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Næste nummer af »P« dækker tre måneder, 
Oktober, november og december.

Stof sendes senest den 1. september
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Terma
Tactical Communication 

Solutions

We combine the flexibility 
of the Internet with timely and 
prioritized communication for 
the modern battle space.

www.terma.com
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Formandens spalte

Karsten Bendix

Så er det atter blevet Dansk Sommer med hvad dertil hører, i hvert fald 
noget fritid.
 Et projekt, der vil fylde godt op i Landsbestyrelsens ”fritid” i de næ-
ste par måneder, vil være det af samme Landsbestyrelse planlagte Af-
delingsbestyrelsesseminar, som vi har tænkt os at afholde d. 6-7/10 på 
Holbæk Kaserne, som opfølgning på det udmærkede Formandssemi-
nar vi holdt sidste efterår.
 Det er jo afdelingerne, der tegner LAF over for medlemmerne, og 
det er derfor vigtigt, at Afdelingerne og Landsbestyrelsen er på samme 
linie og har planlagt fremtiden i fællesskab.
 Så derfor kære afdelingsbestyrelser: Notér datoen i jeres kalender og 
fi nd ud af, hvor mange der kommer fra JERES AFDELINGS bestyrelse 
til seminaret, inden den endelige indbydelse bliver sendt til jer. 
 Jeg har samtidig den glæde at kunne præsentere jer for den nye 
Landssekretær: Peder Petersen, Edward Griegs gade 17, 2100 Køben-
havn Ø. Vi ønsker Peder velkommen i Landsbestyrelsen og glæder os 
til at arbejde sammen med ham.
 Og så er der kun tilbage at ønske en rigtig god sommer, til alle jer 
der stadig holder fast i LAF.

798912/68
Karsten Bendix
Landsformand



4

Projektøren

Vejrpigen Anne – Afghanistan, Camp Bastion: 

To gange om dagen sendes en sonde op 
for at samle vejrdata

Af feltpræst Thue Raakjær Jensen, fungerende presseoffi cer.

En varm eftermiddag lige før vejrradaren skal køres 
til en fremskudt base, møder jeg Anne og Mikkel. 
Vejrpigen og hendes hjælper. Annes offi cielle titel er 
radarfører. Normalt ville man kalde det gruppefører, 
men gruppen er her på kun én mand – Mikkel.
 Vejrradaren består af en container med en compu-
ter og forskelligt udstyr. I virkeligheden er der nemlig 
slet ingen radar. Det er kun af tradition, at den stadig 
kaldes for radar.
 Radaren er blevet afl øst af en ballon med en son-
de. Ballonen sendes til vejrs med helium ligesom 
alle andre balloner, man kan købe i tivoli eller an-
dre steder. “Engang imellem har vi da også prøvet 
at snakke sjovt,” fortæller Mikkel, “for når man in-
halerer helium, sker der noget med stemmebånde-
ne, så man kommer til at snakke med en meget lys 
stemme.”
 Trykket i ballonen skal være på 60 bar, hvis den 
skal kunne fl yve tilstrækkeligt.
 Vejrradaren – altså vejrballonen med sin sonde 
– bruges hjemme i Danmark til at samle data, som 
man skal bruge, når man skyder med artilleri. Her i 
Afghanistan har den været brugt i samarbejde med 
Arthur – artilleripejleradaren – og den har givet op-
lysninger, som kan bruges til at forudsige vejret på 
et større plan. Man har således sendt oplysningerne, 

som sonden giver, til et verdensomspændende vejr-
netværk.
 Sonden sendes normalt op to gange om dagen. 
Selve sonden vejer omkring et halvt kilo. Den kan 
stige meget højt op i atmosfæren. Man har målt høj-
der på op til 26 kilometer. På vejen op sender den 
data til computeren. Den måler temperatur, vindha-
stighed, vindretning og luftfugtighed. “Vi har målt 
vindhastigheder helt op til 70 m/s,” fortæller Anne. 
“Ja, og det er meget kraftigere end en orkan,” tilfø-
jer Mikkel.
 Sonden kan fl yve langt væk, inden den falder ned. 
150 kilometer har man målt. “Men for ikke så lang 
tid siden faldt den ned næsten lige ved siden af, hvor 
jeg var. Da løb jeg godt nok for at se, om der var 
nogen, der skulle have fået den i hovedet,” beret-
ter Anne.
 Nu er det ikke sådan, at de data, som sonden gi-
ver, umiddelbart kan bruges til en vejrudsigt, men 
man kan godt se enkelte oplysninger. “Ja, og så kon-
kurrerer vi om at gætte den rigtige vindhastighed,” 
siger Mikkel med et stort smil. For nylig gættede han 
nemlig fuldstændig rigtigt.
 De data, som bliver sendt videre til vejr-netvær-
ket, er ganske uforståelige. De er i rent computer-
sprog – altså en skøn blanding af ettaller og nuller.
 Inden vi skilles, bliver snakken naturligvis også 
om fremtiden. Mikkel skal hjem til sit normale arbej-
de igen. Og Anne ser ikke sin fremtid som vejrpige 
– heller ikke i TV. Så trækker luftværnet derhjemme i 
Varde mere. Men det her med vejrradaren er et godt 
arbejde, og der er ingen tvivl om, at Anne og Mikkel 
er gode til at fokusere på livets solside. Det er jo også 
det, vi allerhelst vil bruge vejrudsigten til.
 Men en udsendelse sætter mange ting i perspektiv. 
Og her er det familien, som må betale den høje pris. 
For soldaten er det afsavnet fra dem derhjemme.
 Jeg ønsker dem en god tur og beder om en god 
vejrudsigt. Det er nu ikke så svært hernede i Afgha-
nistan, hvis man kan lide sol. Så langt vejrudsigten 
rækker, står den på solskin og omkring 40 graders 
varme.
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Gubbefrokost 2007
GUBBEFROKOSTEN I ÅR ER FOR ALLE MEDLEMMER AF LAF

Så er vi igen klar til den store ”GUBBEFROKOST” i 1. regiments lokaler, Laksegade 32, København K.

Lørdag den 29. september 2007 klokken 12.00

Mød op til en lækker frokost med sild, lune retter og dejlige oste 
– incl. 2 øl og én kyllingesnaps, kaffe med småkager.

PRIS KUN 200,00 KR.

Der vil være fl ere overraskelser og lotterier under frokosten 

Sidste tilmelding fredag den 21. september 2007.

Med venlig hilsen

GUBBEFROKOSTUDVALG
621306/64 Hans Peter Bach, 153660/52 Viggo Hansen og 590717/63 Arne Pedersen

Tilmelding til

Arne Pedersen 
Tlf. 3250 9077 

mail kipap@get2net.dk
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Luftværnssoldaten i fokus

KVBT/LVMA på første øvelse i år. 
Luftværnsmissilafdelingen gennemførte en række stillingsskifter med forudgående 
rekognosceringer og befalingsudgivelser...

Af KN K.L. Hovgaard, Chef Kontrol og 
Varselbatteri/Luftværnsmissilafdeling.

Så blev det tid til årets første afdelingsøvelse. Resul-
taterne af en komprimeret uddannelse, pga. at en 
Joint Link Converter – test i Korsør og to gange HILS 
107 kadetkursus, skulle frem i lyset. Både Kontrol- 
og Varslingsbatteriet og 1. luftværnsmissilbatteri hav-
de gennemført batteriøvelse 1 med et godt resultat 
og derfor var det med oprejst pande, at batterierne 
drog med staben på øvelse.

Mandag i uge 11 blev der gennemført befalingsud-
givelse i operationsrummet i bygn. 27. Signaloffi ce-
ren havde indrettet lokalet efter alle kunstens regler 
og Luftværnsmissil-afdelingens førere sad klar til at 
modtage operationsbefaling nr. 1 – på engelsk. Det-
te er en naturlig udvikling, da Luftværnsmissilafde-
lingen skal kunne modtage udenlandske enheder. 
Mens førerne tog de sidste notater og drog på re-
kognoscering, gennemførte kørere og operatører de 
sidste systemafprøvninger for at være klar til øvel-
sen. Hærens Ildstøtteskole havde sneget sig med, 
og der blev derfor sideløbende gennemført test af 
Luftværnsmissilafdelingens kommende relækøretø-
jer, der vil kunne styrke enhedernes mulighed for at 
etablere forbindelse til hinanden.

Scenariet for øvelsen var stabiliseringsoperationer 
med kendte elementer fra i gang-værende missio-
ner og ikke mindst fjendtlige Unmanned Aeriel Ve-

hicles, bedre kendt som UAV’er, og våbenbærende 
luftfartøjer. Scenariet skulle danne rammen om ind-
sættelsen af Luftværnsmissilafdelingen, men måtte 
ikke tage fokus fra formålet: Eksercitsen at rykke ind 
og ud af en stilling under efterlevelse af korrekte pro-
cedurer og korrekt feltmæssig optræden. Ikke en let 
opgave med den mængde materiel Luftværnsmissil-
afdelingen er i besiddelse af. For at kunne honorere 
fastsatte krav kræver det ikke kun viden og færdighe-
der i egen funktion, men også et helhedsbillede for 
at muliggøre samarbejde.

Et sløringsnet på 300 m2, et spindelvæv af bardu-
ner til antenner samt en hel del kabler, der skal for-
binde de enkelte køretøjer, kan godt give sved på 
panden. Ovenfor ses dele af Luftværnsmissilafdelin-
gens kommandostationsområde. Under nettet gem-
mer sig føringskøretøjet og luftværnscentralen. Fø-
ringskøretøjet er arbejdsplads for afdelingschefen og 
dennes stabsoffi cerer. Disse sørger for, ved føring, at 
afdelingens enheder til stadighed er det sted hvor de 
bedst løser de stillede opgaver, samt ved planlæg-
ning at være klar til iværksættelse af kommende op-
gaver. Luftværnscentralen gennemfører på vegne af 
afdelingschefen luftrums- og ildkontrol. Med andre 
ord identifi ceres alle luftfartøjer der bliver detekteret 
af afdelingens radarer og de fjendtlige beordres ned-
skudt. Det lyder simpelt, men det er det ikke. Man-
ge regler og procedurer skal overholdes for ikke, at 
egne fl y, helikoptere eller UAV’er engageres.

Der blev udvist initiativ af soldaterne. En radarmand 
mødte en fem meter bred å, da han bevægede sig 
fra søgeradaren til luftværnscentralen med det 500 
m lange lyslederkabel, der forbinder luftværnscen-
tralen og søgeradaren. Hvad gør man så? Man sprin-
ger selvfølgelig i vandet og håber, at man kan bunde. 
Soldaterne forstår virkelig vigtigheden af de 100 km 
radaren kan se. Man kunne overveje at opnormere 
søgeradaren med gummibåd og nedstrømsreb.



