
Nr. 3 • Juli – September 2011 • 74. ÅrgangLUFTVÆRNS-ARTILLERI-FORENINGEN

INDHOLD

 ROJEKTØREN
Formand og redaktør s. 3 • Om en enfoldig bonde og nogle naive soldater s. 6

Grundsten til monument 1951 s. 8 • FN i Gaza 1958 s. 9 • Afdelingerne s. 17 • Fødselsdagsfonden s. 24



2

PROJEKTØREN

Næste nummer af »P« dækker tre måneder: oktober, november og december.
Stof sendes senest den 1. september 2011

Forsiden

Foreningens nye Redaktør
(SG) John M. Christiansen
anno vinteren 1973

Adresseliste for Landsbestyrelsen

Landsformand Hans Peter Bach
 Kongevejen 482
 2840 Holte
 Tlf.:   4582 1473
 Mobil:  4042 6904
 E-mail: hp@hpbach.dk 

Landsnæstformand Preben J. Sørensen
 Malkehaven 5
 4330 Hvalsø
 Tlf.:  4640 9012  
 Mobil:  4640 9012 
 E-mail:  prejust@mail.dk

Landskasserer Torben Rasmussen
 Ringstedvej 198, Kvanløse
 4330 Holbæk
 Tlf.:  5918 3268
 E-mail:  terkv@ofir.dk
  
 Bankkonto: Danske Bank,
 Regstrup Afd.
 Reg. 3562 Konto 3562134921

Landssekretær Jørn Chr. Jessen
 Brendstrupvej 17
 6800 Varde
 Tlf.:  7522 3999
 Mobil:  2066 9107
 E-mail: jessen@nypost.dk

Landsbestyrelsesmedl. Arne Pedersen
 Sjørringvej 11
 2770 Kastrup
 Tlf.:  3250 9077
 Mobil:  2588 9377
 E-mail:  kipap@get2net.dk

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

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

LAF – Konsulent Arne Pedersen
 Sjørringvej 11
 2770 Kastrup
 Tlf.:  3250 9077
 Mobil:  2588 9377
 E-mail:  kipap@get2net.dk

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

Luftværns-Artilleri-Foreningen
Projektøren

Medlemsblad for »LAF«
www.luftvaernsartilleriforeningen.dk

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

Indlæg fra læserkredsen vil kunne optages i bladet.

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

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

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

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

Oplag: 1.000

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



PROJEKTØREN

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

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

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

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

Blazeremblem 75 Kr.
Regimentsmærker 50 Kr.

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

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

Formanden har ordet
Af Landsformand Hans Peter Bach

Bestyrelsen har nu i et par år arbejdet på at få LAF 
tættere på vore medlemmer. Dette arbejder vi fort-
sat på.
 De nye afdelinger vi har fået startet rundt om i 
landet, fungerer godt og der holdes arrangementer, 
alle steder.
 Næste skud på stammen af nye afdelinger er en 
genopstart af Aarhus afdelingen. Det kan du læse 
mere om anden steds i bladet.
 Når du læser dette blad, vil du også kunne se at den 
årlige Gubbefrokost i år bliver afholdt på Fyn. Derfor 
håber vi at der kommer både de ”gamle” medlem-
mer der plejer at møde op i København, men også at 
der kommer nye til denne hyggelige dag.
 Vi har arrangeret et stort besøg på Garnisonsmus-
set i Aalborg. Et arrangement hvor I fra hele landet 
er særdeles velkommen. Hvis arrangementet bli-
ver overtegnet, så afholder vi et mere lidt senere på 
året.

 Garnisonsmusset i Aalborg synes 
jeg er helt fantastisk. Der er ikke 
nogen sted i Danmark hvor der er 
så meget luftværnsmateriel sam-
let som netop her. Derfor er det et 
spændende sted at komme for os gamle luftværns-
artillerister, at vi så har fået fat i en af de bedste gui-
der til at vise rundt. Og vi kan slutte med en frokost 
på museet, er jo kun en stor fordel, så jeg håber og 
tror på et stort fremmøde.
 Endelig så har vi jo også Luftværnsartilleristens 
Dag i Varde. Efter flere medlemmers ønske har vi 
fået den flyttet til september, hvor garnisonen også 
har forældredag, så da er det store skyts kørt frem. 
Hvis det er det man vil se. Men muligheden for at 
sidde roligt i cafeteriet og nyde en kop kaff e eller 
en øl, og snakke med gamle soldaterkammerater er 
også en mulighed.
 Find et par af dine gamle kammerater og tag dem 
med, jo flere vi er, jo sjovere bliver det.

Redaktørens hjørne
Af John M. Christiansen (Chris)

Efter at have leveret en del artikler om Luftværns-
artilleriet samt skrevet om stort og småt i LAFs liv, 
har jeg taget opfordringen op om at fortsætte som 
projektørens nye redaktør, det er stor ære at mod-
tage jobbet.
 Jeg kender jo en del til at lave bladet med man-
ge indlæg, men nu er det mig som er det styrende 
element, så derfor vil jeg opfordre alle til at levere 
indlæg, da der ude i vores medlemsskare er en del 
viden, som kan have interesse for bladets læsere, 
her kan jeg bl.a. henvise til en artikel – ”Beretning 

fra min deltagelse ved FN-styrken 
i Gaza 1956”, af 309577/56 Svend 
Andersen – i denne udgave. 
 Jeg vil til enhver tid levere hjælp 
til at skrive en artikel, du skal blot 
kontakte mig, hvis du ikke lige synes det er let.
 LAF vil hermed sige den afgående redaktør Kar-
sten Bendix tak hans virke for projektøren og håbe 
at han tros alt vil finde tid til at skrive lidt om sin 
egen soldatertid.
 Med håbet om en godt og frugtbar samarbejde i 
fremover ser jeg frem til en del indlæg gerne med 
foto.
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En gang må det vel være til-
ladt at skrive en øvelsesgen-
nemgang, der behandler de 
mere fornøjelige og for så 
vidt meget uskadelige op-
levelser, som enhver øvel-
se heldigvis altid vil inde-
holde. Her er lidt om, hvad 
1. Luftværnsbatteri, 1. Ild-
kontrolsektion oplevede på 
hin mindeværdige udflugt i 
februar (forår 1967).
 Der var stillingsindta-
gelse. – midt ude på en øde 
hede med lyng, skov og kvid-
rende lærker. At nogle børn 
havde fundet os alligevel 
og kom styrtende på deres 
cykler. Det undrer os ikke 
– for det gør de, lige meget, 

hvor man befinder sig. Men her kom der også en rød 
traktor tøff ende hen over lyngtopperne med en fre-
delig bondemand (Aage Nørgaard) ved rattet. Han 
parkerede traktoren op ad et træ og kredsede en tid 
om den ivrigt arbejdende lille flok. Så skred han med 
skrævende træskoskridt hen mod løjtnanten og kom 
med den for alle soldater så vidunderlige bemærk-
ning, at vi skulle da komme over få kaff e, når vi fik tid. 
Og så plirrede han så troskyldigt med sine enfoldige 
bondeøjne og spurgte om ”du er løjtnant”, ”hvad den 
kasse var for noget”, ”om det var en bøsse” og en hel 
masse naiv snak, som nok kunne få en og anden til 
at vende hovedet den anden vej og smile lidt. Efter-
hånden blev hans nysgerrighed dog tilfredsstillet, og 
traktoren luntede atter bort over heden.
 Da natten kom, sort og mørk, fuld af farlige lyde 
og usynlige fjender, da bevægede første kaff ehold sig 
over til kaff en og bollerne. – Vi var alle i godt humør, 
og velsoignerede efter ordre, pludrende som børn og 
lutter glæde. Og bondemandens kone – hvilken kone. 
Stille og forsagt gik hun rundt og skænkede chokola-
de og kaff e i litervis, medens soldaterne åd boller og 

Nedennævnte artikel stammer fra ”Flysmækkeren”, regimentsblad for Jyske Luftværnsregiment, 
5. årgang nr. 2, april 1967.
Artiklen er leveret til ”Projektøren” af 544639/62 Kurt Fohlmann

