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Næste nummer af »P« dækker tre måneder: juli, august og september.
Stof sendes senest den 1. juni 2012

Forsiden

40 mm Luftværnskanon, L70 
– foto er leveret af 
180249/69 Niels Peder B. Jensen

Adresseliste for Landsbestyrelsen

Landsformand 621306/64 Hans Peter Bach
 Kongevejen 482
 2840 Holte
 Tlf.:  45821473
 Mobil: 40426904
 E-mail:  hp@hpbach.dk  

Landsnæstformand 544498/62 Preben J. Sørensen
 Malkehaven 5
 4330 Hvalsø
 Tlf.:  46409012  
 Mobil:  46409012 
 E-mail:  prejust@mail.dk 

Landskasserer 798870/68 Torben Rasmussen
 Ringstedvej 198, Kvanløse
 4330 Holbæk
 Tlf.:  59183268
 E-mail:  terkv@ofir.dk 
  
 Bankkonto: Danske Bank,
 Regstrup Afd.
 Reg. 3562 Konto 3562134921

Landssekretær 130252/72 Jørn Chr. Jessen
 Brendstrupvej 17
 6800 Varde
 Tlf.:  75223999
 Mobil:  20669107
 E-mail: jcjessen@bbsyd.dk  

Landsbestyrelsesmedl. 590717/63 Arne Pedersen
 Sjørringvej 11
 2770 Kastrup
 Tlf.:  32509077
 Mobil:  25889377
 E-mail:  kipap@get2net.dk 

LAF – Kontor Kirsten Pedersen
 Sjørringvej 11
 2770 Kastrup
 Tlf.:  3250 9077
 E-mail:  kipap@get2net.dk

Til rådighed Oberst Per Svensson
 Grøndalsvej 66, st.
 2000 Frederiksberg
 Tlf.:  3886 3594
 E-mail:  p.sv@mail.dk

Webmaster 171050/72 John Martin Christiansen 
 Hornelund 2 C, Horne
 6800 Varde
 Tlf.:  7694 6123
 Mobil:  2966 5123
 E-mail:  chrislaf@christiansen.mail.dk

Luftværns-Artilleri-Foreningen
Projektøren

Medlemsblad for »LAF«
www.luftvaernsartilleriforeningen.dk

Ansvarshavende Redaktør
171050/72 John Martin Christiansen
Hornelund 2 C, Horne
6800 Varde
Tlf.: 76946123
Mobil: 29665123
E-mail: chrislaf@christiansen.mail.dk 

Indlæg fra læserkredsen vil kunne optages i bladet.

Signerede artikler udtrykker forfatterens mening, og er ikke 
nødvendigvis sammenfaldende med foreningens holdninger.
Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise indlæg, 
der er i afgørende modstrid med foreningens holdninger.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

Tekstmateriale 
Modtages i word som .doc eller .rtf format.
Billeder sendes i en fil for sig – ikke i et word.doc 
– men i et jpg, eps eller tiff -format.

Adresseændring
Husk ved flytning – også hvis du kun flytter inden for samme 
postdistrikt – at melde adresseændringen til LAFs kontor:
Kirsten Pedersen, Sjørringvej 11, 2770 Kastrup.

Oplag: 1.000

Layout og tryk: WERKs Grafiske Hus a|s, Højbjerg
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Kære medlemmer!
Ønsk dig eller bestil selv nogle LAF-ting, der viser 

at du er medlem af foreningen (og brug dem):

Laf sælger følgende LAFeff ekter, og priser er følgende
Herreur med LAF-logo 400 kr.
Øloplukker  100 kr.
Polo-Shirt 165 kr.
T-shirt 90 kr.

Polo-Shirt og T-shirt findes i følgende str.:
L, XL, XXL og XXXL.

Andre LAFeff ekter:
Slips 125 kr.
Slipsenåle 125 kr.
Blazeremblem 75 kr.
Regimentsmærker 50 kr.

Regimentsmærkerne er både jydske og sjællandske.
Med hensyn til Polo-Shirt kan der være nogen leveringstid, 
så ring eller skriv nu.

Bestillingen sendes til Arne Pedersen,
Sjørringvej 11, 2770 Kastrup,
Tlf. 3250 9077 eller på E-mail: kipap@get2net.dk

Formanden har ordet
Af Landsformand, 621306/64 Hans Peter Bach

Nu er alle lokale generalforsamlinger 
overstået og i år har vi haft lidt ud-
skiftning rundt i landet.
 Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at takke de afgående bestyrelses-
medlemmer for deres indsats i den 
tid de har siddet i lokalbestyrelsen.
 Jeg vil også sige velkommen til de 
nye bestyrelsesmedlemmer, jeg håber I vil gå ind i sa-
gen med mod og optimisme.
 Til alle jer læsere vil jeg sige: Støt op om vore lokal-
afdelingers aktiviteter, det synes jeg de fortjener. Jeg 
ved at mange ”gamle” soldater, synes det er sjovt at 
møde andre der har haft ”næsten” de samme oplevel-
ser, som vi selv har haft.
 Som du også vil erfare, har ve en del aktiviteter 
hen over sommeren. Allerede her i april har vi ”Luft-
værnsartilleristens Dag” i København, hvor jeg håber 
at komme til at møde mange af vore jubilarer og an-
dre, der gerne vil med på dagen.
 I år har som noget nyt, sendt brev ud til alle de sjæl-
landske jubilarer vi har som medlemmer, i håb om at 
de tager en gammel soldaterkammerat med til jubi-
læet.
 Det samme vil ske inden jubilæumsdagen i Varde.
 Den 15. september afholder vi ”Luftværnsartilleri-
stens Dag” i Varde, det er samme dag som Danske Ar-
tilleriregimet holder forældredag for de værnepligtige 
soldater. Så ud over en oplevelse med at møde gamle 
årgangssoldater, vil du også kunne se, hvad det mo-
derne artilleri arbejder med i dag.
 I den senere tid har jeg haft nogle utrolige positive 
oplevelser. Jubilarer der har henvendt sig til mig med 
ordene: Jeg har en liste over gamle soldaterkammera-
ter, vi mødtes for 5 eller 10 år siden, vil du hjælpe mig 
med at finde nogle af dem igen, og det vil jeg.
 Nogle gange er det let, nogle gange er det svært el-
ler umuligt, men vældig interessant er det, så hvis du 
gerne vil finde nogle af dine gamle soldaterkamme-
rater, har eventuelt en gammel adresse eller andet og 
mangler hjælp, så er du velkommen til at kontakte 
mig, så kan vi se hvad vi kan gøre i fællesskab.

Redaktørens hjørne
Af 171050/72 John M. Christiansen (Chris)

Først vil jeg takke dem som har sendt 
stof til Projektøren i god tid. Redak-
tøren har stadig behov for artikler/
små historier fra dengang du var sol-
dat. Der vil stadigvæk være et foto fra 
dengang på forsiden og denne gang 
er det fra årgang 1969.
 Vi prøvede med en flykendingsprø-
ve i sidste udgave af Projektøren, den har nok været 
for svær da vi her på redaktionen ikke har modtaget 
nogen løsninger. 
 Vi genoptager fra denne udgave af projektøren med 
at tilføje medlemmernes soldaternr. samt årgang, da 
der ikke er alle som kan huske navne men soldaternr.
 Med håbet om der tilgår en del stof til bladet fra 
dengang man var soldat og fra de aktiviteter som de 
enkelte afdelinger laver ønsker jeg alle en god LAF-
sommer.  

En påmindelse fra kontoret
Kære medlemmer i LAF – Sidste frist for indbetaling af lodsedler og kontingent er nu overskredet.
Der er rigtig mange som har betalt, men der mangler desværre nogle enkelte stykker endnu. Hvis du er en 
af dem der ikke har betalt endnu, så skynd dig på posthuset eller benyt netbank. Har du forlist dit indbeta-
lingskort så benyt netbank, eller kontakt kasserer eller kontoret, så kan vi hjælpe dig, således vi ikke skal 
sende rykker for betalingen.

Med venlig hilsen og rigtig god sommer, hvis der bliver sommer. Kirsten Pedersen, LAF-kontor
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•  Det sidste år, har været et rigtig godt LAF år. Et år 
hvor det har været sjovt at være formand. Et år som 
vi alle kan glæde os over.

•  De senere år har vi dagen før Landsgeneralforsam-
lingen afholdt et Formandsmøde, for formændene 
i lokalafdelingerne. Det synes jeg har været utrolig 
positivt, her får vi snakket sammen på kryds og på 
tværs, ligesom vi får udvekslet erfaringer og får lagt 
foreningens fremtidige linjer. Vi giver også hinan-
den god inspiration.

•  Vore jubilardage både i København og Varde for-
løb ganske godt. Normalt har vi jubilardag i Var-
de i marts måned, hvor Regimentet har forældre-
dag, men de sidste par år har vi haft lidt klager over 
koldt vejr, derfor prøvede vi at flytte det til septem-
ber, hvor Danske Artilleriregiment også har foræld-
redag. Det var en succes, så det gør vi også i år. 

•  For at komme tættere på alle medlemmer ude i 
landet, prøvede vi at flytte Gubbefrokosten fra Kø-
benhavn til Odense, det gav desværre ikke stør-
re deltagerantal, heller ikke for medlemmer uden-
for Københavns området, men det var en rigtig god 
dag.

   Vi har endnu ikke besluttet hvor Gubbefrokosten 
skal holdes i år, måske nogle lokalafdelinger vil af-
holde deres egne Gubbefrokoster.

•  Vi har nu også alle vore planlagte afdelinger til at 
køre, så jeg ser meget fortrøstningsfuldt på fremti-
den. Vi er nu tættere på alle vore medlemmer.

•  Vor venskabsforening LV4 i Sverige, inviterede nog-
le af os til Tattoo i Malmø. Invitationen kom desvær-

re så sent at vi ikke kunne arrangere noget for LAF. 
Men det var en kæmpe oplevelse, som vi vil prøve at 
arrangere i større omfang, næste gang der kommer 
Tattoo til Malmø

•  Vi deltog også med vores fane i indvielsen af det na-
tionale Monument i Kastellet og på Christiansborg, 
ligesom vi samme dag var på Frederiksberg rådhus. 
Det var en spændende dag trods meget regn. Arne 
og jeg der var af sted med fanen husker ganske be-
stemt, at det regnede meget. Vi var drivvåde hele 
dagen.

•  Arne, Jørn, Henning og Niels Peder var til Dronnin-
gens 40-års Regentsjubilæum med henholdsvis 
Landsforeningens fane og Esbjerg Afdelings fane, 
da var der tørvejr men meget koldt.

•  Som repræsentant for LAF deltog jeg også med Dan-
ske Soldaterforeningers Landsraad i Nordisk stæv-
ne, der i år var i Oslo, det var som sædvanlig en ud-
bytterig tur.

•  Jeg er personligt meget betaget af udstillingen på 
Garnisonsmuseet i Aalborg. Derfor har Landsbesty-
relsen helt ekstraordinært afholdt et arrangement 
netop der, det var også en god og positiv oplevel-
se, det er et af de steder i Danmark hvor der findes 
mest af det materiel Luftværnsartilleriet har haft, et 
besøg som jeg varmt kan anbefale andre.

•  Jeg vil slutte af med at glæde mig over, at vi nu for 
tredje år i træk har medlemsfremgang, det er ikke 
stort, men der er fremgang. Derfor vil jeg slutte med 
at bede alle om at hjælpe til med at finde nye ”gam-
le” soldaterkammerater og få dem med i LAF.

Formandens beretning 2011
Af 621306/64 Hans Peter Bach

470435/60
Bernt Svendsen

798870/68
Torben Rasmussen

621306/64
Hans Peter Bach

582757/63
Henning Hein
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0:  Hans Peter Bach (HPB) bød velkommen og ud-
bragte et ønske om en god generalforsamling.

0a:  Vi mindedes 11 kammerater der var bortgået i 
årets løb 

1: Valg af dirigent og referent
 HPB foreslog:
 Hans Ole Villadsen (HOV) som dirigent 
 John E. Lassen (JEL) som referent
 Begge valgt  
  Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lov-

ligt indkaldt, og i overensstemmelse med vedtæg-
terne.

2: Landsformanden aflægger årsberetning
 (formandens beretning gengivet andetsteds)
 Dirigenten efterlyste kommentarer. 
  Beretningen godkendt efter at der var udbragt et 

LAF-hurra for nye medlemmer.
  HPB overrakte medalje for 50-års medlemskab 

(Æresgubbe) til 470435/60 Bernt Svendsen.
  Der blev udbragt et LAF-hurra.
  Karl Petersen fra Danske Soldaterforeningers 

Landsraad fik ordet, og orienterede kort omkring 
DSLs virke.

  Overrakte herefter DSLs fortjensttegn i sølv til 
Torben Rasmussen. For lang tro tjeneste som kas-
serer og motiverende som bestyrelsesmedlem.

  Også Torben fik et LAF-hurra.
  Jørn Chr. Jessen (JCJ) orienterede om indstiftelse 

af en ny LAF-medalje.
  Medaljen hedder Nordstjernen og uddeles til med-

lemmer der er med til at vise vejen gennem en ak-
tiv indsats.

  HPB fik overrakt den første Nordstjerne, for hans 
måde at vise vejen frem gennem nytænkning og 
en stor indsats for LAF.

  Også HPB fik et LAF-hurra.
  Endnu en medalje skulle uddeles. Henning Hein 

fik ligeledes overrakt Nordstjernen, motiveringen 
til uddelingen til Henning var at han gennem en 
lang årrække har udvist godt lederskab som for-
mand for Esbjerg afdelingen og han fik naturligvis 
også et LAF-hurra.

