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FORMANDEN 
HAR ORDET

Af 621306/64 
Landsformand Hans Peter Bach

REDAKTØRENS 
HJØRNE

Af 171050/72 
Redaktør 

John Martin Christiansen (Chris)

Så er foråret på vej. Det er den tid, hvor vi igen skal til 
at have mange LAF-arrangementer rundt om i landet.
 Nogle af de første arrangementer er Dybbøl dagen, 
hvor Esbjerg Afdelingen møder op med deres fane. 
Man vil her indføre en ny tradition om mindehøjtide-
lighed ved fællesgravene på Dybbøl, derfor en fælles 
lagparade den 18. april.

 Den 16. april er det så et par afdelinger der er klar 
med fanen. Det er nemlig den 16. april Hendes Maje-
stæt Dronning Margrethe den II som fylder 75 år.
 I de forbindelse stiller Danske Soldaterforeninger 
op til en faneborg i København, hvor Majestæten kø-
rer forbi i karet.
 Her er det igen LAF Esbjerg der sammen med LAF 
København møder op med faner.
 Alle LAF lokalafdelinger har netop a holdt deres ge-
neralforsamlinger, så der skal selvfølgelig lyde et stort 
tillykke til både genvalgte og nyvalgte bestyrelses 
medlemmer i afdelingerne.
 Når disse linjer læses, er der også a holdt landsge-
neralforsamling. Landsgeneralforsamlingen er selvføl-
gelig også med et formandsmøde og kammeratlig sam-
vær med fremmøde aftenen i forvejen. Selvom deadline 
på denne udgave af projektøren er overstået, så har vi 
alligevel reserveret plads til et referat fra landsgene-
ralforsamlingen, hvorimod referat fra formandsmøde 
og kammeratskabsaftenen må vente til næste udgave.
 Jeg havde glædet mig meget til at skulle overrække 
diplomer m.m., men igen i år har vi desværre fået af-
bud fra nogle af vore medlemmer der skulle have en 
erkendtlighed for deres indsats og lang medlemskab 
for LAF, så kære medlemmer, hvis du bliver opfordret 
til at tage med til landgeneralforsamlingen, så tag med, 
det kan jo være at der venter dig en positiv oplevelse.
 Landssekretæren og jeg har netop holdt møde med 
nogle personer fra Zeppelin Museet i Tønder. Vores 
møde havde det formål at undersøge om der er mulig-
hed for at holde jubilardag i Tønder. Tønder Kaserne er 
jo nedlagt og derfor er der ingen muligheder der, men 
det ser ud som om der er mulighed ved Zeppelin Mu-
seet, der også har en afdeling om Luftværnsartilleri. Og 
os der har aftjent vores værnepligt i Tønder, kender jo 
område omkring Museet. Jeg selv har ligget på maven 

Det er dejligt at der er en del som sender indlæg og 
foto i god tid inden deadline, så er der tid til nærlæse/
behandle de indsendte indlæg og sende dem retur, så 
de kan anvendes bl.a. på egne facebook grupper som 
et par afdelinger gør for at informere så bredt som 
muligt, at der foregår noget i deres afdeling. 

Redaktøren er også behjælpelig med at inde foto på 
internettet.

Der er i denne udgave en beretning fra Luftværns-Ar-
tilleri-Foreningens 80-års fødselsdag på Vissenbjerg 
Storkro, som blev en god dag og det var første gang at 
dagen blev holdt uden for København. Du kan se lere 
fotos på vores hjemmeside.

Der er også i denne udgave referater fra afdelingernes 
generalforsamlinger samt landsgeneralforsamlingen. 
Samt aktiviteter ved lere afdelinger. 

Du kan fortsat følge foreningens aktiviteter med mere 
på vores hjemmeside: www.luftaernsartilleriforenin-
gen.dk. – Vi kan se at besøgstallet er gradvis stigende.

Hvis der nogen, som har de små mærker vi gik med på 
henholdsvis højre og venstre skulder, må man gerne 
sende dem til redaktøren med omtale om hvordan de 
er opstået. – Så kommer der senere en omtale af dem i 
Projektøren. – Redaktøren er ved at lave en artikel om 
hans mærker til en kommende udgave af projektøren.

Hvis du mangler foto fra din tid i forsvaret er det mu-
ligt at søge efter dem på hjemmesiden www.arkiv.dk.   

Jeg håber, at du har fået lyst til at skrive en beretning 
om din tid i forsvaret, gerne suppleret med foto.

og kikket myrerne ind i øjnene mange gange i Soldater-
skoven.
 Mere om jubilardagene i næste nummer, men de er 
planlagt til den 29. august på Sandholmgard og den 
26. september i Tønder, så kontakt allerede nu dine 
gamle soldaterkammerater, så I kan mødes.>>
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Der var derfor bestilt fest på Blommenslyst Kro. Alt 
var planlagt og klar indtil den 1. november. Da lands-
formanden ik en opringning fra indehaveren af kro-
en, som med meddelte at han var nødsaget til at er-
klære kroen konkurs, men han kunne henvise os til 
Vissenbjerg Storkro, hvor han mente vi kunne holde 
festen. Så efter nogle få timer var festen lyttet til Vis-
senbjerg Storkro og det fortrød vi ikke.
 De deltagende gæster kom i god tid for at kom-

LUFTVÆRNS ARTILLERI FORENINGEN BLIVER 80 ÅR

ÅRETS STØRSTE HISTORISKE BEGIVENHED VAR NOK LAFS 80 ÅRS 
FØDSELSDAG SOM BLEV AFHOLDT CENTRALT I LANDET, SÅ VI SÅ 
MANGE SOM MULIGT HAVDE LEJLIGHED TIL AT VÆRE MED. 

Af 171050/72 redaktør John Martin Christiansen (Chris)

me på plads på værelserne, herefter hyggede man 
sig i små grupper inden det var tid til om klædning 
til festtøj, så man var klar til landsformandens vel-
komst.
 Velkomsten foregik i et lokale som lå under loka-
let hvor festen skulle foregå. Her blev der serveret en 
velkomstdrink og landsformanden, Hans Peter Bach 
bød velkommen og håbede at vi alle ville få en god 
aften og herefter ik aftenens ”Tovholder Jørn Chr. 

 Festlokale Velkomst – Hans Peter Bach Tovholder – Jørn Chr. Jessen

 Tale til damerne Tale til kontorchefen Kirstens diplom
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Johns info om LAF

Gæster nyder kroens underholdning

Jessen”, ordet, det var hans opgave at styre aftenens 
forløb, så der blev sagt nu går vi til bords og vi skulle 
blande os, da der ikke var lavet bordkort. 
 Der blev holdt taler af Landsformanden, Hans Pe-
ter Bach, han havde fået opgaven at holde talen for 
damerne, det gjorde han godt – du kan genhøre den 
sidste halvdel af talen på vores hjemmeside www.
luftvaernsartilleriforeningen.dk – senere holdt han 
en tale til kontorchefen for LAFs kontor og overrak-
te Kirsten Pedersen en lot diplom med gave, som en 
tak for det arbejde hun yder til LAF og dens medlem-
mer. – Næstformanden, John Lassen havde fået op-
gaven at fortælle lidt om LAF. – Han havde valgt at se 
LAFs historie med hans øjne/aktiviteter, så vi ik lidt 
at vide, som der ikke kunne læses om i de enkelte 
Projektører mm. – Vores tovholder havde travlt med 
at styre både det ene og andet, hans store problem 

var om vi skulle have desserten inden/efter kroens 
underholdning til os. – Men så lige pludselig blev 
væggen til det tilstødende lokale jernet så vi kun-
ne nyde kroens underholdning sammen med de an-
dre gæster.
 Efter at underholdningen var overstået og desser-
ten var indtaget kom kaffen ind. Så fortsatte snakken 
og man lyttede rundt til de andre borde. Så der blev 
hilst ordentligt på dem som vi ikke ser til daglig.
 Så blev det tid til natmad og efterhånden begyndte 
de første at forlade festen, så der var kun den tapre 
skare tilbage, men de blev også trætte og måtte kry-
be til køjs. 
 Tak for en pragtfuld aften med stemning og fest, 
tak for den underholdning som var indlagt fra kro-
ens side, så vi kan kun være tilfredse med den ser-
vice vi har fået.
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LUFTVÆRNS ARTILLERI FORENINGENS 
LOTTERI 2015
G  

Notarius Publicus har den 3. februar 2015 udtrukket følgende gevinster:

 1.  12149 2. 05258 3. 08662 4. 01382

 5. 03465 6. 05637 7. 05667 8. 11930

 9. 00205 10. 00248 11. 01285 12. 03182

 13. 03672 14. 04287 15. 04859 16. 05846

 17. 06014 18. 06250 19. 06776 20. 07057

 21. 08881 22. 09678 23. 09798 24. 10900

 25. 11184 26. 11358 27. 11395 28. 12712

 29. 13940 30. 14751

Foreningen takker alle der har købt lodsedlerne og dermed støttet LAFs virke. Overskuddet fra lotteriet er en 
vigtig indtægtskilde i LAFs økonomi. Tillykke til vinderne. Til dem der ikke har vundet ønsker vi bedre held næ-
ste år.

Kvanløse den 18. februar 2015, 
Torben Rasmussen, 

landskasserer
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14 medlemmer mødt op.
 Kassereren startede med at sikre vi ikke skulle 
tørste under generalforsamlingen.
 HPB byder velkommen med ønsket om en god Ge-
neralforsamling.
 Indledningsvis mindes vi 16 kammerater, der er 
gået bort i årets løb.

1. V   D   R
Bestyrelsen foreslår:
Karsten Bendix som dirigent.
John E Lassen som referent.
Begge blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterer generalforsamlingen og 
dagsordenen er i orden.

2. L   
Der henvises til den skriftlige beretning.
 Beretning godkendt uden yderligere kommentarer.

2B. Overrækkelse af hæderstegn 
Æresgubbe Bent Clausen – 582401/63 – ik overrakt 
sin medalje.

Æresgubbe Bent O. Clausen 
modtager medalje og diplom

Initiativpokal: Modtager er ikke mødt op, så det bli-
ver senere Nordstjernen blev tildelt Karsten Bendix 
for at have vist vejen for LAF.
 Karsten takkede for medaljen.
 Nordstjernen blev ligeledes tildelt Arne Pedersen 
for sit umådeligt store arbejde igennem mange man-
ge år.

Arne Pedersen modtager Nordstjernen og diplom

Også Arne takkede for medaljen.
 LAF hurra undervejs både for Bent, Karsten og 
Arne.
 Arne Pedersen overrækker præmier i Landskeg-
lekampen.
 Esbjerg afdeling ik endnu engang overrakt poka-
len.
 686 point til Esbjerg og 608 point til København – 
så en stor forskel.
 142 point til Hans Ole Villadsen rakte til første-
pladsen.  
 Der blev udråbt et LAF hurra for Esbjerg afdeling 
og Hans Ole Villadsen.

LANDSGENERALFORSAMLING 
 SANDHOLMGÅRD DEN 8. MARTS 2015

Af 311252/72 Landsnæstformand John E. Lassen

Karsten Bendix modtager Nordstjernen og diplom
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3.  K   
  

Torben Rasmussen gennemgik regnskabet for såvel 
foreningen som Fødselsdagsfonden.
 Også Lotteriregnskabet blev omtalt.
 Regnskabet blev godkendt uden yderligere kom-
mentarer. 

