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Forsiden på 25 års Jubilæumshæftet

25 års Jubilæumsskrift.
Så fik vi afsluttet den sidste redigering af Jubilæumsskriftet. Hæftet er blevet opdateret,
således at vi både har fået Jubilæumsfesten med, samt Generalforsamlingen 2005, med
formandsskifte m.m..
Fra udvalgets side vil vi sige tak til de mange af jer, som ved at aflevere
spørgeskemaer og fotos, har været med til at gøre skriftet meget mere spændende at læse i.
Hæftet vil blive sendt ud til alle hurtigst muligt.

EFTERLYSNING.

I forbindelse med redigering af Jubilæumsskriftet, fik vi en
ide om at lave nogle sider med militære køretøjer.
Vi havde selv en hel del fotos; men heldigvis fandt vi en hjemmeside med rigtig mange fotos.
Vi kontaktede manden, Henrik Teller, bag hjemmesiden, og fik lov til at anvende fotos fra
hjemmesiden i vores Jubilæumsbog.
Hjemmesiden har adressen: http://www.armyvehicles.dk/ . Siden er et besøg værd, og der er
nu oprettet en link fra vores hjemmeside.
Mange af Gammeldrengs 100 medlemmer ligger inde med fotos fra deres soldatertid. Derfor
efterlyser redaktionen igen billeder til vores hjemmeside. Hvis i har fotos af køretøjer, som
Henrik Teller også må anvende på hans hjemmeside, så kontakt redaktionen, så vi kan få en
snak om billederne. Helst hurtigst muligt.

Centurion 18-917 gled
af togvognen i
Neumünster, Tyskland
18.09 -1974.

Beklagelse.
Under Jubilæumsfesten, hædrede vi 4 medlemmer som de eneste 25 års Jubilarer i
foreningen. Efter at have været alt arkivmateriale igennem, har jeg konstateret yderligere
2 medlemmer der også har 25 års Jubilæum.

Både Erik Wettergreen (tv) og Mogens Schütt (th), var
også med til at stifte foreningen i 1980.
De vil begge blive begavet med en vingave ved næste
fremmøde i messen.

Grillaften
Fredag den 26. august kl. 19.00
i KS messen JDR

Vi afholder et hyggeligt grillparty i gårdhaven til KS messen for alle medlemmer med

Gårdhaven er overdækket, men der er mulighed for at tage maden med ind i messen, hvis vejret
ikke arter sig. Der skal efter sigende også være handicapfaciliteter for de helt gamle !!!
Der vil blive arrangeret blindsmagning af ”et eller andet”.
Kaffebord med lidt blødt for gamle tænder, samt amerikansk lotteri
Pris: 85,00 kr. pr. person. (Inkl. et par genstande pr. kuvert)
Der kan bestilles værelser til overnatning, efter gældende regler.
Tilmelding senest 22. august til Jan / Flemming tlf 96130349 eller 96130245

2. Del/ 1/1JDR, 3.september 1971. Øvelse ”Brick Stone” i Tyskland

Kontaktadresse:
Preben Olesen, P.O. Pedersensvej 34, 7500 - Holstebro.
Tlf. 9741 0609. preben_olesen@hotmail.com
Hjemmesiden: http://holstebro.bynet.dk/forening/gamle-drenge

Har du husket at melde adresseændringer, ny mailadresse m.m.

