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Här stod förbandets ”vagga” – nu tyvärr i allt snabbare förfall.

V

ilken Sommar det har varit! Ojoj, Ett överflöd av
hallon, krusbär, svarta vinbär, blåbär m m. Solskensturer i Skärgården med lilla båten och ett och annat
dopp i sjön.
Kräftorna är avätna och björklöven börjar
gulna, kvällarna fuktiga och inbjuder till dunjackan.
Det ovanstående har dock inte hindrat Vapenbrödernas styrelse från arbete med det som vankas
under höst och vinter. Vi har genomfört styrelsemöten
och planeringsmöten vilket ni kan läsa om i Ordförandens inledning. En som har haft ett tungt lass
att dra härvidlag är vår Klubbmästare Staffan. Det
är inte enkelt att planera resor (Arsenalen, Femörehuvud, Höstmiddag) i dessa tider. Förr togs beslut
och pekades med ”hela handen” och vips så blev
det som önskats. Numera är det ett evigt tricksande
och tjatande för att få till det.
Ett glatt besked är att vi har flera nya medlemmar vilka vi hälsar varmt välkomna i vår skara.
I förra numret efterlyste jag synpunkter och på
eventuella förändringar av B-S – intet har hörts.
Detta kan tolkas på två sätt – ETT, ingen läser, TVÅ,
allt är bra som det är. Om det sistnämnda gäller,
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få jag ta och vara nöjd med alstret. Nu är jag inte
det. Har bläddrat lite i gamla B-S och hittar där spår
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illa?
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på att någon ansvarig läser och förstår.
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ORDFÖRANDE
har ordet

HÖSTEN – SKÖRD – VACKRA FÄRGER

H

östen närmar sig och med det de många vackra
färgernas tid. Det är också då vi skördar det som vi
började så i vintras när det ännu var kallt och mörkt.
Jag tänker då på tomaterna i trädgården som jag
satte i februari och som nu gör att ICA inte får sälja
tomater till mig under någon månad
Vi skördar också annat och då tänker jag på
de initiativ som vi i styrelsen tagit det senaste året.
I juni genomförde vi den första utflykten. Den gick
till fordonsmuséet Arsenalen utanför Strängnäs. Ett
femtontal Vapenbröder träffades vid Östra Station
och anträdde färden med Lars-Inge som förare och
guide under resan tur och retur. Längre fram i tidningen hittar ni bilder m m från utflykten. Nu har vi
börjat och nu är det bara att fortsätta och det gör vi
med en tur till batteri Femörehuvud utanför Oxelösund den 2 oktober. Inbjudan till den utflykten har
skickats med brev och vi har också bjudit in andra
kamratföreningar i Stockholmsområdet.
Den andra sådden vi gjorde har tyvärr inte
burit frukt än. Då tänker jag på den historiska tillbaka blick vi planerat med nyanställda officerare vi
regementet. Den skulle genomförts de sista två
dagarna i augusti men regementet blev tvungna att
ställa in då andra uppgifter gjorde att vi varken fick
båtar eller åhörare. Så är det när omvärldsläget är
som det är och vi har ett värdförband som är så
duktigt och eftertraktat. Skam den som ger sig, nu
gäller det att hitta en ny tid men det blir nog först på
det nya året.
Den tredje sådden bar dock frukt. Vi tillsammans med KA 3 kamratförening tyckte att det var
dags att återstarta utbytet mellan alla KA-kamratföreningarna och de andra höll med. Vi började vid
SMKR-konferensen i höstas där KA 2, KA 3 och vi
var representerade. Där eller strax därefter kom vi
överens om att KA 2 kamratförening skulle bjuda
in till en ordförandeträff för att komma i gång. Det
gjordes och vi träffades på Kungsholms fort utanför Karlskrona den 24 och 25 augusti. Vi det var
fyra av Kustartilleriets kamratföreningar (KA 1–4).
KA 5-arna kunde tyvärr inte delta men vi hoppas
alla att de ska komma med till nästa gång vi träffas.
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Syftet med mötet var att återuppta utbytet mellan
föreningarna och att delge varandra erfarenheter
från respektive förenings verksamhet. Vi enades
om att starta upp utbytet nästa år med Vapenbröderna och Amf 1 som värdar. Den är planerad att
genomföras i samband med regementets dag i september. Nu ligger det på oss Vapenbröder att tillsammans med vårt regemente ta fram program,
bjuda in de andra m m. Jag återkommer givetvis på
olika sätt i denna fråga. Vi kom också överens om
att sedan fortsätta träffarna årligen och preliminärt
i nummerordning. KA 2 kamratförening stod för ett
väldigt trevligt arrangemang och förbrödringen
blev total när vi inkvarterades i två logement i en av
linjerna på fortet.
Den 25 augusti 2016 startade vi upp Vapenbrödernas Facebookgrupp. Det gjordes på Kungsholmen med benäget bistånd av ordföranden i KA
3 kamratförening Rutger Bandholtz, stort tack till
honom. Det är en del i våra försök att få flera att bli
intresserade och sedan bli medlemmar. Det är en
sluten grupp men det är bara att ansöka så blir ni
insläppta. På tre dagar runt månadsskiftet augusti
– september gick vi från ett tiotal gruppmedlemmar
till 250. Om alla dessa blir medlemmar i föreningen
så kommer medelåldern att sjunka markant.
VÄLKOMNA allihop!
Framför oss ligger nu regementets dag som är
genomfört när Du får denna tidning så det återkommer vi med i nästa nummer. Sedan är det utflykten
till Femörehuvud och sist men inte minst HÖSTMÖTET den 10 november på BERGA (OBS Ny
Tid!). Inbjudan finns på sid 4.
Avslutningsvis vill jag påminna er, som av en
händelse glömt att betala årets medlemsavgift, om
att det inte är för sent. Det är aldrig för sent! Komplettera gärna med ett litet frivilligt bidrag.

