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Lvbyn kursgård

Vårt Luftvärn elektroniskt

Ytterskär 2, 764 92 VÄDDÖ

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.

Tfn 0176-542 19
E-post: vaddo@forsvarsutbildarna.se
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo

Vårt Luftvärn
PRV utgivningsbevis nr 1678
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Ansvarig utgivare Per-Olov Lisén,
mobiltel 0790-461 683

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.

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.

Bild på sidan 1: Försvarsdagen på Gärdet i
Stockholm arrangerades i september 2017
och lockade 80 000 besökare.
Foto: Försvarsmakten.
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Nationaldagsfirande i Norrtälje och Stockholm
Onsdagen den 6 juni 2018

Lv 3 Kamratförening och OffenCiven arrangerar nationaldagsfirande med buffé i
Norrtälje onsdagen den 6 juni 2018 med start kl 1300 på f d Lv 3 mäss ”OffenCiven”.

Anmälan till firandet i Norrtälje sker genom inbetalning av kuvertpris 200 kr till OffenCivens
bankgiro 5435-9369 senast den 23 maj. Mässofficeren kn Christer Norberg svarar på frågor
via telefon 0706-712 024. Se även eventuella uppdateringar på Internet: www.lv3.se

Luftvärnsförbundets ungdomsavdelning ULv medverkar med en fanvakt i festtåget
från Kungsträdgården i Stockholm kl 1630 till nationaldagsfirandet på Skansen.

Välkommen - ingen föranmälan behövs till nationaldagsfirandet i Stockholm!
Mer information finns på Internet: https://nationaldagen.se/
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Midsommarfirande i Lvbyn på Väddö

Väddö Kursgård Lvbyn AB inbjuder medlemmar i Luftvärnsförbundet med respektive att
komma och fira midsommar tillsammans med oss på kursgården.
Självklart ordnas ett traditionellt firande i Roslagen, med resande av midsommarstång,
midsommarlunch, dans och lekar kring stången och avslutande grillmiddag i restaurangen.
Under hela dagen kommer baren vara öppen, bastun varm och badtunnan uppvärmd. För er
som orkar efter maten bjuder vi upp till dans på verandan.
För er som önskar bo över på gården bjuder vi på frukost dagen efter och det finns även
möjlighet att stanna ytterligare en dag på kursgården. På grund av antalet rum på gården och
restaurangens kapacitet är antalet deltagare begränsat och vi uppmanar er därför att anmäla er
skyndsamt.
Program:
Tid
1000
1030
1200
1400
1800
1930
0800-1000

Aktivitet
Samling
Klädsel och resande av midsommarstången
Lunch
Dans och lekar vid midsommarstången
Middag
Dans
Frukost

Anmärkning
Fika

Plats
Restaurangen
Stranden
Midsommarbuffé Restaurangen
Stranden
Grillmiddag
Restaurangen
Verandan
Restaurangen

För er som stannar till söndagen bjuder vi in till fotbollsfest på lördag kväll. Sverige möter
Tyskland i fotbolls-VM och vi visar naturligtvis matchen på stor skärm. Enklare, kall lunch
serveras på dagen och till middag grillar vi korv med bröd.
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Anmälan
Vänligen anmäl er deltagande till info@vaddokursgard.se senast 8 juni. Anmäl särskilt om ni
har eventuella allergier eller kostavvikelser samt om ni önskar bo kvar på kursgården.
Betalning för övernattningen erläggs kontant eller med kort på plats.
Priser
Pris för midsommarfirande och övernattning (fre-sön):
• Vuxna 900 kr per person.
• Barn under 12 år: 100 kr.
• Barn och ungdomar 12-18 år: 450 kr.
Pris för extra övernattning (lör-sön) inkl. enklare lunch, korv med bröd och frukost:
• Vuxna 580 kr per person.
• Barn under 12 år: 75 kr.
• Barn och ungdomar 12-18 år: 250 kr.
Info
Vid ytterligare frågor kontakta oss via e-post info@vaddokursgard.se eller tel 0176-542 19.
Varmt välkomna önskar personalen på Väddö!

Se även Väddö Kursgård Lvbyn AB på Internet: https://www.vaddokursgard.se/
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Flyguppvisning i Uppsala
Lördagen den 25 augusti 2018

Försvarsmaktens huvudflygdag 2018 anordnas av Luftstridsskolan den 25 augusti på
Uppsala garnison.
Öppettider, parkering och inträde
0800 till 1700. Parkering är gratis, men är endast tillgänglig för personbilar och motorcyklar.
Husbilar och husvagnar är ej tillåtna. Inträdet är gratis.
Fotografering
Fotografering kommer vara tillåten inne på området mellan 0800 och 1700.
Transport
Alla besökare uppmanas att ta sig till Uppsala garnison till fots, med cykel eller via
kollektivtrafik. Det kommer finnas parkeringsmöjligheter men långa köer kan uppstå i
samband med att evenemanget börjar och slutar. Bussar kommer att gå tur och retur från
Uppsala centralstation (resecentrum) och Uppsala garnison under hela dagen.
Ljudnivå, barn och husdjur
Under flyguppvisningarna kommer ljudnivån att vara hög. Alla besökare rekommenderas att
ta med hörselskydd. Öronproppar kommer att delas ut till dem som inte har med sig. Tänk på
att ta med hörselskydd till dina barn. Husdjur är inte tillåtna inne på området.
Program
Se kommande uppdateringar av program m.m. på Internet:
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/huvudflygdag-2018/
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