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Innehåll nr 4 år 2012
3. Besök vid Lv 3 museum lördag 29/9.

OBS - ny boxadress från 2012-09-13:
Box 27019, 102 51 STOCKHOLM

4. Försvarsinfo om Hamas torsdag 15/11.

Tfn 08-664 71 89
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/lv

Vårt Luftvärn elektroniskt

Kanslichef
Georg Ekeström
Grindvägen 22 B,
761 62 NORRTÄLJE
Tfn bostaden 0176-164 07

Lvbyn kursgård
Ytterskär, 760 40 VÄDDÖ
Tfn 0176-542 19, Fax 0176-545 92
E-post: vaddo@forsvarsutbildarna.se
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo

Intendent
Ann-Katrin Johansson
Mobil 0708-990 632

Vårt Luftvärn
PRV utgivningsbevis nr 1678
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Ansvarig utgivare Georg Ekeström
Tfn bostaden 0176-164 07

Medlemskap
Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap
500 kr. Betalas till plusgiro 59888-8.
Avgift för medlemmar i Stockholms
Luftvärnsförenings Skytteklubb och
Roslagens Hemvärnsförening betalas av
respektive förening.

Luftvärnsförbundet har beslutat att utöka
utgivningen av "Vårt Luftvärn" med två
binummer per år som huvudsakligen
publiceras elektroniskt. Binumren utges
under kvartal två respektive fyra, och
omfattar främst inbjudan till våra aktiviteter.
De har en lägre ambitionsnivå än huvudnumren som utges i kvartal ett och tre.
Huvudnumren av "Vårt Luftvärn" kommer
även framgent att postas ut till samtliga
medlemmar och prenumeranter under början
av vår- respektive höstterminerna. Den som
även önskar få sig tillsänt ett pappersexemplar av de elektroniska binumren kan
beställa sådana från förbundskansliet.
Redaktör för huvudnumren är Björn Kagger
och för binumren Michael Reberg.

Omslaget
Ungdomsavdelningen (ULv) svarade för
Luftvärnsförbundets fanvakt vid Nationaldagsfirandet i Stockholm med fanparad från
Kungsträdgården och fanborg på Skansen.
Vaktchef: Krp Johan Valström.
1.Fanförare: Loke Lonegran.
2.Fanförare: Oscar Elfving.
Skyltförare: Martin Lilja Östman.
Vaktmän: John Pettersson, Patrik Andersson
och Johan Hellström.
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Besök vid Luftvärnsmuseet och f d Lv 3 i Norrtälje
Lördag 29/9 med start kl 1025

Program:


1025 Samling och kaffe med smörgås på luftvärnsmuseet.



1050 Guidad visning av museet med rundvandring i grupper.



1315 Promenad ca 500 m till mässen "OffenCiven" och lunch.



1430 Guidad rundtur på f d Lv 3 område.



1545 Avslutning, hemresa.

Resor genom egen försorg. Luftvärnsmuseet ligger vid August Strindbergs gata 2. Närmaste
busshållplats är "Campus Roslagen" vid södra infarten till Norrtälje, ca 5 min promenad från
museet. Se SL reseplanerare på Internet: www.sl.se
Välkommen med din anmälan senast torsdag 27 september till Lv-förbundskansliet via e-post.
Ange om du önskar lunch eller ej. Anmälan via telefon undanbeds.
Georg Ekeström
Arrangör
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Försvarsinfo om Hamas  terrorgrupp eller politiskt parti?
Torsdag 15/11 kl 18-21 på K 1 i Stockholm

Björn Brenner, doktorand i freds- och konfliktstudier vid Försvarshögskolan, berättar om
sina upplevelser från fältstudier i Syrien och på Gazaremsan.
Under flera års tid har Björn följt Hamasrörelsen på plats i nere Mellanöstern, först i Syrien
där rörelsens högkvarter varit beläget och sedan på Gazaremsan där Hamas numera innehar
regeringsmakten. Genom sitt "inbäddade" tillvägagångssätt kom Björn rörelsens inre nära och
kunde göra intervjuer med såväl politiska företrädare som ledare och aktivister från den
militära grenen. Föredraget kretsar kring frågan om Hamas motsägelsefulla natur, å ena sidan
terrorgrupp och å andra sidan politiskt parti som kommit till makten genom demokratiska val.
 Vad för slags organisation är egentligen Hamas?
 Vilka är deras ledare och anhängare?
 Hur arbetar en forskare rent praktiskt i konfliktzoner och i studiet av våldsbejakande
grupperingar?
Informationen om Hamas är öppen för Försvarsmaktens personal samt medlemmar i
Hemvärnet och Försvarsutbildarna. Den genomförs kl 18-21 i ”Lundasalen” på övervåningen
till det södra stallet på K 1 vid Lidingövägen 28 i Stockholm. Visa legitimation i kasernvakten
och anmäl att du är antagen till Luftvärnsförbundets försvarsinfo. Resor genom egen försorg.
Närmaste tunnelbanestation är ”Stadion”.
Välkommen med din ansökan senast fredag 9 november till Lv-förbundskansliet via e-post.
Anmälan via telefon undanbeds. Ange namn, personnummer, e-post och organisationstillhörighet. Antalet platser är begränsat och besked om antagning eller ej ges via e-post
under tisdag 13 november.
Christer Molander
Vice förbundsordförande och arrangör
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