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FORMANDEN 
HAR ORDET

Af 621306/64 
Landsformand Hans Peter Bach

Så er halvdelen af 2013 gået. Det har været et rigtig 
godt halvt år for LAF. Vi har haft en del gode arran-
gementer med stor opbakning fra jer, det er dejligt.

I den sidste del at året bliver der mange store arran-
gementer rundt om i landet.

Der er tre store ting jeg personligt glæder mig me-
get til. Det er Classic Military Show i Finderup. Det er 
LAF Jylland Midt Vest der slår det helt store brød op. 
Det bliv er spændende. Jeg har også hørt, det der er 
mange der vil tage ud for at se det. Vi har blandt an-
det vores eget specielle område. Jeg tror det bliver 
spænde de for os ”gamle” Luftværnsartillerister. Det 
bliver stort. Derefter har vi to jubilardage, som jeg 
glæder mig ligeså meget til. I år er der det specielle 
ved jubilardagene at de både i Jylland og på Sjælland 
er nye steder. Jeg ved der er lagt mange kræfter i at 
gøre dagene så spændende som muligt. Det glæder 
jeg mig til og jeg tror på mange deltagere i år. Lige-
som jeg glæder mig til at møde vore jubilarer.

Alle tre arrangementer kan du læse mere om andre 
steder i bladet.

Husk at invitere en soldaterkammerat med til jubi-
læet, jo lere vi er, jo sjovere bliver det.

Men husk også arrangementerne i dit nærområde. 
Der er også mange og spændende ting at opleve.

Situationen omkring kasernelukninger er nu på 
plads så luftværnsartilleriets sidste tilhørssted Var-
de blev ved med at bestå, ligesom Høvelte kaserne, 
hvor vi jo har vores LAF stue, blev bevaret, så det må 
vi glæde os over. 

REDAKTØRENS 
HJØRNE

Af 171050/72 
John Martin Christiansen (Chris)

Redaktøren takker for tilsendte foto m.m. – Hvis man 
har foto m.m. liggende i skivebordsskuffen og fami-
lien eller andre ikke vil gemme dem, modtager LAF 
dem gerne til vores arkiv – så kan vi glæde andre 
med dem. Jeg kan også anvende de bedste af dem i 
Projektøren.

Vi fortsætter med foto fra dengang vi var indkaldt, 
som er lånt fra 500159/1961 Bent Hansens hjem-
meside – Avedørelejren.

Der er indsat en artikel om 14. Artilleriafdelings Po-
lyteknikerbatterier ved Ringe 29. august 1943, som 
fandt sted for 70 år siden.

Du kan følge foreningens aktiviteter m.m. på vores 
hjemmeside, www.luftvaernsartilleriforeningen.dk. 
Hjemmesiden består af sider med almindelig info 
om Luftværns-Artilleri-Foreningen. – Så er der sider 
med info om aktiviteter de enkelte afdelinger laver. 
– Der vil i perioder være specielle sider om aktuelle 
aktiviter. – I den nærmeste tid er det ”Classic Military 
Show” i Finderup øvelsesterræn den 24.-25. august 
2013 og Luftværnsartilleristens Dage på Sjælland 
(Sandholmgård) og i Jylland (Hvorup Kaserne).
 Du har også mulighed for at skrive en hilsen til for-
eningen eller en kammerat på siden ”Gæstebog” og 
du kan også sende en e-mail til foreningen på siden 
”Mail til foreningen”.

Med håbet om en masse stof til anvendelse, ser jeg 
fortsat frem til et godt samarbejde fremover. 

Lune Jyde:
Kresten havde været i København hos sin søn. Da han kom hjem, måtte de andre på kroen jo høre om, hvor lærd sønnen var ved 
at være. Ja, han var også ved at blive anerkendt som digter, og han kunne allerede skrive så folk græd.
Sofus sad lidt inden han svarede:
- ja, det kiender a godt. Det prøve´ a den gång a skrev en dækningsløs sjæk. 
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LUFTVÆRNSARTILLERISTENS DAG 2013
S , E  11, 3460 B

Årgangsfesten lørdag den 7. september 2013

For årgangene 38-43-48-53-58-63-68-73-78-83-88-93-98-03-08
Men alle andre årgange er naturligvis også meget velkomne.

 Sandholmgård LAF-stuen

Program:
10.00-10.15 Samling på Sandholmgård
10.15-10.30 Antrædning, velkomst ved LAF
10.30-11.00 Fotografering årgangsvis
11.00-11.45 Jernløse Hornorkester underholder
12.00-15.30  Middag: Gule ærter med tilbehør. 

Uddeling af fortjensttegn og kammeratligt samvær. Lotteri a holdes

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

Kom også for dine kammeraters skyld

Ægtefælle og/eller samlever eller ledsager er velkomne til at deltage.
Der vil være mulighed for overnatning fra fredag til lørdag og lørdag til søndag.

Pris for overnatning er for enkeltværelse kr. 300,00 kr. og for dobbeltværelse 400,00 kr. pr. nat.
Morgenmad skal de overnattede selv sørge for.

Ovennævnte aftales ved tilmelding.

Ved tilmelding oplyses soldaternr., årgang, adresse og telefonnr.

Bindende tilmelding senest den 25. august 2013 til:
Torben Rasmussen, Ringstedvej 198, Kvanløse. 4300 Holbæk

Tlf. 59 18 32 68 eller mobil 30 30 28 27 eller e-mail: terkv@o ir.dk 

Landsbestyrelsen har i år valgt at årgangsfesten a holdes på Sandholmgård som er foreningens domi-
cil. Der vil være mulighed for at a lægge LAF-stuen et besøg og se hvordan den er blevet indrettet. Der 
vil også være mulighed for et tilbageblik gennem ”P” fra 1938. Transport fra Allerød station vil kunne 

ske såfremt det aftales ved tilmelding. Ankomst til stationen senest kl. 09.30.
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LUFTVÆRNSARTILLERISTENS DAG 2013
H  K  (A  K )
Årgangsfesten lørdag den 21. september 2013

For årgangene 38-43-48-53-58-63-68-73-78-83-88-93-98-03-08
Men alle andre årgange er naturligvis også meget velkomne.

 KFUM-soldaterhjem Hovedvagten Hvorup Kaserne

Program:
Kl. 10.00  Samling ved Soldaterhjem på Høvejen, med registrering og betaling 

samt udlevering af navneskilte.
Kl. 11.00 March mod mindestenen for Jyske Luftværnsregiment
 Årgangsopstilling og tale af regimentschefen
 Kransenedlæggelse
 Medaljeoverrækkelse ved formanden
 Fotografering årgangsvis
  Fri manøvre, mulighed for rundvisning i det gamle Hvorup, eller kamme-

ratlig samvær i sergentmessen.
Kl. 13.00  Spisning i Sergentmessen Parolesalen, gule ærter med læsk og pølse 

derefter pandekager med is og kaffe.
Kl. ca. 17.00 Afslutning

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

Kom også for dine kammeraters skyld

Ægtefælle og/eller samlever eller ledsager er velkomne til at deltage.
Der er arrangeret overnatning fra fredag til lørdag i 2 mands stuer, samt aftenspisning fredag aften 

hvis nogen ønsker lidt ekstra kammeratligt samvær. Dette koster 300,00 kr. ekstra. 
Hvis større forsamlinger ønsker det, kan der også arrangeres overnatning i 10 mands belægningsstuer.

Ved tilmelding oplyses soldaternr., årgang, adresse og telefonnr.
Bindende tilmelding senest den 7. september 2013 til:

Bent Osmer Clausen, Møllevej 9, 9280 Storvorde, tlf. 41 60 03 07 eller e-mail: boc@skylinemail.dk  

Landsbestyrelsen har i år valgt at årgangsfesten i Jylland a holdes på Hvorup Kaserne, da der har væ-
ret et stort ønske fra mange af gense denne kaserne fra dengang de var indkaldt.
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FORVARSEL PÅ GUBBEFROKOST I TREKANTSOMRÅDET

G          LAF.
Frokosten kommer igen til at foregå i Jylland
på Veteranhjem Trekantsområdet, Fredericia

Datoen er fastsat til den lørdag den 12. oktober 2013, kl. 12.00

Læs mere i næste udgave af Projektøren

Med LAF-hilsen
 Luftværns-Artilleri-Foreningen Luftværns-Artilleri-Foreningen
 Jylland Syd Afdeling Esbjerg Afdeling

BEGRAVELSE 
LAF MEDLEM
Hædersgubbe 707920/66 Frode Ohlsen er af-
gået ved døden den 26. april 2013.

Frode Ohlsen var indkaldt til JLVR 2. marts 1966 
og mangeårigt trofast medlem af LAF.

Holdkammeraterne 707913, 707919, 707923, 
707928 og 707949 deltog med foreningens fane i 
begravelsen den 1. maj ved Gram Kirke.
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FLAGDAG FOR 
DANMARKS UDSENDTE
Af 171050/72 redaktør John Martin Christiansen

Den 5. september er den of icielle lagdag for Dan-
marks udsendte, lagdagen blev højtideligholdt 
første gang i 2009.

Formålet med lagdagen er at hædre de perso-
ner, der er eller har været udsendt på en mis-
sion af Danmark på baggrund af en beslutning 
truffet af regering, Folketing eller en minister. 
Flagdagen omfatter den samme personkreds 
som det nationale monument over Dan-
marks internationale indsats.

Flagdagen er en anledning til at udtrykke 
anerkendelse for den fremragende og pro-
fessionelle indsats, som Danmark udsend-
te yder og har ydet i en række af ver-
dens kon liktområder.

