Bilder från höstfesten 2021

Första punkt på fredagens program var C I 21, överste Jonas Karlssons och Hans
Pahlins information om återetableringen av I 21. En uppskattad programpunkt som
rätade ut en del frågetecken. I talarstolen Jonas Karlsson. Foto Nils Berglund.

Jonas Karlsson tar den 16 januari nästa år befälet över I 21. Han kommer att gå till
historien som den chef som ledde återuppbyggden av I 21. Foto Nils Berglund.
1

Efter halv tre fikat var det dags för ett på grund av pandemin rejält försenat årsmöte.
Här har ordförande Hans Nauclér och sekreteraren Lars Boström bänkat sig för att
leda mötet. Foto Nils Berglund.

Under eftermiddagen var ett studiebesök inplanerat hos I 21 IF. Deras skjutbana
förevisades. Den har full automatik och är en av få anläggningar som är föreningsägd.
Fr v skjutbaneansvarig Patrik Jonasson, Hans Nauclér som i år avgått efter 25 år som
ordförande för I 21 IF. Ordförande i Västernorrlands skidskytteregion Annelie Jonasson, Jonas Karlsson, Bengt Olof Näslund, I 21 IF: s nye ordförande Hans Pahlin,
Hans Fälldin, Christer Lodell och Sollefteås kommunalråd Johan Andersson. Dagen
avslutades med ”After work” och kamratlig samvaro på Hotell Hallstaberget.
Foto Nils Berglund.
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Lördagen inleddes med busstur runt staden och I 21. Ett stopp gjordes vid Sollefteå
minnesplats för fredsbevarande tjänst. Tre veteraner i bild. Fr v Jonas Karlsson,
Bertil Olofsson och Lars Sundequist. Lars som var en av minnesplatsens tillskyndare berättar om dess tillkomst. Längre upp på hemsidan finns mera att läsa om
minnesplatsen. Foto Lars Boström.

Vid Sollefteå minnesplats för fredsbevarande tjänst. Här ses några av åhörarna till
Lars Sundequists information. Foto Lars Boström.
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Guider under bussturen var fr v Peder Häggling löjtnanten och veteranen som
blev tränare på skidgymnasiet och kapten i reserven. Hans Pahlin kaptenen och
prickskytten som blev hemvärnsbataljonschef major och kommunens ansvarige för
I 21 återetablering. Major Karl Ödlund Norrlandsträngaren som gick till NB 21
och blev uppskattad infanterist. En vinnande trio. Foto Lars Boström.

På rundturen gjordes ett stopp utanför I 21 kanslihus. Det står tyvärr fortfarande
kallställt efter nedläggningen 2000. Foto Lars Boström.
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15. Hemvärnsbataljonen svarade för dagens lunch, ärtsoppa. Matsalen i Berghem
var tyvärr inte tillgänglig på grund av moderniseringsarbeten. Bataljonen hade
därför anordnat en tillfällig matsal i det så kallade Norellska förrådet. Foto Bertil
Olofsson.

Som kokgruppchef i hemvärnet är furir Thomas Strömstedt van med portionsstater
på 150 -200 man. För honom var därför dagens busslast lunchgäster att ses som
ett enmansjobb. Han hade därför fixat hela lunchen själv, från blötläggning av
ärtor, kokning och servering. En mycket god lunch. Foto Lars Boström.
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Ett stopp gjordes där Hans Pahlin informerade om moderniseringen av Nya Berghem
som bland annat skall förses med bergvärme. Foto Lars Boström.

Det här såg de som på bilden ovan lyssnade till Hans Pahlin - Nya Berghem. Där
var på I 21-tiden säkerhetscentalen och personalutrymmena inrymda i huset längst
till vänster. Matsalen låg i huset längst bort. Verkstad, förråd och garage låg i det
högra huset. Foto Lars Boström.
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Traditionsenligt avhölls den avslutande banketten i Skybar på Hotell Hallstaberget.
Förtäringen var utsökt och för underhållningen svarade vår egen Kent Sundberg,
förrådsmannen, som blev uppskattad sångare och gitarrist. Kan det bli bättre? Foto
Bertil Olofsson.

Banketten
är en höjdpunkt men även ett vemodigt slut. Nästa dag är det hemresa, men
Bät
den här gången finns det något alldeles extra att se fram emot. På nästa jubileum är
I 21 åter i gång, med trupp och allt och då kan Jonas Karlsson ta emot vår förening på
Västernorrlands regemente. Kan det bli bättre? Foto Bertil Olofsson.
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