Danlanud Soewondo Bagikan
Bingkisan
Lebaran
Kepada
Seluruh Anggota
BeritaNasional.ID Medan – Komandan Pangkalan TNI AU Soewondo
Kolonel Pnb Dirk Poltje Lengkey membagikan Bingkisan Lebaran
kepada seluruh anggota pada acara khusus yang dilaksanakan di
apron Charlie Lanud Soewondo. Selasa (28/5/2019).
Pada kesempatan tersebut Danlanud menyampaikan bahwa sebagai
tanda awal datangnya Lebaran, bingkisan lebaran dibagikan
untuk segenap personel Lanud Soewondo, hal ini merupakan
ungkapan rasa terimakasih kepada segenap anggota Lanud
Soewondo yang selama ini telah melaksanakan tugas-tugasnya
dengan baik. “Oleh sebab itu, dipenghujung bulan baik yang

penuh berkah ini, dan sebagai wujud perhatian pimpinan, maka
dikesempatan yang baik ini kita berbagi rejeki dalam bentuk
bingkisan lebaran paket sembako yang dapat dimanfaatkan untuk
kebutuhan dapur,” kata Danlanud.

Selanjutnya Danlanud menyampaikan bahwa berkat kerjasama dan
hubungan yang baik, maka bank BRI cabang Sisingamangaraja
Medan juga turut berpartisipasi memberikan CSR dalam bentuk
bingkisan lebaran bagi seluruh anggota Lanud Soewondo. “Saya
berharap, mudah-mudahan bingkisan ini dapat memberi arti bagi
anggota sekalian,” kata Danlanud.

Lebih lanjut Danlanud mengatakan, “Saya selaku Komandan Lanud
Soewondo beserta warga mengucapkan terimakasih berikut
penghargaan yang tinggi kepada pimpinan cabang bank BRI
Sisingamangaraja beserta staf atas bantuannya memberikan
bingkisan lebaran kepada warga Lanud Soewondo, semoga hubungan
yang terjalin dengan sangat baik ini tetap terjaga dimasa-masa
yang akan datang,” pungkas Danlanud.
Pada waktu yang sama Kepala cabang BRI Sisingamangaraja Medan
Pram Purnama Alam dalam sambutanya mengatakan bahwa kegiatan
ini merupakan yang kedua, setelah yang pertama pada lebaran
tahun lalu, CSR yang diberikan berupa bingkisan lebaran dalam
bentuk sembako. “Semoga dapat bermanfaat bagi personel jajaran
Lanud Soewondo dan keluarga yang mana ini adalah rangkaian
sinergitas antara BRI dengan Lanud Soewondo yang telah
berjalan dengan sangat baik. Mudah-mudahan sinergitas ini bisa
terus ditingkatkan kedepanya. Dan semoga apa yang diberikan
ini bisa lebih bermanfaat dan menjadi amal sholeh bagi kita
semua,” pungkasnya.
Acara dilanjutkan dengan pemberian bingkisan lebaran berupa
paket sembako secara simbolis kepada perwakilan Prajurit, PNS
dan Honorer oleh Danlanud, Kacab BRI Sisingamangaraja dan
Ketua PIA AG cabang 15/D.I Lanud Soewondo Ny. Dirk Poltje
Lengkey.
Dikesempatan yang sama Ketua PIA AG cabang 15/D.I Lanud
Soewondo membagikan bingkisan Lebaran kepada pengurus dan
anggota PIA, yang dilanjutkan dengan membagikan hadiah berupa
baju korve dari Danlanud kepada anggota untuk kegiatan bersihbersih.
Usai kegiatan di apron Charlie, selanjutnya Danlanud Soewondo
Kolonel Pnb Dirk Poltje Lengkey bersama Ketua Yasarini cabang
Lanud Soewondo Ny. Dirk Poltje Lengkey membagikan bingkisan
Lebaran dalam bentuk paket sembako kepada segenap para guru
dan tenaga honor di sekolah Angkasa bertempat di halaman
sekolah Angkasa Lanud Soewondo. (Kiel)