Om en enfoldig bonde og nogle naive soldater

bondemanden sad for bordenden i hvis skjorte med 
troskyldige øjne på, stadig så vidunderlig enfoldig, 
at man næsten ikke kunne lade være med at servere 
en hel masse imponerende snak om vort fantastiske 
materiel. Og vi skulle da skrive i hans gæstebog, og 
han elskede soldater, og vi skulle komme igen næste 
aften – alt var fryd og harmoni, tak og diskrete bøv-
ser. Dejlig aften!
 Ja, og næste aften skred vi atter til kaff ebordet. 
Godt nok var bondemanden forhindret, fordi en ko 
skulle nedkomme ovre i stalden! Men det var jo til at 
forstå – og skidt, konen var den samme og kaff en og 
bollerne lige gode.
 Nu findes der jo af og til blandt soldater nogle 
hjerner, som er lidt skarpere end flertallets. Nogle 
sådanne var også tilstede hin aften – og de havde af 
en eller anden grund fået den sindssyge ide, at der 
var noget galt! Med megen takt og tålmod underka-
stede de husets spæde søn et skarpsindigt forhør, 
der resulterede i, at man triumferende kunne hviske 
ned langs kaff ekopperne, at vi var faldet i baghold. 
Kort og godt og forfærdeligt! Vor enfoldige bonde-
mand var en led hjemmeværnsmand og var sam-
me aften kort før vor ankomst draget bort i uniform! 
Kaff en og bollerne var lokkemad, konen lokkedue og 
radaren i yderste fare. Alle tog øjeblikkeligt et fryg-
teligt ladegreb og sneg sig tilbage for at forstærke 
vagten. Men her var alt fred og ro – og ingen hjem-
meværnsmænd viste sig den ganske nat. At vi så til 
gengæld fik besøg af nogle besynderlige mennesker 
med hvide faner og uldne trøjer – vistnok såkaldte 
”provoer”, det er en helt anden historie, som der ikke 
skal berettes om her. For de var simpelthen dumme, 
og ikke værd at nævne i nærværende blad. Nej, det 
var bondemanden, som vandt vore hjerter – endnu 
mere, da han næste dag under fredsslutningen for-
talte om, hvorledes han hverken ville eller kunne ud-
nytte vores enfoldighed og naivitet. Han var et dej-
ligt eksempel på god dansk gæstfrihed og humor, og 
han gav en lille flok soldater en herlig oplevelse hine 
februardage langt ude på den jyske hede. 

Sergent Søren Ryge Petersen
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I Smedegaards gæstebog stod der herefter skrevet 
følgende fra soldaternes talsmand:

”Tak, bondemand,
tak og tak du ædle bondeviv
for herligt dejligt tidsfordriv.
Thi af boller, kage og chokolade.
Der bli’r soldater altid glade.
Og kaffeduft og køkkenhygge. 
Er hver manøvres største lykke.
Det fi k vi her, og hver især,
sig glad og fro derover glæ’r”.

på ildkontroldelingens vegne, der fra 18.-20.februar 1967 
nød godt af hedebondens gæstfrihed, – at han så er en led 
hjemmeværnsmand oven i købet, gør kun det hele sjovere.

Sign. SG Søren Ryge Petersen, 
Agtrup, Sydslesvig, 1. luftværnsbatteri/1. Jyske Brigade

Brev dateret 8. maj 1967.

Kære familie Nørgaard! Hermed et eksemplar af vort 
regimentsblad, hvori jeg har skrevet en historie, der 
nok kan interessere jer. Den skal hermed også opfat-
tes som en hjertelig tak for sidst.

Hilsen, Søren Ryge Petersen

Bestyrelsen arbejder

Vi har netop fået overstået Luftværnsartilleri-
stens Dag i København, som Landsbestyrelsen 
indtil videre står for.

Som det fremgår andet steds i bladet, så er vi i 
fuld gang med at arrangere en LAF dag på Garni-
sonsmuseet i Aalborg, som vi tror, bliver et godt 
arrangement.

Vi har også forberedt opstartsmøde af en ny af-
deling i Aarhus.

Men en de vigtige opgaver vi har lige p.t. er at 
udarbejde regler og politiker for brug af IT og E-
mail i foreningens kommunikation.

Det at bruge e-mail er en mere og mere alminde-
lig ting for mange af os, men det kan også have 
nogle bagsider, som vi gerne vil undgå at vore 
medlemmer oplever. Derfor synes vi det er vig-
tig at vi laver en politik og etik om det.

Her tænker vi i retning af, hvem skal have med-
lemmernes e-mail, hvem skal sende dem ud, og 
hvem må bruge dem.

Vi ønsker nogle regler, hvor vore medlemmer 
kan være helt sikre i forhold til omverdenen.
Endelig skal vi også være opmærksomme på 
at mange af vore medlemmer ikke har e-mail 
adresse, og disse skal jo ikke være dårligere stil-
let end andre.

Vi håber selvfølgelig at så mange medlemmer 
som muligt vil give os sin e-mail adresse, det kan 
spare os for nogle portoudgifter, men vi er også 
opmærksomme på at vi skal have regler og po-
litiker så medlemmerne kan føle sig sikre på at 
vore systemer ikke kan misbruges.

Når vi er færdige med disse regler vil de selvføl-
gelig blive omtalt her i bladet   

At lave et foreningsblad 
er ingen ublandet fornøjelse
Hvis vi er spøgefulde, siger man, vi er for pjat-
tede. Hvis vi ikke er det, siger man, vi er alt for 
alvorlige. Hvis vi trykker noget, der er skrevet 
specielt for vort blad, siger man, vi har for lidt 
afveksling. 
 Hvis vi trykker noget, der har stået i andre 
foreningsblade, siger man, vi er for dovne til at 
skrive selv. 
 Hvis vi sidder flittigt og passer vort arbejde, 
burde vi være ude og opspore nyheder. 
 Hvis vi er på jagt efter nyheder, burde vi være 
at træff e på vor plads. 
 Hvis vi ikke optager interessante bidrag, har 
vi ikke forstand på, hvad der er godt. 
 Hvis vi optager dem, er bladet fyldt med no-
get værre bras. 
 Det skulle så men ikke undre os, om nogen 
ville sige, at vi har hugget dette fra et andet blad. 
Det har vi også. 



6

PROJEKTØREN

Mindeord
Repræsentant Orla Liebst Poulsen, Troense, 85 år.

Orla Liebst Poulsen, der blev født i Odense, kom efter realeksamen i kontorlære i firmaet 
Rs. Holbech.
 Værnepligten med start i 1945 blev afviklet ved 14. Artilleriafdeling/Luftværnsregimen-
tet som havde garnison i Artillerilejren i Esbjerg, og da han senere i tilværelsen på ny fik ar-
bejde i fødebyen, var han med til grundlægge Luftværns-Artilleri-Foreningen, Odense Afde-
ling, som han selv var formand for i perioden 22. februar 1953 – 29. januar 1978.
 I forbindelse med Hovedafdelingens generalforsamling den 6. marts 1966 modtog Orla 
under stærkt bifald guldemblemet for 15 års utrættelig arbejde for, at der sker noget på Fyn 
foreningen som bestyrelsesmedlem og formand.
 Orla blev udnævnt til æresmedlem af Luftværns-Artilleri-Foreningen i forbindelse med 
Odense Afdelings stiftelsesfest den 19. februar 1977, som tak for hans store og uegennytti-
ge arbejde for foreningen som bestyrelsesmedlem og formand.
 Sidst i 1940’erne kom han til Rahr & Co. s afdeling i København, men vendte tilbage til 
Odense med arbejde i samme firma. I 1954 blev Orla gift med Jytte. Parret flyttede ind i en 
lejlighed tilhørende Odense Andelsboligforening, hvor han blev formand. Seks år senere 
blev kan repræsentant for Rahr & Co. i Svendborg.
 I Svendborg boede parret først en halv snes år 5. Maj Plads, og også her kom han i be-
styrelsen for boligselskabet. I 1970 flyttede Orla og Jytte til landet på Tåsinge, hvor han en 
tid var formand for det lokale vandværk. I 1997 bosatte de sig i Troenses Grønnegade. Orla 
Liebst Poulsen var ivrig frimærkesamler og i mange år medlem af Svendborg Frimærke-
klub. Med sin hustru var han på talrige rejser i Europa og til Florida, Thailand m.v. Foruden 
sin hustru efterlader han to sønner, Lars i København, der er administrerende direktør i Ti-
voli, og Jens, der er raffinaderitekniker ved Shell i Fredericia, og endvidere fem børnebørn.

ÆRE VÆRE HANS MINDE

715/45
Orla Liebst Poulsen
Grønnedal 54
5700 Svendborg

229048/54
Bengt Henriksen
Harekrogen 10
2740 Skovlunde

2129/46
Ib Bernhard 
Christoff ersen
Vadbro 3, 2. tv.
2660 Søborg

416767/39
Bent Kuno Worm
Hesseløgade 6, 1. tv.
9000 Ålborg

011156/74
Bent Holst Pedersen
Elsebetvej 13
Lyngså
9300 Sæby

3944/50
Hans Andersen
Peter Hildes Vej 3
Blistrup
3230 Græsted

Vi sænker fanen

ÆRET VÆRE DERES MINDE



7

PROJEKTØREN

L U F T V Æ R N S A R T I L L E R I S T E N S  DAG  2011
VARDE KASERNE
HJERTINGVEJ 127

VARDE

ÅRGANGSFESTEN LØRDAG DEN 17. SEPTEMBER 2011

for årgangene 36-41-46-51-56-61-66-71-76-81-86-91-96-01-06
 (andre årgange er også velkomne)

 Arkivfoto marts 2011 Arkivfoto marts 2010

Foreløbig program:  
KL. 09.00 - 09.45 Jubilarer ankommer, indskrivning og fotografering.
KL. 09.45 - 09.50 Jubilarer stiller op til parade årgangsvis sted e.n.o.
KL. 10.00 - 10.30 Velkomst regiment
KL. 10.30 - 10.40 March til Mindelund.
KL. 10.40 - 10.45 Kranselægning ved luftværnets mindetavle for faldne i 2. verdenskrig.
KL. 10.45 - 12.15  Der kan købes diverse drikkevarer.
KL. 12.30 - 15.00 Middag (sted tilgår på dagen) og uddeling af hæderstegn.