4. F   
Bestyrelsen foreslår og får vedtaget uændret kontin-
gent på 250 kr.

5. B    
Landsbestyrelsen ønsker at fremsætte 2 forslag som 
er optrykt i Projektøren nr. 1 2015, og begge forslag 
blev vedtaget.
 LAF Syd har indsendt to forslag til behandling på 
Landsgeneralforsamlingen.
 1. Mange af vore ældre medlemmer klager over at 
skulle betale 40,00 kr. for at betale kontingent. Tor-
ben Rasmussen argumenterede for hvorfor vi ikke 
kan bruge betalingsservice, og opfordrede til at få fa-
milie eller venner til at hjælpe til med Netbank beta-
ling såfremt man ikke selv har adgang til det. Både 
John Lassen og Henning Hein bakkede Torben op.
 2. En del medlemmer der har været/er medlem-
mer i lere perioder med a brydelser klager over, at 
den akkumulerede tid ikke indregnes.
 Arne Pedersen kommenterede dette. Det er ikke 
praktisk muligt at inde de nødvendige oplysninger – 
men kontoret er traditionelt ikke er afvisende over-
for medlemmernes sandsynliggørelse af tidligere 
medlemsperioder. 

6. V   L
På valg er:
Landsnæstformand John E. Lassen
Landskasserer Torben Rasmussen
Begge blev genvalgt. 

7. V     
Helge Würts og William Coster genvalgt som reviso-
rer, og Ole Larsen genvalgt som revisorsuppleant.

8. E
Torben kommenterede indkvarteringen, og mang-
lende rengøring før vi overtog værelserne.
 Enkelte værelser var dog ok. 
 Mente nok vi skulle kunne få lidt kompensation – 
så gav en pilsner på forventet efterbevilling fra for-
svaret.
 HPB kommenterede de planlagte jubilardage på 
Sjælland (Sandholmgård) 29. august og i Tønder den 
26. september.
 Bent Clausen forelagde kommentarer fra sin loka-
le generalforsamling om forhøjelse af tilskuddet til 
afdelingerne. 
 Torben Rasmussen lovede at Landsbestyrelsen vil 
tage dette op. 
 Karsten Bendix spurgte ind til hvor næste års ge-
neralforsamling skal a holdes. 
 HPB svarede at der ikke er taget stilling til dette 
endnu – men et eller andet sted i Jylland. 
 Dirigenten takker for god ro og orden og overla-
der ordet til HPB for en afsluttende bemærkning.
 HPB takker for en god Generalforsamling og af-
slutter med at udbringe et LAF hurra for foreningen.

 Deltagere i Landsgeneralforsamling 
den 8. marts 2015

 Karsten Bendix, John E. Lassen,
 dirigent referent

Henning Hein modtager keglepokalen 
til Esbjerg Afdeling
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Jeg vil starte denne årsberetning med formandsmø-
det og landsgeneralforsamlingen sidste år.
 Det blev a holdt i Søgård Lejren og var arrangeret 
af LAF Syd, med Frede Jørgensen i spidsen.
 Det var et par fantastiske dage. Da vi kom om lør-
dagen og holdt formandsmøde, kørte et fra LAF Syd 
til Gråsten Slotspark, med de medlemmer og damer 
der ikke skulle til formandsmøde. Her guidede Frede 
rundt, som han gør det meste af sommeren. Søndag 
mens vi andre holdt generalforsamling, blev vore da-
mer kørt til Frøslev Lejren, hvor de var rundt og se 
det meste af lejren.
 Ud over disse oplevelser var det et par gode dage. 
Det var første gang at alle afdelinger var repræsente-
ret til formandsmødet. Det var dejligt.
 En stor tak til LAF Syd og Frede for det lotte ar-
rangement.
 Af andre store arrangementer var også de to jubi-
lardage. Henholdsvis igen i Søgård Lejren, hvor vi ik 
den samme fantastiske modtagelse af LAF Syd, som 
vi ik til generalforsamling. Det var en rigtig dejlig og 
velbesøgt dag.
 Jubilardagen for Sjælland var som det plejer på 
Sandholmgård under Torbens faste ledelse, en rigtig 
god dag med mange gæster og godt humør.
 Gubbefrokosten som skifter mellem Jylland og 

LANDSFORMANDENS BERETNING

Sjælland hvert andet år, blev a holdt i Fredericia, en 
god dag med stemning og godt humør, igen en tak til 
LAF Syd og LAF Esbjerg, Frede og Chris for den sto-
re indsats.
 Årets største historiske begivenhed var jo nok 
LAFs 80 års fødselsdagsfest.
 Vi havde besluttet, at det skulle a holdes centralt i 
landet, så vi så mange som mulig havde lejlighed til 
at være med.
 Vi havde derfor bestilt festen på Blommenslyst 
Kro. Alt var planlagt og klar indtil den 1. november. 
Da ik jeg en opringning fra indehaveren af Blom-
menslyst Kro, der meddelte at han havde været nød-
saget til at erklære kroen konkurs, men han henviste 
os til et andet sted han mente vi kunne holde festen. 
Så efter 2 timer havde vi bestilt det hele på Vissen-
bjerg Storkro og det fortrød vi ikke.
 En pragtfuld aften med stemning og fest, der var 
også indlagt underholdning fra kroens side, så vi kan 
kun være tilfredse med den service vi ik.
 Der er samtidig a holdt mange lokale arrange-
menter ude i afdelingerne. Dem vil jeg ikke komme 
ind på her, men der skal lyde en stor tak til lokale 
LAF afdelinger for deres indsats. Ligeledes en tak til 
alle jer medlemmer der møder op, uden jeres frem-
møde var det ikke blevet til noget.

LAFS 100 MANDSFORENINGEN
Kære medlemmer af LAFs 100-mandsforeningen, så er det igen ved at være tid til den årlige 

generalforsamling. Sidste år blev generalforsamlingen a holdt på Amager ved formanden.
Generalforsamlingen a holdes i år i provinsen, nærmere bestemt på

                   Ansgarsvej 4
                   7000 Fredericia

Generalforsamlingen a holdes lørdag den 13. juni 2015, kl. 11.00.
Dagsorden til generalforsamlingen og kontingentbetaling for 2015/2016, 

kommer i den skriftlige indkaldelse som fremsendes til hvert medlem primo maj 2015.

Medlemmer af LAF som endnu ikke er medlem af 100-mandsforeningen, men gerne vil være det, 
kan rette henvendelse til formanden Arne Pedersen, tlf. 32 50 90 77 eller 25 88 93 77 

og e-mail adresse kipogap@gmail.com 
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TATTOO I SVERIGE 2015

STORT INDENDØRS INTERNATIONALT TATTOO I MALMØ ARENA

LØRDAG DEN 23. MAJ 2015, KL. 19.30

Tattooet foregår i Malmø Arena, hvor der vises 
nogle af verdens bedste militære orkestre, og varer i 3 timer.

Billetterne sælges efter først til mølle princippet.
Pris Dkr. 550,- pr. billet. (inkl. spisning)

Der afgår tog fra København til 200 meter fra Malmø Arena.
(stå af ved Hyllie Station, som er den første station efter broen)

 
Ved bestilling af billet kan vi aftale fælles rejse med tog til Malmø, 

samt eventuelt også fælles spisning inden tattooet starter, 
hvis der er interesse for det.

Du kan se mere på www.swedeninternationaltattoo.se

Tilmelding inden den 15. april 2015 til:

590717/63 Arne Pedersen
Tlf. 32 50 90 77 eller e-mail: kipogap@gmail.com

HUSK: betaling skal ske samtidig, beløbet Dkr. 550,-
 som skal indsættes på konto i Bank Nordik 

reg. 6506 kt. Nr. 3052540274 samt tekst TATTOO.
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Esbjerg Afdeling oprettet 5. april 1949

Formand:  582757/63  Henning Hein, Solbjergvej 19, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 7516 0133 / 2120 2221, e-mail: hehein@bbsyd.dk 
Sekretær:  171050/72  John M. Christiansen, Hornelund 2 C, Horne, 6800 Varde, tlf. 7694 6123/2966 5123, 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-K  2015

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

Der spilles på følgende dage:
Onsdag den 8. og 22. april 2015
Onsdag den 6. og 20. maj 2015

Du kan se mere på vores hjemmeside 
– www.luftvaernsartilleriforeningen.dk 
Der spilles fra kl. 19.00-21.00

R   G  
 19.  2015

Generalforsamlingen blev holdt ved Hans Ole 
Villadsen, Bredgade 6 A, Alslev, 6800 Varde

Af 171050/74 Sekretær John Martin Christiansen 
(Chris)

D :
I henhold til dagsorden udsendt i Projektøren nr. 1 
– 2015.
1. Valg af dirigent og referent.
2. A læggelse af årsberetning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5  Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor og suppleant. 
7.  Valg af delegerede til Landsgeneralforsamlingen.
8. eventuelt.

Dagsorden pkt. 1.
Formanden bød velkommen og gik over til valg af 
dirigent og referent, hvor det blev Hans Ole Villad-
sen som dirigent og John Martin Christiansen (Chris) 
som referent.

Dagsorden pkt. 2.
Hans Ole takkede for valget og gave herefter Hen-
ning ordet til a læggelse af årsberetningen, hvor han 
bl.a. kom ind på følgende:
- Afdelingen har deltaget i landskeglekampen den 
12. februar 2014, hvor vi ik 1. pladsen med Køben-
havn på 2. pladsen, årets Landskeglekonge blev Arne 

Pedersen med Ole Larsen på 2. pladsen.
 - Afdelingen har deltaget med Henning Hein, Hans 
Ole Villadsen, Jørn Chr. Jessen og John Martin Chri-
stiansen (Chris) i Landsforeningens generalforsam-
ling søndag den 9. marts 2014, som blev holdt i Sø-
gårdlejren. 
 Der blev som sædvanlig a holdt kammeratskab-
seftermiddag- og aften med middag lørdag aften i 
Søgårdlejren. Under generalforsamlingen om søn-
dagen, som blev styret af Hans Ole Villadsen som 
dirigent. Blev der efter Landsformanden beretning, 
udleveret medalje og diplom, til Hædersgubberne, 
40 års medlemsskab af LAF til Jørn Chr. Jessen og 
John Martin Christiansen (Chris). Hans Peter fortal-
te lidt om Nordstjernen som blev tildelt John Martin 
Christiansen (Chris) med henvisning til hans altid 
energiske, hjælpsomme, punktlige – og meget mere 
– indsats for LAF og Jørn Chr. Jessen for sin altid en-
gagerede, motiverede og initiativrige indsats for LAF.
 Herefter var der genvalg af Landsformand, Hans 
Peter Bach og Landssekretær, Jørn Chr. Jessen lands-
bestyrelsesmedlem, Arne Pedersen samt genvalg af 
Helge Würts og William Coster som revisorer og Ole 
Larsen som revisorsuppleant. 
 - Vi havde den 2. april 2013 inviteret medlemmer 
af soldaterforeningerne i Vestjylland til holdkap-
skydning på Alslev Skytteforenings ine indendørs 
skydebaneanlæg, hvor vi havde nogle hyggelige gode 
timer med opfordring om at gentage den næste år.
 - Vi deltog med fane og fane bærer i markeringen 
af 1864 – 150 året på Dybbøl Skanser den 18. april.
 - Vi deltog med fane og fanebære i markeringen 
af Danmarks befrielse den 4. maj i Gravlunden i Es-
bjerg samt i Mindelunden i Arnbjerg Anlægget i Var-
de. 
 - Afdelingens fane med fanebærer har også delta-
get i markering af den 5. september. Det var 6. gang 
man markerede lagdagen for Danmarks udsendte 
og faldne soldater. Paraderne foregik i Oksbøllejren 
først på dagen og senere på dagen foran det gamle 
rådhus i Varde.
 - Den 6. september 2014 blev der a holdt ”Luft-
værnsartilleristens Dag” i Søgård Lejren, hvor afde-
lingen støttede Syd Afdeling med afvikling af dagen, 
som blev en god dag for de deltagende jubilarer. 
 - Den 13. september havde Hans Ole lavet en tur 
i Oksbøl-området ”Naturpark Vesterhavet fra Skal-
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lingen til Ringkøbing Fjord”, hvor vi havde indbudt 
de andre soldaterforeninger i Esbjerg-Varde områ-
det, hvor vi skulle mødes på foran hovedvagten til 
Oksbøllejren. Hvor vi skulle se Oksbøllejren, Hans 
Ole havde fået major K.F. Nielsen til at vise os rundt i 
lejren og fortælle om lejrens historie og nuværende 
funktion. Derefter ud til Grærup Langsø, hvor kaffen 
blev indtaget, mens K.F. Nielsen og Hans Ole havde 
det sidste nye vedrørende om tilblivelsen af områ-
det, herefter forsatte vi til en jagthytte, hvor vi kunne 
komme tættere på krondyrene. Herefter til en parke-
ringsplads med grill og mens grillen varmede op gik 
en del af os til den nyetableret fugleudkigshytte ved 
Filsø, hvor Hans Ole informerede om søens genop-
ståen. Herefter retur til vores krondyrbøffer med til-
behør som var klar til at blive at blive indtaget. 
 - Den 4. oktober afviklede vi i samarbejde med LAF 
Syd – Gubbefrokost.
 - Den 22. oktober deltog vi med fane og fanebærer 
i genindvielsen af mindesmærke for de faldne i Hel-
mand, som fremover står i Oksbøllejren.
 - Afdelingen deltog i mindehøjtidelighed vedrø-
rende den 11. november (blev markeret den 9. no-
vember) i Gravlunden i anledning af våbentilstan-
den i 1918 i samarbejde med soldaterforeninger i 
Esbjerg-Varde området. Herefter var der hyggeligt 
samvær på hjemmeværnsgården med de andre del-
tagere. 
 Senere på dagen var der ”TIME TO REMEMBER” 
gudstjeneste i Zions Kirke, Esbjerg. Efter spisningen 
i menighedshuset var der et levende foredrag med 
dagens lyverpræst om hans udsendelser til bl.a. Af-
ghanistan.