7

Projektøren

1. Luftværnsmissilbatteri deltog med den skydende 
del af Luftværnsmissilafdelingen samt en komman-
dostation. Der blev luftsikret kampbataljoner i lej-
re og marcherende enheder i store dele af 1. Briga-
des ansvarsområde. Det er hårdt arbejde at være i 
en luftværns-missilgruppe. Fire mand skal løse alle 
opgaver i stillingen 24 timer i døgnet: Meldingsvirk-
somhed, observationstjeneste, nærforsvar, egen sik-
ring, engagement mod allokerede luftmål, vedlige-
holdelse, forplejning, søvn og hvile. Det kræver en 
vis planlægning at få tjenesten til at fungere og sam-
tidig opretholde kampkraften. I kommandostations-
området var battericentralgruppen kollokeret med 
Luftværnsmissilbatteriet’s føringskøretøj. Det gav de 
to enheder mulighed for at øve de procedurer, der er 
forbundet med at ligge på samme lokalitet og ikke 
mindst forhold omkring stillingsind- og udrykning. 
Batterichefen fører batteriets enheder fra føringskøre-
tøjet og battericentralen gennemfører ildkontrol ved 
hjælp af allokering af mål til luftværnsmissilgrupper-
ne på ordre fra luftværnscentralen. Battericentralen 
har egen radar, dog med en noget mindre række-
vidde end søgeradaren, godt 20 km. Dette betyder 
i praksis, at luftværns-missilbatteriet kan indsættes 
selvstændigt, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Luftværnsmissilafdelingen gennemførte en række 
stillingsskifter med forudgående rekognosceringer 
og befalingsudgivelser. Vigtigheden af dybdegående 
rekognosceringer blev lært på den hårde måde, og 
et par gange måtte der justeres ved ankomst til stil-
lingsområderne. Dette kan være lidt af et cirkus, når 
op til 22 ton store lastbiler skal manøvrere imellem 
hinanden.

Luftværnsmissilafdelingens Supply Area deltog del-
vist i øvelsen, idet der til stadighed var en sammen-
sat enhed af våben-, motor- og elektronikmekani-
kere i området og resten på kald i et Maintenance 
Area. Der blev rekognosceret for komplet Supply 
Area i tilknytning til Luftværnsmissilafdelingens 
kommandostationsområde. Det viste sig at være 
lidt af en opgave at fi nde lokaliteter, der kunne rum-
me de 24 køretøjer inkl. påhængsvogne, der indgår 
i Luftværnsmissilafdelingens logistiske installation. 
Materiellet stod distancen og krævede ikke fagli-
ge hænder, hvorfor mekanikerne kun gennemfør-
te kontaktbesøg ved enhederne. Et Supply Area in-
deholder, udover de nævnte sammensatte enheder 
der kan køre ud, værksteder, reservedelslager, forsy-
ningslager og brændstofdepot.

Joint Link Converteren måtte desværre melde, at 
der ingen Airborne Warning And Control System fl y 
(AWACS) var i området, hvilket resulterede i mang-
lende målspor fra link 11 netværket. I stedet blev der 
gennemført træningsscenarier for at få mest mulig be-
lastning på datatransmissionen. Joint Link Converte-
ren er en lille vigtig enhed i Luftværnsmissil-afdelin-
gen. Det lille køretøj der er spækket med avanceret 
udstyr kan koble sig på et netværk, der giver adgang 
til et meget stort og detaljeret luftbillede. Luftbilledet 
kan genereres fra både skibs- og fl yradarer.

Sikring af stillingsområderne og ikke mindst nærfor-
svar af samme er en vigtig del af øvelserne. Sikring 
er forudsætningen for, at Luftværnsmissilafdelingens 
operatører kan løse de primære opgaver: Overvåge 
luftrummet, gennemføre luftrumskontrol, varsle om 
luftfartøjer og ikke mindst nedskyde fjendtlige fl y.
 Øvelsen blev gennemført med tilfredsstillende re-
sultat og Luftværnsmissilafdelingen returnerede en 
del erfaringer rigere, men i sikker forvisning om, at 
enhederne er på rette spor til at nå årets slutmål: ”At 
bestå ”eksamen” til december.  
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Luftværnssoldaten 
– mere end en luftværnsartillerist

Af OKS-1 Juki Tauchi, Luftværnsmissilafdeling

Luftværnsmissilafdelingens personel består af en del 
ældre soldater, men overvejende mest af unge sol-
dater, der har gennemgået Hærens Basis- og Reakti-
onsstyrkeuddannelse, kendt som HBU og HRU. For 
Luftværnsmissilafdelingen gælder det, at den stør-
ste del af personellet har været udsendt i internati-
onal tjeneste. Det præger måden, hvorpå enheden 
arbejder og løser opgaver. International tjeneste gi-
ver soldaten en ny måde at opfatte situationer på, 
og det gør soldaten stærk i tanken om at, opgaver 
kan løses på anderledes måder, måske mere krea-
tivt og fl eksibelt.

Når der bliver sagt luftværnssoldat, tænker man 
straks specialiserede soldater, der er teknisk uddan-
net, men man tænker ikke så meget på, at det er en 
teknisk soldat, der også vedligeholder sine basale 
kampfærdigheder. Der er konstant udsendt soldater 
fra Luftværnsmissilafdelingen til internationale mis-
sioner, hvor de gøre fyldest i jobs som genopbyg-
nings – og forbindelseshold, virker i stabe, mand-
skab på artilleripejleradarerne i Afghanistan m.m. 
Så hvis man har den opfattelse, at grønbaretter kun 
løfter specialistopgaver inden for deres egen vå-
benart, så er det en fejl. Gang på gang har netop 
luftværnssoldaten vist at kunne omstille sig til selv 
meget vanskellige job, hvor de basale kampfærdig-
heder skal kunne anvendes. Et eksempel på dette 
kunne være kører/skytte i et genopbygningshold i 
Afghanistan.

Mandag morgen den 4. december sad 50 luftværns-
soldater op i køretøjerne for at deltage i en uges ”ad-
venture training” på den Tyske Luftværnskaserne i 
Todendorff. Et skydeområde, hvor den tyske hær 
blandt andet kan træne luftværnsskydninger med 
bl.a. Gepard, der har to 35 mm kanoner (se billede).

Øvelsen var bygget op over et scenario med ele-
menter fra Irak/Afghanistan situationen. Luftværns-
missilafdelingen var indsat som en infanterienhed, 
et såkaldt ”liniekompagni”, fra en tyskledet lejr med 
opgave at bekæmpe lokale kriminelle og terrorister 
i området. Helt specifi kt var opgaven at fange nogle 
lokale krigsherrer, ”warlords”, således at modstan-
den i området ville falde eller helt ophøre. Afdelin-
gens personel blev derfor opdelt i patruljer lige fra 
starten, og alle aktiviteterne var rettet direkte mod 
denne operation, som skulle gennemføres onsdag/
torsdag.

Gæstfriheden i ”lejren” var stor, hvilket vi nød godt 
af. En af de ting, tyskerne gør anderledes, er miljø-
sortering. Syv forskellige containers/skraldespande 
blev vi introduceret for – det var en uforudset ud-
fordring for os alle, som vi kunne lære noget af her-
hjemme.
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>>

Noget andet der indikerede, at vi ikke længere var 
i Danmark, men ude, var den ”internationale” be-
spisning. Hver nationalitet har deres måde at lave 
militær kostforplejning på, og her er et billede af en 
tysk madpakke.

Den kommende uge skulle luftværnssoldaternes 
kampfærdigheder afprøves, og det var ikke så lidt, 
soldaterne skulle igennem. Her komme et udpluk:

Forhindringsbanen:
Her kan man tale om en rigtig feltforhindringsbane, 
med både kryb og kravl i mørke skyttegravsgange, 
hvor evt. klaustrofobiske tendenser kommer frem!
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Soldaterne blev også udfordret med kommando-
kravl. Banen var meget meget lang, og en temme-
lig krævende bane på den fysiske måde. I alt var der 
19 forhindringer. Denne bane er anlagt i skoven. På 
den måde har man det rigtige miljø, og vejrguder-
ne kan komme med deres indspil, så man både har 
regn – sne – vind – kulde – varme.

Skydning
Mange af soldaterne havde aldrig prøvet skydninger, 
hvor der blandt faldskiverne optrådte sanitetsperso-
nel (afmærket som hvide skiver med rødt kors), som 
absolut ikke måtte beskydes. Det var et godt indslag, 
der konstant fi k den enkelte soldater til at tænke sig 
om og holde igen på aftrækkeren, inden han traf be-
slutningen om at bekæmpe fjenden. Når pointtallet 
for skydningen skulle opgøres, gav det minuspoint 
at nedlægge en skive markeret som sanitetssoldat. 
Der blev skudt ud til 600 m. Vejret var en udfordring 
med vindhastigheder nær stiv kuling.
 Skydningerne bestod både af enkeltskydninger og 
gruppeskydninger.

Tilvænning til ”missionsområdet”
Alle gennemførte et orienteringsløb i mørke som 
forberedelse til operationen. Det foregik i de patrul-
jer, som den enkelte tilhørte. Når man bliver stil-
let over for opgaver om natten, sker der det med 
kroppen, at nogle sanser forsvinder, og andre bliver 
skærpet. F.eks. hører man bedre om natten og ser 
knap så godt.

En af udfordringerne var igen vejrforholdene. Vin-
den blæste godt op og sørgede for, at temperatu-
ren var lav. Under denne opgave blev gruppen pres-
set både fysisk i tid, samtidig med at de skulle løses 

opgaver, der krævede, at man holdt hovedet koldt. 
Blandt andet skulle der løses opgaver og besvares 
spørgsmål inden for rammerne af både faglig og al-
men viden. Ved målstregen havde øvelsesledelsen 
sørget for tiltrængte varme drikke (kaffe – kakao – 
cappuccino – te).

Selve operationen
Det internationale miljø dannede rammen for den 
taktiske operation, hvor patruljer af 15 mand skulle 
fi nde og tilfangetage ledende ”warlords”. Operatio-
nen blev planlagt i overensstemmelse til de udlevere-
de ”target packs” – Taktiske oplæg, som bl.a. beskrev 
hvor ”warlorden” var, hvem han var, og hvordan må-
lområdet så ud. Adrenalinen piskede rundt i krop-
pen på soldaterne, alle var engageret og kendte de-
res plads i gruppen. De procedurer, der var blevet 
indøvet de foregående dage, blev bragt i anvendel-
se sammen med personellets erfaringer fra tidligere 
udsendelser. Efter en infi ltration fra Camp Todendorff 
via forward operation base og et venteområde var 
patruljerne klar til at iværksætte overvågning samt 
ydre ring om målområdet. Angrebsholdet – som kort 
havde fået de sidste instrukser fra overvågningen – 
iværksatte, og indre ring blev oprettet.
 ”Warlordens” sikkerhedsvagter – som bestod af 
tyske marineinfanterister – blev passiviseret, og i alle 
mål blev mistænkte ”warlords” taget til fange. Den 
efterfølgende eksfi ltration forløb problemfrit, dog var 
det ikke alle ”warlords”, der var lige samarbejdsvil-
lige.
 Øvelsen som helhed gav afdelingens soldater en 
chance for at lære hinandens forcer, udnytte enkelt-
personers tillærte kompetencer indhentet under ud-
sendelse og opleve sider, man ellers aldrig ville få 
frem hjemme i garnisonen. Vi har haft en tur, hvor 
der blev rørt ved det store register af kompetencer, 
som enhver dansk soldat har og her særlig kampsol-
daten.
 F.eks. blev engelsk anvendt som sprog under ope-
rationen med tilfangetagelsen af mistænkte (se bille-
det). Sprog skal i dag ikke være nogen hindring for 
soldater. Alle luftværnssoldater har kendskab til en-
gelsk via luftværnssystemet, men også i internatio-
nale operationer, hvor en stor del af kommunikatio-
nen foregår på NATO-sproget ”engelsk”.

