NORRBOTTENS REGEMENTE

Datum

Beteckning

Sida 1 (2)

Inbjudan till medaljceremoni för Mali 06.

Det är med stor glädje jag bjuder in er, som är anhöriga till personal ingående i
Försvarsmaktens insatsstyrka Mali 06, att delta vid medaljceremoni i samband med
hemkomst. Medaljceremonin sker vid Norrbottens regementes jägarbataljon i Arvidsjaur.
Du som får denna inbjudan är registrerad som anhörig 1 och 2 till soldat tillhörande Mali 06.
Alla anhöriga är välkomna så sprid gärna denna information!

Program
På fredag den 15 december börjar dagen kl. 07:30 med en fackelmarsch till kyrkan för julbön.
Busstransport avgår kl. 07:30 från jägarbataljon till kyrkan och åter efter julbönen, för den
som vill åka.
10:00-11:30 genomförs medaljceremoni i sporthallen vid jägarbataljonen och programmet
avslutas med lunch tillsammans med förbandet Mali 06. Lunchen serveras i två sittningar
kl.11:30 -12:15 och 12:15 -13:00 i matsalen som ligger intill sporthallen.
Information om indelning för lunch delges efter medaljceremonin.

(JSE)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Norrbottens regemente
Box 9105
961 19 Boden

Norrbottensvägen 3

0921-34 80 00

0921-34 93 45

exp-i19@mil.se
www.forsvarsmakten.se/i19

Transporter (reseinformation)
Anhöriga erbjuds möjlighet till busstransport från flygplatserna: Luleå, Skellefteå och
Arvidsjaur samt busstransport från järnvägsstationen i Jörn enligt tiderna i tabellen.

Datum/Plats

Ankomst/Avgång

14dec/Arvidsjaur fpl
15dec/Arvidsjaur fpl
15dec/Jörn tågstation
15dec/Jörn tågstation
14dec/Skellefteå fpl
15dec/Skellefteå fpl
14dec/Luleå fpl
15dec/Luleå fpl

21:30
16:50
Ankomst 03:52
Avgång 19:51
Ankomst 18:55
Avgång
Ankomst 18:10
Avgång

Buss avgår till
Arvidsjaur
21:45

Buss avgår från
Arvidsjaur

15:30
04:10

18:30
19:15

13:30
18:30

13:30

Boende
Anhöriga erbjuds logementsboende i mån av plats torsdag 14/12 - fredag 15/12

Förplägnad
Anhöriga som bor på logement samt de som åker tåg och anländer tidigt från tågstationen i
Jörn på fredag morgon bjuds på frukost.
Alla anhöriga erbjuds lunch fredag 15/12.

Har du frågor kan du kontakta I19 veteran och anhörigsamordnare.
Lisbeth Arvidsson 070-639 51 05
Jan Selberg 070-566 81 58

Varmt välkomna!
Mikael Frisell
C I19

