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Satsning på medlemsrekrytering
Antalet medlemmar i Livgrenadjärföreningen minskar. Oftast
av åldersskäl; våra mest trogna kamrater blir ständigt äldre och
med det följer ”naturliga avgångar”.
Vi måste växa!
Vi är för närvarande 334
medlemmar i Livgrenadjärföreningen - men vi
behöver (läs: MÅSTE)
bli fler för att säkerställa
såväl vår framtid som den
fortsatta utgivningen av
vår tidning ÖSTGÖTAGRENADJÄREN.
Styrelsen har därför beslutat att genomföra ett antal rekryteringskampanjer där målet är att
få fler ur de östgötska hemvärnsförbanden att ansluta sig till oss.
Detta är en naturlig uppföljning
av att alla deras befäl och soldater är bärare
av Livgrenadjärregementets stolta traditioner. Samtliga bär de båda granaterna på sin
vänstra uniformsaxel. De flesta är också väl
medvetna om vad detta innebär, men tyvärr
är inte särskilt många av Hemvärnets personal med i vår förening.

Faktiska aktiviteter är på gång

av föreningsstyrelsen att
besöka förbanden under
deras fem obligatoriska
årliga utbildnings- och
övningsdygn vid Markstridsskolan i Kvarn. Syftet
är att öka kännedomen om
vår förening och att direkt
på plats ta in anmälningar
av nya medlemskap.
Planen är att vi ska närvara
vid fyra tillfällen och då lämna
info om vad medlemmarna erbjuds
- men även vara särskilt lyhörda för
vad som förväntas av oss i form av aktiviteter och erbjudanden.

Synlighet, information och handling
Vi har tagit fram en banderoll i formatet 2 x 1
meter som ska användas som intresseväckare.
Vi har även producerat informationsblad och
särskilda blanketter för anmälan.
Målet är att rekrytera etthundra nya medlemmar. Att nå det är ingen enkel match - men

I samband med 2016 års KFÖ:er för de båda
hemvärnsbataljonerna som benämns 30. respektive 31.livgrenadjärbataljonen kommer delar

Livgrenadjärföreningens banderoll är tryckt på
PVC-folie. Den är 2 x 1 meter och i färg.
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Regementets senaste vapen
från 1994

med 19 segertecken.
Regementets stolta fana
Sveriges mest segerrika.

det målet är nödvändigt om vi vill bibehålla
nuvarande verksamhet en bit in i framtiden.

Det här var planen för hösten 2016
Vi började med 312.hvkomp 17/9, fortsatte
med 301. och 311.hvkomp 18/9 samt övriga
kompanier ur 30.hvbat 2/10, och sist återstod
batstaberna i vecka 48.
Först ut var Lage Svensson och Göran Lindqvist. De kom till Sågverksplan strax innan
kompaniet skulle äta lunch. Hur gick det?
— Det blev en riktig framgång - vi rekryterade 19 nya medlemmar, säger Lage.
Några dagar senare var det dags för ett
nytt team att besöka Hv i Kvarn och ytterligare några veckor senare besökte vi 30.hvbat
vid deras KFÖ. Resultatet blev att vi totalt var
uppe i 110 nya medlemmar!
I vecka 48 blev det final i vår rekrytringssatsning. Än en gång i Kvarn där Östergötlands
båda hvbatstaber övade. Hur det gick får du
veta i ÖG nr 4. Alltså lite som en julklapp...

Som med Mohammed och berget.
Precis som i det gamla välkända citatet måste
vi också komma till rätt ställe med våra aktiviteter. Det blir bättre om vi kommer till våra
medlemmar i Norrköping än om de, som
exempel, ska åka till Livgrenadjärmässen i
Linköping för att lyssna till föredrag under
en PUB-kväll. Planeringen för detta är igång
och när nu HV-rekryteringen blivit så framgångsrik kommer vi att arrangera kvällar med
föredrag och samvaro i Hemvärnets egna lokaler i Norrköping.

Det händer ännu mer.
31.hvbat, eller 31.Livgrenadjärbataljonen som
den benämns lokalt, planerar en både stor och
historiskt viktig satsning på att byta namn
på alla sina enheter. Det kommer då att bli
en återtagning av indelningsverkets gamla
benämningar på kompanierna och planen är
att även återinföra de gamla kompanifanorna.
Mer om allt detta kan du läsa i Östgötagrenajären nr 4 som kommer i december.

