
 

  KUNGLIG ÄLVSBORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING 

 

         KAMRATER! 

             21-12-10 

 

Nu har vi åter nått slutet på ett verksamhetsår, 2021. Detta år har varit något bättre än förra året som 

var en mycket påfrestande tid för föreningen. Inte har det varit lätt men efter sommaren så startade 

det upp bra och verksamheten har flutit på mycket bra med stort deltagande. Vi får hoppas att den 

nya typen av Corona inte slår så hårt under våren som den gamla gjorde förra året. Vi får hålla 

tummarna för att det skall gå väl! Föreningens medlemsantal har ökat betydligt under året. Vi har 

lyckats med att få ut vårt budskap om vad vi sysslar med och våra föredragshållare har genomfört 

fantastiska föreläsningar som har skapat stort intresse för föreningen. Vi är nu uppe i 517 

medlemmar. Från augusti tills nu har vi fått 23 nya medlemmar. Inte illa! 

Med detta brev får ni inbjudning till Nyårsmottagningen och sommarens resa till Rom. Resan till 

Rom kräver minst 25 deltagare men vi har totalt 30 platser. Nu är det bokat 19 platser. Det ser ju ut 

som om vi kommer att kunna genomföra denna resa. Bokning måste ske senast 15/1 så tveka inte 

om du känner för denna resa! Jag bifogar även nästa års program. 

 

Som vanligt så behöver föreningen få in sina medlemsavgifter så nära årsskiftet som möjligt. Vi har 

klarat året tack vare att vi fått stöd av Er medlemmar på olika sätt. Detta visar tydligt hur viktigt det 

är med medlemsavgifterna. Om du känner för att ge ett ytterligare stöd så tveka inte att betala till 

Mässens Vänner. Nu för tiden betalas allt digitalt så följ betalningsinformationen som står nedan. 

 

   MEDLEMSAVGIFT FÖR 2022   300:- 

   MÄSSENS VÄNNER              1.000:- 

   Om du vill ha några av föreningens artiklar som visar 

   ditt medlemsskap kan du beställa följande saker: 

   Föreningsslips     150:- 

   Slipsnål      100:- 

   Manschettknappar     150:- 

   Guldfärgat medlemsmärke i metall, stort  100:- 

   Guldfärgat medlemsmärke i metall, litet    50:- 

   (För kavajen eller motsvarande, utdelas gratis vid medlemskap men för 

   extra beställer du här). Beställda saker kommer med posten så glöm inte 

   att ange din adress vid beställning.  

 

   ALLA INBETALNINGAR SKER TILL PG 171056-5 

          Ange på inbetalningen namn och adress samt vad du betalar för! 

 

  Med detta brev önskar vi Er alla en GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 

 

        FRÅN STYRELSEN – JAN ANDERSSON, VERKSAMHETSANSVARIG 