Det of icielle Danmark markerer 
lagdagen for Danmarks udsendte 

med en mindegudstjeneste for Dan-
marks faldne i Holmens Kirke og en 
parade for årets udsendte på Christi-
ansborg Slotsplads. Folketinget slutter 
det of icielle program med en recepti-
on for årets udsendte.

Herudover bliver lagdagen højtide-
ligholdt ved en lang række lokale ar-
rangementer over hele landet.

(Du kan læse mere i dagspressen)
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Kastellets Kirkeplads og Prinsessens Bastion har 
langt tilbage i tiden dannet rammen om militære 
koncerter. Fra foråret 1866 at regne spillede Regi-
mentsmusikken her hver søndag eftermiddag. Disse 
koncerter virkede i mange år som et trækplaster på 
såvel ældre som yngre Københavnere. I int vejr var 
Fæstningen fyldt med søndagsklædte og glade men-
nesker, der familievis promenerede i Hovedgaden og 
på de to gader langs Kirkepladsens langsider, mens 
de nød de inciterende marcher og smægtende val-
semelodier. 
 I 1850'erne spilledes Kastelskoncerterne i Prin-
sessens Bastion – engang også betegnet Flagbastio-
nen, da Fæstningens dannebrogs lag vajede her fra 
en meget høj lagstang. 
 Søndagsmusikken i Kastellet fortsatte langt ind 
i forrige århundrede. I begyndelsen af trediverne 
overtog det frivillige Kongens Livjæger Korps' mu-
sikkorps koncertopgaven indtil dette og øvrige frivil-
lige korps blev nedlagt ved lov i 1937. 
 Herefter ophørte Fæstningens gode musikalske 
traditioner, indtil Kommandantskabet i Kastellet i 
1983 fandt tiden inde til igen at kombinere Kastel-
lets fæstnings- og kulturhistoriske miljø med den 
kulturarv, som militærmusikken udgør. 
 I 2013 gennemføres Kastelskoncerterne på Kirke-
pladsen i tidsrummet 19-20. 
 Kirkepladsen er en af Hovedstadens smukkeste 
barokpladser – omgivet af de karakteristiske røde 
stokke og magasiner og af den gule Kommandant-
gård og Kastelskirken – danner en herlig ramme om 
god militær musikudøvelse. 
 Dette er Kastelskoncerternes stampublikum be-
kendt med og det påskønnes også af mange andre af 
Hovedstadens borgere og af den mængde af turister, 
som lægger turen over Kastellets broer – ind bag de 
indbydende, grønne volde. 

KASTELSKONCERTER
I løbet af sommeren og efteråret kan man opleve 
en række gratis koncerter i Kastellet. 
 Kastelskoncerterne er primært en række mili-
tære koncerter, som a holdes på Kirkepladsen i 
den gamle Fæstning, Kastellet. Der er gratis en-
tré. 
 Kastelskoncerterne gennemføres i 2013 på 31. 
år i moderne tid og der medvirker en række dan-
ske musikkorps. 

Af 171050/72 John Martin Christiansen

P  K
2.  2013

7. august
Kastelskoncert på Kirkepladsen
Søværnets Tamburkorps 

14. august
Kastelskoncert på Kirkepladsen
Prinsens Musikkorps 

21. august
Kastelskoncert på Kirkepladsen
Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps 
Storstrømmen 

28. august
Kastelskoncert på Kirkepladsen
Hjemmeværnets Musikkorps København 

4. september
Kastelskoncert med Tappenstregspatrulje
Slesvigske Musikkorps og Hjemmeværnets 
Tamburkorps København 

27. oktober 
Kastellets 349 års fødselsdag (28.10.1664)
8. Regiments Musikkorps, Hjemmeværnets 
Musikkorps Syd, Marinehjemmeværnets Musik 
og tambourkorps, 1. Regiment, Danske 
Livregiments Soldaterforenings sangkor m. l.
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”Vi blev indkaldt som vær-
nepligtige først i juli 1943 
og skulle stille i en teltlejr 
(6 mands telte) i SØ delen 
af Ringe ved ægpakkeriet. 
Senere blev her fremstil-
let effekter til skolers lege-
pladser. Grundet vores vi-
deregående uddannelse på 
polyteknisk Læreanstalt 
begyndte alle 130 mand på 
en grunduddannelse som 
befalingsmand med hen-
blik på senere uddannel-
se på kornetskole, hvorfra 
vi skulle udgå som sekond-
løjtnanter. Vi skød med 89 

gevær, 20 mm maskinkanoner og 75 mm luftværn-
skanon. Vor tjenestetid skulle være 2 måneder hvert 
år i tre år, derefter kornetskole.”
 Leif B. Knudsen med soldaternummer 1168 hu-
sker godt den høje 1084 Jørgen Teisen, Skælskør. – 
Soldaterne blev meget int modtaget af den lokale 
befolkning i Ringe. Hver familie ”adopterede” nogle 
soldater, som blev helt forkælede i de private hjem, 
hvor de kunne komme, når de havde lyst. Man fulgte 
med i nyhederne fra BBC, London. Tyskerne stram-
mede i dagene op til 29. august kravene til den dan-
ske regering om bl.a. at indføre dødsstraf for sabota-
ge og besiddelse af våben, men regeringen svarede 
nej til tyskernes ultimatum og gik af. Da man nu be-
gyndte at frygte et tysk overfald på det danske mili-
tær, byggede man barrikader for enderne af lejrga-
den. Hertil benyttedes jernbanesveller samt pigtråd, 
som lå på det nærliggende jernbaneterræn.

K  29.  1943
Søndag morgen 29. august i buldrende mørke og 
øsende regnvejr opdagede vagterne kl. 04.10 nogle 
mistænkelige personer at nærme sig lejren, hvorfor 

Ref.: Gardehusaren nr. 2/2005.

14. ARTILLERIAFDELINGS POLYTEKNIKER
BATTERIER VED RINGE 29. AUGUST 1943
Fotograf Leif B. Knudsen, København (83 år) fortæller i november 2004 meget levende om 
sin soldatertid på Fyn ved 14. Artilleriafdeling i 1943 sammen med Jørgen Teisen, Skælskør.

Af Ejvind Friis Jensen, Sjællandske Livregiment Soldaterforening

de to gange råbte: ”Holdt hvem der?” Der blev ikke 
svaret, og så blev der skudt mod dem, men patruljen 
trak sig tilbage, og lejren var nu omringet af en større 
styrke, som sendte en regn af kugler gennem lejren, 
hvorved lere tyskere på den modsatte side blev så-
rede. Vagten alarmerede straks vagtkommandøren, 
oversergent H.K.S. Nielsen, som øjeblikkelig alarme-
rede hele mandskabet. Det var allerede ved at gøre 
klar til kamp, idet alle kom hurtigt i tøjet, delvis lig-
gende, da kuglerne løj gennem teltdugen lige over 
hovedet på dem. En meget søvnig soldat slog øjne-
ne op og spurgte, hvad det var for et spektakel. ”Det 
er tyskerne!” brølede de andre. – ”Nå, lyder det så-
dan?”, sagde han roligt og lagde sig om på den anden 
side for at sove videre. Men straks råbte han: ”Hva´ 
!!!” og røg ud af sengen. Endelig blev der mulighed 
for at skyde tyskerne. – Man havde fået en forholds-
ordre, som lød på, at forsvar skulle ydes, mod irregu-
lære styrker, men afdelingen havde tilføjet, at ”man 
om natten kun igennem en vis kamp kunne skønne, 
hvorvidt et angreb blev foretaget af regulære styr-
ker eller ikke, hvorfor det var pålagt afdelingen un-
der sådanne forhold at kæmpe.”
 Efter ca. 20 minutter beordrede kaptajn K. Lind-
hardt skydningen indstillet, idet han formodede, at 
man stod overfor regulære tyske styrker. På dansk 
side var menig 1057 såret ved håndbombesplinter 
i benet over knæet og menig 1194 ved skudsår gen-
nem højre underben, og endelig ik reservehåndvær-
ker P. Hollænder en bombesplit i venstre skinneben. 
En dansk of icer blev kaldt over til den tyske linie for 
at forhandle, idet den tyske kommandant var blevet 
hårdt såret, Man enedes om at holde styrkerne ad-
skilte og indhente forholdsordre, idet tyskerne hav-
de ordre til at afvæbne lejren inden kl. 05.00. efter 
telefonisk henvendelse til afdelingen ik oberstløjt-
nant Gerstoft forbindelse med Krigsministeriet i Kø-
benhavn, som også mente, at det var bedst at holde 
styrkerne adskilte, og så ville man om kort tid få or-
dre derfra. Da man efter lang tids venten ikke kun-
ne få forbindelse til hverken København eller Jyske 

Leif B. Knudsen giver 
en lille pige sin auto-
graf i Kastrup Lufthavn 
maj 1945
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Division, der året før måtte fortrække til øerne bl.a. 
netop til Ringe, endes man om at sende kaptajn Lind-
hardt og en tysk feldwebel til Odense i bil kl. 06.35. 
– Først kl. 08.00 vendte de tilbage med ordre fra ge-
neral Knudtzon om, at man hverken måtte yde mod-
stand mod tyskerne eller mod afvæbningen, og her-
efter a leverede man våbnene på depotet. Det skete 
kl. 09.00. En hel del 89 geværer forsvandt dog i Rin-
ge svømmebassin, hvorfra de siden blev isket op af 
modstandsbevægelsen og benyttet i frihedskampen. 
Flere soldater sneg sig de følgende dage ud og jer-
nede bundstykkerne fra deres maskinkanoner, hvor-
efter delene havnede i latrinen.
 Ifølge den tyske kampberetning nåede kun halv-
delen af deres styrker frem bestående af 2. og 4./
Gren.A.Btl.167 under kommando af oberstløjtnant 
Wolters, idet toget fra Nyborg med resten af styr-
ken havde fået maskinskade. – Efter at oberstløjt-
nant Wolters blev hårdt såret, overtog løjtnant Fli-
escher kommandoen. Under kampen blev 5 andre 
tyskere hårdt såret og 20 lettere såret, delvis af de-
res egne kugler, da de skød tværs gennem den om-
ringede teltlejr.