Pris for deltagelse i arrangementet er kr. 225,00, inkl. 1 snaps og 1 øl. 

Bindende tilmelding senest den 6. september 2011 til:

John M. Christiansen (Chris)
Hornelund 2 C, Horne

6800 Varde

Tlf.: 76 94 61 23 eller 29 66 51 23 
E-mail: chrislaf@christiansen.mail.dk

Kom - også for dine kammeraters skyld.

HUSK ved tilmelding at opgive dit soldaternummer med årgang samt adresse og telefonnummer.
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Statsminister Lars Løkke Rasmussen lagde grund-
stenen til “Monumentet for Danmarks Internationa-
le Indsats siden 1948” i Kastellet ved en smuk cere-
moni den 7. april.

Den Kongelige Livgarde medvirkede med musik-
korps og æreskompagni.

Monumentet rejses for at hædre de mænd og kvin-
der, Danmark har udsendt i internationale fredsstøt-
tende og humanitære missioner siden 1948, og der-
for var veteranerne naturligvis talstærkt til stede 
ved ceremonien.

Der stillede et æreskommando bestående af vete-
raner fra Livgarden (ISAF hold 10), De Blå Baretter, 
Beredskabskorpset og Politiet, ligesom der var faner 
fra Politiet, De Blå Baretter og Danske Soldater og 
Marineforeningers Fællesråd.

De Blå Baretter stillede yderligere med:

·  en FN-fane med fanebærer og fanevagt fra 
Flyvevåbnets deltagelse i UNIFIL,

·  en NATO-fane med fanebærer og fanevagt fra 
Søværnet (“Piratjægere”),

·  en EU-fane, hvor fanebærer og fanevagt var 
veteraner fra ECMM-missionerne

·  en OSCE-fane med fanebærer og fanevagt fra 
disse observatørmissioner.

Højtideligheden blev overværet af højtstående re-
præsentanter fra alle de myndigheder, der er invol-
veret i de internationale missioner, ligesom regerin-
gen ud over Statsministeren var repræsenteret af 
Vicestatsministeren, Forsvarsministeren og Social-
ministeren. Også Folketingets Formand, Thor Peter-
sen, var til stede.

Efter højtideligheden var der reception for delta-
gerne i Bageriet, og De Blå Baretters Lokalafdeling 
København havde i dagens anledning ”åbent hus” i 
Bunkeren, hvor der serveredes sandwich og kaff e. 
Statsministeren fandt også tid til at kigge indenfor 
og se de gode faciliteter.

Så blev grundstenen for monumentet lagt

                               Statsminister taler                                                          Statsminister afslører grundstenen
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Jeg blev indkaldt til Jyske Luftværneregiment på 
Hvorup Kaserne den 2. november 1956. jeg fik til-
delt nr. 309577 og kom til at gøre tjeneste ved 2. luft-
værnsafdeling, Stabsbatteri, senere 3. Luftværnsaf-
deling, Stabsbatteri. Der var jeg så i 16. måneder til 
sidst i februar 1958. Hvor vi blev hjemsendt.
 Jeg havde på det tidspunkt søgt om deltagelse 
i FN-styrken i Gaza, ca. 1. april blev jeg så indkaldt 
igen til træning i Avedørelejren, sammen med 2 an-
dre fra mit hold i Hvorup – nemlig 309627 Jepsen og 
309633 Kristensen.
 Søndag den 13. april 1958 afgik vi så med kurs 
mod Gaza. Vi blev kørt med militærlastvogne til Ka-
strup Lufthavn, hvorfra vi lettede kl. 15.30. Vi mel-
lemlandede i Rom for at tanke op. Efter 1½ time fort-

Beretning fra min deltagelse 
ved FN-styrken i Gaza 1958
Af 309577/56 Svend Andersen

satte vi til Beirut, hvor vi landede kl. 03.40 og urene 
blev sat en time frem. Vi måtte så vente med at kom-
me videre til kl. 15.00, da nogle nordmænd, som var 
kommet før os først skulle videre. Vi blev fløjet vide-
re til El Arish i transportfly iført faldskærme, som vi 
heldigvis ikke fik brug for. Resten af turen forgik i ca-
nadiske lastbiler til lejren som lå i udkanten af byen 
Bayt Hanun. Der var murede bygninger, men i den 
første tid måtte vi ligge i telte, da der var indkvarte-
ret nordmænd fra det tidligere hold i disse bygnin-
ger. Lejren blev kaldt DANOR Bataljonen, da vi var i 
samarbejde med Norge. Efter deres afrejse kunne vi 
så flytte ind efter en tiltrængt hovedrengøring.
 Jeg var sammen med mange andre beskæftiget i 
signalafdelingen, det meste af arbejdet bestod i at vi 
skulle vedligeholde telefonkabler som gik mellem 
de forskellige lejre. Der befandt sig en del teltlejre 
ude i ørkenen langs grænsen til Israel, hvor der var 
vagthold på patrulje i området. Telefonkablerne lå 
for det meste i vejgrøften og var meget sårbare, ara-
berknægtene morede sig mange gange med at kap-
pe disse kabler over med sten. Så der var kabelbrud 
som vi kaldte det, og så måtte vi ud og finde stedet 
og få repareret det. Ude i ørkenen kunne de også sli-
des så meget af sandet, at der var dårlig forbindel-
se, så måtte vi skifte det ud med nye kabler. Til tider 
kunne der opstå situationer, hvor forbindelsen var Nogle kabler anbringes i høje master

Her er der kabelbrud
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så dårlig, at vi måtte oprette radioforbindelse. Ef-
terhånden fik vi også ført kablerne op i høje master 
som der fandtes nogle af ude i området.
 Foruden dette arbejde var der også almindelige 
vagttjenester med patrulje både nat og dag omkring 
lejrene. I fritiden som der også var noget af, var der 
forskellige beskæftigelser inden for sport. I mid-
dagspausen var der køremulighed til stranden ved 
Gaza by. Der var også en friluftsscene i lejren, hvor 
der var forskellig underholdning og film.
 Der var også mulighed for at tage på ture, når man 
havde orlov. Jeg var med på en 3 dages tur til Jeru-
salem. Vi fløj i en hvid UNICHEF maskine fra Gaza 
til Jerusalem. Efter indkvartering på hotel, blev vi 
kørt rundt til kendte og hellige steder. Vi var også i 
Det Døde Hav, som var så salt, at det var umuligt at 
svømme.
 2. dag besøgte vi Oliebjerget, Gethsemanes Have 
med 3000 år gamle oliventræer og Jomfru Maries 
gravsted. I Betlehem, var der også flere kendte ste-
der at se. Tilbage i Jerusalem besøgte nogle af os om 
aftenen et arabisk hospital, som havde en dansk di-
rektør. Hospitalet havde tidligere været et slot byg-

get af kejser Wilhelm og opkaldt efter hans hustru 
Augusta Victoria. Vi blev vist rundt af direktørpar-
ret, som også fortalte om området. Grænsen til Is-
rael lå blot 100 meter vest for, vi befandt os jo i Jor-
dan.
 3. dag var vi på rundtur i Jerusalem for se de for-
skellige kirker og templer. Vi fik også indblik i gade-
livet i både den nye og gamle bydel med bl.a. Græde-
muren.
 Næste dag gik turen så tilbage til Gaza, så var det 
hverdag igen med skiftende vagter og ledningsar-
bejder. Ind imellem var der også våbeneftersyn og 
udluftning af belægningsrummene. Der var oprettet 
en skydebane ude i ørkenen, hvor der blev foretaget 
skydeøvelser af og til.
 Vi skulle i løbet af sommeren flytte til en ny lejr, 
som vi selv var med til at opbygge. Jeg var bl.a. med 
til at læsse fliser fra jernbanevogne til lastbiler.
 Sct. Hans aften blev markeret med underholdning 
på friluftsscenen, bål hvor feltpræsten holdt bålta-
len. Badebassinet var tømt for vand og omdannet til 
bar.
 Den 1. juli havde motorførerne parade med deres 
køretøjer for general Burns. 10. juli var der igen pa-
rade, da general Burns uddelte medaljer til persona-
le for tro tjeneste.
 På tidspunkter var der uro andre steder i Mellem-
østen, og det betød, at vi blev sat i alarmberedskab, 
som bl. a. bestod i at vi oprettede radioforbindelser 
mellem lejrene idet tilfælde at telefonnettet ville bli-
ve saboteret.
 Den 13. august flyttede vi så ud i den nye lejr. Vi 
blev så anbragt i 14 mands telte. Vort tidligere op-
holdssted havde været skolebygninger. De blev nu 
overdraget til UNRWA. 