  HPB overrakte LAFs Initiativpokal til Peder Iver-
sen. For hans store indsats for at skaff e nye med-
lemmer til LAF.

Referat af Landsgeneralforsamling den 18. marts 2012
Varde Kaserne 

  Arne Pedersen overrakte 1. præmien i Landskeg-
lekampen til Esbjerg Afdeling.

  Esbjerg tog de første 3 pladser. Også et LAF-hurra 
for Esbjerg Afdeling.

3:  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  Kassereren – Torben Rasmussen (TR) – startede 

traditionen tro med at uddele en pilsner forud for 
det tørre tal-stof.

  Herefter blev regnskabet for såvel forening, jubi-
læumsfond og fødselsdagsfond gennemgået. 

  Regnskaberne blev godkendt.
  TR foreslog herefter Jubilæumsfonden nedlagt, 

og midlerne overført til foreningen. Det blev god-
kendt.

4: Fastsættelse af kontingent
  TR foreslog uændret kontingent – hvilket blev ved-

taget.

5: Behandling af indkomne forslag
 Der var ikke indkommet forslag
 
6: Valg til Landsbestyrelsen  
  På valg er:
  Landsformand Hans Peter Bach – genvalgt
  Landssekretær Jørn Chr. Jessen – genvalgt
  Landsbestyrelsesmedlem Arne Pedersen – genvalgt

7: Valg af revisor og revisorsuppleant
  Helge Würtz og William Coster er revisorer – gen-

valgt
 Ole Larsen er suppleant – genvalgt
 
8 Eventuelt
  Henning Hein spurgte om det ikke på sigt kunne 

være relevant at have et Landsbestyrelsesmedlem 
fra hver afdeling.

  A. Pedersen mente ikke Landsbestyrelsen ville 
kunne fungere eff ektivt hvis den bliver så stor.

  TR takkede mange gange for DSLs fortjensttegn. 
  Også HH takkede også for sin fortjenstmedalje.
  Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, 

og overlod ordet til HPB.
  HPB takkede også for en god generalforsamling, 

og afsluttede med at udbringe et LAF-hurra for 
foreningen. 

  Som dirigent  Som referent
  Hans Ole Villadsen John E. Lassen
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Luftværns-Artilleri-
Foreningens 
Lotteri 2012

Gule lodsedler

Notarius Publicus har den 16. februar 2012 ud-
trukket følgende gevinster:

1.  12039 2. 13300 3. 14088 4. 12043
5. 00430 6. 01029 7. 02778 8. 04556
9. 04677 10. 04764 11. 05133 12. 05460
13. 06163 14. 07623 15. 07738 16. 09542
17. 09798 18. 10230 19. 10666 20. 12665
21. 12842 22. 13229 23. 13693 24. 14707
25. 14948 26. 01701 27. 02314 28. 02651
29. 03014 30. 09505

Foreningen takker alle der har købt lodsedlerne 
og dermed støttet LAFs virke og ønsker vinder-
ne tillykke med gevinsterne. Til taberne ønsker vi 
bedre held næste år.

798870/68 Torben Rasmussen, 

LUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGEN

LODSEDDEL
2012

Pris 3 kroner

1. Præmie
Tv 32 VLE 7130 BM Black 72

Værdi 5.000 kr.

2. og 3. Præmie

Et gavekort 

til Dansk Kroferie/weekend ophold 
Værdi 1.500 kr.

4. Præmie
DVD med Blue ray: GBP 7000 3D Black Værdi 1.300 kr.

5.-25. Præmie

Fona gavekort eller et herreur m. LAF logo  Værdi 400 kr.

26.-30. Præmie

Clockradio SONOCLOCK 660 PLL silver/titane Værdi 400 kr.

Dronningens 40-års 
regentsjubilæum
Af 17501307/72 John M. Christiansen

Hendes Majestæt Dronningen 
kørte lørdag den 14. januar 
2012 fra Amalienborg til Kø-
benhavns Rådhus i guldkaret.

Vagtparaden fra Den Kongelige Livgarde, Gardehusar-
regimentets Hesteskadron, Søværnets Tamburkorps 
og faner fra hjemmeværnet og soldater og marinefor-
eninger satte alle deres præg på det københavnske 
bybillede på denne dag i januar.
 Livgardens vagtparade ankom til Amalienborg ef-
ter marchen fra Gothersgade gennem København ca. 
kl. 11.50 og gennemførte vagtafløsningen på slots-
pladsen som normalt.
 Ca. kl. 12.25 ankom Gardehusarregimentets Heste-
skadron til Amalienborg med majestætens guldkaret 
og et kvarter senere, kl. 12.40 kørte Hendes Majestæt 
med den ridende eskorte mod Københavns Rådhus.

Soldater- og Marineforeninger klar til at hilse på Hen-
des Majestæt Dronningen

Straks efter at eskorten kørte fra Amalienborg, blev 
Majestæten hilst af faner fra Soldater- og Marinefor-
eninger, der havde taget opstilling på begge sider af 
Frederiksgade, her deltog Luftværns-Artilleri-For-
eningen med Landsforeningens fane samt Esbjerg Af-
delings fane.
 Eskorten med Dronningen ankom til Københavns 
Rådhus kl. 13.00
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LUFTVÆRNSARTILLERISTENS DAG 2012 
Rosenborg Kaserne, Gothersgade, København

Årgangsfesten lørdag den 28. april 2012

For årgangene 37-42-47-52-57-62-67-72-77-82-87-92-97-02-07, 
men alle andre årgange er naturligvis også meget velkomne

 Jubilarer 2011 (arkivfoto 2011) Jernløse Hornorkester (arkivfoto 2011)

Program:
10.00-10.15 Samling på kasernen.
10.15-10.30  Antrædning, velkomst ved LAF, kransenedlægning ved Garderstatuen.
10.30-11.00 Fotografering årgangsvis.
11.30-12.15  Jernløse Hornorkester underholder på pladsen bag cafeteriet.
12.30-15.30   Forplejning i Cafeteriet. Uddeling af fortjensttegn og kammeratligt samvær.
 Lotteri afholdes. 

Pris for deltagelse i arrangementet er 225 kr. inkl. 1 snaps og 1 øl. Yderligere drikkevarer kan købes.
Kom også for dine kammeraters skyld. Ved tilmelding oplyses soldaternr., årgang, adresse og tlf.nr.

Bindende tilmelding senest den 16. april 2012 til:
Torben Rasmussen, Ringstedvej 198, Kvanløse, 4300 Holbæk. Tlf. 59183268 eller mobil nr. 30302827 

eller e-mail: terkv@ofir.dk

NB: Luftværnsartilleristens Dag i Varde den 15. september 2012, program tilgår i næste udgave af Projektøren.

Billede nr. 1:   THUNDERBOLT, A-10
Billede nr. 2:   CAYUSE
Billede nr. 3:   CUB
Billede nr. 4:   Herkules, C-130
Billede nr. 5:   LYNX
Billede nr. 6:   Sea King, S-61

Løsningen på FLYKENDINGSPRØVEN
Afl everet til postvæsnet december 2011

Afsender »Projektøren«: LAF-kontor, Kirsten Pedersen, Sjørringvej 11, 2770 Kastrup

Ansvarshavende redaktør: John Martin Christiansen

Flykendingsprøve …

1
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

Sidste frist for indsendelse af din løsning er den 15. februar 2012. 
Løsningen sendes med post eller mail til Landssekretæren, Jørn Chr. Jessen, Brendstrupvej 17, 6800 Varde, 

jcjessen@bbsyd.dk.  
Vinderen præmieres med en LAF-gave. Hvis der er flere end en rigtig løsning, bliver der foretaget en lodtræk-

ning.

Du kan læse mere om flykending på følgende hjemmeside: www.flykending.dk 

Billede nr. 7:   CHINOOK
Billede nr. 8:   FENNEC
Billede nr. 9:   Fighting Falcon, F-16
Billede nr. 10:  Fitter
Billede nr. 11:  Harrier
Billede nr. 12:  Supporter, T-17
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Personlig beretning fra personel ved 14. Artilleriafdeling vedrørende den 9. april 1940, 
som er kommet frem fra Luftværnsmissilafdelingens arkiv i forbindelse med lukningens 
af Hærens Luftværnsartilleri med udgangen af 2009.

En luftværnsgruppe i hverdag og kamp
Af Kaptajn N.O.H. Fahle og Officiant G.R. Mortensen, 3. Batteri/14. Artilleriafdeling

Blandt de luftværnsbatterier, der i september 1939 
blev opstillet i Sønderjylland, var 14. Artilleriafdelings 
3. batteri under kommando af Kaptajn N.O.H. Fahle.

Batteriet stilling var bestemt til at være i terrænet om 
Femhøj, der ligger ca. 3 km nord nordvest for Esbjerg. 
Batteriets samlede styrke var ca. 150 mand, der blev 
indkvarteret i Guldager Sogn. Da batteriet til, enhver 
tid – såvel dag og nat – skulle være skudklar, blev styr-
ken inddelt i 2 vagtskifter hver under ledelse af en offi-
cer, der fungerede som vagtchef. Til brug for den vagt-
havende styrke blev batteriet forsynet med 5 telte. I 
løbet af den tid batteriet var i denne stilling, udfør-
tes forskellige feltarbejder til forbedring af såvel sel-
ve stillingen som for at skaff e læ mod den til tider me-
get bidende vestenvind. Batteriets blev overalt i deres 
kvarterer modtaget med største gæstfrihed.
 Efterhånden som man nærmede sig vinteren blev 
det klart for alle, at det ville være formålstjenstligt af 
forskellige grunde at skifte stilling for batteriet. En helt 
igennem fortræff elig løsning på dette problem ville 
indkvartering i Fourfeld Ferieby give. Langs stranden 
i umiddelbar nærhed af feriehusene var en brugelig 
batteristilling med sandbund, og en ved stranden be-
liggende omklædningshal for badegæster lod sig nemt 
indrette som vagtlokale. Dem 14. november 1939 flyt-
tedes batteriet derefter til den nye stilling ved Four-
feld Ferieby. Af og til kom fremmede flyvemaskiner 
indenfor batteriets observationsområde og modtoges 
med de reglementerede varselskud, som straks hav-
de den ønskede virkning i form af kursændring bort 
fra dansk højhedsområde. Dele af styrken – befalings-
mænd som menige – blev i tidens løb hjemsendt eller 
bortkommanderet og erstattet af andre. Den 1. janu-
ar 1940 blev Kaptajn N.O.H. Fahle beordret til at gen-
nemgå et 3 måneders kursus som Motorsagkyndig 
ved Trænafdelingen i København og Kaptajn af reser-
ven H. Thuesen overtog kommandoen. Vinteren, der 
dette år var usædvanlig streng (undertiden med tem-
peratur i nærheden af ÷ 30) satte nu ind med stærkt 
snefald og isnende kulde, og batteriet fik en meget 
streng tid. Vejrligets alvorlige beskaff enhed i forbin-
delse den ensformige, strenge vagttjeneste kunne nok 
bidrage til at virke sløvende, for ikke at sige nedbry-