K   2015
Der bliver fødselsdagparade for Hærens Kamp- Ild-
støttecenter i Oksbøl Lejren den 2. marts. – Dron-
ningparade den 16. april (75 år) i København. – Flag-
parade på Dybbøl Skanser den 18. april. – Den 15. 
april bliver der en ny skydekonkurrence i Alslev 
Skytteforenings lokaler, sammen de andre soldater-
foreninger. – Der kommer nok også en ny tur i Oks-
bøl og omegn mm.
 Med hensyn til den kommende Luftværnsartilleri-
stens Dag kan man se mere i Projektøren og på LAFs 
hjemmeside senere.

Dagsorden pkt. 3.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, 
som blev godkendt. 

Dagsorden pkt. 4.
Der var ingen indkomne forslag.

Dagsorden pkt. 5.
Følgende er på valg:
Næstformand, Ole Larsen og Hans Ole Villadsen og 
Niels Peder B. Jensen, de blev genvalgt.
 Suppleant blev Hans Peder Thøgersen.

Dagsorden pkt. 6.
Følgende er på valg:
Jørn Chr. Jessen, han blev genvalgt.
 Revisorsuppleant blev Thomas Staal.

Dagsorden pkt. 7.
Følgende blev valgt som delegerede til Landsgene-
ralforsamlingen: Henning Hein og John Martin Chris-
tiansen (Chris).

Dagsorden pkt. 8.
Under eventuelt var der en dialog om både det ene 
og andet. 

Dirigenten takkede for en ro under generalforsam-
lingen og gave ordet til formanden, som takkede di-
rigenten for en god styring af generalforsamlingen.

H  K -  I
Hærens Kamp- og Ildstøttecenters et års fødsels-
dag blev mandag den 2. marts 2015 fejret med 
parade i mindelunden i Oksbøl

Af 171050/72 Sekretær John Martin Christiansen 
(Chris)

Taler ved chefen for Hærens kamp- og Ildstøttecen-
ter og viceborgmester Peder Foldager, musik fra 
Slesvigske Musikkorps, udnævnelse af årets med-
arbejder, kåring af årets foto(graf) og afslutningsvis 
skydning af Dansk Løsen.
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Efter paraden blev alle budt på boller og varm kakao.
Årets medarbejder, SSG Stefan Ahm kåres som 
årets medarbejder ved Hærens Kamp- og Ildstøt-
tecenter. Af diplomet fremgår blandt andet, at Ste-
fan – i sin funktion som sektionschef for Stabsstøt-
teelementet – altid er klar til at løse opgaver og 
gør det på en meget professionel og effektiv måde. 
Med en ansvarsfuld, engageret og altid positiv til-
gang til jobbet, tager han også gerne en tørn for an-
dre sektioner, når hans kompetencer fra tidligere 
funktioner kan hjælpe andre i belastede perioder.
Med sit gode humør går Stefan altid forrest og ska-
ber et godt arbejdsmiljø i Stabsstøtteelementet, hvor 

han af sine medarbejdere opfattes som en god chef 
og sparringspartner – ligesom han og Stabsstøtte-
elementet har gode relationer til Hærens Kamp- og 
Ildstøttecenters øvrige sektioner og afdelinger.
 Årets foto, SSG Flemming Ahrenkiel vinder årets 
fotokonkurrence med et billede af LEO 2 under frem-
rykning. Et billede af god kvalitet, præget af action, 
liv og bevægelse og med en lot spejling af kampvog-
nen i vandet foran.

Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdeling del-
tog med Formand Henning Hein og Sekretær John 
Martin Christiansen (Chris) samt fanen.

D  4.  1945
I samarbejde med soldaterforeninger i Esbjerg og 
Varde bliver der a holdt en mindehøjtidelighed ved 
Mindestenen i Gravlunden, Esbjerg.

Med følgende program:
·  Alle faner møder kl. 18.45
·  Fanerne stiller op og føres til mindelunden.
·  Velkomst.
·  Der synges ”En lærke lettede”.
·  Kransnedlægning.
·  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. Det er i år 70 år siden budskabet kom.

D  4.  1945    V
Mandag den 4. maj er det 70 år siden, at budskabet 
i radioen lød:

”I dette øjeblik meddeles 
det, at Montgomery har 

oplyst, at de tyske tropper 
i Holland, Nordvesttyskland 

og Danmark har 
overgivet sig”.

Varde Garnison, Forsvarsbrødre i Ølgod og Varde, 
Feltartilleriforeningen og Luftværns-Artilleri-For-
eningen, Esbjerg Afdeling, markerer dagen med at 
genhøre radioens budskab på samme tidspunkt som 
dengang.
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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

R   

Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19.00 på Dannevir-
ke Soldaterhjem i Odense

Af 707919/66 Formand Folmer Riis 

1. Valg af dirigent og referent.
Leif Christensen tidl. formand Soldaterforeninger-
nes Fællesrepræsentation Fyn (SFF) valgt som diri-
gent. Kim Brandt Thomsen valgt som referent.

2. A læggelse af beretning.
Formandens beretning godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Det af kassereren fremlagte regnskab godkendt.
 I den forbindelse blev det besluttet at inde en an-
den bankforbindelse, da Danske Banks gebyrer er 
blevet uanstændigt store.

4. Behandling af indkomne forslag. – Ingen forslag 
modtaget.

5. Valg til bestyrelse samt suppleanter.
Kim Brandt Thomsen og Jørgen Månsson genvalgt 
til bestyrelsen. (Aksel Jensen og Folmer Riis ikke på 
valg). Carl Erik Christensen genvalgt som suppleant.

6. Valg af revisorer og do. suppleanter.
Mogens Toft Hansen genvalgt som revisor. Tonny 
Bjarke Sørensen genvalgt som revisorsuppleant.

7. Eventuelt
Debat om løst og fast.

Efter generalforsamlingen var der kammeratligt 
samvær med livlig snak om vores soldatertid.

F  
For 6½ 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 
rammen for bestyrelsens arbejde. 
 Vi er derfor stadig i bestyrelsen særdeles tilfredse 
med det etablerede samarbejde med de andre sol-
daterforeninger her på Fyn (SFF = Soldaterforenin-

gernes Fællesrepræsentation Fyn ). Dette samarbej-
de gør nemlig, at bestyrelsen ikke selvstændigt skal 
stå for alle arrangementerne. Som man har kunnet 
se i Projektøren, har vi således i 2014 i samarbejde 
med SFF haft en hel del arrangementer. Derforuden 
generalforsamlingen med efterfølgende kammerat-
ligt samvær i eget regi. Fyns Afdelingens medlems-
tal er p.t. 56 medlemmer, hvilket er en tilbagegang 
mod sidste års 63 medlemmer. Bestyrelsesmøderne 
er for det meste a holdt som tlf.møder og vha. e-mail 
korrespondance. Formanden har deltaget i LAF for-
mandsmøde i Søgårdlejren lørdag den 8. mar. 2014 
og på bestyrelsens vegne repræsenteret Fyns Afde-
lingen på LAF landsgeneralforsamlingen samme-
steds søndag den 9. mar. 2014. Jørgen Månsson og 
Folmer Riis har repræsenteret Fyns Afdelingen ved 
LAF Gubbefrokosten i Fredericia lørdag den 4. okt. 
2014. Ligeledes deltog Jørgen Månsson og Folmer 
Riis fra Fyns Afdelingen ved LAF 80 års Fødselsdags-
fest på Vissenbjerg Storkro lørdag den 6. dec. 2014. 
Jørgen Månsson har repræsenteret Fyns Afdelingen 
på generalforsamlingen i Soldaterhjemsforeningen 
Dannevirke. Fyns Afdelingen er medlem af Soldater-
hjemsforeningen Dannevirke, som ejer og ved frivil-
lig arbejdskraft driver Soldaterhjemmet Dannevirke. 
Bestyrelsen fortsætter, den tidligere iværksatte, ind-
samling og kopiering af billeder til brug bl.a. ved se-
nere mødeaftener.

K   
Torsdag den 9. april
Blomsternedlæggelse: Danmarks besættelse 
1940
Kl. 9.00 på Odense Assistens Kirkegård, til venstre 
indenfor hovedindgangen fra Heden, litra BF.
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

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

Tirsdag den 21. april
”Afghanistan efter krigen”
Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. 
Boulevard 15, Odense C.
 Kaptajn af reserven Christina Jo Larsen skitserer 
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Jylland Midt Vest Afdeling  oprettet 22. september 2010

Formand:  590810/63  Simon Muusmann, Gadegårdsvej 46 A, Lind, 7400 Herning, tlf. 97 22 02 99/30 95 22 79, e-mail: mail@muusmann-oliefyr.dk
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 4231 6636, e-mail: svendbogbus@gmail.com

R   
LAF M  V  A
Af 190150/70 Sekretær Svend Erik Larsen

Generalforsamlingen blev a holdt på Soldaterhjem-
met i Holstebro den 9. februar 2015.

1. Referat 2014 blev læst op af formanden og god-
kendt.

2. Regnskabet blev gået igennem og godkendt, der 
var intet at bemærke.

3. Der var ingen indkommende forslag.

4. Valg: Formand, Simon Muusmann
 Kasserer, Svend Åge Christensen

 Sekretær, Svend Erik Larsen
 Bestyrelsesmedlem, Jørgen Bilgrav
 Suppleant, Flemming Sørensen

5. Formandsmødet den 8. marts, det bliver Peder 
Iversen og Jørgen Bilgrav, som tager til mødet.

6. Der blev snakket om skydning i Alslev ofg det 
blev 4 mand som kører den 15. april, Peder Iversen, 
Svend Erik Larsen, Jørgen Bilgrav samt en mere.