Her passer jeg en radio i en norsk lejr

Her er jeg på patruljevagt
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 Jeg havde orlov fra den 28. august til 5. september 
og var så på tur til Alexandria. Det foregik med tog 
fra Gaza station om aftenen og det tog hele natten at 
komme frem. Vi blev indkvarteret på et badehotel og 
kunne så færdes frit omkring i byen som civile per-
soner og studere by- og badelivet. Togturen tilbage 
foregik om dagen, og så kunne vi se den store forskel 
på den frodige natur i nildeltaet og så det tørre om-
råde længere østpå.
 Jeg havde igen orlov den 11. september til 15. sep-
tember. Da gik turen til Cairo med bus, hvor vi star-
tede kl. 06.00 om morgenen og kørte over Suezkana-
len ved middagstid ved Ismailia og ankom til Cairo 
ved 15.00 tiden. Om aftenen tog vi en tur med så-
kaldte ”Nilbåde” på Nilen. Næste dag var vi ude at 
se pyramiderne i Gizah. Vi var oppe på Keops pyra-
miden som er 137 meter høj, hvor vi så kongegrave, 
gravkamre og templer.

 I byen Memphis så vi guden Sfinks. Vi besøgte 
egyptermuseet og Muhammad Ali Mos Queen.
Efter hjemkomsten skulle der luftes ud i teltene, da 
vi ville få inspektion af UNEF doktoren og hygiejne-
chefen, da der havde været nogle tilfælde af gulsot.
 Sidst i september begyndte vi at aflevere vores 
private udrustning i køjesække, som skulle sendes 
tilbage til Avedørelejren. Der blev indøvet nogen ek-
sercits, da der skulle afholdes afskedsparade inden 
afrejsen tilbage til Danmark som foregik den 11. ok-
tober fra El Arich flyveplads med mellemlanding i 
Athen. I Københavns Lufthavn kom vi hurtig gen-
nem tolden og kørt til Avedørelejren for at få veksel-
penge. Derefter kunne vi så tage nattoget fra Køben-
havns Hovedbanegård og hjem. 
 Sidst på måneden mødtes vi så igen i Avedørelej-
ren for at aflevere vores sidste udstyr og træde af 
som civile igen.

Opstartsmøde LAF-Aarhus
For at komme tættere på vore medlemmer, vil vi igen oprette en ny afdeling i Aarhus.

Kom til opstart af den nye lokalafdeling 
og giv dit input til fremtidige arrangementer.

Mødet afholdes 
torsdag den 18. august 2011 kl. 19.30

I Aarhus Marineforenings lokaler

På

Kovnogade 2, 8000 Aarhus

Som ligger ved Aarhus havn

Ved mødet serveres et par stykker smørrebrød

Tilmelding til:

Hans Peter Bach,
 Kongevejen 482, 2740 Holte, 

Tlf. 40 42 69 04
e-mail: hp@hpbach.dk
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Luftværnsartilleristens Dag, København
Af Redaktør, John M. Christiansen

Lørdag den 30. april 2011 blev der afholdt luftværnsartilleristens dag 
på Rosenborg Kaserne, Gothersgade, København.

Rosenborg Slot

Dagen startede i solskin fra en næsten skyfri blå 
himmel, hvor de gamle luftværnsartillerister mødte 
op for at få en god dag i selskab med kammeraterne 
fra dengang man var indkaldt.
 Tiden nærmede sig til den officielle velkomst af 
Landsformanden Hans Peter Bach, som bl.a. nævne-
de at han håbede at alle ville få en god dag sammen 
med kammeraterne.
 Herefter var der tid til at få taget årgangsbillede, 
så man har en minde fra dagen, som blev styret af 
Arne Pedersen og Hans Peter Bach.
 Så blev det tid til hygge i hjørnet ved cafeteriet 
hvor man kunne nyde en øl og få en snak om den-
gang man var i trøjen, mens der blev lyttet til Jern-
løse Hornorkester med bl.a. Landskasserer Torben 
Rasmussen som deltager.
 Så blev det tid til at besigtige cafeteriet, hvor man 
skulle nyde menuen som bestod på gule ærter med 

tilbehør samt en øl og snaps, her virkede Arne som 
det styrende element med hjælp fra Torben.
 Under middagen blev der også tid til at hædre en 
ny Æresgubbe som også var mødt op, herefter blev 
Richard Dencker kaldt op, hvorefter Landsforman-
den sagde et par velvalgte ord og hængte medaljen 
på Richard bryst, herefter blev der fra forsamlingen 
iværksat et LAF-hurra og skål. 
 Der blev senere iværksat et amerikansk lotteri 
med mange gode præmier, hvor lykkens gudinde ca-
feteria-assistenten skulle trække de enkelte nr. Her-
efter hyggede man sig, og fik genopfrisket noget fra 
dengang, mens pandekager samt is kom ind.
 Man må sige at det var en god dag og den havde 
været bedre hvis flere var mødt op, men det kan jo 
være det lykkes næste gang, for nu er det jo lykkedes 
at få gule ærter, så vi ses næste gang der bliver ind-
kaldt til ”Luftværnsartilleristens Dag, København.
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Landsformanden byder velkommen

Jernløse HornorkesterLandsformanden udnævner Rickard Dencker 
til Æresgubbe
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Årgang 1961 Årgang 1962

Årgang 1955

Årgang 1951

Årgang 1956

Årgang 1954
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Årgang 1964

Arne, Lennart, Hans Peter, Bruno, Torben og Chris

Årgang 1967

Årgang 1969
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Generalforsamlingen var igen i år henlagt til Arne og 
Kirsten.
 Denne gang i kælderen – på grund af en ret dår-
lig vejrudsigt.
 Solen har skinnet fra morgenstunden – så måske 
vi alligevel kunne have været i haven?
 Men vi bliver nu i kælderen. 
 Efter en smule forsinkelse (11.21) kunne vi kon-
statere at 22 ud af 23 tilmeldte var ankommet og ge-
neralforsamlingen blev påbegyndt. Den sidste an-
kom 11.22.

Efter en kort velkomst ved Arne Pedersen, bad Arne 
os mindes en enkelt kammerat der i årets løb har 
forladt os: Jørgen Hueg, der var en trofast støtte – 
også ved foreningens generalforsamlinger.

Herefter kunne vi gå over til dagsordenen. 

1.  Valg af dirigent og referent
 Per Svensson blev valgt som dirigent.
 John E. Lassen blev valgt som referent.

  Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen 
var lovlig indkaldt, hvilket Forsamlingen accep-
terede.  

2. Bestyrelsen aflægger årsberetning
 Arne aflagde en kort beretning.
  Der er kommet 3 nye medlemmer i løbet af året, 

som omtalt på sidste års generalforsamling.
 Vi er nu 57 medlemmer.
  Arne opfordrer os alle til at være på udkig efter 

nye medlemmer, så vi kan holde foreningen i live 
lige længe som LAF lever. 

  Der har været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde 
i løbet af året.

  Samarbejdet med Københavns afdeling fortsæt-
ter. 

  Vi håber der kommer flere arrangementer som 
vi eventuelt kan tilslutte os, men det kræver na-
turligvis at vi tilslutter os disse.

  Arne sluttede med at takke bestyrelsen for et 
godt samarbejde i årets løb, og et ønske om nog-
le hyggelige timer sammen.

LAF 100-Mandsforening
Referat af generalforsamling den 28. maj 2011

  Herefter blev beretningen godkendt med akkla-
mation – ingen supplerende spørgsmål. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  Svend Erik gennemgik regnskabet og konstate-

rede et overskud på den formidable sum af næ-
sten 221 kr.

  Status blev gennemgået.
  Efter et enkelt spørgsmål vedrørende banken 

(Amagerbanken) blev regnskabet enstemmigt 
godkendt – og efterfølgende klapsalver.

4. Behandling af indkomne forslag
 Der var ikke indkommet forslag.

5. Valg 
  a. Kasserer – Svend Erik Sørensen genvalgt med 

akklamation.
  b. Bestyrelsesmedlem – Nyvalgt blev Preben Sø-

rensen uden modkandidater med akklamation.
  c. Suppleant – Finn Jensen nyvalgt med akklama-

tion. 
  d. Revisor – John Lassen genvalgt med akklama-

tion.

6.  Forslag til generalforsamlingens afholdelse i 
2012

  På forslag fra bestyrelsen blev den 9. juni vedta-
get.

  Hvad med om det kunne være et nyt sted? Det 
kan bestyrelsen jo tænke over.

7. Eventuelt
  Arne omtalte at Gubbefrokosten nok bliver på 

Fyn den 1. oktober. Vi opfordres til at støtte op 
om dette arrangement.

  Hans Peter omtalte et arrangement den 20. 
august kl. 10.00 på Garnisonsmuseet i Aalborg, 
samt jubilarstævne den 17. september i Varde. 
Støt op om arrangementerne. 

