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Årsmötet 2021 – ännu ett på distans
Onsdagen 14 april genomförde
Livgrenadjärföreningen sitt
årsmöte 2021. Även denna
gång - precis likt 2020 - som
ett telefonmöte på grund av
den fortsatt pågående Coronapandemin.
Klockan 18.00 öppnades årsmötet av vår ordförande Lage Svensson som hälsade de övriga
sju närvarande välkomna via telefon.
Till sekreterare och protokolljusterare valdes
Claes-Henrik Löfgren och Håkan Karlsson.
Den första punkten i ärendelistan gällde
adjungering av Lars Nord, C 31.Hvbat - också
kallad 2.Livgrenadjärbataljonen. Detta var ett
viktigt beslut eftersom en stor andel av Livgrenadjärföreningens medlemmar är personal ur

de två Hvbat som ofta kallas 1. resp 2.Livgre- nomiska och praktiska - och mötet beslutade
nadjärbataljonerna - och är aktiva delar som
att gå vidare med en ansökan.
regementets traditionsbärare.
Lars adjungerades nu formellt till styrelsen. Hans Zettby åtog sig att genomföra några
Direkt fick han en fråga om hur vi kan rekry- PUB-kvällar på temat ”Filmkväll” med företera fler ur HV-leden till föreningen - och
visning av innehåll ur föreningens digra digidessutom få nya medlemmar att stanna kvar. taliserade filmarkiv.
Ett led i detta är att få även en företrädare för
30.Hvbat. Dessutom ska de båda bataljoner- Avslutningsvis återkopplade C-H Löfgren till
nas informationsbefäl engageras som konti- skandalerna kring avvecklingen av Garnisonsnuerliga innehållsleverantörer till var sin hel- muséet - inte minst den märkliga försäljningen
sida i ÖG. Göran Lindqvist åtog sig att ta de
av en mängd privata gåvor och privat utlånade
inledande kontakterna med bl a bataljonens
föremål som plötsligt försvann ut på samlarinformationsbefäl som även civilt är yrkes- marknaden utan att de rättmätiga ägarna fick
verksam inom media.
vare sig tack eller pengar.
Målet är att fortsätningsvis få in underlag
till minst en helsida per bataljon i de två årliga ”Vad gäller f d Garnisonsmuseet och eventuell
tryckta utgåvorna av Östgötagrenadjären.
framtida ”pånyttfödelse” föreligger ingen som
I samband med denna punkt diskuterades
helst information från kommunen. Nattsvart!”
även behovet av ytterligare rekryteringskampanjer i syfte att intressera fler i hemvärnsför- Pandemin lägger tyvärr fortfarande hämsko
banden att bli medlemmar i Livgrenadjärför- på alla strävanden till samvaro i form av gareningen. En del av denna punkt handlade
nisonsluncher, PUB-aftnar, med mera.
givetvis om hur vi kan presentera vad vi och
vår förening kan ge tillbaka till unga befäl Ordförande avslutade med att tacka deltagarna
och soldater inom Hemvärnet - en stategiskt i årsmötet och önskade alla en god fortsättviktig punkt.
ning och en trevlig sommar.
Det trettiotal mässingsgranater utan träplatta
som nu finns i Livgrenadjärgruppens förråd
ska flyttas till föreningens lokal i Mässens källare - men ett tiotal bör vara kvar på Malmen.
Även allt föreningsmaterial som är förrådsställt på Malmen ska flyttas till Mässenförrådet.

En rolig bild som tydliggör vikten av lagarbete och samverkan för att nå alla uppsatta mål - alltså precis så som
vi i Livgrenadjärföreningen gör.

En fråga som diskuterades var om Livgrenadjärföreningen ska söka medlemskap i Sveriges Militära Kamratföreningars riksförbund.
Lage redovisade ett antal fördelar - både eko-

Det kändes självklart att sätta en
symbolisk Livgrenadjär-röd telefon här!
Foto: Göran Lindqvist
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Föreningslivet i nya tider?
Stora förändringar följer i spåren.