Tidningen för Livgrenadjärföreningen och försvarsintresserade i Östergötland

Redaktör’n har ordet:

KAMP FÖR FRAMTIDEN
Nytt år. Nya uppgifter att lösa. Nya hinder
att forcera...
För oss i Livgrenadjärföreningens ledning handlar detta just nu mer om föreningens väl- och fortlevnad än om den svenska
försvarsdebatten. Vi måste bli fler och ynge
medlemmar. Föreningens ”muckarkam” blir
tyvärr kortare för varje år och om vi inte
säkerställer framtiden på ett mycket målmedvetet sätt så kommer vi inte att klara de
åtaganden som våra medlemmar har vant
sig vid; till exempel att det kommer fyra
årliga nummer av vår tidning.
Alla vi livgrenadjärer måste hjälpas åt.
Vi måste kläcka nya idéer för vår medlemsrekrytering och dessutom samverka för att

säkerställa att våra medlemmar erbjuds
aktiviteter av alla slag. En modern förening som vill kalla sig intressant och livaktig
kan inte lycka om inte medlemmarna tycker
att de får något tillbaka för sin medlemsavgift. Och dagens yngre generationer är
sällan lojala av historiska skäl. De ser mer
till ”just nu / just här / just för mig”.
Detta är en verklig utmaning. Men den kan
inte lösas enbart av styrelsen. Alla medlemmar (alltså även DU) måste hjälpas åt att
säkra vår framtid. Så gör din insats där du
befinner dig!

Göran Lindqvist

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 bilder så skicka gärna
med dem. Vi lovar att du får dem i retur i
oskadat skick.
Om du har roliga bilder men inte vill
skriva text, så låna oss bilderna och enkla
noteringar om vad de föreställer.

Redaktionskommittén

PUB-kvällarna på
Livgrenadjärmässen fortsätter.
Alltid en gång i månaden
under vår och höst och
och alltid klockan 1800.
Inget krav på föranmälan.
Inget krav på klädsel.
Bara trivsam gemenskap
kring ett glas gott öl.
Ofta bjuds vi på
spännande föredrag.

Planerade
PUB-kvällar:

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?

PUB-kvällar under
höst och vinter

Det finns tusentals människor med
relationer till I 4 utanför våra led.
Vi måste nå dem och försöka få in
dem som nya medlemmar.

TIPSA OM VAD
DU VILL!

19/10
16/11
Vi behöver flera föredragshållare!
Har kanske du också något
att berätta om?
Kontaka då vår klubbmästare Lage Svensson.
Du når honom på
lage.s@hotmail.se
eller 073-387 37 89

Har du bra idéer för medlemsaktiviteter så sitt inte tyst!
Berätta för styrelsen så kanske
dina tankar blir verklighet.
Har du inga förslag just nu
så sätt igång dina kreativa
processer. Kanske det blir just
dina förslag som styrelsen
nappar på och genomför.
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FLYGDAGARNA 2016: Succé även denna gång!
Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Under veckoslutet 27-28 augusti
genomfördes de alltid lika populära
Flygdagarna på Helikopterflottiljen i
Malmslätt.
Flygvapnet firade 90 år och det
skulle bli den största folkfesten i
Malmens historia. Det var ju också just
här som det svenska militära flyget
föddes.
600 festfixare och deras jobb låg bakom detta
gigantiska arrangemang - som dessutom
låg parallellt med Stadsfesten i Linköping.
Helikopterflottiljens informationschef Lasse
Jansson - tillika medarbetare i Östgötagrenadjären kopplade lite till tidigare flygdagar:
– Mycket hänger på vädret. År 2000 var
det strålande väder och vi hade uppemot 60
000 besökare. 2012 var vädret uselt och då
kom bara 25 000.
Programmen var snarlika under de båda
dagarna, med mindre fältflygplan på morgonen och jetflygplansuppvisningar runt
10.30 och klockan 14.
— Flygdagarna fick en svenskhistorisk
prägel. En tidsresa från dåtid, via nutid och
till framtid, berättade en av de operativt