Afslutningen
Luftværnet er kendt for at være sociale soldater med 
et godt sammenhold og som kan lide at hygge og 
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værne om hinanden. Hele denne uges oplevelse 
blev derfor sammenfattet i en times underholdning 
fra alle patruljerne. De havde hver især valgt deres 
måde at fortælle om det, der havde været sjovt/vig-
tigt/lærerigt for denne tur.

Soldaterne havde lavet en minirevy, hvor der på en 
sjov måde blev fortalt om de fejl, der var begået 
igennem ugen. Det kunne være, at en af grupper-
ne netop havde skudt en sanitetsfaldskive på sky-
debanen (se billede). Der var en fantastisk afslappet 
stemning, og sketchene blev fortalt med et glimt i 
øjet, så der var ”no hard feelings”.
 Luftværnssoldaten og kampsoldaten to sider af 
samme person. Øvelsen viste, at nok fylder luft-
værnssoldaten arbejdsområde meget i hverdagen, 
men mange af de færdigheder, som er tillært un-
der uddannelsen til luftværnssoldat, kan umiddel-
bart anvendes i rollen som kampsoldat. Så med 
lidt yderligere uddannelse vil også opgaven som 
kampsoldat i internationale missioner kunne løses.
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Mindelunden 
5. maj i København

Den 5. maj 2007 kl. 10.00 blev der traditionen tro 
gennemført en mindehøjtidlighed i Mindelunden, 
til ære for de faldne i 2. verdenskrig.

Kommandanten i København (Chefen for Den Kon-
gelige Livgarde) er ansvarlig for kranselægning i 
Mindelunden hvert år den 5. maj. 

Arrangementet, der gennemføres i samarbejde med 
De Danske Forsvarsbrødre og De Københavnske 
Soldaterforeningers Samvirke, blev i år gennemført 
i et pragtfuldt forårsvejr. 
 
Der lægges kranse ved Fællesmindesmærket og ved 
Henrettelsespladsen.

Forsvarets kranse blev i år lagt af Flyvevåbets repræ-
sentant oberst E.B. Flebbe.

Hej! Besøg LAFs hjemmeside, og se de nye ting

  

Hej, kom og besøg LAFs hjemmeside. 
Der er kommet nye ting, som du kan kigge på!

med LAF-hilsen
Chris

Link til hjemmesiden: http://www.123hjemmeside.dk/LUFTVAERNSARTILLERIFORENINGEN
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Luftværns-Artilleri-Foreningens Lotteri 2007

Følgende numre er udtrukket:
  
 1.  05481  2. 17924 
 3. 05900  4. 17123
 5. 00186  6. 00381 
 7. 00417  8. 00842
 9. 01893 10. 02041 
11. 03274 12. 04105
13. 05470 14. 06573 
15. 07607 16. 08398
17. 10189 18. 12908 
19. 13850 20. 14144
21. 14379 22. 16062 
23. 16152 24. 16381
25. 16492 26. 17690 
27. 18122 28. 19389
29. 19650 30. 12698

Foreningen takker alle, der har købt lodsedlerne 
og ønsker vinderne tillykke med gevinsten. 

Til taberne ønsker vi bedre held næste år.

Torben Rasmussen, landskasserer”

LUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGENLODSEDDEL
2007

Pris 3 kroner
1. Præmie
En DVD-Recorder med indbygget harddisk GDR 5550 

Værdi 4.000 kr.
2. Præmie
Et Grundig 28” fjernsyn ST 70-5501. Leveres i sort eller sølv 

Værdi 3.500 kr.
3. Præmie
Et gavekort til Dansk Kroferie/week-end ophold 

Værdi 1.500 kr.
4. Præmie
En DVD-afspiller GDR 3560 eller en Grundig kassetteradio 
med CD-afspiller MPJ RR CD 3400 Værdi 1.000 kr.
5.-29. PræmieWMC excellence herreur med LAF logo eller Fona gavekort 

Værdi 300 kr.30. Præmie
En Grundig Clockradio SONOCLOCK 660 

Værdi 450 kr.

Kære LAF- medlemmer

Jeg har nu ved hjælp udefra, fået edb-anlægget til at 
fungere, men der kan være sket fejl i omlægningen. 
Har du konstateret en fejl, så bær over med mig og 
send rettelsen.

Når dette læses er LAF-kontoret forhåbentlig godt i 
gang med indtastning af betalte lodsedler og kon-
tingenter.

Jeg håber derfor, at du har betalt kontingent og de 
tilsendte lodsedler, ellers skynd dig at betale.

Kontoret modtager nogle henvendelser om, at de 
ikke modtager fødselsdagskort, ej heller er nævnt i 
”P” under fødselsdage. Det fordi kontoret ikke ken-
der din fødselsdato. Send den og du modtager næ-
ste gang du fylder år.

Har du spørgsmål til kontoret, er du altid velkom-
men til at ringe eller sende en mail, mail-adresse ses 
under kontoret i ”P” – side 2.

Med venlig LAF hilsen
Kirsten Pedersen
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Esbjerg Afdeling oprettet 5. April 1949

Formand 582757/63 Henning Hein, Solbjergvej 19, 6705 Esbjerg Ø, Tlf. 7516 0133, Mobil 2120 2221
Sekretær 171050/72 J.M. Christiansen, Hornelund 2 C, 6800 Varde, Tlf. 7694 6123, mobil 2966 5123, chrislaf@christiansen.mail.dk
Kasserer 794138/68 H.O. Villadsen, Bredgade 6. A, Alslev, 6800 Varde, Tlf. 7526 9480

LAF-Keglespil 2007

Resultater for 14. marts 2007
Ole Larsen   148
Henning Hein    149
John M. Christiansen  138
Herluf Christiansen  132

Resultater for 11. april 2007
Ole Larsen    149
Niels Peder B. Jensen  143
John M. Christiansen  139
Herluf Christiansen  128

Resultater for 25. april 2007
Ole Larsen    148
John M. Christiansen  140

Vi holder sommerferie og starter først igen til okto-
ber. Der vil tilgå nærmere i næste udgave af ”Pro-
jektøren”.

Danmarks befrielse 
den 4. maj 1945
De Danske Forsvarsbrødre i Esbjerg markerede i 
samarbejde med soldaterforeninger i Esbjerg-Varde 
området Danmarks befrielse den 4. maj 1945 ved 
mindestenen i Gravlunden i Esbjerg.
 Dagens program var, efter at fanerne var ført på 
plads, at vi startede med at synge ”En lærke lettede . 
. . , herefter kransenedlægning, hvorefter en trompe-
ter blæste ”KLast post . . . ”, med efterfølgende kort 
andagt og man sluttede med ”Altid frejdig . . . ”.

Se billederne på side 28-29.

John Martin Christiansen 
(Chris), sekretær

Luftværnsartilleristens 
Dag på Varde Kaserne
Lørdag den 5. maj blev der afholdt 
jubilarstævne for luftværnsartillerister

Af John Martin Christiansen

Lørdag morgen stod vi op til en dejlig dag, hvor so-
len strålede fra en skyfri himmel.
 Det summede efterhånden lystig med glade jubi-
larer og andre deltagere i årets jubilarstævne, hvor-
af der var nogle som ikke havde set hinanden i lang 
tid.
 Der blev orienteret om dagens program med pa-
rade, march til mindelunden samt kransenedlæg-
ning. Herefter blev der taget årgangsfoto af de en-
kelte årgange, herefter var der klargøring til parade. 
 Kl. 10.00 ankom chef for Luftværnsafdelingen 
ved Hærens Ildstøtteskole, Oberstløjnant V.S. Peter-
sen, som bød jubilarerne velkommen og holdt en 
kort tale.
 Herefter marcherede jubilarerne til mindelunden, 
hvor der i år var deltagelse af landsforeningens fane, 
hvor der blev lagt en krans ved luftværnets minde-
tavle.
 Nu var alle jubilarer aftrådt, så man kunne få sig 
en kop kaffe eller andet som havde lyst i cafeteriet. 
Så resten af formiddagen summede der om dengang 
man havde uniform på og kan du huske og meget 
mere, og der blev vist gamle foto fra dengang.
 Under middagen blev der uddelt diverse hæders-
tegn til vore medlemmer som havde været medlem 
af foreningen i 25, 40, 50, og 60 år, her var der mødt 
en del op, da LAF har besluttet at alle der i årets løb 
skal have et hæderstegn kan møde op på denne dag 
for at få det udleveret. Hæderstegnede blev udleve-
ret af LAFs næstformand Preben Sørensen i samar-
bejde med Ordensmesteren Erik Bonde. 
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Fyn Afdeling oprettet 22. februar 1950

Formand  Vakant
Næstformand/sekretær Vakant
Kasserer  Vakant

Lolland, Falster og Møn
Benny Wander Christensen, Bygaden 7, 4983 Dannemare, tlf. 5494 3940
Henning Thomsen, Grønnegade 6, 4983 Dannemare, tlf. 5494 4567
Arne Jørgensen, Skorringeskovvej 16, 4930 Maribo, tlf. 5460 8090

Kegler:
 Marts April Total fra sep. 06 - apr. 07 Nummer
Damer:                                                                                 
Gitte Dahl 250 p 244 p 1837 p 3
Ellen Espersen 227 p              222 p 1850 p 2
Annelise Hansen 240 p              218 p 1855 p 1

Herrer:
Tage Pedersen 215 p 221 p 1931 p 3
Henning Dahl 263 p              263 p 2167 p 1
Kjeld Espersen 270 p              271 p 2092 p 2

Pyramidespil
14. maj spillede vi pyramidespil, havde derefter afslutning og sommerferie

Damer:  Herrer:
Gitte Dahl...  blev nummer 1 Kjeld Espersen...  blev nummer 1
Ellen Espersen...  blev nummer 2 Ulrich Pedersen...  blev nummer 2
Gerda Jensen... blev nummer 3 Henning Dahl...  blev nummer 3
Anni Rasmussen...  blev nummer 4 Tage Pedersen... blev nummer 4

Vi starter med at spille kegler igen den 10/9 og fortsætter så den 24/9, 8/10, 22/10, 12/11, 26/11,
10/12 og så juleferie.

Jeg ønsker jer alle en fortsat god sommer
De bedste hilsener 
Kjeld Espersen
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Randers Afdeling oprettet 25. April 1964

Formand 794902/68 Poul Erik Wolff, Danetoftevej 7, 6520 Toftlund, Tlf. 7483 1249
Kasserer 385097/58 Fritz Broberg, Marienborgvej 66. 8900 Randers, Tlf. 8643 0010  

Landsforeningens generalforsamling

 Der skal kun knyttes et par enkelte kommentarer 
til den afviklede generalforsamling.
 Det må vurderes som en alvorlig fejltagelse fra 
landsbestyrelsens side, at forslaget til vedtægtsæn-
dringer blev trukket tilbage. Nu vil der fortsat være 
et tomrum omkring regulering af afdelingernes øko-
nomi.
 Der skal dog også være ros til landbestyrelsen for 
deres nye initiativ på generalforsamlingen, med at 
uddele hædertegn til et medlem for en særlig ind-
sats i foreningen.