Ser vi ljuset i tunneln..?
Kan vi börja återgå till det vanliga
livet - det som gällde innan Covidpandemin bröt ut för ett drygt år
sedan?
Den frågan har vi väl alla ställt
oss under hela inledningen på detta
nya år som har nummer 2021.
Tillvaron har vänts ut-och-in...
Vi har tvingats ändra på det mesta i vår tillvaro. Jobbat hemifrån - eller kanske inte alls.
Andra har tvingats in i ett läge där de
har permitterats.
Somliga har fått ”bygga om” sina egna
bostäder till temporära kontor - och samtidigt upptäckt hur annorlunda tillvaron
skulle kunna se ut om vi plötsligt valde
bort alla tidigare vanor och manér - allt
det där som har varit självklarheter under
nästan hundra år. Kan vi kanske kalla
detta ”learning by doing”? Visserligen på
det sätt som britterna klassiskt kallar ”the
hard way” - men samtidigt på ett sätt som
har fått många av oss att börja se helt nya
möjligheter.

Saknad är ett tecken på kärlek.
Har du också upptäckt att den där jobbarkompisen du har haft en del synpunkter
på, plötsligt känns som saknad? Samma
sak har nog också gällt för våra släktingar,
framförallt de äldsta, som vi nu har tvingats att lämna därhän genom att avstå från
fysiska möten kring en kopp kaffe och en
bulle. Visst känner vi ett stort mått av saknad.

En kategori som nu kommer att tvingas in
i ett känsloäge som verkligen har namnet
”saknad” är de många fastighetsägare som
tillhandahåller kontorslokaler. Känner du
någon ung IT-konsult som jobbar i Stockholm så har du troligen fått veta att allt fler
”unga branscher” ger sina medarbetare friheten att själva välja var de vill utföra sina jobb;
hemma, på ett näraliggande lite hyreskontor
eller i företagets lokaler. Var vi än bor och
verkar så lär alla grenar i näringslivet som
inte kräver personalens närvaro vid någon
stor, tung och komplicerad maskin, nu se
ömsesidiga möjligheter i samspelet mellan
arbetsgivare och anställda.

Stor påverkan på många sätt
Konsekvenserna kommer att innebära högre
nivå på det personliga ansvaret, men också
samtidiga lättnader i miljöpåverkande moment
såsom resor ToR arbetsplatsen/hemmet. Plus
den enskildes tidsbesparingar på grund av
möjligheten till arbete i hemmet.
Jag är övertygad om att vi står inför
många nya möjligheter - men också många
samtidiga bekymmer och problem. Men vi
befinner oss nu i ett läge där det känns helt
OK att ”tänka utanför boxen”. Att kunna
påverka, förändra, skapa - och sammantaget vinna både tid, pengar, miljö och
livskvalitet.

Får föreningslivet en helt ny roll?
Vi människor är skapade, vidareutvecklade
och fostrade till att leva i flock. Hur blir det
då om 25-30 procent av alla yrkesarbetande
själva väljer att jobba hemifrån? Hur stor
kommer deras saknad av gemenskap utanför den egna familjen att vara?
Jag ser små strimmor av hopp för alla
föreningar och verksamheter som bygger
på gemenskap och smala intresseområden.
Om jag följer upp mina tankar om fem år
kommer jag att bli överraskad om inte hela
föreningslivet har börjat blomstra på nytt!

Göran

Visste du att det finns en Facebook-grupp som heter
I4/Fo41 Livgrenadjärregementet? Så är det.
Du hittar den offentliga gruppen på adress
https://www.facebook.com/groups/86867356128/

ANNA OCH HENNES
MEDARBETARE PÅ
LIVGRENADJÄRMÄSSEN
HAR BREDDAT
VERKSAMHETEN.

SMEDSTAD
CAFÉ
Kom förbi och köp med dig
våra goda hembakade kakor
till promenaden i
Tinnerö eklandskap.
Vill du hellre sitta inne
och fika är det gott om plats.
Vid Smedstad finns det bra
parkeringsmöjligheter,
så det är ett perfekt ställe
att börja och sluta
promenaden på.

VÄLKOMMEN!
Anna Wallentinsson

Foto: © crelle-fotograf-norrkoping

Redaktör’n har ordet:

SKRIV FÖR
ÖSTGÖTAGRENADJÄREN!

Bland våra medlemmar finns det
troligen många som har underbara
minnen från sin tid vid det stolta
Livgrenadjärregementet. Du som läser
detta just nu är kanske en?
Så fatta pennan eller lägg fingrarna på ditt
tangentbord och låt dina härliga minnen
flöda! Du behöver inte vara rädd för att
vara amatör. Tidningen har en redaktion
som lovar att ta hand om ditt material och
preparera det för publicering. Det viktiga
är alltså varken vad eller hur du skriver ner
det du vill att vi ska kunna läsa om i kommande nummer. Det kan vara allt från långa
berättelser till korta, roliga notiser.
Har du gamla foton så skicka gärna
med dem. Vi lovar att du får dem i retur i
oskadat skick.