7. Der blev snakket om det som vi er ved at lave i Fin-
derup til Classic Military Show, vi vil a holde de ud-
gifter som der er til forplejning/indkvartering som 
er ca. 150,- kr.

8. Tak for en dejlig generalforsamling.  

fremtidsudsigterne for det store land med en befolk-
ning med meget divergerende meninger.

Kaptajn af reserven Christina Jo Larsen

(I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Samling).

Mandag den 4. maj
Mindeparade i Ansgar anlæg: Befrielsen 1945
Kl. 19.00 med Gudstjeneste i Ansgar kirke, Odense, 
afslutning med levende lys ved mindestenen. 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Torsdag den 14. maj – Kr. himmelfartsdag.
Blomsternedlæggelse: Svendborg Krigergrave
Kl. 14.40 fanerne møder på torvet i Svendborg
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

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

Mandag 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)

Lørdag den 29. august
Blomsternedlæggelse: Oprøret mod samarbejds-
politikken 1943
Kl. 09.45 på Odense Kaserne
Kl. 10.00 ved Mindestenen ved Patologisk Institut, OUH. 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Lørdag den 29. august
Fugleskydning
Kl. 9.00 på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, Odense 
med morgenkaffe, salg af skydelodder, nærmere op-
lysninger og tilmelding (senest 6. august) kontakt 
Ole Strunge tlf. 30 32 14 08.
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

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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LAF Jylland Midt Vest inviterer til besøg på 

DANMARKS FLYMUSEUM
Lufthavnsvej 1, Stauning

6900 Skjern

Museet er et 7600 kvadratmeter stort moderne og levende lymuseum med 
50 danske og udenlandske luftfartøjer fra 1911-2000, med bl.a. svæve ly, veteran ly, 

jager ly og helikoptere, samt luftværnsmateriel som blev brugt gennem tiderne. 
Som for eksempel 40 mm Luftværnskanon, Bofors og 12,7 mm Firling og meget andet.

Vi mødes ved lymuseum, lørdag den 16. maj 2015, kl. 11.00.

Tilmelding senest den 13. maj 2015 til
Simon Muusmann på tlf. 30 95 22 79 eller e-mail muusmannmail@gmsil.com 
Svend Erik Larsen på tlf. 20 46 89 31 eller e-mail ulla-svend@larsen.mail.dk 

Priser:
Voksne 70,- kr. Børn (7-14 år) 30,- kr. Børn (0-6 år) gratis

Grupperabat ved 15 personer 30 % - eller guide.
Autocampere og campingvogne er velkommen til at overnatte (der indes ingen faciliteter)

Der er også mulighed for at køre til Ringkøbing og se den store udstilling 
på Ringkøbing MuseumHerningvej 4, 6950 Ringkøbing

Åben mandag-fredag kl. 11-17 og lørdag kl. 10-14 og søndag kl. 11-17.

Det er om, Lancasteren som kommer lyvende lavt hen over dig. Der lyder et øredøvende ”brøl” 
fra de store motorer, mens den forsøger at undgå de tyske natjagere, 

for det kan koste hele besætningen livet, og det gjorde det også for mange. 
I alt 19 ly styrtede ned omkring Ringkøbing Fjord under 2. Verdenskrig. 

Omdrejningspunktet i den nye udstilling er den store 1:1 skala attrap af en Lancaster, 
og udstillingen fortæller i lyd, ilm, originale genstande og storformatbilleder, 

om de ly der styrtede ned, om deres missioner og menneskene bag.

Husk at tage madkurven med der er bænke som kan benyttes i Stauning.



17P

Jylland Midt Øst Afdeling  oprettet 20. februar 2013

Formand:  506126/61 Jørgen Krabbe, Damtoften 12, 8260 Viby, tlf. 2924 1011, e-mail: jorgenkrabbe@hotmail.com 
Sekretær:  240457/74  Johnny Larsen, Æblehaven 7, 7100 Vejle, tlf. 6047 9740, e-mail: mors.navn@jubii.dk
Kasserer:  030252/73  Karsten Vestergaard Nielsen, Dalstrøget 37, 8600 Silkeborg, tlf.8682 0385, mobil 40036 3285, e-mail: nilka@post11.tele.dk

G  
LAF J  M  Ø  

Onsdag den 25. februar 2015 a holdte vi vores 
generalforsamling på Kovnogade 2, 8000 Århus 
C, kl. 19.00.

Af 240457/74 Sekretær Johnny Larsen

Der var fremmødt 7 deltagere.

Dagsordenen var som følger: 
1. Valg af dirigent og referent
2. A læggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5.  Valg af bestyrelse og suppleanter 

– på valg er Karsten V. Nielsen og Martin Drescher
6. Valg af revisorer og suppleanter
7. Eventuelt.

Vi startede aftenen med at mødes i Marineforenin-
gens lokaler, da vi manglede nøglen til vores vanlige 
rum. Vi ik en øl sammen, og ik ringet efter en nøg-
le. Formanden, Jørgen Krabbe, kom med Danmarks 
bedste burgere fra havnen i Århus, som vi indtog, 
mens vi ventede på nøglen. Der havde været indbrud 
i både Marineforeningen og Samvirkende Soldater-
forening (vores lokaler), men det var heldigvis ”kun” 
kontanter der var stjålet. Døren til vores lokale var 
blevet sparket ind, så den var blevet repareret med 
en plade. Vi ik nøglen, og kunne gå til egne lokaler 
og starte vores generalforsamling.
 Formanden startede med at fortælle, at der var 
plads ved skydeholdet, som skyder 4 gange årligt i 
Århus. Hvis der er nogle, der er interesseret i at del-
tage på holdet, kan de kontakte Knud Jøhnke på tlf.: 
40 85 03 37. 

Valg af dirigent og referent
Vi valgte som sædvanligt ingen dirigent, da vi jo ikke 
havde 100 mand at holde styr på. Som referent valg-
tes sekretær Johnny Larsen.

A læggelse af årsberetning
Formanden a lagde årsberetning. Han talte om de 2 
arrangementer vi a holdte sidste år, Silkeborg bun-
kermuseum og besøg SOK bunker Århus, og roste ar-

rangørerne for deres indsats, Karsten V. Nielsen for 
turen til Silkeborg bunkermuseum, og Johnny Lar-
sen for turen til SOK bunker Århus. Hyggelige ture og 
spændende ture, som det blev beskrevet. Ligeledes 
nævnte han, at det er en god idé at kunne tage sin 
bedre halvdel med. Der blev herefter talt om kom-
mende arrangementer. Da det jo er 75 året for Ty-
skernes besættelse af Danmark, bliver dette temaet 
for årets 2 arrangementer. Det første arrangement 
bliver besøg hos besættelsesmuseet i Århus, som er 
en del af Århus gamle by. Dette arrangement vil inde 
sted i maj, og det bliver formanden der står for dette. 
Arrangementet i efteråret bliver om Hvidsten med et 
indblik i historien om Hvidstensgruppen, Hvidsten 
kro, Hvidsten egn. Dette arrangement kommer Mar-
tin Drescher til at stå for, evt. i samarbejde med Ran-
ders afdelingen. Vi håber på stor opbakning til disse 
kommende arrangementer, også gerne fra andre af-
delinger!
 Formanden fortalte herefter om vores samarbej-
de med de Samvirkende Soldaterforeninger og Mari-
neforeningen. Vi bliver tilbudt at deltage i deres ar-
rangementer, men får som ofte informationerne for 
sent, så vi ikke har mulighed for at bringe det i Pro-
jektøren. Dette arbejder formanden på, og han har 
allerede fået lere info, så det bliver muligt at bringe 
indslag i Projektøren, så interesserede kan deltage. 
Yderligere kan man hente informationer på hjemme-
siderne www.aarhussoldater.dk og www.aarhusma-
rineforening.dk. 
 Yderligere blev det nævnt, at til brug for kontakt 
med vores medlemmer, er det meget ønskeligt, hvis 
I sender jeres evt. mailadresse og tlf. til os, da vi som 
ofte kun har adresse på jer. Derfor, send venligst je-
res evt. mailadresse og tlf. til laf.midtoest@outlook.
dk eller ring på telefon 29 24 10 11.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Vi har stadig ingen regnskab, men det får vi næste 
gang! Vi mangler bankkonto, da der på grund af reg-
lerne skal underskrives af hele bestyrelsen, hvilket 
blev gjort i dag. Vores revisor (Oluf Østergaard) og 
hans suppleant (Christian Jessen) har derfor igen 
ikke haft noget at lave, og vi kunne takke for deres 
ine indsats.

Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag, så her ik vi udleve-
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ret og gennemgået ”Vedtægter for afdelinger i Luft-
værnsartilleriforeningen”, som blev vedtaget på mø-
det. 

Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg var Karsten V. Nielsen og Martin Drescher. 
Begge ønskede at fortsætte og begge blev genvalgt. 
Der klappes af dem!

Bestyrelse: Jørgen Krabbe, Martin P. Drescher, 
Karsten V. Nielsen og Johnny Larsen

Valg af revisor og suppleant
Vi havde her Oluf Østergaard som revisor og Christi-
an Jessen som suppleant. De har som sagt ikke lavet 
noget endnu, men begge fortsætter, og får forhåbent-
ligt snart lidt at lave.

Eventuelt
Her blev der talt yderligere om forskellige arrange-
menter i Århus samvirkende soldaterforening. For-
manden forespurgte, om der var nogen der ønske-
de at deltage i repræsentantskabsmøde den 8. april 
2015 her på adressen, hvortil jeg tilmeldte mig. Re-
præsentantskabsmødet inder sted kl. 18.00. Ligele-
des blev der fortalt om foredrag, hvilket formanden 
vil orientere yderligere om. 
 Herefter fortalte formanden om Sancta Barbara 
som er artilleristernes skytshelgen. Han fortalte om 
hendes liv og død, og hvorfor hun var blevet artille-
riets skytshelgen. Her vil jeg så henvise til yderligere 
beskrivelse på LAF’s hjemmeside: http://www.luft-

vaernsartilleriforeningen.dk, hvor der er en længe-
re beskrivelse under fanebladet: Sct. Barbara. Og så 
var det, at formanden spurgte, om vi kendte sangen 
om Sancta Barbara, hvilket ingen af os gjorde. Han 
sang derfor første vers for os, og læste de andre op. 
De havde sunget sangen mange gange i of icersmes-
sen. Der er skrevet mange sange om Sancta Barbara, 
men denne er den mest kendte i Danmark, og skre-
vet af Oberstløjtnant L. S. Aabech (tidligere chef for 
14. luftværnsafdeling). Jeg bringer her sangen:

Sangen om Sancta Barbara
I vores batteri,
der er der fart og energi,
fordi vi alle hænger i.
Det går så nemt, da vi for længst,
de hårde tørn og sure tjanser helt har glemt.
Ja, vi vil værne om vort land og konge,
og dertil har vi vor kanon.
I modgang gælder vor patron,
Og vi hylder derfor Sancta Barbara.
Tralalalalalala. . . . .
Stem nu bare i, kammerat . . . . hej!
Stol på Sancta Barbara . . . . . hurra!

Giv agt! artillerist,
og skån kaninen for hver brist,
for den skal tale med til sidst,
når vi skal ud, på kongens bud,
og give jenden en lektion med skarpe skud.
Ja, vi vil værne . . . . .

Soldat! Du danske mand!
Det gælder nu at holde stand,
for vi skal kæmpe for vort land.
Når tid er nær, da Danmarks hær,
skal træde an og løfte højt vor fane kær.
Ja, vi vil værne . . . . . 

