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www.123hjemmeside.dk/luftvaernsartilleriforeningen 

2

PROJEKTØREN

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

Stof sendes senest den 1. september 2009
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www.jydskemblem.dk   •   www.reitz-medaljer.dk   •   www.oh-reklame.dk

Vi er de bedste samarbejdspartnere, når der leveres 
til soldaterforeninger, sportsklubber og firmaer... Vi  
leverer også alt i pins, sportspræmier og gaveartikler, 
og hjælper gerne med design og rentegning!

Vi har mere end 120 års erfaring - og vi er ISO 9001 
certificeret.

• Ordensbånd & medaljer

• Uniformstilbehør 

• Emblemer & broderede stofmærker

• Hæderstegn & æresmedaljer

• Slipseholdere & manchetknapper

• Lommemærker i metal

• Sportspræmier og sportsmedaljer

... og meget mere!

Sofienlystvej 9 • 8340 Malling • Tlf. 7027 4111 • info@jydskemblem.dk

Jydsk Emblem Fabrik A/S

ET SUPERSTÆRKT TREKLØVER!  
DE BEDSTE AKTØRER, NÅR DET DREJER SIG OM:

Landsbestyrelsen har lige netop afholdt et Be-
styrelses seminar, hvor vi har kikket lidt på vo-
res interne ansvarsfordeling, vi kikkede også på 
fremtidsudsigter for LAF, ligesom kommunikati-
on selvfølgelig også var på dagsordenen.

I den forbindelse kom vi til den konklusion, at vi 
fremover skal have noget i Projektøren, der skal 
hedde Formandens spalte, og her er den så.

Denne spalte har sikkert ikke sit endelige udse-
ende fra første udgave, men vil udvikle sig lidt 

Formanden har ordet…

med tiden. Jeg har tænkt mig, at den skal inde-
holde lidt stof med almen interesse for så man-
ge af os som muligt, den skal også indeholde lidt 
om hvad vi laver i Bestyrelsen,

Hvis du har nogle forslag til, hvad du ønsker, den 
skal indeholde, så kontakt mig endelig, så vil jeg 
se, om jeg kan indfri dine ønsker.

I dette nummer har jeg også et par andre små 
indlæg, som en begyndelse.

God fornøjelse >
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621412 fortæller 

Som 45 års jubilar, deltog jeg i Luftværns Artilleri-
sternes jubilardag på Varde Kasserne, i den forbin-
delse blev jeg opfordret til at komme med et indlæg 
til Projektøren, dette indlæg skulle indeholde mine 
eventuelle ønsker og gerne lidt historier om min sol-
datertid.

Angående jubilardage, dem finder jeg ganske inte-
ressante at deltage i, dejligt at møde gamle solda-
terkammerater fra dengang da vi var kernen af den 
Danske ungdom.

Det første emne jeg vil bringe frem er et ønske som 
vi ”gamle” talte om under jubilæet, nemlig at vi sav-
ner et sammenligningsgrundlag, for de våbenarter 
der bruges i dag, og dem vi brugte.

Kan vi eventuelt få kørt en gammel luftværnskanon 
og en firling frem, kan man se den gamle radar og et 
OP hold, så var der noget at sammenligne med.

Mit næste emne vil være, hvis vi samlede så man-
ge fotos som muligt sammen af forskellige begiven-
heder, overførte dem til PC og så lod dem køre på et 
stort lærred dagen igennem, det ville vække mange 
minder hos de fleste.

Netop minder er jo blevet hovedemnet i vores al-
der, hvem kan huske dit, og hvem kan huske dat og 
måske få os alle til at dvæle lidt i mindernes verden. 
A pro po mindernes verden, så så jeg noget i Varde, 
der straks fik mine hjernevindinger sat i gang, nem-
lig et lille skilt der sad på døren ind til messen, der 
stod at man skulle have rene negle og fingre, det var 
netop hvad sule Charles i Tønder lærte os ved at be-
fale fingrene frem og nyrensede negle, minderne er 
der skam, bare man ser efter dem. Hvem husker ikke 
dengang vi skulle have taget blodprøver på Tønder 
kasserne, vores Korporal Olsen råbte og skreg at det 
var fandeme for dårligt ikke at kunne tåle at se den 
smule blodpletter uden at besvime, men hvem stod 
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Portræt af 
621412/64

Oven for er der et indlæg af min gamle sol-
daterkammerat 412. Som det fremgår af 
indlægget, var – og er – 412 stadig en hu-
moristisk sjæl. Han kunne om nogen få be-
falingsmænd og officerer helt ud til kanten 
og alligevel slippe godt fra det, hvilket også 
fremgår af hans indlæg. Som et bevis derpå, 
har jeg fundet et billede fra vores genind-
kaldelse i 1969. Bemærk at alle vi andre er 
fuld iklædt vores kampuniform, men 412 
endnu kun er nået til de lange underbuk-
ser og kasket. Kendere vil også bemærke, 
at det er vores ”gamle” Sergent Birkemo-
se, der her er blevet Premierløjtnant, men 
klare 412 kan han alligevel ikke.

de som det var nyt, jo fint skulle det være når Luft-
værnsartillerister skulle hilse på Kongen. Bagefter 
da vi kom tilbage til Søgårdlejren, hvor vi jo lå, da vi 
var i dækningsstyrken, blev vi beordret til at grave 
vore biler og kanoner ned, så de var helt kamuflere-
de, jo vi kunne meget dengang.

Lørdagsrunden, hvor vi skulle løbe rundt om Søgård 
sø, husker jeg ganske godt, især en gang står klar i 
min erindring, nemlig dette at jeg, der ikke var ked 
af øl, havde fået rigeligt fredag aften, vi havde siddet 
og skrålet sammen ovre i pudserummet, for vi skul-
le jo aflevere såvel remtøj i rengjort stand som tør-
lagte geværer, men også dengang havde jeg heldet 
med mig, så det var for mig ikke det værste, men da 
befalingsmændene kom råbende om der var nogen 
der skulle til lægen, da dummede jeg mig gevaldigt, 
for jeg tilmeldte mig og kom derop, den dag var det 
en sygepasser der havde lægevagten og af ham lånte 
jeg et par sygekassebriller, så da vi skulle rundt om 
søen, fik Fenrik Simonsen øje på ”ham den lille tyk-
ke mand fra Luftværnet” som Tuttemor ofte kaldte 
mig. Fut Simon som vi kaldte ham kom med barske 
øjenbryn hen til mig og spurgte, om jeg var syg, hvil-
ket jeg naturligvis svarede ja til, men han svarede at 
han netop kendte recepten på den slags sygdomme, 
nemlig om på fodboldbanen, så op og ned af skrå-
ningerne i en halv time, det ville kurere den form for 
pjækkesyge, det må jeg desværre erkende, han hav-
de ret, uha som jeg svedte, det var varmt.

Genindkaldelsen husker vi vist alle som en slags mo-
derne soldatertid, der skete mange sjove ting, øl fik 
vi i rigelige mængder og kammeratskabet var i høj-
sæde, det var jo Tirstrup, Hevring m.m.

Med risiko for enkelte erindringsforskydelser vil jeg 
afslutte min gæsteskribent debut, med håbet om at 
andre vil tage over efter mig.

621412/64
Edvard Jensen

der for enden af rækken og skulle have det lille bitte 
stik i armen, det var selveste Korporal Olsen, og han 
gik ud som et lys, jo vi var kernen af Dansk ungdom 
dengang.

Et andet eksempel som jeg tror nogle vil kunne gen-
kende, Løjtnant Frederiksen, bedre kendt som Stål 
Frederik, han havde placeret sig på øverste trin på 
trappen og kundgjorde, mens hans firbenede ven 
bokseren sad ved siden af ham, at vores far og mor 
kunne vi glemme, men han skulle nok sørge for at 
ham, Løjtnant Frederiksen, ville vi aldrig glemme, og 
måske er der noget om snakken.