TIPSA OM VAD
DU VILL!
Har du bra idéer för
både stora och små
medlemsaktiviteter
så sitt inte tyst!
Berätta för styrelsen
så kanske dina tankar
blir verklighet.

”Livgrenadjärmässens
Sångbok”
– ett bokprojekt för
Mässens fortlevnad!

Har du inga förslag
just nu så sätt igång
dina kreativa
processer.
Kanske det blir just
dina förslag som styrelsen
nappar på och genomför.

Redaktionskommittén

LIVGRENADJÄRFÖRENINGEN
SÖKER FUNKTIONÄRER!
Vår förening har blivit livaktig på grund av att dess ledning
har haft ett antal synnerligen engagerade medlemmar.
Olika kamrater med goda specialkunskaper och praktiska
förmågor har gjort att vi har kunnat ge ut tidningen
ÖSTGÖTAGRENADJÄREN fyra gånger per år. Det bygger på
speciella intressen, goda kunskaper, engagemang samt teamwork.
Nu söker vi ett antal intresserade Livgrenadjärer som kan åstadkomma idéer och/eller manus till tidningen, samt några som kan
tänka sig att hjälpa till med vårt fantastiskt innehållsrika förråd .
Intresserad? Kontakta då ordförande Lage Svensson via
lage.s@hotmail.se eller 0733 873 789.
Är du bra på html-produktion och kan tänka
dig att hjälpa föreningen med uppdateringar av vår webbplats?
Hör då av dig till ÖG-redaktören via
gli@massmedia.se eller 0708 436 346

Livgrenadjärmässens Sångbok 2020 ges ut
för att stödja Mässen och samtidigt kunna
leverera något som är efterfrågat.
Mässföreningen har tagit fram boken
som omfattar 212 sidor med 186 olika
snapsvisor och andra sånger. Många av
dessa knyter an till de förband som finns
och funnits i Östergötland. Det finns också
ett antal sånger från studentföreningar som
Östgöta Nation i Uppsala och Lund.
Sångboken är tryckt i format A6 (10x15
cm) med mjukpärm för att passa kavajfickan
och få plats mellan tallrikarna. Den är i
färgtryck.
Vi har satt priset per bok till 190 kr +
40 kr i frakt där omkring 140 kr kommer
att gå till stödet för Mässen.
Du beställer genom att betala 190 eller
230 kr/bok på plusgiro 192 08 16-4 eller
via Swish 123 275 27 80.
Beställer du två eller fler kostar de
170 kr/st + totalt 50 kr i frakt (t ex 2 st =
340 + 50 kr = 390 kr). Ange din adress.
Vill någon förening köpa ett större antal
eller om du undrar över något kontakta
mats@wallden.email
Skicka e-post till mats@wallden.email
med din adress för att säkerställa att boken
hamnar rätt.
För styrelsen i
Livgrenadjärmässens Ideella Förening:

Mats Walldén

Sekreterare/Kassör

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!

Livgrenadjärföreningens
styrelse 2021-2022
Ordförande:

Lage Svensson

Telefon:
e-post:

0733 87 37 89
lage.s@hotmail.se

V Ordförande:

Ulf Heineman

Sekreterare:

Claes-Henric Löfgren

Kassör:

Hans-Erik T Johansson

ÖG-redaktör:

Göran Lindqvist

Telefon:
e-post:
Telefon:
e-post:
Telefon
e-post:
Telefon:
e-post:

0708 43 44 74
ulf.heineman@telia.com
0703 85 34 63
chlofgren@hotmail.com
0706 94 62 43
haerjo@spray.se

0708 436 346
gli@massmedia.se
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Fyra nummer av Östgötagrenadjären
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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”
10:-
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Telefon:
e-post:

Profilprodukter

ÖSTGÖTAGRENADJÄREN

0730 84 38 38
aoeklindberg@hotmail.com

Ola Nilssom

0703 02 61 08
ola.nilsson52@gmail.com

Lars Nord

0708 80 34 52
larsnord58@gmail.com

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 Ulf Heineman ulf.heineman@telia.com / 0708 434 474

Foto: Göran Lindqvist

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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