudnumren var givetvis Beridna
Högvaktens som visade upp sig både med

marsch genom stadens centrum och stående
spelningar vid Linköpings Slott.
Vädret var grått, blåsogt och småruggigt
men det hindrade inte flera tusen personer i
alla åldrar att fylla stadens trottoarer.
Många av dem var försvarsbekanta från mina
drygt 35 år inom Östgöta Hemvärn. Det blev
många samtal om många delade minnen.
Ett kom att handla om de tävlingar som
roade både deltagare och månghövdad publik
längs Stångångs centrala del. De som under
flera år i rad genomfördes under namnet
DRAKBÅTSFESTIVALEN. Där tävlade
mängder av lag från olika organisationer och

föreningar – givetvis även Livgrenadjärgruppen.
När jag kom hem sökte jag på nätet och
hittade då den här segerbilden från 2001.
Många deltagare känner jag väl från min tid
som Kompch inom Östgöta Hemvärn.
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VISA DIN
LOJALITET &
TILLHÖRIGHET!
Du som är medlem i Livgrenadjärföreningen är väl stolt över det? Då ska du
också visa att du är det genom att förse
dig med våra profilprodukter. Just nu
kan du handla till reapris!
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CD med Östgöta Hv-musikkår
50:Fällkniv (se bild ovan)
100:Livgrenadjärslips (nya sidenmodellen) 400:Slipshållare
50:Kniv (typ Mora - se bild ovan)
50:Kavajnål
20:Telegramblankett
10:Tygmärke ”Livgrenadjär”
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0708 80 34 52
larsnord58@gmail.com

Kommande nummer:
Juni 2022.
Manusstopp 12 april 2022.

Stöd Östgötagrenadjären!
Sätt i din gåva på PG-kontot ovan.
Skriv GÅVA samt ditt namn.

Kan Uniformskavalkaden återuppstå?
Är DU intresserad av att vara med iförd någon ståtlig uniform från förr?
Hör då av dig till ordförande Lage Svensson.
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Böcker & skrifter
”Olof Landelius drar i fält”
20:”Livgrenadjärbiografier”
50:”Livgrenadjärregementet, slutet”
50:”Samtal om Linköpings garnison”
50:”Livgrenadjären i krig, fångenskap” 100:Livgrenadjärregementet 1928-1961” 50:Rusthållsdivisionen 1791-1816”
100:Andra Livgrenadjärregementet”
100:-

Beställ hos kassören haerjo@spray.se.
Då hjälper du oss att omvandla lagerprodukter till pengar - de som vi behöver så väl.
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