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Forsiden

Fanerne den 4. maj, 
Gravlunden, Esbjerg
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og Landsbestyrelsesmedlem Tycho Brahes alle 31, 3.tv
798912/68 2300 Kbh S
 E-mail: karsten@post.cybercity.dk 
 Tlf.:  3255 7130
 Mobil: 2842 6167

Landsbestyrelsesmedlem 
590717/63 Arne Pedersen
 Sjørringvej 11, 2770 Kastrup
 Tlf.:  3250 9077
 E-mail:  kipap@get2net.dk

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

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

 Arne Pedersen
 se oven for

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

Luftværns – Artilleri – Foreningen
Projektøren – Medlemsblad for 
»LAF«

Oplag:  1.000

Layout og tryk:  WERKs Grafiske Hus a|s, Højbjerg 

Redaktør: Karsten Bendix
798912/68 Tycho Brahes alle 31, 3.tv

 2300 Kbh S
 E-mail: Karsten@post.cybercity.dk 

Indlæg fra læserkredsen vil kunne optages i bladet.

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

Eftertryk med kildeanvisning er tilladt.

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

Adresseændring: 
Husk ved flytning – også hvis du kun flytter inden for 
samme postdistrikt – at melde adresseændringen til 
LAF’s kontor som ligger i Kastrup på adressen: 
LAF’s Kontor, Kirsten Pedersen, Sjørringvej 11, 2770 Kastrup

LAF’s Hjemmeside har nu fået et kort navn, så alle kan huske adressen. 
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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:

Formanden har ordet

Jeg vil starte med at ønske alle vore medlemmer en 
rigtig god sommer.

Jeg synes at LAF er inde i en utrolig positiv og aktiv 
periode, det spirer med mange positive tiltag rundt 
om i landet.

Når i læser disse linier, har der været afholdt et ar-
rangement i Karup, det er årgang 58 fra Hvorup Ka-
serne der mødes. Der er tilmeldt 40 personer, så jeg 
tror, det bliver en dejlig dag disse ”gamle” soldater-
kammerater får i Karup.

Jeg ved også allerede nu, at Årgang 62 fra Tønder 
er ved at arrangere en stor jubilardag i forbindelse 
med deres 50 års jubilæum i 2012, de er gået i gang 
med at finde så mange af deres gamle kammerater 

som muligt. De er 20 som har omkring 100 navne og 
adresser, som skal justeres og findes frem til, så det 
er en stor opgave, men et spændende tiltag, som vi i 
LAF er glade for og støtter op om.

Som i kan læse andet steds i bladet, er vi også i fuld 
gang med at planlægge opstart af nye Lokalafdelin-
ger rundt om i landet.

Hvis jeg skal tegne et billede af den nærmeste for-
tid, så har den også været præget af en travl peri-
ode. Som I også kan se i bladet, har vi afholdt to ju-
bilardage, en Landsgeneralforsamling i Aalborg og 
vi havde to faner med i Faneborgen til Dronningens 
fødselsdag, så LAF prøver at markere sig så mange 
steder som muligt.
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LAF 
Referat af Landsgeneralforsamling den 14. marts 2010

Aalborg Kaserner , Gl. Høvej 34, 9400 Nørresundby

fotos: Glimt fra Landsgeneralforsamlingen

0.  Hans Peter Bach (HPB) bød velkommen og ud-
bragte et ønske om en god generalforsamling.

0a.  Vi mindedes 15 kammerater der var bortgået i 
årets løb 

1. Valg af dirigent og referent
 HPB foreslog:
  Per Svensson (PS) som dirigent 
  John E. Lassen (JEL) som referent
 Begge valgt 
  Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lov-

ligt indkaldt.

2. Landsformanden aflægger årsberetning
  Det er mit første år som formand, jeg synes det 

har været et sjovt år, men også et år med udfor-
dringer, vi kan ikke mere få tilført nye medlem-
mer fra forsvaret, derfor må vi tænke nyt.

   Der er dog én ting jeg vil fremhæve som en 
stor sejr, 2009 har været et år med medlemstil-
gang for første gang i mange år, det skyldes bl.a. 
at nogle få ildsjæle har lagt et stort arbejde i at 
finde nye medlemmer. Sådanne ildsjæle skal vi 
finde flere af.

   Netop fordi vi skulle nytænke, holdt landsbe-
styrelsen et bestyrelsesseminar på Sandholm-
gård. Her satte vi bestyrelsens organisation helt 
på plads, vi fastsatte arbejds- og ansvarsområ-
der, vi brugte også meget tid på at finde nye veje 
til en længere overlevelse for LAF.

   Efter bestyrelsesseminaret var det naturligt at 
vi arrangerede et formands møde, her var delta-

gelse af alle lokalafdelinger, minus Aalborg des-
værre, resten var repræsenteret.

   Vi havde også inviteret et par ildsjæle som vi 
mente havde givet LAF en række positive oplevel-
ser og som kunne hjælpe, netop med nytænkning.

   Det var et par fantastisk gode dage, vi diskute-
rede også ansvars og arbejdsområder, vi brugte 
meget tid på at finde ud af hvordan vi holder ak-
tiviteterne i gang og hvordan foreningen overle-
ver længst muligt.

   Vi diskuterede også hvad vi tror vore medlem-
mer ønsker af foreningen og hvilke arrangemen-
ter der skal til, for at medlemmerne møder op.

   Fra alle formænd hørte vi også hvad der rører 
sig ude i de lokale afdelinger.

   Jeg tror at både formændene, landsbestyrel-
sen og jeg fik et par meget positive dage, hvor vi 
også blev dygtigere.

   Vi havde dog også en grim oplevelse, vores 
sjællandske formand Bruno Chylenski blev dår-
lig og måtte forlade mødet, rent faktisk fik Bru-
no hjertestop på vej hjem, men ved hjælp af dyg-
tige reddere og læger er Bruno heldigvis her i 
dag og Bruno – det er vi glade for.

   For at fange hvad der rører sig, har jeg selv 
deltaget i en del landet rundt.

   Vor Esbjerg afdeling blev i det forgangne år 60 
år, i den anledning afholdt afdelingen en større ju-
bilæumsfest på Artilleri Museet i Varde, en fin dag 
med mange gæster, en fest som Esbjerg kan være 
stolte af.

   Som repræsentant for LAF, deltog jeg også 
i DSLs nordiske stævne i Karlskrona. Også der 



5

PROJEKTØREN

høstede jeg meget erfaring som jeg tror vi kan 
bruge i LAF. Samarbejdet med andre soldater-
foreninger gør det mere attraktivt at møde op.

   Begge jubilardage både den, i Varde og den i 
København var gode dage. I Varde var der stor 
deltagelse af årgang 64 og årgang 69, nemlig for-
di de før omtalte ildsjæle havde gjort en stor ind-
sats.

   I København var det årgang 49 der dominere-
de, det var stærkt gået i den alder.

   Som landsformand var jeg også inviteret til 
Artilleriets 325 års jubilæum i Varde. Det var et 
godt og flot arrangement de havde lavet derovre.

   Året sluttede lidt kedeligt, nedlæggelse af 
LVMA – i praksis nedlæggelse af Luftværnsartil-
leriet i hæren – var en realitet den 31.12 2009. 
Nu er det helt slut med at få ny tilgang fra unge, 
men så må vi jo bare forstærke indsatsen mod 
ældre.

   Selvom det ikke hører hjemme under lands-
formandens beretning for sidste år, vil jeg gerne 
berette lidt om fremtiden.

   Netop for at fange hvad der rører sig og hvil-
ke ønsker der er rundt i landet, havde jeg valgt at 
besøge alle lokalafdelinger på deres generalfor-
samlinger. Det var en stor oplevelse, og det gav 
mange gode ideer med hjem, som vi i landsbesty-
relsen vil arbejde videre med. Dog blev Aalborgs 
generalforsamling rykket på grund af vejret, så 
den har jeg indtil videre til gode – men jeg møder 
op ved første lejlighed.

   Vi har igen i 2010 det mål at blive flere med-
lemmer. Det stiller store krav til os alle, men vi 
tror det kan lade sig gøre.

   For at starte med det nære, så har jeg i år skre-
vet et personligt brev til alle jubilarer om, at de 
bør møde op og tage andre gamle Luftværns Ar-
tillerister med. Så er det vores opgave at få dem 

som nye medlemmer hvis de får en god oplevel-
se den dag.

   Vi skriver ud til mindre grupper for at få dem 
til at skaff e nye medlemmer.

   I juni har vi en ildsjæl der har samlet mange 
fra årgang 1958 i Karup. Det er vores opgave at 
få dem som nye medlemmer.

   Jeg håber der er flere der vil tage sådanne 
initiativer. Jeg har masser af forslag hvis nogen 
mangler.