Allra sist!

Ha en härlig höst och skörda på! Nu ska jag snart gå
ut och ta upp lite potatis till dagens middag. Jag
hoppas att vi ses på höstmöte!
Bengt Persson
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INBJUDAN TILL VAPENBRÖDERNAS ORDINARIE

MED TRADITIONELL MIDDAG

Torsdag den 10 november 2016, kl 18.30
På uppdrag av Vapenbrödernas ordförande, Öv. Bengt Persson,
kallas härmed kamratföreningens medlemmar till ordinarie höstmöte.
I år ska vårt höstmöte ha temat ”Kustjägarna 60 år”. Kamratföreningen har bjudit in
ordföranden i Kustjägarveteranerna Olle Neckman och redaktören till boken ”Kustjägare 60 år”,
Fredrik Hesselman, som hedersgäster.

program:

anmälan:

18.30 Ordföranden öppnar mötet och föredrar dagordningen.
19.00 Middag med stor sång och glädje. Middagen består av SOS,
ärtsoppa med varm punsch samt pannkaka med sylt och grädde
20.30 Kaffe och avec (avec erhålls mot egen kostnad).
20.45 Föredrag av Fredrik Hesselman om kustjägarna 60 år.
Efter föredraget finns det möjlighet att köpa eller beställa boken.
Efter föredraget kommer det att försäljas lotter där ni har möjlighet att
vinna spännande priser. Priset för en lott kommer att vara 10 kronor så
förbered er med så jämna kontanter som möjligt.
Har du några frågor inför höstmötet är du välkommen att kontakta vår
klubb- och ceremonimästare, tillika 2.vice ordförande, Staffan Vestin,
se under ”Anmälan”.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Du anmäler dig genom att sätta in 100 kronor på PG 933 80-4
senast den 24 okt. Ringa eller sända ett e-mail till Staffan Vestin,
08-768 28 07 eller 070–725 29 21 eller svestin@icloud.com.
Ange ditt namn, personnummer för inpasseringen vid regementet
(10 siffror, 19ååmmdd--0000), om du vill åka med bussen och vid
vilken hållplats du i så fall kliver på.
transport:

Buss avgår färjeläget i Waxholm kl. 17.00.