dende på mandskabet, såvel i moralsk som legemlig 
henseende, såfremt ikke de danske soldaters glimren-
de ånd i forbindelse med befalingsmændenes utræt-
telige energi havde klaret også disse vanskeligheder. I 
februar måned tilgik 3. stk. 20 mm Maskinkanoner og 
Ammunition (dog ingen panserprojektiler).
 Den 8. april 1949 klokken ca. 10 ankom 14. Artilleri-
afdelings besigtigelseskommission til Esbjerg-gruppen 
for at foretage optælling af det ved gruppen værende 
materiel. Blandt kommissionens medlemmer var Kap-
tajn N.O.H. Fahle, som, når arbejdet var endt, atter skul-
le overtage kommandoen over Esbjerg-gruppen.
 Næppe havde kommissionen begyndt sit arbejde, 
før afdelingen pr. telefon gav ordre til, at kommissio-
nen straks skulle ophøre med optælling, og at Kaptajn 
Fahle straks skulle over-tage kommandoen over bat-
teriet. Samtidig blev der givet ordre til at forberede en 
eventuel afmarch fra stillingen, således at denne kun-
ne foregå med 1 times varsel. De nødvendige vogne 
skulde fremskaff es ved at leje. Styrken fik udleveret 
skarp ammunition, inddeltes til de forskellige pladser 
og køretøjer, ligesom materiellet gjordes kampklart. 
 Besætninger ved skyts og ildlederapparater under 
kommando Sekondløjtnant P. Madsen i alarmbered-
skab i vagtbarakkerne, øvrigt personel samlet i admi-
nistrationsbygningen, de fornødne vagter og poster 
blev udstillet. Midt på eftermiddagen var batteriet 
klar så klar til afmarch, som det kunne med de forhen-
værende køretøjer, hvorpå batteriets materiel, ammu-
nition m.v. ikke nær kunne transporteres.
 Klokken 2015 fik batteriet af 14. Artilleriafdeling 
ordre til at gå i alarmberedskab for natten og samti-
dig meddeltes det, at der ikke måtte lyses med lyska-
sterne, hvis der kom fremmede flyvere i nattens løb. 
Det store arbejde med klargøringen af delvis perma-
nent opstillede luftværnsbatteri blev udført i forceret 
tempo. I de ordrer og meldinger, der i løbet af den 8. 
april var tilgået batteriet, fandtes ingen oplysninger 
om, at der virkelig foregik noget syd for grænsen eller, 
at der var fare for en tysk invasion. Vi troede da også, 
at det drejede sig om en øvelse, der forberedtes. Først 
da vi i løbet af aftenen gennem radioen bl.a. erfarede, 
at et tysk troppetransportskib var sænket ved Norges 
vestkyst af et engelsk krigsskib, begyndt man at ane, 
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at der måske var en alvorligere baggrund for de mod-
tagne sparsomme oplysninger.
 Natten mellem den 8.-9. april forløb uden alarme-
ringer.
 Den 9. april ved femtiden observeredes fremmede 
maskiner fra sydvest over Esbjerg med kurs mod fly-
vepladsen. Medens maskinerne fløj over Esbjerg by 
afgav batteriet et løst varselskud og umiddelbart her-
efter, da man konstaterede deres nationalitet, ment de 
kredsede over lufthavnen, og batteriet følte sig truet, 
aff yredes 5 skarpe skud med 75 mm Luftværtskanon 
– først 3 varselskud og herefter 2 rettet mod maski-
nerne. Et af disse skud lå godt i forhold til en af ma-
skinerne, og fra batteriet mærkede man, at der slog 
ild ud fra maskinen, som derefter under uregelmæs-
sig flyvning forsvandt i disen. Sandsynlighed for træf-
ning i dette tilfælde synes ikke udelukket.
 Imidlertid havde batteriet ringet Jyske Division op 
og meldt om det passerede. Divisionen gav batteriche-
fen oplysning om grænseoverskridelsen og ordre til at 
prodse på og afmarchere til terrænet om St. Grundet.
Efter modtagelsen af denne ordre gav Kaptajn Fah-
le ordre til påprodsning og til rekvisition af de bestil-
te vogne. Kaptajn Thuesen beordredes til at overtage 
kommandoen over terrænet og følge efter batteri-
et, så snart pakningen var foretaget. Sekondløjtnant 
P.M.F. Greve Holstein-Holsteinborg, der næstkom-
manderende, fik ordre til at sørge for pakningen af 
ammunitionsvognene og straks følge efter kampbat-
teriet ad samme marchvej. Officiant G.R. Mortensen 
beordredes at føre kampbatteriet ud af stillingen til 
flyverskjul i Gjesing Plantage, og der afvente batteri-
chefens ankomst.
 Påprodsningen blev foretaget i følgende rækkeføl-
ge: 74 mm kanoner, 20 mm maskinkanoner og til sidst 
rekylgeværerne. Under påprodsningen blev batteriet 
beskudt af tyske flyvere. Denne beskydning havde dog 
ingen virkning, idet skuddene faldt på strandbredden 
umiddelbart ved batteriet.
 Batteriet besvarede ilden, idet der blev givet ordre 
til at beskyde maskinerne med 20 m maskinkanoner, 
og nu begyndte de små raketter, som lyssporprojekti-
lerne, at fare mod de tyske maskiner. Mange af skudde-
ne lå godt set fra batteriet og tilsyneladende blev flere 
af maskinerne truff et. Under et styrt gik således en ma-
skine direkte mod en af 20 mm maskinkanonerne og 
mødtes af et sandt haglvejr af 20 mm projektiler, der 
tilsyneladende gik ind i skroget på maskinen. Denne 
maskine trak sig da også ud af kampen og forsvandt.
 Under skydningen og påprodsningen udviste alle 
både befalingsmænd og menige en bemærkelsesvær-
dig ro. Man blev grebet af egen følelse, der ikke kan 

beskrives. Mange tanker for gennem ens hjerne, men 
alle koncentrerede sig om dette ene: ”Fædrelandet i 
krig, kan det være muligt?” og ”Hvorledes vil det, ufor-
beredt som det er, gå det?”.
 Selve kampen mellem batteriet og de tyske maski-
ner var et ganske imponerende skue. Morgenen var 
stille, men bidende kold, solen farvede østhimlen ild-
rød, mens de mørke maskiner tegnede sig som skarpe 
silhuetter mod morgenhimlen.
 Maskinernes motordrøn og maskinkanonernes 
skratten, mens de sendte deres små ildkugler ud i rum-
met, gav den gryende dag, der tegnede til at blive en 
strålende forårsdag, en uhyggestemning af egen natur.
 Så snart det sidste køretøj var ude af stillingen, gav 
kaptajn Fahle ordre til den tilbageblevne styrke om 
forhold og batteriets sandsynlige stillingen, hvorefter 
han kørte til kampbatteriet og påbegyndte marchen 
mod Vejle. Forud sendtes Sekondløjtnant P. Madsen 
med en 20 mm maskinkanon for at sikre batteriet i 
teten, og det var ligeledes sikret i køen af en 20 mm 
maskinkanon. Batteriet standsede flere gange i flyver-
skjul, når tyske maskiner nærmede sig, ligesom det 
under hele marchen kørte med store afstande mellem 
køretøjerne. Uden for Vejle by samlede batteriet op. 
Efter noget besvær fik man forbindelse med Oberst-
løjtnant From fra fodfolket, der var indkvarteret i by-
ens udkant. Denne gav den første nedslående medde-
lelse om Danmarks kapitulation.
 Da batterichefen kom tilbage til batteriet, stod det 
i flyverskjul i Grejsdalen sikret af 20 mm kanoner og 
rekylgeværer. Kaptajnen kaldte batteriet sammen og 
forklarede, hvad der var sket, og at vi ikke måtte yde 
modstand. Mandskabet viste tydelig tegn på stor skuf-
felse, og humøret var langt nede. Geværerne blev der-
efter afladede, hvorefter næstkommanderende førte 
batteriet til udkanten af Grejs. Batteriet kom i forbin-
delse med afdelingschefen, der gav ordre til, at batte-
riet skulle afmarchere til Århus og indkvarteres der. 
Da vi kom til Horsens havde en tysk motoriseret ko-
lonne netop passeret byen, og beboerne stod i tætte 
skarer på gaderne. Midt i byen blev der et stop, man 
hørte da det særtilfælde, at der blev råbt hurra for os, 
men samtidig bemærkninger som: ”Åh, ja, men det er 
jo danske soldater, det kan man da straks se på det 
cirkus af forskellige gule, røde og blå lastbiler”, eller 
”Nu ser det skidt ud for jer jenser” o.s.v., selvfølgelig 
bemærkninger fra ubetænksomme unge mennesker, 
der ikke dannede sig nogen forestilling om rækkevid-
den af det passerede. Noget lignende skete for resten 
i Esbjerg, da vi forlod denne by. Under vor kørsel for-
bi en bestemt bygning stod en del unge arbejdsløse 

>>
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Danish Airshow 2012
Af 171050/72 John Martin Christiansen

Flyvevåbnet fejrer i 2012 ”100 året for dansk militær flyvning” og Danish Airshow vil sætte fokus på dette hi-
storiske tema sammen med nuværende opgaver som defineres under begrebet ”Special Operation Forces” med 
særlig fokus på samspillet mellem Air og SOF.

Danish Airshow 2012 vil blive afholdt på Flyvestation Aalborg 10. juni 
2012 og her vil det være muligt at opleve flyvevåbnets fly, materiel og 
personel. Det vil være muligt at høre hvorledes en dagligdag er for per-
sonellet i flyvevåbnet, det enten hjemme eller i udlandet.

Flyvevåbnet har inviteret ind og udenlandske samarbejdspartnere som 
vil gøre deres bedste for at gøre dagen til en stor oplevelse for publi-
kum.

Arrangementet er Flyvevåbnets primære metode til at fortælle off ent-
ligheden om hvad de har af materiel og fly. Det har altid været meget 

spektakulære arrangementer og haft bevågenhed i presse og hos civilbefolkningen. Der har gennem årene væ-
ret mellem 50.000 og 125.000 gæster pr. show.

Flyvevåbnets Air Show vil i fremtiden blive afviklet med 2 års interval, og derfor vil Flyvestation Karup være 
vært i 2014 og Flyvestation Skrydstrup i 2016 inden Flyvestation Aalborg igen får æren i 2018.

Der vil være fri entre samt parkering.

Du kan læse mere på hjemmesiden www.danishairshow.dk, der vil være et link fra www.luftvaernsartilleri-
foreningen.dk.

I en vestjysk landsbyskole, hvor rygning var totalt forbudt, fi k læreren en dag færten af, at 

Ole skråede tobak. Læreren trak ham ind i et lokale ved siden af skolestuen og forklarede 

ham det forfærdelige i , hvad han havde gjort.

– Hvordan kunne det falde dig ind at skrå tobak i den alder? Spurgte den opbragte lærer.

– Ole svarede med skråsovsen løbende fra mundvigene: – Jow, a tøws æ cigarer æ bløwwen 

for dyer!

og piftede i fingrene efter os og kom med tilråb, no-
get som soldaterne tilbageviste ved fuldstændig at ig-
norere dem.
 Først da man var kommet i kvarter udløstes spæn-
dingen, og reaktionen meldte sig med et utal af spørgs-
mål, mens man langsomt gled hen i søvnen – en urolig 

søvn for øvrigt – udenfor drønede den tyske krigsma-
skine forbi, vogn efter vogn, kolonne efter kolonne, 
dybere blev søvnen, men hen på natten oplevede man 
i drømme den 9. april blot itænkt alle de muligheder, 
der havde været til stede for, at denne dag havde fået 
en anden udgang, end den fik.
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LAFs 100-Mandsforeningen
Af Formand, 590717/63 Arne Pedersen

Kære medlem af LAFs 100-mandsforeningen, 
nu er det igen ved at være tiden til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 9. juni kl. 11.00 
ved formanden som tidligere år.

100 Mandsforeningens fane (arkiv 2009)

Dagsorden til generalforsamlingen og kontingentbetaling for 20112/2013, 
nærmere herom i den skriftlige indkaldelse som fremsendes til hvert medlem primo maj 2012.

Medlemmer af LAF som endnu ikke er medlem af 100-Mandsforeningen, men gerne vil være det, 
kan rette henvendelse til formanden Arne Pedersen, Sjørringvej 11, 2770 Kastrup, tlf. 3250 9077 

samt mail: kipap@get2net.dk.

Der er plads til mange flere medlemmer i 100-Mandsforeningen.

Med venlig LAF-hilsen
Bestyrelsen i 100-Mandsforeningen
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Esbjerg Afdeling oprettet 5. april 1949

Formand: 582757/63 Henning Hein, Solbjergvej 19, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 75160 133/2120 2221, e-mail: hhein@mail.dk  
Sekretær: 171050/72 John M. Christiansen, Hornelund 2 C, Horne, 6800 Varde, tlf. 7694 6123/29665123, e-mail: chrislaf@christiansen.mai.dk 
Kasserer: 140747/68 Hans Ole Villadsen, Bredgade 6 A, Alslev, 6800 Varde, tlf. 7526 9480, e-mail: hosvilladsen@mail.dk

LAF-keglespil 2012
LAF-keglespil er for alle m/k, der kan trille en kugle, 
så derfor LAFFER mød op og lad os få et par hyggelige 
timer sammen.

Der spilles på følgende dage:
Onsdag den 11. og 25. april 2012
Onsdag den 9. og 23. maj 2012
– Der spilles fra kl. 19.00-21.00

Det foregår på følgende adresse:
EFI-Hallerne, Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø

Generalforsamling 2012
Den 16. februar blev der afholdt general forsamling 
i vores LAF-lokale på Varde Kaserne.

Formanden bød velkommen og gik over til valg af diri-
gent og referent, hvor det traditions tro blev Hans Ole 
som dirigent og Chris som referent.
 Hans Ole takkede for valget og gav herefter Hen-
ning ordet til aflæggelse af årsberetningen, hvor han 
bl.a. kom ind på følgende:
 – Afdelingen har deltaget i landskeglekampen den 
16. februar 2011, hvor vi fik 1. pladsen med Køben-
havn på 2. pladsen, årets Landskeglekonge blev Jørn 
Chr. Jessen.
 – Afdelingen har deltaget i Landsforeningens ge-
neralforsamling søndag den 13. marts med Henning 
Hein, Ole Larsen, Jørn Chr. Jessen og John M. Christi-
ansen, som blev afviklet på Sandholmgård, Birkerød, 
hvor det var Landsbestyrelsen, der havde planlagt ge-
neralforsamlingen.
 Der blev som sædvanlig afholdt kammeratskabs-
eftermiddag og -aften med middag lørdag aften den 
12. marts på Sandholmgård. Under generalforsamlin-
gen om søndagen var der genvalg af Preben J. Søren-
sen som Landsnæstformand, Torben Rasmussen som 
Landskasserer og Ole Larsen som revisorsuppleant. 
 – Afdelingens fane med fanebærer har deltaget i 
markering af Danmarks befrielse den 4. maj i Grav-
lunden i Esbjerg.
 Med udsendelse af vores foreningsblad Projektøren 
for 3. kvartal var der kommet en ny redaktør, som er 
vores sekretær Chris, tillykke med det.
 – Den 5. september var det 3. gang man i Varde mar-

