Årgangsgensyn og jubilæumsstævne
Falsterske Fodregiment – 5. Regiments Soldaterforening

søndag 11. juni 2017 på VORDINGBORG KASERNE
Til arrangementet indkaldes alle gamle soldaterkammerater
fra 5. Regiment – Falsterske Fodregiment – 7.-14. og 19.
Bataljon til en fest- og hyggedag og en god frokost på vores
gamle kaserne.
Alle med endetal 2 og 7 i indkaldelsesåret er årgangsjubilarer!
Og til alle I andre – kom og vær med til at hylde jubilarerne!

Program for dagen:
09.30 – 10.00
10.15
10.20
10.25
10.30
11.00
11.25
11.30

13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00

Samling på Slotstorvet ved Gåsetårnet
(Ingen parkering på Slotstorvet!)
Søværnets Tamburkorps og fanerne på plads,
antrædning, parade i årgangsvis opstilling
Garnisonsfanen (FAFR-fanen) afdækkes
Blomsterlægning ved mindestenen for Danmarks
udsendte
Afmarch – march gennem byen til kasernen –
(gangbesværede transporteres i minibus)
Parade på kasernens stadion – velkomst –
fotografering m.v.
Blomsterlægning ved kasernens mindetavler
Besigtigelse af kasernens faciliteter, fremvisning af
soldaterforeningens lokaler m.v.
Mulighed for at købe drikkevarer i cafeteriet.
Søværnets Tamburkorps underholder
Jubilæumsfrokost i cafeteriet
(Årgangsvis/gruppevis placering under frokosten)
Kammeratligt samvær i Konstabelmessen
Afslutning

Værd at vide!
Soldaterforeningen råder kun over
navne og årgangsoplysninger på de
soldaterkammerater, der er medlem af
foreningen.
Soldaterforeningen har ikke adgang til
gamle hjemsendelseslister etc.
Derfor beder vi om hjælp: Tag kontakt
til det netværk af soldaterkammerater,
som du selv måtte kende.
Sørg for, at informationerne kommer
så bredt ud som muligt.
Vi vil gerne have alle med!

Deltagelse i frokosten forudsætter tilmelding og forudbetaling!
Frokost inkl. 1 øl/vand + kaffe: kr. 210,00 for medlemmer.
(kr. 270,00 for ikke-medlemmer).
Frokostdeltagere modtager stævnefotoet under frokosten.
Snaps kan erhverves til moderate priser.
Tilmelding:
Du indbetaler senest tirsdag 30. maj 2017 beløbet på bankkonto 6220 – 0004 806 855
Ved indbetalingen anføres navn, adresse, soldaternummer og årgang!
Yderligere informationer hos stævneadministrator:
Jens Erik Augustesen, Dagmarsvej 28, 4760 Vordingborg
tlf. 22 41 75 98 – jea@post1.dknet.dk
Følg i øvrigt med på soldaterforeningens hjemmeside www.fafr.dk
hvor ændringer og supplerende informationer vil blive opdateret.