Herefter havde vi hyggeligt samvær med soldater-
historier og sjove oplevelser. Der blev talt om lidt af 
hvert fra ”dengang”. Vedrørende Landsgeneralfor-
samlingen den 7.-8. marts 2015 på Sandholmgård, 
Birkerød, her deltager formanden og undertegnede. 
Vi havde en dejlig aften, og siger tak til alle deltager-
ne. 

Sønderjyder er et folkefærd for sig, og de kan ikke foredrage, hvis folk spiller kloge. Sker det, skal de nok blive hjulpet ned på jorden 
igen. Ved en vandløbsregulering var der folk fra begge sider af grænsen til stede, og desuden deltog nogle fi ne landinspektører fra 
København og fra Kiel. En af herrerne fra Kiel kom med en længere redegørelse, og bagefter trådte en far København frem og be-
gyndte at oversætte. Men han stoppede brat, da en ældre sønderjyde sagde: 
- Det behøwwer do it, vi gammel her hår ållsammel gawn i tysk skuel.
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Der er på den ordinære generalforsamling den 25. februar 2015 i Kovnogade 2, 8000 Århus C, afgivet fuldmagt 
med underskrifter af hele bestyrelsen for tilladelse til åbning af bankkonto i foreningens navn:

LAF Jylland Midt/Øst

Underskrivere af dokumentet: Formand Jørgen Krabbe, sekretær Johnny Larsen, 
kasserer Karsten V. Nielsen og bestyrelsesmedlem Martin P. Drescher.

Kasserer Karsten V. Nielsen står for åbningen af kontoen.

Det bevidnes hermed, at ovenstående fuldmagt er underskrevet og udleveret til kassereren.

På bestyrelsens vegne

Sekretær 
Johnny Larsen

Vejle den 26-02-2015

FULDMAGT TIL ÅBNING AF BANKKONTO

FLYVESTATION KARUP 8. NOVEMBER 2014
 Min kone og jeg siger hermed tak for en vidunderlig tur til lyvestation Karup den 8. november 2014. 
Turen var arrangeret af Jylland Midt/Vest, og vi blev kørt rundt på lyvestationen i bus. 

Flyvestation Karup er Nordeuropas største lyvestation. Flyvestationen blev etableret som lyvebase af den tyske 
værnemagt i perioden 1940-45 under navnet: ”Fliegerhorst Grove”, og var i begyndelsen af krigen udgangspunkt 
for offensive operationer mod blandt andre England, men blev senere i krigen base for luftforsvars ly.

Af 240457/74 Sekretær Johnny Larsen

Området ved Karup blev valgt på grund af at det var 
ladt og øde, ligesom Alhedebanens nærhed havde 

en betydning. Tyskerne anlagde et sidespor til ba-

nen, og Grove Sidespor blev omtalt som den læng-
ste sidesporsanlæg i Danmark. Dette blev brugt til 
transporter af ammunition, brændstof, og byggema-
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terialer som blev brugt til etableringen af lyvesta-
tionen. 
Efter krigen og indtil 1949 blev lyvepladsen af In-
denrigsministeriet anvendt som lejr for ca. 22.000 
tyske lygtninge. De 1.500 grave ved Gedhus og 
Flygtningekirkegården i Grove med 1.300 grave vid-
ner om den periode.
 På Flyvestation Karup er en lang række af Flyve-
våbnets eskadriller oprettet siden 1950 og sene-
re lyttet til andre danske lyvestationer. De mest 
kendte eskadriller på lyvestationen i nyere tid er 
nok Eskadrille 725 (jagerbomber) og 729 (rekogno-
scerings ly), der fra 1970 til 1993 løj Saab 35 Dra-
ken som de sidste jager ly på Karup, da eskadriller-
ne blev nedlagt i 1993. Udover Draken- lyene har en 
lang række andre jager ly været på Flyvestation Ka-
rup siden 1950’erne.
 Dens samlede areal er 2.900 ha, som fordeler sig 
på lyvepladsareal, øvelsesområde, skov og planta-
ge, landbrugsjord og områder med mose, kær, hede 
og krat. Der er 9 km startbaner, 31 km rullebane for 
ly, 48 km asfalt- og betonveje og 40 km skov og hede. 

Det daglige lyoperationsområde, som udgør ca. 1/3 
af arealet, er indhegnet (15 km hegn).

 Flyvestation Karup er i dag navnet for det fysiske 
lyvestationsområde, hvor Helikopter Wing Karup 

(HW KAR) er den operative myndighed på området, 
derudover har et antal skoler og myndigheder også 
hjemme på lyvestationen.
 Vi startede turen op af Adolf Hitler Strasse, som 
dog har skiftet navn siden krigen. Vi kørte rundt og 
så området, og lere af de gamle bunkere. Først så 
vi den nye redningshelikopter, AW101 AgustaWe-
stland. Herefter blev det AS 550 Fennec, og til sidst 
Lynx Mk.90B. Den sidste er den søværnet bruger til 
at jage pirater nede ved Somalia. 
 Der var malet dødningehoveder på maskinen, ef-
ter hvor mange pirater den havde fanget. Efter at 
have set de forskellige helikoptere, så vi på lyvesta-
tionens brandstation, og ik vist hvordan deres store 
brandbil virker. Vi sluttede turen med kaffe og kage 
på soldaterhjemmet.
 Vi siger tak til Midt/Vest for en dejlig tur. I øv-
rigt henvises til indlæg i projektøren januar – marts 
2015 af Svend Erik Larsen.
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Afdelingen indbyder alle medlemmer med ledsager til

PIZZASPISNING PÅ MACKIE’S I AARHUS
ONSDAG DEN 27. MAJ 2015, KL. 17.30

og derefter besøg på

BESÆTTELSESMUSEET I AARHUS
Mathilde Fibigers Have 2, 8000 Aarhus C

Onsdag den 27. maj 2015, kl. 19.00

V       ,       LAF
Pris for hele arrangementet er 175,- kr. (Aftalte penge, tak). 

Ønsker man kun at deltage i besøget på Besættelsesmuseet er prisen 75,- kr.
Tilmelding senest tirsdag den 19. maj 2015 med navn og telefonnummer samt antal deltagere 

på telefon (helst pr. SMS) 29 24 10 11 eller på e-mail til følgende adresse laf.midtoest@outlook.dk
Max antal deltagere 20. (først til mølle princippet)

A
8 Kegler – Esbjerg
9 Blomsternedlæggelse –Fyn
17 Kegler – København
18 Blomsternedlæggelse – Fyn
21 Foredrag – Fyn
22 Kegler - Esbjerg

M
4 4. maj 1945 – Esbjerg
4 4. maj 1945 – Varde
4 Mindeparade – Fyn
6 Kegler – Esbjerg
9  Danmarks Flymuseum 

– Aalborg
12  Besøg på Panzer Museum East 

– Sjælland
14 Blomsternedlæggelse – Fyn
15  Skydning – Esbjerg 

(se Projektøren nr. 1 2015)
15 Kegler – København
16  Danmarks Flymuseum 

– Jylland Midt Vest
20 Kegler – Esbjerg
23  Tattoo i Sverige 

– Landsbestyrelse
27  Besættelses Museum 

– Jylland Midt Øst

J
4 Aftenud lugt – Randers
5 Kegler – København
13  Generalforsamling 

100-mandsforeningen
15 Valdemarsdag – Fyn
19 Kegler – København
20  Forsvarets Dag Kronborg 

– København

LAF  AKTIVITETSKALENDER 2015
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Formand:  100149/69 Kurt Jaenicke, Kirkevej 49, 6360 Tinglev, tlf. 7468 7178, e-mail: kurt@jaenicke.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

R   

Den 3. februar 2015 a holdt i LAF-stuen i Søgård-
lejren.

Af 310140/69 Sekretær Frede Jørgensen

Formanden, Kurt Jaenicke, var på ferie og Johan P. 
Meier havde sygdomsproblemer.
 Frede bød velkommen, og så gik vi i gang.

1. Frede blev valgt til dirigent og referent – konstate-
rede rettidig indkaldelse – og fortsatte med

2. Beretning over året 2014 i LAF-Syd.
Generalforsamling blev a holdt den 04. februar uden 
bemærkninger.
 Formandsmøde blev a holdt i Søgårdlejren den 
08. marts.
 Landsgeneralforsamlingen blev a holdt i Søgård-
lejren den 09. marts.
 Til begge arrangementer var der en del forbere-
delser og planlægning, der gennemførtes sammen 
med Chris og Jørn.
 Til afviklingen var der hjælp fra Kurt og Hans Ej-
nar, der optrådte som chauffører på de minibusser, 
som hjemmeværnet beredvilligt havde stillet til rå-
dighed for a hentning af deltagere på stationen, og til 
ud lugter til Gråsten Slot og Frøslevlejren.
 Den 14. juni havde vi den årlige ud lugt til Histo-
riecenter Dybbøl og til Cathrinesminde Teglværks-
museum. En fantastisk lot sommerdag.
 Den 05. og 06. september holdt vi jubilarstævne i 
Søgårdlejren, hvor hele bestyrelsen var i gang. Mid-
dagen – gule ærter med tilbehør samt pandekager 
med hjemmelavet is – smagte fantastisk.

 Den 04. oktober var der ”Gubbefrokost” i Frede-
ricia.
 Den 04. oktober var der besøg af Nordsjællands 
Hjemmeværnsorkester, der spillede i Sønderborg 
om formiddagen og i Padborg om eftermiddagen.
 Den 04. november holdt vi bestyrelsesmøde, for at 
planlægge generalforsamlingen og evt. aktiviteter i 
2015.
 Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Bent fremlagde regnskabet, der var ikke den sto-
re omsætning.
 Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Der var ingen indkomne forslag.

5. Johan P. Meier, Bent Eskildsen og Frede Jørgensen 
blev alle genvalgt.
 Carsten P. Lund valgtes som suppleant.

6. Kontingentindbetalingen er et problem for med-
lemmer uden computer. Der opkræves kraftige ge-
byrer for at ekspedere gennem bank eller postbutik.
 Kan vi evt. sætte kontingentet ned med gebyret? 
Ellers kan vi risikere at miste medlemmer på den 
konto?

7. Ingen a klaring.

8. Finn Andersen valgtes som revisor. Niels Aamann 
valgtes som suppleant.

9. Der var mange forslag til ture i 2015:
Hjemsted Oldtidspark, Danfoss Arkiv og museum, 
Marinestation Mürwik, Haderslev Kaserne, Glücks-
borg Slot, Sønderborg Slot, Augustenborg Slot. 

De var tre gæve gutter, som havde været inviteret til en meget fugtig fest. På hjemvejen støttede de sig broderlig til hinanden, men 
det kneb dem lidt at fi nde ud af, hvem der var hvem. Det stod imidlertidig klart, at en af dem var brugsuddeler Nielsen, og da de 
nåede brugsen, hvor lejligheden lå på 1. sal, standsede de og larmede så længe, at brugsuddelerens kone dukkede op i vinduet. Da 
de bad hende komme og hente manden, blev hun sur, skældte dem ud og smækkede vinduet i. Det funderede de tre lidt over, men 
så råbte de op igen, til konen på ny viste sig, og så sagde en af dem:
– Ja, do kommer no te å kom nier å upég Nielsen, for vi anner sku jo også gjan hjem.
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KEGLEKLUBBEN KØBENHAVN
Vi spiller kegler i 2. kvartal på følgende datoer:
April måned: Spilles kun fredag den 17.
Maj måned: Spilles kun fredag den 15.
Juni måned: Spilles fredag den 5. og 19.

Fredag den 5. juni holder vi sommerafslutning, tilmelding er 
derfor nødvendig, vi afslutter spillet med en gang mad.

Som tidligere nævnt spiller vi i Grøndal Centret på Hvidkildevej 64.
Der er ledige pladser på holdet, kom og nyd en dejlig aften med os 
der spiller.
Vi kegler fra kl. 19.00 til vi ikke kan mere.
Alle ønskes et rigtig godt og varmt forår og en forhåbentlig god sommer.