kerede flagdag for Danmarks udsendte og faldne sol-
dater. Afdelingen deltog med vores fane i paraden på 
Varde Torv, med efterfølgende reception på kasernen 
for deltagende personel.
 – Dagen blev ligeledes også markeret i Esbjerg sidst 
på dagen med march og parade af samtlige soldaterfor-
eninger samt hjemmeværn med deres faner. Hvor man 
startede fra Vor Frelser Kirke til bunkeren ved Hulve-
jen, hvor der blev holdt en kort tale samt andagt.
 – Den 17. september 2011 afholdt vi ”Luftværnsar-
tilleristens Dag” sammen med Feltartilleriforeningen 
og 2. Uddannelsesafdeling, da de på denne dag havde 
forældredag for værnepligtige ved Hærens Basis Ud-
dannelse.
 – Landsbestyrelsens deltagere, Hans Peter Bach og 
Arne Pedersen med Landsforeningens fane, mødte al-
lerede fredag aften.
 – Der mødte en del jubilarer, hvor dagen bl.a. starte-
de med at fungerende regimentschef skridtede fron-
ten af og orienterede de fremmødte om de forandrin-
ger der i øjeblikket sker ved bl.a. luftværnet m.m. 
 Efter paraden marcherede man til mindelunden, 
hvor der blev lagt en krans ved mindetavlen for faldne 
luftværnsartillerister under 2. verdenskrig.
 Under middagen i parolesalen blev der holdt taler 
bl. a. af Landsformand Hans Peter Bach som lavede 
lidt pr. for LAF.
 Der blev under middagen uddelt fortjensttegn til 
jubilarer af Landsbestyrelsen.
 – Den 22. september havde Hans Ole lavet en tur til 
krondyr-land, hvor vi havde indbudt de andre solda-
terforeninger i Esbjerg-Varde området, hvor vi starte-
de med at få en krondyr steak med tilbehør og Tho-
mas ved grillen, imens fortalte Hans Ole om aftenens 
program med den nye genopretningsprojekt Filsø og 
senere høre dyrebrøl, men vejret tillod ikke at vi kun-
ne høre deres brøl.
 – Danske Artilleriregiment afholdt fødselsdagspa-
rade på Varde Kaserne den 1. november 2011. Her 
deltog vi med vores fane.
 – Den 5. november havde De Blå Baretter inviteret 
til et besøg på Panser- og Brandbilsmuseet i Oksbøl. 
Hvor der var deltagelse af formanden og sekretæren.
 – Afdelingen deltog i mindehøjtidelighed den 13. 
november i Gravlunden i anledning af våbentilstan-
den den 11. november 1918 i samarbejde med solda-
terforeninger i Esbjerg-Varde området. Herefter var 
der hyggeligt samvær på hjemmeværnsgården med 
de andre deltagere. 
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 Senere på dagen var der ”TIME TO REMEMBER” 
gudstjeneste i Zions Kirke, Esbjerg, med årets gæste-
prædikant, feltpræst Thomas Aallmann, der talte over 
emnet ”Løvehjerter – med panserinfanteristerne i 
Helmand”.
 – Den 14. januar deltog vi i markeringen af dron-
ningens 40 års regentsjubilæum med fanen i Køben-
havn.
 Årsberetningen blev godkendt.
 Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, 
som blev godkendt. 
 Der var kommet et forslag til behandling. Afdelin-
gens nye vedtægter som var udformet af Landsbesty-
relsen. 
 Chris gav en kort gennemgang og opfordrede til at 
man godkendte dem, da vi havde kørt efter vedtæg-
terne i en længere periode. Hvis der skulle laves ret-
telser måtte de tages op til næste generalforsamling. 
Generalforsamlingen godkendte de nye vedtægter. 

Følgende var på valg til bestyrelsen:
Formand, Henning Hein og Sekretær, John Martin 
Christiansen (Chris), de modtager begge valg.
Da der ingen modkandidater var, blev de begge gen-
valgt.
Der var ikke muligt at vælge en suppleant til bestyrel-
sen, så denne er vakant.

Følgende er på valg til revisor:
Jørn Chr. Jessen, som modtager genvalg.
Da der ingen modkandidater var, blev han genvalgt.
Der var ikke muligt at vælge en suppleant til revisor, 
så denne er vakant. 

Følgende blev valgt som delegerede til Landsgeneral-
forsamlingen:
Henning Hein og John Martin Christiansen (Chris).

Under eventuelt var der en dialog om både det ene og 
andet. 
 Jørn og Chris berørte kort vore forberedelser til 
Landsgeneralforsamlingen som finder sted her på 
Varde Kaserne den 17. og 18. marts 2012.
 Deltagere mødes kl. 15.00 til kaff e, herefter går 
landsbestyrelsen til formandsmøde med formænde-
ne fra afdelingerne. Der er middag i parolesalen kl. 
19.00, med efterfølgende kammeratlig hygge. Efter 
morgenmad søndag er der Landsgeneralforsamling, 
efter generalforsamlingen er landsbestyrelsen vært 
ved et mindre traktement.
 Hans Ole informerede om en skydeaften på Alslev 
Skydebane den 18. april, hvor andre soldaterforenin-
ger også er inviteret til at møde op. Til efteråret bli-

ver der lavet en tur til Tirbitz-stillingen i Blåvand m.m. 
med afslutning med grillstegte krondyrbøff er ved Ny-
mindegab.
 Dirigenten takkede herefter for god ro og orden un-
der generalforsamlingen og gave ordet til formanden, 
som takkede dirigenten for en god styring af general-
forsamlingen.
 Generalforsamlingen 2013 bliver afholdt den 21. 
februar

Holdkapskydning
LAF Esbjerg afdeling inviterer
Onsdag den 18. april 2012, kl. 19.00 til 22.00
Medlemmer af soldaterforeningerne i Vestjylland til 
en kammeratlig dyst på kal. 22 rifler på Alslev Skyt-
teforeningens fine indendørs skydeanlæg beliggen-
de ved Alslev Idrætsanlæg (tilkørsel mellem Daglig 
Brugs og Forsamlingshus)
 Pris kr. 75,- og det dækker 50 skud (2 serier med 5 
prøveskud samt kaff e/brød)
 Øl og vand kan købes, og det kan ekstra skydninger 
også. (f.eks. på luftpistol)
 Så har du lyst, så find til Alslev og få efterprøvet 
dine evner som ”mesterskytte”
 Spørgsmål til LAF att. Hans Ole Villadsen 4044 
9480 eller hosvilladsen@mail.dk

Den 4. maj 1945
I samarbejde med soldaterforeninger i Esbjerg og Var-
de bliver der afholdt en mindehøjtidelighed ved Min-
destenen i Gravlunden, Esbjerg.

Programmet er følgende:
Alle møder kl. 18.45
• Fanerne stiller op og føres til mindelund.
• Velkomst.
• Der synges ”En Lærke lettede”.
• Kransenedlægning.
• En trompeter spiller ”The last post”.
• En kort andagt.
• Som afslutning synges ”Altid frejdig”.
Alle der har mulighed for at deltage opfordres til at 
møde op.
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Fyns Afdeling oprettet 22. februar 1950

Formand: 707919/66 Folmer Riis, Langstedgyden 52, Turup, 5610 Assens, tlf. 6479 1353, mobil 62261726, e-mail: riis@it.dk 
Sekretær: 200170/90 Kim Brandt Thomsen, Birkevænget 9, Måre, 5853 Ørbæk, tlf. 6598 2805, mobil 6135 1462, e-mail: osalle@os.dk  
Kasserer: 367277/58 Jørgen Månsson, Bondemosevej 48, 5540 Ullerslev, tlf. 2011 7536, e-mail: joeergen-maansson@webspeed.dk  

Referat fra 
generalforsamlingen
Mandag den 27. februar 2012 kl. 19.00
på Dannevirke Soldaterhjem i Odense

1. Valg af dirigent og referent.
  Leif Christensen tidligere formand Soldaterfor-

eningernes Fællesrepræsentation Fyn (SFF) valgt 
som dirigent.

  Folmer Riis valgt som referent.
2. Aflæggelse af beretning.
  Formandens beretning godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  Det af kassereren fremlagte regnskab godkendt.
4.  Behandling af indkomne forslag. – Ingen forslag 

modtaget.
5.  Valg til bestyrelse samt suppleanter.
  Max Jensen genvalgt til bestyrelsen.
  Folmer Riis genvalgt til bestyrelsen.
  (Kim Brandt Thomsen og Jørgen Månsson ikke på 

valg).
  Carl Erik Christensen genvalgt som suppleant.
6.  Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
  Mogens Toft Hansen nyvalgt som revisor.
  Tonny Bjarke Sørensen genvalgt som revisorsup-

pleant.
7.  Eventuelt
  Debat om løst og fast bl.a. om vi i efteråret skulle 

arrangere en LAF sammenkomst med spisning.
  Bestyrelsen vil se nærmere på mulighederne her-

for.

Formandens beretning
For 3½ år siden påtog vi os hvervet som bestyrelse, 
da afdelingen var i fare for nedlæggelse. Vores mål var 
at bevare afdelingen selvom, det blev på et lavere blus 
end i afdelingens fordums dage. Dette er stadig ram-
men for bestyrelsens arbejde. 
 Vi er derfor stadig i bestyrelsen særdeles tilfredse 
med det etablerede samarbejde med de andre solda-
terforeninger her på Fyn (SFF = Soldaterforeninger-
nes Fællesrepræsentation Fyn). Dette samarbejde gør 
nemlig, at bestyrelsen ikke selvstændigt skal stå for 

alle arrangementerne. Som man har kunnet se i Pro-
jektøren, har vi således i 2011 i samarbejde med SFF 
haft en hel del arrangementer. Derforuden generalfor-
samlingen med efterfølgende vellykket billedfremvis-
ning i eget regi. Endvidere har afdelingen i samarbej-
de med landsbestyrelsen den 1. oktober arrangeret 
gubbefrokosten her på Fyn.
 Fyns Afdelingens medlemstal er p.t. 65 medlem-
mer, hvilket er en tilbagegang mod sidste års 66 med-
lemmer.
 Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder siden 
sidste generalforsamling, de allerfleste er afholdt som 
tlf. møder og vha. e-mail korrespondance.
 Formanden har deltaget i LAF formandsmøde på 
Sandholmgård lørdag den 12. mar. 2011.
 Jørgen Månsson og formanden har på bestyrelsens 
vegne repræsenteret Fyns Afdelingen på LAF landsge-
neralforsamlingen sammesteds søndag den 13. marts 
2011.
 Jørgen Månsson har repræsenteret Fyns Afdelin-
gen på SFF generalforsamlingen.
 Afdelingens fane var lørdag den 12. marts 2011 til 
stede ved vort æresmedlem Orla Liebst Poulsens be-
gravelse i Bregninge Kirke på Tåsinge (fanebærere 
Jørgen Christensen og Folmer Riis).
 Se nekrologen i Projektøren nr. 3 2011 side 6.
 Bestyrelsen har forsat, den tidligere iværksatte, re-
gistrering af medlemmernes årgang, tjenestested mv. 
med henblik på etablering af netværk medlemmer-
ne i mellem m.m. Dette forløber stadig godt og teg-
ner fint.
 I modsætning hertil er registrering af medlemmer-
nes evt. e-mail adresse endnu ikke forløbet så godt; i 
det et stort antal af medlemmerne ikke har e-mail adr.
 Bestyrelsens helt klare holdning er, at hvis vi ud-
sender e-mail til medlemmerne, skal de medlemmer, 
der ikke har e-mail adr., have den samme informati-
on samtidig enten pr. alm. brev eller pr. tlf.  I øvrigt er 
Projektøren det primære kommunikationsmiddel.
 Bestyrelsen har ligeledes forsat, den tidligere iværk-
satte, indsamling og kopiering af billeder til brug bl.a. 
i aften og ved senere mødeaftener, hvor der fremvi-
ses billeder fra vores soldatertid. Det er næstforman-
den, der er tovholder på dette projekt, som stadig teg-
ner godt.
 Efter generalforsamlingen var der kammeratligt 
samvær og fremvisning af billeder.
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Formandsberetningen ved Jørgen S. Bilgrav:
– Her blev følgende emner taget op. Vi har forsøgt at 
afholde to foredrag, et med Oberst Jens Chr. Lund og 
et med tidligere forsvarsminister Søren Gade. – men 
i begge tilfælde kom der kun 10-18 tilmeldinger. Det 
kan jo ikke passe, da vi er 70 medlemmer i Jylland Midt 
Vest Afdeling. Hvad er det medlemmerne vil køre ef-
ter? Vi ønsker gode forslag! 
 Der var en rigtig tone og højt humør på generalfor-
samlingen og der var 10 deltagende.
 Formandens beretning blev godkendt af general-
forsamlingen.

Jylland Midt Vest Afdeling  oprettet 22. september 2010

Formand: 230653/74 Jørgen Sinkjær Bilgrav, Sundsdahlvej 39, Ramme, 7620 Lemvig, tlf. 9788 9816, mobil 2128 0650, e-mail: js.bilgrav@gmail.com  
Sekretær: 190150/70 Svend Erik Larsen, Kornblomsten 31, 6950 Ringkøbing, tlf. 2046 8931, e-mail: ulla-svend@larsen.mail.dk 
Kasserer: 621285/64 Svend Aage Christensen, Husby, 6990 Lemvig, tlf. 9749 5546, mobil 2332 2847 e-mail: svendbogbus@gmail.dk

Referat fra 
generalforsamlingen
den 8. november 2011 på Holstebro Kaserne

Af formand, 230653/74 Jørgen S. Bilgrav

Svend Erik Larsen, Ringkøbing blev valgt som diri-
gent.

Kommende 
fynske arrangementer
Mandag den 9. april (2. påskedag) 
Blomsternedlæggelse: Danmarks besættelse 1940
Kl. 9.00 på Odense Assistenskirkegård, til venstre in-
denfor hovedindgangen fra Heden, litra BF.
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger).

Tirsdag den 17. april
”En kold og lang march”
Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. 
Boulevard 15, Odense C
Kaptajn O. V. Pedersen fortæller om general C. Heger-
mann Lindenkrones 4. Divisions march fra Dannevir-
ke til Mors i februar 1864. 
Mindre kendte tildragelser fra marchen vil blive frem-
draget.
(I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Samling).

Onsdag den 18. april 
Blomsternedlæggelse: Slaget ved Dybbøl 1864
Kl. 10.00 på Odense Assistenskirkegård, afsnittet mel-
lem Ansgar anlæg-Kasernen-Heden-Falen, litra AA.
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger).

Fredag den 4. maj (St. Bededag)
Mindeparade i Ansgar anlæg: Befrielsen 1945
Kl. 19.00 med Gudstjeneste i Ansgar kirke, Odense, af-
slutning med levende lys ved mindestenen. 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger).