Det forventes, at Landsforeningen som vanligt for-
anlediger optrykt fyldestgørende og retvisende refe-
rat af generalforsamlingens afvikling. 

Den ordinære generalforsamling blev som annon-
ceret i Projektøren, afholdt søndag den 4. marts 
2007 på Holbæk Kaserne. Randers afdelingen var i 
år kun repræsenteret af formanden.
 Kort tid forinden modtog alle medlemmerne et 
brev fra landsbestyrelsen, bl.a. med orientering om 
at det fremsatte forslag til vedtægtsændringer var 
trukket tilbage. Samt at der skulle foretages tilmel-
ding til generalforsamlingen af hensyn til den efter-
følgende frokost. Desværre blev brevet først mod-
taget efter tilmeldingsfristens udløb. Undertegnede 
der var blevet valgt som stemmeberettiget delege-
ret, valgte alligevel at møde op uden tilmelding og 
deltog derfor alene i den formelle del af generalfor-
samlingen.

Pokalskydning
I vores egen pokalskydning var Frits Broberg igen i 
år i særklasse og vandt pokalen med 324 point. Me-
dens 2.pladsen i år blev vundet at P. E. Wolff med 
306 point og 3. pladsen af Henning Johansen med 
304 point.
 Ved den afsluttende pokalskydning i De Samvir-
kende Soldaterforeninger lykkedes det også i år at 
stille hold, idet kravet kun er 4 skytter på et hold. 
 Den ordinære pokal blev i år vundet af Dragon-
foreningen, medens LAF vandt fremgangspokalen.
Bedste skytte på vores hold var i år Frits Broberg 
med 45 point. 
 Vi starter som sædvanligt skydningen igen den 1. 
mandag i oktober måned år 2007.

Poul Jørgensen 
Garderforeningens annoncerede foredragsaften den 
20. marts 2007 med tidligere DR journalist Poul Jør-
gensen, måtte desværre affl yses p.g.a. for få tilmel-
dinger.

Kommende aktiviteter 
Skydning – vi starter igen den 1. oktober 2007 på 
skydebanen i Vorupkær, kl. 19:30. 

Aktivitetskalender: 
01.10.2007 Skydning.
15.10.2007 Skydning. 
05.11.2007 Skydning.
19.11.2007 Skydning.
06.12.2007 Juleskydning.
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Ålborg Afdeling oprettet 28. November 1964

Formand 544753/63 H.B. Olsen, Møllebækvej 2, 9330 Dronninglund, Tlf. 9884 1627, Fax. 9884 1627
Sekretær 621503 Jørgen Andersen, Hvedevænget 32, Bjergby, 9800 Hjørring, Tlf. 9897 1587, mobil: 2857 0722, mail: ja@has.dk 
Kasserer 262998/55 Bent Jensen, Lemvigvej 60, 9220 Ålborg Øst, Tlf. 9815 7037 

Nekrolog 

Det var med stor sorg, vi i Aalborg afdeling modtog 
budskabet om at Henning Poulsen var afgået ved 
døden den 19. marts 2007, efter kort tids sygdom.

Henning har været med i LAF i mange år og i de sid-
ste år siddet som næstformand, og i perioder som 
formand når en sådan har manglet. Henning kom 
altid til foreningens generalforsamlinger og andre 
arrangementer, og han glemte aldrig sin soldaterfor-
ening.

Vi har i afdelingen ikke bare mistet et medlem, men 
også en god ven og kammerat.

Henning var vellidt af alle for sin stille og rolige 
væremåde, og jeg er sikker på, at vi i årene frem-
over mange gange vil sige ”dengang Henning var 
med...”, og mindes de mange gode timer vi fi k sam-
men med ham.

Vore tanker går selvfølgelig mest til Edith og den 
nærmeste familie, vi føler med jer og deler jeres 
sorg, hvor fattig en trøst det end er.

Henning nåede kun kort tid på efterløn, og havde 
ellers glædet sig til at være hjemme hos jer, men så-
dan skulle det ikke være.

Jeg vil slutte med, på vegne af LAF Aalborg afdeling, 
at udtrykke et dybfølt 

ÆRET VÆRE HENNINGS MINDE

På vegne af Aalborg Afdeling
Henning B. Olsen

Århus Afdeling oprettet 6. november 1942

Formand  Vakant
Kasserer  Vakant

Sjælland Afdeling oprettet 29. November 2005

Formand 621384/64 Bruno Chylenski, Damhusdalen 67, 2610 Rødovre, tlf.: 3670 1993, mobil 4040 3802
Næstformand/sekretær Peter Pedersen, Edward Griegs Gade 17, 4.th., 2100 Kbh Ø, tlf.: 3920 7475, mobil 2845 1025
Kasserer 606612/64 Lennart Marcussen, Folemarsvej 31, 2605 Brøndby, mobil 4062 2947  
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Regnskab Aalborg
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Om Projektøren
Endnu et nummer af Projektøren er endelig udkommet.

Lidt sent måske, og hvis du er sur over det, er det forståeligt.

Men…
Dét at lave blad er ingenlunde et venstrehåndsarbejde, hvis redaktøren 
gerne vil have bladet til at være noget, som modtagerne også kan få en 
læseoplevelse ud af, foruden de sædvanlige oplysninger, der hører til det 
faste indhold hver gang.

Når man er en travl person, med arbejde der skal passes hver dag, familie, 
bekendtskabskreds og diverse andre ting, der skal indpasses i den spar-
somme fritid (her i blandt en post i LAF’s Landsbestyrelse), ender det som 
regel med, at man sidder og laver blad om natten eller tidligt om morge-
nen, og det er ikke tilfredsstillende for nogen af parterne.

Man skal huske, at stoffet til bladet 
skal kunne stå på et antal sider, der 
er deleligt med 4, er der for lidt til 
at fylde siderne ud, skal der fi ndes 
mere stof, er der for meget til sider-
ne, skal man tage en beslutning, 
om der skal (KAN) skæres noget 
væk denne gang, eller om man 
igen skal ud at fi nde mere stof for 
at fylde bladets sider ud. Det tager 
sin tid…gør det.

Det er derfor sidste blad, jeg kan 
påtaget mig at få ud til medlems-
kredsen, og da vi heldigvis har et 
begrundet håb om, at der er en 
dygtig arvtager til stillingen som 
redaktør i sigte, vil bladets vide-
re udgivelse helt sikkert komme 
i de bedste hænder, og jeg kan 
så indskrænke mig til at fi nde 
stof til Projektøren, det kan så 
være fra Landsbestyrelsens vir-
ke, og/eller fra alle andre kil-
der der kan øses fra.

Karsten
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Lafs Jubilardag i København

– Blev holdt på 
Rosenborg kaserne
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Christer Sterning blev 

medlem af 100-mandsforeningen

...og så blev der delt nåle og medaljer ud.
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600 Soldater Venner i KFUM-hallerne i Kolding

Festtale ved KFUM`s Soldaternes Venners 100 års jubilæum i Kolding den 4. marts 2007 

Af Chr. Mejdahl

Deres exellencer, 
kære soldatervenner, mine damer og herrer

Tak for at min kone Eva og jeg må være med i aften. 
Det har vi glædet os til. 

Hjertelig tillykke til Soldatervennerne med 100 års 
jubilæet. Soldatervennerne og KFUM`s Soldatermis-
sion kan sammen glæde sig over det mod og den 
livskraft der har båret hertil. Og som jeg er sikker på 
vil fortsætte i årene fremover. 

Når man har lovet at holde en tale ved en festlig lej-
lighed, så melder spørgsmålet sig: Hvor henter man 
inspiration til talen? 

Sidste år fejrede vi 200 året for H.C.Andersens fødsel 
både herhjemme og ude i den store verden, og det 
gik ikke stille af. Det blev et helt eventyrår. 

Året i år bliver måske husket som et tegneserieår? 

Er valget mellem de to steder, så ved jeg nok, hvor 
jeg helst vil hente inspirationen. 

Men jeg vil hente min inspiration i helt andre og 
gamle kilder. 

I Romerbrevet kap. 10 v. 17 står der: ”For troen kom-
mer altså af det, der høres” 

Det blev vi bekræftet i derhjemme lige før jul. 

For at forstå mig skal vi spole tilbage til efteråret. Vi 
havde kommunevalg. På min hjemegn var Løgstørs 
borgmester opstillet som spidskandidat. Han og an-
dre blev der snakket meget om i de små hjem. Løg-
størs borgmester blev valgt til borgmester i den nye 
Vesthimmerlands kommune. Han hedder Jens Lau-
ritzen. 

Tilbage til Romerbrevet. 
I Andreas`s børnehave havde de op til jul en mas-
se snak om jul og julemænd, og hvad der ellers hø-
rer sig til. 

En dag blev Andreas spurgt: ”Tror du på juleman-
den?” Nej! var svaret. Og så var pædagogerne 
spændte på, hvad drengen ville fortsætte med af 
dybsindige fi losofi ske betragtninger. Og så fortsætter 
Andreas: ”Jeg tror på Jens Lauritzen!” 

Små ører hører også. Troen kommer altså af det, der 
høres. Og det vil jeg vende tilbage til senere. Andre-
as bliver 4 år i dag. Og han kalder mig farfar. Derfor 
fl agede vi derhjemme fra morgenstunden. 

Jeg skal ikke fordybe mig i Soldaternes Venners og 
KFUM`s Soldaterhjems historie, men jeg vil trække 
nogle skildringer frem fra mine egne oplevelser fra 
min soldatertid.

Mange af os der er her i aften har været soldat. Jeg 
blev indkaldt den 2. marts 1959 til at gøre tjeneste 
ved Jysk Luftsværnsartilleri, som havde rekrutskole 
i Avedørelejren i Hvidovre. Det var langt at skulle 
hjemmefra – dengang. 

Det var et dumt tidspunkt, sådan lige før forårsar-
bejdet gik i gang, men 16 måneder kan jo ikke ligge 
uden for de travle sæsoner i landbruget.

Jeg fi k kontakt til Knud Erik fra Løgstør, som også 
skulle møde samme sted og tid. Vi fulgtes ad. 

Jeg blev fulgt til stationen i Løgstør af familien, og 
jeg husker endnu min fars afskedsord: ”Du får ingen 
formaninger med Christian, men vi stoler på dig”. Så 
dampede toget af sted, og jeg havde fars og mors til-
lid med som bagage. Og det er ikke det ringeste at 
blive sendt hjemmefra med. 
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Dagen efter nåede vi til Avedørelejren. Jeg var yng-
ste indkaldte, og det har noget at gøre med min fød-
selsdag, som er nytåraften. 

Vi fi k i løbet af dagen udleveret tøj, uniformer og an-
det udstyr. Det var et slemt gedemarked. Det tøj vi 
gik i, skulle sendes hjem, og det foregik fra KFUMs 
soldaterhjem. For der var et soldaterhjem i Avedøre-
lejren. Et lille et. En barak, men der var altid fuldt 
hus. Der var kun et rum, som jeg husker det, udover 
et lille afl ukke til soldaterhjemslederen, hvor der da 
også var plads til en soldat eller to. 