K
I en uge blev de danske soldater tilbageholdt som 
krigsfanger i teltlejren og bevogtet af de uprøvede 
15-16 årige tyske ”drengesoldater”, som virkede me-
get nervøse. Efterhånden faldt de dog noget til ro, da 
beboerne i Ringe troppede op hver dag med lækker 
mad til de danske soldater og lidt rester faldt af til 
tyskerne. Det blev en yndet sport at gå ud i byen til 
læge eller tandlæge med en tysk vagtpost i hælene. 
Denne blev sat af ved havelågen, medens soldaten 
gik ind til sin ”familie” og mæskede sig med erstat-
ningskaffe og lagkage med rigtig lødeskum. En link 
tysk feldwebel, en brygger fra Essen, tog deres breve 
med til posthuset og sendte dem udenom den tyske 
censur. – Foruden våben måtte soldaterne også a le-
vere deres fotoapparater, idet al fotografering af ty-
ske installationer blev forbudt. Leif B. Knudsen blev 
kaldt ind i kaptajnens telt og spurgt, om han havde 
lere fotoapparater. Da Leif svarede, at han havde to, 

sagde kaptajnen: ”Så a lever det ene og gem det an-
det.” Derefter tog Leif et billede fra telt ligen, som 
kaptajnen havde klargjort, da Dannebrog sidste gang 
blev halet ned i lejren. Næste morgen da soldaterne 
blev læsset på lastbiler og kørt væk, stod lere Ringe 
beboere og tog afsked, med tårer i øjnene.
 Soldaterne blev installeret på herregården Ul-
riksholm op imod Kerteminde på ubestemt tid. Efter 
kampen i Ringe ik man kun lov til at skrive et postkort, 

hvorpå der stod, at man havde det godt. På Ulriksholm 
ik Leif oprettet et postkontor. Da frimærker ikke kun-

ne fremskaffes, gik han selv i gang med at tegne mær-
ker på kort, der efter censur blev a leveret til det dan-
ske postvæsen (Kølstrup posthus), som med stor 
velvilje sendte alle kort til de forskellige modtagere.
 Man havde i begyndelsen mulighed for at købe ci-
garetter til 4 øre pr. stk., så der blev nogen murren i 
geleddet, da prisen blev sat op til 6 øre.

D   
De internerede soldater var meget spændte på, hvad 
fremtiden ville bringe. På øverste tysk plan opstod 
der også i løbet af september 1943 en heftig strid her-
om. Chefen for Waffen-SS Heinrich Himmler havde af 
Hitler fået ordre til at bringe 4.000 af de internerede 
danske soldater til Tyskland, hvor de i SS-lejre skul-
le uddannes. I et kodet telegram med et hemmeligt 
rigsanliggende til det Tyske Riges befuldmægtigede i 
Danmark Dr. Werner Best meddeles, at 4.000 danske 
rekrutter skulle skoles i nærheden af den germanske 
SS-division i Tyskland direkte under Hitlers komman-
do i håb om, at en stor del af dem så kunne gøre tje-
neste i SS. De resterende 8.000 danske soldater kun-
ne så hjemsendes lidt efter lidt. – Man sendte chefen 
for ”Germanische Leitstelle” i SS-Hauptamt, Dr. Franz 
Riedweg til København, for der at træffe de fornød-
ne forberedelser. Dr. Werner Best havde i forvejen i 
skarpe vendinger protesteret mod Himmlers planer 
overfor det tyske udenrigsministerium. Nu havde han 
held til at overbevise Dr. Riedweg om, at danske bøn-
der ville blive så forbitrede over, at deres sønner skul-
le deporteres til et fremmed land, at de ville indlede 
et landbrugsproduktionsstop, strejker ville bryde ud 
over hele landet, og det kunne udløse et oprør. Des-
uden var det af største vigtighed, at der var nogen-
lunde rolige forhold i Danmark for at sikre forbindel-
seslinien til de tyske tropper i Norge. Werner Best og 
Franz Riedweg ik i fællesskab formuleret et telegram, 
som ik Himmler til at afstå fra sine skøre planer med 
de danske soldater. Først i oktober forsøgte tyskerne 
at arrestere alle jøder i Danmark og sende dem til ty-
ske KZ-lejre. Samtidig begyndte man at frigive de dan-
ske internerede soldater, nogle få ad gangen, men for-
inden måtte de først skrive under på, at de ikke ville 
foretage sig noget mod den tyske Værnemagt.

H
Alle gik dog ind i de illegale, militære ventegrupper 
(O-grupperne) i modstandsbevægelsen. Studierne 
blev genoptaget på Polyteknisk Læreanstalt, ligesom 
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den militære uddannelse blev vedligeholdt ved skyd-
ning i skolens kælder. Da tyskerne nu havde indført 
dødsstraf for besiddelse af våben og sprængstof, stil-
lede man vagter i vinduerne ud mod gaden. De ad-
varede så skytterne i kælderen pr. telefon, så snart 
der var tyskere i sigte i hele gadens længde. Ligeledes 
meldte de klar til skydning, så snart tyskerne var væk.
 I 1942 ik Leif tegnet en skitse til Kaj Munks opråb 
om et samlet Norden. Den blev trykt i bladet ”Polytek-
nikeren” (bemærk studenterhuerne). Derefter blev 
trykt 50.000 postkort, hvoraf ca. 2.000 blev sendt til 
Sverige og England, og en masse spredt ud over det 
ganske land til stor forbitrelse for tyskerne og deres 
medløbere, som betegnede kortet som ”DEN STØR-
STE HÅN MOD DET STORTYSKE RIGE”. – Kaj Munk 
sendte et kort tilbage med påskriften ”BRAVO – KM”.
 Det danske politi dukkede også op på deres teg-
nestue, hvor alle pakkede kort til forsendelse. 430 
stk. blev kon iskeret i Leif B. Knudsens skab, hvor-
efter man kiggede rundt til alle, der stod og pakke-
de og sagde til afsked med store smil: ”God arbejds-
lyst!” Leif og en hjælper blev a hørt på politigården 
og sendt hjem igen med den besked, at sagen skulle 
videre til ”højeste sted”, så alle var lidt urolige, men 
de klarede sig igennem resten af krigen. Man udførte 
diverse opgaver såsom sabotage og hjælp ved opryd-
ningen ved den franske skole på Frederiksberg efter 
det engelske bombeangreb den 21. marts 1945.

B
Ved tyskernes kapitulation den 5. maj 1945 stillede 
ca. 250 polyteknikere ved Helsingør havn iklædt ke-
deldragt og bevæbnet med Husqvarna maskinpistol. 
Her dannede de et brohoved til sikring af ”Den dan-
ske Brigades” overførsel fra Sverige til Danmark. 150 
mand bevogtede Kastrup Lufthavn samt 3-4.000 af-
væbnede tyskere. Samme dag modtages chefen for 
den Engelske Militærmission i Danmark General 
Dewing, som med de første engelske tropper kom 
til Kastrup gennem en kolonne af polyteknikere fra 
Ringe. Den 12. maj var polyteknikerne stillet op som 
æresvagt langs Tivoli ved Feltmarskal Montgomerys 
triumftog gennem København.

T  
Efter krigen erfarede Leif B. Knudsen, at hans fæt-
ter var mellem de politifolk, som tyskerne arrestere-
de 19. september 1944 på politigården. I forvirrin-
gen fandt han på et kontor en sagsmappe med Leifs 
navn på. Den ik han straks smuglet ned i fyret, hvor-
ved han måske sparede ham for mange ledelser, da 

tyskerne overtog de politimæssige opgaver i landet.
I alt 19 polyteknikere blev dræbt under krigen.
 Da nye soldater blev indkaldt efter besættelsen, 
meddeltes at polyteknikernes tid med forberedel-
se og aktioner til selve den tyske kapitulation blev 
at betragte som færdig udstået soldatertid for deres 
vedkommende. Det var jo meget godt, men alle føl-
te, at de ligesom ikke ik afsluttet soldatertiden, idet 
de blev sendt hjem fra deres bevogtningsopgaver le-
re forskellige steder i maj-juni 1945. Der blev ingen 
hjemsendelsesfest, som alle andre soldater har det, 
Man ik aldrig taget rigtig afsked med kammeraterne.

50  
Bl.a. af den grund ville Leif B. Knudsen prøve at af-
bøde lidt af det savn ved at samle alle til 50 års sam-
menkomst den 29. august 1993. Efter et stort detek-
tivarbejde ik han i sommeren 1993 fundet adresser 
på 130 af sine gamle soldaterkammerater, delvis gen-
nem Ingeniør-Foreningens Jubilæumsbog. De 30 var 
afgået ved døden, men 70 mand mødte op den 29. 
august 1993 til et hjerteligt gensyn i Ringe. Her stil-
lede man op under kommando af en af deres gamle 
befalingsmænd, oversergent Leif Nygaard, og rettede 
ind til højre. På kommandoen ”SE LIGE UD!” var alle 
skonæser rettet ind som efter en lineal, og alle rygge 
var ranke. Selvom alle var 70 år eller mere sad den 
militære indlæring stadig i rygraden. Kolonnen mar-
cherede gennem den lagsmykkede by med Odense 
Politiets og Hjemmeværnets 35 mands musikkorps 
i front efterfulgt af 5 foreningsfaner og et 10 mands 
detachement af soldater fra 14. Luftværnsafdelingen 
i Varde hen til Sportscentrets store kolde bord, hvor 
alle med stolthed kunne mindes den tid, hvor de med 
livet som indsats var med til at forsvare hærens ære 
og være med til at genvinde Danmarks frihed.
 Den 29. august 2003 mødtes lere af de gamle 
kammerater igen på 60 årsdagen i Ryvangen som 
veteraner, og Dannebrog blev hejst for første gang på 
den nye lagstang i Mindelunden.