På gensyn på keglebanen

Københavns Afdeling oprettet 29. november 2011

Formand:  689706/65  Bent Marchmann, 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 4017 3085
Kasserer:  606612/64  Lennart Marcussen, Folemarksvej 31, 2605 Brøndby, tlf. 3050 3129, e-mail: lma.tk@kabelmail.dk

R     
– K
Af sekretær 228787/54 Peter Pedersen

Generalforsamlingen blev a holdt på Sandholmgård, 
Ellebækvej 11, 3460 Birkerød.

1. Valg af dirigent og referent
John Lassen blev valgt til dirigent og Peter Pedersen 
blev valgt til referent. Dirigenten konstaterede at ge-
neralforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. A læggelse af årsberetning
Formanden a lagde beretning og kunne konstatere 
at vi havde deltaget i 2 arrangementer i det sidste år.
 Vi havde en rundvisning på Garderhøjfortet i Gen-
tofte den 15. maj. Der var 22 personer til rundvisnin-
gen, som var et meget interessant emne om de gamle 
befæstningsværker omkring København.
 Den 20. september var vi til jubilardag på Sand-
holmgård, og der blev underholdt af Jernløse Horn-
orkester.
 Lørdag den 6. december var der 80 års fødsels-
dagsfest.
 Det skulle have været på Blommenslyst i Odense, 
men på grund af visse ting der skete, blev festen lyt-
tet til Vissenbjerg Kro, en dejlig fest.

 Formanden takkede bestyrelsen for et godt sam-
arbejde i det forgangne år.
 Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen.

5. Valg af bestyrelse
Kassereren, Lennart Marcussen blev genvalgt.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Dan Andersen og John Lassen, blev begge genvalgt.

7. Valg af delegerede til landsgeneralforsamling
Bent Marchmann og Peter Pedersen blev valgt.

8. Eventuelt
Dronning Margrethes fødselsdag – Bent Marchmann 
og Arne Pedersen stiller med fanen.
 Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med 
tak for god ro og orden.
 Der blev derefter serveret et par stykker smørre-
brød og et glas øl og en enkelt klar.
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FORSVARETS DAG PÅ KRONBORG
LØRDAG DEN 20. JUNI 2015

LAF København inviterer dig til at deltage i Forsvarets Dag på Kronborg
Det er en festlig og lot dag hvor mange soldaterforeninger og hjemmeværn 

deltager i en lot parade.

Kronborg Slot set fra søsiden (arkivfoto)

P
09.00 Vi mødes på Axeltorv.
 Hjemmeværnsdistrikts Nordsjællands Musikkorps spiller.
09.20 Der gøres klar til afmarch.
10.00 Start fra Axeltorv. Paraden anføres af Flyverhjemmeværnets Tamburkorps.
10.25 Kransenedlægning, Kronborg. Velkomst ved Slotsforvalteren.
 Paraden fortsætter til Slotsgården.
10.50 Indrykning i Riddersalen, Kronborg.
 Fanerne føres ind.
 Velkomst ved formanden for ”Forsvarets Dag”.
11.15 Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland spiller.
12.00 Fællessang ”Hvor smiler fager den danske kyst”.
 Musikkorpset spiller.
12.30 Overrækkelser af hæderstegn mm.
12.40 Fællessang ”I alle de riger og lande”.
 Taler.
13.05 Fællessang ”den danske sang er en ung blond pige”.
13.10 Fanerne bæres ud.
13.15 Afslutning på Forsvarets Dag.

Herefter er fri manøvre.

Hvis du er interesseret i at deltage i paraden eller fri manøvre bagefter, bedes du tilmelde dig til sekretær 
Peter Petersen på telefon 40 17 30 85.
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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: marienborgvej66@webspeed.dk

D  S  S
Af 241248/68 Formand Paul E. Wolff

Det årlige repræsentantskabsmøde i Samvirket blev 
a holdt torsdag den 4. december 2014. Det blev af-
holdt i Marinestuen, på Toldbodgade i Randers. Af-
delingen var i år repræsenteret af kassereren Frits 
Broberg og LAF formanden.
 Selve repræsentantskabet forløb efter dagsorde-
nen med registrering af foreningernes medlemstal, 
a læggelse af beretning, regnskab indkomne forslag 
og valg.
 Formanden orienterede i sin beretning kort om de 
aktiviteter, hvor Samvirket havde deltaget i det for-
løbne år. Beretninger og regnskab blev godkendt 
uden bemærkninger. Der var ikke indkommet for-
slag til behandling i år. 
 Til slut blev valgene til bestyrelse, revisor og sky-
deudvalg gennemført. Der var genvalg af Lars Gjæt-
termann som formand, samt genvalg på de øvrige 
poster. Med undtagelse af en enkelt post i skydeval-
get hvor der var nyvalg til Jens Degn fra Marinefor-
eningen. Der var således også genvalg til Frits Bro-
berg og P. E. Wolff til bestyrelsen. 

S    
Vintersæsonen er startet indendørs i Vorupkær, den 
6. oktober 2014. Første del af sæsonen blev afsluttet 
med juleskydning den 8. december 2014.
 I år var der ikke gevinster til LAF. Hverken i skyd-
ning eller lotteri.
 Den sidste halvdel af sæsonen startede den 12. ja-
nuar 2015 og afsluttes med pokalskydning den 16. 
marts 2015. 

A  
Af 241248/68 Formand Paul E. Wolff

Den ordinære generalforsamling blev som annon-
ceret i Projektøren, a holdt mandag den 16.. februar 
2015 sammen med vores normale skydeaften. 

 Kassereren Frits Broberg inviterede os med hjem 
på Marienborgvej, så generalforsamlingen kunne af-
holdes under mere behagelige former end på skyde-
banen.
 Formanden 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.
 Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et un-
derskud på kr. 951,00 som blev godkendt uden be-
mærkninger. Afdelingen har i regnskabsåret alene 
modtaget grundtilskud på 525,00 kr. til generelle 
udifter, fra Landsforeningen.
 Under forslag til behandling var der indkommet 
forslag fra bestyrelsens forslag til dato for vores af-
tenud lugt. Det blev besluttet, at a holde en aftenud-
lugt til Bjerringbro den 4. juni 2015. 

 Under valg af medlemmer til bestyrelsen, var der i 
år valg af kasserer og næstformand. Det blev til gen-
valg af Frits Broberg til kasserer og næstformand.

K     
Aftenud lugt – Der a holdes en aftenud lugt torsdag 
den 4. juni 2015 til Bjerringbro. Bemærk nødvendig 
tilmelding, af hensyn til planlægning, senest 1 uge 
før denne dato til kasserer Frits Broberg på tlf. 86 43 
00 10/21 17 72 92. Her vil det også blive oplyst om 
mødested og tidspunkt.

Skydning – vi starter igen den 5. oktober 2015 på 
skydebanen i Vorupkær, kl. 19.30. 

Aktivitetskalender
4. juni 2015 Aftenud lugt
5. oktober 2015 Skydning
19. oktober 2015  Skydning
2. november 2015 Skydning
16. november 2015 Skydning
7. december 2015 Juleskydning

Karl Aage var af den slags, som havde lidt svært ved at kende forskel på mit og dit. Det medførte, at han jævnligt var i konfl ikt 
med myndighederne og af og til måtte en tur bag tremmer. Han havde kun været på fri fod kort tid, før han måtte ind igen, og da 
en betjent afl everede han i arresten, sagde arrestforvareren.
- Nå, det var ikke længe, du var fri, hvad?
Karl Aage trak resigneret på skuldrene og sagde:
- Nej, såmænd. Der sku wal eet wær nøj post te mæ?
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Formand:  582401/69  Bent Osmer Clausen, Møllesøvej 9, Dokkedal, 9280 Storvorde, tlf. 4160 0370, e-mail: boc@skylinemail.dk 
Næstformand/Sekretær:  582444/63 Preben Pedersen, Kærvej 45, 9210 Aalborg SØ, tlf. 9831 5074, mobil 2179 8173 / 3089 6420, e-mail: pmpmik@gmail.com
Kasserer:  582443/63  Peter Baadsgaard Brun, Poseidonvej 4, 9210 Aalborg Ø, tlf. 98 14 12 74/40 18 54 62, mail: poseidon@privat.dk 

Aalborg Afdeling oprettet 28. november 1964

BESØG PÅ PANZER MUSEUM EAST
Panzer Museum East er Danmarks største privatejede museum. Museet har Skandinaviens største 

samling af køretøjer, uniformer, effekter fra den østlige side af jerntæppet fra den kolde krig.
Vi mødes på Panzermuseum East, Fladholtevej 18, 4200 Slagelse

Tirsdag den 12. maj kl. 13.00

 Logo for Cafe Bomben (arkivfoto) BRDM 2  (arkivfoto)

Vi starter med kaffe og kage i Cafe Bomben kl. 13.00, kl. 13.30 starter vi en rundtur i museet 
på egen hånd – herefter slutter vi af med en øl i Cafe Bomben.

Hele arrangementet koster kun, kr. 125,00 pr. person
Medlemmer fra LAF København er meget velkommen. Vi kan arrangere fælleskørsel til Fladholte.

Tilmelding til Hans Peter Bach på tlf. 40 42 69 04 eller hp@hpbach senest den 5. maj 2015.

Sjællands Afdeling oprettet 16. september 2010

Kontaktperson:  621306/64  Hans Peter Bach, Kongevejen 482, 2840 Holte, tlf. 45821473, mobil 40426904, e-mail: hp@hpbach.dk 
Kontaktperson:  Vakant
Kontaktperson:  Vakant

Af 582444/63 Næstformand/sekretær 
Preben M. Pedersen
 
Referat fra den årlige generalforsamling på Biersted 
Kro fredag den 13. februar 2015 kl. 16.00.
Der deltog 11 af foreningens medlemmer.

D
1. Formanden, Bent O. Clausen bød velkommen og 
forsamlingen valgte ham til dirigent. Preben M. Pe-
dersen blev valgt til referent.

2. Formandens beretning: På generalforsamlingen 
den 14. februar 2014 blev de nye afdelingsvedtægter 
vedtaget, dog med ønske om et par ændringer. Til be-
styrelsen blev de 3 ”gamle” bestyrelsesmedlemmer, 
Bent O. Clausen, Henning B. Olsen og Peder K. Klint 
genvalgt. Ud gik Bent B. Jensen og Jørgen E. Ander-
sen, sidstnævnte blev genvalgt som revisor. Den 8. 
maj a holdtes årets første medlemsmøde. Det fore-

gik ” Springeren maritimt Oplevelsescenter”, hvor en 
guide, der selv havde gjort tjeneste på ubåden Sprin-
geren viste rundt og forklarede om de mange udstil-
lede genstande. Seks medlemmer deltog.  
 Den 16. oktober 2014 mødtes vi på Aalborg For-
svars og Garnisionsmuseum Museum, her studere-
de vi bl.a. de mange udstillede luftværnsgenstande 
både kendte og nyere. Syv medlemmer deltog.

3. Uddeling af diplomer, 479477 Ole Larsen og 
582401 Bent O. Clausen er udnævnt til Æres Gub-
ber. 262964 Poul E. Christensen, 479511 Kaj Han-

Diverse gubber
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sen, 653183 K. Simonsen og 479529 Peder K. Klindt 
er udnævnt til Gubber.