  Chris fortalte at han er den nye redaktør – og at han 
har deadline i næste uge. Kom med de gode historier.

Generalforsamlingen afsluttet med et LAF-hurra kl. 
11.41.
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Esbjerg Afdeling oprettet 5. April 1949

Formand Henning Hein, Solbjergvej 19, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 7516 0133/2120 2221, e-mail: hhein@mail.dk
Næstformand Ole Larsen, Jagtvænget 88 B, 6710 Esbjerg V, tlf. 2374 7572, e-mail: ulla-ole@bbsyd.dk
Sekretær John M. Christiansen, Hornelund 2 C, Horne, 6800 Varde, tlf. 7694 6123/2966 5123, e-mail: chrislaf@christiansen.mail.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 2011
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 2011, 
hvor der spilles på følgende dage:
• Onsdag den 14. september 2011
• Onsdag den 28. september 2011
• Onsdag den 12. oktober 2011
• Onsdag den 26. oktober 2011
• Onsdag den 9. november 2011
• Onsdag den 23. november 2011
•  Onsdag den 7. december 2011 

(med juleafslutning) 

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

Der spilles fra kl. 19.00-21.00

Det foregår på følgende adresse:

EFI-Hallerne
Sportsvej 21, 
6705 Esbjerg Ø

Den 4. maj 1945
Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdeling 
deltog med fane og repræsentanter fra bestyrelsen 
i markeringen af dagen, som var arrangeret af De 
Danske Forsvarsbrødre i Esbjerg med deltagelse af 
de andre soldaterforeninger og Marineforeningen 
samt hjemmeværn.

Tur til krondyr-land
Hvorfor tage til Sydafrika på safari, når de samme 
naturoplevelser (næsten) kan mødes lige uden 
for døren her i Vestjylland.

LAF Esbjerg arrangerer – med arkivleder (og kas-
serer i LAF Esbjerg) Hans Ole Villadsen, Alslev som 
guide – en tur over Filsø for at høre om det nye 
genopretningsprojekt, smage på krondyrs steak 
med slagtermester Thomas ved grillen, og så slut-
ter vi af med at se krondyr og høre de brunstige 
hjorte brøle i skumringen ved Grærup Langsø.

Mødested Oksbøl Station torsdag den 22. sep-
tember 2011 kl. 17.30 (til ca. 21.30)

Pris kr. 100,--

Medbring: relevant beklædning, kikkert, egne drik-
kevarer samt tallerken og bestik.

Flere andre vestjyske soldaterforeninger har også 
fået invitation til at være med.

Ved afgang fra Oksbøl – fyldes bilerne evt. op

Tilmelding til Chris tlf. 76 94 61 23 og mail, chris-
laf@christiansen.mail.dk eller Hans Ole tlf. 75 26 
94 80 og mail, hosvilladsen@mail.dk senest den 
15. september 2011.  
(Af hensyn til indkøb af krondyrkød).

Max 40 deltagere.

p.s. konen/kæresten m.m. må da også gerne tilmeldes
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Åben hede 2011
Hærens Kampskole planlægger at gennemføre ”Åben 
Hede” tirsdag den 9. august 2011. 

Program tilgår se på hjemmesiden:
www.forsvaret.dk/oksbl/pages/default.aspx 

Danmarks flagdag den 5. september 
Den Nationale Flagdag i Varde bliver fjeret med pa-
rade på Varde torv kl. 10.00 sammen med Varde 

Garnison og senere på dagen sammen andre solda-
terforeninger og hjemmeværn – kl. 17.00 i Esbjerg – 
med march og efterfølgende parade.

Samme dag afslører Hendes Majestæt Dronningen 
Mindemonumentet for de udsendte siden 1948 i Ka-
stellet i København.

Der vil senere komme mere på LAF-Esbjergs hjem-
meside: www.luftvaernsartilleriforeningen.dk

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 16, 5800 Nyborg. Tlf 65 31 47 46 / 51 94 47 46 E-mail maxjensen@mail.tele.dk

Onsdag 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).

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

Torsdag den 1. 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).

Søndag den 5. september
Flagdag for Danmarks Udsendte 
Kl. 19.00  Mindestenen for Danmarks Udsendte i 
Ansgar Anlæg, Odense.
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Lørdag den 10. september 
Fugleskydning: 
Kl. 9.00 på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, Odense 
med morgenkaff e, salg af skydelodder, nærmere op-

lysninger og tilmelding (senest 22. aug.) kontakt Ole 
Strunge tlf. 30 32 14 08
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Onsdag den 14. september 
”Feltpræst i Irak” 
Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. 
Boulevard 15, Odense C. – Sognepræst O. Degn-An-
dersen vil berette om sin tjeneste og sine oplevelser, 
som feltpræst på hold 3 i Irak.
(I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Samling).

Lørdag den 1. oktober
”Gubbefrokost”
Kl. 12.00 på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. Boule-
vard 15, Odense C. - Som noget nyt holdes der i år 
Gubbefrokost her på Fyn. Mød op til en lækker fro-
kost med 2 slags sild, lun ret, ost samt kaff e med 
småkager. inkl. 2 øl og 2 snapse. Pris kun 200,00 
kr. Tilmelding senest onsdag den 14. sep. Tilmel-
ding til Arne Pedersen tlf. 32 50 90 77 mail kipap@
get2net.dk (ferie fra 18. aug. – 1. sep.).
(I samarbejde med Landsbestyrelsen).

Søndag den 9. 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)
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Mandag den 24. oktober
FN-dagen 
Nærmere om tid og sted i dagspressen 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

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

København Afdeling oprettet 29. november 2005

Formand  Peter Pedersen, Edward Griegs Gade 17, 4.th., 2100 Kbh Ø, tlf.: 3920 7475, mobil 4017 3085
Næstformand Bent Marckmann, Smedebakken 6, 3490 Kvistgård. tlf.: 4913 9106
Kasserer 606612/64 Lennart Marcussen, Folemarsvej 31, 2605 Brøndby, mobil 4062 2947 
Bestyrelsesmedlem Finn E. Jensen, Esperdammen 82, Brøndbyøster, 2605 Brøndby, til. 36 75 16 89 og 40 62 16 89, E-mail: fi nn.brondby@hotmail.com

MOSEDE FORT
Kære LAFFER

Indbydelse til en hyggelig dag med pårørende, hvor Københavns afdeling 
indbyder til et besøg på Mosede Fort

Mosede Fort, Mosede Strandvej, 2690 Karlslunde (Arkivfoto)

Mosede Fort var fra 1914 – 1918 en nøglestilling i forsvaret af København

Rundvisning lørdag den 10. september 2011 – Vi mødes kl. 10.00

Efter rundvisningen vil der være mulighed for en let anretning og en øl eller vand efter eget ønske

Deltager gebyret er kr. 50,- pr. per deltager

Mosede Fort ligger 25 km fra København, 16 km fra Roskilde og 13 km fra Køge

Der er god forbindelse med off entlig transport. S – toget standser ved Karlslunde Station 
(500 m fra fortet), der er busstoppested lige udenfor fortet (linie 121 fra Valby).

Tilmelding til: Peter Pedersen, formand LAF-København
Edvard Griegs Gade 17, 4. sal th. 2100 København Ø

Tlf. 39 20 74 75 eller 40 17 30 85
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Midt/Vest  oprettet 22. september 2010

Formand  Jørgen Bilgrav, Sundsdahlvej 39, Ramme, 7620 Lemvig, tlf. 9788 9816 / 2128 0650, Bilgrav@rammenet.dk 
Kasserer  Svend Aage Christensen, Øhusevej 46, Husby, 6990 Ulfborg, tlf. 9749 5546, svendbogbus@gmail.com 
Sekretær  Peder Iversen, Kildevej 1, Ramme, 7620 Lemvig, tlf. 2628 9275 

Randers Afdeling oprettet 25. april 1964

Formand 794902/68 Paul Erik Wolff, Danetoftevej 7, 6520 Toftlund, Tlf. 7483 1249, e-mail: pewolff@klikpost.dk
Kasserer 385097/58 Fritz Broberg, Marienborgvej 66. 8900 Randers, Tlf. 8643 0010 
Næstformand Vakant

Afdelingen har ikke fremsendt stof til dette nummer af Projektøren.

Formandsmøde
Landsbestyrelsen havde indkaldt til formandsmøde 
lørdag den 12.marts 2011, kl. 15.00-18.00,dagen før 
landsgeneralforsamlingen. Programmet for mødet 
var kommunikation og økonomi.
 Indkaldelsen havde endvidere følgende besked – 
som sidste år er transport og bidrag for mad/over-
natning, for den enkelte lokalafdelings egen reg-
ning. 
 Afdelingen var ikke repræsenteret udfra en vur-
dering af mødets indhold og længde, sammenholdt 
med de hermed forbundne udgifter og afdelingens 
beskedne indtægter.