Kongeparaden på Flyvestation Skrydstrup husker 
jeg tydelig, især forberedelserne dertil. Vi havde væ-
ret på en større øvelse i Jylland, og aftenen før blev 
vi beordret til med spand og kost at renvaske såvel 
kanon som bil, for derefter at indsmøre dem i en 
blanding af Feronatolie og petroleum så alt skinne-
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Chefskifte på Varde Kaserne
 

Ved en flot parade på Varde Kaserne gennemførtes 
chefskifte på Varde Kaserne d. 31. marts 2009. 

Den 31. marts 2009 faldt oberst Werner Kahle, chef 
for Danske Artilleriregiment og Hærens Ildstøtte-
skole, for aldersgrænsen og skulle gå på pension fra 
forsvaret, og en ny chef for regiment og skole skulle 
derefter indsættes.

A  Chefskiftet blev markeret med en flot parade 
hvor omkring 600 soldater tog afsked med af-
gående chef, oberst Werner Kahle, og tog imod 
den nye chef, oberst Birger Mejlholm. 

D  Oberst Werner Kahle inspicerer en sidste gang 
soldaterne. Her inspiceres 2. Uddannelsesafde-
ling.

E  Oberst Werner Kahle holdt en sidste tale for sit 
regiment. Herunder beklagede han, at han som 
den eneste mødte op til paraden i den ”pæne” 
uniform, men årsagen var simpelthen, at han 
havde afleveret al anden udrustning og unifor-
mer tilbage til depotet. 

BC  Mange gæster fra Varde by, soldaterforeninger, familie og bekendte til de to oberster overværede chef-
skiftet. På billedet herover ses bl.a. borgmester Gylling Haahr og direktør Bjarne Moos.

A

B C

D
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F  Efter reglerne er det chefens chef, der 
fratager chefen kommandoen. På veg-
ne af Chefen for Hærens Operative Kom-
mando gennemførte Generalmajor Ag-
ner Rokos, Chef Danske Division, denne 
procedure med ordene: ”Oberst Werner 
Kahle. Jeg fratager dig herved komman-
doen over Danske Artilleriregiment og 
Hærens Ildstøtteskole. Træd tilbage.”

G  Artilleriet skulle dog ikke være uden chef 
i længere tid, idet den nye chef vente-
de bagved og blev nu kaldt frem, så Che-
fen for Danske Division kunne overdrage 
ham kommandoen med ordene: ”Oberst 
Birger Mejlholm. Jeg giver dig hermed 
kommandoen over Danske Artilleriregi-
ment ”.

H  Da Oberst Birger Mejlholm senere tal-
te til soldater og gæster sagde han bl.a. 
at han i den kommende tid ville komme 
rundt og hilse på alle enheder og elemen-
ter.

E

F

G

H
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Danske Soldaterforeningers Landsraad – et bindeled mellem soldaterkammerater … 

 

National flagdag 5. september 

Baggrund 
Partierne bag det nugældende forsvarsforlig og Regeringens Koordinationsudvalg har besluttet at 
gøre 5. september til national flagdag for vore udsendte soldater m.fl. Flagdagen omfatter perso-
ner, der er eller har været udsendt af Danmark på baggrund af en beslutning truff et af Rege-ringen, 
Folketinget (Det Udenrigspolitiske Nævn) eller en minister. Flagdagen følger dermed den afgræns-
ning, der er gældende for det kommende nationale monument over Danmarks internationale ind-
sats siden 1948. 

Vi har gennem længere tid drøftet Den Nationa-
le Flagdag – og som alle har bemærket fra omtale i 
pressen er dagen nu fastsat til 5. september. 

Jeg er sikker på, at det glæder alle soldaterforenin-
ger, at vi nu har fået denne mulighed for at hædre de 
personer, der er eller har været udsendt. At vi også 
vil mindes dem, der betalte den højeste pris på da-
gen, er der ingen tvivl om. 

Mange har spurgt, hvad der skal foregå på dagen. 
Hvem har ansvar for start af planlægning, koordine-
ring og gennemførelse af arrangementer over hele 
landet. 

Vi har drøftet sagen med Forsvarschefen på et møde 
den 28. april. 

Forsvaret vil her første gang ikke udgive overordne-
de direktiver for dagen. 

Jeg skal derfor opfordre alle soldaterforeninger til at 
tage kontakt til deres normale samarbejdspartnere 
for at få startet drøftelserne og planlægningen af da-
gen. For soldaterforeninger, der er knyttet til et regi-
ment, vil det være naturligt at tage kontakt til regi-
mentet og herigennem bidrage til at gøre dagen til 
den markering, som den skal være. 

For soldaterforeninger, der ikke længere har et re-
giment at knytte sig til, skal jeg opfordre til, at man 
går til den lokale kommune og får startet planlæg-
ningen. 

Det er for soldaterforeningerne vigtigt, at dagen 
markeres i flest mulige byer, og det er for soldater-
foreningerne vigtigt, at arrangementet ikke alene 
holdes inden for kasernens mure, da dagen jo om-
fatter mange andre end soldater. 

Da formålet netop er, at alle danskere skal være med 
til at hædre de udsendte, skal vi ud til den brede be-
folkning, så alle danskere er med til at hædre dem, 
der er eller har været udsendt. 

Soldaterforeningerne er, som nævnt, i kontakt med 
Forsvarskommandoen om flagdagen, og jeg forestil-
ler mig, at der til næste år, på baggrund af indhøste-
de erfaringer, vil komme lidt mere rådgivning ud om 
afholdelse af arrangementer på dagen. 

Jeg skal derfor bede alle landsformænd om, at der 
ved Formandsrådsmødet 9. september 2009 kort re-
degøres for, hvordan man har afviklet arrangemen-
ter rundt om i landet, så vi på baggrund af disse erfa-
ringer kan bidrage til planlægningen næste år. 

Skulle der være tvivlspørgsmål i soldaterforeninger-
ne er man velkommen til at kontakte Landsrådet. 

Med venlig hilsen 

Jan Brun Andersen 
præsident
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Kastelskoncerter 
i eftersommer 2009
•  Onsdag d. 5. august kl. 1900:2000

Kastelskoncert v/ Hjemmeværnets 
Musikkorps Vestsjælland

•  Onsdag d. 12. august kl. 1900:2000 
Kastelskoncert v/Prinsens Musikkorps

•  Onsdag d. 19. august kl. 1900:2000 
Kastelskoncert v/Hjemmeværnets 
Musikkorps, København

•  Onsdag d. 26. august kl. 1900:2000 
Kastelskoncert 
v/ Slesvigske Musikkorps

•  Onsdag d. 2. september kl. 1900:2000 
Store Tappenstreg. 
Koncert v/Slesvigske Musikkorps og

Efterlysning: Billede af White
Brian Brodersen i Stubbekøbing, bygger modeller 
af gamle Danske militærkøretøjer, han bygger dem 
ud fra eksisterende billeder, og hvad han ellers kan 
få af oplysninger om bilerne. Han vidste, at vi brugte 
White til at trække radaren, derfor har han kontak-
tet os for at høre, om vi kan skaff e et billede af en. Det 
eneste billede jeg har er vist her, og den viser jo mere 
278 og 306 end en White, så hvis du har et billede, 
som vi må låne, eller du kan sende elektronisk, så vil 
vi glæde Brian Brodersen med den. Send det bare di-
rekte til mig, så skal jeg sørge for den videre ekspedi-
tion. Brian er også interesseret i billeder af Ford Ca-
nada, hvis du har et der viser hele bilen.

Hilsen Hans Peter Bach
Min adresse finder du på side 2

Gubbefrokost 2009
GUBBEFROKOSTEN ER IGEN I ÅR 
FOR ALLE MEDLEMMER AF LAF

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

Laksegade 32, København K.

Lørdag den 19. september 2009 
klokken 12.00

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

PRIS KUN 200,00 KR.

Der vil være flere overraskelser 
og lotterier under frokosten 

Sidste tilmelding 
fredag den 11. september 2009.

Med venlig hilsen
GUBBEFROKOSTUDVALG

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

Tilmelding til: Arne Pedersen 
Tlf. 3250 9077. mail: kipap@get2net.dk

Vil du være med til at udvikle LAF?
Landsbestyrelsen vil gerne udvikle LAF lidt mere, vi ønsker at få flere medlemmer, vi ønsker også 
at få flere Lokalafdelinger, så hvis du vil være med til at påvirke den udvikling, så meddel det til 
Formanden, han mangler nemlig en til at hjælpe os, det skal være en person, der vil fungere som 
sekretær. Vores interne kommunikation foregår meget på mail, så det er smartest, hvis du har mail.