Små forhold! Men jeg kom til at holde meget af det 
lille soldaterhjem. Vi kunne købe kaffe og slik og 
småfornødenheder, men ellers ingenting. Der blev 
ikke holdt bibeltime, men der var aftensang hver af-
ten, hvor mange deltog. 

For nogle år siden talte jeg ved et møde et sted på 
Sjælland. I kaffepausen kom der en mand hen til mig 
og spurgte, om jeg havde været soldat i Avedøre-
lejren. Jeg kunne svare bekræftende og nævnte års-
tallet. Det var mig der var soldaterhjemsleder, sag-
de han. Jeg kunne ikke kende ham, men han havde 
hæftet sig ved mit efternavn. 

Det var der på soldaterhjemmet, at jeg købte det 
KFUM-emblem, som jeg syede på min udgangsuni-
form. Det måtte sidde på venstre overarm. Og jeg 
husker en episode, hvor emblemet fi k en speciel op-
mærksomhed, fordi jeg var den eneste i mit batteri, 
der gik med det. 

Regimentet skulle have en ny fane. Det skulle fore-
gå inde på Østerbrogades kasserne i København, og 
kongen skulle komme og slå et søm i. Det kunne de 
ikke selv overkomme. 

Vi rekrutter skulle også med til paraden, og vi skulle 
alle sammen pyntes og pudses. Vi skulle i udgangs-
uniform med hjelm og gevær. 

Den aften, hvor vi skulle rigges til, var der nogle af 
mine kammerater, der sagde til mig, at jeg ikke måt-
te gå med KFUM-emblemet til paraden.

Det forstod jeg ingenting af, jeg troede, det var gas, 
men jeg gik over på soldaterhjemmet og snakkede 
med soldaterhjemslederen om det. Han gav mig det 
råd, at parere ordrer, hvis jeg fi k en sådan. 

Og det fi k jeg. Vores delingsfører, som var løjtnant, 
nedlagde forbud mod sådan noget civilt påhit til en 
parade. Jeg tog mit emblem af. 

Paraden gik, som den skulle, og da vi kom hjem til 
kassernen, syede jeg emblemet på igen. Og der sad 
det i hele min soldatertid. Jeg har haft det fremme i 
dagens anledning og repeteret, at der står henvist til 
Johs.17 v. 21 ”at de alle må være et” 

Når jeg husker episoden og fortæller den, er det for-
di mit KFUM-emblem betød noget for mig. Jeg følte, 
at en del af min identitet sad i det emblem, og at jeg 
med det – på en stilfærdig måde- kunne signalere til 
omverdenen, at jeg også stod i en større herres tjene-
ste end kong Frederik den 9. 

Da rekruttiden var overstået blev vi sendt til Hvo-
rup kasserne, hvor Jysk Luftværnsartilleri havde sin 
base. Vi var der kun i 2 måneder, for at stille 90 mm 
luftværnskanonerne i depot. Tiden var løbet fra den 
slags isenkram. Der var kommet raketter på marke-
det i stedet for. 

>>
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I Hvorup havde vi et rigtigt soldaterhjem, og det var 
næsten nyt. Det lå ganske vist uden for hegnet, og til 
tider var der noget pjat med, at vi skulle være pyn-
tet for at gå derover. Pyntet vil sige, at skifte til ud-
gangsuniform. 

På soldaterhjemmet var der fritidsaktiviteter, og der 
blev holdt bibeltime. Flokken der kom til dem var 
ikke stor, men det var rart at komme der. 

Der blev holdt aftensang, og det var der mange med 
til. Soldaterhjemmet var et åndehul – en helle - i den 
militære hverdag. 

Da kanonerne var gemt af vejen, blev vi fl yttet til 
Sjælland igen – ikke til Avedørelejren, men til Tune 
syd for Roskilde. Der skulle stilles 4 raketbatterier 
op uden om København for at forsvare hovedstaden. 
De stod i Sjælsmark, i Kongelunden, på Stevns og i 
Tune. De er for længst skrottet igen. 

Vi var indkvarteret på Roskilde kasserne. Og på den 
anden side af gaden lå KFUMs soldaterhjem. Et hyg-
geligt lille sted, hvor vi var glade for at komme, og 
hvor vi kunne skrive breve og læse aviser. Og hvor 
vi i øvrigt fi k en god betjening, men der var ingen af-
tensang. 

I de måneder var Roskilde Domkirke min sognekir-
ke, men præsten og jeg var tit alene om at bære uni-
form. 

På Christiansborg har jeg påtaget mig en opgave, 
ikke med aftensang men med morgensang. Hvert
år, efter Folketingets åbning i oktober, sender jeg et 
brev rundt til mine 178 kolleger, hvor jeg indbyder 
til morgensang hver torsdag morgen fra kl.8,30 til 
9,00, og jeg beskriver, hvordan det foregår. 

De der viser interesse for det får invitationen hver 
uge. Der er 20-25 på min liste. 

Og det foregår på den måde, at vi synger en mor-
gensalme eller en lovsang. Jeg læser en af de bøn-
ner, som står bag i salmebogen. Derefter læser vi på 
skift den kommende søndags prædiketekst, som vi 
så samtaler om. Vi får tit en spændende samtale, for-
di vi kommer fra vidt forskellig baggrund. Og ende-
lig slutter vi med at synge endnu en salme, inden vi 
iler til dagens gøremål, som på det tidspunkt er grup-
pemøderne. 

Det er dejligt, at vi i det travle politiske hus kan sam-
les en lille fl ok til morgen-sang, ligesom man på sol-
daterhjemmene kan synge aftensang. 

I soldaterlivet var der dengang mange fristelser. De 
er sikkert ikke blevet færre med årene. Og når kam-
meraterne ville ud på de vilde vover – og ville have 
fl ere med, da klang stroferne fra De Unges Sangbog 
i mit indre øre: ”og hvor din frelser ude stænges, der 
skal du ikke selv gå ind”. 

Det blev jeg drillet lidt med, men så var soldaterhjem-
met et godt alternativ. Også det der lå i Gothersgade 
i København, hvor der var mulighed for en overnat-
ning, hvis weekenden blev for kort til at tage hjem 
i. Vi havde lang weekend en gang om måneden fra 
fredag aften til mandag morgen. 

Jeg lovede mine kammerater, at tage med dem på 
en tur den dag vi skulle hjemsendes, og så ville jeg 
drikke en øl til maden. Det tilsagn blev repeteret for 
mig mange gang i mange måneder. Og da dagen op-
randt, og efter en bådtur på Øresund, tror jeg, at fl e-
re af dem var glade for, at der var hjælp at hente til at 
komme i det rigtige tog hjem. 
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Da jeg sad og forberedte mig til i aften, kom jeg til at 
tænke på missionsmanden der så en ung mand kom-
me ud fra en beverding. Han sagde til ham: Unge 
mand, du er på gal vej. Vend om! Om han fulgte op-
fordringen, ved jeg ikke. 

”Bladet i verden sig vender”! Tiden er en anden. Ver-
den er blevet en anden. Nu skal kærlighed til fæd-
relandet sommetider udøves langt hjemmefra. Dan-
mark er med på den internationale arena, og endda 
med en betydelig indsats målt i forhold til vores stør-
relse og formåen. 

Når det danske forsvar rykker ud i FNs eller NATOs 
tjeneste med skibe, fl y eller kampvogne så står der 
respekt om deres indsats. Det må vi godt notere os 
sådan en aften. 

Det mandskab som KFUMs soldaterhjem servicerer 
og er soldaterhjem for, gør Danmark stor ære. For 
KFUMs soldaterhjem var med i Bosnien og er med i 
Kosovo fra 2001 og i Irak fra 2005. Behovene er an-
derledes end herhjemme, men de er helt sikkert ikke 
mindre.

For der er behov for soldaterhjemmene og for KFUMs 
soldatermission. Og der er behov for nogen til at støt-
te og bakke op – nemlig soldatervennerne. 

Det har vores pige bekræftet for os ved mange lej-
ligheder. Hun brugte et år af sin pure ungdom, som 
medhjælper på et soldaterhjem. 

Jeg beundrer soldaterhjemsledere og medarbejdere, 
der med frimodighed holder andagt og aftensang på 
soldaterhjemmene og dermed bærer vidnedsbyrdet 
om Kristus videre til andre unge i forsvaret. Og det 
er da ikke lige let hver gang, men det er lige nødven-
digt. Troen kommer altså af det, der høres. 

Nu følger jeg KFUMs soldatermissions arbejde gen-
nem Soldatervennen, og gennem de aktiviteter som 
soldatervennerne står for i det omfang, jeg kan. 

Der er fortsat behov for KFUMs soldatermission. Der 
er behov for, at nogen vil lytte og vise forståelse og 
omsorg over for vore soldater, og kan være hjælp-
somme med praktiske ting. 

Og så er der behov for at bringe det kristne budskab 
videre både i ord og gerning over for vort indkaldte 
mandskab. 

Det behov er større i en situation som nu, hvor man-
ge unge er usikre og søgende, og hvor der er så man-
ge andre religionstilbud på hylderne. Andre religio-
ners mystik virker tillokkende på mange unge, og i 
det virvar må det kristne budskab ikke mangle. Det 
er vi forpligtede på i dåbsbefalingen – ”gå derfor hen 
- - - ”Og så kender vi fortsættelsen. 

Jeg vil slutte med at ønske Soldatervennerne et rigtig 
hjerteligt tillykke med 100 års jubilæet. 

Og ønske jer kræfter og frimodighed til at fortsæt-
te med at støtte soldaterhjems- arbejdet til gavn og 
glæde for forsvarets mandskab både herhjemme og 
ude i den store verden. 

Gud give 
at arbejdet 
må lykkes! 
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København 

Kegleklubben København
Kegleresultater for perioden 2. marts – 20. april 2007

Navn: 2. marts 07 16. marts 2007 20. april 2007
Damer:
Rigmor Hueg 138 135 139
Jytte Christensen 135 139 139
Bente Lassen  129 125 
Kirsten Pedersen 127 133 
Britta Jensen  113 118   

Herrer:
Jørgen Eriksson  120 129 
Jørgen Hueg  135 122
Arne Pedersen 151 150 147
Alfred Jensen 141 129 134
Mads Lassen  102  73   
John Lassen      

Der spilles i august måned den 3 og 17, september den 7. og 21.

Den 17. august afslutter vi med spisning, som ikke blev til noget i juni måned, 
tilmelding nødvendig, senest den 10. august 2007 til Arne.

Alle ønskes en fortsat god sommer.

Arne Pedersen

Kære medlemmer!
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
Øloplukker     100 Kr.
Polo-Shirt 165 Kr.
T-shirt 90 Kr.

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

Andre LAFeffekter:
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
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Referat 

B-møde den 18. april 2007 på Holbæk Kaserne

Referat

B-møde den 21. marts 2007 hos Arne Pedersen (AP).

de medlemmer, hvilket skyldes manglende ajour-
føring af det tidligere kartotek. Dette havde af-
stedkommet meget kedelige telefonopringninger 
hvilket meget har været beklaget overfor de ef-
terladte.
 Rykkere for kontingentbetaling udsendes i maj/
juni 2007.