Landsforeningens generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er som annonceret 
i Projektøren, afholdt søndag den 13. marts 2011 på 
Sandholmgård. Referat er optrykt i Projektøren nr. 
2 – 2011..
 Afdelingens ledelse var i lighed med sidste år ikke 
repræsenteret på landsgeneralforsamlingen, ud-
fra de samme betragtninger som nævnt under for-
mandsmødet. 

Pokalskydning 
Vores egen pokalskydning blev igen vundet af Frits 
Broberg 330 point. 
 Ved den afsluttende pokalskydning i De Samvir-
kende Soldaterforeninger vandt Dragonforeningen i 
år fremgangspokalen, som det hold som havde haft 
den største fremgang siden sidste år
 Den ordinære pokal blev, i lighed med sidste år, 
vundet af Marineforeningen.
 Bedste skytte på vores hold var Frits Broberg.
 Vi starter som sædvanligt skydningen igen den 1. 
mandag i oktober måned 2011.

Bowling
Afdelingen har efter afslutningen af skydesæsonen 
haft den planlagte første og eneste bowlingaften i 
denne sæson. Den blev afviklet den 26. maj 2011 på 
bowlingcenteret i Bjerringbro.
 Der var mødt 3 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 i år ikke helt med os, lidt koldt og blæ-
sende, med optræk til regnbyger. Mændene gik der-
for hurtigt inden døre og nød i stedet en øl i stuen. 
Samtidig fik vi drøftet hvad der var sket siden sidst, 
af små og store begivenheder og aktuelle emner i be-
styrelsen. 
 Efter vores lille bestyrelsesmøde blev vi kaldt til 
bords.
 Laila sørgede her for en god beværtning af delta-
gerne. Sild, lun ribbensteg, spegepølse og osteanret-
ning. Naturligvis en lille snaps til silden og osten.
Herefter nød vi kaff en med hjemmebagt kringle og 
småkager, medens snakken som altid 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 3. oktober 2011 på 
skydebanen i Vorupkær, kl. 19.30.

Aktivitetskalender:
3. oktober 2011: Skydning.
17. oktober 2011:  Skydning.
7. november 2011: Skydning.
21. november 2011: Skydning.
5. december 2011:  Juleskydning.
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Syd Afdeling oprettet 8. september 2010

Formand  Kurt Jaenicke, Kirkevej 49, 6360 Tinglev, tlf. 7468 7178, kurt@jaenicke.dk
Kasserer  Bent Eskildsen, Lærkevej 12, Kollund, 6340 Kruså, tlf. 7467 8711, eskildsen@nypost.dk
Sekretær  Frede Jørgensen, Jernbanegade 2, 1. tv, 6300 Gråsten, tlf. 7363 1025, gfj@mail.dk

Afdelingen har ikke fremsendt stof til dette nummer af bladet.

Sjælland Afdeling oprettet 16. september 2010

Formand   Finn Hasselbalch, Frederiksborgvej 335, 4000 Roskilde tlf. 4675 5303 / 2325 0637, falhas@live.dk
Kasserer:   Jens Erik Larsen, Elmevej 16, Flakkebjerg, 4200 Slagelse, tlf. 58186176, jensel@tiscali.dk
Bestyrelsesmedlem  René Bygsø, Mosedalsvej 7, 4180 Sorø, tlf. 5783 0412, bygsoe@stofanet.dk

Gensyn Tønder Kaserne
Lørdag den 13. august 2011
Hvor vi mødes på Tønder Kaserne klokken 10.00

Vi ser, hvad der er blevet ud af vor gamle kaserne, 
og efter en frokostpause besøger vi Zeppelinmu-
seet i Tønder

Vi kører i egne biler, og til frokost leveres 2 stk. 
prima sandwich til egne medbragte drikkevarer

Prisen udgør det beskedne beløb kr. 70,-

Tilmelding er nødvendig og seneste tilmelding er 
3. august 2011 til
Frede Jørgensen, 
Jernbanegade 2, 1. tv., 
6300 Gråsten
Tlf. 73 63 10 25 samt e-mail: gfj@mail.dk

Besøg Gråsten Slotspark og Kirke
Lørdag den 17. september, kl. 10.00 mødes vi på 
parkeringspladsen ved Slotsbakken i Gråsten

Vi besøger slotsparken og slotskirken
Herefter går vi i sørøvernes fodspor op i skoven 
og ser resterne af sørøvernes hule, deres kilde og 
anførerens grav. I skoven findes en stor træhytte 
med borde og bænke og en dejlig stor grill. Her vil 
der blive serveret dejlige ringriderpølser med til-
behør samt øl, vin og vand af mærket ”ad libitum”
 Turen tænkes gennemført med vore damer, der 
også skal have lejlighed til at nyde den fantastisk 
smukke natur
 Frede, der arbejder som guide i parken og sko-
ven, vil fortælle en masse spændende historier 
om slottet og omgivelserne
 Prisen for hele turen inkl. fortæring vil være 
70,oo kr. pr. deltager.

Tilmelding er nødvendig, og seneste tilmelding er 
den 7. september 2011 til
Frede Jørgensen, Jernbanegade 2, 1. tv., 
6300 Gråsten
Tlf. 73 63 10 25 og e-mail: glj@mail.dk
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Ålborg Afdeling oprettet 28. November 1964

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

Referat fra generalforsamling 
den 11. marts 2011

LAF – Ålborg Afdeling holdt den årlige generalforsamling på Biersted Kro 
med deltagelse af 10 medlemmer.

Formanden Henning B. Olsen bød velkommen og bad de fremmødte om forslag til dirigent. Formanden blev 
selv foreslået og takkede for valget og konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde herefter beretning for det forløbne år som nu var gået bl.a. en meget fyldestgørende re-
degørelse fra Landsgeneralforsamlingen som i 2010 havde været afholdt på Ålborg Kaserne og som havde 
været forestået af Ålborg Afdeling. Formanden fandt ikke at det store arbejde der havde været med at tilret-
telægge landsgeneralforsamlingen stod i forhold til det beskedne fremmøde der havde været fra alle afde-
linger.

Formandens beretning blev godkendt.

Formanden gennemgik herefter regnskabet som blev godkendt uden bemærkninger.

Der var ingen indkomne forslag.

Herefter gik man over til valg.

På valg er Bent B. Jensen og Poul Erik Christensen som begge blev genvalgt.

Formanden oplyste at han er på valg i 2012 og ikke genopstiller.

Under eventuelt var der en god snak om hvordan får vi nye medlemmer og ”gamle” medlemmer til at være 
aktive.

Er fire flotte medlemsblade om året nok til at skabe aktiviteter? Nej der skal mere til. Ålborg Afdeling vil der-
for opfordre Landsbestyrelsen til at få udarbejdet E-mail lister over alle medlemmer. Landsbestyrelsen vil 
herefter nemt og uden omkostninger kunne sende oplysninger om gode tiltag eventuelt udflugter, fremvis-
ninger, foredrag m.m. forslagene kan være mange. Det er herefter Ålborg Afdelings mening at de af landsbe-
styrelsens fremsendte forslag skal bakkes op med yderligere E-mail og anbefalinger fra de enkelte afdelin-
ger i området.

Herefter sluttede generalforsamlingen, formanden takkede for god ro og orden og indbød straks til kamme-
ratligt samvær med vore damer, i kroens selskabslokaler her nød vi kroens dejlige mad og det dejlige sam-
vær med vore damer. Ved 23.00 tiden sluttede en hyggelig aften og hjemtransporten påbegyndtes.

 H.B. Olsen J.E. Andersen
 Formand sekretær 
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Besøg på Garnisonsmuseet i Aalborg
Skydebanevej 22, 9000 Aalborg

Lørdag den 20. august 2011

Kom og se Danmarks største samling af Gammel Luftværnsmateriel

40 mm Luftværnskanon, L/60  40 mm Luftværnskanon, L/70

Du har mulighed for at se:
•  40 mm Luftværnskanon, L/60, 40 mm Luftværns kanon, L/70 og 12,7 mm Firling
•  Søgeradar M/64
•  Diverse Håndvåben, med bl.a. Garand gevær M/50
•  Nimbus, Willy Jeep, Ford Canada og Bedford lastbiler
•  Fly (F 84F, Meteor, F 104)

Se alt dette og mere til, samtidig du møder gamle Luftværnsartillerister

Programmet er følgende:
Kl. 10.00 – Guidet rundvisning starter på museet, 

eller du kan selv gå rundgang til det materiel der interesserer dig mest

Kl. 12.30 – Frokost på Musset, bestående af sild, 2 stk. smørebrød, 
1 stk. ostemad samt en øl og en snaps

Herefter hyggeligt samvær.