Hållplatser:
Statoil-macken vid Pålsundsvägen
Engarn hållplats
Trafikplats Roslags Näsby
Danderyds Sjukhus
Gullmarsplan Yttre
Berga slott
Buss avgår Berga slott ca. 22.00

Avlidna medlemmar
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Vi tackar för deras trohet och behåller
dem i vårt minne

Vi hälsar dig välkommen i kamratkretsen

Eric Adamsson, Norrtälje
Per-Erik Berthels, Stockholm

Björn Annell, Djurhamn · Hans Bjerklöv, Tyresö
Thomas Bäckström, Tyresö · Gunnar Davidsson, Vätö
Johan Karlsson, Stockholm · Göran Olsson, Stockholm
Magnus Söderström, Gustavsberg
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Nytt utbildningssystem
FÖR REKRYTER

Grundutbildningen blir längre och ger bättre utbildningsförutsättningar.

I mitten av september rycker drygt 120 rekryter in på Amfibieregementet för att genomföra
grundutbildning, tidigare benämnd GMU – Grundläggande Militär Utbildning.

Kapten Emir Kadric.

S

edan beslut om att lägga värnplikten i vila år 2010, har
förbandet genomfört ett flertalet GMU med efterföljande befattningsutbildning (grundkurs amfibie). I och med GMU:ns
införande skapades en ny yrkeskategori som i sin tur ledde till
flera alternativa anställningsformer i Försvarsmakten. Det var
nu möjligt att vara kontinuerligt
eller tidvis anställd som soldat/
sjöman, taktisk officer eller specialistofficer, möjligheten att
vara reservofficer kvarstår fortfarande dock finns inte lika
många som tidigare. Det nya
systemet har också ställt stora
krav på förbanden att aktivt bedriva rekrytering vilket för vissa
förband har varit en utmaning.

Erfarenheterna och analysarbetet har kommit fram till att en
mer sammanhållande utbildning ger bättre utbildningsförutsättningar. På sikt ger det nya systemet även bättre krigsförband genom att samordningen mellan rekrytutbildningen och
förbandsträningen är mer i balans.
Den 19 september börjar den första omgången GU Ny som utbildas vid förbandet.
Kompanichefen kapten Emir Kadric och hans
instruktörslag har gjort ett gediget förberedelsearbete inför den kommande uppgiften och är
väl rustade för att anta uppgiften. Då all utbildning bygger på frivillighet ställer det krav på
att utbildningen är kvalitativ och meningsfull.
De senaste årens GMU har instruktörerna gjort
ett enormt arbete och avhoppen har varit få till
inga alls.
Under hela utbildningstiden utgår rekrytMer tid kan läggas på olika utbildningsmoment
Erfarenheter och
förmåner som innebär fri kost och logi, fria
utredning bakom nytt system
hemresor varannan vecka samt en ”lön” på 4 500 kronor i
Efter varje genomförd GMU både på amfibieregementet
månaden.
Text & Bild: Mj Kristina Swaan
såväl som övriga Försvarsmakten, genomfördes erfarenhetsarbete i syfte att hela tiden förbättra utbildningen och dess
upplägg.
Brister i det system har självklart funnits med längs
vägen, men efterhand har kvalitén på utbildningen hela tiden
ökat, mycket tack vare duktiga instruktörer.
Efter sex års erfarenheter och utredningar togs beslut
om att den grundläggande militära utbildningen kommer att
förlängas och genomföras mellan 9–11 månader. Utbildningen kommer att omfatta grundläggande militär utbildning och
befattningsutbildning. utbildningslängden varierar något
beroende på vilken inriktning rekryterna har, exempel vis mot
hemvärn eller kontinuerliga krigsförband. Det nya utbildningssystemet benämns GU Ny, där GU står för grund
Rekyter blir soldater efter genomförd utbildning.
utbildning.
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5

i multinationell
Amfibiesoldat i ringlavetten inför ett moment.