AP oplyste at der har været og er problemer med 
IT-anlæg. Det meste er nu lagt ind og dermed kan 
en ny database oprettes.
 Opgavefortegnelse for kontoret optages på 
dagsordenen til næste B-møde.

Efter et vist detektivarbejde er det nu lykkedes AP 
at få afklaret ordren om indbinding af P.
 De formodes snarest at blive leveret fra fi rma-
et i Gentofte.

Fanny Lange har foræret LAF Projektøren dæk-
kende 1945 til dato.

Fremover vil ”P” udkomme i god tid inden kvar-
talets begyndelse.

Karsten Bendix (KB) omtalte generalforsamlinger-
ne i Århus og på Fyn.
 Afdelingerne ligger stille og vil indtil videre 
være passive. Passer på kassen og fanen.
 Hvis udgifter udover beholdning må der ske re-
fusion/tilskud fra LAF.
 KB tager initiativ til udpegning/etablering af en 
kontaktperson begge steder.
 Når medlemslister er endeligt udarbejdet vil 
der blive indkaldt til ekstraordinære generalfor-
samlinger formentlig i september 2007. Indkal-
delse vil ske dels ved annoncering i ”P” og ved 
udsendelse af brev til medlemmer tilhørende af-
delingerne.

Idéer til skjold for LAF på Holbæk Kaserne ud-
veksledes. KB bestiller 3 stk.

Torben Rasmussen (TR) orienterede om kontin-
gentopkrævning og lotteri. Blev udsendt lidt for-
sinket grundet vejret i forhold til det planlagte ul-
timo februar 2007. 
 Der er kommet en del tilbagemeldinger for det 
meste udmeldinger men også breve tilgået afdø-

Der er ansøgt om tilskud til etablering af vel-
færdsbygning i Oksbøl. 
 Forventet udgift i alt 6,3 mio. kr. Der er indtil 
videre givet tilsagn om tilskud på 4,6 mio. kr.
Det blev besluttet ikke at yde tilskud.

Deadline til ”P” vil fremover være den 15. i den 
anden måned i kvartalet forud for udgivelsen.

Der er problemer med tilstrækkelig opbakning til 
interessegruppe på Lolland/Falster/Møn.

Der planlægges formandsseminar den 6. og 7. 
oktober 2007. Fastlægges på næste B-møde.
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Lafs Jubilardag i Varde 2007

Der blev nedlagt blomster 
ved luftværnets mindetavle
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... og der blev delt nåle og medaljer ud under middagen
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Gode Soldaterkammerater
Hermed en lille beretning fra det Nordiske Soldaterstævne, 
som blev afholdt i dagene d. 13 Juni til den17 Juni på Bornholm.
Jeg var den som skulle repræsentere LAF, og det var jeg stolt af.

Vi var som vanlig ca. 240 gamle soldater fra de fi re 
Nordiske lande, vel omkring 60 pr. nation.
 Vi danske gamle drenge blev samlet op et par for-
skellige steder på Sjælland og med slutafgang fra Ka-
stellet onsdag den 13, dette for at kunne deltage i åb-
ningen torsdag den 14 Juni.
 Efter åbningen og velkomsttalen af Præsidenten, 
Oberst Bjarne G. Bagge, samt fl aghejsning og de fi re 
nordiske nationalsange var sunget med hjælp af Hjem-
meværnets Musik-og Tambourkorps fra Roskilde, blev 
vi i busser kørt til havnen i Rønne, hvor der var kran-
senedlægning ved mindesstenen for de faldne søfolk 
1939 - 1945. Under hele vores tur havde vi Hjemme-
værnets orkester til at ledsage os, så fra kransenedlæg-
ningen marcherede vi gennem Rønne By, over centrum 
til Rådhuset, hvor der blev nedlagt blomster ved min-
destenen for borgere, som mistede livet under bombar-
dementet af Bornholm 7. Maj 1945. Så var der mod-
tagelse af Borgmesteren Bjarne Kristiansen, Bornholms 
Regionskommune, og en lille én til halsen.
 Den 15. juni, som er Valdemars dag og fl agets dag, 
og små Dannebrog sælges, blev vi delt i to grupper, 
Danmark og Norge var til foredrag (pensioneret major 
H.V. Jørgensen) om den Russiske Besættelse af Born-
holm 8. Maj 1945 –5. April 1946. Et godt foredrag. Så 
var der afgang til Rønne, hvor der var rundvisning i For-
svarsmuseet og Kastellet med guide. Om eftermiddagen 
var det på ny ind til Rønne Havn. Bornholms Marine-
distrikt fremviste Orlogskutteren BARSØ og hjemme-
værnsfartøjet Hjortø ved et ” åben skib”- arrangement. 
Personel fra Rønne Redningsstation demonstrerer ma-
nøvreegenskaber og frenviser deres udrykningskøre-
tøj UNIMOG. Der er Nordisk skydekonkurence, som 
Danmark vinder.
 Efter aftenspisning og omklædning (der anlægges 
hæderstegn/dekorationer), transport til Sct. Nicolai Kir-
ke i Rønne. Antrædning med faner og indmarch i kir-
ken. Valdemarsgudtjeneste ved provst Godtfred Larsen 
– Tale for Dannebrog: Oberst Bjarne G. Bagge – Dan-
marks Samfundet uddeler faner. Hjemmeværnets Mu-
sikkorps spillede i Kirken (virkelig skønt og smukt som 
det dog kan lyde i en kirke). Kirken var fyldt til briste-
punket. Vi marcherede herefter til Torvet i Rønne, hvor 
vi blev modtaget af Gardehusarregimentets Heste-
eskadron fra Slagelse med 6 trompetere og en pauke til 

hest. Se det var en rigtig modtagelse, borgerne har vel 
tænkt sit, ifald tror jeg på, at de .hold var nu inde og se 
Bornholms Kunstmuseum og derefter en tur til Ham-
mershus Slotsruin. Nu begyndte regnvejret at trænge 
sig på. Danmark og Norge skulle have frokost i Nord-
bornholms Røgeri som ligger i Allinge, men her gik der 
koks i den for Danmark.
 Vi havde en lokal Guide, som for øvrigt selv havde 
været soldat på Bornholm Han fortalte og snakkede på 
livet løs, én rar fyr på 57 år. Vi skulle til det helt store fi s-
kebord og blev guidet ned til havnen (det styrt regne-
de), og vores ven pegede nu på, hvor vi skulle gå ind 
til dette fi skebord, ikke særlig stort, men det gik. Vi tres 
mennesker var lige kommet ind, og der var gjort klar 
og dækket op (det var ta’ selv bord), nogle var ved bor-
det andre havde fået, da myldrer det ind med et Norsk 
rejseselskab, vi tænkte hvor fanden skal disse menne-
sker dog sidde, for der var kun de pladser, som vi sad 
ved, og nogle ville så sidde på de pladser for dem, som 
stod ved ta`selv bordet, men de fi k besked af os, at her 
var skam reserveret. (Kaos i lokalet). Vores gode ven 
og guide op til værten, som han for øvrigt kendte (han 
kom der nemlig et par gange om ugen), nu fi k han be-
sked på, at det var skam os, som var gal på den, vi skul-
le havde været længere hen af vejen. Jamen dog. Læn-
gere henne var der det, som var os lovet, nemlig det 
helt store.
 Det bedste var dog, her var ingen sure miner, og vi 
klumpede os sammen, så alle kunne være der.
 Om eftermiddagen var vi i Østerlars Rundkirke og 
derefter ned i Marinedistriktets operationsrum ved Ryt-
terknægten.
 Om aftenen var der Festmiddag i Gymnastiksalen, 
hvor påklædning, som ved stævneåbning, var påkræ-
vet.
 Gardehusarregimentets Hesteeksadron modtog os 
med honnør med mere. Underholdning inde var taler, 
overrækkelse af medaljer og andre gaver, og ikke at for-
glemme selvfølgelig Hjemmeværnets gode musik. 
 Nordisk Stævne blev afsluttet med fanfare af Garde-
husarene. 
 Dette er en beskeden tak for et godt stævne fra en 
LAFer

 
Fanebærer Per Christensen
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Forsvarets Dag 
på Kronborg 
for 31. gang 

Arrangementet 
Forsvarets Dag 

på KRONBORG 
er i år tilrettelagt 

søndag 2. september. 

Programmet er under planlægning. 

Hej! 
Besøg LAFs 

hjemmeside, og se 
de nye fotos m.m

 

Hej 
Kom og besøg LAFs hjemmeside. 

(Der er kommet nye ting, som du kan kigge på)

med LAF-hilsen
Chris

NB: 
På denne måde kan vi fortælle andre 

om LAFs nye hjemmeside – der kan sættes 
et foto ind af f.eks. Landformanden, 

for at fortælle at det er ham, 
der sender informationerne, 

men det skal ske via webmaster.

 http://www.123hjemmeside.dk/
LUFTVAERNSARTILLERIFORENINGEN/ 

Vi sænker fanen
 621523/64 Henning Poulsen
  Himmelhøj 28
  9210 Ålborg

ÆRET VÆRE HANS MINDE
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FØDSELSDAGSFONDEN

Juli 2007

1 270133/55 Carsten Hjøllund
  Kjelstrupvej 6.
  9500 Hobro
  Tillykke med de 72 år

3 188254/49 Oberst, Gubbe
  Per Svensson
  Grøndalsvej 66, st.
  2000 Frederiksberg
  Tillykke med de 78 år

3 134856/51 Svend M. Boch
  Nørretorp 192
  7400 Herning
  Tillykke med de 78 år

4 366907/58 Bent Aag Larsen
  Rosenlundvej 11
  3660 Stenløse
  Tillykke med de 69 år

4 582416/63 Kristian Anton Madsen
  Brobjerrevej 12
  8800 Viborg
  Tillykke med de 64 år

5 689706/65 Gubbe
  B.E. Marchmann Hansen
  Smedebakken 6
  3490 Kvistgård
  Tillykke med de 62 år

5 307/96 Jesper Skov
  Vestervang 1, 4200 Slagelse
  Tillykke med de 34 år

6 424094/59 Willy Møller Sørensen
  Birknæsvej 9, 8752 Østbirk
  Tillykke med de 67 år 

6 60750/70 Bryde Jakobsen
  Kirsebærhaven 20, st. 0121
  2500 Valby
  Tillykke med de 57 år

7 153660/52 Viggo Frode Hansen
  Ved Bellahøj 24 A, 10. tv.
  2700 Brønshøj
  Tillykke med de 75 år

8 157820/52 Hædersgubbe
  Poul Thulstrup Bruhn
  Aldebertsmindevej 21
  7100 Vejle
  Tillykke med de 76 år

9 153646/52  Æresgubbe
  J. Kjelms Petersen
  Øster Søgade 94, 1. th.
  2100 København Ø
  Tillykke med de 76 år

9 756843/67 Jan Meyer
  H.C. Ørsteds Vej 3 B, 4. th.
  1879 Frederiksberg C
  Tillykke med de 61 år

9 90758/76 Carl Ejner Friis Lyngsø
  Egevangen 2, 6800 Varde
  Tillykke med de 49 år