   Jeg tror på at det der skaber tilgang til LAF, er 
aktiviteter i de lokale afdelinger. Derfor beder vi 
også lokalafdelingerne om at lave så mange ar-
rangementer som muligt – eventuelt sammen 
med andre soldaterforeninger.

   Vi arbejder på at få en ny afdeling i det vi kalder 
Jylland midt/vest. Vi har kontakter i området.

   Vi arbejder på af få en ny afdeling midt/øst til 
at afløse Århus.

   Vi arbejder på en syd/sønderjysk afdeling. 
Vore kontaktpersoner er i gang.

   Det der er vigtigt, er at vore medlemmer for-
tæller hvad det er de gerne vil – så må vi arran-
gere det.

   For at Projektøren ikke skal ligne et Køben-
havner-blad, er det vigtigt at afdelingerne skri-
ver artikler og indsender referater fra arrange-
menter m.m. til vor redaktør. Kun derved bliver i 
synlige og kommer til at fremstå som en attrak-
tiv forening at være medlem af.

   Nu håber jeg så at dette lille indlæg har gjort 
indtryk. Og at alle tilstedeværende går hjem og 
skaff er nye medlemmer.

   Kurt Fohlmann (KF):
   Vedrørende arrangementet som drives af år-

gang 58: Initiativtageren har taget kontakter til 
Chris og KF.

   HPB og Arne Pedersen er inviteret til Karup.
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2a.  Ekstra punkt på dagsorden: Landskeglekamp
  Herrer
  Traditionen tro vinder Esbjerg, der tog sig af alle de 

5 første pladser. 
  Ole Larsen blev Landskeglekonge med 151 point,
  Esbjerg fi k alt 737 point.
  København fi k 648 point. Her var det Tommy Pe-

dersen der vandt med 142.

  Der blev udbragt et LAF-hurra for Esbjerg afde-
ling:

 
3.  Kassereren fremlægger 

det reviderede regnskab
  Kassereren – Torben Rasmussen (TR) – startede 

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

   Kassereren gennemgik regnskabet – glædede 
sig specielt over at foreningen nu igen har set en 
medlemsfremgang.

   På udgiftssiden er Projektøren den store pen-
gesluger – der er søgt om tilskud fra en speciel 
pulje – og det er spændende om det giver pote.

   Slutter med et underskud på lige over 45.000 
– og det kan vi naturligvis ikke leve med i læng-
den – men vi betragter det som en investering.

   Efter et enkelt spørgsmål fra KF vedrørende 
emblemsalg fortsatte kassereren med fondenes 
regnskaber. 

   KF: Fik uddybet beløbet på 14.000 til ’optagel-
se i P’

4. Fastsættelse af kontingent
  Kassereren foreslog uændret 200 kr hvilket blev 

vedtaget

5. Behandling af indkomne forslag
  Landsbestyrelsen havde følgende forslag – frem-

lagt af HPB:
   ”Med udgangspunkt i Landsforeningens ved-

tægter vil vi gerne have generalforsamlingens 
input til ændringer i afdelingernes standardved-

tægter, som vi ønsker at opdatere så de bliver 
tidssvarende.

   Vi har været i gang med at se på afdelingernes 
vedtægter og ændringer i forhold til standard-
vedtægterne.

   Vi vil gerne have en debat om hvad der mang-
ler”

   Herefter overlod HPB ordet til Arne Pedersen 
for supplerende kommentarer.

   I forbindelse med den ekstraordinære gene-
ralforsamling i september 2000, blev forsamlin-
gen enige om, at der skulle nedsættes et udvalg 
til gennemgang af foreningens struktur. 

  I 2001 blev strukturudvalgets medlemmer 
valgt. 

   Formand Agner Wilde – Svendborg
   Sekretær Bryde Jacobsen – København 
   Begge har desværre i mellemtiden forladt os.

  Efter strukturudvalgets arbejde i ca. 3-4 år blev 
der udfærdiget nye vedtægter som blev god-
kendt på generalforsamlingen i 2004, ændret i 
2006 og igen i 2009. 

   Afdelingers standardvedtægter er udarbejdet 
således at afdelingerne kan bruge dem direkte, 
eller som vejledning til at udfærdige egne ved-
tægter. 

   De skal under alle omstændigheder godken-
des af landsbestyrelsen. 

   Vores fornemmelse er, at man bruger udka-
stet råt. 

   Men man kan også sige, at i de år der er gået 
fra landsvedtægterne blev vedtaget i 2004, er 
der erhvervet nogle erfaringer, som gør at afde-
lingernes standardvedtægter bør drøftes.

   F.eks. burde vi kræve afdelingernes regnska-
ber optaget i Projektøren. .

   PS: Prøver at konkludere - 
   Jørgen Månsson: Kan vi ikke få flyttet datoen 

for afslutning af regnskabet? 30/9 virker meget 
tidligt.
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   AP: Mener ikke det er realistisk hvis vi skal nå 
at have det i P til tiden.

   KF mener ikke det er nødvendigt at afdelin-
gerne skal have godkendt vedtægter. 

   PS er ikke enig.
   Folmer Riis (FR) konstaterer at det allerede 

står i standardvedtægterne at regnskaber skal 
publiceres.

   AP: Der korrekt – men det er ikke alle der ef-
terlever det..

   Der var herefter enighed om at landsbestyrel-
sen arbejder videre med en opdatering. 

6.  Valg til Landsbestyrelsen 
  På valg er:
   Landsformanden, Hans Peter Bach -
   Landssekretæren, Jørn Chr. Jessen -
   Et Landsbestyrelsesmedlem, Arne Pedersen -
   Alle blev genvalgt med akklamation.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
   Helge Würtz og William Coster er revisorer -
   Ole Larsen er suppleant
   Alle genvalgt med akklamation. 

8. Eventuelt
  FR: Det er meget uheldigt at jubilardagen af-

holdes så tidligt. Ved godt det er fordi der åbent 
hus.

   Foreslår at man fremover overvejer en senere 
dato.

   HPB: I 2011 vil det blive i September sammen 
med forældredag.

   Måske er der ting der igen vil kunne lade sig 
gøre i forsvaret.

   KF: På baggrund af kontakter til Luftværnsar-
tillerister mener KF at man skal passe på med at 
være for ’firkantede’ – så vi skræmmer folk væk.

   Der er for mange ting der blot er ’Københav-
neri’.

   Bruno Chylenski: Er imponeret over der duk-
ker så mange op til arrangementer i vest.

   FR: De arrangementer det handler om er vel 
det Landsbestyrelsen arrangerer. Så det er vel i 
balance.

   AP: Afdelingernes handlefrihed rører vi ikke 
ved. Det er op til afdelingerne at lave arrange-
menter.

   HPB: Uddyber sine synspunkter om at afdelin-
gerne har pligt til at sikre sig synlighed. Hvorfor 
skulle man eksempelvis ikke kunne holde gub-
befrokost i Jylland ?

   JM: Hvad gør jeg når jeg ikke har penge i kas-
sen ? Sender jeg bare regningen ?

   TR: Nej du sender ikke bare regningen – du 
sender en ansøgning i forvejen.

   John M Christiansen (Chris): Omtaler plan-
lagte aktiviteter i Varde, samt planerne for hvad 
han vil starte op når han bliver pensioneret til 
efteråret.

   HPB: Der er masser af ting i gang – lad os bare 
prøve nye tiltag.

   KF: Kunne godt tænke sig en liste over hvad 
der er i arkivet.

   Hans Jørn Enghave: I gamle dage stod der vist-
nok mindst 5.

   PS: Kommenterer også KF’s indlæg – Den gli-
dende proces er stadig igang – vi kan stadig blive 
bedre til kommunikation.

  Dirigenten konstaterede at talerækken var ud-
tømt, og takkede herefter generalforsamlingen 
for god ro og orden, og overlod ordet til HPB.

  HPB: Det var godt med en god dialog. Gå nu ud 
og find nye medlemmer.

   HPB takkede også for en god generalforsam-
ling, og afsluttede med at udbringe et LAF-hurra.

Som dirigent Som referent
Per Svensson John E. Lassen
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Gubbefrokost 2010
GUBBEFROKOSTEN ER IGEN I ÅR 
FOR ALLE MEDLEMMER AF LAF

Så er vi igen klar til 
den store ”GUBBEFROKOST” 

Men ikke i Laksegade, den er lukket 
og der endnu ikke fundet nye lokaler.

Gubbefrokosten holdes i år ved 
Kirsten og Arne Pedersen, 

Sjørringvej 11, 2770 Kastrup

Lørdag den 18. september 2010 klokken 12.00.

Mød op til en lækker frokost med sild, 
lune retter og dejlige oste inkl. 2 øl og 3 snap-

se, kaff e med småkager.

