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Från årsmötet 2014

Mats Löfgren har fått
en fin utmärkelse att
sätta på väggen!

Förslag om större samverkan
Måndagen 24 februari var det åter dags
att låta ordförandeklubban kommendera
tystnad och starta det sedvanliga årsmötet – givetvis på Livgrenadjärmässen.
Det hela började klockan 17 med gemensamt
kaffe och kaka och en timme senare fortsatte
kvällen med årsmötesförhandlingarna.
Ett antal medlemmar fanns på plats för
att ta del av ett - som vanligt - väl förberett
och genomfört möte.
Föredragningslistans punkter klarades
av på ett effektivt sätt
och det kunde konstateras att föreningen är i
god vigör.

Utmärkelser för 2013

Med anledning av motion från Eric von Boisman har Livgrenadjärföreningen inlett samarbete med Officerskåren, Mässföreningen
och Museiföreningen för att sammanställa
kommande verksamheter inom respektive
förening och därefter använda den för massdistribution till alla medlemmar i samtliga
föreningar. Aktivitetskalendern ska uppdateras kvartalsvis och presenteras på föreningarnas hemsidor och i kommande nummer av
Östgötagrenadjären.

Två nya i styrelsen
Den nya styrelsen för det
kommande året valdes.
Till största delen blir
bemanningen oförändrad, men vi har nu Göran
B:son Uller som ny ordförande och Bo Petersson som ny ledamot då
Lennart Andersson har
tackat nej till omval.
Du kan se en separat presentation på nästa
sida

Öv 1.gr Torbjörn Tillman uppmärksammades
med anledning av hans
bok, ’SI VIS PACEM
PARA BELLUM’ - Om
Torbjörn Tillman uppmärksammas för
du önskar fred, bered dig
arbetet med sin bok.
på krig, samt hans många
Ärenden
av för
synnerlig
vikt
artiklar i Östgötagrenadjären.
Tidningen
Livgrenadjärföreningen
Så heter den punkt som många föreningar
Torbjörn mottog en förpackning med ett varoch försvarsorganisationer inom f d Linköpings Garnison.
kallar ”Övriga ärenden”. Men här passar vår
samt kluckande innehåll från vice ordförande
version bra, för årsmötet beslutade att ge styChrister Svensson.
relsen i uppdrag att prioritera nyrekrytering av
Östgötagrenadjärens framtid
hemvärnspersonal till Livgrenadjärföreningen.
Redaktören Göran Lindqvist informerade om
Eric von Boisman uppmärksammade årsföreningstidningens framtida utformning, dvs
mötet om att Svenska Dagbladet den 9 februari
att vi nu återgår till namnet Östgötagrendajä- hade ett stort uppslag om att Sverige haft fred
ren och i samband med det även putsar lite på
i 200 år. Lars Eliasson och Eric von Boisman
den grafiska formgivningen.
har planer på att försöka få Corren att ta in
Eftersom Sveaartilleriförening har lämnat artiklar om samma ämne.
samarbetet är därmed Livgrenadjärföreningen
Avgående ordföranden Mats Löfgren
ensam huvudman med konsekvensen att vi nu
avtackades med föreningens Hedersgranat och
blir ensamma om finansieringen.
diplom av vice ordförande Christer Svensson.

Alla vi som har haft förmånen att få samverka
med Mats instämmer. Under hans tid som
förare av ordförandeklubban har styrelsearbetet tydligt präglats av både fart. fläkt och
kreativitet. TACK, Mats.

Info i sista stund
Som avslutning på kvällen fick vi lyssna till
Öv Magnus Westerlund, C Hkpflj, som i en
koncentrerad redogörelse gav oss en bild av
sina år med Helikopterflottiljen - ett förband
som har utvecklats oerhört både när det gäller
sina materielresurser som förbandets uppgifter.
Efter ett antal intensiva år lämnar nu
Magnus sin befattning för att i nästa fas bli
militärattaché i Paris.
Vi önskar honom lycka till!
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Livgrenadjärföreningens styrelse 2014-2015
Ordförande:
Göran B:son Uller

Vice ordförande:
Christer Svensson

Telefon:
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Telefon:
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e-post:
goranuller@gmail.com

e-post:
csv.50@telia.com

Sekreterare:
Bertil Karlsson

Kassaförvaltare:
Peter Altervall

Telefon:
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Telefon:
0702 47 47 86

e-post:
karlsson.013353443@telia.com

e-post:
peter.altervall@gmail.com

Ledamot:
Lage Svensson

Ledamot:
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Telefon:
0733 87 37 89

Telefon:
0708 436 346

e-post:
lage.s@hotmail.se

e-post:
gli@massmedia.se

Ledamot:
Rolf Bergman

Ledamot:
Arne Lamberth

Telefon:
0706 74 27 51

Telefon:
—

e-post:
bergmanrolf@hotmail.com

e-post:
arne.lamberth@boremail.com

Ledamot:
Bo Petersson
Telefon:
013-15 31 18
e-post:
bo.petersson@liu.se
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Kommande gemensamma aktiviteter
AKTIVITET

PLATS

TID

ARRANGÖR

KOSTNAD

PUB-KVÄLL

Livgrendjärmässen

2014-04-10 kl 1800

Mässföreningen

0 kr

ÖVRIG INFO:

”En reseskildring från Kenya” med bildspel av Mj Mikael Frisk

GARNISONSLUNCH

Livgrenadjärmässen

2014-04-24 kl 1200

Garnisonsföreningarna

? kr

ÖVRIG INFO:

Anmälan via respektive förening.