10 1745/45 Henning Kjær
  2015 Gillespie St
  Santa Barara CA 93101
  USA
  Tillykke med de 84 år

10 1978/48 Hædersgubbe
  Thorvald Højlund Thomsen
  Vesterbro 37 C
  4660 St. Heddinge
  Tillykke med 80 år

10 798998/68 Hugo Theik Hansen
  Nyvej 20, 4050 Skibby
  Tillykke med de 59 år

11 269800/55 Æresgubbe
  Erik Caspersen Jensen
  Karensmindevej 9, 1. tv.
  4300 Holbæk
  Tillykke med de 71 år

11 299753/56 Æresgubbe 
  Ernst Heise Pedersen
  Smedegårdsvej 73
  3700 Rønne
  Tillykke med de 71 år

11 590797/63 Ingvar K. Mogensen
  Strandvejen 99
  3770 Allinge
  Tillykke med de 63 år

11 653217/65 Niels Jørgen Andersen
  Bymarken 7
  9530 Støvring
  Tillykke med 62 år

12 1708/45 Æresgubbe Helge Brynskov
  Skovlunde Torv 8, 1. lejl.
  2740 Skovlunde
  Tillykke med de 84 år

12 692307/66 Dan Carsten Andersen 
  Brøndby Alle 9
  2660 Brøndby Strand
  Tillykke med de 61 år

12 120751/71 Henning Dahl
  Næsbyvænget 2
  5270 Odense N
  Tillykke med de 56 år

13 385035/58 Svend E. Madsen
  Rødtjørnvej 49
  7400 Herning
  Tillykke med de 68 år

13 130754/74 Gubbe
  John E. Duncan Hansen
  Gækkelundsvej 23 A
  4200 Slagelse
  Tillykke med de 53 år

14 140747/68 Gubbe Hans Ole Villadsen
  Bredgade 6 A, 6800 Varde
  Tillykke med de 60 år

16 3646/49 Hædersgubbe
  Ib Frydendal Marcussen
  Tåstrupgårdsvej 225, 2. th.
  2630 Tåstrup
  Tillykke med de 79 år

16 606612/64 Lennart Marcussen
  Folemarksvej 31
  2605 Brøndby
  Tillykke med de 64 år

16 160758/78 Gubbe Jens Sauer
  Frydebovej 2, 7700 Thisted
  Tillykke med de 51 år

18 158/39 Gubbe
  Svenn Werner Jørgensen
  Niels Hansens vej 6
  5700 Svendborg
  Tillykke med de 89 år

18 134697/51 Major, Gubbe
  Bent Henrik Slagslunde
  Lindevænget 62, 2. th.
  2750 Ballerup
  Tillykke med de 77 år

18 590721/63 Eskild Aaen
  Agervej 7, 9970 Standby
  Tillykke med de 64 år

19 190751/71 Gubbe 
  Poul-Erik 
  Flemming Christensen
  Fjordsgade 2 B, 3. tv.
  8700 Horsens
  Tillykke med de 56 år

19 190752/72 Thue Andersen
  Platanvej 7
  7400 Herning
  Tillykke med de 55 år

20 153776/52 Hædersgubbe
  Hugo John
  Vedbæk Stationsvej 10, 3.
  2950 Vedbæk
  Tillykke med de 75 år

22 230960/54 Æresgubbe
  Børge J. Lundsgaard Jensen
  Lysefjordsgade 10, 3. –2
  2300 København S
  Tillykke med de 74 år

24 179864/53 Hædersgubbe
  Kristian Andersen
  Gammelbyvej 9
  4900 Nakskov
  Tillykke med de 75 år

24 299878/56 Æresgubbe
  Hilding Habo
  Konkylievej 3
  3630 Jægerspris
  Tillykke med de 71 år

24 470435/60 Hædersgubbe
  Bernt Svendsen  
  Egern vej 3, 7470 Karup
  Tillykke med de 66 år
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26 260748/70 Gubbe Niels Erik 
  Gudmundsen-Vestre
  Bengtasvej 2. 2. tv.
  2900 Hellerup
  Tillykke med de 59 år

26 207/97 Jimmi Heine Pedersen
  Pregehøjvej 13
  4800 Nykøbing F
  Tillykke med de 33 år

28 262998/55 Hædersgubbe 
  og Guldemblemist
  Bent Bech Jensen
  Lemvigvej 60
  9220 Ålborg Ø
  Tillykke med de 74 år

28 280752/72 Ole Nielsen
  Ellingevej 46
  5540 Ullerslev
  Tillykke med de 55 år

29 158354/52 Oluf Jensen Pedersen
  Ranunkelvej 15
  9320 Hjallerup
  Tillykke med de 75 år

29 343240/57 Hædersgubbe
  Vagn Hedegaard 
  Kristensen
  Dyssegårdsvej 93
  4621 Gadstrup
  Tillykke med de 69 år

30 153036/52 Gubbe Arne Grenå Hansen
  Kærvangen 4, 8870 Langå
  Tillykke med de 76 år

30 737207/67 Per Dahlgaard
  Dollerupvej 2
  7700 Thisted
  Tillykke med de 60 år

31 1178/50 Æresgubbe Jørgen Hueg
  Højstrupvej 122, st.
  Tillykke med de 78 år

August 2007

1 181214/53 Peter Pedersen
  Ågårdsholmvej 15
  7870 Roslev
  Tillykke med de 75 år

1 10850/71 Rene Bygsø
  Mosedalsvej 7
  4180 Sorø
  Tilykke med de 57 år

2 158017/52 Kaj Sørensen
  Bistrupvej 169
  3460 Birkerød
  Tillykke med de 76 år

2 737219/67 Gubbe Bjørn Thomsen
  Tved 103 C
  6270 Tønder
  Tillykke med de 58 år

3 30853/72 Kaj Hansen
  Midtgårdsvej 16, st. th.
  7000 Fredercia
  Tillykke med de 54 år

4 575/36 Hædersgubbe
  Karl E. Thorsen
  Østerbro 102, st.
  9000 Ålborg
  Tillykke med de 85 år

4 353789/57 Hædersgubbe
  Viggo Eggertsen
  Kaj Munksvej 2
  7441 Bording
  Tillykke med de 70 år

5 621402/64 Niels J. Toktrup Nielsen
  Hans Kirks Alle 4
  9560 Hadsund
  Tillykke med de 64 år

5 50852/73 Gubbe Ole P. Larsen
  Karlslundevej 2
  4990 Sakskøbing
  Tillykke med de 55 år

6 158104/52 Gubbe
  Arent Beck Nørgaard
  Lødderupvang 28
  7900 Nykøbing M
  Tillykke med de 76 år

7 70851/71 Gubbe
  Hans Peter Jacobsen
  Bankejorden 6
  5466 Asperup
  Tillykke med de 56 år

7 70853/73 Gubbe
  Niels Gundersen
  Ny Hagestedvej 26
  4532 Gislinge
  Tillykke med de 54 år

8 181526/53 Æresgubbe
  Henri Petersen
  Hvedebjergvej 82
  8220 Brabrand
  Tillykke med de 75 år

8 470455/60 Hædersgubbe
  Gerner Trolle
  Vesterhavsgade 44
  7680 Thyborøn
  Tillykke med de 66 år

8 692450/66 Poul Find Jensen
  Sønderås 56
  4200 Slagelse
  Tillykke med de 62 år

8 80857/74 Gubbe Svend Åge Vebel
  Gøgevangen 19
  3220 Græsted
  Tillykke med de 50 år

9 90852/72 Allan Nielsen
  Brydegårdsvej 12
  5700 Svendborg
  Tillykke med de 55 år

10 759/45 Oldgubbe, Guldemblemist 
  og Æresmedlem
  Poul Lorentzen
  Ternevej 102, Odense NV
  Tillykke med de 84 år

10 262635/55 Hædersgubbe
  Arne J. Andersen
  Skovvejen 25
  8740 Brædstrup
  Tillykke med de 72 år

10 343530/57 Gunnar Hansen
  Skolevej 42
  4700 Næstved
  Tillykke med de 70 år

10  606410/64 Arne Frank Sørensen
  Mariehøj Alle 84
  2970 Hørsholm
  Tillykke med de 63 år

11 299908/56 Æresgubbe
  Frede Jørgensen
  Muldhøjvej 3
  Herringløse, Veksø
  4000 Roskilde
  Tillykke med de 71 år

11 737108/67 Tage Juul Trans
  Sommerlyst 23
  6630 Rødding 
  Tillykke med de 60 år

12 181725/53 Kristian Bach 
  Vestbyen 9, 9640 Farsø
  Tillykke med 75 år

12 544781/62 Gubbe
  Mogens Christiansen
  Saxovej 220
  5210 Odense NV
  Tillykke med de 64 år

12 120863/83 Johan Henrik Kehler
  Ryparken 51, 3. th.
  2100 København Ø
  Tillykke med de 44 år

13 377/36 Æresgubbe
  Harry Ejvind Thorvaldsen
  Midtfl øjene 1. 1. 0111
  2700 Brønshøj
  Tillykke med de 92 år

14 466538/60 Hædersgubbe
  Per Terp Jensen
  Hattesens Alle 16, st. tv.
  2000 Frederiksberg
  Tillykke med de 66 år

15 153028/52 Hædersgubbe
  Bent Nissen
  Skottegården 35, 2. tv.
  2770 Kastrup
  Tillykke med de 76 år

15 385100/58 Keld Nielsen
  Stadionvej 17
  9280 Storvorde
  Tillykke med de 68 år
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16 139174/51 Hædersgubbe
  Svend Erik Sørensen
  Herkules Alle 34, 1.
  2770 Kastrup
  Tillykke med de 77 år

16 385071/58 Børge Selch 
  Sydtoften 67
  7200 Grindsted
  Tillykke med de 69 år

17 134723/51 Herluf Lorentzen
  Firehusevej 3, 
  7100 Vejle
  Tillykke med 77 år

17 354074/57 Gubbe
  Niels Erik Vesterager
  Gyvelvænget 13
  6920 Videbæk
  Tillykke med de 70 år

17 367062/58 Gubbe Peder Larsen
  Snekkerupvej 23
  4200 Slagelse
  Tillykke med de 69 år

17 519006/61 Gubbe Erik Chr. Quist
  Ndr. Banevej 34 A
  3400 Hillerød
  Tillykke med de 66 år

18 299799/56 Hædersgubbe
  Werner Brøns 
  Vor Frue Kirkevej 14
  4000 Roskilde
  Tillykke med de 72 år

18 385027/58 Hædersgubbe
  Carl Ove Zachariassen
  Storegade 41, 
  4780 Stege
  Tillykke med 68 år

18 424006/59 Benny Wander Christensen
  Bygaden 7
  4983 Dannemare
  Tillykke med de 67 år

19 256119/55 Arno Jørgensen 
  Egedalsvænge 9, 1. tv.
  2980 Kokkedal
  Tillykke med de 73 år

21 181435/53 Hædersgubbe
  Jens P. M. Jørgensen
  Diskovej 22
  9210 Ålborg SØ
  Tillykke med de 75 år

21 385150/58 Hædersgubbe
  Finn O. Lerbæk Pedersen
  Ribe-Vejle Landevej 103
  6622 Bække
  Tillykke med de 69 år