Alt dette, rundvisning, frokost kun kr. 100,-

Tilmelding til:  621306/64 Hans Peter Bach, Kongevejen 482, 2840 Holte, 
tlf. 40 42 69 04, e-mail: hp@hpbach.dk

Du kan se mere på www.forsvarsmuseum.dk.
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Juli 2011 

1 270133/55
Gubbe
Carsten Hjøllund
Kjelstrupvej 6.
9500 Hobro
Tillykke med de 76 år

3 188254/49
Oberst, Gubbe
Per Svensson
Grøndalsvej 66, st.
2000 Frederiksberg
Tillykke med de 82 år

4 366907/58
Bent Aage Larsen
Rosenlundvej 11
3660 Stenløse
Tillykke med de 73 år

4 582416/63
Kristian Anton Madsen
Brobjerrevej 12
8800 Viborg
Tillykke med de 68 år

5 689706/65
Hædersgubbe
B.E. Marchmann Hansen
Smedebakken 6
3490 Kvistgård
Tillykke med de 66 år

6 424094/59
Willy Møller Sørensen
Dalsvinget 9, Vrold
8660 Skanderborg
Tillykke med de 71 år 

8 157820/52
Hædersgubbe
Poul Thulstrup Bruhn
Aldebertsmindevej 21
7100 Vejle
Tillykke med de 80 år

9 153646/52 
Æresgubbe
J. Kjelms Petersen
”Sølund”
Ryesgade 18.5.lejl.A510
2200 København N
Tillykke med de 80 år

9 756843/67
Jan Meyer
H.C. Ørsteds Vej 3 B, 4. th.
1879 Frederiksberg C
Tillykke med de 65 år

9 90758/76
Carl Ejner Friis Lyngsø
Egevangen 2
6800 Varde
Tillykke med de 53 år

10 978/48
Hædersgubbe
Thorvald Højlund Thomsen
Vesterbro 37 C
4660 St. Heddinge
Tillykke med de 84 år

10 798998/68
Hugo Theik Hansen
Nyvej 20
4050 Skibby
Tillykke med de 63 år

11 269800/55
Æresgubbe
Erik Caspersen Jensen
Karensmindevej 9, 1. tv.
4300 Holbæk
Tillykke med de 75 år

11 590797/63
Ingvar K. Mogensen
Strandvejen 99
3770 Allinge
Tillykke med de 67 år

11 53217/65
Niels Jørgen Andersen
Bymarken 7
9530 Støvring
Tillykke med de 66 år

12 20749/69
Hædersgubbe
Kurt Jørgensen
Gersehaven 8
3320 Skævinge
Tillykke med de 62 år

13 692307/66
Dan Carsten Andersen 
Brøndby Alle 9
2660 Brøndby Strand
Tillykke med de 65 år

13 130754/74
Gubbe
John E. Duncan Hansen
Gækkelundsvej 23 A
4200 Slagelse
Tillykke med de 57 år

14 575/45
Æresgubbe
Karl E Thorsen
Østerbro 102, st.
9000 Ålborg
Tillykke med de 89 år

14 40747/68
Hædersgubbe
Hans Ole Villadsen
Bredgade 6 A
6800 Varde
Tillykke med de 64 år

16 606612/64
Lennart Marcussen
Folemarksvej 31
2605 Brøndby
Tillykke med de 68 år

16 160758/78
Gubbe
Jens Sauer
Frydebovej 2
7700 Thisted
Tillykke med de 55 år

16 1600754
Benny Mathiasen
Rammevej 64
Ramme
7620 Lemvig
Tillykke med de 57 år

18 58/39
Gubbe
Svenn Werner Jørgensen
Niels Hansens vej 6
5700 Svendborg
Tillykke med de 93 år

18 34697/51
Major, Hædersgubbe 
Bent Henrik Slagslunde
Lindevænget 62, 2. th.
2750 Ballerup
Tillykke med de 81 år

18 590721/63
Eskild Aaen
Agervej 7
9970 Standby
Tillykke med de 68 år

19 190751/71
Gubbe
Poul-Erik Flemming Christen-
sen
Fjordsgade 2 B, 3. tv.
8700 Horsens
Tillykke med de 60 år

19 230885/54
Jørgen Hansen
Petersborgvej 18
8570 Thustrup
Tillykke med de 78 år

19 90752/72
Thue Andersen
Platanvej 7
7400 Herning
Tillykke med de 59 år

20 53776/52
Hædersgubbe
Hugo John
Vedbæk Stationsvej 10, 3.
2950 Vedbæk
Tillykke med de 79 år

22 20754/74
Flemming Ast
Ordrup Jagtvej 179 1.tv.
2920 Charlottenlund 
Tillykke med de 57 år

24  179864/53
Hædersgubbe
Kristian Andersen
Gammelbyvej 9
4900 Nakskov
Tillykke med de 79 år

24 99878/56
Æresgubbe
Hilding Habo
Konkylievej 3
3630 Jægerspris
Tillykke med de 75 år

24 470435/60
Hædersgubbe
Bernt Svendsen
Egern vej 3
7470 Karup
Tillykke med de 70 år

26 260748/70
Gubbe
Niels Erik Gudmundsen-Vestre
Bengtasvej 2. 2. tv.
2900 Hellerup
Tillykke med de 63 år

26 207/97
Jimmi Heine Pedersen
Rønnebærvej 15
4990 Sakskøbing
Tillykke med de 37 år

FØDSELSDAGSFONDEN
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28 262998/55
Hædersgubbe og Guldemble-
mist
Bent Bech Jensen
Langs Banen 65
9310 Vodskov
Tillykke med de 78 år

29 343240/57
Hædersgubbe
Vagn Hedegaard
Dyssegårdsvej 93
4621 Gadstrup
Tillykke med de 74 år

30 153036/52
Gubbe
Arne Grenå Hansen
Kærvangen 4
8870 Langå
Tillykke med de 80 år

30 37207/67
Per Dahlgaard
Dollerupvej 2
7700 Thisted
Tillykke med de 64 år

August 2011 

1 010850/71
Rene Bygsø
Mosedalsvej 7
4180 Sorø
Tillykke med de 61 år

1 385007/58
Ove Lauesen
Bindeledet 10 1th.
2880 Bagsværd
Tillykke med de 73 år

2 737219/67
Gubbe
Bjørn Thomsen
Tved 103 C
6270 Tønder
Tillykke med de 62 år

4 353789/57
Æresgubbe
Viggo Eggertsen
Kaj Munksvej 2
7441 Bording
Tillykke med de 74 år

5 621406/64
Gubbe
Niels J. Toktrup Nielsen
Hans Kirks Alle 4
9560 Hadsund
Tillykke med de 68 år

5 50852/73
Gubbe
Ole P. Larsen
Karlslundevej 2
4990 Sakskøbing
Tillykke med de 59 år

6 158104/52
Gubbe
Arent Beck Nørgaard
Lødderupvang 28
7900 Nykøbing M
Tillykke med de 80 år

7 070853/73
Gubbe
Niels Gundersen
Annebergparken 20 B
4500 Nykøbing
Tillykke med de 58 år

8 181526/53
Æresgubbe
Henri Petersen
Hvedebjergvej 82
8220 Brabrand
Tillykke med de 79 år

7 470455/60
Hædersgubbe
Gerner Trolle
Vesterhavsgade 44
7680 Thyborøn
Tillykke med de 70 år

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

8 080857/74
Gubbe
Svend Åge Vebel
Gøgevangen 19
3220 Græsted
Tillykke med de 54 år

9 090852/72
Allan Nielsen
Brydegårdsvej 12
5700 Svendborg
Tillykke med de 59 år

10 759/45
Oldgubbe, Guldemblemist og 
Æresmedlem
Poul Lorentzen
Ternevej 102
Odense NV
Tillykke med de 88 år

11 299908/56
Æresgubbe
Frede Jørgensen
Muldhøjvej 3
Herringløse, Veksø
4000 Roskilde
Tillykke med de 75 år

12 181725/53
Kristian Bach 
Vestbyen 9
9640 Farsø
Tillykke med de 79 år

12 544781/62
Gubbe
Mogens Christiansen
Saxovej 220
5210 Odense NV
Tillykke med de 68 år

12 120863/83
Gubbe
Johan Henrik Kehler
Svejåsen 24
3210 Vejby
Tillykke med de 48 år

12 126074/51
Aage Bent Hansen
Slagelsevej 6
6000 Kolding
Tillykke med de 80 år

14 466538/60
Hædersgubbe
Per Terp Jensen
Hattesens Alle 16, st. tv.
2000 Frederiksberg
Tillykke med de 70 år

15 153028/52
Hædersgubbe
Bent Nissen
Skottegården 35, 2. tv.
2770 Kastrup
Tillykke med de 80 år

16 139174/51
Hædersgubbe
Svend Erik Sørensen
Herkules Alle 34, 1.
2770 Kastrup
Tillykke med de 81 år

16 85071/58
Børge Selch 
Sydtoften 67
7200 Grindsted
Tillykke med de 73 år

17 134723/51
Herluf Lorentzen
Firehusevej 3
7100 Vejle
Tillykke med de 81 år

17 354074/57
Gubbe
Niels Erik Vesterager
Gyvelvænget 13
6920 Videbæk
Tillykke med de 74 år

17 367062/58
Gubbe
Peder Larsen
Snekkerupvej 23
4200 Slagelse
Tillykke med de 73 år