I början av juni kunde man se rubriker i media som sa ”Amerikanska soldater
invaderar Stockholms skärgård”, eller ”NATO förband intar Sverige”. Riktigt
så dramatiskt var det inte utan det handlade om övningsverksamhet och
den årligen återkommande övningen BALTOPS.
Ombord på Johan de Witt transporterades både stridsbåtar och trupp.

Amfibiesoldat samverkar med amerikanska
marinkårssoldater.

Under fasen i Finland genomfördes övningsmoment som
senare övades under den tillämpade delen på Utö.

6

rets 44:e upplaga hade dock ett större deltagande en någonsin.
Totalt deltog 17 olika nationer med stridsfartyg, stridsflyg, stridsbåtar,
helikoptrar, fordon och närmare 6 000 personer. BALTOPS planeras och
leds av Naval Striking and Support Forces NATO (SFN). När BALTOPS
inleddes på 1970-talet var deltagandet relativt blygsamt med fokus på
att öva fartygsförband. Genom åren har önvingen vuxit både till antalet
deltagare såväl som övningsinnehållet. I dag deltar förband från mark,
sjö och flygarenan. Det övergripande syftet med övningen är att träna
enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar
för att tillsammans eller enskilt bli bättre rustade att lösa insatser runt
om i världen. Självklart finns det utrymme för nationer att öva inom
ramen för det egna behovet vilket också genomförs.
Möter riksdagens och regeringens krav
De senaste åren har BALTOPS fått mycket medial uppmärksamhet främst
kopplat till den NATOdebatt som pågår i Sverige och det har även
varit kritiska röster till att svenska förband övar med NATO. Sverige
har under många år deltagit i övningar och insatser tillsammans med
NATO, så för Försvarsmakten är det inget nytt. Den här typen av övning ger svenska förband bland annat en ökad interoperabilitet, den ger
möjlighet att utveckla egna förmågor på individ och förbands nivå. För
att möta riksdagens- och regeringens ställda krav att bland annat kunna
delta och genomföra amfibieoperationer, lufttankning, ubåtsjakt, havsövervakning, är det nödvändigt att delta i den här typen av övning.
Övningen indelad i olika faser
Utöver att öva i en internationell kontext gav BALTOPS ett ypperligt
tillfälle att samöva den gemensamma svenskfinska amfibiestyrkan,
(SWEFIN ATU). Förbanden var gemensamt grupperade ombord på det
nederländska amfibiefartyget HNLMS Johan de Witt som Amfibieregemente för övrigt tjänstgjorde med i Adenviken under 2015.
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SOLDATER

övning

Stridsbåt på väg att docka in i Johan de Witt.

Underhållskompaniet tillagade mat till
truppen på Utö.

Chefen Nylandsbrigad och chefen Amf 1.

Grupperingen ombord ökade därtill förmågan att operera från ett amfibiefartyg i flera avseenden. Den gav bra övningar i hantering av stridsbåtar, integrering av stab, logistik och en hel del annat som samordnades. Övningen genomfördes i området kring Östersjön, för Sveriges del
började övningen redan i Nederländerna när svensk amfibiepersonal
embarkerade Johan de Witt. Syftet var att genomföra stabsarbete och
förberda för truppens ombordstigande. I Oxelösunds hamn embarkerade det svenska amfibieförbandet för att sedan sätta kurs och fart mot
Finland och Syndalen. Väl i Finland genomfördes en träningsfas med
bland annat enheter från Sverige, Finland, Tyskland och USA. Syfte
var att samöva förbanden inför den tillämpade övningsfasen som skulle
gå av stapeln på och kring svenska Utö där också övningen avslutades
för Amfibieregementets del.

Övningar med fartygets helikopter genomfördes
över tiden.

James Foggo var mycket imponerad av de svenska amfibiesoldaterna vilket han var även förra året.