Lørdag den 5. maj 
Blomsternedlæggelse: Kampene 1945
Kl. 10.00 ved Mindestenen i Ansgar anlæg, Odense.
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger).

Torsdag den 17. Maj (Kr. himmelfartsdag)
Blomsternedlæggelse: Svendborg Krigergrave
Kl. 14.40 fanerne møder på torvet i Svendborg.
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger).

Fredag den 15. juni 
Valdemarsdag - kl. 19.00 i Den Fynske Landsby
Kl. 18.30 fanerne møder ved den firlængede gård med 
vandmøllen.
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger).

Fredag den 6. juli
Blomsternedlæggelse: Slaget ved Fredericia 1849
Kl. 10.00 på Odense Assistenskirkegård, afsnittet ved 
Falen-Vandværksvej-Ansgar anlæg, litra O
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger).

Bestyrelsen vil gerne anvende medlemmernes e-mail 
adr. i forbindelse med en forbedret (og billigere) kom-
munikation, såvel mellem bestyrelsen og medlem-
merne – som mellem medlemmerne indbyrdes.
Så hvis du har en e-mail adr. så send din e-mail adr. til 
riis@it.dk, såfremt du ikke allerede har gjort det.
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 Regnskabet blev fremlagt af kassereren Svend Aage 
Christensen og blev godkendt af generalforsamlingen.
 Der var ikke kommet nogen forslag.
 Valg til bestyrelsen – afdelingen ønsker at udvide 
fra 3 til 5 personer i bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrel-
sen blev Kaj Fisker Olsen, Karup og Svend Erik Lar-
sen, Ringkøbing. Suppleant til bestyrelsen blev Orla 
Emtkjær, Holstebro.
 Valg af revisor blev Orla Emtkjær (bilagskontrol-
lant).
 Under eventuelt, her kom Kaj Fisker Olsen med for-
skellige indlæg som blandt andet indeholdt tiltag for 
at få mere gang i Jylland Midt Vest Afdeling. Kaj kom 
ind på et emne vedrørende vedligehold af gamle ka-
noner og diverse materiel, her blev det nævnt at vi 
kunne få lov at stå sammen med andre gamle soldater 
som vedligeholder fly.
 Vedrørende dette vil der komme et indlæg senere i 
bladet (se sidste nr. Projektøren).
 Landsformanden mødte også op og fik ordet for et 
kort indlæg, men for os der kender formanden, så er 
han jo ikke nem at stoppe igen. Der blev også opfor-
dret til at møde op og opleve generalforsamlingen i 
Varde den 18. marts 2012.
 Under kaff en blev der diskuteret mange ting og for-
talt soldater historier (de bliver jo ikke ringere med 
tiden), man ønskede eventuelt også et besøg på Sta-
uning Flymuseum samt et besøg i Nymindegab lej-
ren.

Familiedag i Ringkøbing
lørdag den 9. juni

Af 385062/58 Kaj Olsen

I år har vi planlagt en tur til Ringkøbing museum, da 
de for et par år siden fandt en mandskabsbunker med 
indtagt møblement i Artilleristillingen Kryle nord for 
Søndervig. 
 Museet har efterfølgende opbygget en tro kopi af en 
mandskabsbunker, her vil vi få en rundvisning af en af 
museets folk. Der vil give os et indblik i hvordan det 
var at være bunkersoldat under anden verdenskrig. 
Museet sælger en bog ”Atlantvolden ved Ringkøbing” 
som beskriver de store fæstnings anlæg der var i om-
rådet i tekst og billeder.

Model af bunker på museet

’Bunkerlokale på museet 

Efter rundvisningen mødes vi i kaff estuen til en kop 
kaff e og når alle er samlet kører vi til Houvig, hvor vi 
spiser vores medbragte frokost. 
 Herefter vil Svend Erik Larsen vise os rundt og for-
tælle om Artilleristillingen Kryle.
 Der er også mulighed for at komme ud at bade i Ve-
sterhavet, så husk badetøj.
 Da vi bor så spredt som vi gør, er det svært at lave 
samkørsel men prøv alligevel om vi ikke kan få nogle 
af dem med der ikke selv er kørende, det er arrange-
ment hvor alle er velkommen.

Dagen program:
Mødested, Ringkøbing Museum, 
Herningvej 4, Ringkøbing  kl. 10.00
Rundvisning museet kl. 10.15-12.00
Afgang til Houvig kl. 12.00-12.30
Spisning kl. 12.30-13.30
Rundvisning m.m. kl. 13.30-
Afslutning kl. 15.00

Prisen for hele arrangementet er kr. 75.- betales på 
dagen, børn og alle over 90 gratis.
 Bestyrelsen sælger vand og øl på dagen.

Deltagerantal min. 20 højst 50, så det er først til mølle 
princippet der gælder. Senest tilmelding mandag den 
4/6 2012 til følgende:

Kaj Olsen, tlf. 97102135 eller 61355663, 
e-mail: kaj.olsen@energimail.dk 
Jørgen S. Bilgrav, tlf. 97889816 eller 21280650, 
e-mail: js.bilgrav@gmail.com 
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Formand: 100149/69 Kurt Jaenicke, Kirkevej 49, 6360 Tinglev, tlf. 7468 7178, e-mail: kurt@jainicke.dk
Sekretær: 310140/69 Frede Jørgensen, Jernbanegade 2, 1 tv, 6300 Gråsten, tlf. 7363 1025, e-mail: gfj@mail.dk 
Kasserer: 250349/69 Bent Eskildsen, Lærkevej 12, Kollund, 6340 Kruså, tlf. 7467 8711, e-mail: ekildsen@nypost.dk

Jylland Syd Afdeling oprettet 8. september 2010

Referat fra 
generalforsamling
den 16. februar 2012, afholdt i LAF-stuen 
i Søgårdlejren

Af sekretær, 310140/69 Frede Jørgensen

Formanden, Kurt Jaenicke bød velkommen og vi gik 
straks i gang.
1. Bent Eskildsen valgtes til dirigent og Frede Jørgen-
sen blev valgt som referent.
 Bent takkede for valget – syntes vi var lidt tyndt be-
sat – fastslog rettidig indkaldelse og gav ordet til for-
manden.
2. Kurt fortæller om de 2 ture, vi har haft i 2011, og 
som begge betragtes som succesfulde.
 Der har i årets løb været afholdt 2 bestyrelsesmø-
der for at planlægge m.m.
 Bent og Frede deltog i formandsmødet og landsge-
neralforsamlingen.
 Der planlægges 2 ture i 2012.
 En tur til flyvestation Skrydstrup i forsommeren – 
datoen får vi engang i marts.
 En tur til Frøslev lejren og Kobbermølle Museet i 
eftersommeren, og den regner vi med at vore koner 
også skal med på.

 Formandsberetningen blev enstemmigt godkendt.
3. Bent fremlagde regnskabet – der var kun 3 poster – 
så det var hurtig klaret.
 Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Der var indkommet et par forslag til vedtægtsæn-
dringer.
 2 forslag til generalforsamlingsdagsorden blev ved-
taget.
 Som fremtidigt punkt 6: Drøftelse af punkter, som 
skal fremsendes til landsgeneralforsamlingen.
 Som fremtidigt punkt 7: Valg af repræsentant/dele-
geret til deltagelse i landsgeneralforsamlingen.
 Øvrige forslag var på grund af misforståelser an-
kommet for sent, men de bliver taget op i løbet af året, 
så beslutning kan ske på næste generalforsamling.
5. Kurt Jaenicke, Jens Ove Brink Jensen og Hans Ejner 
Hansen valgtes for 2 år.
 Finn Andersen og Carsten P. Lund valgtes som sup-
pleanter.
6. Gert Madsen valgtes som revisor.
7. Under eventuelt blev verdenssituationen ordnet i 
en fart, hvorefter Bent takkede for god og orden, og 
kurt takkede Bent for god ledelse af generalforsam-
lingen.

Frede Jørgensen Bent Eskildsen
Referent Dirigent

Besøg på flyvestation Skrydstrup
Lørdag den 12. maj 2012, kl. 10.00

Vi mødes i hovedvagten og seniorsergent Brian Junker Jensen 
har sammensat et program af ca. 4 timers varighed.

Undervejs vil der blive serveret kaff e og ostemad.

Tilmelding er nødvendig og kan ske til sekretariatet:

Jernbanegade 2, 1. tv., 6300 Gråsten
Tlf. 73 63 10 25 eller e-mail: gfj@mail.dk

Sidste frist for tilmelding er den 6. maj 2012

Vi håber på mange tilmeldinger
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Københavns Afdeling oprettet 29. november 2005

Formand: 689706/65 Bent Marckmann, Smedebakken 6, 3490 Kvistgård, tlf. 4913 9106, e-mail: marchmann@hansen.mail.dk 
Sekretær:228787/54 Peter Pedersen, Edward Greigs Gade 17, 4 th, 2100 København Ø, tlf. 3920 7475, mobil 4010 3085
Kasserer: 606612/64 Lennart Marcussen, Folemarksvej 31, 2605 Brøndby, tlf. 3050 3129, e-mail: lma.tk@kabelmail.dk

Referat af 
General forsamling 
den 25. februar 2012
Sandholmgård, Ellebækvej 11, 3460 Birkerød

0: Formanden Peter Pedersen bød velkommen til de 
7 fremmødte – og udbragte et ønske om en god gene-
ralforsamling.

1: Valg af dirigent og referent
PP foreslog:
 Per Svensson (PS) som dirigent 
 John E. Lassen (JEL) som referent
 Begge valgt. 
 Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt 
indkaldt, og i overensstemmelse med vedtægterne.

2: Aflæggelse af årsberetning
PP indledte med at læse navnene på 6 af afdelingens 
medlemmer der var gået bort i årets løb.
 Vi mindedes dem med et øjebliks stilhed.

10. september – en fantastisk tur til Mosede Fort – 
desværre med for få deltagere fra LAF. 
 10. december – Julefest i Gladsaxe – ca. 20 deltagere 
– Samtidig fejredes LAFs fødselsdag.
 Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. 
 Havde modtaget en julehilsen fra KSS.  
 Dirigenten efterlyste initiativer til at få flere til med-
lemmer til at dukke op.
 Dirigenten efterlyste yderligere kommentarer. 
 Beretningen godkendt.

3: Fremlæggelse af revideret regnskab
Kassereren Lennart Marcussen (LM) gennemgik regn-
skabet.
 Dirigenten kunne konstatere at der ikke var spørgs-
mål til regnskabet, og at det således blev godkendt.

4: Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

5: Valg af bestyrelse og suppleanter  
På valg er:
 Formanden Peter Pedersen som ikke ønsker genvalg.

 Bent Marchmann (BM) valgt som formand efter Pe-
ter for 2 år.
 PP herefter valgt for 1 år som næstformand/sekre-
tær.
 Bestyrelsesmedlem Finn Elmer Jensen genvalgt for 
2 år.
 LM er på valg som kasserer i 2013.
 Der er ikke valgt suppleanter.

6: Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Dan Andersen genvalgt 
 Revisor suppleant John E. Lassen genvalgt

7: Valg af delegerede til Landsgeneralforsamlingen 
BM + LM valgt som delegerede

8: Eventuelt
BM holdt en lille tale – og takkede for valget som for-
mand, og glædede sig til det fortsatte samarbejde med 
bestyrelsen.
 PP takkede for året der er gået. 
 AP orienterede om en bustur til Gardehusarerne 
den 15-4-2012.

Herefter konstaterede dirigenten at generalforsam-
lingen var slut, og formanden takkede såvel dirigent 
som den afgåede formand for veludført arbejde. 

Som dirigent Som referent
Per Svensson John E. Lassen

Generalforsamling 
Københavns Afdeling
Af Formand, 689706/65 Bent Marchmann Hansen

Generalforsamling 2012 den 25. februar, kl. 11.00 på 
Sandholmgård, Birkerød.
 Den nye formands takketale, til Generalforsamlingen.
I 2011 besluttede jeg, Bent Marchmann at indgå i be-
styrelsen, i LAF Københavns Afdeling. Der blev jeg 
valgt til næstformand. 
 Jeg kan forstå at LAF skal fornyes. Man ønsker en 
mere decentralt/moderne struktur, en struktur hvor 
det ikke bare var en lille del, af medlemmer der be-
sluttede alt. En ting var beslutningen, men hvad skulle 
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man gøre, hvordan kom man i gang og hvordan skulle 
det så fungere. Hovedbestyrelsen blev så enig om, at 
nedsætte et strukturudvalg. Udvalget blev nedsat og 
arbejdede. Resultatet blev som vi kender det. Hoved-
bestyrelsen som bestemte alt, blev nedlagt og i ste-
det kom der en Landsbestyrelse, der så skulle tage de 
overordnede beslutninger, og samtidig få oprettet fle-
re lokal afdelinger over hele landet. Men nu mener vi 
faktisk at opgaven med at gennemføre den nye struk-
tur er på plads. Vi ser alle med stor forventning frem til 
dette produkt og at alle disse projekter skal udbygges 
og udvikles i det nye år. Hertil kommer aktivt medvir-
ken til arbejdet af nuværende og udarbejdelse af op-
læg. Der bliver basis for vores berettigelse og virke.
 Til slut vil jeg takke for valget som ny formand og 
glæder mig til at arbejde med bestyrelsen og vores 
medlemmer, og LAF.