K :
Fotograf Leif B. Knudsens mundtlige og skriftlige beretning.
Bogen: ”Endelig – 29. august 1943, som vi oplevede den” ved H.P. Bar-

fod (1978)
Den tyske kampberetning for 29. august 1943 om afvæbning af dansk 

hær og låde.
”Den tyske politik i Danmark” ved Dr. Werner Best (1981)
”Ræthinge-Posten” 1993, årsskrift for Ringe Museums- og lokalhistori-

ske forening.
FOV – Nyhedsbrev juli 1993.
Fyns Amts Avis 15. maj 1993 og 29. august 2003.
Politiken 28. august 1993.
Berlingske Tidende 30. august 2003.
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I ”P” nr. 1 2013 annoncerede vi salg af billetter til TATTOO i Sverige den 25. maj 2013.

Af 798870/68 Landskasserer Torben Rasmussen, Foto Bente Lassen

TATTOO I SVERIGE 2013

Vi havde i LAF købt 20 billetter til salg efter først til 
mølle princippet. Det lykkedes at få solgt alle billet-
ter. Arenaen kan formentlig huse ca. 15.000, men der 
var ikke helt udsolgt.
 Os der havde valgt at tage til Sverige mødtes hos 
Arne Pedersen eller Tårnby Station, hvor vi tog toget 
til Malmø eller rettere Hyllie Station som er den før-
ste efter Øresundsbroen. Malmø arena er beliggende 
lige ved siden af stationen og har netop været ram-
me om årets Melodi Grandprix.
 Togrejsen tager blot 20 minutter og vi havde til-
købt en middag bestående af forret og varm ret – 
hertil en vand eller letøl med efterfølgende kaffe.
 Tattooet startede kl. 19.30 og varede ca. 3½ time 
inkl. En pause på ½ time og vi returnerede så vi var 
tilbage på Tårnby Station kl. 24.00.
 I tattooet deltog The Royal British Legion Band & 
Corps of Drums, The Royal Artillery Band & The Roy-
al Fire Brigade Band, Masiqui de la Brigade de Sa-
peurs-Pompiers de Paris, Singapore Armed Forces 
Central Band, Royal Air Force Pipes and Drums, The 

Royal Artillery Band, The Band of the Royal Swedish 
Army, His Majesty the Kings Guard´s Band and Drill 
Team og The Royal ire Brigade Band.
 Herudover deltog Team Rullest – rulleskøjtedans, 
The Emerald Isle Irish Dance Team – Riverdance, 
Malmø lickorna – dans og endelig et ledsagende kor 
til nogle af numrene.
 Solister sammen med orkestrene Helen Sjøholm 
og Frederik Lycke. Vi havde nogle dejlige forventnin-
ger til at overvære tattooet og de blev til fulde ind-
friet.
 Med præcision gennemførtes tattooet – det ene 
orkester efter det andet blev annonceret og i række-
følge uden pauser blev vi vidner til et gigantisk show.
 Det var helt fantastik at opleve de forskellige num-
re som var af vidt forskelligt indhold.
 Vi var til tider helt målløse over det kunne være 
muligt at præstere så lot et show.
 Det er naturligvis svært at fremhæve nogle orke-
stre fra andre men jeg vover alligevel at fremhæve 
Kongens Garde fra Norge som noget helt eneståen-
de.
 Tattooet i Sverige afvikles hvert andet år og det 
kan allerede nu oplyses at næste gang bliver 23. og 
24. maj 2015 og jeg føler mig helt overbevist om jeg 
vil være at inde på tilskuerpladserne til den tid og 
jeg er sikker på LAF igen vil arrangere rejsen dertil 
lørdag den 23. maj 2015.

Tak til Arne Pedersen som rejsearrangør og tilrette-
lægger. 
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KONTINGENTRESTANCE

I december 2012 udsendte vi kontingentopkrævning for 2013 og opfor-
drede til at betaling fandt sted ultimo januar 2013

Det er der heldigvis virkelig mange medlemmer der har efterlevet, men i 
april manglede der alligevel betaling fra 42 medlemmer som derfor mod-
tog en rykkerskrivelse.

Af disse har 28 medlemmer nu indbetalt det skyldige kontingent.

Vi er i bestyrelsen glade for dette, idet et fortsat medlemskab er med til at 
sikre vi kan drive LAF videre.

Desværre er vi nødsaget til at sige farvel til 14 tidligere medlemmer da be-
taling ikke har fundet sted.

Projektøren vil derfor ikke blive fremsendt til disse medlemmer. Skulle 
kontingentet imidlertidig blive indbetalt omgående vil ”P” blive eftersendt.

Fra bestyrelsens side vil vi kraftigt opfordre til kontingentet betales retti-
digt. Det kræver store frivillige ressourcer at udsende rykkerskrivelser og 
er forbundet med ekstra udgifter for LAF som vi bedre kunne bruge til for-
eningsarbejdet.

På vegne af landsbestyrelsen

Torben Rasmussen
Landskasserer
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Esbjerg Afdeling oprettet 5. april 1949

Formand: 582757/63 Henning Hein, Solbjergvej 19, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 75160 133/2120 2221, e-mail: hhein@bbsyd.dk 
Sekretær: 171050/72 John M. Christiansen, Hornelund 2 C, Horne, 6800 Varde, tlf. 7694 6123/29665123, e-mail: chrislaf@christiansen.mai.dk 
Kasserer: 140747/68 Hans Ole Villadsen, Bredgade 6 A, Alslev, 6800 Varde, tlf. 7526 9480, e-mail: hosvilladsen@mail.dk

LAF-  2013

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

D     :
Onsdag den 11. og 25. september 2013
Onsdag den 9. og 23. oktober 2013
Onsdag den 6. og 20. november 2013
Onsdag den 4. december 2013 (juleafslutning)

Der spilles fra kl. 19.00-21.00.

Det foregår på følgende adresse:
  EFI-Hallerne

Sportsvej 21, 
6705 Esbjerg Ø

S   
 A  S

Af 140747/68 kasserer Hans Ole Villadsen

Der var 36 skytter fordelt 
med 5 til De Blå baretter, 7 
til forsvarsbrødrene og 24 
med tilknytning til LAF.
Som sidste år var Forsvars-
brødrene bedst skydende, 
og vandt således både øl-
præmien, æren og håne ret-
ten indtil næste års skyd-
ning.
 Alslev Skytteforening var 
meget fornøjet over det sto-
re fremmøde, så de ik te-
stet deres nye anlæg med 
automatisk markering og 
udskrivning. Det blev jo til 
over omkring 1800 skud på 
2½ time.

Hans Ole med præmien

D  4.   E

Af 171050/72 John Martin Christiansen (Chris)

De Danske Forsvarsbrødre i Esbjerg a holdt i anled-
ning af Danmarks befrielse den 4. maj 1945, en min-
dehøjtidelighed ved Mindestenen i Gravlunden i Es-
bjerg, hvor Luftværns-Artilleri-Foreningen deltog 
med fane samt fanebærer sammen med andre faner 
fra Esbjerg.

S    4.  
   V

Af 171050/72 John Martin Christiansen (Chris)

Lørdag den 4. maj var det 68 år siden, at budska-
bet kom, ca. 100 var mødt frem til en markering 
af den historiske dag

I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har op-
lyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland 
og i Danmark har overgivet sig.

>>
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Lørdag den 4. maj lød det 68 år gamle frihedsbud-
skab over mindelunden, hvor ca. 100 fremmødte var 
med til markering af dagen, samt faner fra Danske 
Artilleriregiment, Forsvarsbrødrene Varde og Ølgod, 
Sønderjyske Feltartilleriforening samt Luftværnsar-
tilleriforeningen, Esbjerg Afdeling.

TUR I KRONDYRS LAND 2013
LAF Esbjerg arrangerer igen i år og for 3 gang en tur til ”Krondyr-land 

og datoen er sat til

Lørdag den 14. september 2013

Der køres i egne biler, og prisen er igen kun kr. 125,--

Programmet bliver:
Kl. 13.30 Start på Kløverbakken, Strandvejen, 6852 Henne. (1 km øst for Henne Kirkeby).
Kl. 14.30 Flygtningekirkegården, Præstegårdsvej, 6840 Oksbøl.
Kl. 16.00 Oksby Gamle Kirke, Blåvandvej, 6857 Blåvand.
Kl. 16.30 Grilhytten Elipsen, Skallingevej, Ho, 6857 Blåvand.

Temaet i år er minerydning på Skallingen, Flygtningekirkegården i Oksbøl og så nyt om Filsø og 
krondyr.

I Ho tænder vi op for grillen med bøffer og pølser samt tilbehør. Medbring selv drikkevarer og be-
stik.

Max deltagerantal 35, så først til mølle! Senest tilmelding den 7. september 2013 til Hans Ole på 
hosvilladsen@mail.dk eller 40 44 94 80.

Vi ses igen til en spændende tur med fortællinger fra natur- og kulturlandskabet i Vestjylland.