PUB-KVÄLL
ÖVRIG INFO:

Livgrendjärmässen
Eso

2014-05-08 kl 1800

Mässföreningen

0 kr

GARNISONSLUNCH

Livgrenadjärmässen

2014-05-29 kl 1200

Garnisonsföreningarna

? kr

ÖVRIG INFO:

Anmälan via respektive förening.

GARNISONSLUNCH

Livgrenadjärmässen

2014-09-25 kl 1200

Garnisonsföreningarna

? kr

ÖVRIG INFO:

Anmälan via respektive förening.

GARNISONSLUNCH

Livgrenadjärmässen

2014-10-30 kl 1200

Garnisonsföreningarna

? kr

ÖVRIG INFO:

Anmälan via respektive förening.
2014-11-27 kl 1200

Garnisonsföreningarna

? kr

2014-12-04 kl 1900

Livgrenadjärgruppen

0 kr

GARNISONSLUNCH

Livgrenadjärmässen

ÖVRIG INFO:

Anmälan via respektive förening.

JULKONSERT

Flygvapenmuseum

ÖVRIG INFO:

Ingen anmälan - men kom i god tid

Hemvärnets Musikkår Östergötland

Kom med i uniformskavalkaden!
Ta chansen att riktigt fysiskt känna våra stolta traditioner.
Hjälp till att föra dem vidare.
Några av dessa fantastiska uniformer är tomma...
Det innebär att Garnisonsmuseet inte längre
kan genomföra några kompletta uniformskavalkader.
Så kan vi inte ha det! Så enkelt ska det inte få
bli att glömma en fantastisk historia, förtydligad genom dessa tretton uniformer!
Så kom och fyll en av dem.

Museet söker nu fem normalvuxna män
— och det är bråttom!
Är du intresserad?
Hör av dig till Claes-Henric Löfgren;
070-385 34 63 eller garnisons.museet@telia.com

Redaktör’n har ordet:

DAGS IGEN...

Välkommen till ett nytt år med
Östgötagrenadjären!

särskilt kul från de gånga sjuttiofem årens
tidningsmakeri. Det finns ju en lång rad
tidningar som producerades internt på I 4,
men även en stor mängd som har tillverkats
av personer och organisationer/företag utanför regementets staket – alltså precis som
nu. Under en tid var det Lennart Poignant,
känd från Sveriges Radio, som var redaktör.
Låter uppdraget att botanisera i gamla
ÖG-nummer intressant? Hör då snarast
av dig till mig på gli@massmedia.se eller
0708-436 346.

Som du ser har vår tidning nu bytt utséende igen. Tyvärr har Sveaartilleriföreningen lämnat oss av ekonomiska skäl, så
nu är det ’bara vi’ igen. Helt ensamma om
att både fylla tidningen med bra innehåll
- och att finansiera produktionen. Det ställer en del nya krav.
Ett är att alla livgrenadjärer nu måste
förbättra sin förmåga att bidra med innehåll. Ett annat är att våra drygt fyrahundra
medlemmar måste acceptera att vi minskar Blir det några andra förändringar?
den tryckta tidningen till 16 sidor i stället
Nej, inte mer än de jag redan har nämnt
för de 24 som vi haft under många tidigare
och det som möjligen kan inträffa när vår
år. Det är klokare att agera i rätt tid än när nye ordförande - tillika ansvarige utgivare
man står där ’med brallorna nere’...
- Göran B:son Uller blir varm i kläderna.
Så plocka fram alla dina gamla anteckVi kommer tills vidare att fortsätta ge
ningar och gör om dem till intressanta, roliga
ut fyra nummer per år:
och läsvärda artiklar för ÖG.
Nr 1 och 3 i form av nätttidningen som
alla enkelt kan läsa eller ladda ner för egen
Är du road av tanken på att gräva i arkiv utskrift från föreningens webbplats www.
på Garnisonsmuseet så finns det ett spän- livgrenadjär.se
nande uppdrag. Vid ett möte på museet
Nr 2 och 4 blir de vanliga papperstidföddes nämligen tanken på att försöka
ningarna med 16 sidor där vi hoppas kunna
göra en tillbakablick när det gäller Öst- erbjuda en lika intressant blandning av olika
götagrenadjären. Vi har ju nu börjat jobba
artiklar och notiser som du är van vid att
med den 75:e årgången (!) och historiens
få i brevlådan till sommaren och till julen.
vingslag är fortfarande möjliga att ta del
av, för på Garnisonsmuseet finns alla tidi- Så välkommen till nya ÖG. Jag hoppas att
gare utgivna tidningar förvarade i välgjorda
du ska uppskatta vår inbjudan till fortsatt
inbindningar. Jag ägnade en timme åt att trivsam läsning!
bläddra lite snabbt och det ledde omedelbart
till idén om att i varje kommande nummer
Göran Lindqvist
försöka återge någonting unikt, udda eller

Somliga ler - eller till och med skrattar åt gammal försvarsmateriel.
Det många inte inser är att det fanns en tid då Sverige hade ett av världens,
				
per capita, allra största försvar.
			
Det är andra tider nu.
		
Frågan är hur
framtiden
ser ut?
Orosmolnen
hopar sig ju
i vår del av
världen...
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