Information från Hallands regementes och Hallandsbrigadens
kamratförening 2020-05-19

Brev från Gunnar Ohlsén:
Med stor SORG och SAKNAD har vår vän och kamrat Jan Dorf lämnat
vår kamratkrets. Jan var en utomordentligt skicklig yrkesman som utanför ”grönkläderna”
var oss alla till stor hjälp, både som sekreterare i vår förening och inte minst vid våra
utlandsresor. Alltid med stor pregnans, inbäddat med stor värme och gott humör. Allas vår
saknad efter Jan är stor. Jag hoppas allt är väl med Er alla och att Ni tar hand om varandra.

I dessa Corona-tider är det mycket som ställs på ända, inte minst vad det gäller vår resa till
Berlin. Vi har en mental beredskap att resan inte blir av. I dagsläget ser det inte så ljust ut att
resan blir av. Vi avvaktar dock till början av juni, då vi tar beslut vid ett inplanerat
styrelsemöte. Besked om resans genomförande kommer i mitten av juni.
Om resan inte blir av i år, är inriktningen att genomföra samma resa 2021.
Bästa Kamrathälsningar
Gunnar

97 års mäns möten ställs in

Stadsvandring i Halmstad den 15 maj 2014 med 97 års män under Anders Sträng kunniga ledning .
Foto Lars Björk

Vi hade planerat fikaträff, årsmöte samt info nu på onsdag 05-20. Som ni alla förstår så
måste detta tyvärr ställas in. Årsmöte samt info får vi återkomma till när det skall genomföras.
Höstens möten är planerade till 08-20, 09-17, 10-15 och 11-19 (höstmöte).
Tid för jullunch kommer senare. Jag önskar er alla en skön och corona-fri sommar och
hoppas att vi kan ses i augusti???
Hälsningar Tomas Andersson

SMKR´s hemsida

https://www.smkr.org/

Nordiska kamratföreningsmötet 2019 i Norge

SMKR finns också på Facebook: Svenska kontingenten framför
ett stridsfordon CV90 i norsk tappning under det Nordiska mötet 2019 Rena leir

Skydda Din e-post adress
E-post är en ständig källa till problem inom IT-säkerheten – nätfiske per e-post
är den i särklass vanligaste metoden för angripare att försöka få ett fotfäste
hos användarna - det vill sig hos Dig.

För att Du ska slippa få din personliga e-postadress publicerad,
lägger jag alltid Din e-postadress som hemlig kopia/Blind carbon
copy (BCC) när jag gör stora e-post utskick.
För att Du skall se vilka som fått meddelandet finns alltid längst ned
en sändlista

Vad skall en krislåda innehålla?

Här får du tips på vad som kan vara lämpligt att ha
hemma vid en eventuell kris.
Se filmen (7 min) här

Håll Dig uppdaterad – här med världsläget

Ovanstående situationsbild över Covid-19 virusets utbredning i världen är publicerad av John Hopkins
University i USA. Den gula uppåtgående kurvan i diagrammet längst ned till höger hoppas vi alla snart
skall plana ut och sjunka.
Länk nedan:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402
99423467b48e9ecf6