4. Kasserer Henning B. Olsen forelagde regnskabet, 
der blev godkendt uden bemærkninger.

5. Indkomne forslag fra medlemmerne: Karl E. Thor-
sen havde indsendt forslag om, at lytte tidspunktet 
for den årlige generalforsamling til kl. 11.00. Forsla-
get blev enstemmigt vedtaget. Formanden fremlag-
de forslag fra bestyrelsen om følgende udvidelse af 
vedtægterne: Afdelingen tegnes af formanden i for-
eningen i forening med et bestyrelsesmedlem. For-
manden og et bestyrelsesmedlem kan give fuldmagt 
til kassereren, så denne kan disponere over afdelin-
gens konti, både direkte og via netbank. Forslaget 
blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen: Peter Baadsgaard Brun og 
Preben M. Pedersen, der i 2014 blev nyvalgt for 1 år 
samt Peder K. Klint var på valg og blev genvalgt for 
2 år.

7. Valg af Revisor: Jørgen E. Andersen blev genvalgt.

8. Eventuelt: Det blev drøftet evt. at reducere antallet 
af bestyrelsesmedlemmer til 5 ved naturlig afgang.

Formanden rundede generalforsamlingen af med 
at takke de fremmødte for et godt møde og aftenen 
sluttede med hyggeligt samvær og lidt godt til ganen.

NB:
På den årlige generalforsamling, under punktet Diplo-
moverrækkelser, udvidede vi denne gang med en hyl-
dest til vort ældste medlem

575/45 Karl E. Thorsen

Thorsen har i år 70-års dag for indkaldelse, og har 
været LAF medlem siden 1960 altså 55 år. Summa en 
125-års dag at fejre.

Formanden sagde et par pæne ord til Thorsen, og 
ønskede ham endnu lere gode år i LAF, og sluttelig 
ik han et LAF-hurra.

LAF Aalborg laver en lørdagstur til Stauning lørdag den 9. maj 2015 med besøg på

DANMARKS FLYMUSEUM
Museet rummer en samling på ca. 50 ly, bl.a. en komplet samling af de danske KZ ly.

Vi starter dagen i Frederikshavn på rutebilstationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afgang kl. 7.00
Vi samler op på Sæby rutebilstation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afgang kl. 7.20
Vi samler op i Aalborg på parkeringspladsen motorvejen/Th. Sauersvej . . . . . . . Afgang kl. 8.00
Sydligere boende kan aftale opsamling ved tilmeldingen. Alle Laffer og lyinteresserede er velkomne.

Vi har reserveret en bus til 15 personer, så tilmeldingen er efter først til mølle princippet, 
turen koster kr. 150,- pr. person. På grund af den tidlige afgang vil vi sørge for kaffe og rundstykker 

på turen. Ligesom der vil kunne købes øl og sodavand i bussen.
Museet lukker kl. 16.00 så vi kan nå et besøg i en ”Cafe Fodkoldt” på turen hjem, 

hvis dette har interesse som vi aftaler det på turen sydpå.
Tilmelding til turen må gerne ske hurtigst muligt,

senest fredag den 24. april på telefon 41 60 03 07 eller på mail, boe@skylinemail.dk.
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FØDSELSDAGSFONDEN
A
1 653099/65 

Hædersgubbe
Jørgen Beiter
Pile Alle 6, 2. tv..
2630 Tåstrup
Tillykke med de 69 år

1 741903/67 
Gubbe
Bent Thrane
Strøjbjergvej 9,
Sigerslevøster
3600 Frederikssund
Tillykke med de 68 år

2 708209/66 
Hædersgubbe
Peter Hvidberg
Stammen 116
9260 Gistrup
Tillykke med de 70 år

3 158638/52 
Gubbe
Ejner Nielsen
Sallinge Ågade 20 A, 
Sallinge
5750 Ringe
Tillykke med de 83 år

3 653136/65 
Gubbe
Gunnar Kristensen
Søndervang 49
6840 Oksbøl
Tillykke med de 70 år

3 657783/66 
Niels Geerthsen
Nalmadebro 29 B
6300 Gråsten
Tillykke med de 69 år

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

4 299752/56 
Jens Erik Larsen
Flakkebjerg Elmevej 16
4200 Slagelse
Tillykke med de 78 år

5. 1949 startede Esbjerg 
Afdeling 66 år
 

5 60448/70 
Hædersgubbe
Arne Clausen
Søndermarken 24
6690 Gørding
Tillykke med de 67 år

6 270279/55 
Uffe Pedersen
Peter Hansensvej 18
5600 Fåborg
Tillykke med de 79 år

7 737154/67 
Arne Andersen
Valmuemarken 11
6771 Gredstedbro
Tillykke med de 68 år

7 70469/90  
Søren Ratzow
Heboltofr 125
6950 Ringkøbing
Tillykke med de 46 år

8 353888/57
Gubbe
Henning Blankschøn
Ledreborg Alle 2 H
4320 Lejre
Tillykke med de 78 år

10 798953/68 
Claus Madsen
Johannes V. Jensens Alle 26, 
2. sal dør 1
2000 Frederiksberg
Tillykke med de 67 år

10 366924/58 
Jørn Olsen
Brøndsted 151
3670 Veksø
Tillykke med de 76 år

10 582752/63
Erik Fynbo
Gammelgårdsvej 5
8660 Skanderborg
Tillykke med de 71 år

12 120449/69 
Hans Aage Eskildsen
Gartnervænget 27
5874 Hesselager
Tillykke med de 66 år

13 708197/66 
Gubbe
Frits K. Brantzen
Ikærvej 11, Glattrup
7130 Juelsminde
Tillykke med de 70 år

13 130449/69 
Bent Jessen
Vibevej 11
7160 Tørring
Tillykke med de 66 år

14 230727/54 
Æresgubbe
Gunnar Vork
Nordre Skanse 6
9900 Frederikshavn
Tillykke med de 81 år

14 299804/56 
Æresgubbe
Richard E.F. Dencker
Forsythiavej 26
2970 Hørsholm
Tillykke med de 79 år

14 741709/67
Gubbe
Gunnar Degner-Elsner
Gnibenvej 37
4583 Sjællands Odde
Tillykke med de 68 år

15 53196/65 
Hædersgubbe
Svend Erik Møller Jensen
Grævlingehøjen 4
8850 Bjerringbro
Tillykke med de 69 år

16 1040/49 
Æresgubbe
Poul V. Andersen
Farimagsvej 44 A
4700 Næstved
Tillykke med de 87 år

16 179832/53 
Oldgubbe
A.B. Suhr Nielsen
Vestervang 28
4850 Stubbekøbing
Tillykke med de 83 år

16 741901/67 
Gubbe
Leif Busk Sørensen
Krebsens Kvarter 9 A
2620 Albertslund
Tillykke med de 70 år

17 707949/66
Hædersgubbe 
Kurt Bryhl
Stadionvej 79
6000 Kolding
Tillykke med de 69 år

17 741843/67 
Kjeld Bjerre Nielsen
Byvænget 14
8960 Randers
Tillykke med de 70 år

18 139164/51
Helge Johansson 
Errindlevvej 14
4895 Errindlev
Tillykke med de 85 år

18 499871/61 
Æresgubbe
Morten Kroglund Mortensen
Hellig Kors Vænget 9
5600 Fåborg
Tillykke med de 73 år

18 794110/68 
Niels Vagn Esbjærg
Skansen 10, 3. tv.
6800 Varde
Tillykke med de 67 år

19 181747/53 
Oldgubbe
Poul F. Jensen
Savværksvej 7, Hjartbro
6541 Bevtoft
Tillykke med de 82 år

19 470329/60 
Æresgubbe
Jørgen Jacobsen Degn
Solbrinken 11
8654 Bryrup
Tillykke med de 73 år

21 153505/52 
Oldgubbe
Hugo R. Christoffersen
Bergstrømsvej 4 1.th.
2500 Valby
Tillykke med de 86 år

22 157833/52 
Hædersgubbe
Erik Andersen
Tendrupvej 30
8543 Hornslet
Tillykke med de 83 år

22 590837/63 
Æresgubbe
Ole G. Blicharz
Mørbjergparken 52, 
Vindinge
4000 Roskilde
Tillykke med de 73 år

23 1707/47 
Hædersgubbe
Lars G. Jacobsen
Ulrik Birchs Vej 51
9430 Vadum
Tillykke med de 90 år

24 73725/67 
Hædersgubbe
Leif Gammelgaard
Tromsøgade 5
8200 Århus
Tillykke med de 69 år

24 240449/69 
Eigil Rasmussen 
Blichersvej 3
8752 Østbirk
Tillykke med de 66 år

24 240457/74 
Johnny Larsen
Æblehaven 5
7100 Vejle
Tillykke med de 58 år 
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25 1964 startede Randers 
Afdeling 51 år

26 260457/74 
Bjarne Dyrby Jensen
Morbærlunden 36
6705 Esbjerg Ø
Tillykke med de 58 år

27 270451/72 
Gubbe
Jørgen Rubenhagen Freund
Fuglebakken 119, Snestrup
5210 Odense NV
Tillykke med de 64 år

27 590658/63 
Gubbe
Jørgen Kjeld Jensen
Greve Strandvej 90
2670 Greve
Tillykke med de 70 år
 

30 470075/60 
Hugo Drachmann Strunge
Spaden C 4, st. th.,
Høje Tåstrup
2630 Tåstrup
Tillykke med de 74 år

30 741737/67 
Hædersgubbe
Flemming Rasmussen
Åvænget 21, Dalby
4690 Haslev
Tillykke med de 68 år

30 300453/73 
Hædersgubbe
Hans Chr. Aagaard Jensen
Kirstinebjergvej 1
5792 Årslev
Tillykke med de 62 år

M  
3 544686/62

Hans Gert Almskou
Østrupvej 27
8543 Hornslet
Tillykke med de 73 år

4 621384/64 
Bruno Walenty Chylenski
Damhusdalen 67
2610 Rødovre
Tillykke med de 70 år

4 582419/63
Mogens Sønderby
Bakkevænget 62
8600 Silkeborg
Tillykke med de 71 år

5 50552/73 
Hædersgubbe
Kjeld Lisby
Nørremarksvej 35
9440 Åbybro
Tillykke med de 62 år

6 229075/54 
Æresgubbe
Carl Hossy 
Torpe Mosevej 5, Torpe
4160 Herlufmagle
Tillykke med de 81 år

6 479529/60 
Gubbe
Peder K. Klit
Højgårdsvej 71, Kollerup
9690 Fjerritslev
Tillykke med de 74 år

6 794065/68 
Finn Andersen
Nørremark 1
6230 Rødekro
Tillykke med de 67 år

7 179921/53 
Oldgubbe
Erland Frederiksen
Valsømaglevej 81, 
Valsømagle
4100 Ringsted
Tillykke med de 82 år

7 270247/55 
Gubbe
Hans Chr. Hansen
Industrivej 3
6630 Rødding
Tillykke med de 80 år

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

8 416804/59 
Gubbe
Poul Hvilsom
Rolf Krakes Vænge 2 
5800 Nyborg
Tillykke med de 77 år

8 798861/68 
Kr. R. Aaby Rasmussen
Åstrupskrænten 24, Åstrup
8500 Grenå
Tillykke med de 67 år

8 794061/68 
Hædersgubbe
Anders K. Steffensen
Pøtparken 12, Bur
7570 Vemb
Tillykke med de 67 år

8 798870/68 
Hædersgubbe
Torben E. Rasmussen
Ringstedvej 198, Kvanløse
4300 Holbæk
Tillykke med de 67 år

9 152/49 
Knud Bille Lund
Gråbrødre Torv 4. 1.
Lejlighed 24
6760 Ribe
Tillykke med de 87 år

9 737268/67 
Peder Hansen Nielsen
Degnegården 2, 1,3
6310 Broager
Tillykke med de 70 år

10 544677/62 
Æresgubbe
Johannes Christensen
Vestervangsvej 11, st. tv.
8800 Viborg
Tillykke med de 72 år