21 210847/69 Gubbe Willy L. Hjelesen
  Søborghus Alle 21
  2860 Søborg
  Tillykke med de 60 år

22 309577/56 Hædersgubbe
  Svend Andersen
  Ørnekildevej 20
  4173 Fjenneslev
  Tillykke med de 71 år

22 384999/58 Bent Sinding Vistisen
  Skovvej 7, 9560 Hadsund
  Tillykke med de 70 år

22 479300/60 Herluf Svendsen
  Sønder Savstrupvej 5
  7500 Holstebro
  Tillykke med de 67 år

23 3076/47 Harry Ekdahl
  Østre Fælledvej 4
  4300 Holbæk
  Tillykke med de 81 år

24 270265/55 Elvind Peter 
  Ostenfelt Rasmussen
  Krøyersvænget 18
  7000 Fredercia
  Tillykke med de 72 år

26 301554/56 Vagn Koch
  Assensvej 229
  5500 Middelfart
  Tillykke med de 71 år

26 262993/55 Gubbe Gunnar Spindler
  Gl. Egumvej 134
  7000 Fredericia
  Tillykke med de 71 år

26 479408/60 Hædersgubbe
  Orla Amtkjær Pedersen
  Griegsvej 51
  7500 Holstebro
  Tillykke med de 67 år

26 737007/67 Ebbe Pilgaard
  Fårbækvej 5, 8990 Fårup
  Tillykke med de 61 år

28 590795/63 Hædersgubbe
  Henrik Preben Olsen
  Sofi enhøjvej 7, 1. th.
  2300 København S
  Tillykke med de 63 år

28 280846/72 Preben Ladingkær
  Tværgade K, 1.
  5750 Ringe
  Tillykke med de 61 år

29 181725/53 Hædersgubbe S. Holm 
  Parkvej 1, 4490 Jerslev Sj.
  Tillykke med de 75 år

29 309677/56 Hædersgubbe
  Ejgil Nørgaard
  Rolighedsvej 2
  6520 Toftlund
  Tillykke med de 70 år

31 827/45 Æresgubbe Erik Middelbo
  J.P. Larsens Vej 124, 4.
  8220 Brabrand
  Tillykke med de 83 år

31 582429/63 Gunnar Hansen
  Almsted 16
  6440 Augustenborg
  Tillykke med de 64 år

31 310848/9 Bjarne Jessen
  Aavangen 12, 6800 Varde
  Tillykke med de 59 år

September 2007

2 2129/46 Hædersgubbe
  Ib Bernhard Christoffersen
  Vadbro 3, 2. tv.
  Tillykke med de 82 år

2 707983/66 Harly Olesen
  Nørgårdvej 11
  7600 Struer
  Tillykke med de 61 år

3 30951/72 Gubbe
  Mogens Toft Hansen
  Mårvænget 25
  5800 Nyborg
  Tillykke med de 56 år

4 544753/62 Gubbe
  Henning Bjarne Olsen
  Møllebækvej 2
  9330 Dronninglund
  Tillykke med de 64 år

5 153293/52 Svend Hammel
  Ole Rømersvej 48
  2630 Tåstrup
  Tillykke med de 75 år

5 50948/58 Gubbe
  Erling Vargaard Juul
  Gl. Præstegaardsvej 5, st. th.

  6070 Christiansfeld
  Tillykke med de 59 år

6 171070/53 Gubbe, Guldemblemist 
  og Æresmedlem
  Kjeld Espersen
  Arendalsvænget 2
  5320 Agedrup
  Tillykke med de 72 år

7 181637/53 Hædersgubbe
  K.V. Villumsen
  Foldgårdsparken 8, 1. th.
  7600 Struer
  Tillykke med de 75 år

8 3625749 Hædersgubbe
  Peter Birch
  Vilh. Thomsens Plads 2, 5.
  8900 Randers
  Tillykke med de 78 år

8 139481/51 Æresgubbe
  Herluf Børge Christiansen
  Sneumvej 189
  6731 Tjæreborg
  Tillykke med de 77 år
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8 270221/55 Helmer Hansen
  Parkvej 37, 2. th.
  2630 Tåstrup
  Tillykke med de 71 år

8 737246/67 Gubbe
  Svend Erik Christensen
  Skottehuse 2
  4672 Klippinge
  Tillykke med de 60 år

8 80956/77 Flemming Jørgensen
  Suensonsgade 1, st. th.
  9000 Ålborg 
  Tillykke med de 51 år

9 181374/53 Hædersgubbe
  Knud Egon Andersen
  Mågevej 14
  9850 Hirtshals
  Tillykke med de 75 år

10 708000/66 Jørn Hansen
  Slotsvænget 14
  3480 Fredensborg
  Tillykke med de 61 år

11 715/45 Æresgubbe, Guldemblemist
   og Æresmedlem
  Orla Liebst Poulsen
  Grønnedal 54
  5700 Svendborg
  Tillykke med de 82 år

12 299917/56 Æresgubbe
  Verner Frydenberg 
  Andersen
  Oldfuxvej 19
  2400 København NV
  Tillykke med de 72 år

12 416902/59 Erling Friis Rasmussen
  Nøddelunden 19
  5580 Nørre Åby
  Tillykke med de 70 år

12 385097/58 Gubbe Frits Broberg
  Marienborgvej 66
  8900 Randers
  Tillykke med de 69 år

12 798844/68 Gubbe
  Erik Hvidtfeldt Lorentzen
  Elmevej 21, 2670 Greve
  Tillykke med de 64 år

12 120749/69 Gubbe Kurt Jørgensen
  Gersehaven 8
  3320 Skævinge
  Tillykke med de 58 år

12 120952/72 Leif Iver Hansen
  Udsigten 29
  5500 Middelfart
  Tillykke med de 55 år

13 385173/58 Christian Hansen Friis
  Stengårdsvej 126, 2. tv.
  6705 Esbjerg Ø
  Tillykke med de 69 år

14 506187/61 Ejner R. Nielsen
  Degnevænget 12
  5270 Odense N
  Tillykke med de 65 år

16 653249/65 Gubbe Gunnar Nielsen
  Ålholmvej 95
  7400 Herning
  Tillykke med de 62 år

18 741848/67 Flemming Rasmussen
  Spættevej 7, 1. tv.
  8210 Århus V
  Tillykke med de 61 år

20 200952/72 Poul Nykjær
  Engdahlsvej 8
  7400 Herning
  Tillykke med de 55 år

21 416875/59 Svend Erik Hansen
  Viborgvej 19
  7160 Tørring
  Tillykke med de 68 år

21 424020/59 Hædersgubbe
  Hans B. Nielsen
  Vassingrødvej 60
  3540 Lynge
  Tillykke med de 67 år

21 210955/75 Ole Simon Feldstein
  Stokrosevej 5, 8330 Beder
  Tillykke med de 52 år

23 544810/62 Andreas Johnsen
  Markledgade 16
  6240 Løgumkloster
  Tillykke med de 67 år

23 523903/62 Gubbe Ebbe Stig Pedersen
  Menstrupvej 14
  4700 Næstved
  Tillykke med de 66 år

24 3623/49 Gubbe Paul Hansen
  Sigerslevvestervej 48
  3600 Frederikssund
  Tillykke med de 79 år

24 179380/53 Egon Nielsen
  Romsøvej 1, 4200 Slagelse
  Tillykke med de 74 år

25 420062/59 Hædersgubbe
  Arne Kofod 
  Dammegårdsvej 14
3782 Klemensker
  Tillykke med de 68 år

25 590717/63 Gubbe, Guldemblemist 
  og Æresmedlem
  Arne Pedersen
  Sjørringvej 11
  2770 Kastrup
  Tillykke med de 64 år

28 231238/54 Frederik Clausen
  Enghavevej 12
  4690 Haslev
  Tillykke med de 73 år

28 301290/56 Åge Emil Larsen
  Møllebjergvej 10
  7323 Give
  Tillykke med de 71 år

28 707920/66 Gubbe Frode Ohlsen
  Skjoldagervej 2
  6510 Gram
  Tillykke med de 61 år

29 335451/57 Gubbe 
  Kurt V. Thomsen
  Aabakken 7
  6000 Kolding
  Tillykke med de 72 år

29 335487/57 Hædersgubbe
  Arne Nielsen
  Stævnevej 33
  5700 Svendborg
  Tillykke med de 71 år

30 707947/66 Mogens Jensen
  Godske Lindenovs Vej 237
  9210 Ålborg SØ
  Tillykke med de 61 år
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200-års dagen for ”Træskoslaget” 
ved Køge den 29. august 1807

Forud for bombardementet af København i 1807 fandt en træfning sted 
mellem General Wellingtons styrker og de 10 danske landeværnsbatal-
joner fra ”Landeværnsregimentet for Søndre Sjælland, Lolland, Falster og 
Møn” og 3 bataljoner fra Nordre Sjællandske Landeværnsregiment (5. 6. 
og 7. bat). 
Dette slag fandt sted ved og i Køge den 29. august 1807, hvor ca. 100 lan-
deværns-soldater mistede livet, og endnu fl ere blev såret. 
 Landeværnssoldaterne var dels ældre hjemsendte soldater dels lokale 
unge mænd, som på en eller anden måde var blevet fritaget for almin-
delig ”værnepligt”, og som for de fl estes vedkommende arbejdede på de 
sydsjællandske og Lolland-Falserske og Mønske gårde, og indøvede deres 
krigsfærdigheder i nogle timer efter kirketid seks søndage om året.
 Mange mødte og kæmpede i deres træsko – deraf navnet på slaget. (Det 
var jo deres normale fodbeklædning) Det fortælles, at mange under fl ug-
ten sparkede deres træsko af eller simpelt hen tabte dem, så man var ikke 
i tvivl om retræteretningen efter de veltrænede og kampvante engelske og 
hannoveranske soldater havde brudt de danske linier.
 Det der begyndte med et ”Feltslag” endte med regulære bykampe i Køge 
by, hvor Landeværnssoldaterne dels forskansede sig i husene og skød på de 
indtrængende eller kæmpede med dem i gaderne, indtil de i regulær bajo-
netkamp blev ”stødt ned”.
 Trængselen i gaderne blev efterhånden så stor, at den enkelte ikke kun-
ne bruge sit våben uden at skade sig selv eller sine kammerater, dette gjalt 
for begge parter.
 En af slagets deltagere var en artillerikadet ”Stykjunker Hellesen” som 
overlevede og senere blev opfi nder og fabrikant af ”Hellesens Tørbatteri-
er”.
 Træskoslagets 200-års dag skal markeres i Køge-området. Der er af den 
lokale hjemmeværns-forening taget initiativ til oprettelse af en projektorga-
nisation, og der er indledt et samarbejde med de lokalhistoriske, militærhi-
storiske og kulturhistoriske kræfter, ligesom politiske kræfter er involveret, 
og Køge Kommune har stillet et projektsekretariat til rådighed. 

En glimrende oversigt over tildragelserne før under og efter slaget er at fi n-
de i E.O.A. Hedegaards ”Krigen på Sjælland 1807” udgivet af Poul A. An-
dersens Forlag, Helsingør 1970.

(Må kunne lånes gennem biblioteket.)