PRIS KUN 200,00 KR.

Der vil være flere overraskelser 
og lotterier under frokosten 

Sidste tilmelding 
fredag den 10. september 2010.

Med venlig hilsen
GUBBEFROKOSTUDVALG

590717/63 Arne Pedersen og 
606612/64 Lennart Marcussen tlf. 30 50 31 29

Tilmelding til

Arne Pedersen Tlf. 3250 9077 
mail kipap@get2net.dk

Ferie fra 15. august – 29. august 2010, 
begge dage inkl.

LAF kommer 
tættere på dig

Vi har i LAF arbejdet på, at komme til at være så tæt 
på vore medlemmer som muligt.
 Som medlem skal du gerne kunne opleve gam-
le soldaterminder og høre gode historier fra gam-
le og nye kammerater uden at skulle rejse for langt, 
for disse gamle soldaterminder og historier kommer 
bedst frem ved lokale sammenkomster, hvor man 
kan mødes en almindelig dag/aften og så tage hjem 
igen lidt senere.
 Derfor vil vi sørge for at LAF kommer tættere på 
medlemmerne, tæt på dig.
 Vi starter nu nogle lokale afdelinger, som vil gøre 
det lettere for dig at møde gamle Luftværnsartilleri-
ster, som enten ER gamle kammerater eller også bli-
ver det hen af vejen.
 Her i slutningen af august og i løbet af september 
vil vi afholde møder i lokalområder, netop med det 
formål at skabe flere lokalafdelinger, hvor ”gamle” 
Luftværnsartillerister kan mødes og hygge sig.

Vi planlægger afdelinger i det vi kalder:
 ·  Midt/ vest = Holstebro/ Skive området. 

Sted eller tidspunkt kender vi ikke p.t.
 ·  Midt/Øst = Århus området. 

Sted eller tidspunkt kender vi ikke p.t.
 ·  Syd og Sønderjylland. 

Mødet vil blive afholdt i Søgårdlejren 
i slutningen af august

 ·  Sjælland. (Uden for Hovedstadsområdet)
Mødet vil blive afholdt på Ringsted Kaserne 
i begyndelsen af september

Vi har alle steder lokale medlemmer, der vil være 
med til at starte op.
 Hvis du vil være med til at hjælpe til eller har gode 
ideer, eller synes det er en god ide, så mød op eller 
skriv til Formanden inden.
 Vi håber, du vil være med til at gøre LAF lokal.
 Når vi kommer til dit område, vil vi inden sende 
et brev ud til alle de medlemmer og emner vi har i 
området.
 Vi håber meget, I synes det lyder interessant og 
møder op, når vi kommer til august og september.

Landsbestyrelsen
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Hvordan er dagligdagen for vores udsendte sol-
dater? Michael Kattrup Lassen gjorde tjeneste i 
Helmand-provinsen i Afghanistan i 2008 og skrev 
undervejs en dagbog, som giver et enestående 
indblik i soldaternes hverdag, og hvordan en ung 
konstabel på 20 år påvirkes i løbet af sin udsen-
delse. 

Hans oprindelige mening var ikke at få en bog ud-
givet, men blot at bruge dagbogen til at fordøje op-
levelserne og bearbejde sine tanker og følelser un-
dervejs. Efterhånden blev det dog klart, at dagbogen 
også kunne blive et vigtigt vidnesbyrd for andre, 
ikke mindst pårørende og efterladte. 

Andre forlag afviste bogen, fordi der var for lidt ac-
tion, blod og sensationer, og for meget hverdag. Fo-
kus Forlaget accepterede den med det modsatte ar-
gument, fordi det er vigtigt at kende soldaternes 
hverdag for at forstå deres vilkår. Den udmærker sig 
yderligere ved at beskrive denne hverdag fra en me-
nig konstabels vinkel. Desuden er de anvendte fo-
tos taget på stedet – i de beskrevne situationer – af 
forfatteren og hans kammerater, som har fulgt pro-
jektet med stor interesse og efterfølgende godkendt 
beskrivelserne af sig selv.

Bogens titel er Soldat i Afghanistan - En hverdag 
ved frontlinjen, og som det antydes handler den 
både om krig og hverdag. Forfatteren tager os med 
igennem hele følelsesregistret fra afmægtig sorg 
over en dræbt kammerat til sammenholdet blandt 
soldaterne, savnet af dem derhjemme, rutinepræge-
de patruljer, livsfarlige kamphandlinger, samtalerne 
med kammeraterne og feltpræsten i de svære stun-
der – og til gavtyvestreger i hverdagen.

Michael Kattrup Lassens måde at formidle de store 
følelser på er en af denne bogs styrker. Netop fordi 
bogen er opstået som en dagbog, har han fra star-
ten givet luft for sine personlige tanker og følel-
ser – også når det var svært. Her spiller feltpræsten 
også en vigtig rolle, idet han forstod at agere sjæle-
sørger uden at afkræve soldaterne et religiøst enga-
gement.

For at undgå, at danske soldater bliver såret eller 
dræbt på baggrund af oplysninger i bogen, har for-
fatteren og redaktøren taget imod gode råde fra bl.a. 
Hærens Operative Kommando og mange tjeneste-
gørende, der selv har haft støvlerne på i Helmand.

Fokus Forlaget
December 2009

Dagbog fra Afghanistan
Ny bog fortæller den sande historie om livet som dansk soldat i Afghanistan
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Boganmeldelse – Fredag d. 28. maj var soldaterforeningerne blevet inviteret med til lance-
ring og præsentation af den 20. bog i rækken af Projekt Dansk Ledelse i det 20. århundrede på 
CAMS, Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, auditorium SC033, 2000 Frederiksberg.

Bogens titel var 
Frivillig leder 

Ledelse i Danske Soldaterforeninger
Hæren bag Hæren

Af Erik Blyme, Anders D. Henriksen, Kaj Løgager, Arne Stenfors Larsen og Per Svensson

Ja netop, dén Per Svensson der er vores egen konsu-
lent i LAF.

I bogen er soldaterforeningsbevægelsen anvendt 
som eksempel på en stor frivillig organisation med 
en historie, der strækker sig over halvandet hun-
drede år tilbage i tiden. Foreningerne omfatter de 
nuværende og tidligere tjenstgørende i de enkelte 
regimenter, hvor medlemmerne så er  regimentsfor-
eningens grundlag. Nogle foreninger er organiseret 
som områdeforeninger, som så er  med i en lands-
dækkende forening, hvor medlemmerne er område-
foreningerne. 
 Endelig er mange af hærens landsdækkende for-
eninger samlet i en fælles paraplyorganisation, Dan-
ske Soldaterforeningers Landsraad. 
 Det karakteriserer soldaterforeningerne, at deres 
virke er værdibaseret. Nok er der “noget med Gud, 
Konge og Fædreland” over bevægelsen, men for det 
enkelte medlem er kammeratskabet den bærende 
værdi. 
 Bogen blev forelagt af Erik Blyme og opponenter 
var Jørgen Frode Bakka (Lokal opponent) og Major 
Preben Sloht Nielsen.
 Professor, oecon.dr, dr.h.c. Erik Johnsen bød som 
projektleder velkommen og præsenterede deltager-
ne, og så gik Erik Blyme i gang med en dybfølt præ-
sentation af bogens indhold, med start i den første 
spæde begyndelse med de  hjemvendte veteraner 
fra De Slesvigske Krige, hen over vores bedstefæd-
res og fædres tid, til vores egen og frem til nutiden, 
hvor de gamle soldaterhistorier fra værnepligtens- 
og beredskabets tid er “en by i Rusland” for de nu-
værende soldater, som Erik Blyme udtalte. 
 Forfatterne har skrevet et kapitel hver, da deres 
tjeneste i forsvaret har været vidt forskellig.
 Tiden gik let ,og inden man fik set sig om, var tiden 
til forelæggelsen ved at løbe ud, og der blev holdt en 
kort pause.