Vi venter på din henvendelse – Hans Peter Bach
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HJEMMEVÆRNETS 60 ÅRS JUBILÆUM 1. APRIL 2009

Dronning Margrethe var stolt over at se kronprin-
sesse Mary i hjemmeværnets grønne uniform, da 
hjemmeværnet onsdag fejrede sit 60 års jubilæum 
i Nymindegab.

Dronningen gik på talerstolen på Hjemmeværnssko-
len og kiggede ud over de cirka 300 soldater, hvor 
Mary stod ret under Totalforsvarsregion Køben-
havn.

– For mit eget vedkommende er der tale og nogle af 
mine bedste og gladeste ungdomsminder, fortalte 
dronningen om sin egen fortid i hjemmeværnet.

– Derfor har det også glædet mig, at kronprinsessen 
har valgt at indgå i hjemmeværnet, og jeg er stolt 
over i dag at se kronprinsessen indtrådt i paraden, 
sagde hun.
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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 2009

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

Der spilles på følgende dage:
Vi holder sommerferie og starter igen den 10. september 2009, du kan se mere på vores hjemmeside – 

www.luftvaernsartilleriforeningen.dk 

Resultater for den 11. marts 2008

Ole Larsen   142  
Hans Ole Villadsen  135
Herluf Christiansen  126
Thomas Staal   124  
John M. Christiansen  120   

Resultater for den 25. marts 2009

Ole Larsen    147
Niels Peder B. Jensen  146
Hans Ole Villadsen  143
John M. Christiansen  128
Henning Hein   119

Resultater for den 8. april 2009

Ole Larsen    150
Henning Hein   137  
Niels Peder B. Jensen  137
Jørn Chr. Jessen   136  
John M. Christiansen  133
Tatiana Jessen   131
Poul-Erik Petersen  106

Resultater for den 22. april 2009

Ole Larsen   144  
Jørn Chr. Jessen   139
Hans Ole Villadsen  137
John M. Christiansen  137  
Herluf Christiansen  135
Poul-Erik Petersen  105

Vi spiller fra kl. 19.00 – 21.00. Det foregår på følgende adresse:

EFI-Hallerne: Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø
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LUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGEN, 
ESBJERG AFDELING – MARKEDE SIT 
60 ÅRS JUBILUM DEN 4. APRIL 2009

Der var mødt en del LAFFER og andre gæster op, da afdelingen markerede sit 60 års jubilæum, hvor der var 
adgang til Varde Artillerimuseum med efterfølgende reception.

Her en del billeder fra dagen. Fortsættes på side 19 >

Baren i Smedeværkstedet var åben

Gaver kom der også til Esbjerg afdelingen

Først en tur på Museet
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LAF – Referat af Landsgeneralforsamling d. 15. marts
SANDHOLMGÅRD, ELLEBÆKVEJ 11, 3460 BIRKERØD

0:  Karsten Bendix bød velkommen og udbragte en 
skål på en god generalforsamling.   

0a:  Vi mindedes 12 kammerater der var bortgået i 
årets løb    

1: Valg af dirigent og referent
  Karsten Bendix (KB) åbnede mødet og bød vel-

kommen.   
 Foreslog:
 • Jørn Chr. Jessen (JCJ) som dirigent 
 • John E. Lassen (JEL) som referent 
 Begge valgt    
  Dirigenten konstaterede generalforsamlingen 

lovligt indkaldt.   
2: Aflæggelse af årsberetning
  KB: Umiddelbart har det været et stille år.
  Jubilardag på Rosenborg gik i det store og hele 

godt, men lidt der skal finpudses.
  I Varde gik alt som sædvanligt som det skulle. 
  Kommenterede Hundredemandsforeningen og 

Gubbefrokost.
  Også LAF’s fødselsdagsfest i December var gået 

godt. Opfordrede også afdelingerne til at lave 
arrangementer i samme anledning. 

  I 2009 vil fødselsdagen blive afholdt den 12 De-
cember i Københavnsområdet – Det er jo 75-års 
fødselsdag.

  Det ville have været skønt hvis en af de oprin-
delige stiftere af LAF ville have kunnet opleve 
de 75 år, men sådan skulle det ikke være – den 
længstlevende – Valdemar Bergmann – var des-
værre en af de 12 vi mindedes som start på ge-
neralforsamlingen. 

  Kontakten med kammeraterne fra LV4 vedlige-
holdes på bedste vis – forskellige arrangemen-
ter blev berørt.

  Landsbestyrelsen har haft en række gode mø-
der – det har været godt med lidt frisk pust.

  Der arbejdes fortsat på at kunne starte aktivite-
ter op i nye områder.

  Ligeledes arbejdes der på en ’huskeliste’ – en li-
ste over alt hvad der rør sig – i og udenfor for 
LAF’s rammer. 

  Så selv om det umiddelbart ser ud som om det 
har været stille – så sker der dog noget rundt 
omkring.   

  Herefter nævnte dirigenten de nye lokaler som 
vi i dag kan bese.   

  Der var ingen kommentarer til beretningen.
  Herefter konstaterede dirigenten formandens 

beretning for godkendt.   
2a:  Ekstra punkt på dagsorden: 

Landskeglekamp.
 Herrer:
  Esbjerg vandt traditionen tro Landskeglekam-

pen for hold.
  Tommy Pedersen, København, blev sammenlagt 

nr. 1 og Landskeglekonge
  Ole Larsen blev nr. 1 i Esbjerg, og nr. 2 sammen-

lagt – 
  Begge havde 144, men Tommy vandt på flest 

9’ere.   
 Damer:
  Rigmor Hueg blev nr. 1 i København med 133. 

Tatiana Jessen blev nr. 1 i Esbjerg med 121 – 
som den eneste deltager   

3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  Kassereren – TR - startede traditionen tro med 

at uddele en pilsner.
 Uddelte kopi af regnskabet. 
  Medlemstallet er desværre faldende – og der-

med indtægterne.
  Lotteriet giver også et pænt konstant overskud.
 Der er igen kommet ure på lager.
  Samlet set kommer foreningen ud af året med 

et overskud på ca 8.000. 
  Jubilæumsfonden har et overskud på godt 

2.000, og fødselsdagsfonden et underskud på 
godt 1.000.   

  Dirigenten konstaterede at der ikke var nogle 
spørgsmål – så regnskabet blev godkendt.   

4: Fastsættelse af kontingent.
  Kassereren foreslog og fik vedtaget uændret 

kontingent – 200 kr.    
5: Behandling af indkomne forslag.
  Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen 

var omdelt.
Dirigenten ønsker det behandlet som en samlet 
pakke, og gav ordet til konsulenterne.

  Per Svensson indledte med enkelte kommenta-
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rer omkring historikken, og gennemgik ændrin-
gerne.  

  I paragraf 4, dagsordenspunkt 6, slettes ordene 
’og suppleanter’

  Paragraf 10 stk. 2 – ’kalenderår’ ændres til ’for-
eningsår’ efter forslag fra TR.

  Der var lidt diskussion omkring paragraf 14 stk. 
2.   

  PS orienterede om at konsulenterne vil arbejde 
med ’standardvedtægter’ for afdelingerne – dis-
se kommer dog ikke til behandling på landsge-
neralforsamling.   

 Herefter blev forslaget vedtaget med applaus.   
6: Valg til Landsbestyrelsen 
  Landsformanden ekstraordinært på valg – (Kar-

sten Bendix ønsker at trække sig tilbage som 
formand)
Landsnæstformand: Preben J Sørensen 

 Landskasserer: Torben Rasmussen 
 1. bestyrelsesmedlem: Jørn Chr. Jessen 
 2. suppleanter:   John Martin Christiansen 
  Peter Petersen    
  KB kommenterede historikken omkring sin for-

mandsperiode – og kontor samt blad.
  Foreslår Hans Peter Bach som ny formand. HPB 

valgt for ëet år.    
  Dirigenten konstaterer at vi nu mangler en se-

kretær. Anmoder om at bestyrelsen får bemyn-
digelse til at finde en på egen hånd, hvilket god-
kendtes.   