Oversigt over den nye bestyrelse: 
Formand, 689706/65 Bent Marchmann Hansen
Smedebakken 6, 3490 Kvistgård
Sekretær, 228787/54 Peter Pedersen
Edward Greigs Gade 17, 4 th., 2100 København Ø
Kasserer, 606612/64 Lennart Marcussen
Folemarsvej 31, 2605 Brøndby
Bestyrelsesmedlem, 423850/Finn Elmer Jensen
Esperdammen 82, Brøndbyøster, 2605 Brøndby

Guidet tur på 
Kastellet i København
Den 19. maj 2012 inviterer Flyvevåbnets Soldater-
forening til en spændende rundvisning på Kastellet. 
Vi mødes ved Kongeporten, det er porten der vender 
mod Esplanaden, kl. 10.00 præcis. Her vil en guide fra 
Kastellets Venner tage imod os og guide os rundt.
 Vi kommer til at se mange spændende steder og høre 
ligeså mange spændende beretninger. På rundvisnin-
gen hører vi om, Kastellets historie, ser den gamle ar-
rest og cellen, hvor Struense sad, føler gyset i Krudttår-
net, der også er blevet anvendt som fængsel besøger 
kirken, Den Historiske Samling og ser, hvordan solda-
terne boede i midten af 1700-tallet. Hvis tiden tillader 
det, ser vi måske også Københavns sidste mølle ind-
vendig. Møllen, en ottekantet hollandsk gallerimølle i 
fem etager, er fra 1847 og har indtil 1908 stået for mel-
forsyningen til bageriet i Søndre Magasin. 
 Turen koster kr. 50,- og du er velkommen til at tage 
flere deltagere med. Måske møder du også hyggelige 
deltagere fra andre enheder.

 Tilmelding og betaling til Michael Bedsted senest 
den 6. maj 2012 på konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551 
konto 6422365 mærket med deltagernavn og arran-
gement dato. (19-05-12)
 Der er lavet en aftale med Café Petersborg, om at 
du/I efter rundvisningen kan besøge cafeen og købe 3 
snitter for kr. 84,-. mad og drikkevarer afregnes direk-
te på Cafeen, som ligger 15 minutters gang fra Kastel-
let, Bredgade 76, lige rundt om hjørnet ved Esplana-
den. Café Petersborg er en af Københavns allerældste 
restauranter, og et perfekt sted for vores sociale sam-
vær. Historien går helt tilbage til midten af 1700-tal-
let, hvor også ejendommen er opført. Det russiske 
navn, Petersborg, kommer sig af, at det russiske kon-
sulat i sin tid havde til huse i ejendommen, og at man-
ge russiske søfolk, fortrinsvis fra Skt. Petersborg, an-
løb Københavns Toldbod og fik stillet sulten og slukket 
tørsten i disse lokaler under deres landlov. Mange be-
rømte danskere og udlændinge har besøgt stedet. En 
af de kendteste er Hilary Clinton, der tilbragte en dag 
i Danmark i 1995, og valgte at spise her.
 Har du spørgsmål om turen eller vil tilmelde dig 
spisningen, så ring til Torben Ek på tlf. 4491 4220 mel-
lem kl. 17.00 og 19.00. Tilmelding til spisning, med 
angivelse af navn og antal personer, kan også gøres på 
mail: ki@webspeed.dk, tilmeldingen er bindende.

KEGLEKLUBBEN 
KØBENHAVN
Vi spiller kegler således:
Fredag den 19. april 2012
Fredag den 18. maj 2012
Fredag den 1. og 15. juni 2012

Vi spiller kegler i Grøndal Centret, Hvidkildevej 64, 
2400 København
 Vi kan være mange flere keglespiller, så prøv at 
møde op til en dejlig kegleaften.
 Vi kegler fra kl. 19.00 til vi ikke kan mere.

Med venlig hilsen og på gensyn
590717/63 Arne Pedersen

Kastellet anno 2009
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Randers Afdeling oprettet 25. april 1964

Formand: 241248/68 Paul Erik Wolff Danetoftevej 7, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1249, e-mail: pewolff@klikpost.dk  
Sekretær: Vakant 
Kasserer: 385097/58 Fritz Broberg, Marienborgvej 66, 8900 Randers, tlf. 8643 0010, e-mail: marienborgvej@webspeed.dk

De Samvirkende 
Soldaterforeninger
Det årlige repræsentantskabsmøde i Samvirket blev 
afholdt torsdag den 1. december 2011. Det blev af-
holdt i Marineforeningens nye mødelokaler, Marine-
stuen, på Toldbodgade i Randers. Afdelingen var i år 
repræsenteret af kassereren og formanden.
 Selve repræsentantskabet forløb efter dagsorde-
nen med registrering af foreningernes medlemstal, 
aflæggelse af beretning, regnskab indkomne forslag 
og valg.
 Formanden orienterede i sin beretning kort om de 
aktiviteter, hvor Samvirket havde deltaget i det forløb-
ne år. Beretninger og regnskab blev godkendt uden 
bemærkninger. Der var ikke indkommet forslag til be-
handling i år. 
 Valgene til bestyrelse, revisor og skydeudvalg kun-
ne imidlertid ikke gennemføres på grund af mangel 
på kandidater, til posterne som formand, bestyrelses-
medlemmer, revisor og skydeudvalg.
 På denne baggrund drøftede repræsentantskabet 
om foreningerne var interesseret i at opretholde Sam-
virket og dets aktiviteter. Foreningernes repræsentan-
ter bekræftede, at de ønskede at fortsætte Samvirket 
og aftalte at gøre en ekstra indsats for at finde kandi-
dater til bestyrelsen.
 Der blev derfor aftalt at der skulle indkaldes til et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde i uge 7 – 
2012.
 Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev 
afholdt den 16. februar 2012. Denne gang lykkedes 
det at få gennemført valgene til de ledige poster som 
formand, bestyrelse, revisor og skydeudvalg.
 Valgt som formand blev Lars Gjættermann, for-
mand for Marineforening. P.E. Wolff  fra LAF blev ud-
over sin post som revisor også valgt som suppleant til 
bestyrelsen, for at få kabalen til at gå op.

Skydning
Vintersæsonen er startet indendørs i Vorupkær, den 
3. oktober 2011. Første del af sæsonen blev afsluttet 
med juleskydning den 5. december 2011. Heller ingen 
gevinster til LAF denne gang.

 Den sidste halvdel af sæsonen startede den 16. ja-
nuar 2012 og afsluttes med pokalskydning den 19. 
marts 2012. 

Afdelingens 
generalforsamling
Den ordinære generalforsamling blev som annon-
ceret i Projektøren, afholdt mandag den 20. februar 
2012 sammen med vores normale skydeaften.  Frem-
mødet var i år kun på 3 personer fra LAF. Endvidere 
var Bent Meejlby Jensen fra Garderforening, som del-
tager i vores skydninger tilstede, idet Garderforenin-
gen ikke længere har skydning på deres program. Da-
merne havde i år et fremmøde på 4 personer.
 Kassereren Frits Broberg inviterede os med hjem 
på Marienborgvej, så generalforsamlingen kunne af-
holdes under mere behagelige former end på skyde-
banen.
 Garderforeningens repræsentant Bent Meelby Jen-
sen blev enstemmigt valgt som dirigent.
 Den skriftlige beretning omkring det forløbne års 
aktiviteter i afdelingen, blev gennemgået af forman-
den og blev godkendt uden indvendinger. I forman-
dens sammenfatning af beretningen, blev årets ak-
tiviter gennemgået i hovedtræk, samt den nyligt 
modtagne og længe savnede medlemsfortegnelse.
 Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et be-
skedent overskud på kr. 142,12, som blev godkendt 
uden bemærkninger. Afdelingen havde i regnskabs-
året alene modtaget grundtilskud til generelle udgif-
ter, fra Landsforeningen.
 Under forslag til behandling var der indkommet be-
styrelsens forslag til spilledatoer for bowling og med-
lemsfortegnelsen pr. 1.1.2012. 
 Det blev besluttet, kun at afholde en bowlingaften 
i 2012, som skal afvikles den 24. maj 2012 i Bjerring-
bro.
 Den nyligt modtagne medlemsfortegnelse pr. 
1.1.2012 blev drøftet med hensyn til den store ned-
gang i antal medlemmer og den opsigtsvækkende ge-
ografiske fordeling. Afdelingen har ifølge fortegnelsen 
enkelte medlemmer Sdr. Felding, Give, Jelling, Kjelle-
rup og Nr. Snede.
 Det blev besluttet at anmode landsbestyrelsen om 
en skriftlig redegørelse for hvilke kriterier der ligger 
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Sjællands Afdeling oprettet 16. september 2010

Formand: 621312/64 Finn Hasselbalch, Stillidsvej 3, LI. Kongsmark, 4200 Slagelse, tlf. 5854 7845, mobil 4010 0637, e-mail: falhas@live.dk 
Sekretær: Vakant
Kasserer: Vakant

Referat af 
general forsamling
Her kommer så et referat fra vores generalforsamling 
i Hvalsø den 28. februar 2012. Der var mødt 11 med-
lemmer op, det er godt 10 % af medlemmerne, der er 
i vores område, så ikke helt dårligt.
 Der blev ikke valgt nogen dirigent eller stemmetæl-
ler, man så det ikke nødvendigt.
 Efter beretningen var der lidt snak frem og tilbage, 
om hvad der var sket og ikke sket siden vi startede i 
september 2010.
 Så var der regnskabet, der var ikke udsendt noget, 
jeg vil vente med at oprette en bankkonto, til jeg så, 
hvor mange der kom til generalforsamlingen, og om 
der var opbakning til at forsætte Sjællands Afdeling, 
men de udgifter der har været, det var øl og vand til 
vores arrangement i juni 2011, vil fremgå af Landsfor-
eningens regnskab.
 Så var der valg til bestyrelsen, vi er kun to i den nu-
værende, da René Bygsø havde trukket sig, og vi skul-
le gerne være et par stykker mere, men desværre gik 
det den anden vej, Jens Erik Larsen ønskede ikke at 
fortsætte, så nu er jeg alene, om at tegne vores besty-
relse, så må vi se, hvad der sker, det kommende år, jeg 

føler, at der er en opbakning til at fortsætte, og jeg kan 
trække på et par af de fremmødte.
 Så havde vi et punkt, der hed forslag til ture, og der 
kom rigtig mange forslag, og der vil blive undersøgt 
nogle muligheder, bl.a. vil Asger Andersen undersøge, 
om det er muligt at komme ud på flådestationen Kor-
sør, der var også forslag om kør-selv ture, men nu må 
vi se, hvad det bliver til.
 Så blev det oplyst at vi måske kunne få et samarbej-
de med feltartilleristerne i Ringsted, og de skulle mu-
ligvis få nogle lokaler, som vi kunne låne, og det ville 
være dejligt.
 Alt i alt syntes jeg, vi havde en hyggelig og konstruk-
tiv generalforsamling, og jeg vil takke de fremmødte, 
for deres opbakning. Til slut vil jeg opfordre jer alle til 
at kontakte mig, hvis I skulle have forslag til en tur el-
ler arrangement.
 Så den nye bestyrelse i LAF-Sjælland består af un-
dertegnede.

Med venlig hilsen

Finn Hasselbalch
Stillidsvej 3, Ll. Kongsmark

4200 Slagelse
Tlf. 58547845 og 40100637

til grund for foretagne opgørelse af medlemstallet.
 Under valg af medlemmer til bestyrelsen, var der 
i år valg af formand og revisor. Der blev til genvalg af 
P.E. Wolff  som formand og Jens Christensen som re-
visor.
 Endvidere blev formanden valgt som stemmeberet-
tiget delegeret til landsgeneralforsamlingen.

Kommende aktiviteter
Bowlingaften – der afholdes en bowlingaften i 2012 
torsdag den 24. maj i Bjerringbro Bowlingcenter, med 
start kl. 18.00. Bemærk nødvendig tilmelding, af hen-
syn til baneleje, senest 1 uge før spilledato til kasserer 

Frits Broberg på tlf. 86 43 00 10. Her vil det også bli-
ve oplyst om evt. ændringer som ikke kan nå optagel-
se i Projektøren.
 Skydning – vi starter igen den 1. oktober 2012 på 
skydebanen i Vorupkær, kl. 19.30. 

Aktivitetskalender
Bowling den 24. maj 2012
Skydning den 1. oktober 2012
Skydning den 15. oktober 2012
Skydning den 5. november 2012
Skydning den 19. november 2012
Juleskydning den 10. december 2012



22 PROJEKTØREN

Aalborg Afdeling oprettet 28. november 1964

Formand: 582401/63 Bent Osmer Clausen, Møllesøvej 9, 9280 Storvorde, tlf. 9831 0147, mobil 4160 0307, e-mail: boc@skylinemail.dk 
Sekretær: 621503/64 Jørgen E. Andersen, Hvedevænget 32, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf. 9897 1587, mobil 2857 0722, e-mail: ja@has.dk 
Kasserer: 544753/62 Henning B. Olsen, Møllebækvej 2, 9330 Dronninglund, tlf. 9884 1627, mobil 2126 1627, e-mail: henning.b.olsen1@gmail.com

Referat fra 
general forsamling
den 17. februar 2012

LAF Aalborg Afdeling, holdt den årlige generalforsam-
ling på Biersted Kro, 12 medlemmer deltog.

Formand Henning B. Olsen bød velkommen og bad de 
fremmødte om forslag til dirigent. Landsformanden 
Hans Peter Bach som var iblandt de fremmødte blev 
foreslået og takkede for valget og konstaterede at ge-
neralforsamlingen var lovligt indkaldt.
 Formanden aflagde herefter beretning for det for-
løbne år som nu var gået. Formanden kom bl.a. ind på 
det fine arrangement der var blevet afholdt på lands-
formandens foranledning på Garnisonsmuseet i Aal-
borg. 29 gamle luftværnsartillerister deltog og hyg-
gede sig sammen med de gamle luftværnskanoner, 
firling, Ford Canada m.m. samt gode soldaterhistori-
er. Til afslutning blev der serveret smørrebrød vand/
øl og kaff e.
 Formandens beretning blev godkendt.