 1. opponent Jørgen Frode Bakka, civil (viste sig i 
øvrigt at have været Luftværnsartillerist og ligget i 
Avedøre i 57-58, et job for PSV?), gennemgik grun-
digt bogens indhold med en mængde overheads-
plancer og kunne konkludere positivt både om 
bogens indhold og struktur- og ledelsesform i solda-
terforeningsbevægelsen. Stort bifald.
 2. opponent Major Preben Sloht Nielsen gennem-
gik også bogens indhold og supplerede tankerne om 
“Kimen” Spiren” Blomstring” med yderligere ind-
tryk. Forfægtede linien “spil med åbne kort”, det er 
den bedste strategi. 
 Fremtiden ser lidt trang ud, da alderen på med-
lemmerne jo vil være stigende, al den stund at der 
ikke bliver indkaldt i samme store stil som tidligere, 
og mange regimenter er nedlagt/lagt sammen.
 “Der blev længere og længere efter fanen” som 
han citerede.
 Preben Sloht Nielsen blev ved med at holde vo-
res opmærksomhed fanget til “stemmen var brugt 
op”, og konklusionen på opponenternes samlede an-
strengelser var en klar tilkendegivelse af, at man 
her havde et virkelig godt gennemarbejdet projekt, 
fremlagt med følelse både i tekst og i den mundtlige 
forelæggelse. Stort bifald og  Tak til opponenterne. 
 Efterfølgende lidt forfriskning og hyggesludder.
 En stor Tak skal lyde til forfatterne, som på så 
fremragende vis har givet god dokumentation for 
Soldaterforeningernes værdifulde arbejde for sam-
menholdet og deres samfundsnyttige virke.
En god rune at efterlade til fremtiden.
 En anbefalelsesværdig bog som lokale bestyrelser 
i Soldaterforeningsbevægelsens mange foreninger 
og afdelinger bør anskaff e og læse om ikke andet for 
interessens skyld.    

ISBN: 978-87-629-0371-5 
Handelshøjskolens Forlag – 144 sider hæftet

Bogen sælges i boghandler – vejledende pris kr. 275,00.
Bogen udkom 28. maj 2010. 
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Luftværnsartilleristens dag Varde
Lørdag den 20. marts 2010 blev der afholdt Luftværnsartilleristens dag på Varde Kaserne

Landsbestyrelsen var i år repræsenteret af Lands-
formand Hans Peter Bach og bestyrelsesmedlem og 
fanebærer Arne Pedersen, som kom med toget fre-
dag sidst på dagen. Efter at man havde indtaget en 
god frokost fremskaff et af sekretæren, Esbjerg, blev 
det tid til at mødes med resten af Esbjergs bestyrel-
se i parolesalen, hvor der skulle dækkes bord til da-
gen efter, der blev arbejdet hurtig og sikker med di-
verse kommentarer fra både landsformanden samt 
lokalformanden. Herefter forlagde man til LAF-loka-
let, hvor man hyggede sig og fik de sidste ting plads 
til den store dag.
 
Dagen startede med at de som var mødt fredag aften 
stillede til flaghejsning af kasernens store flag med 
repræsentanter fra bestyrelsen i Esbjerg, som man 
havde gjort det i flere år.

Herefter stod den på morgenkaff e i cafeteriet ind-
til de første Laff er begyndte at indfinde sig. Flere 
spurgte hvorfor vi havde bestilt regnvejr, det var vi 
jo heldigvis ikke herre over, men de fleste havde hel-
digvis medbragt overtøj til at modstå de våde dryp.
Efter at indskrivning samt registrering af alle var 
der tid til at tage årgangsfoto af de enkelte årgange, 
selvom det regnede lykkedes det fotografen at få ta-
get fotos.
 Tiden nærmede sig hvor regimentschefen ville 
møde op så der blev iværksat opstilling i de enkelte 
årgange med Landsforeningens og Esbjerg afdelings 
faner på højre fløj.
 Der blev meldt at til regimentschef, oberst Birger 
Mejlholm, obersten udtrykte under sin tale en stor 
glæde over at så mange var mødt frem og informe-
rede kort om luftværnets status samt artilleriet i al-
mindelighed.
 Herefter blev der marcheret til mindelunden, 
hvor Landsformanden lagde en krans ved mindetav-
len for faldne under 2. verdenskrig fra 13. og 14. Ar-
tilleriafdeling.
 Herefter bevægede alle sig til cafeteriet for at få 
en kop kaff e eller at tage med en minibus til Artille-
rimuseet, hvor der var mulighed for se noget af det 
udfasede luftværnsmateriel ellers hyggede man sig i 

mindre grupper og tog en tur rundt på kasernen for 
bl.a. at se det nyeste artillerimateriel som var stillet 
op i anledning af regimentets uddannelsesafdeling 
havde forældredag for deres indkaldte personel.

Under middagen blev 
der holdt taler af bl.a. 
regimentschef, Oberst 
Birger Mejlholm, som 
kort omtalte den nye 
uddannelse af værne-
pligtige og Landsfor-
manden talt kort om 
ildsjæle og at der sta-
digvæk skulle hverves 
nye medlemmer blandt 
de som er hjemsendt og 
ikke er medlem, da der 
ikke er tilgang af unge 
værnepligtige efter at hærens luftværn er lukket. Så 
de der ikke er medlem af LAF her i dag kan blive gra-
tis medlem resten af året og først betale kontingent 
fra det nye år, her lykkedes det også at få regiments-
chefen som medlem. 
 Der var også mødt 2 nye Gubber op, 270234/55 
Jens Bang Thygesen og 270255/55 Helge Niels Jo-
hansen som skulle have deres nål og diplom, samt 
3 nye Hædersgubber op, 479425/60 Peter Krog, 
479597/60 Leif B. Jensen og 230149/69 Karl Høj-
hus Jeppesen som skulle have deres nål og diplom.

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

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

PÅ GENSYN NÆSTE GANG

John M. Christiansen (Chris), 
sekretær Esbjerg Afdeling
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Billeder fra Luftværnsartilleristens dag Varde

Årgang 1955

Årgang 1960 Årgang 1965

Årgang 1969 Årgang 1970

Årgang 1974
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Jubilæum i København

De samlede jubilarer

Landsformanden lægger 
blomster

Arne – Henning – Bruno

Årgang 1950

Årgang 1951

Årgang 1955

Årgang 1960

Årgang 1965

Årgang 1969

Årgang 1970

Landsformanden lægger 
blomster

Torbens Musikvenner underholdtTorbens Musikvenner underholdt
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Esbjerg Afdeling oprettet 5. April 1949

Formand Henning Hein, Solbjergvej 19, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 7516 0133/2220 2221, hhein@mail.dk  
Næstformand Ole Larsen, Jagtvænget 88 B, 6710 Esbjerg V, tlf. 2374 7572, ulla-ole@esenet.dk
Sekretær John M. Christiansen, Hornelund 2 C, Horne, 6800 Varde, tlf. 7694 6123/2966 5123, chrislaf@christiansen.mai.dk 
Kasserer Hans Ole Villadsen, Bredgade 6 A, Alslev, 6800 Varde, tlf. 7526 9480, e-mail: hosvilladsen@mail.dk 
Bestyrelsesmedlem Niels Peder B. Jensen, Blomstervang 50, 6800 Varde, tlf. 7522 4196, e-mail: npbundgas@hotmail.com

LAF-Keglespil 2010
LAF-keglespil er for alle m/k, der kan trille en kugle, 
så derfor LAFFER mød op og lad os få et par hygge-
lige timer sammen.

Der spilles på følgende dage:
Vi holder sommerferie og starter til september 2010, 
hvor der spilles på følgende dage:
Onsdag den 15. september 2010
Onsdag den 29. september 2010
Onsdag den 13. oktober 2010
Onsdag den 27. oktober 2010
Onsdag den 10. november 2010
Onsdag den 24. november 2010
Onsdag den 8. december 2010 (med juleafslutning) 

Du kan se mere på vores hjemmeside 
– www.luftvaernsartilleriforeningen.dk 

Resultater fra den 3. marts 2010
Ole Larsen  . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
Niels Peder B. Jensen  . . . . . . .  142
Jørn Chr. Jessen  . . . . . . . . . . . .  135
John M. Christiansen  . . . . . . .  133
Hans Ole Villadsen  . . . . . . . . .  131
Herluf Christiansen  . . . . . . . .  128
Thomas Staal  . . . . . . . . . . . . . .  125
Poul E. Petersen  . . . . . . . . . . . .  122
Christian H. Friis  . . . . . . . . . . .  120

Resultater fra den 17. marts 2010
Ole Larsen  . . . . . . . . . . . . . . . . .  150
John M. Christiansen  . . . . . . .  141
Herluf Christiansen  . . . . . . . .  136
Poul E. Petersen  . . . . . . . . . . . .  128
Christian H. Friis  . . . . . . . . . . .  122

Resultater fra den 14. april 2010
Niels Peder B. Jensen  . . . . . . .  137
Poul E. Petersen  . . . . . . . . . . . .  136
Henning Hein  . . . . . . . . . . . . . .  132
John M. Christiansen  . . . . . . .  132
Hans Ole Villadsen  . . . . . . . . .  123

Resultater fra den 28. april 2010
Jørn Chr. Jessen  . . . . . . . . . . . .  135
Poul-Erik Petersen  . . . . . . . . .  135
John M. Christiansen  . . . . . . .  134
Henning Hein  . . . . . . . . . . . . . .  133
Christian H. Friis  . . . . . . . . . . .  125

Resultater fra den 12. maj 2010
Ole Larsen  . . . . . . . . . . . . . . . . .  138
Poul E. Petersen  . . . . . . . . . . . .  137
John M. Christiansen  . . . . . . .  135

Resultater fra den 26. maj 2010
Henning Hein  . . . . . . . . . . . . . .  142
Ole Larsen  . . . . . . . . . . . . . . . . .  138
John M. Christiansen  . . . . . . .  136
Herluf Christiansen  . . . . . . . .  127
Christian H. Friis  . . . . . . . . . . .  122

Der spilles fra kl. 19.00-21.00

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

Soldaternes flagdag den 5. september 2010
Vedrørende dagen kan du se mere på vores hjemme-
side – www.luftvaernsartilleriforeningen.dk .

