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”Gammeldreng” Kurt Møller Kristensen på vagt
uden for Camp Eden i Irak 17. November 2003.

Hjemmesiden.
Foreningens hjemmeside lukker i nær fremtid.
Grunden til lukningen skyldes at De Bergske
Blade, der ejer Bynet over hele landet, har valgt
at lukke alle Bynet, pga. for store omkostninger.

Foreningen skal selvfølgelig have en ny hjemmeside, og bestyrelsen HAR fået en person til at opbygge
en ny hjemmeside. Hvis der blandt medlemmerne skulle være nogen der har lyst til at arbejde med
hjemmesiden, hører vi gerne fra jer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktadresse:
Preben Olesen, P.O. Pedersensvej 34, 7500 - Holstebro. Tlf. 9741 0609. preben_olesen@hotmail.com

Grillaftenen den 26. august 2005.
Arrangementet blev aflyst, grundet for lille tilslutning

25. års jubilæumsskriftet.
Jubilæumsskriftet blev postet den 14. september, så alle skulle gerne på nuværende tidspunkt
have modtaget dette.
Putin og Bush står på havnen i Skt. Petersborg og ser på de Russiske Ubåde.
Putin siger: Vores bedste Ubåd kan være neddykket i 6 måneder og kan hverken ses af radar eller sonar.
Bush siger: Det er da ikke noget. Vores bedste Ubåd kan være neddykket i 9 måneder og er så hemmelig at
vi ikke selv ved hvor den er.
Pludselig dukker der en gammel tysk Ubåd op i vandet foran dem, lågen går op, og op kommer en mand der
siger: Heil Hitler haben sie diesel.
En ung, nyudannet Løjtnant blev sent til Bosnien for at være med i fredsstyrken der nede.
I slutningen af en briefing om landminer, anmoder kaptajnen om spørgsmål fra forsamlingen.
Løjtnanten rækker hånden op og spørger, "Hvis vi hører klikket af en mine under foden, hva´ skal vi så
gøre?"
"Den normale procedure er at hoppe 20 meter i vejret, og så sprede sig over et stort område."
og så var der skotten, der stiftede et legat på 150.000 pund til fordel for den ukendte soldats enke.

†
Dødsfald.

Det er med stor sorg at jeg må meddele at vores mangeårige medlem af foreningen

Jørgen Arvid Ojala Olsson
er afgået ved døden, Holstebro den 15. august. Jørgen fik konstateret kræft i sensommeren
2004, som desværre viste sig at være uhelbredelig. Jørgen har været medlem af Gammeldreng
siden 1992, og har siden deltaget i næsten alle foreningens arrangementer. Ligeledes var han
medarrangør af flere af turene til Dyrby Vestergård.
Jørgen gjorde som 7-års mand, tjeneste i 2/I JDR, og senere som mekaniker i STESK/II/JDR.
Jørgen blev 53 år.
Jørgen efterlader sig hustruen Kirsten, som han blev gift med 2. april i år, samt hans 3 børn
Jannik, Birgitte og Stefan.
I foreningen var Jørgen kendt for sin velvillighed og altid gode humør.
Æret være Jørgens minde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamlingen 2006.
Generalforsamlingen 2006 afholdes fredag den 3. marts 2006.
Indkaldelse med dagsorden m.m. vil komme i et Nyhedsbrev senere.

HKKF afdeling Holstebro
Indbyder til

Julekomsammen.
Lørdag d. 26. November kl. 12.00 i cafeteriet JDR.
Dette er et familiearrangement for HKKF medlemmer samt medlemmer af Gamle drenge.
Der vil være pølser og pommes frites til børnene, de større børn kan få ”den voksne menu”
hvis dette ønskes.
Vi håber på en hyggelig eftermiddag med KAFFE, KAGER, KNAS og hvad vi ellers kan
finde på.
Dette er en eftermiddag hvor børnene kommer i første række; men der er også plads til, at de
gamle kan få en snak med de aktive konstabler.

Sammen pynter vi juletræet, og børnene må gerne medbringe lidt pynt.
Spillemanden vil spille til dans om træet, indtil julemanden forhåbentligt dukker op med lidt
godter til børnene.

Pris: 75,00 kr. pr. voksen og 25, 00 kr. pr. barn.
Bindende tilmelding senest onsdag d. 16. november 2005 til
Jan på tlf. 9613 0349, eller Flemming på tlf. 9613 0387
( Bemærk: disse tlf.nr. er direkte nr. til JDR, så ring i dagtimerne)
Tilmeld jer med: Antal voksne
Antal pomfritbørn, og kartoffelbørn, samt børneposer (til børn til og med 7 klasse)