Sammanfattning
Återigen får förbandet ett kvitto på att vi har välutbildad personal och
mycket god förmåga att flexibelt lösa ställda uppgifter. Övningens omfattning ställde höga krav på logistikarbete (boende, förplägnad, transporter och materiel). I synnerhet vid slutövningen på UTÖ som i sig
inte kan erbjuda några moderna och större faciliteter. Amf1 personal
löste detta på ett föredömligt sätt vilket bl a framgick av övningsledarens, Viceamiralen James Foggo, uttalade slutord till både förbandet
och media. Sammanfattningsvis kan konstateras att AMF 1 har god förmåga att vara värdförband. Vad gäller övningen som helhet fanns det
moment som var mycket bra och självklart fanns det också områden
med förbättringspotential, både inom vårt eget förband men även inom
övningen i stort. Nästa år kommer inte Amfibieregementet att delta i
BALTOPS då vi istället fokuserar på Försvarsmaktsövningen (FMÖ 17),
mer om det i kommande nummer.
Text & Bild Kristina Swaan
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Övningen avslutades på Utö och där skedde en spontan
samverkan mellan soldaterna.
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Bussen väntar vi Östra station.

Staffan beredd med deltagarlistan.

Driver/guide Lars-Inge.

Glada resenärer.

Vårresa
TILL

”Arsenalen”

– KRIGSFORDONSMUSEET

An l ä

D

Den glada resegruppen.

en 10.juni. Arla start med tåg till Östra
station i Huvudstaden. Solsken, en självklar
sak när Kustartillerister samlas, lätt sydvästlig vind.
Reseledaren Staffan på plats och så är
även Lars-Inge med Westinbuss.
Sakta men säkert och i tid samlas
den tappra skaran
av 13 anmälda deltagare.
Äntrar bussen
som avgår på angiven tidpunkt. LarsInge tråcklar oss
smidigt genom stadens
avtagande
morgon rusning och
tar kurs mot Sträng- Ministridsvagn Goliath. Fjärrstyrd, tråd.
näs som vi så små- Från början elmotor från Bosch och senare
ningom passerar på med motorer från Borgward och Zundapp.
behörigt avstånd. Ca 7 000 tillv 1942–44. Kunde lasta

10–100 kg sprängmedel. Före sin tid – tja
med dagens krav på obemannade fordon – ja.

8

n t v i d må l e t .

Under färden guidas vi av
chauffören, på ett trevligt och
bra sätt. Denna guidning gör att
bussresan inte upplevs vara
långtråkig – tack.
Ankommen till Arsenalen, som
är belägen lite ”off pist” i ett
förbuskat
jordbruksområde,
Vår guide Tage
står vi lite undrande över den
inleder med historik
ganska anspråkslösa byggnaden
kring ett gammalt
och undrar hur mäktiga stridslastbilschassi.
maskiner kan rymmas däri.
I Receptionen möts vi av vår
guide som ska lotsa oss genom lokalerna som visade sig
rymma en fantastisk omfattande samling stridsfordon.
Här finns i huvudsak sådana fordon som brukats och
fortfarande används inom den Svenska Försvarsmakten.
Mina uppväxtår under andra världskriget och åren därefter omfattade en mängd upplevelser och speciellt för
att vi bodde nära ett stort pansarskjutfält – stående bland
alla dessa maskiner erfar jag påtagliga ”historiska
vibbar”. Vid samtal med en medresenär påtalar jag

»
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Stridsfordon 90 – vagnen på bilden är en Ikv 91, en vagn som kom i mitten på
1970-talet som understöd för infanteriet, men som togs ur tjänst redan slutet på
1990-talet. Denna vagn finns med olika typer och kaliber av kanon. Fordonet
är allsidigt och modernt. Finns i våra arméförband.
Amerikansk lätt pansarbil
M8. Finns i olika utföranden och beväpning.
God terrängförmåga
(dåtidens krav). Huvudbeväpning 37mm kanon
och parallellkopplad
7.62mm ksp oftast med
tillägg av en 12,7mm
Browning ksp på en
tornkrans. 11667
tillverkade mellan 1940
– 45. Användes företrädesvis som spaningsfordon.