E-mail adresser på medlemmer
Esbjerg Afdelingens bestyrelse vil gerne anvende 
medlemmernes e-mail adresse i forbindelse med 
en forbedret samt billigere kommunikation, såvel 
mellem bestyrelse og medlemmerne – som mellem 
medlemmerne indbyrdes.

Så send din e-mail adresse til: 
chrislaf@christiansen.mail.dk 
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Besøg ved 
Marinehjemmeværnet

HVF 131 Esbjerg
Tirsdag d. 28. september 2010 kl. 19.00

Vi mødes ved HJV’s bunker på Hulvejen 
i Esbjerg.

Det bliver en aften med besigtigelse af skib, 
fremvisning af faciliteter og gennemgang 

af marinehjemmeværnets opgaver. 
Mød op til et spændende arrangement.

Afvikles i samarbejde med andre 
soldaterforeninger i Vestjylland

Gerne tilmelding – men ikke nødvendigvis 
– senest d. 26. september 2010 til:

John M. Christiansen Hans Ole Villadsen
Hornelund 2 C, Bredgade 6 A, 
Horne Alslev
6800 Varde 6800 Varde 
Tlf. 76 94 61 23  Tlf. 75 26 94 80
eller 29 66 51 23 hosvilladsen@mail.dk
chrislaf@christiansen.mail.dk

MHV 904 på sin jomfrurejse 
den 30. september 2005

Tur ud i det blå – Fanø

Søndag den 29. august 2010 kl. 09.15

Vi mødes ved Fanø-færgen, Dokvej i Esbjerg

Foreningen Fanø i Atlantvolden, fortæller på 
denne tur rundt i Marine Flakbatteriet om, 

hvorfor den tyske udbygning af bunkers var så 
stor i området og specielt på Fanø. Her er der 
i dag registreret positioner på mere end 350 

bunkers, 49.000 miner samt jernbaner og veje 
opført under besættelsen.

På den guidede tur vil der blive en kort 
gennemgang af historien og logistikken bag 

de store byggerier. Herefter skal der besøges 
5 forskellige bunkers inden for en kort afstand.

Turens varighed vil være ca. 75 min.

Vi vil også slå vejen forbi Fanø Museum 
for et kort besøg.

Medbring venligst lommelygte 
til anvendelse i bunker.

Vi vil indtage vores frokost på 
restaurant Hans & Grethe Crêperie i Nordby

De Blå Baretter, Sydvestjylland

Husk vi mødes ved Fanø-færgen, 
Dokvej i Esbjerg kl. 09.15, præcis. 

Så køber vi en fælles billet.
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Den 4. maj 1945
De Danske Forsvarsbrødre i Esbjerg afholdt i anled-
ning af Danmarks befrielse den 4. maj 1945, en min-
dehøjtidelighed ved Mindestenen i Gravlunden, Es-
bjerg

Programmet var følgende:
Man mødtes kl. 19.00 (18.45)
 1. ”En lærke letted’”
 2. Kransenedlægning
 3. ”The last post”
 4. Kort andagt
 5. ”Altid frejdig”

Fakta:
Monumentet blev indviet den 5. maj 1952, rejst af 
Esbjerg by som et varigt minde for ofrene fra den an-
den verdenskrig og har tillige den særlige bestem-
melse at afhjælpe savnet af en gravsten for de mange 
efterladte, der ikke fik deres døde hjem.
 Monumentet, der er udført af billedhuggeren 
Henrik Starcke, er formet som en dør, der fører ind 
til gravens og dødens stilhed. Broncerelieff et viser 
os døden, der i skikkelse af en voksen mand lægger 
sin arm beskyttende og trøstende om den unge og 
blidt fører ham over tærskelen, der skiller mellem 
liv og død. 
 Monumentet der stod i Byparken blev i maj 1985 
flyttet til Gravlunden og omgivet af en mindemur 
med navnene på de døde. 
 Det smukke anlæg er projekteret af stenhuggeri 
Gudnarson, Esbjerg.

Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdeling 
deltog med fane og Henning Hein, Ole Larsen og 
John M. Christiansen sammen med andre faner fra 
Esbjerg og Varde.

En oplevelsesrig dag 
i København
Den 16. april blev en oplevelsesrig i København

Hendes Kongelige Majestæt Dronning Margrethe 
II kunne denne dag fejre sin 70 års fødselsdag. Det 
skete naturligvis med de sædvanlige indslag, som 
sig hør og bør.
 Men noget helt specielt var der nu alligevel ved 
denne dag. Vejret var på sin gode side med masser 
af blå himmel samt solen stod højt på himlen.

For første gang samledes alle soldaterforeningers fa-
ner for at give Dronningen den største hyldest, som 
hun så rettelig fortjener – og hvad var mere naturlig, 
end at vi alle stillede op med faner for at ønske ”fød-
selsdagsbarnet” tillykke.

Et imponerende og flot syn, når over 200 faner mar-
cherede fra Rosenborg Kaserne til Kongens Nytorv, 
hvor Dronningen ville komme forbi i åben karet, 
som flere under marchen sagde – det giver næsten 
gåsehud, når man ser alle de faner. 

Luftværns-Artilleri-Foreningen var repræsenteret 
med Landsforeningens fane med Hans Peter Bach 
og Arne Pedersen og Luftværns-Artilleri-Forenin-
gen, Esbjerg Afdelings Fane med Henning Hein og 
Niels Peder B. Jensen.

Arkiv-foto fra Dronningens hjemmeside
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København 

Vi sænker fanen
179380/53
Egon Nielsen
Romsøvej 1
4200 Slagelse

857/46
Anton Palka
Æblehaven 9
2500 Valby

ÆRET 
VÆRE 

DERES 
MINDE

Kegleklubben købehavn

Kegleresultater for perioden 
5. marts – 21. maj 2010.   

Navn: 05.03.10 19.03.10 16.04.10 07.05.10 21.05.10
Damer:
Rigmor Hueg 139 137 141  142 
Jytte Christensen 137 144 137 148 139
Bente Lassen      
Kirsten Pedersen   122 129
Susanne Jørgensen      
Jeannie Vedel  110
Nikita Hueg      

Herrer:
Jørgen Eriksson 127 123  119 122 
Jørgen Hueg 105  105  116
Arne Pedersen 144  147 152  
Rune Jørgensen
Tommy Pedersen  148    
John Lassen
Mads Lassen  79    

Husk der er lukket i juli måned 2010. 
Der spilles i august måned den 6. og den 20. 
i september den 3. og den 17. 

Kegleklubben København ønsker alle en fortsat god sommer.
Der er stadig plads til flere spillere, kom og prøv at være med.
Der spilles i Grøndal Centret Hvidkildevej 64

Arne Pedersen
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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
Den ordinære generalforsamling er som annonce-
ret i Projektøren, afholdt søndag den 14. marts 2010 
på Aalborg Kaserner, ifølge. referat fremsendt den 
3.maj 2010 sammen med landsformandens må-
nedsbrev nr. 4.
 Afdelingens ledelse var i år ikke repræsenteret 
på lands generalforsamlingen. Årsagen var landsfor-
mandens månedsbrev nr. 3/2010 modtaget den 23. 
fe bruar 2010. Heri bekendtgøres, at en samlet lands-
be styrel se har besluttet at kørsel til og fra landsgene-
ral for sam ling og lignende arrangementer i år skal 
be ta les af den lokale afdeling, og ikke som tidligere ved-
taget (generalforsamling) af landsforeningens kasse. 
 På grund af den sene udmelding var vi ude af 
stand til at informere afdelingens medlemmer om 
landsbestyrelsens beslutning, men ledelsen aftalte, 
at vi undlod at deltage for at begrænse de økonomi-
ske følger for afdelingen og spare landsforeningen 
for udgifter til forplejning af os..
 I skrivende stund har vores kasserer endnu ikke 
mod taget krav om kørselsgodtgørelse fra nogen af 
med lem mer ne i afdelingen, så måske er vi alligevel 
kom met hel skindet gennem dette økonomiske an-
slag.
 I samme skrivelse blev der i øvrigt udtrykt håb 
om, at vi ude i lokalafdelingerne vil lave arrange-
menter, der vil være med til at vedligeholde vores 
medlemsskare. Lokalafdelingerne modtager 1/8 af 
kontingentet, svarende til 25 kr. pr. medlem til afde-
lingens drift.
 Landsbestyrelsen forventes som vanligt at sørge 
for optrykning af et fyldestgørende referat af land-
generalforsamlingens afvikling i Projektøren.