 Foruden frihedsbudskabet blev der sunget og lyt-
tet til taler fra Borgmester, Gylling Haahr, Varde og 
Stabschef, oberstløjtnant Karsten Jørgensen, Danske 
Artilleriregiment.
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Fyns Afdeling oprettet 22. februar 1950

Formand: 707919/66 Folmer Riis, Langstedgyden 52, Turup, 5610 Assens, tlf. 6479 1353, mobil 62261726, e-mail: riis@it.dk 
Sekretær: 200170/90 Kim Brandt Thomsen, Birkevænget 9, Måre, 5853 Ørbæk, tlf. 6598 2805, mobil 6135 1462, e-mail: osalle@os.dk 
Kasserer: 367277/58 Jørgen Månsson, Bondemosevej 48, 5540 Ullerslev, tlf. 2011 7536, e-mail: joeergen-mfaansson@webspeed.dkvt

Lørdag 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).

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

Tirsdag den 3. september 
Ud lugt sammen med Folk og Forsvar 
Nærmere oplysninger og tilmelding, 
kontakt Chr. Laursen telefon 24 89 71 21 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger).

Torsdag 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 7. september 
Fugleskydning: 
Kl. 9.00 på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, Odense 
med morgenkaffe, salg af skydelodder, nærmere 
oplysninger og tilmelding (senest 15. aug.) 
kontakt Ole Strunge tlf. 30 32 14 08
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Tirsdag den 10. september 
Besøg på Telegrafmuseet i Fredericia
(Museet på Bülows Kaserne.)

Rundvisning ved Kaptajn P. Rochler. Transport sker 
med minibus fra Odense, Hunderupskolens parke-
ringsplads (ved Solfaldsvej). Afgang kl. 18.15 
 Tilmelding senest 21. aug. på tlf. 64 79 13 53 eller 
til e-mail adressen riis@it.dk
(I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Samling).

Søndag den 13. oktober 
De Blå Baretters March 
Start mellem kl. 9.00 og 11.00 på Bellingeskolen, 
Sædekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Torsdag 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 al-
lerede har gjort det.

Lune Jyde:
Fra damplokomotivernes tid.
Hans og Søren befandt sig overordentlig godt i hinandens selskab, især når det blev suppleret med en passende kvantum våde 
varer. En sen aften, hvor de havde dyrket selskabslivet ret intenst, var de på vej hjemad i Sørens HGF. Ved en jernbaneoverskæring 
måtte de stoppe og vente på et tog, og den tid kunne de passende benytte til at lukke de trætte øjne i for en kort stund. Da toget 
larmede forbi, blev de forholdsvis vågne.
– Sikken en stor by, vi kører igennem, udbrød Søren søvnigt.
– Ja, sagde Hans, - men lagde du mærke til, at der var ild i det første hus?
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Jylland Midt Øst Afdeling  oprettet 20. februar 2013

Formand: 506126/61 Jørgen Krabbe, Damtoften 12, 8260 Viby, tlf. 2924 1011, e-mail: jorgenkrabbe@hotmail.com 
Sekretær: 240457/74 Johnny Larsen, Moldevej 29, 2  tv, 7100 Vejle, tlf. 2460 1750, e-mail: mors.navn@jubii.dk
Kasserer: 030252/73 Karsten Vestergaard Nielsen, Dalstrøget 37, 8600 Silkeborg, tlf.8682 0385, mobil 41036 3285, e-mail: karstennielsen@hotmail.com  

Afdelingen indbyder hermed alle medlemmer til vort første arrangement

Oberst (pens.) Frank B. Jørgensen (506 113)

beretter om sit militære liv, som bl.a. omfatter en periode 
som stedfortrædende chef for KFOR/REAR, under titlen:

FRA REKRUT I LUFTVÆRNET TIL 
GENERALINSPEKTØR FOR ARTILLERIET

Arrangementet inder sted i klublokalerne på første sal 
hos Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger.

KOVNOGADE 2, 8000 ÅRHUS C

Tirsdag den 17. september 2013 Kl. 19.00

Vi starter med middag, hvortil der serveres 1 øl. 
Pris for arrangementet er 75 Kr. (Aftalte penge, tak)

Tilmelding på en af følgende telefoner: 2924 1011, 4036 3285, 8622 1376, 2460 1750 
eller på e-mail til følgende adresse: laf.midtoest@outlook.dk
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Jylland Midt Vest Afdeling  oprettet 22. september 2010

Formand: 590810/63 230653/74 Jørgen Sinkjær Bilgrav, Sundsdahlvej 39, Ramme, 7620 Lemvig, tlf. 9788 9816, mobil 2128 0650, e-mail: js.bilgrav@gmail.com
Sekretær: 190150/70 Svend Erik Larsen, Kornblomsten 31, 6950 Ringkøbing, tlf. 2046 8931, e-mail: ulla-svend@larsen.mail.dk 
Kasserer: 621285/64 Svend Aage Christensen, Husby, 6990 Lemvig, tlf. 9749 5546, mobil 4231 6636 e-mail: svendbogbus@gmail.dk

S    
   

Af 171050/72 redaktør John Martin Christiansen

Luftværns-Artilleri-Foreningen, Jylland Midt Vest Af-
deling deltog med fanen i afsløringen af en minde-
sten for 7 unge lyvere. De omkom alle den 25. sep-
tember 1942, da deres Lancaster blev skudt ned og 
styrtede ned i udkanten af Kongenshus Hede. Den 
25. maj 2013 – 71 år senere – ik de deres minde-
sten i Grønhøj.

LAFs fane med Kaj Olsen

Mindesten for de syv lyvere

C  M  S  2013

Af 385062/58 Kaj Olsen

Så er vi ved at være klar til udstillingen i Finde-
rup, vi har fået anvist en plads, hvor der vil bli-
ve opstillet en 40 mm luftværnskanon en irling 
stinger missil samt køretøjer af forskellig art 
samt en udstillingstelt med signalmateriel med 
mere.

Det der forventes af os er at vi laver en levende ud-
stilling, det vil sige fredag – lørdag – søndag er ud-
stillingen bemandet og i stand til at lave opvisning af 
det udstillede materiel.
 Det vi efterlyser nu er nogle som kunne tænke sig 
at prøve at blive iklædt og være soldat i en uge.
 Der vil mulighed for at deltagerne og hjælperne at 
få anvist plads til campingvogne (ønsker I plads til 
en campingvogn skal i tilmelde den senest 14 dage 
før med mail til kaj.olsen@energimail.dk).
 Programmet i store træk – onsdag opstilling og 
klargøring samt om aftenen social hygge med mu-
lighed for at tage med ture i området til museer og 
andet – torsdag samme program – fredag formiddag 
klargøring til at lave opvisning for militært personel 
– lørdag og søndag opvisning for civilt publikum – 
og søndag aften pladsen ryddes. Du kan se mere på 
hjemmeside: www.jdrveteranpanser.dk.
 Der vil være en koldkrigssone krigsspil opvisning 
af både gammelt og nyt materiel – udstillingen er 
Danmarks største af sin art.
 Det vil en god ide, at komme i god tid af hensyn 
til tra ikken, da der vil komme mange gæster, sidste 
gang var der ca. 5.000 besøgende om søndagen.

Kørselvejledning:
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Formand: 100149/69 Kurt Jaenicke, Kirkevej 49, 6360 Tinglev, tlf. 7468 7178, e-mail: kurt@jaenicke.dk
Sekretær: 310140/69 Frede Jørgensen, Jernbanegade 2, 1 tv, 6300 Gråsten, tlf. 7363 1025, e-mail: gfj@mail.dk 
Kasserer: 250349/69 Bent Eskildsen, Lærkevej 12, Kollund, 6340 Kruså, tlf. 7467 8711, e-mail: ekildsen@nypost.dk

Jylland Syd Afdeling oprettet 8. september 2010

SÅ ER VORES SENSOMMERTUR KLAR
D  7.  2013

Vi mødes på Rømø
Kør lige over krydset mod Lakolk og sving ind på 2. parkeringsplads til højre kl. 10.00.

V     B
Der indes i dag stadig 52 forladte bunker på Rømø. Mange af dem er ”sandet til” eller gemt 

af træbevoksning. Vi skal under kyndig vejledning besøge 2 af de største bunker, der er blevet 
åbnet i de senere år, nemlig ”Heidemarie” og ”Seeelefant”. Det anbefales, at man har praktisk tøj 

på samt gode travesko, og det vil være en fordel med en lommelygte. 
Turen er på ca. 2 km, og den tager ca. 2½ time.

Derefter tager vi til Kommandørgården, Juvrevej 60

Det er en gammel Hvalfangerkaptajnsgård fra 1700-tallet, der er lot møbleret med 
tidssvarende møbler. I en lade kan man se et skelet af en kaskelothval, der giver et godt indtryk af, 

hvilke store dyr og naturkræfter datidens kaptajner kæmpede med i det nordlige ishav.

Inden vi besigtiger Kommandørgården, får vi lidt at spise i cafeen, og der er 2 retter at vælge imellem:

A. Stegt silde ilet med karto ler og smørsauce.
B. Frikadeller med karto ler, rødkål og brun sauce.

Dertil 1 øl eller vand efter frit valg
(Giv venligst besked ved tilmelding, hvad i ønsker at spise)

Turen er med vore damer, og vi håber på stor tilslutning

Pris inkl. entreer og en af ovennævnte menuer er kr. 150,-

Tilmelding er nødvendig, og sidste tilmelding er den 31. august 2013 til: 
Frede Jørgensen, Jernbanegade 2, 1. tv, 6300 Gråsten, tlf. 73 63 10 25, e-mail: g j@mail.dk 
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Københavns Afdeling oprettet 29. november 2011

Formand: 689706/65 Bent Marchmann, Smedebakken 6, 3490 Kvistgård, tlf. 4913 9106, e-mail: marchmann@hansen.mail.dk 
Sekretær:228787/54 Peter Pedersen, Edward Greigs Gade 17, 4 th, 2100 København Ø, tlf. 3920 7475, mobil 4010 3085
Kasserer: 606612/64 Lennart Marcussen, Folemarksvej 31, 2605 Brøndby, tlf. 3050 3129, e-mail: lma.tk@kabelmail.dk

BESØG I EJBYBUNKEREN
J  303, 2610 R

Københavns Afdeling indbyder til nogle hyggelige timer med pårørende til et besøg i Ejbybunkeren.