ansvariga, Peter Sjöstrand, tidigare kopplad
till Livgrenadjärgruppens utbildningssektion. Peter berättade särskilt om den största
höjdpunkten för flottiljen lokalt. Det han
fokuserade på var att det strax efter lunch
visades hur helikoptrar luftlandsätter trupp
vid ett stridsscenario.
För att klara den enorma publiktillströmningen var årets upplaga organiserad så att
programmet var detsamma under både löroch söndagen. Cirka 70 000 intresserade
tog sig till den flyghistoriska platsen för att
uppleva ett bejublat program.
Flygplan, helikoptrar, militära fordon och
all modern teknik och materiel är uppenbarligen intressant för stora delar av Svriges
befolkning. Så trångt är det alltid på väg
till och från Malmen. Linköpings kommunala bussbolag hade bråda dagar och körde
i skytteltrafik ToR.
Många valde dock egna bilar - något
som de flesta ångrade efter lång tid i ännu
längre köer. Plus olösliga parkeringsbekymmer.
Men de som fanns på plats lär ha njutit i stora
drag. Undra på det. Programmet var digert:
JAS 39 Gripen, överflygning, Ö1 Tummelisa, Saab B 17, rote HKP 5B samt rote

HKP 6B, HKP16 UH60-M Blackhawk,
Team 50, 4-grupp SK 50, JAS 39 Gripen,
Sk 11 Tiger Moth, Mi-24 Hind Tjeckien,
F-16AM Belgien, Mustang (J 26), F/A-18
Hornet, Schweiz, SK 60, Breitling Wingwalkers Storbritannien, Vampire (J 28),
Rote L-159 Tjeckien, SK 61 Bulldog, AJS
37 Viggen, Helikopter luftlandsättning, J
29 Tunnan, Spitfire (S 31), SK 35 C Draken,
2x Sk 16 Harvard, A 109 Belgien, F/A-18
Hornet Finland, Hawker Hunter (J 34),
3-grupp Sk 12 + Sk 15B + Sk 25, 4-grupp
JAS 39 Gripen, TP 84 Hercules lufttankning
och mycket mera - inte minst Flygvapnets
obemannade farkoster som lockade många
intresserade.
Knappt hade publiken hunnit lämna Malmen
efter helgens flygdagar förrän det var dags för
nya aktiviteter på Malmen. Följande fredag
drog den stora Flygvapenövning 16 igång.
Övningen var baserad på ”ett högkonfliktsscenario mot en högteknologisk motståndare”.
	– Övningen kommer främst att hållas
över Östersjön, berättade Lasse Jansson,
informationschef vid Helikopterflottiljen.

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 2016-2017
Ordförande: Håkan Schweitz
Telefon:
e-post:

0708 57 83 74
hakan44@telia.com

V Ordförande: Lage Svensson

Telefon:
e-post:

0733 87 37 89
lage.s@hotmail.se

Sekreterare: Claes-Henric Löfgren

Telefon:
e-post:

Kassör:

Telefon
e-post:

0703 85 34 63
garnisons.museet@telia.com

Hans-Erik T Johansson
0706 94 62 43
haerjo@spray.se

Klubbmästare: Lage Svensson

Telefon:
e-post:

0733 87 37 89
lage.p.svensson@gmail.com

ÖG-redaktör: Göran Lindqvist

Telefon:
e-post:

Arkivarie:

0708 436 346
gli@massmedia.se

Bo Petersson

Telefon:
e-post:

013-15 31 18
bo.petersson@liu.se

Ledamot:

Håkan Karlsson

Telefon:
0734 44 61 27
e-post: hakan.p.karlsson@hotmail.com

Ledamot:

Telefon:
e-post:

Erik Lindberg

0730 84 38 38
aoeklindberg@hotmail.com

Redaktionskommitté, ÖG:

Profilprodukter
CD med Östgöta Hv-musikkår
Fällkniv (se bild ovan)
Slips
Slipshållare
Kniv (typ Mora - se bild ovan)
Kavajnål
Telegramblankett
Tygmärke ”Livgrenadjär”

50:100:50:50:50:20:10:10:-

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 arkiverien, Bo Petersson.
Då hjälper du oss att omvandla lagerprodukter till pengar - de som vi nu behöver så väl.

Göran Lindqvist, Håkan Schweitz,
Lage Svensson, HET Johansson,
Bo Petersson.
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Det finns en Facebook-grupp som heter
I4/Fo41 - Kungl Livgrenadjärregementet?
Gå med där och var aktiv. Då hjälper du
oss att synligggöra regementet – och att
föreningen finns – och är öppen för alla.
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Har du inte meddelat
din e-postadress eller
bytt till en ny, så hör av
dig till vår kassör:
haerjo@spray.se

Tidningen för Livgrenadjärföreningen och försvarsintresserade i Östergötland