Terrängbil m/39. Dragfordon för pvpj. Tillv i
Tyskland 1936-43. I Sverige fanns ca300 st
(obekr). Den hade 2 motorer om vardera 19 hk.
Obs, Styrning på fram och bak för att få god
vändradie.

Sdkfz 251 – är en Tjeckisk kopia, d v s en OT-810, tillverkad i Tjeckoslovakien ca
1960, efter samma ritningar men något modifierad. Således ett halvbandsskyttefordon. Fanns för olika ändamål typ spaning, luftvärn, eldledn- och transport av inf.
Tillverkat i stora mängder. Grenadjärförbanden använde en model med Granatkastare och en med fyrlings lvpj som var mycket effektiv mot markmål vid direkt
understöd under framryckning. Användes i flera länder efter 2.Världskriget.

»

detta och får då frågan om jag
kände obehag framför, som
han uttryckte det, dessa mördarmonster. Som liten pojke
jag var på den tiden så var allt
bara häftigt och spännande.
Tänk att som 8-åring få klättra
upp i en Sherman stridsvagn
och vara med om en terrängkörning – det var häftigt. Som
barn har man inte mogna referenser och kunskaper.
Vår guide, Tage Berglund, hade tydliga erfarenheter
från sin tid i Armen och gav oss fina inblickar i saker som
inte går att finna varsomhelst. Vi tackar Tage för en trevlig
och omfattande guidning.
Efter att ha strosat runt bland utställningsfordonen blev det dags för näringsintag i form av förbeställd mat . Mätta och
belåtna steg vi upp i bussen för hemtransport. Lars-Inge körde en annan väg för att
vi skulle kunna njuta av vacker Sörmlandsmiljö.
Tack till Alla för den här fina resan!
Red
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Jeepens moderna efterträdare. HMMWV uttalas Humvee. Finns i 17 olika
utföranden och förekommer i många
länders försvarsmakter. Den framdrivs
av en 6,5 L Turbodiesel. Lär gärna på
Wikipedia om denna maskin.

Redaktörens drömfordon Willys
jeepen om vilken det ägnats tid i
tidigare B-S nr4/12. Här finns
många upplevelser i mina minnen.
En då fantastisk terrängbil.

Ensam Staffan med kraftigt försvar.
Lediga platsen beror på att flera
fordon ute på service m m.
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KUSTJÄGARNA

Fyller

Kustjägarutbildningen
startade på KA1

INNEVARANDE ÅR !

1956
Kamratföreningen ”Kustjägarveteranerna”
och
AMF1 firar detta under
hösten. B-S avser att övervara evenemanget och
det kommer att bli en artikel framöver.
Varje Kustjägare var
KUSTARTILLERIST i sin uttagning och tjänstgöring.
Sedermera vid namnbytet
blev grunden Amfibie.
Den inledningsvis nämnda
kamratföreningen
startades i början av
1990-talet och är idag
ganska livaktig. Man firar
en Kustjägardag med
träff på KORSÖ, som sig
bör, i september varje år.
Jag har mottagit en skrift
från ”327 Ekström, GRG
3.pluton 84/85”. Ni delges härmed denna text
och några bilder för att
kunna bedöma det kittet
som håller dessa män
samman.
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30 år av Kamratanda, Respekt och Broderskap
Söndag kväll 2015-09-13 och jag sitter i övernattningslägenheten i
Kista och funderar över helgen som snart är över. En helg som jag
valde att inte åka hem till Småland och till min ”vanliga stora familj”
utan istället stanna kvar i Stockholm och träffa en helt annan mycket
större ”familj”.
En helg där jag såg fram emot att få träffa ”familjemedlemmar”
som jag inte träffat på 30 år. En helg som snabbt ”försvann” men som
gav ett stort intryck och upplevdes i andan av djup kamratanda, allra
största respekt, broderskap och mycket djup vänskap. En helg där det
verkar som om tiden nästan stått stilla.
En upplevelse av vänskap som efter 30 år, där flera inte träffats
överhuvudtaget, fortfarande är som om det inte ens varit ett ”övningsuppehåll” under hela denna långa tid.
Det är verkligen samma Persson, Liljeroth, Östlund och Nordin
som jag levde med i stort sett dygnet runt för 30 år sedan i 3. Pluton.
En familj då under ledning av allra bästa Wyke, Åkerström, Olsson,
Svensson och Hugosson m fl som suveräna befäl. Vi har formats och
stöpts i en anda som är lite svår att beskriva.
Vi är nu alla mera gråhåriga eller mera tunnhåriga, och några
kilon har vi allt på kroppen men många är förvånansvärt starka och i
mycket god form. Vi snackar dock även krämpor såsom gubbvad,
Vikingasjukan med krokiga fingrar eller att vi nu gubbstönar när vi
ska knyta skorna eller sätta oss ner, är stela i lederna eller kanske har
opererats för ljumskbråck …… trots att vi ”endast” just fyllt 50 –
dom flesta av oss.
Vi asgarvar när en av oss berättar att han fick ta en prostatakontroll vid akutläge, iförd polisuniform med byxorna nere på en brits på
sjukhuset. Jag känner att jag inte har skrattat så mycket och gott på bra
länge.
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« KJ 84/85