  Næstformanden,og kasserer og bestyrelses-
medlem genvalgt.   

  Som ekstra og tredie bestyrelsesmedlem fore-
slog dirigenten Karsten Bendix, hvilket blev 
vedtaget.   

  Som følge af de nu vedtagne vedtægter beslutte-
des det at droppe valg af suppleanter.   

7: Valg af revisor og revisorsuppleant
  Helge Würtz og William Coster er revisorer. 

Begge genvalgt.
 Ole Larsen er suppleant og genvalgt.    
8: Eventuelt
  Ordet er frit – vi skal bare være på Høveltegård 

kl. 12   
  Preben Sørensen tog ordet, og takkede Karsten 

Bendix med en lille tale, hvorefter KB fik over-
rakt LAF’s guldnål for sit store arbejde.

  KB takkede for nålen – det er en ære at modtage 
den.   

  Svend Knudsen fra DSL var mødt op og fik or-
det. 

  Kaldte KB på podiet igen – og SK holdt en lil-
le tale for ham, og overrakte herefter DSL’s for-
tjensttegn i sølv.   

  KB takkede også for fortjensttegnet som han var 
både glad og stolt over at have modtaget.   

  Poul Erik Wullf, Randers undskyldte sin sene 
ankomst. 

  PEW takkede også KB for et godt samarbejde 
igennem årene, og udbragte endnu et LAF-hur-
ra for ham.   

  Arne Pedersen kom med en lille solstrålehisto-
rie. Efter Sjællandsafdelingens generalforsam-
ling havde han fået en telefonopringning fra 
et medlem i udlandet, som ikke længere men-
te foreningen skulle ofre den dyre porto på at 
sende bladet til ham – og ville iøvrigt indbetale 
kontingent for de næste 5 år.   

  Fyn var repræsenteret – og der var en hilsen fra 
formanden som var forhindret af en 90 års fød-
selsdag.    

  John M Christiansen (Chris) reklamerede lidt 
for hjemmesiden, og kom med eksempler på 
hvorledes den bliver brugt.

 Orienterede også om brug af Facebook-   
  HPB var glad og stolt over at være blevet valgt 

som ny formand, og vil gøre sit yderste for at 
leve op til forventningerne.

  Ser frem til godt og konstruktivt samarbejde 
med den øvrige bestyrelse.   

  PS: Ønskede HPB tillykke med valget, og over-
rakte et skrift om ledelse.   

 Svend Erik takkede for sin Æresgubbenål.    
  Dirigenten konstaterede at talerækken var ud-

tømt, og takkede herefter generalforsamlingen 
for god ro og orden, og overlod ordet til KB.   

  KB takkede også for en god generalforsamling. 

Som dirigent: Jørn Chr. Jessen
Som referent: John E. Lassen
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§ 1
Navn og hjemsted

Stk. 1.  Foreningens navn er:
LUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGEN
– i det følgende betegnet LAF.

 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.

§ 2
Foreningens formål

Stk. 1.  Foreningens formål er at vedligeholde og 
styrke det i tjenestetiden grundlagte kam-
meratskab samt opretholde forbindelsen til 
luftværnsartilleriet.

 
Stk. 2.  Foreningen er partipolitisk neutral.

§ 3
Organisation

Stk. 1.  Foreningen består af en landsbestyrelse og 
regionale afdelinger. 

Stk. 2.  Foreningen kan være medlem af forsvars-
positive, landsdækkende foreninger.

Stk. 3.  Afdelingerne ledes i overensstemmelse med 
vedtægter, godkendt af landsbestyrelsen.

Stk. 4.  Afdelingerne omfatter medlemmer organi-
seret geografisk eller årgangsvis. 

Stk. 5.  Afdelingerne modtager tilskud fra landsbe-
styrelsen baseret på medlemstal. 

  Her ud over kan der ydes tilskud efter an-
søgning til bestemte lokale formål.

Stk. 6.  Afdelingerne har stemmeret ved landsgene-
ralforsamlingen med een stemme for hver 
påbegyndt 50 medlemmer.

§ 4
Landsgeneralforsamling

Stk. 1.  Landsgeneralforsamlingen er foreningens 
højeste myndighed.

Stk. 2.  Den ordinære landsgeneralforsamling af-
holdes hvert år inden udgangen af marts 
måned. Den indkaldes ved meddelelse i for-
eningens medlemsblads januarnummer.

Stk. 3.  Dagsorden for den ordinære landsgeneral-
forsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af årsberetning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Stk. 4.  Forslag til vedtægtsændringer skal indsen-
des skriftligt til landsbestyrelsen senest den 
31. oktober.

Stk. 5.  Landsbestyrelsen foranlediger forslag til 
vedtægtsændringer med eventuelle kom-
mentarer behandlet på førstkommende 
landsgeneralforsamling.

Stk. 6.  Forslag til vedtægtsændringer optages i 
medlemsbladets januarnummer.

Stk. 7.  Andre forslag skal indsendes senest 10 
dage før landsgeneralforsamlingen.

§ 5
Bestyrelse

Stk. 1.  Foreningen ledes af en landsbestyrelse be-
stående af:

 1. Landsformand
   2. Landsnæstformand
   3. Landssekretær
   4. Landskasserer
   5. Et til tre landbestyrelsesmedlemmer

Stk. 2.  Formandens stemme tæller dobbelt ved 
stemmelighed. 

>

Vedtægter for Luftværns-Artilleri-Forening
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Stk. 3.  Landsbestyrelsen vælges for to år ad gan-
gen.

  Landsformand og landssekretær vælges i 
lige år, landsnæstformand og landskasse-
rer vælges i ulige. Alt efter antal landsbesty-
relsesmedlemmer vælges en i lige år og en i 
ulige henholdsvis to i lige år og en i ulige.

§ 6
Udvalg

Stk. 1.  Landsbestyrelsen kan efter behov nedsæt-
te relevante udvalg. Til udvalgsmedlemmer 
kan udpeges ethvert medlem af foreningen.

Stk. 2.  Udvalgsmedlemmer kan uden stemmeret 
deltage i landsbestyrelsens møder.

§ 7
Ekstraordinær 

landsgeneralforsamling

Stk. 1.  Ekstraordinær landsgeneralforsamling af-
holdes når bestyrelsen finder det nødven-
digt, når revisorerne begærer det, eller hvis 
mindst 3 afdelinger anmoder om det..

Stk. 2.  Begæring om ekstraordinær landsgeneral-
forsamling skal straks behandles af lands-
bestyrelsen., således at indkaldelsen kan 
tilgå redaktøren inden førstkommende 
sædvanlig indleveringsfrist. Indkaldelsen 
annonceres herefter i medlemsbladet til af-
holdelse tidligst den 15. og senest den 30. i 
udgivelsesmåneden. 

§ 8
Medlemsbladet

Stk. 1.  Foreningens medlemsblad ”PROJEKTØREN” 
er foreningens primære kommunikations-
medie til og imellem medlemmerne. 

Stk. 2.  Landsbestyrelsen udpeger en ansvarsha-
vende redaktør, der kan deltage uden stem-
meret i bestyrelsesmøderne.

Stk. 3.  I bladet optages relevante meddelelser fra 
landsbestyrelsen og afdelingerne samt an-
dre indlæg fra medlemmerne. Herudover 
kan redaktøren optage andre artikler/ind-
læg som skønnes at kunne have medlem-
mernes interesse.

Stk. 4.  Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis 
landsbestyrelsens meniger.

§ 9
Æresmedlemmer, Hæderstegn m.v.

Stk. 1.  Til Æresmedlemmer af foreningen, kan ud-
nævnes personer i eller uden for forenin-
gen, som i særlig grad har gjort sig fortjent 
til en sådan udmær-kelse. 

  Indstilling herom indsendes som forslag til 
Lands bestyrelsen.

Stk. 2.  Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 3.  Æresmedlemmer modtager foreningens 
emblem i guld med guldkrans.

Stk. 4.   Landsbestyrelsen kan træff e beslutning om 
tildeling af Hæderstegn--, Foreningens em-
blem i guld for særlig tjeneste. 

