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KALLELSE TILL 

HÖSTMÖTE 
 

På Mässen i Stora Kronohuset den 14 oktober klockan 13.00 

 

PROGRAM 

12.30 Samling 

13.00 Måltid 

Ca 14.00 Föredrag av 

C P7 

Överste Lennart Widerström 

 

Pris 100 kronor per kuvert 

 

Anmälan om närvaro till Jan Appelqvist på telefon 073-447 37 38 eller e-post 

jan_appelqvist@hotmail.com  

Senast den 6 oktober 

 

DESSUTOM 
 

KALLELSE TILL 

JUBILEUMSMIDDAG 
Med anledning av att det är 210 år sedan regementet bildades. 

 

På Mässen i Stora Kronohuset den 18 december klockan 18.00 

 

PROGRAM 

17.30 Samling 

18.00 Måltid 

 

Pris 150 kronor per kuvert 

 

Anmälan om närvaro till Jan Appelqvist (kontaktuppgift enligt ovan) senast den 9 december 

 

Observera att vid inköp i baren accepteras endast kontanter vid betalning 

 

Då träffarna avhålls på Mässen med extern catering ber vi er respektera anmälningstiden. 
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MEDLEMSBLAD FÖR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR – 2/2021 

 

Deltagaravgifterna 

Är enligt styrelsebeslut kraftigt subventionerade med föreningens medel. 

 

Föreningens hedersnål 

Enligt § 13 tilldelas Hedersnålen bland annat till medlem som tillhört föreningen i 50 år. 

Förteckningen över tilldelade Hedersnålar är inte komplett. Har du varit medlem i 50 år 

eller mer men inte tilldelats Hedersnålen – kontakta Bertil Håkanson. 

 

Föreningens hemsida 

Hemsidan uppdateras fortlöpande. Har du tidigare sparat den gamla hemsidan som ett 

bokmärke och nu får ett felmeddelande – radera bokmärket och gör en ny sökning på 

www.norringarna.se 

På hemsidan redovisas nyheter, bland annat den nya prislistan för publikationer och PR-

materiel. Där kan man nu även lyssna på PB 26 marsch Gripen, I 6 marsch Auf Nach 

Valencia samt I 24 marsch Kungliga Norra Skånska Infanteriregementets Marsch. 

 

Adressändring och andra nyheter 

Vänligen meddela Bertil Håkanson vid adressändring och andra nyheter om 

medlemmar. bertil@ahus.net alternativt 070-812 13 31. 

 
Tidningsfonden 

Viljan att skänka medel till årsboken är fortsatt hög vilket är mycket glädjande! 

 

Minnessten över Veteraner som gjort utlandstjänst 

En minnessten planeras att invigas i samband med Veterandagen den 29 maj 2022. Bedömd 

kostnad för stenen är 100 000 kronor. Kamratföreningen har i budgeten avsatt totalt 25 000 

kronor för denna. Andra bidragsgivare är Wendes Kamratförening och 

Reservofficersföreningen. Vi hoppas på ytterligare bidrag från enskilda medlemmar vare sig 

man gjort utlandstjänst eller ej. 

 

Minnesbok över kasernerna på Näsby 

Då det 2023 är 100 år sedan kasernerna invigdes planeras en minnesbok som ska skickas ut till 

medlemmarna. Sammanhållande för framtagandet av boken är Traditionsbevarare Peter 

Ranvert. 

 

Var finns Norringarna? 

Vi är spridda över landet och även få flera andra platser på jordklotet. Finns det några där du 

bor? På hemsidan kan du se på vilka postorter vi finns och hur många där är. 

 

E-postadresser 

Ibland vill vi förmedla information mellan medlemsbreven och då använder vi hemsidan och e-

post. Men med e-posten når vi knappt 10% av medlemmarna just nu. Därför ber vi er som har e-

post att skicka ett mejl till info@norringarna.se  
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