D   

Ejbybunkeren blev bygget som kommandocentral for Københavns Luftforsvar. 
Den blev taget i brug i 1954 under den kolde krig mellem Øst og Vest.

I næsten 17 år var bunkeren bemandet døgnet rundt og klar til kamp, hvis den kolde krig blev varm.
I 1971 blev kommandocentralen lyttet fra Rødovre til Vedbæk nord for København.

I alle årene var bunkeren omgærdet af både hegn og hemmelighedskræmmeri.
Der var bevæbnede vagter og adgang strengt forbudt for uvedkommende.

Der vil være rundvisning onsdag den 25. september 2013, kl. 13.00

Deltagergebyret er kr. 50,- inkl. en øl eller vand samt en sandwich

Der vil være god forbindelse med offentlig transport, hvor man kan tage bus linie 142 fra Vanløse station 
mod Skovlunde station, stå af ved HF Dano på Jyllingevej og gå over vejen, så er man der faktisk.

Tilmelding:
Formand, Bent Marchmann

E-mail: marchmann@hansen.mail.dk 
Sekretær, Peter Pedersen

Tlf. 39 20 74 75 eller 40 17 30 85
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Randers Afdeling oprettet 25. april 1964

Formand: 241248/68 Paul Erik Wolff Danetoftevej 7, 6520 Toftlund, tlf. 7483 1249, e-mail: pewolff@klikpost.dk 
Sekretær: Vakant 
Kasserer: 385097/58 Fritz Broberg, Marienborgvej 66, 8900 Randers, tlf. 8643 0010, e-mail: marienborgvej@webspeed.dk

P

Vores egen pokalskydning blev igen vundet af Frits 
Broberg med 323 point.
 Den afsluttende pokalskydning i De Samvirkende 
Soldaterforeninger blev en gentagelse af sidste år.
Marineforeningen vandt både den ordinære pokal 
og fremgangspokalen.
 Bedste skytte både på vores hold og samtlige hold 
var Frits Broberg fra LAF med 49 point.
 Vi starter som sædvanligt skydningen igen 1. man-
dag i oktober måned 2013.

B /
Afdelingen har efter afslutningen af skydesæsonen 
haft den første planlagte og eneste bowlingaften i 
denne sæson. Den blev afviklet den 23. maj 2013 i 
Bjerringbro.
 Det blev imidlertidig heller ikke i år til bowling, 
idet der ikke var lykkedes at inde et nyt bowling-
center i stedet for det nedlagte center.
 Laila og Jens Christensen som bor i Bjerringbro 
havde i stedet arrangeret en sommertur ud i det blå. 
Men på grund af det kolde vejr blev det kun til en lil-
le tur rundt i området hvor de bor.

 Efter den ultra korte tur blev deltagerne i stedet 
inviteret indenfor hos Laila og Jens Christensen.
 Mændene drøftede samtidigt, over en øl, hvad der 
var sket siden sidst, af små og store begivenheder og 
aktuelle emner i bestyrelsen.
 Efter vores lille bestyrelsesmøde blev vi kaldt til 
bords. Laila sørgede sædvanligt for en god bevært-
ning af deltagerne. Naturligvis en lille snaps til sil-
den og osten. Herefter nød vi kaffen med hjemme-
bagt kage, medens snakken som gik livligt.
 Mange tak til værtsparret Laila og Jens Christensen, 
fordi I endnu engang sørgede for en hyggelig aften.

K  
Skydning – vi starter igen den 7. oktober 2013 på 
skydebanen i Vorupør, kl. 19.30.

A :
7. oktober 2013 Skydning
21. oktober 2013 Skydning
4. november 2013 Skydning
18. november 2013 Skydning
9. december 2013 Juleskydning

Sjællands Afdeling oprettet 16. september 2010

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

R   A

Af 621306/64 Landsformand Hans Peter Bach

Selvom det var koldt den 11. april havde vi en dej-
lig dag i Avedørelejren. 37 personer havde taget 
imod invitationen til at komme på rundvisning i 
lejren.

Vi startede med at spise stegt læsk og persillesovs i 
den gamle kostforplejning der i dag fungerer som re-
staurant.
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 Der gik snakken livlig som den plejer, de gamle 
soldaterhistorier kom frem.
 Derefter foregik rundvisningen med Jens Frederik 
Jørgensen i spidsen, Jens Frederiks viden og dejlige 
humør gør altid turen god og oplevelses værdig, der 
blev også fortalt mange soldaterhistorier undervejs.
 Rundvisningen sluttede kl. 15.00, da var vi også 
godt forfrosne. 
 En stor tak til alle deltagere for en god dag.

RUNDVISNING PÅ STEVNSFORTET
L   10.  . 12.00

Koldkrigsmuseet Stevnsfortet er et spændende forsvarsanlæg. Hvor du bl.a. kommer jorden ser det 
store antal gange og rum, der blev bygget under den kolde krig.

Du kan se en del gammelt luftværnsmateriel, bl.a. kanon model L 60 
og et par Firlinge som har været brugt i Luftværnsartilleriet.

 Indgang Kanon 40 mm  luftværnskanon L60 Tunnel

Denne dag har Militær Køretøjsforening træf på fortet, så er du interesseret i gamle militær biler, 
så kan de også ses den dag.

Mødetid ved indgangen til Stevnsfortet senest kl. 11.30
Adressen er Korsnæbsvej 6, 4673 Rødvig

Kørsels eller rejsevejledning kan fås ved tilmelding.

Rundvisningen varer 1½ time, efter rundvisning vil LAF byde på en øl eller vand.

Du kan også tage en madkurv med og spise i området. Museet åbner kl. 10.00 og lukker kl. 18.00,
Så der er god tid til selv at gå på opdagelse. Jeg er der i hele åbningstiden.

Pris for deltagelse er 100,00 kr. inkl. rundvisningen og øl/vand.

Tilmelding senest søndag den 25. juli 2013 til: 
Hans Peter Bach, tlf. 40 42 69 04 eller e-mail. hp@hpbach.dk
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Formand: 582401/63 Bent Osmer Clausen, Møllesøvej 9, 9280 Storvorde, tlf. 9831 0147, mobil 4160 0307, e-mail: boc@skylinemail.dk 
Sekretær: 621503/64 Jørgen E. Andersen, Hvedevænget 32, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf. 9897 1587, mobil 2857 0722, e-mail: ja@has.dk 
Kasserer: 544753/62 Henning B. Olsen, Møllebækvej 2, 9330 Dronninglund, tlf. 9884 1627, mobil 2126 1627, e-mail: henning.b.olsen1@gmail.com

Aalborg Afdeling oprettet 28. november 1964

LAF – F  

Af 582401/63 Formand Bent Osmer Clausen 

Torsdag den 2. maj 2013 a holdt Aalborg afdeling det første møde i lang tid.
Som ny formand havde jeg den geniale tanke, at hvis noget kunne lokke medlemmerne frem, så var det GRATIS ØL.

Kun 7 mødte frem på Søgaards Bryghus, hvor vi havde en hyggelig aften, først med en yderst oplagt ølentusiast 
Niels Tikøb Olsen der fortalte om bryggerkunsten og lidt om bryggeriets drift, første smagsprøve blev nydt.
 Vi blev så bænket i den hyggelige restaurant, og under yderligere et par smagsprøver gik snakken lystigt, min-
der fra et medbragt fotoalbum blev gennemdrøftet.
 Ved 22 tiden stoppede vi snakken og blev enige om at fortsætte en anden gang.

CLASSIC MILITARY SHOW
Der foregår i Camp Tovby i Finderup øvelsesterræn

Der vil bl.a. blive fremvist både 40 mm luftværnskanon, irling og muligvis en 90 mm luftværns-
kanon bemandet og udstyret med radiomateriel m.m. fra dengang. Herudover vil der blive vist 

forskellige køretøjer, kampvogne både gamle og nye, opvisning med ly og helikopter, kampe 
i øvelsesbyen og meget mere. Der kan ses mere på hjemmesiden: www.jdrveteranpanser.dk. 

Der kan arrangeres opsamling på:
Hjallerup rutebilstation  kl. 07.30
Aalborg Rutebilstation ca.  kl. 08.00
Shell Støvring ca.  kl. 08.30

Vi har hyret en minibus med plads til 15. personer, så tilmeldinger er efter først til mølle 
princippet, turen koster 150,00 pr. person. På turen til Finderup kan der købes øl og vand 

i bussen. Der fore indes en Café de Normandie i Camp Tovby, der kan klare eventuel 
frokostforplejning. Vi regner med hjemtur ca. kl. 16.00 eller efter aftale.