Stk. 5.   Indstilling om Hæderstegn indsendes til 
landsbestyrelsen.. 

Stk. 6.   Ved opnåelse af henholdsvis 25, 40, 50, 60 
og 70 års medlemskab tilsender foreningen 
diplom med tilhørende emblem/dekorati-
on for udnævnelse til Gubbe, Hædersgubbe, 
Æresgubbe, Oldgubbe, med videre.

Stk. 7.  Ved førstkommende generalforsamling i 
LAF eller en afdeling eller ved en anden 
festlig lejlighed, kan medlemmerne hædres.

fortsættes på side 18 >
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Landsformand Hans Peter Bach

Landsnæstformand Preben Sørensen

Landskasserer Torben Rasmussen

LAF-konsulent Per Svensson

Landsbestyrelsesmedlem Karsten Bendix
og redaktør

Landsbestyrelsesmedlem Arne Pedersen
og LAF-konsulent

Landsbestyrelsesmedlem Jørn Chr. Jessen

Den nye bestyrelse
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§ 10

Økonomi
Kontingent med videre

Medlemsemblem

Stk. 1.   Ved indmeldelse betales et af landsgeneral-
forsamlingen fastsat indskud, samt kontin-
gent for resten af kalenderåret, hvorefter 
medlemmet får tilsendt vedtægterne, med-
lemsblad og foreningens emblem i sølv-, 
LAF-emblem. 

Stk. 2.   Kontingentet opkræves for et foreningsår 
ad gangen.

Stk. 3.   Kontingentet opkræves af LAF.

§ 11
Regnskab og revision

Stk. 1.   Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. sep-
tember.

Stk. 2.    Årsregnskabet afsluttes snarest efter regn-
skabsårets afslutning, hvorefter regnskabet 
underkastes revision.

  Det reviderede regnskab off entliggøres i 
foreningens medlemsblad.

Stk. 3.   Revisorerne kan til enhver tid foretage revi-
sion.

Stk. 4.   Revisorerne fremsender til landsbestyrel-
sen de bemærkninger til regnskabet, de 
skønner nødvendige. 

Stk. 5.   Finder revisorerne grund til klage over 
uforsvarlig regnskabsførelse, skal de straks 
foranledige indkaldt til ekstraordinær 
landsgeneralforsamling, og på denne frem-
lægge sagen.

Stk. 6.   Den kontante kassebeholdning, check og 
giro-konto til de løbende udgifter, må ikke 
overstiger de til enhver tid af landsbestyrel-
sen fastsatte beløb. 

Stk. 7.   Landsbestyrelsen kan til enhver tid forlange 
regnskabet fremlagt.

§ 12
Hæftelse

Stk. 1.   For LAF’s økonomiske forpligtigelser hæf-
ter alene den til enhver tid værende formue.

§ 13 
Udmeldelse og Eksklusion

Stk. 1.   Udmeldelse kan kun finde sted ved kalen-
derårets udgang. Udmeldelse skal ligesom 
ved flytning ske skriftligt.

 Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 2.   Ethvert medlem kan rejse indsigelse mod 
en andens medlemskab. Indsigelsen rettes 
til den pågældende afdeling med en skriftlig 
begrundelse. 

  Sagen kan ankes til landsbestyrelsen, der så 
træff er den endelige afgørelse. 

§ 14
Ændring af vedtægterne og opløsning 

Stk. 1.   Ændringer af vedtægterne kan kun finde 
sted når mindst 2/3 af de stemmeberetti-
gede fremmødte på en generalforsamling 
stemmer for det. 

  Ligeledes for en eventuel opløsning af for-
eningen.

Stk. 2.   LAF’s eff ekter skal ved foreningens opløs-
ning tilbydes en eller flere af følgende orga-
nisationer.

 1. Tøjhusmuseet.
 2. Artillerimuseet.
 3. Rigsarkivet.

Stk. 3.   En eventuel formue tilfalder Dybbøl Mølle.

Således vedtaget på 
 

LUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGENS 
ordinære generalforsamling 

Den 6. marts 2004
Ændret, den 12. marts 2006 
Ændret, den 15. marts 2009 
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< Fortsat fra side 12

En kort introduktion

Vi lytter... ... og lytter!

Og vi kunne huske den
Og denne her.
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Og denne her også.

Så var der spisning med taler.
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Med gode tilhører...

... til alle talere.
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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 4017 3085
Kasserer 606612/64 Lennart Marcussen, Folemarsvej 31, 2605 Brøndby, mobil 4062 2947 

LAF – Sjællandsafdeling og 100-mandsforeningen

Et besøg i Ørestaden den 4. maj 2009

Ørestaden modtog os med storm – men det blæste vi 
på, da besøget var en stor oplevelse.

Vi var 15 Laff er med blandt andet Laff er fra Holbæk 
og Esbjerg. Hvor var Laff erne fra København?

Vi startede i By og Havns udstillingsbygning ved 
Vestamager med kaff e og the, og en god orientering 
om Ørestadens tilblivelse. Vores dygtige guide, som 
fulgte os på hele turen, fortalte levende og engageret 
om alle de smukke og spændende bygninger vi så.
Når man på afstand ser Ørestaden, kan det ligne 
kaos. Men alt er nøje planlagt, så det ene projekt er 
med til at betale det næste.

Vi har mange utrolige dygtige arkitekter i Danmark, 
der her viser deres klasse.

Det er svært at fremhæve det ene byggeri frem for 
det andet. Men ”Bjerget”, som udenpå er dekoreret 
med billede af Mount Everest, er helt unikt, og er et 
af dyreste at bo i. Det er tusinde små rør, der fun-
gerer som udluftning for parkeringshuset, som dan-

ner billedet. Genialt og smukt. Ved det nye Radio- og 
Koncerthus fik vi fortalt, hvorfor byggeriet blev så 
dyrt. Koncerthuset er bygget op efter Peter Høghs 
bog ” Frøken Smillas fornemmelse for Sne”, og har 
en transparent facade, som giver publikum mulig-
hed for at se på byen om aftenen, og vi andre kan 
nyde at se publikums aktivitet ude fra.

Tietgenkollegiet, er inspireret af en gammel kine-
sisk byggestil, og ligger smukt omkring en dejlig 
grøn have. Et byggeri helt for sig, og det er tydeligt, 
at de unge beboere værner om det.

Besøget sluttede med en forfriskning på Artilleri Ca-
feen.

En stor tak til Arne P. for et godt arrangement.

228835/54 
Knud Møller
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København 

Kegleklubben København
Kegleresultater for perioden 6. marts – 15. maj 2009

Navn: 06.03.09 20.03-09 03.04.09 17.04.09 15.05.09
Damer:
Rigmor Hueg 143  146 141 143
Jytte Christensen 142 140 136 136 134 
Bente Lassen    120 114
Kirsten Pedersen 125 136 127  120 
Britta Jensen     103 
Susanne Jørgensen   121  106 
Nikita Hueg    100

Herrer:
Jørgen Eriksson 129 131  123  
Jørgen Hueg      
Arne Pedersen 152  147 143 148 
Rune Jørgensen   139   
Tommy Pedersen     
Torben Lassen     
John Lassen     
Mads Lassen  108  114 108 
   

Der spilles i august måned 2009 den 7. og 21. og september den 4. og 18.

Kegleklubben København håber alle får en god sommer.

Der er stadigvæk plads til flere, kom og prøv at være med. HUSK der er lukket i juli måned
  

Arne Pedersen
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JUBILARSTÆVNE FOR LUFTVÆRNSARTILLERISTER

Lørdag den 21. marts 2009 blev der afholdt jubilarstævne 
for luftværnsartillerister på Varde Kaserne

Allerede fredag den 20. marts mødte de første LAF-
FER, det var Arne Pedersen og Per Christensen fra 
København, de blev modtaget/hentet af sekretæren 
fra Esbjerg Afdeling John M. Christiansen (Chris).

Efter indkvartering var der tid til at møde resten af 
Esbjergs bestyrelse i parolesalen, hvor der skulle 
dækkes bord til de forventningsfulde LAFFER, som 
stiller lørdag til gensyn med gamle soldaterkamme-
rater.