Pokalskydning
Vores egen pokalskydning blev igen igen vundet af 
Frits Broberg 319 point. 
 Ved den afsluttende pokalskydning i De Samvir-
kende Soldaterforeninger vandt LAF igen i år Frem-
gangspokalen, som det hold som havde haft den 
største fremgang siden sidste år.
 Den ordinære pokal blev vundet af Marinefor-
eningen.
 Bedste skytte på vores hold var Henning Johan-
sen.

 Vi starter som sædvanligt skydningen igen den 1. 
mandag i oktober måned 2010.

Bowling
Afdelingen har efter afslutningen af skydesæsonen 
haft den planlagte første og eneste bowlingaften i 
denne sæson. Den blev afviklet den 27. maj 2010 på 
bowlingcenteret i Bjerringbro.
 Der var mødt 4 personer, som kunne spille, og 3 
damer som ikke kunne. Damerne gik i stedet en tur 
i byen og haven, medens vi andre bowlede i en time 
som vanligt.
 Efter bowlingen blev deltagerne inviteret med 
hjem til Laila og Jens Christensen i Bjerringbro.
 Vejret var også i år med os, lidt koldt og blæsen-
de men dog tørvejr. Mændene blev derfor i haven og 
nød en øl og en smule solskin. Samtidig fik vi drøftet, 
hvad der var sket siden sidst af små og store begiven-
heder og aktuelle emner i bestyrelsen. Herunder om 
det modtagne referat fra landsgeneralforsamlingen.
 Efter vores lille bestyrelsesmøde blev vi kaldt til 
bords.
 Laila sørgede her for den store beværtning af del-
tagerne. Sild, lun ribbenssteg og rullepølse, ostean-
retning og hjemmebagte walesboller. Naturligvis en 
lille snaps til silden og osten.
 Herefter nød vi kaff en, medens snakken som al-
tid gik livligt.
 Mange tak til værtsparret Laila og Jens Christen-
sen fordi I endnu engang sørgede for en god og hyg-
gelig afslutning på denne, vores enlige spilleaften i 
denne sæson.

Kommende aktiviteter
Skydning – vi starter igen den 4. oktober 2010 på 
skydebanen i Vorupkær, kl. 19:30. 

Aktivitetskalender: 04.10.2010 Skydning
 18.10.2010 Skydning
 01.11.2010 Skydning
 15.11.2010 Skydning
 06.12.2010 Juleskydning

Med venlig hilsen
Formanden
P.E. Wolff
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Fyns Afdeling oprettet 22. februar 1950

Formand Folmer Riis, Langstedgyden 52, Turup, 5610 Assens. Tlf. 64 7-9-13 53 / 62 26 17 26 E-mail: riis@it.dk
Næstformand / sekretær Kim Brandt Thomsen, Birkevænget 9, Måre, 5853 Ørbæk. Tlf. 65 98 28 05 / 61 35 14 62 E-mail: osalle@os.dk
Kasserer Jørgen Månsson, Bondemosevej 48, 5540 Ullerslev. Tlf. 20 11 75 36 E-mail: joergen-maansson@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem Max Jensen, Pilevej 13, 5800 Nyborg. Tlf 65 31 47 46 / 51 94 47 46 E-mail maxjensen@mail.tele.dk

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

Søndag den 29. august 
Blomsternedlæggelse:
Oprøret mod samarbejdspolitikken 1943
Kl. 9.45 på Odense Kaserne
Kl. 10.00 ved Mindestenen ved Patologisk Institut, 
OUH
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger).

Torsdag den 2. september 
Udflugt sammen med Folk og Forsvar 
Nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Chr. 
Laursen telefon 66 17 07 00 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger).

Lørdag den 4. september 
Fugleskydning: 
Kl. 9.00 på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, Odense 
med morgenkaff e, salg af skydelodder,
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Søndag den 5. september
Flagdag for Danmarks Udsendte 
Se dagspressen 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Onsdag den 8. september 
”Tiderne skifter” 
Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. 
Boulevard 15, Odense C. Informationschef ved To-
talforsvarsregionen, Preben Petersen orienterer om 
hjemmeværnets nutidige og forudsigelige opgaver 
til lands, til vands og i luften.
(I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Samling).

Søndag den 10. oktober 
De Blå Baretters March 
Start mellem kl. 9.00 og 11.00 på Bellingeskolen, Sæ-
dekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Søndag den 24. oktober
FN-dagen 
Nærmere om tid og sted i dagspressen 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Torsdag den 11. november
Blomsternedlæggelse:
De allieredes grav 
Kl. 11.00 på Odense Assistenskirkegård, til venstre 
inden for hovedindgangen fra Heden, litra BD 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Søndag den 14. november
Slaget ved Nyborg 1659 
Kl. 13.30 mindehøjtidelighed i Kirke. Herfra til min-
desten, nedlæggelse af krans, videre op på volden 
til kanonerne. Herfra til Nyborg Slot med afslutning 
her.
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Bestyrelsen vil stadig gerne modtage flere bille-
der fra vores soldatertid til indscanning.

Du har sikkert selv nogle billeder fra dengang. 
Find dem frem!  Bestyrelsen vil gerne være be-
hjælpelig med kopiering af disse billeder bl.a. til 
brug ved senere billedaftener. Så kontakt besty-
relsen og fortæl, hvilke billeder, du har fra den 
tid.

Bestyrelsen har fået rigtig mange oplysninger 
om medlemmernes e-mail adr. mv., men vi er 
stadig meget interesseret i at modtage oplysnin-
ger om de sidste medlemmers e-mail adr. (hvis I 
har en sådan).

Bestyrelsen vil gerne anvende medlemmernes e-
mail adr. i forbindelse med en forbedret (og billi-
gere) kommunikation, såvel mellem bestyrelsen 
og medlemmerne – som mellem medlemmerne 
indbyrdes.

Så send din e-mail adr. til riis@it.dk hvis du ikke 
allerede har gjort det.
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FØDSELSDAGSFONDEN

Juli 2010

1 270133/55 Gubbe
  Carsten Hjøllund
  Kjelstrupvej 6.
  9500 Hobro
  Tillykke med de 75 år

3 188254/49 Oberst, Gubbe
  Per Svensson
  Grøndalsvej 66, st.
  2000 Frederiksberg
  Tillykke med de 81 år

4 366907/58 Bent Aage Larsen
  Rosenlundvej 11
  3660 Stenløse
  Tillykke med de 72 år

4 582416/63 Kristian Anton Madsen
  Brobjerrevej 12
  8800 Viborg
  Tillykke med de 67 år

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

6 424094/59 Willy Møller Sørensen
  Dalsvinget 9
  Vrold
  8660 Skanderborg
  Tillykke med de 70 år 

8 157820/52 Hædersgubbe
  Poul Thulstrup Bruhn
  Aldebertsmindevej 21
  7100 Vejle
  Tillykke med de 79 år

9 153646/52  Æresgubbe
  J. Kjelms Petersen
  ”Sølund”
  Ryesgade 18.5.lejl.A510
  2200 København N
  Tillykke med de 79 år

9 756843/67 Jan Meyer
  H.C. Ørsteds Vej 3 B, 4. th.
  1879 Frederiksberg C
  Tillykke med de 64 år

9 90758/76 Carl Ejner Friis Lyngsø
  Egevangen 2
  6800 Varde
  Tillykke med de 52 år

10 1745/45 Henning Kjær
  2015 Gillespie St
  Santa Barara CA 93101
  USA
  Tillykke med de 87 år

10 1978/48 Hædersgubbe
  Thorvald Højlund Thomsen
  Vesterbro 37 C
  4660 St. Heddinge
  Tillykke med de 83 år

10 798998/68 Hugo Theik Hansen
  Nyvej 20
  4050 Skibby
  Tillykke med de 62 år

11 269800/55 Æresgubbe
  Erik Caspersen Jensen
  Karensmindevej 9, 1. tv.
  4300 Holbæk
  Tillykke med de 74 år

11 299753/56 Æresgubbe 
  Ernst Heise Pedersen
  Smedegårdsvej 73
  3700 Rønne
  Tillykke med de 74 år