Tilmelding til turen skal gerne ske hurtigst muligt eller senest fredag den 16. august 
på tlf. 41 60 03 07 eller på mail: boc@skylinemail.dk 

m.v.h. 582401/63 Bent O. Clausen
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J  2013 
1 270133/55
 Gubbe
 Carsten Hjøllund
 Kjelstrupvej 6.
 9500 Hobro
 Tillykke med de 78 år

1 582744/63
 Carl Laugesen
 Lærkevej 10
 8850 Bjerringbro
 Tillykke med de 71 år

1 010751/72
 Bjarne Karl Kastrup
 Vesterkobbel 104
 6400 Sønderborg
 Tillykke med de 62 år

3 188254/49
 Oberst, Gubbe
 Per Svensson
 Grøndalsvej 66, st.
 2000 Frederiksberg
 Tillykke med de 84 år

4 366907/58
 Bent Aage Larsen
 Rosenlundvej 11
 3660 Stenløse
 Tillykke med de 75 år

4 582416/63
 Kristian Anton Madsen
 Brobjerrevej 12
 8800 Viborg
 Tillykke med de 70 år

5 689706/65
 Hædersgubbe
 B.E. Marchmann Hansen
 Smedebakken 6
 3490 Kvistgård
 Tillykke med de 68 år

6 424094/59
 Willy Møller Sørensen
 Dalsvinget 9
 Vrold
 8660 Skanderborg
 Tillykke med de 72 år

6 582643/63
 Benny H. Carlsen
 Vestergjeringvej 23
 6715 Esbjerg N
 Tillykke med de 69 år

8 157820/52
 Æresgubbe
 Poul Thulstrup Bruhn
 Aldebertsmindevej 21
 7100 Vejle
 Tillykke med de 82 år

9 153646/52 
 Æresgubbe
 J. Kjelms Petersen
 ”Sølund”
 Ryesgade 18.5. lejl. A510
 2200 København N
 Tillykke med de 82 år

9 90758/76
 Carl Ejner Friis Lyngsø
 Egevangen 2
 6800 Varde
 Tillykke med de 55 år

10 978/48
 Æresgubbe
 Thorvald Højlund Thomsen
 Vesterbro 37 C
 4660 St. Heddinge
 Tillykke med de 86 år

11 269800/55
 Æresgubbe
 Erik Caspersen Jensen
 Karensmindevej 9, 1. tv.
 4300 Holbæk
 Tillykke med de 77 år

11 590797/63
 Gubbe
 Ingvar K. Mogensen
 Strandvejen 99
 3770 Allinge
 Tillykke med de 69 år

11 53217/65
 Niels Jørgen Andersen
 Bymarken 7
 9530 Støvring
 Tillykke med de 68 år

12 692307/66
 Dan Carsten Andersen 
 Brøndby Alle 9
 2660 Brøndby Strand
 Tillykke med de 67 år

13  130754/74
 Gubbe
 John E. Duncan Hansen
 Gækkelundsvej 23 A
 4200 Slagelse
 Tillykke med de 59 år

14 575/45
 Æresgubbe
 Karl E Thorsen
 Østerbro 102, st.
 9000 Ålborg
 Tillykke med de 91 år

14 40747/68
Hædersgubbe
 Hans Ole Villadsen
 Bredgade 6 A
 6800 Varde
 Tillykke med de 66 år

16 606612/64
 Lennart Marcussen
 Folemarksvej 31
 2605 Brøndby
 Tillykke med de 70 år

16 160758/78
 Gubbe
 Jens Sauer
 Frydebovej 2
 7700 Thisted
 Tillykke med de 57 år

18 58/39
 Hædersgubbe
 Svenn Werner Jørgensen
 Niels Hansens vej 6
 5700 Svendborg
 Tillykke med de 95 år

18 34697/51
 Major, Hædersgubbe
 Bent Henrik Slagslunde
 Lindevænget 62, 2. th.
 2750 Ballerup
 Tillykke med de 83 år

18 590721/63
 Gubbe
 Eskild Aaen
 Agervej 7
 9970 Standby
 Tillykke med de 70 år

19 190751/71
 Hædersgubbe
  Poul-Erik Flemming 

Christensen
 Fjordsgade 2 B, 3. tv.
 8700 Horsens
 Tillykke med de 62 år

19 190753
 Benny Lisby Nielsen
 Grønsmøllevej 7
 7660 Bækmarksbro
 Tillykke med de 60 år

19 230885/54
 Jørgen Hansen
 Petersborgvej 18
 8570 Thustrup
 Tillykke med de 79 år

19 90752/72
 Thue Andersen
 Gyvelvej 48
 7400 Herning
 Tillykke med de 61 år

22 737047/67
 Bjarne Damgaard Madsen
 Tværvej 6
 6753 Agerbæk
 Tillykke med de 67 år

23 692377/66
 Erik Viktor Hansen
 Irisvej 1
 Kaldred
 3493 Eskebjerg
 Tillykke med de 67 år
 
24  179864/53
 Æresgubbe
 Kristian Andersen
 Gammelbyvej 9
 4900 Nakskov
 Tillykke med de 81 år

24 99878/56
 Æresgubbe
 Hilding Habo
 Konkylievej 3
 3630 Jægerspris
 Tillykke med de 77 år

24 470435/60
 Æresgubbe
 Bernt Svendsen
 Egern vej 3
 7470 Karup
 Tillykke med de 72 år

26 260748/70
 Hædersgubbe
  Niels Erik Gudmundsen-

Vestre
 Bengtasvej 2. 2. tv.
 2900 Hellerup
 Tillykke med de 65 år

27 708004/66
 Knud Erik Rasmussen
 Kæmpes Ager 8
 6580 Vamdrup
 Tillykke med de 67 år

28 262998/55
  Æresgubbe og 

Guldemblemist
 Bent Bech Jensen
 Langs Banen 65
 9310 Vodskov
 Tillykke med de 80 år
 
30 37207/67
 Per Dahlgaard
 Dollerupvej 2
 7700 Thisted
 Tillykke med de 66 år

A  2013 
1 010850/71
 Rene Bygsø
 Mosedalsvej 7
 4180 Sorø
 Tillykke med de 63 år

FØDSELSDAGSFONDEN



25P

1 385007/58
 Ove Lauesen
 Bindeledet 10 1th.
 2880 Bagsværd
 Tillykke med de 75 år

1. 125673/51
 Oldgubbe
 Helge Lynge Frydenlund
 Hvolgården 1
 V. Hassing
 9310 Vodskov
 Tillykke med de 83. år

2 737219/67
 Gubbe
 Bjørn Thomsen
 Tved 103 C
 6270 Tønder
 Tillykke med de 64 år

4 353789/57
 Æresgubbe
 Viggo Eggertsen
 Kaj Munksvej 2
 7441 Bording
 Tillykke med de 76 år

5 621406/64
 Gubbe
 Niels J. Toktrup Nielsen
 Hans Kirks Alle 4
 9560 Hadsund
 Tillykke med de 70 år

5 50852/73
 Gubbe
 Ole P. Larsen
 Karlslundevej 2
 4990 Sakskøbing
 Tillykke med de 61 år

6 158104/52
 Hædersgubbe
 Arent Beck Nørgaard
 Lødderupvang 28
 7900 Nykøbing M
 Tillykke med de 82 år

7 070853/73
 Gubbe
 Niels Gundersen
 Annebergparken 20 B
 4500 Nykøbing
 Tillykke med de 60 år

7 1722/47
 Erik Søren Sørensen
 Nørremarksvej 45
 9440 Åbybro
 Tillykke med de 88 år

8 181526/53
 Æresgubbe
 Henri Petersen
 Hvedebjergvej 82
 8220 Brabrand
 Tillykke med de 81 år

8 470455/60
 Æresgubbe
 Gerner Trolle
 Vesterhavsgade 44
 7680 Thyborøn
 Tillykke med de 72 år

8 692450/66
 Gubbe
 Poul Find Jensen
 Sønderås 56
 4200 Slagelse
 Tillykke med de 68 år

8  080857/74
 Gubbe
 Svend Åge Vebel
 Gøgevangen 19
 3220 Græsted
 Tillykke med de 56 år

9 090852/72
 Allan Nielsen
 Brydegårdsvej 12
 5700 Svendborg
 Tillykke med de 61 år

10  759/45
 Oldgubbe, Guldemblemist og
 Æresmedlem
 Poul Lorentzen
 Ternevej 102
 Odense NV
 Tillykke med de 90 år

10 590839/63
 N. Peter Pille
 Ovstruplundvej 24
 4800 Nykøbing F
 Tillykke med de 69 år

12 181725/53
 Kristian Bach 
 Vestbyen 9
 9640 Farsø
 Tillykke med de 81 år

12 544781/62
 Hædersgubbe
 Mogens Christiansen
 Saxovej 220
 5210 Odense NV
 Tillykke med de 70 år

12   120863/83
 Gubbe
 Johan Henrik Kehler
 Svejåsen 24
 3210 Vejby
 Tillykke med de 50 år

12 126074/51
 Aage Bent Hansen
 Slagelsevej 6
 6000 Kolding
 Tillykke med de 81 år

14 466538/60
 Æresgubbe
 Per Terp Jensen
 Hattesens Alle 16, st. tv.
 2000 Frederiksberg
 Tillykke med de 72 år

13 153028/52
Hædersgubbe
 Bent Nissen
 Skottegården 35, 2. tv.
 2770 Kastrup
 Tillykke med de 82 år

14 139174/51
 Hædersgubbe
 Svend Erik Sørensen
 Herkules Alle 34, 1.
 2770 Kastrup
 Tillykke med de 83 år

16 85071/58
 Børge Selch 
 Sydtoften 67
 7200 Grindsted
 Tillykke med de 75 år

17 134723/51
 Herluf Lorentzen
 Firehusevej 3
 7100 Vejle
 Tillykke med de 83 år

15 354074/57
 Gubbe
 Niels Erik Vesterager
 Gyvelvænget 13
 6920 Videbæk
 Tillykke med de 76 år