Efter borddækningen m.m. blev der tid til at slappe 
af samt gennemgang af lørdagens program, hvor der 
blev besluttet at det blev per Christensen som skulle 
lægge kransen ved mindetavlen lørdag.

Lørdag morgen, friske og vel udhvilede, var vi så klar 
07.58 til at se kasernens flag gå til toppen på vagtle-
derens kommando.

Efterhånden som dagens jubilarer indfandt sig og 
fandt deres kammerater, summede det lystigt af gla-
de jubilarer, starten på dage var perfekt.

Efter at alle var blevet indskrevet og betaling var 
tilendebragt, blev de enkelte årgange fotograferet, 
samt bestilt et årgangsfoto som bliver tilsendt sene-
re.

Herefter var der opstilling til parade på den grøn-
ne plæne ved bygning 3, hvor oberstløjtnant C.D. 
Møller bød alle LAFFER velkommen og kort omtal-
te luftværnsartilleriet i dag og håbede at alle ville få 
en god dag.

Herefter var der march, det så flot ud med to faner i 
front, til kasernens mindelund, hvor der blev lagt en 

krans for at mindes vore kammerater som mistede 
livet under 2. verdenskrig.

Herefter var der tid til at hygge sig og genfortælle 
gamle oplevelser fra dengang, samt at se på artilleri-
ets nyeste materiel.

Kl. 12.30 skulle alle mødes i parolesalen, hvor vi 
skulle have de berømte gule ærter med dertil hø-
rende tilbehør. Humøret var højt og snakken livlig, 
men der blev dog tid til at holde diverse taler, hvor 
fg. Chef for Luftværnsmissilafdelingen Major Kurt 
Nicolaisen omtalte hvordan luftværnet står i dag. 
Der skulle også udleveres diverse hæderstegn, i før-
ste omgang fra Danske Soldaterforeningers Lands-
raad ved Leif Christensen, hvor han desværre havde 
glemt sin tale, men navnene på modtagerne kun-
ne han godt huske, så da han nævnte navnene på 
de to LAFFER nemlig bestyrelsesmedlemmerne fra 
LAF-Esbjerg Niels Peder B. Jensen og Jørn Chr. Jes-
sen kom det som en stort overraskelse, de fik begge 
Landsraadets hæderstegn i sølv. Herefter var der tid 
til at uddele nålene til tre gubber: Svend Erik Han-
sen, Poul Hvilsom og Aksel Juhl Pedersen og en Hæ-
dersgubbe: Ole Larsen, som blev foretaget af Arne 
Pedersen fra Landsbestyrelsen.

Dagen sluttede med at alle sang ”Skul´ gammel ven-
skab rent forgå” med en til dagen ny tekst, som alle 
nød.

Der lyd fra alle en stor tak til LAF-Esbjerg for det sto-
re arbejde, der blev gjort for at årgangsfesten blev 
en vellykket dag.

PÅ GENSYN 2010

John M. Christiansen (Chris)
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Vi sænker fanen

256119/55 
Arno Jørgensen
Egedalsvænget 9, 1. tv.
2980 Kokkedal

2129/48 
Juhl Henriksen
Gasværksvej 4, st. th.
2970 Hørsholm

186/32  
Eli Olsen
Tårnbypark Alle 41, st.
2770 Kastrup    

ÆRET VÆRE DERES MINDE

Jubilardag 
i København

69

74

70
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49 54

59 64

69 ... og alle de andre

Der var musik til.
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FØDSELSDAGSFONDEN

Juli 2009

1 270133/55 Carsten Hjøllund
  Kjelstrupvej 6.
  9500 Hobro
  Tillykke med de 74 år

3 188254/49 Oberst, Gubbe
  Per Svensson
  Grøndalsvej 66, st.
  2000 Frederiksberg
  Tillykke med de 80 år

4 366907/58 Bent Aage Larsen
  Rosenlundvej 11
  3660 Stenløse
  Tillykke med de 71 år

4 582416/63 Kristian Anton Madsen
  Brobjerrevej 12
  8800 Viborg
  Tillykke med de 66 år

5 689706/65 Gubbe
  B.E. Marchmann Hansen
  Smedebakken 6
  3490 Kvistgård
  Tillykke med de 64 år

6 424094/59 Willy Møller Sørensen
  Dalsvinget 9
  Vrold, 8660 Skanderborg
  Tillykke med de 69 år 

7 153660/52 Viggo Frode Hansen
  Ved Bellahøj 24 A, 10. tv.
  2700 Brønshøj
  Tillykke med de 77 år

8 157820/52 Hædersgubbe
  Poul Thulstrup Bruhn
  Aldebertsmindevej 21
  7100 Vejle
  Tillykke med de 78 år

9 153646/52  Æresgubbe
  J. Kjelms Petersen
  Øster Søgade 94, 1. th.
  2100 København Ø
  Tillykke med de 78 år

9 756843/67 Jan Meyer
  H.C. Ørsteds Vej 3 B, 4. th.
  1879 Frederiksberg C
  Tillykke med de 63 år

9 90758/76 Carl Ejner Friis Lyngsø
  Egevangen 2
  6800 Varde
  Tillykke med de 51 år

10 1745/45 Henning Kjær
  2015 Gillespie St
  Santa Barara CA 93101
  USA
  Tillykke med de 86 år

10 71/49 Niels Vesterager
  Kirks Alle 8 D
  7800 Skive
  Tillykke med de 81 år

10 1978/48 Hædersgubbe
  Thorvald Højlund Thomsen
  Vesterbro 37 C
  4660 St. Heddinge
  Tillykke med 82 år

10 798998/68 Hugo Theik Hansen
  Nyvej 20, 4050 Skibby
  Tillykke med de 61 år

11 269800/55 Æresgubbe
  Erik Caspersen Jensen
  Karensmindevej 9, 1. tv.
  4300 Holbæk
  Tillykke med de 73 år

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

11 590797/63 Ingvar K. Mogensen
  Strandvejen 99
  3770 Allinge
  Tillykke med de 65 år

11 653217/65 Niels Jørgen Andersen
  Bymarken 7
  9530 Støvring
  Tillykke med 64 år

12 120749/69 Gubbe Kurt Jørgensen
  Gersehaven 8
  3320 Skævinge
  Tillykke med de 60 år

12 692307/66 Dan Carsten Andersen 
  Brøndby Alle 9
  2660 Brøndby Strand
  Tillykke med de 63 år

12 120751/71 Henning Dahl
  Næsbyvænget 2
  5270 Odense N
  Tillykke med de 58 år

13 130754/74 Gubbe
  John E. Duncan Hansen
  Gækkelundsvej 23 A
  4200 Slagelse
  Tillykke med de 55 år

14 140746/69 Søren Visby
  Øster Voldgade 30, ll
  1350 København K
  Tillykke med de 63 år

14 140747/68 Gubbe Hans Ole Villadsen
  Bredgade 6 A
  6800 Varde
  Tillykke med de 62 år

16 606612/64 Lennart Marcussen
  Folemarksvej 31
  2605 Brøndby
  Tillykke med de 66 år

16 160758/78 Gubbe Jens Sauer
  Frydebovej 2
  7700 Thisted
  Tillykke med de 53 år

18 158/39 Gubbe
  Svenn Werner Jørgensen
  Niels Hansens vej 6
  5700 Svendborg
  Tillykke med de 91 år

18 134697/51 Major, Gubbe
  Bent Henrik Slagslunde
  Lindevænget 62, 2. th.
  2750 Ballerup
  Tillykke med de 79 år

18 590721/63 Eskild Aaen
  Agervej 7, 9970 Standby
  Tillykke med de 66 år

19 190751/71 Gubbe Poul-Erik 
  Flemming Christensen
  Fjordsgade 2 B, 3. tv.
  8700 Horsens
  Tillykke med de 58 år

19 230885/54 Jørgen Hansen  
  Petersborgvej 18  
  8570 Thustrup  
  Tillykke med de 76 år

19 190752/72 Thue Andersen
  Platanvej 7
  7400 Herning
  Tillykke med de 57 år

20 153776/52 Hædersgubbe 
  Hugo John
  Vedbæk Stationsvej 10, 3.
  2950 Vedbæk
  Tillykke med de 77 år