11 590797/63 Ingvar K. Mogensen
  Strandvejen 99
  3770 Allinge
  Tillykke med de 66 år

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

12 120749/69 Hædersgubbe
  Kurt Jørgensen
  Gersehaven 8
  3320 Skævinge
  Tillykke med de 61 år

12 692307/66 Dan Carsten Andersen 
  Brøndby Alle 9
  2660 Brøndby Strand
  Tillykke med de 64 år

13 130754/74 Gubbe
  John E. Duncan Hansen
  Gækkelundsvej 23 A
  4200 Slagelse
  Tillykke med de 56 år

14 575/45 Æresgubbe
  Karl E Thorsen
  Østerbro 102, st.
  9000 Ålborg
  Tillykke med de 88 år

14 140746/69 Søren Visby
  Øster Voldgade 30, ll
  1350 København K
  Tillykke med de 64 år

14 140747/68 Gubbe
  Hans Ole Villadsen
  Bredgade 6 A
  6800 Varde
  Tillykke med de 63 år

16 606612/64 Lennart Marcussen
  Folemarksvej 31
  2605 Brøndby
  Tillykke med de 67 år

16 160758/78 Gubbe
  Jens Sauer
  Frydebovej 2
  7700 Thisted
  Tillykke med de 54 år

18 158/39 Gubbe
  Svenn Werner Jørgensen
  Niels Hansens vej 6
  5700 Svendborg
  Tillykke med de 92 år

18 134697/51 Major, Hædersgubbe
  Bent Henrik Slagslunde
  Lindevænget 62, 2. th.
  2750 Ballerup
  Tillykke med de 80 år

18 590721/63 Eskild Aaen
  Agervej 7
  9970 Strandby
  Tillykke med de 67 år

19 190751/71 Gubbe
  Poul-Erik Flemming 
  Christensen
  Fjordsgade 2 B, 3. tv.
  8700 Horsens
  Tillykke med de 59 år

19 230885/54 Jørgen Hansen
  Petersborgvej 18
  8570 Thustrup
  Tillykke med de 77 år

19 190752/72 Thue Andersen
  Platanvej 7
  7400 Herning
  Tillykke med de 58 år

19 1307/39 Svend Erik Hjarbo
  Bymuren 60 st.tv.
  2650 Hvidovre
  Tillykke med de 90 år

20 153776/52 Hædersgubbe
  Hugo John
  Vedbæk Stationsvej 10, 3.
  2950 Vedbæk
  Tillykke med de 78 år

22 570722/74 Jørgen Villadsen
  Gadekæret 4
  7860 Spøttrup
  Tillykke med de 63 år

24 179864/53 Hædersgubbe
  Kristian Andersen
  Gammelbyvej 9
  4900 Nakskov
  Tillykke med de 78 år

24 299878/56 Æresgubbe
  Hilding Habo
  Konkylievej 3
  3630 Jægerspris
  Tillykke med de 74 år

24 470435/60 Hædersgubbe
  Bernt Svendsen
  Egernvej 3
  7470 Karup
  Tillykke med de 69 år

26 260748/70 Gubbe
  Niels Erik 
  Gudmundsen-Vestre
  Bengtasvej 2. 2. tv.
  2900 Hellerup
  Tillykke med de 62 år
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Kære medlemmer!
Ønsk dig eller bestil selv nogle LAF-ting, der viser at du er medlem af foreningen (og brug dem):

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

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

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

Blazeremblem 75 Kr.
Regimentsmærker 50 Kr.

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

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

26 207/97 Jimmi Heine Pedersen
  Pregehøjvej 13
  4800 Nykøbing F
  Tillykke med de 36 år

28 262998/55 Hædersgubbe og 
  Guldemblemist
  Bent Bech Jensen
  Lemvigvej 60
  9220 Ålborg Ø
  Tillykke med de 77 år

29 343240/57 Hædersgubbe
  Vagn Hedegaard
  Dyssegårdsvej 93
  4621 Gadstrup
  Tillykke med de 73 år

30 153036/52 Gubbe
  Arne Grenå Hansen
  Kærvangen 4
  8870 Langå
  Tillykke med de 79 år

30 737207/67 Per Dahlgaard
  Dollerupvej 2
  7700 Thisted
  Tillykke med de 63 år

31 1178/50 Æresgubbe
  Jørgen Hueg
  Højstrupvej 122, st.
  2700 Brønshøj
  Tillykke med de 81 år

August 2010

1 10850/71 Rene Bygsø
  Mosedalsvej 7
  4180 Sorø
  Tilykke med de 60 år

2 737219/67 Gubbe
  Bjørn Thomsen
  Tved 103 C
  6270 Tønder
  Tillykke med de 61 år

4 353789/57 Æresgubbe
  Viggo Eggertsen
  Kaj Munksvej 2
  7441 Bording
  Tillykke med de 73 år
 

5  621402/64 Gubbe
  Niels J. Toktrup Nielsen
  Hans Kirks Alle 4
  9560 Hadsund
  Tillykke med de 67 år

5 50852/73 Gubbe
  Ole P. Larsen
  Karlslundevej 2
  4990 Sakskøbing
  Tillykke med de 58 år

6 158104/52 Gubbe
  Arent Beck Nørgaard
  Lødderupvang 28
  7900 Nykøbing M
  Tillykke med de 79 år

7 70853/73 Gubbe
  Niels Gundersen
  Annebergparken 20 B
  4500 Nykøbing
  Tillykke med de 57 år

8 181526/53 Æresgubbe
  Henri Petersen
  Hvedebjergvej 82
  8220 Brabrand
  Tillykke med de 78 år

8 470455/60 Hædersgubbe
  Gerner Trolle
  Vesterhavsgade 44
  7680 Thyborøn
  Tillykke med de 69 år

8 692450/66 Poul Find Jensen
  Sønderås 56
  4200 Slagelse
  Tillykke med de 65 år

8 80857/74 Gubbe
  Svend Åge Vebel
  Gøgevangen 19
  3220 Græsted
  Tillykke med de 53 år

9 90852/72 Allan Nielsen
  Brydegårdsvej 12
  5700 Svendborg
  Tillykke med de 58 år

10 759/45 Oldgubbe, Guldemblemist 
  og Æresmedlem
  Poul Lorentzen
  Ternevej 102
  Odense NV
  Tillykke med de 87 år

10 343530/57 Gunnar Hansen
  Skolevej 42
  4700 Næstved
  Tillykke med de 73 år

11 299908/56 Æresgubbe
  Frede Jørgensen
  Muldhøjvej 3
  Herringløse, Veksø
  4000 Roskilde
  Tillykke med de 74 år

12 181725/53 Kristian Bach 
  Vestbyen 9
  9640 Farsø
  Tillykke med de 78 år

12 544781/62 Gubbe
  Mogens Christiansen
  Saxovej 220
  5210 Odense NV
  Tillykke med de 67 år

12 120863/83 Gubbe
  Johan Henrik Kehler
  Svejåsen 24
  3210 Vejby
  Tillykke med de 47 år

14 466538/60 Hædersgubbe
  Per Terp Jensen
  Hattesens Alle 16, st. tv.
  2000 Frederiksberg
  Tillykke med de 69 år

15 153028/52 Hædersgubbe
  Bent Nissen
  Skottegården 35, 2. tv.
  2770 Kastrup
  Tillykke med de 79 år

16 139174/51 Hædersgubbe
  Svend Erik Sørensen
  Herkules Alle 34, 1.
  2770 Kastrup
  Tillykke med de 80 år
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16 385071/58 Børge Selch 
  Sydtoften 67
  7200 Grindsted
  Tillykke med de 72 år

17 134723/51 Herluf Lorentzen
  Firehusevej 3
  7100 Vejle
  Tillykke med de 80 år

17 354074/57 Gubbe
  Niels Erik Vesterager
  Gyvelvænget 13
  6920 Videbæk
  Tillykke med de 73 år

17 367062/58 Gubbe
  Peder Larsen
  Snekkerupvej 23
  4200 Slagelse
  Tillykke med de 72 år

17 519006/61 Gubbe
  Erik Chr. Quist
  Ndr. Banevej 34 A
  3400 Hillerød
  Tillykke med de 69 år

18 299799/56 Hædersgubbe
  Werner Brøns 
  Vor Frue Kirkevej 14
  4000 Roskilde
  Tillykke med de 75 år

18 385027/58 Æresgubbe
  Carl Ove Zachariassen
  Storegade 41
  4780 Stege
  Tillykke med de 71 år

21 385150/58 Æresgubbe
  Finn O. Lerbæk Pedersen
  Ribe-Vejle Landevej 103
  6622 Bække
  Tillykke med de 72 år

21 210847/69 Hædersgubbe
  Willy L. Hjelesen
  Søborghus Alle 21
  2860 Søborg
  Tillykke med de 63 år