till KORSÖ

»

»

Det var under helgen samma glimten i ögat, samma briljanta kommentarer och samma asgarv i stort set hela tiden som då. Alla hjälps
åt, alla samarbetar så naturligt och effektivt t ex med grillningen inför
middagen på lördagskvällen när Solen gick ner över Sandhamn som
en röd stor apelsin, eller vid städningen innan avfärd från Ön.
Och alla hälsar på alla andra årskullar med respekt och glädje,
oavsett rang, civil position eller liknande. Jag slås av att vi alla har en
mycket djup och oerhört stor gemenskap. Jag känner en viss sorg i att
min son, som fyller 12 år nästa helg, kanske inte kommer att få uppleva detta eftersom man har lagt undan värnplikten o s v.
Men jag känner just nu en mycket stor glädje i att vi i vår lilla
grupp ”tog tag i” och försökte få ihop så många som möjligt av oss
från KJ84/85 till Korsö under KJV-dagen denna helg.

»

Forts sid 12

ÅK MOT SYD, NORD, ÖST ELLER VÄST,
VI KÖR TILL EN SKOLRESA ELLER FRÅN DIN FEST
Förutom att köra er dagligen i tjänsten så kör vi er gärna även privat
efter era önskemål.
Boka din buss:
www.westinbuss.se
08-545 424 20
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Forts fr sid 11

KUSTJÄGARNA

Fyller

INNEVARANDE ÅR !

»

« KJ 84/85
Det var många av er som inte var där som vi verkligen saknade och
som vi pratade mycket om när vi gemensamt vandrade/sprang eller
umgicks på Korsö under denna helg. Vi blev slutligen endast 13 personer av kanske totalt 170 möjliga KJ84/85 men, gott så, och oerhört
roligt hade vi.
Jag vill verkligen uppmana alla andra som inte setts på många år
eller som vi, möjligen har jämt års-jubileum att ta tag i uppgiften och
försöka få till att så många som möjligt kommer till Korsö under
aktuell helg.
Denna helg på Korsö var magisk med undrebart väder och upplevelser som är svåra att beskriva i ord för det ligger djupare än så. Jag
hoppas att ni som läser det förstår vad jag menar i alla fall.
Som del av arbetet vi gjorde under det senaste halvåret med att
ragga ihop personer, så har vi på 84/85 nu en egen domän och en websida www.kj84-85.se och alla ni från den årskullen är välkomna att
registrera er där och samlas runt denna digitala mötesplats. Vi kommer ett behöva hjälpas åt för att hålla detta levande och jag tror att vi
har en bra grund för det.
Som slutord på dessa ”söndagskvällsfunderingar” vill bara säga:

KJ 84/85 VI SES PÅ KORSÖ NÄSTA ÅR !
Med Kj-hälsningar
327 Ekström GRG 3.pluton.

till KORSÖ

»