24 179864/53 Hædersgubbe
  Kristian Andersen
  Gammelbyvej 9
  4900 Nakskov
  Tillykke med de 77 år

24 299878/56 Æresgubbe 
  Hilding Habo
  Konkylievej 3
  3630 Jægerspris
  Tillykke med de 73 år

24 470435/60 Hædersgubbe
  Bernt Svendsen  
  Egern vej 3, 7470 Karup
  Tillykke med de 68 år

26 260748/70 Gubbe 
  Niels Erik 
  Gudmundsen-Vestre
  Bengtasvej 2. 2. tv.
  2900 Hellerup
  Tillykke med de 61 år

26 207/97 Jimmi Heine Pedersen
  Pregehøjvej 13
  4800 Nykøbing F
  Tillykke med de 35 år
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28 262998/55 Hædersgubbe 
  og Guldemblemist
  Bent Bech Jensen
  Lemvigvej 60
  9220 Ålborg Ø
  Tillykke med de 76 år

28 280752/72 Ole Nielsen
  Ellingevej 46
  5540 Ullerslev
  Tillykke med de 57 år

29 343240/57 Hædersgubbe
  Vagn Hedegaard
  Dyssegårdsvej 93
  4621 Gadstrup
  Tillykke med de 71 år

30 153036/52 Gubbe Arne Grenå Hansen
  Kærvangen 4, 8870 Langå
  Tillykke med de 78 år

30 737207/67 Per Dahlgaard
  Dollerupvej 2
  7700 Thisted
  Tillykke med de 62 år

31 1178/50 Æresgubbe
  Jørgen Hueg
  Højstrupvej 122, st.
  2700 Brønshøj
  Tillykke med de 80 år

August 2009

1 10850/71 Rene Bygsø
  Mosedalsvej 7, 4180 Sorø
  Tilykke med de 59 år

2 737219/67 Gubbe Bjørn Thomsen
  Tved 103 C, 6270 Tønder
  Tillykke med de 60 år

4 575/36 Hædersgubbe
  Karl E. Thorsen
  Østerbro 102, st.
  9000 Ålborg
  Tillykke med de 87 år

4 353789/57 Hædersgubbe
  Viggo Eggertsen
  Kaj Munksvej 2
  7441 Bording
  Tillykke med de 72 år

5 621402/64 Niels J. Toktrup Nielsen
  Hans Kirks Alle 4
  9560 Hadsund
  Tillykke med de 66 år

5 50852/73 Gubbe Ole P. Larsen
  Karlslundevej 2
  4990 Sakskøbing
  Tillykke med de 57 år

6 158104/52 Gubbe 
  Arent Beck Nørgaard
  Lødderupvang 28
  7900 Nykøbing M
  Tillykke med de 78 år

7 70853/73 Gubbe Niels Gundersen
  Ny Hagestedvej 26
  4532 Gislinge
  Tillykke med de 56 år

8 181526/53 Æresgubbe
  Henri Petersen
  Hvedebjergvej 82
  8220 Brabrand
  Tillykke med de 77 år

8 470455/60 Hædersgubbe
  Gerner Trolle
  Vesterhavsgade 44
  7680 Thyborøn
  Tillykke med de 68 år

8 692450/66 Poul Find Jensen
  Sønderås 56, 4200 Slagelse
  Tillykke med de 64 år

8 80857/74 Gubbe
  Svend Åge Vebel
  Gøgevangen 19
  3220 Græsted
  Tillykke med de 52 år

Kære medlemmer!
Ønsk dig eller bestil selv nogle LAF-ting, der viser at du er medlem af foreningen (og brug dem):

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

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

Andre LAFeff ekter:
Slips 125 Kr.
Slipsenåle 125 Kr.

Blazeremblem 75 Kr.
Regimentsmærker 50 Kr.

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

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

9 90852/72 Allan Nielsen
  Brydegårdsvej 12
  5700 Svendborg
  Tillykke med de 57 år

10 759/45 Oldgubbe, Guldemblemist 
  og Æresmedlem
  Poul Lorentzen
  Ternevej 102
  Odense NV
  Tillykke med de 86 år
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10 343530/57 Gunnar Hansen
  Skolevej 42
  4700 Næstved
  Tillykke med de 72 år

10  606410/64 Arne Frank Sørensen
  Mariehøj Alle 84
  2970 Hørsholm
  Tillykke med de 65 år

11 299908/56 Æresgubbe
  Frede Jørgensen
  Muldhøjvej 3
  Herringløse, Veksø
  4000 Roskilde
  Tillykke med de 73 år

12 181725/53 Kristian Bach 
  Vestbyen 9, 9640 Farsø
  Tillykke med 77 år

12 544781/62 Gubbe
  Mogens Christiansen
  Saxovej 220
  5210 Odense NV
  Tillykke med de 66 år

12 120863/83 Johan Henrik Kehler
  Svejåsen 24  
  3210 Vejby
  Tillykke med de 46 år

13 377/36 Æresgubbe
  Harry Ejvind Thorvaldsen
  Midtfløjene 1. 1. 0111
  2700 Brønshøj
  Tillykke med de 94 år

14 466538/60 Hædersgubbe
  Per Terp Jensen
  Hattesens Alle 16, st. tv.
  2000 Frederiksberg
  Tillykke med de 68 år

15 153028/52 Hædersgubbe
  Bent Nissen
  Skottegården 35, 2. tv.
  2770 Kastrup
  Tillykke med de 78 år

16 139174/51 Hædersgubbe
  Svend Erik Sørensen
  Herkules Alle 34, 1.
  2770 Kastrup
  Tillykke med de 79 år

16 385071/58 Børge Selch 
  Sydtoften 67
  7200 Grindsted
  Tillykke med de 71 år

17 134723/51 Herluf Lorentzen
  Firehusevej 3
  7100 Vejle
  Tillykke med 79 år

17 354074/57 Gubbe
  Niels Erik Vesterager
  Gyvelvænget 13
  6920 Videbæk
  Tillykke med de 72 år

17 367062/58 Gubbe Peder Larsen
  Snekkerupvej 23
  4200 Slagelse
  Tillykke med de 71 år

17 519006/61 Gubbe Erik Chr. Quist
  Ndr. Banevej 34 A
  3400 Hillerød
  Tillykke med de 68 år

18 299799/56 Hædersgubbe
  Werner Brøns 
  Vor Frue Kirkevej 14
  4000 Roskilde
  Tillykke med de 74 år

18 385027/58 Hædersgubbe
  Carl Ove Zachariassen
  Storegade 41
  4780 Stege
  Tillykke med 70 år

21 385150/58 Hædersgubbe
  Finn O. Lerbæk Pedersen
  Ribe-Vejle Landevej 103
  6622 Bække
  Tillykke med de 71 år

21 210847/69 Gubbe
  Willy L. Hjelesen
  Søborghus Alle 21
  2860 Søborg
  Tillykke med de 62 år

22 309577/56 Hædersgubbe
  Svend Andersen
  Ørnekildevej 20
  4173 Fjenneslev
  Tillykke med de 73 år

22 384999/58 Bent Sinding Vistisen
  Skovvej 7
  9560 Hadsund
  Tillykke med de 72 år

22 479300/60 Herluf Svendsen
  Sønder Savstrupvej 5
  7500 Holstebro
  Tillykke med de 69 år

23 3076/47 Harry Ekdahl
  Østre Fælledvej 4
  4300 Holbæk
  Tillykke med de 83 år

26 262993/55 Gubbe
  Gunnar Spindler
  Gl. Egumvej 134
  7000 Fredericia
  Tillykke med de 73 år

26 479408/60 Hædersgubbe
  Orla Amtkjær Pedersen
  Griegsvej 51
  7500 Holstebro
  Tillykke med de 69 år

26 737007/67 Ebbe Pilgaard
  Fårbækvej 5
  8990 Fårup
  Tillykke med de 63 år

28 590795/63 Hædersgubbe
  Henrik Preben Olsen
  Sofienhøjvej 7, 1. th.
  2300 København S
  Tillykke med de 65 år

28 280846/72 Preben Ladingkær
  Tværgade K, 1.
  5750 Ringe
  Tillykke med de 63 år