Formanden gennemgik herefter regnskabet som blev 
godkendt uden bemærkninger.

Der var ingen indkomne forslag.

Herefter gik man over til valg:

 Formand Henning B. Olsen ønskede efter 23 år som 
formand ikke genvalg.
 Som ny formand blev Bent Osmer Clausen valgt.
Kassereren Bent B. Jensen ønskede ikke at fortsætte 
som kasserer.
 Som ny kasserer blev Henning B. Olsen valgt.
På valg var udover Henning B. Olsen også Peder Klit 
og Jørgen E. Andersen som begge blev genvalgt.

Følgende kom frem under eventuelt:
 Eventuelle hæderstegn og jubilæumsnåle bør over-
bringes modtagerne på generalforsamlinger i den 
LAF afdeling, hvor modtager er medlem.
 Når medlemmers navne bliver nævnt i bladet eller 
på hjemmesiden bør der også være med soldater nr., 
de færreste ved hvem Jens Olsen er men mange ken-
der hans soldater nr.
 LAF har fået lavet en fin hjemmeside den bør bru-
ges noget mere bl.a. med de aktiviteter der foregår i 
de enkelte afdelinger herunder også generalforsam-
linger det er ikke nok at bare at skrive dem i kalende-
ren jo mere synligt det er jo flere ser det.

Herefter sluttede generalforsamlingen, formanden 
takkede for god ro og orden og indbyd straks til kam-
meratligt samvær med vore damer, i kroens selskabs-
lokaler, her nød vi kroens dejlige mad. Ved 23.00 tiden 
sluttede en hyggelig aften og hjemtransporten kunne 
begynde.

H.B. Olsen J.E. Andersen
Formand Sekretær

Kompagniet skulle på øvelse. Befalingsmændene for rundt og brølede: Træd an. Soldaterne 

styrtede af sted med geværer og oppakning og trådte an i kasernegården. Et helt minut 

efter alle de andre kom 87 travende og ville ind på sin plads i geleddet. Men løjtnanten 

havde set ham og kaldte han hen til sig. Han fi kserede 87 skarpt og brølede:

– Hva dælen 87, kommer De først nu?

87 skævede ud ad øjenkrogene til kammeraterne bagved og sagde så:

– Næj, hr. løjtnant, så vidt A ka’ si , så kommer A sidst. 
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Aarhus Afdeling
Kontaktperson: 424094/59 Willy M. Sørensen, Dalsvinget 9, 8660 Skanderborg, tlf. 7578 0045, mobil 2924 7845, e-mail: willy@fruerholm.dk 
Kontaktperson: 240457/74 Johnny Larsen, Moldevej 29, 2  tv, 7100 Vejle, tlf. 2460 1750, e-mail: mors.navn@jubii.dk
Kontaktperson: 040649/69 Oluf Østergaard, Kjærsgaardsvej 15, 8600 Silkeborg, tlf. 8681 0227, mobil 2530 3672, e-mail: hoost@webspeed.dk

LAF-aften i Aarhus
Af Landsformand, 621306/64 Hans Peter Bach

Den 8. februar holdt vi ”hygge” fortælle soldaterhisto-
rier aften i Aarhus. Det blev en meget hyggelig aften 
og soldaterhistorierne lød da også hen over bordet.
Der mødte også et par nye medlemmer op.
 Udover soldaterhistorier talte vi også om afdelin-
gens fremtid. Vi har nu tre som vil arbejde videre med 
Aarhus Afdelingen, så jeg tror snart. Der kommer 
gang i noget.
 Navne på de tre kan du se her oven over. Henvend 
dig til dem, hvis du har gode ideer.
 Den ”gamle” bestyrelsesmedlem Knud Jønke vil 
prøve at få os på et skydehold, når skydningen starter 
igen efter sommerferie.

Regnskab for Aalborg Afdeling 1. oktober 2010 til 30. september 2011

Indtægter. Udgifter.
Renter  kr.          6,18 Bestyrelsesmøde m/m  kr.    1.795,00 
Kontingent  kr.  1.575,00 Generalforsamling Lokal  kr.    1.700,00 

Kontingent D.S.S.  kr.                -   
Årlig pris MasterCard  kr.       150,00 
Underskud  kr.    2.063,82 

I alt  kr.  1.581,18  kr.    1.581,18 

Status 30. september 2010 - 2011.

Aktiver Passiver

Kontantbeholdning  kr.              -   Kapitalkonto  kr.    8.963,78 
Bankbog 421547-8  kr.  6.900,39 Underskud  kr.    2.063,39 

I alt.  kr.  6.900,39 I alt.  kr.    6.900,39 

Regnskabet er revideret og fundet i orden den 17. marts 2012

     Henning B. Olsen.           Jørgen E. Andersen.

           Kasserer   Revisor
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FØDSELSDAGSFONDEN

April 2011

1 653099/65
Hædersgubbe
Jørgen Beiter
Pile Alle 6, 2. tv..
2630 Tåstrup
Tillykke med de 66 år

1 741903/67
Gubbe
Bent Thrane
Strøjbjergvej 9, Sigerslevøster
3600 Frederikssund
Tillykke med de 65 år

2   708209/66 
Hædersgubbe
Peter Hvidberg
Stammen 116
9260 Gistrup
Tillykke med de 67 år

3 515/36
Oldgubbe
Knuth Christensen
Svalevej 15 J
8960 Randers SØ
Tillykke med de 93 år

3 158638/52
Gubbe
Ejner Nielsen
Sallinge Ågade 20 A, Sallinge
5750 Ringe
Tillykke med de 80 år

3 653136/65 
Gunnar Kristensen
Søndervang 49
6840 Oksbøl
Tillykke med de 67 år

3 657783/66 
Niels Geerthsen
Egedam 3
6300 Gråsten
Tillykke med de 66 år

3 798819/68 
Hædersgubbe
Ole Sørensen
Stærkendevej 135, Vindinge
4000 Roskilde
Tillykke med de 65 år

4 518/39 
Gubbe
Max Laursen
Nordborggade 47, 1. tv.
8000 Århus
Tillykke med de 92 år

4 299752/56 
Jens Erik Larsen
Elmevej 16, Flakkebjerg
4200 Slagelse
Tillykke med de 75 år

5. 1949 startede Esbjerg 
 Afdeling 63 år

5 60448/70 
Hædersgubbe
Arne Clausen
Søndermarken 24
6690 Gørding
Tillykke med de 64 år

6 270279/55 
Uff e Pedersen
Peter Hansensvej 18
5600 Fåborg
Tillykke med de 76 år

7 737154/67 
Arne Andersen
Valmuemarken 11
6771 Gredstedbro
Tillykke med de 65 år

7 70469/90  
Søren Ratzow
Gellerupvej 98
6800 Varde
Tillykke med de 43 år

8 353888/57
Gubbe
Henning Blankschøn
Ledreborg Alle 2 H
4320 Lejre
Tillykke med de 75 år

9 256142/55 
Hædersgubbe
Søren Birch
Egebækvej 167
850 Nærum
Tillykke med de 77 år

10 798953/68 
Claus Madsen
Pilevænget 6
2800 Kongens Lyngby
Tillykke med de 64 år

10 366924/58 
Jørn Olsen
Brøndsted 151
3670 Veksø
Tillykke med de 73 år

10 582752/63
Erik Fynbo
Gammelgårdsvej 5
8660 Skanderborg
Tillykke med de 68 år

12 89883/65 
Hædersgubbe
Vagn Christiansen
Brandvænget 20
2640 Hedehusene
Tillykke med de 67 år

12 120453/75 
Gubbe
René Hertz
14, Rue de la Juiverie
F 30 200 Bagnols sur Ceze
Frankrig
Tillykke med de 59 år

12 120449/69 
Hans Aage Eskildsen
Gartnervænget 27
5874 Hesselager
Tillykke med de 63 år

12 708197/66 
Gubbe
Frits K. Brantzen
Ikærvej 11, Glattrup
7130 Juelsminde
Tillykke med de 67 år

13 130449/69 
Bent Jessen
Vibevej 11
7160 Tørring
Tillykke med de 63 år

14 230727/54 
Gubbe
Gunnar Vork
Nordre Skanse 6
9900 Frederikshavn
Tillykke med de 78 år

14 299804/56 
Æresgubbe
Richard E.F. Dencker
Forsythiavej 26
2970 Hørsholm
Tillykke med de 76 år

14 741709/67
Gubbe
Gunnar Degner-Elsner
Gnibenvej 37
4583 Sjællands Odde
Tillykke med de 65 år

14 53196/65 
Gubbe
Svend Erik Møller Jensen
Grævlingehøjen 4
8850 Bjerringbro
Tillykke med de 66 år

16 1040/49 
Æresgubbe
Poul V. Andersen
Lundvej 8, Lund
4700 Næstved
Tillykke med de 84 år

16 179832/53 
Hædersgubbe
A.B. Suhr Nielsen
Vestervang 28
4850 Stubbekøbing
Tillykke med de 80 år

16 741901/67 
Gubbe
Leif Busk Sørensen
Krebsens Kvarter 9 A
2620 Albertslund
Tillykke med de 67 år

17 139153/51 
Æresgubbe
Chr. Stentoft
Thorkildsvej 78
3700 Rønne
Tillykke med de 82 år

17 707949/66
Hædersgubbe 
Kurt Bryhl
Stadionvej 79
6000 Kolding
Tillykke med de 66 år

17 741843/67 
Kjeld Bjerre Nielsen
Byvænget 14
8960 Randers
Tillykke med de 67 år

18 139164/51
Helge Johansson 
Lundehøjvej 10
4895 Errindlev
Tillykke med de 82 år

18 499871/61 
Æresgubbe
Morten Kroglund Mortensen
Hellig Kors Vænget 9
5600 Fåborg
Tillykke med de 70 år

18 794110/68 
Niels Vagn Esbjærg
Skansen 10, 3. tv.
6800 Varde
Tillykke med de 64 år

19 181747/53 
Æresgubbe
Poul F. Jensen
Savværksvej 7, Hjartbro
6541 Bevtoft
Tillykke med de 79 år

19 470329/60 
Æresgubbe
Jørgen Jacobsen Degn
Solbrinken 11
8654 Bryrup
Tillykke med de 70 år
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20 621503/64 
Gubbe
Jørgen E. Andersen
Hvedevænget 32, Bjergby
9800 Hjørring
Tillykke med de 68 år

21 153505/52 
Æresgubbe
Hugo R. Christoff ersen
Haralds Kiddes Vej 5, 2. th.
2500 Valby
Tillykke med de 83 år

22. 157833/52 
Hædersgubbe
Erik Andersen
Tendrupvej 30
8543 Hornslet
Tillykke med de 80 år

22 53930/57
Gubbe
Knud Olesen
Nordlundvej 14 B
7330 Brande
Tillykke med de 75 år

22 590837/63
Hædersgubbe
Ole G. Blicharz
Mørbjergparken 52, Vindinge
4000 Roskilde
Tillykke med de 70 år

23 1707/47 
Hædersgubbe
Lars G. Jacobsen
Ulrik Birchs Vej 51
9430 Vadum
Tillykke med de 87 år

24 73725/67 
Hædersgubbe
Leif Gammelgaard
Tromsøgade 5
8200 Århus
Tillykke med de 66 år

24 240449/69 
Eigil Rasmussen 
Blichersvej 3
8752 Østbirk
Tillykke med de 63 år

24 240457/74 
Johnny Larsen
Moldevej 29 2.tv.
7100 Vejle
Tillykke med de 45 år

25 1964 startede Randers 
 Afdeling 48 år

26 260457/74 
Bjarne Dyrby Jensen
Morbærlunden 36
6705 Esbjerg Ø
Tillykke med de 55 år

27 270451/72 
Gubbe
Jørgen Rubenhagen Freund
Fuglebakken 119, Snestrup
5210 Odense NV
Tillykke med de 61 år

27 590658/63 
Gubbe
Jørgen Kjeld Jensen
Greve Strandvej 90
2670 Greve
Tillykke med de 67 år

30 262947/55 
Arne Jespersen 
Langelinie 34, 1. th.
8600 Silkeborg
Tillykke med de 77 år

30 470075/60 
Hugo Drachmann Strunge
Spaden C 4, st. th., Høje Tåstrup
2630 Tåstrup
Tillykke med de 71 år

30 741737/67 
Hædersgubbe
Flemming Rasmussen
Åvænget 21, Dalby
4690 Haslev
Tillykke med de 65 år

30 300453/73 
Gubbe
Hans Chr. Aagaard Jensen
Kirstinebjergvej 1
5792 Årslev
Tillykke med de 59 år

Maj måned 2011

4. 621384/64
Bruno Walenty Chylenski
Damhusdalen 67
2610 Rødovre
Tillykke med de 67 år

4. Fanny Lange
Ruskær 20
2610 Rødovre
Tillykke med de 93 år

4.  50552/73
Gubbe
Kjeld Lisby
Nørremarksvej 35
9440 Åbybro
Tillykke med de 59 år

4. 229075/54
Æresgubbe
Carl Hossy 
Torpe Mosevej 5, Torpe
4160 Herlufmagle
Tillykke med de 73 år

6 479529/60 
Peder K. Klit
Højgårdsvej 71, Kollerup
9690 Fjerritslev
Tillykke med de 71 år

6 794065/68 
Finn Andersen
Nørremark 1
6230 Rødekro
Tillykke med de 64 år

7 179921/53 
Hædersgubbe
Erland Frederiksen
Valsømaglevej 81, Valsømagle
4100 Ringsted
Tillykke med de 79 år

