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33

Månadens objekt

Det är snart midsommar och vad passar 
då bättre än att ha ”Midsommarkrisen” 
som Månadens objekt.

http://www.smps.se/member/monthly_
object.php

Det kommer också att finnas ett objekt 
för juli/augusti. ¤

Gothex2011

bedöMninGsträninG på nationell nivå

Utställningskollegiet (UK) har beslutat 
att genomföra en bedömningsträning 
i Posthistoria lördagen den 3 september 

på GOTHEX 2011. Läs mera på 
Bedömningsträning på Gothex2011.pdf.

OBS anmälan senast den 15 juli. ¤

sMps heMsida

Byte av länkar i Menyraden 
pågår. De gamla länkarna hade 
vissa brister. Förhoppningen är 
att de nya skall fungera bättre. 

Ber om överseende med eventu-
ella länkar som pekar fel.
Det blir nu även möjligt att gå 
direkt till varje sida. ¤

http://www.smps.se/member/monthly_object.php
http://www.smps.se/member/monthly_object.php
http://www.smps.se/pdf/gothex2011.pdf
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nationella veterandaGens Fest

Den 27 april firades Nationella Veterandagens fest 
på Finlands ambassad.

För musiken stod Gardessextetten ur Arméns mu-
sikkår.

Ambassadör Harry Helenius hälsade alla väl-
komna och överste Anders Gardberg, Finlands för-

svarsattaché, framförde försvarsmaktens hälsning.
Riksdagsledamoten Karin Enström (M) höll ett 

mycket uppskatta festtal.
Talet finns på sidan:
http://www.smps.se/newsletter/veterantal.pdf.

http://www.smps.se/newsletter/veterantal.pdf


3(3)

FältpOsten
Lördag  4 juni 2011

faltposten@smps.se                  www.smps.se/newsletter/nr_33.pdf

Efter fanorna hade avlägsnats avslutades festen  
med en lättare traktering. 

Mannen till höger är en av de svenska frivilliga i 
Luftvärnet i Åbo under Vinterkriget

Av förståeliga skäl minskar antalet veteraner som 
har möjlighet att delta för varje år. ¤

se även

Finska ambassaden hemsida

Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförenings hemsida

Förra årets Veteranfest finns i Fältposten nr 21

Fältpostens redaktör gillar inte förslaget till ny 
utformning av Slussen. 
I årets student karneval deltog Försvarshögskolan 

för första gången med ett ekipage: Minken kom-
mer! Avancerad pälsjakt 15 hp. ¤

Nästa nummer beräknas utkomma i augusti. 
Eventuella åsikter i artiklarna står endast för förfat-

tarna och inte för SMPS.
Gunnar, Chefredaktör

http://www.finland.se/Public/default.aspx?contentid=219402&nodeid=36125&culture=sv-FI
http://www.finlandsfrivilliga.se/hantiforeningen.html
http://www.smps.se/newsletter/nr_21.pdf