29 181725/53 Hædersgubbe
  S. Holm 
  Parkvej 1
  4490 Jerslev Sj.
  Tillykke med de 77 år

29 309677/56 Hædersgubbe
  Ejgil Nørgaard
  Rolighedsvej 2
  6520 Toftlund
  Tillykke med de 72 år

30 544440/62 Frank Nørgaard
  Platanvej 44
  7700 Thisted
  Tillykke med de 67 år

31 827/45 Æresgubbe
  Erik Middelbo
  J.P. Larsens Vej 124, 4.
  8220 Brabrand
  Tillykke med de 85 år

31 310848/9 Bjarne Jessen
  Aavangen 12 6800 Varde
  Tillykke med de 61 år

September 2009

2 2129/46 Hædersgubbe
  Ib Bernhard Christoff ersen
  Vadbro 3, 2. tv.
  Tillykke med de 84 år

2 707983/66 Harly Olesen
  Nørgårdvej 11
  7600 Struer
  Tillykke med de 63 år

3 30951/72 Gubbe
  Mogens Toft Hansen
  Mårvænget 25
  5800 Nyborg
  Tillykke med de 58 år

4 544753/62 Gubbe
  Henning Bjarne Olsen
  Møllebækvej 2
  9330 Dronninglund
  Tillykke med de 66 år

4 040952/3 Preben Leo Günthel
  Sjælør Boulevard 35, 1. th.
  2450 København SV
  Tillykke med de 57 år

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

  6070 Christiansfeld
  Tillykke med de 61 år
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6 171070/53 Gubbe, Guldemblemist 
  og Æresmedlem
  Kjeld Espersen
  Arendalsvænget 2
  5320 Agedrup
  Tillykke med de 74 år

7 181637/53 Hædersgubbe
  K.V. Villumsen
  Foldgårdsparken 8, 1. th.
  7600 Struer
  Tillykke med de 77 år

8 3625749 Hædersgubbe
  Peter Birch
  Vilh. Thomsens Plads 2, 5.
  8900 Randers
  Tillykke med de 80 år

8 139481/51 Æresgubbe
  Herluf Børge Christiansen
  Sneumvej 189
  6731 Tjæreborg
  Tillykke med de 79 år

8 270221/55 Helmer Hansen
  Parkvej 37, 2. th.
  2630 Tåstrup
  Tillykke med de 73 år

8 737246/67 Gubbe
  Svend Erik Christensen
  Skottehuse 2
  4672 Klippinge
  Tillykke med de 62 år

8 80956/77 Flemming Jørgensen
  Suensonsgade 1, st. th.
  9000 Ålborg 
  Tillykke med de 53 år

9 181374/53 Hædersgubbe
  Knud Egon Andersen
  Mågevej 14
  9850 Hirtshals
  Tillykke med de 77 år

10 708000/66 Jørn Hansen
  Slotsvænget 14
  3480 Fredensborg
  Tillykke med de 63 år

10 100955/74 Flemming 
  Christian Frederiksen  
  Sukkertoppen 91  
  7100 Vejle   
  Tillykke med de 55 år 

11 715/45 Æresgubbe, Guldemblemist 
  og Æresmedlem
  Orla Liebst Poulsen
  Grønnedal 54
  5700 Svendborg
  Tillykke med de 84 år

12 299917/56 Æresgubbe
  Verner Frydenberg 
  Andersen
  Oldfuxvej 19
  2400 København NV
  Tillykke med de 74 år

12 416902/59 Erling Friis Rasmussen
  Nøddelunden 19
  5580 Nørre Åby
  Tillykke med de 72 år

12 385097/58 Gubbe Frits Broberg
  Marienborgvej 66
  8900 Randers
  Tillykke med de 71 år

12 798844/68 Gubbe
  Erik Hvidtfeldt Lorentzen
  Elmevej 21
  2670 Greve
  Tillykke med de 66 år

12 120952/72 Leif Iver Hansen
  Udsigten 29
  5500 Middelfart
  Tillykke med de 57 år

13 385173/58 Christian Hansen Friis
  Stengårdsvej 126, 2. tv.
  6705 Esbjerg Ø
  Tillykke med de 71 år

14 506187/61 Ejner R. Nielsen
  Degnevænget 12
  5270 Odense N
  Tillykke med de 67 år

15 150947/69 Willy Bernberg  
  Åglimt 35   
  7200 Grindsted  
  Tillykke med de 73 år

16 653249/65 Gubbe
  Gunnar Nielsen
  Ålholmvej 95
  7400 Herning
  Tillykke med de 64 år

18 741848/67 Flemming Rasmussen
  Spættevej 7, 1. tv.
  8210 Århus V
  Tillykke med de 63 år

21 416875/59 Svend Erik Hansen
  Viborgvej 19
  7160 Tørring
  Tillykke med de 70 år

21 424020/59 Hædersgubbe
  Hans B. Nielsen
  Vassingrødvej 60
  3540 Lynge
  Tillykke med de 69 år

21 210955/75 Ole Simon Feldstein
  Stokrosevej 5
  8330 Beder
  Tillykke med de 54 år

23 544810/62 Andreas Johnsen
  Markledgade 16
  6240 Løgumkloster
  Tillykke med de 69 år

24 3623/49 Gubbe
  Paul Hansen
  Sigerslevvestervej 48
  3600 Frederikssund
  Tillykke med de 81 år

24 179380/53 Egon Nielsen
  Romsøvej 1
  4200 Slagelse
  Tillykke med de 76 år

25 590717/63 Gubbe, Guldemblemist 
  og Æresmedlem
  Arne Pedersen
  Sjørringvej 11
  2770 Kastrup
  Tillykke med de 66 år

26 260957/74 Svenning Thyrrestrup  
  Elmevej 1   
  Hornum   
  9600 Års   
  Tillykke med de 53 år 

28 301290/56 Åge Emil Larsen
  Møllebjergvej 10
  7323 Give
  Tillykke med de 73 år

28 707920/66 Gubbe
  Frode Ohlsen
  Skjoldagervej 2
  6510 Gram
  Tillykke med de 63 år

29 335451/57 Gubbe
  Kurt V. Thomsen
  Aabakken 7
  6000 Kolding
  Tillykke med de 74 år

29 335487/57 Hædersgubbe
  Arne Nielsen
  Stævnevej 33
  5700 Svendborg
  Tillykke med de 73 år

30 707947/66 Mogens Jensen
  Godske Lindenovs Vej 237
  9210 Ålborg SØ
  Tillykke med de 63 år

Alle ønskes hjerteligt tillykke



Afl everet til postvæsnet juni 2009

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

Fg. ansvarshavende redaktør: Karsten Bendix

Program fra KSS 

Lørdag 25. juli 2009 kl. 09:45 
Kranselægning ved Istedløven (bag Tøjhuset)

Sommerudflugt til 
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

Lørdag den 15. august 2009 kl. 09:45
PROGRAM

 
Kl. 09:45. Vi mødes ved Sjælør St.

 
Afgang med veteranbus til Skjoldenæsholm.

Pause undervejs, hvor der kan købes en forfriskning.

Rundtur i en af sporvognene. Derefter rundvisning med guide.

Frokost: 3. stk. håndmadder med en øl eller vand, i Valbys gamle remise.

Fritid til selv at gå rundt på museet.

Ca. 15:30 retur til Sjælør St.

 Pris: Kr. 275,-

 Tilmelding: Overfør beløbet til KSS. bankkonto Reg.: 1551 Konto 642-2365. 
Påfør indbetaler navn og antal senest 1. juli. Spørgsmål ang. arrangementet: 

Michael Bedsted tlf.: 23849095. Mail: pioner@ablivaweel.dk

Lørdag 29. augugst 2009: Kranselægning på Bispebjerg Kirkegård / Mindelunden.

Søndag 6. september 2009 kl. 08:00 kan alle interesserede, 
som er medlem af en forening under KSS være med til 200 m. skydning 

mellem KSS-foreningerne på Skydebanerne, Selinevej, Kalvebod.

Onsdag 23. september 2009: Soldatens & Orlogsgastens Dag på Frederiksberg Rådhus. 
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