7 270247/55 
Hans Chr. Hansen
Industrivej 3
6630 Rødding
Tillykke med de 77 år

7 741791/ 67 
Hædersgubbe
Kurt W. Petersen
Mariendalsvej 4
3600 Frederikssund
Tillykke med de 64 år

8 416804/59 
Gubbe
Poul Hvilsom
Skaboeshusevej 18
5800 Nyborg
Tillykke med de 74 år

8 798861/68 
Kr. R. Aaby Rasmussen
Åstrupskrænten 24, Åstrup
8500 Grenå
Tillykke med de 64 år

 8 ?/68 
Hædersgubbe
Anders K. Steff ensen
Pøtparken 12, Bur
7570 Vemb
Tillykke med de 64 år

8 798870/68 
Hædersgubbe
Torben E. Rasmussen
 Ringstedvej 198, Kvanløse
4300 Holbæk
Tillykke med de 64 år

9 152/49 
Knud Bille Lund
Roagervej 175, Roager
6760 Ribe
Tillykke med de 84 år

9 262670/55 
Carlo Frederik Petersen
Lumbyesvej 12-16
7000 Fredericia
Tillykke med de 77 år

9 737268/67 
Peder Hansen Nielsen
Degnegården 2, 1,3
6310 Broager
Tillykke med de 67 år

10 44677/62 
Hædersgubbe
Johannes Christensen
Vestervangsvej 11, st. tv.
8800 Viborg
Tillykke med de 69 år

10 568809/63 
Preben Hansen
Eget Bo 16
4000 Roskilde
Tillykke med de 68 år
 
10 100554/75 
Carsten Høj Rasmussen
Janni Thomsen
Tjelevej 17, 2. th.
8240 Risskov
Tillykke med de 58 år

10 100557/74 
Allan Risager
Duevej 8 A
3450 Allerød
Tillykke med de 55 år

11 385139/58 
Æresgubbe, Guldemblemist
Hans Jørn Enghave
Fasanvej 22 st.th.
8500 Grenå
Tillykke med de 74 år

11 423820/59
Gubbe
Keld Hansen
Røjlevangen 116
2630 Tåstrup
Tillykke med de 72 år

11 120569/? 
Tommy Pedersen
Avlum Alle 19
2770 Kastrup
Tillykke med de 43 år

12 Rigmor Hueg
Højstrupvej 122.st 
2700 Brønshøj
Tillykke med de 79 år

12 231195/54
Arne Hansen
Hannesborgvej 8, Flødstrup
5540 Ullerslev
Tillykke med de 78 år

12 353925/57 
Æresgubbe
Peder Pedersen Fuglsbjerg
Weysesvej 7
7400 Herning
Tillykke med de 75 år

14 741904/67 
Gubbe
Erik Ardahl
Kildebakken 10
4534 Hørve
Tillykke med de 65 år
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15 500268/61 
Hædersgubbe
Keld Fredericia
Langhusvej 8, 1. th.
2700 Brønshøj
Tillykke med de 70 år

16 544639/62 
Hædersgubbe
Kurt Fohlmann
Løkkevej 3, Strib
5500 Middelfart
Tillykke med de 70 år

16 544755/62 
Bent Egon Petersen
Lille Jyndevadvej 3
6360 Tinglev
Tillykke med de 68 år

16 544803/62 
Gubbe
K. Aa. Rasmussen
Toftekærsvej 23, Ore
5400 Bogense
Tillykke med de 68 år

16 160551/71 
Hædersgubbe
Kr. Krebs Jensen
Athenevej 10
9210 Ålborg Ø
Tillykke med de 61 år
 
16 1064/38 
Æresgubbe
Johannes Ege Olsen
Kristianssædevej 2, Skørringe
4930 Maribo
Tillykke med de 95 år

20 741885/67 
Hædersgubbe
Kurt Fjeldgaard
Årup Alle 1
8722 Hedensted
Tillykke med de 64 år

20 621285/64 
Svend Aage Christensen
Øhusvej 46
6990 Ulfborg
Tillykke med de 67 år

21 689858/65 
Ebbe Neermann
Rosenlyparken 126
2670 Greve
Tillykke med de ? år

21 Rune Jørgensen
Pilegårdsparken 50 A
3460 Birkerød
Tillykke med de 36 år

22 262811/55 
Preben Laursen 
Bygaden 8, Torrild
8300 Odder
Tillykke med de 77 år

24 179425/53 
Svend Erik Hansen
Kildegårdsvej 2, Gl. Hørve
4534 Hørve
Tillykke med de 79 år

24 582533/63 
Major, Gubbe
Sven Sørensen 
Søndervænget 67
6870 Ølgod
Tillykke med de 69 år

24 240551/73 
Leif T. Hagelskjær
Silkeborgvej 28, Boest
8766 Nr. Snede
Tillykke med de 61 år

26 353743/57 
Jens Aage Hansen
Tingvej 57, 2. mf
2300 København S
Tillykke med de 76 år

27 525528/62 
Gubbe
Per Chresten Madsen
Vinkelvej 12
5610 Assens
Tillykke med de 68 år

28 85066/58 
Christian Daugaard-Jensen
Sct. Bendtsgade 6
4100 Ringsted
Tillykke med de 73 år

29 741824/67 
Bjarne Olsen 
Skalhøjvej 40 A
8581 Nimtofte Mølleby
Tillykke med de 67 år

Juni måned 2011  

 4  621303/64 
Gubbe
Holger O. Sørensen
Rosenvænget 42
7130 Juelsminde
Tillykke med de 67 år

 4 040649/69 
Oluf Munch Østergaard
Kærsgårdsvej 15
8600 Silkeborg
Tillykke med de 62 år

4 798896/68 
Gubbe
Niels Jørgen Hansen
Brattingborg 18
2770 Kastrup
Tillykke med de 64 år

4 040649/69
Johann Peter Meir
Strucksalle 40 B
6270 Tønder
Tillykke med de 63 år

6 134551/51 
Hædersgubbe
Peter Wozny
Snedkerhaven 3, Felsted
6200 Åbenrå
Tillykke med de 80 år

6 660923/65 
Gubbe
Gert Søgaard Jensen
Nørreskovparken 13
6200 Åbenrå
Tillykke med de 69 år

6 179382/53 
Æresgubbe
Hermann Hansen 
Theseus Alle 1 B
2650 Hvidovre
Tillykke med de 79 år

6 231288/54 
Æresgubbe
Verner Kr. Poulsen
Klostervej 56, Hygum
7620 Lemvig
Tillykke med de 78 år

7 3576/49 
Asger Boe Andersen
Kalundborgvej 18
4281 Gørlev
Tillykke med de 84 år

9 544429/62 
Hædersgubbe 
Ole Pedersen 
Ærtevej 10, Dommerby
7840 Højslev
Tillykke med de 72 år

 9 421/71 
Flemming Andersen
Lerchenborgvej 20
4400 Kalundborg
Tillykke med de 61 år

10 100651/71 
Henning Clausen Schou
Dagmarvej 19
9280 Storvorde
Tillykke med de 61 år

11 09215/56 
Frits Kjær Steff ensen
Nørrebrogade 29 st.th.
7000 Fredericia
Tillykke med de 76 år

12 01398/56 
Æresgubbe
Knud F. Pedersen
Østervej 4, Ulbølle
5762 Vester Skerninge
Tillykke med de 75 år

12 479425/60 
Hædersgubbe
P. Krogh Jensen
Poppelhøjvej 5
8960 Randers
Tillykke med de 71 år

13 129273/51 
Oldgubbe
K.E. Pedersen
Kvorning Nørremark 24
8700 Horsens
Tillykke med de 82 år

12 130648/67 
Hædersgubbe
Flemming Olsen
Gørdingvej 35, 
Jernvedlund
6771 Gredstedbro
Tillykke med de 64 år

13 256325/55 
Anthon Jensen
Rosenfeldtgård
Stenrøjlervej 3
4200 Slagelse
Tillykke med de 77 år

14 479597/60 
Hædersgubbe
Leif B. Nielsen
Skast 15
6261 Bredebro
Tillykke med de 71 år

14 180926/53 
Gubbe
Jens Nielsen
Resdal Bakke 24
8600 Silkeborg
Tillykke med de 79 år

14 621415/64 
Peder Iversen
Kildevej 1, Ramme
7620 Lemvig
Tillykke med de 67 år

14 741894/67 
Eilif Køhler
Fredensvej 20
4700 Næstved
Tillykke med de 66 år

15 479477/60 
Hædersgubbe
Ole Larsen
Vegavej 10, Kilden
9900 Frederikshavn
Tillykke med de 71 år

16 223222/54 
Æresgubbe
Bent Ole Frederiksen
Langebæk Gade 47, Danevang
4772 Langebæk
Tillykke med de 78 år
 
16 363/72 
Bjarne Søgaard
Bjørnkærvej 11 A, Ø. Velling
8920 Randers NV
Tillykke med de 60 år

16 160558/78 
Gubbe
Leif Bækgaard Hansen
Bråskovvej 67, Hornum
8783 Hornsyld
Tillykke med de 54 år
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17 708157/66 
Hædersgubbe
Helge Vigen Hansen
Spanagervej 1
4623 Lille Skensved
Tillykke med de 66 år

17 708119/66 
Iwer Lorenzen
Granvænget 7
4800 Nykøbing F
Tillykke med de 66 år

17 416840/59 
Frede Vingum Thomsen
Vongevej 19
7300 Jelling
Tillykke med de 73 år

19 87/34
Major, Oldgubbe
Arne Peter Østergaard
Rygårdsvænget 2, 1. th.
2900 Hellerup
Tillykke med de 98 år

19 256156/55
Børge Svend Eriksen
Engholmen 34 2.th.
2450 København SV
Tillykke med de 77 år

20 200652/72 
Gubbe
Hans Kjeldmand 
Drejergårdsvej 8
8643 Ans
Tillykke med de 60 år

20 385142 
Bjarne Jônsson 
Sandbjerggårdsvej 4
2605 Brøndby
Tillykke med de 73 år

22 479511/60
Kaj Hansen
Park Alle 5
9600 Års
Tillykke med de 71 år

 23   301527/56 
Æresgubbe
H.J. Jørgensen
Bredgade 28 D
7160 Tørring
Tillykke med de 76 år

23 469974/60 
Ole Jens Pedersen
Bøndebygade 16
5960 Marstal
Tillykke med de 72 år

23 582604/63 
Gubbe
Peder Jensen Pedersen
Halkærgårdsvej 1, Volstrup
9230 Svenstrup J
Tillykke med de 68 år

23 230653/74 
Jørgen Bilgrav
Sundsdahlvej 39
7620 Lemvig
Tillykke med de 59 år

24 53956/57 
Æresgubbe
Bent Erik Hansen
Mejsevænget 5
5471 Søndersø
Tillykke med de 74 år

24 479559/60 
Gubbe
Gunnar Andersen
Kærbyvej 4
9330 Dronninglund
Tillykke med de 72 år

25 250653/73 
Gubbe
S.M. Klemensen
Mariebovej 14, st. tv.
2500 Valby
Tillykke med de 59 år

25 Oberst
Hædersgubbe og Æresmedlem
H.E. Hansen
Frederiksberg Alle 76, 4. tv.
1820 Frederiksberg C
Tillykke med de 94 år

27 423850/59 
Gubbe
Finn Elmer Jensen
Espedammen 82, Brøndbyøster
2605 Brøndby
Tillykke med de 71 år

27 570627/74 
Bjarne Christensen
Bellisvej 53
8653 Them
Tillykke med de 55 år

28 544735/62 
Hædersgubbe
Knud Langkjær
Havrens Kvarter 5 B
2620 Albertslund
Tillykke med de 69 år

29 290657/77
Jens Christian Krabbe
Højløkke 10
6310 Broager
Tillykke med de 55 år

30 153485/52 
Hædersgubbe
Hans Henrik Smedegaard
Højgårdsvej 2, Bøgeholt Slot
4733 Tappernøje
Tillykke med de 87 år

30 354039/57 
Gubbe
Jørn Bro Pedersen
Kirkevang 21
8350 Hundslund
Tillykke med de 74 år

794001/68
Gert Madsen
Hedetoft 1
6300 Gråsten

230947/54
Martin Riis Mølby
Fasanvej 18, st tv
8800 Viborg

3431/50
Ove Ungstrup
Bauneporten 3, st tv
2800 Kgs. Lyngby

153036/52
Arne Grenå Hansen
Kærvangen 4
8870 Langå

150352/70
Troels Lorentzen
Hestehaven 2
5792 Årslev

125729/51
Egon Helmuth 
Christensen
Byvolden 20
2740 Skovlunde

ÆRE VÆRE DERES MINDE

Vi sænker fanen



Afl everet til postvæsnet marts 2012

Afsender »Projektøren«: LAF-kontor, Kirsten Pedersen, Sjørringvej 11, 2770 Kastrup

Ansvarshavende redaktør: John Martin Christiansen

Foto fra dengang vi var indkaldt …
Projektøren fortsætter med foto fra dengang vi var indkaldt:

Foto er leveret af 200252/72 Peter Larsen Nielsen, han kan sammen med 130252/72 Jørn Chr. Jessen og 
171050/72 John M. Christiansen (Chris) markere deres 40 års jubilæum den 4. april 2012.

Parade med 
Oberst H.E. Hansen

Oberstløjtnant Bohn, Chef 2 LA
(Står med LAFs vandrepokal)

Kanonkommandør, KP N.C. Hansen
(Er for nylig blevet LAFFER)

Major Bruno Madsen
Chef 2/2 LA

Opstilling af Data-udstyr, 
så der kunne sendes informationer 

ud til de 3 delinger.

Delingsfører Flemming Nissen
(Har 50 års jubilæum i juli 2012) 

Søgeradar og mandskab Motorordonans Kastrup 40 mm Luftværnskanon, L70