17 519006/61
Gubbe
Erik Chr. Quist
Ndr. Banevej 34 A
3400 Hillerød
Tillykke med de 70 år

18 299799/56
Hædersgubbe
Werner Brøns 
Vor Frue Kirkevej 14
4000 Roskilde
Tillykke med de 76 år

18 385027/58
Æresgubbe
Carl Ove Zachariassen
Storegade 41
4780 Stege
Tillykke med de 72 år

20 ?
Nicolai Christiansen 
Todsbølvej 21
6360 Tinglev
Tillykke med de 63 år

21 385150/58
Æresgubbe
Finn O. Lerbæk Pedersen
Ribe-Vejle Landevej 103
6622 Bække
Tillykke med de 73 år

21 210847/69
Hædersgubbe
Willy L. Hjelesen
Søborghus Alle 21
2860 Søborg
Tillykke med de 64 år

22 309577/56
Hædersgubbe
Svend Andersen
Ørnekildevej 20
4173 Fjenneslev
Tillykke med de 75 år
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22 384999/58
Bent Sinding Vistisen
Bernadottegården 94B dør 8
9560 Hadsund
Tillykke med de 74 år

22 479300/60
Herluf Svendsen
Sønder Savstrupvej 5
7500 Holstebro
Tillykke med de 71 år

23 3076/47
Harry Ekdahl
Østre Fælledvej 4
4300 Holbæk
Tillykke med de 85 år

26 262993/55
Gubbe
Gunnar Spindler
Gl. Egumvej 134
7000 Fredericia
Tillykke med de 75 år

26 479408/60
Hædersgubbe
Orla Amtkjær Pedersen
Griegsvej 51
7500 Holstebro
Tillykke med de 71 år

26 737007/67
Ebbe Pilgaard
Fårbækvej 5
8990 Fårup
Tillykke med de 65 år

28 590795/63
Hædersgubbe
Henrik Preben Olsen
Sorgenfrigårdsvej 48, 1.th
2800 Kgs. Lyngby
Tillykke med de 67 år

28 280846/72
Preben Ladingkær
Tværgade K, 1.
5750 Ringe
Tillykke med de 65 år

29 181725/53
Hædersgubbe
S. Holm 
Parkvej 1
4490 Jerslev Sj.
Tillykke med de 79 år

30 544440/62
Frank Nørgaard
Platanvej 44
7700 Thisted
Tillykke med de 69 år

31 827/45
Æresgubbe
Erik Middelbo
J.P. Larsens Vej 124, 4.
8220 Brabrand
Tillykke med de 87 år

31 310848/69
Bjarne Jessen
Aavangen 12
6800 Varde
Tillykke med de 63 år

September 2011 

2 707983/66
Harly Olesen
Nørgårdvej 11
7600 Struer
Tillykke med de 65 år

3 030951/72
Gubbe
Mogens Toft Hansen
Mårvænget 25
5800 Nyborg
Tillykke med de 60 år

3 030957/80
Oberst
Birger Mejlholm
Vibevej 104
7439 Ikast
Tillykke med de 54 år

4 544753/62
Gubbe
Henning Bjarne Olsen
Møllebækvej 2
9330 Dronninglund
Tillykke med de 68 år

5 50948/58
Hædersgubbe
Erling Vargaard Juul
Gl. Præstegaardsvej 5, st. th.
6070 Christiansfeld
Tillykke med de 63 år

6 171070/53
Gubbe, Guldemblemist og 
Æresmedlem
Kjeld Espersen
Arendalsvænget 2
5320 Agedrup
Tillykke med de 76 år

7 181637/53
Hædersgubbe
K.V. Villumsen
Foldgårdsparken 8, 1. th.
7600 Struer
Tillykke med de 79 år

8 3625/49
Hædersgubbe
Peter Birch
Vilh. Thomsens Plads 2, 5.
8900 Randers
Tillykke med de 82 år

8 139481/51
Æresgubbe
Herluf Børge Christiansen
Sneumvej 189
6731 Tjæreborg
Tillykke med de 81 år

8 270221/55
Gubbe
Helmer Hansen
Parkvej 37, 2. th.
2630 Tåstrup
Tillykke med de 75 år

9 737246/67
Gubbe
Svend Erik Christensen
Skottehuse 2
4672 Klippinge
Tillykke med de 64 år

8 080956/77
Flemming Jørgensen
Diskovej 22
9210 Ålborg SØ
Tillykke med de 55 år

9 582738/63
Svend Riddersholm
Lumbyesvej 1
6800 Varde
Tillykke med de 67 år

9 181374/53
Hædersgubbe
Knud Egon Andersen
Mågevej 14
9850 Hirtshals
Tillykke med de 79 år

9 385057/58
Flemming Viebjerg
Vievabg Alle 10
2610 Rødovre
Tillykke med de 73 år

10 708000/66
Jørn Hansen
Slotsvænget 14
3480 Fredensborg
Tillykke med de 65 år

10 100955/74
Flemming Christian Frede-
riksen
Sukkertoppen 91
7100 Vejle
Tillykke med de 57 år

13 299917/56
Æresgubbe
Verner Frydenberg Andersen
Oldfuxvej 19
2400 København NV
Tillykke med de 76 år

12 416902/59
Gubbe
Erling Friis Rasmussen
Nøddelunden 19
5580 Nørre Åby
Tillykke med de 74 år

12 385097/58
Gubbe
Frits Broberg
Marienborgvej 66
8900 Randers
Tillykke med de 73 år

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

12 120952/72
Leif Iver Hansen
Udsigten 29
5500 Middelfart
Tillykke med de 59 år

13 385173/58
Christian Hansen Friis
Stengårdsvej 126, 2. tv.
6705 Esbjerg Ø
Tillykke med de 73 år

14 506187/61
Ejner R. Nielsen
Degnevænget 12
5270 Odense N
Tillykke med de 69 år

15 150947/69
Willy Bernberg
Åglimt 35
7200 Grindsted
Tillykke med de 75 år

15 150948/69
Anders Høj Kristensen
Frøslevvej 10 B
6330 Padborg
Tillykke med de 63 år

16 653249/65
Gubbe
Gunnar Nielsen
Ålholmvej 95
7400 Herning
Tillykke med de 66 år
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18 741848/67
Flemming Rasmussen
Spættevej 7, 1. tv.
8210 Århus V
Tillykke med de 65 år

21 416875/59
Gubbe
Svend Erik Hansen
Viborgvej 19
7160 Tørring
Tillykke med de 72 år

21 424020/59
Æresgubbe
Hans B. Nielsen
Vassingrødvej 60
3540 Lynge
Tillykke med de 71 år

23 544810/62
Andreas Johnsen
Markledgade 16
6240 Løgumkloster
Tillykke med de 71 år

23 134797/51
Carsten P. Lund
Blegen 8 1.tv.
6200 Åbenrå
Tillykke med de 81 år

24 3623/49
Gubbe
Paul Hansen
Sigerslevvestervej 48
3600 Frederikssund
Tillykke med de 83 år

25 590717/63
Gubbe, Guldemblemist og 
Æresmedlem
Arne Pedersen
Sjørringvej 11
2770 Kastrup
Tillykke med de 68 år

26 260957/74
Svenning Thyrrestrup
Elmevej 1
Hornum
9600 Års
Tillykke med de 55 år

28 707920/66
Hædersgubbe
Frode Ohlsen
Skjoldagervej 2
6510 Gram
Tillykke med de 65 år

29 335451/57
Gubbe
Kurt V. Thomsen
Aabakken 7
6000 Kolding
Tillykke med de 76 år

29 335487/57
Hædersgubbe
Arne Nielsen
Stævnevej 33
5700 Svendborg
Tillykke med de 75 år

30 707947/66
Mogens Jensen
Godske Lindenovs Vej 237
9210 Ålborg SØ
Tillykke med de 65 år

30 300949/70
Koenraad Peter Sijp
Vestergade 24
6520 Toftlund
Tillykke med de 62 år
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Gubbefrokost 2011
GUBBEFROKOSTEN ER IGEN I ÅR
FOR ALLE MEDLEMMER AF LAF

Så er vi igen klar til den store ”GUBBEFROKOST ”
Gubbefrokosten holdes i år som noget nyt i Odense

Dannevirke Soldaterhjem
Sdr. Boulevard 15, Odense C.

Lørdag den 1. oktober 2011 klokken 12.00

Mød op til en lækker frokost med 2 slags sild,
lun ret, ost samt kaff e med småkager. Inkl. 2 øl og 2 snapse

PRIS KUN 200,00 KR.

Fællestransport fra Odense Banegård kan arrangeres.

For medlemmer i Københavnsområdet kan der arrangeres fællesrejse fra Københavns Hovedbanegård.

Sidste tilmelding onsdag den 14. september 2011.

Med venlig hilsen
Gubbefrokostudvalget og Fyns Afdelingen

Tilmelding til: Arne Pedersen tlf. 32 50 90 77 mail kipap@get2net.dk

Ferie fra 18. august – 1. september 2011, begge dage inkl.