16 299799/56
 Hædersgubbe
 Werner Brøns 
 Vor Frue Kirkevej 14
 4000 Roskilde
 Tillykke med de 78 år

17  367062/58
 Gubbe
 Peder Larsen
 Snekkerupvej 23
 4200 Slagelse
 Tillykke med de 75 år

17   519006/61
 Hædersgubbe
 Erik Chr. Quist
 Ndr. Banevej 34 A
 3400 Hillerød
 Tillykke med de 72 år

18 385027/58
 Æresgubbe
 Carl Ove Zachariassen
 Storegade 41
 4780 Stege
 Tillykke med de 74 år

20 ?
 Nicolai Christiansen
 Todsbølvej 21
 6360 Tinglev
 Tillykke med de 65 år

20 385150/58
 Æresgubbe
 Finn O. Lerbæk Pedersen
 Ribe-Vejle Landevej 103
 6622 Bække
 Tillykke med de 75 år

21   210847/69
 Hædersgubbe
 Willy L. Hjelesen
 Søborghus Alle 21
 2860 Søborg
 Tillykke med de 66 år

21 309577/56
 Hædersgubbe
 Svend Andersen
 Ørnekildevej 20
 4173 Fjenneslev
 Tillykke med de 77 år

22 479300/60
 Gubbe
 Herluf Svendsen
 Sønder Savstrupvej 5
 7500 Holstebro
 Tillykke med de 73 år

23 3076/47
 Gubbe
 Harry Ekdahl
 Østre Fælledvej 4
 4300 Holbæk
 Tillykke med de 87 år

26  262993/55
 Gubbe
 Gunnar Spindler
 Gl. Egumvej 134
 7000 Fredericia
 Tillykke med de 77 år

26   479408/60
 Hædersgubbe
 Orla Amtkjær Pedersen
 Griegsvej 51
 7500 Holstebro
 Tillykke med de 73 år

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

28 590795/63
 Hædersgubbe
 Henrik Preben Olsen
 Sorgenfrigårdsvej 48, 1.th
 2800 Kgs. Lyngby
 Tillykke med de 69 år

28 280846/72
 Preben Ladingkær
 Tværgade K, 1.
 5750 Ringe
 Tillykke med de 67 år

29 181725/53
 Æresgubbe
 S. Holm 
 Parkvej 1
 4490 Jerslev Sj.
 Tillykke med de 81 år

30   544440/62
 Frank Nørgaard
 Platanvej 44
 7700 Thisted
 Tillykke med de 71 år

30 300852/73
 Jørgen Kristensen
 Markskellet 130
 4300 Holbæk
 Tillykke med de 61 år
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31 827/45
 Æresgubbe
 Erik Middelbo
 J.P. Larsens Vej 124, 4.
 8220 Brabrand
 Tillykke med de 89 år

31   310848/69
 Bjarne Jessen
 Aavangen 12
 6800 Varde
 Tillykke med de 65 år

S  2013
2 707983/66
 Harly Olesen
 Nørgårdvej 11
 7600 Struer
 Tillykke med de 67 år

3 030951/72
 Gubbe
 Mogens Toft Hansen
 Mårvænget 25
 5800 Nyborg
 Tillykke med de 62 år

3 030957/80
 Oberst
 Birger Mejlholm
 Vibevej 104
 7439 Ikast
 Tillykke med de 56 år

4 544753/62
 Hædersgubbe
 Henning Bjarne Olsen
 Møllebækvej 2
 9330 Dronninglund
 Tillykke med de 70 år

5 50948/58
 Hædersgubbe
 Erling Vargaard Juul
 Gl. Præstegaardsvej 5, st. th.
 6070 Christiansfeld
 Tillykke med de 65 år

6 171070/53
  Gubbe, Guldemblemist og 

Æresmedlem
 Kjeld Espersen
 Mosekrogen 38
 5330 Munkebo
 Tillykke med de 78 år

7 506218/61
 Flemming Sørensen
 Nr. Felding Kirkevej 3
 7500 Holstebro
 Tillykke med de 71 år

7 423872/59
 Søren Madsen
 Ishøj Bygade 45
 2635 Ishøj
 Tillykke med de 73 år
 

8   139481/51
 Oldgubbe
 Herluf Børge Christiansen
 Sneumvej 189
 6731 Tjæreborg
 Tillykke med de 83 år

8  270221/55
 Gubbe
 Helmer Hansen
 Parkvej 37, 2. th.
 2630 Tåstrup
 Tillykke med de 77 år

8 737246/67
 Gubbe
 Svend Erik Christensen
 Skottehuse 2
 4672 Klippinge
 Tillykke med de 66 år

8 080956/77
 Flemming Jørgensen
 Diskovej 22
 9210 Ålborg SØ
 Tillykke med de 57 år

9 385057/58
 Flemming Viebjerg
 Vievabg Alle 10
 2610 Rødovre
 Tillykke med de 75 år

9 525523/62
 Flemming Veng Skindberg
 Stængelrisvej 37
 5620 Glamsbjerg
 Tillykke med de 70 år

10 100955/74
  Flemming Christian 

Frederiksen
 Sukkertoppen 91
 7100 Vejle
 Tillykke med de 59 år

10 299917/56
 Æresgubbe
 Verner Frydenberg Andersen
 Oldfuxvej 19
 2400 København NV
 Tillykke med de 78 år

12   416902/59
 Gubbe
 Erling Friis Rasmussen
 Nøddelunden 19
 5580 Nørre Åby
 Tillykke med de 76 år

12   385097/58
 Æresgubbe
 Frits Broberg
 Marienborgvej 66
 8900 Randers
 Tillykke med de 75 år

12 798844/68
 Hædersgubbe
 Erik Hvidtfeldt Lorentzen
 Elmevej 21
 2670 Greve
 Tillykke med de 70 år

12  120952/72
 Leif Iver Hansen
 Udsigten 29
 5500 Middelfart
 Tillykke med de 61 år

13   385173/58
 Christian Hansen Friis
 Stengårdsvej 126, 2. tv.
 6705 Esbjerg Ø
 Tillykke med de 75 år

11 506187/61
 Ejner R. Nielsen
 Degnevænget 12
 5270 Odense N
 Tillykke med de 71 år

15 150947/69
 Willy Bernberg
 Åglimt 35
 7200 Grindsted
 Tillykke med de 77 år

15 150948/69
 Anders Høj Kristensen
 Frøslevvej 10 B
 6330 Padborg
 Tillykke med de 65 år

15 353753/5
 Per Bjarke Fuglsang
 Novavej 13, Draby
 8400 Ebeltoft
 Tillykke med de 77 år

16   653249/65
 Gubbe
 Gunnar Nielsen
 Ålholmvej 95
 7400 Herning
 Tillykke med de 68 år

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

21   416875/59
 Gubbe
 Svend Erik Hansen
 Viborgvej 19
 7160 Tørring
 Tillykke med de 74 år

21   424020/59
 Æresgubbe
 Hans B. Nielsen
 Vassingrødvej 60
 3540 Lynge
 Tillykke med de 73 år

23  544810/62
 Andreas Johnsen
 Markledgade 16
 6240 Løgumkloster
 Tillykke med de 73 år

23 134797/51
 Carsten P. Lund
 Blegen 8, 1. tv
 6200 Aabenraa
 Tillykke med de 83 år

24 3623/49
 Gubbe
 Paul Hansen
 Ge ionvej 29
 3600 Frederikssund
 Tillykke med de 85 år

25 590717/63
  Hædersgubbe, Guld-

emblemist og Æresmedlem
 Arne Pedersen
 Sjørringvej 11
 2770 Kastrup
 Tillykke med de 70 år

26 260957/74
 Svenning Thyrrestrup
 Elmevej 1
 Hornum
 9600 Års
 Tillykke med de 57 år

29  335451/57
 Gubbe
 Kurt V. Thomsen
 Aabakken 7
 6000 Kolding
 Tillykke med de 78 år

29   335487/57
 Hædersgubbe
 Arne Nielsen
 Stævnevej 33
 5700 Svendborg
 Tillykke med de 77 år

30 707947/66
 Mogens Jensen
 Godske Lindenovs Vej 237
 9210 Ålborg SØ
 Tillykke med de 67 år

30   300949/70
 Koenraad Peter Sijp
 Vestergade 24
 6520 Toftlund
 Tillykke med de 64 årvw
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Ønsk dig eller bestil selv nogle LAF-ting, 
der viser at du er medlem af foreningen 

(og brug dem):

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

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

Regimentsmærkerne er både jydske 
og sjællandske. 

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

Tlf. 3250 9077 eller på e-mail: kipap@get2net.dk

VI SÆNKER FANEN
151/39 Otto Ahlmann Olsen
Godsager 13
2670 Greve

153039/52 Henning Rasmussen
Midtløkke 3
V. Sottrup
6400 Sønderborg

181374/53 Knud Egon Andersen
Mågevej 14
9850 Hirtshals

230741/54 Jens Chr. Sørensen
Tårnvej 247, 5.
2610 Rødovre

707920/66 Hædersgubbe Frode Ohlsen
Skjoldagervej 2
6510 Gram

120453/75 Renè Hertz
14, Rue de la Juivere
30200 Bagnols ur Cerer
Frankrig

ÆRE VÆRE DERES MINDE

Sjællandske Luftværnsregiment Jyske Luftværnsregiment



Afl everet til postvæsnet marts 2013

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

Ansvarshavende redaktør: Hans Peter Bach

FOTO FRA DENGANG VI VAR INDKALDT . . . . .
Projektøren fortsætter med foto fra dengang vi var indkaldt:
Foto er lånt fra 500159/1961 Bent Hansens hjemmeside – Avedørelejren.
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