10 100554/75 
Carsten Høj Rasmussen
Janni Thomsen
Tjelevej 17, 2. th.
8240 Risskov
Tillykke med de 61 år

10 100557/74 
Gubbe
Allan Risager
Duevej 8 A
3450 Allerød
Tillykke med de 58 år

11 385139/58 
Æresgubbe, Guldemblemist
Hans Jørn Enghave
Østergade 3 1, th. 02
8500 Grenå
Tillykke med de 77 år

11 423820/59 
Gubbe
Keld Hansen
Røjlevangen 116
2630 Tåstrup
Tillykke med de 75 år

12 120569/??
Tommy Pedersen
Avlum Alle 19
2770 Kastrup
Tillykke med de 46 år

12 Rigmor Hueg
Højstrupvej 122. st
2700 Brønshøj
Tillykke med de 82 år

13 231195/54 
Gubbe
Arne Hansen
Hannesborgvej 8, Flødstrup
5540 Ullerslev
Tillykke med de 81 år

13 544600/62
Erik Balle Jensen
Skovsvinget 11, Rodskov
8743 Hornslet
Tillykke med de 72 år

14 353925/57 
Ærersgubbe
Peder Pedersen Fuglsbjerg
Trøstrupsgade 16
7400 Herning
Tillykke med de 78 år

14 741904/67 
Gubbe
Erik Ardahl
Kildebakken 10
4534 Hørve
Tillykke med de 68 år

15 500268/61 
Æresgubbe
Keld Fredericia
Langhusvej 8, 1. th.
2700 Brønshøj
Tillykke med de 73 år

16 544639/62 
Hædersgubbe
Kurt Fohlmann
Løkkevej 3, Strib
5500 Middelfart
Tillykke med de 73 år

16 544755/62 
Bent Egon Petersen
Lille Jyndevadvej 3
6360 Tinglev
Tillykke med de 71 år

16 544803/62 
Æresgubbe
K. Aa. Rasmussen
Toftekærsvej 23, Ore
5400 Bogense
Tillykke med de 71 år

16 160551/71 
Hædersgubbe
Kr. Krebs Jensen
Athenevej 10
9210 Ålborg Ø
Tillykke med de 64 år

16 1064/38 
Æresgubbe
Johannes Ege Olsen
Kristianssædevej 2,
Skørringe
4930 Maribo
Tillykke med de 98 år

Jette Bergmann Hansen
Bøllemosevej 4
2942 Skodsborg
Tillykke med de 67 år

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

20 621285/64 
Svend Aage Christensen
Øhusvej 46
6990 Ul borg
Tillykke med de 70 år

21 Rune Jørgensen
Pilegårdsparken 50 A
3460 Birkerød
Tillykke med de 39 år
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23 262811/55 
Gubbe
Preben Laursen 
Bygaden 8, Torrild
8300 Odder
Tillykke med de 80 år

23 544737/62
Peter L. Christensen
Søndervangsvej 45
9000 Aalborg
Tillykke med de 71 år

24 179425/53 
Svend Erik Hansen
Kildegårdsvej 2, Gl. Hørve
4534 Hørve
Tillykke med de 82 år

24 582533/63 
Major, Gubbe
Sven Sørensen 
Søndervænget 67
6870 Ølgod
Tillykke med de 72 år

24 240551/73 
Gubbe
Leif T. Hagelskjær
Silkeborgvej 28, Boest
8766 Nr. Snede
Tillykke med de 64 år

26 353743/57 
Jens Aage Hansen
Tingvej 57, 2. mf
2300 København S
Tillykke med de 71 år

27 525528/62
Æresgubbe
Per Chresten Madsen
Vinkelvej 12
5610 Assens
Tillykke med de 71 år

28 385066/58 
Christian Daugaard-Jensen
Sct. Bendtsgade 6
4100 Ringsted
Tillykke med de 76 år

29 741824/67 
Bjarne Olsen 
Skalhøjvej 40 A
8581 Nimtofte Mølleby
Tillykke med de 70 år

J
4 621303/64

Gubbe
Holger O. Sørensen
Rosenvænget 42
7130 Juelsminde
Tillykke med de 70 år

4 040649/69 
Oluf Munch Østergaard
Kærsgårdsvej 15
8600 Silkeborg
Tillykke med de 65 år

4 798896/68 
Gubbe
Niels Jørgen Hansen
Brattingborg 18
2770 Kastrup
Tillykke med de 67 år

4 040649/69
Johann Peter Meir
Strucksalle 40 B
6270 Tønder
Tillykke med de 66 år

5 660923/65
Hædersgubbe
Gert Søgaard Jensen
Nørreskovparken 13
6200 Aabenraa
Tillykke med de 72 år

6 134551/51 
Hædersgubbe
Peter Wozny
Snedkerhaven 3, Felsted
6200 Åbenrå
Tillykke med de 83 år

7 3576/49 
Asger Boe Andersen
Kalundborgvej 18
4281 Gørlev
Tillykke med de 87 år

9 544429/62 
Æresgubbe 
Ole Pedersen 
Ærtevej 10, Dommerby
7840 Højslev
Tillykke med de 75 år

9 421/71 
Flemming Andersen
Lerchenborgvej 20
4400 Kalundborg
Tillykke med de 64 år

10 100651/71 
Henning Clausen Schou
Dagmarvej 19
9280 Storvorde
Tillykke med de 64 år

11  09215/56 
Frits Kjær Steffensen
Nørrebrogade 29 st.th.
7000 Fredericia
Tillykke med de 79 år

12 01398/56 
Æresgubbe
Knud F. Pedersen
Havnegade 68 1
5600 Fåborg
Tillykke med de 78 år

12 479425/60 
Hædersgubbe
P. Krogh Jensen
Poppelhøjvej 5
8960 Randers
Tillykke med de 74 år

13 130648/67 
Hædersgubbe
Flemming Olsen
Gørdingvej 35, Jernvedlund
6771 Gredstedbro
Tillykke med de 67 år

13 256325/55 
Anthon Jensen
Rosenfeldtgård
Stenrøjlervej 3
4200 Slagelse
Tillykke med de 80 år

14 479597/60 
Hædersgubbe
Leif B. Nielsen
Skast 15
6261 Bredebro
Tillykke med de 74 år

14 621415/64 
Gubbe
Peder Iversen
Kildevej 1, Ramme
7620 Lemvig
Tillykke med de 70 år

14 741894/67 
Eilif Køhler
Fredensvej 20
4700 Næstved
Tillykke med de 69 år

15 479477/60 
Æresgubbe
Ole Larsen
Vegavej 10, Kilden
9900 Frederikshavn
Tillykke med de 74 år

16 223222/54 
Æresgubbe
Bent Ole Frederiksen
Langebæk Gade 47, 
Danevang
4772 Langebæk
Tillykke med de 81 år

16 160652/72 
Bjarne Søgaard
Bjørnkærvej 11 A, Ø. Velling
8920 Randers NV
Tillykke med de 63 år

16 160558/78 
Gubbe
Leif Bækgaard Hansen
Bråskovvej 67, Hornum
8783 Hornsyld
Tillykke med de 57 år

17 708157/66 
Hædersgubbe
Helge Vigen Hansen
Spanagervej 1
4623 Lille Skensved
Tillykke med de 69 år

17 708119/66 
Iwer Lorenzen
Granvænget 7
4800 Nykøbing F
Tillykke med de 69 år

19 87/34 
Major, Oldgubbe
Arne Peter Østergaard
Rygårdsvænget 2, 1. th.
2900 Hellerup
Tillykke med de 101 år

19 256156/55 
Børge Svend Eriksen
Engholmen 34 2.th.
2450 København SV
Tillykke med de 80 år

20 200652/72 
Hædersgubbe
Hans Kjeldmand 
Drejergårdsvej 8
8643 Ans
Tillykke med de 63 år

20 385142
Bjarne Jônsson
Sandbjerggårdsvej 4
2605 Brøndby
Tillykke med de 76 år

22 479511/60 
Gubbe
Kaj Hansen
Park Alle 5
9600 Års
Tillykke med de 74 år

23 301527/56 
Æresgubbe
H. J. Jørgensen
Bredgade 28 D
7160 Tørring
Tillykke med de 79 år

23 582604/63 
Æresgubbe
Peder Jensen Pedersen
Halkærgårdsvej 1, Volstrup
9230 Svenstrup J
Tillykke med de 71 år

23 230653/74 
Jørgen Bilgrav
Sundsdahlvej 39
7620 Lemvig
Tillykke med de 62 år 

24 53956/57 
Æresgubbe
Bent Erik Hansen
Mejsevænget 5
5471 Søndersø
Tillykke med de 77 år

24 479559/60 
Gubbe
Gunnar Andersen
Kærbyvej 4
9330 Dronninglund
Tillykke med de 75 år

25 250653/73 
Hædersgubbe
S.M. Klemensen
Mariebovej 14, st. tv.
2500 Valby
Tillykke med de 62 år



31P

K  !

Ønsk dig eller bestil selv nogle LAF-ting, 
der viser at du er medlem af foreningen 

(og brug dem):

LAF sælger følgende LAFeffekter, 
og priser er følgende
Herreur med LAF-logo 400 kr.
Øloplukker  100 kr.

Andre LAFeffekter:
Slips 125 kr.
Slipsenåle 125 kr.
Blazeremblem 75 kr.
Regimentsmærker 50 kr.

Regimentsmærkerne er både jydske 
og sjællandske. 

Bestillingen sendes til Arne Pedersen,
Sjørringvej 11, 2770 Kastrup,

Tlf. 3250 9077 eller på e-mail: kipogap@gmail.com

VI SÆNKER FANEN
582459/63
Ove Dyrmose
Bulvej 10 C, Idom
7500 Holstebro

689883/65
Vagn Christiansen
Brandvænget 20
2640 Hedehusene

417069/59
Jørgen Qvist
Nørbæksgade 21
9240 Nibe

246/49
Kaj Christian Hansen
Ebberupvej 52 B
5631 Ebberup

179953/53
Aage Nielsen
Frisersvej 6 A, 2. th.
2920 Charlottenlund

ÆRE VÆRE DERES MINDE
K !

25 Oberst 
Hædersgubbe og 
Æresmedlem
H. E. Hansen
Frederiksberg Alle 76, 4. tv.
1820 Frederiksberg C
Tillykke med de 97 år

27 423850/59 
Gubbe
Finn Elmer Jensen
Espedammen 82,
Brøndbyøster
2605 Brøndby
Tillykke med de 74 år  

28 544735/62 
Æresgubbe
Knud Langkjær
Havrens Kvarter 5 B
2620 Albertslund
Tillykke med de 72 år

29 290657/77
Jens Christian Krabbe
Højløkke 10
6310 Broager
Tillykke med de 58 år

30 153485/52
Hædersgubbe
Hans Henrik Smedegaard
Højgårdsvej 2, Bøgeholt Slot
4733 Tappernøje
Tillykke med de 90 år
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FOTO FRA DENGANG VI VAR INDKALDT …
Projektøren fortsætter med foto fra dengang vi var indkaldt
Foto er leveret af Frede Tamberg, 1. Batteri, 2. Luftværnsafdeling, Jyske Luftværnsregiment, 1953.

 Vagten Artillerilejren – Esbjerg Søen i Artillerilejren – Esbjerg Vagten Artillerilejren – Esbjerg

 40 mm Luftværnskanoner (L/60) Man venter på at toget kommer Udkig fra Hotel Royal, Esbjerg

 40 mm Luftværnskanoner Delingsinformation, Firling
 til parade på Hvorup Kaserne Esbjerg Artillerilejr

 40 mm Luftværnskanoner,  Der skydes med 40 mm Luftværnskanoner, 
 klar til skydning  40 mm Luftværnskanoner med mandskab