22 309577/56 Hædersgubbe
  Svend Andersen
  Ørnekildevej 20
  4173 Fjenneslev
  Tillykke med de 74 år

22 384999/58 Bent Sinding Vistisen
  Skovvej 7
  9560 Hadsund
  Tillykke med de 73 år

22 479300/60 Herluf Svendsen
  Sønder Savstrupvej 5
  7500 Holstebro
  Tillykke med de 70 år

23 3076/47 Harry Ekdahl
  Østre Fælledvej 4
  4300 Holbæk
  Tillykke med de 84 år

26 262993/55 Gubbe
  Gunnar Spindler
  Gl. Egumvej 134
  7000 Fredericia
  Tillykke med de 74 år

26 479408/60 Hædersgubbe
  Orla Amtkjær Pedersen
  Griegsvej 51
  7500 Holstebro
  Tillykke med de 70 år

26 737007/67 Ebbe Pilgaard
  Fårbækvej 5
  8990 Fårup
  Tillykke med de 64 år

28 590795/63 Hædersgubbe
  Henrik Preben Olsen
  Sofienhøjvej 7, 1. th.
  2300 København S
  Tillykke med de 66 år

28 280846/72 Preben Ladingkær
  Tværgade K, 1.
  5750 Ringe
  Tillykke med de 64 år

29 181725/53 Hædersgubbe
  S. Holm 
  Parkvej 1
  4490 Jerslev Sj.
  Tillykke med de 78 år

30 544440/62 Frank Nørgaard
  Platanvej 44
  7700 Thisted
  Tillykke med de 68 år

31 827/45 Æresgubbe
  Erik Middelbo
  J.P. Larsens Vej 124, 4.
  8220 Brabrand
  Tillykke med de 86 år

31 310848/9 Bjarne Jessen
  Aavangen 12
  6800 Varde
  Tillykke med de 62 år

September 2010

2 2129/46 Hædersgubbe
  Ib Bernhard Christoff ersen
  Vadbro 3, 2. tv.
  2860 Søborg
  Tillykke med de 85 år

2 707983/66 Harly Olesen
  Nørgårdvej 11
  7600 Struer
  Tillykke med de 64 år

3 30951/72 Gubbe
  Mogens Toft Hansen
  Mårvænget 25
  5800 Nyborg
  Tillykke med de 59 år

3 030957/80 Oberst
  Birger Mejlholm
  Vibevej 104
  7439 Ikast
  Tillykke med de 53 år

4 544753/62 Gubbe
  Henning Bjarne Olsen
  Møllebækvej 2
  9330 Dronninglund
  Tillykke med de 67 år

4 040952/3 Preben Leo Günthel
  Sjælør Boulevard 35, 1. th.
  2450 København SV
  Tillykke med de 58 år

5 50948/58 Hædersgubbe
  Erling Vargaard Juul
  Gl. Præstegaardsvej 5, st. th.
  6070 Christiansfeld
  Tillykke med de 62 år

6 171070/53 Gubbe, Guldemblemist og 
  Æresmedlem
  Kjeld Espersen
  Arendalsvænget 2
  5320 Agedrup
  Tillykke med de 75 år
     
7 181637/53 Hædersgubbe
  K.V. Villumsen
  Foldgårdsparken 8, 1. th.
  7600 Struer
  Tillykke med de 78 år

8 3625749 Hædersgubbe
  Peter Birch
  Vilh. Thomsens Plads 2, 5.
  8900 Randers
  Tillykke med de 81 år

8 139481/51 Æresgubbe
  Herluf Børge Christiansen
  Sneumvej 189
  6731 Tjæreborg
  Tillykke med de 80 år

8 270221/55 Gubbe
  Helmer Hansen
  Parkvej 37, 2. th.
  2630 Tåstrup
  Tillykke med de 74 år

8 737246/67 Gubbe
  Svend Erik Christensen
  Skottehuse 2
  4672 Klippinge
  Tillykke med de 63 år

8 80956/77 Flemming Jørgensen
  Diskovej 22
  9210 Ålborg SØ
  Tillykke med de 54 år

9 181374/53 Hædersgubbe
  Knud Egon Andersen
  Mågevej 14
  9850 Hirtshals
  Tillykke med de 78 år
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Alle ønskes hjerteligt tillykke

10 708000/66 Jørn Hansen
  Slotsvænget 14
  3480 Fredensborg
  Tillykke med de 64 år

10 100955/74 Flemming Christian 
  Frederiksen
  Sukkertoppen 91
  7100 Vejle
  Tillykke med de 56 år

11 715/45 Æresgubbe, Guldemblemist 
  og Æresmedlem
  Orla Liebst Poulsen
  Grønnedal 54
  5700 Svendborg
  Tillykke med de 85 år

12 299917/56 Æresgubbe
  Verner Frydenberg 
  Andersen
  Oldfuxvej 19
  2400 København NV
  Tillykke med de 75 år

12 416902/59 Gubbe
  Erling Friis Rasmussen
  Nøddelunden 19
  5580 Nørre Åby
  Tillykke med de 73 år

12 385097/58 Gubbe
  Frits Broberg
  Marienborgvej 66
  8900 Randers
  Tillykke med de 72 år

12 798844/68 Hædersgubbe
  Erik Hvidtfeldt Lorentzen
  Elmevej 21
  2670 Greve
  Tillykke med de 67 år

12 120952/72 Leif Iver Hansen
  Udsigten 29
  5500 Middelfart
  Tillykke med de 58 år

13 385173/58 Christian Hansen Friis
  Stengårdsvej 126, 2. tv.
  6705 Esbjerg Ø
  Tillykke med de 72 år

14 506187/61 Ejner R. Nielsen
  Degnevænget 12
  5270 Odense N
  Tillykke med de 68 år

15 150947/69 Willy Bernberg
  Åglimt 35
  7200 Grindsted
  Tillykke med de 74 år

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

18 741848/67 Flemming Rasmussen
  Spættevej 7, 1. tv.
  8210 Århus V
  Tillykke med de 64 år

21 416875/59 Gubbe
  Svend Erik Hansen
  Viborgvej 19
  7160 Tørring
  Tillykke med de 71 år

21 424020/59 Hædersgubbe
  Hans B. Nielsen
  Vassingrødvej 60
  3540 Lynge
  Tillykke med de 70 år

21 210955/75 Ole Simon Feldstein
  Stokrosevej 5
  8330 Beder
  Tillykke med de 55 år

23 544810/62 Andreas Johnsen
  Markledgade 16
  6240 Løgumkloster
  Tillykke med de 70 år

24 3623/49 Gubbe
  Paul Hansen
  Sigerslevvestervej 48
  3600 Frederikssund
  Tillykke med de 82 år

25 590717/63 Gubbe, Guldemblemist og 
  Æresmedlem
  Arne Pedersen
  Sjørringvej 11
  2770 Kastrup
  Tillykke med de 67 år

26 260957/74 Svenning Thyrrestrup
  Elmevej 1
  Hornum
  9600 Års
  Tillykke med de 54 år

28 707920/66 Hædersgubbe
  Frode Ohlsen
  Skjoldagervej 2
  6510 Gram
  Tillykke med de 64 år

29 335451/57 Gubbe
  Kurt V. Thomsen
  Aabakken 7
  6000 Kolding
  Tillykke med de 75 år

29 335487/57 Hædersgubbe
  Arne Nielsen
  Stævnevej 33
  5700 Svendborg
  Tillykke med de 74 år

30 707947/66 Mogens Jensen
  Godske Lindenovs Vej 237
  9210 Ålborg SØ
  Tillykke med de 64 år

30 300949/70 Koenraad Peter Sijp
  Vestergade 24
  6520 Toftlund
  Tillykke med de 61 år
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Det sker i KSS-området

Søndag d. 29. august: kl. 10.00 Kranselægning på Bispebjerg Kirkegård.
 kl. 14.00 Kranselægning i Mindelunden

  Information:
Per Küster, Karlemosevej 123, 3. tv., 4600 Køge

Søndag d. 5. september: National Flagdag.

Søndag d. 12. september:  kl. 9.00 til 13.00: 200 m skydning 
mellem KSS-foreningerne.

 Skydebanerne, Selinevej, Kalvebod.
 Morgenbord kl. 8.00

  Alle der er medlem af en forening under KSS 
kan tilmelde sig.

Søndag d. 12. september: Forsvarets Dag på Kronborg, Helsingør.
  March gennem byen anført af 

Flyverhjemmeværnets Tamburkorps og
  Kranselægning på Kronborg Slot. 
  Årets talere er Forsvarsminister Gitte Lillelund 

Bech og Forsvarschefen General Knud Bartels.
  Pris og tilmelding senere.


