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FORMANDEN 
HAR ORDET

Af 621306/64 
Landsformand Hans Peter Bach

REDAKTØRENS 
HJØRNE

Af 171050/72 
Redaktør 

John Martin Christiansen (Chris)

Efter en noget kold forår håber jeg at, varmen er kom-
met til landet når disse linjer læses. Jeg vil prøve at 
komme lidt ind på fremtidige arrangementer. Jeg vil 
selvfølgelig starte med de førstkommende, som du 
også kan læse om andre steder i bladet.

Jeg vil dog fremhæve Jubilardagen i Tønder. – Rig-
tig mange af vore medlemmer har haft sin soldatertid 
i Tønder, derfor synes vi det ville være interessant at 
arrangere jubilardagen netop der. Der hvor vi lå den-
gang, står der ikke mere Tønder kaserne, men SKAT 
på bygningen. Udenoms arealet kan du dog sagtens 
kende, det ligner sig selv. På grund af den manglen-
de kaserne har vi valgt at mødes på Zeppelin muse-
et ude ved soldaterskoven, middagen a holdes i Skyt-
teforeningen, lige bag det gamle Schweizerhalle som 
mange af jer sikker husker. 

Middagen vi byder på vil være helt speciel – der kom-
mer en madvogn med buffet, spis hvad du kan af bl.a. 
følgende: Nakkesteg – Kalkunsteg – Karrypølser – 
Grillet skovhuggerskinke – Pommesfrites – Sennep 
– Ketchup – Mayonnaise – Flutes – Kartoffelsalat – 
Agurkesalat – Hvidkålssalat – Gulerodssalat – Pasta-
salat – Bauersalat – Tsatsiki.

Når vi nu holder det i Tønder, så håber vi selvfølgelig 
også at rigtig mange møder op, selv om du ikke har ju-
bilæum i år, så håber vi alligevel at se dig.

Der er masser af mulighed for billig overnatning i Tøn-
der, spørg hvis du ønsker oplysninger om det.
Jubilardagen på Sjælland a holdes som de senere år på 
Sandholmgård.

Vi bestræber os meget for at få så mange arrangemen-
ter som muligt rundt i landet.

Derfor kan jeg også allerede nu offentliggøre vores 
landsgeneralforsamling og formandsmøde i 2016 bli-
ver a holdt den 12. og 13. marts i Århus. Det er i Aar-
hus Samvirkende Soldaterforeningers lokaler i Kov-

Det er dejligt at der kommer en del indlæg i god tid in-
den deadline, så de kan gøres klar til bladet og even-
tuel efterbehandles og sende dem retur så de kan 
anvendes på egne facebook grupper som et par af af-
delingerne gør for at informere så bredt som muligt.

Redaktøren er også behjælpelig med at inde foto på 
internettet samt se i LAFs arkiv.
 

Der er i denne udgave en fortælling om, hvordan en 
”civilist” mødte forsvaret, og hvilke oplevelser han 
havde som værnepligtig. Det er første afsnit så det ty-
der på at der kommer mere i kommende udgaver af 
Projektøren.

Der er i denne udgave også nogle beretninger hvor 
nogle faner har været anvendt.

Der er også kommet nogle nye tiltag som ”LAFs brev-
kasse” og ”Velkommen i LAF” og senere ”INFO fra 
LAFs kontor”.

Der er sket en del forandringer på vores hjemmeside, 
så at den er lettere at inde rund i, hvis du har nogle 
gode ideer så send dem til mig. – vi kan se at besøgs-
tallet er gradvis stigende.

Jeg håber, at du får lyst til at skive en beretning/arti-
kel til bladet når du har læst dette nr. gerne suppleret 
med foto.

Hvis du mangler foto fra din tid i forsvaret er det mu-
ligt at søge efter dem på hjemmesiden www.arkiv.dk. 

Med håbet om en god og varm LAF sommer.

nogade 2, 8000 Aarhus C, så reserver allerede nu de to 
dage. Der vil som sædvanlig være kammeratligt sam-
vær med os og vore damer lørdag aften. Her arbejder 
vi for at få billig overnatning.

>>
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LUFTVÆRNSARTILLERISTENS DAG 2015
ÅRGANGSFESTEN LØRDAG DEN 29. AUGUST 2015

SANDHOLMGÅRD, ELLEBÆKVEJ 11, 3460 BIRKERØD

For årgangene 1940-1945-1950-1955-1960-1965-1970-1975-1980-1985-1990-1995-2000-2005
Men alle andre årgange er naturlig også meget velkommen

 Årgangsparade – arkivfoto 2014 Jernløse Hornorkester – arkivfoto 2014

P :
10.00-10.15   Samling på Sandholmgård
10.15-10.30 Antrædning, velkomst ved LAF
10.30-11.00 Fotografering årgangsvis
11.00-12.00 Jernløse Hornorkester underholder i to afdelinger
11.00-12.30 Hyggeligt samvær for deltagere
12.30-16.00  Middag, gule ærter med tilbehør. Uddeling af fortjensttegn og kammeratligt samvær. 

Lotteri a holdes. Hvis nogle ønsker smørrebrød i stedet kan det arrangeres. 
Aftales ved tilmelding.

Pris for deltagelse i arrangementet er kr. 225,- inkl. 2 snapse og 1 øl
Yderlige drikke kan købes

Kom også for dine kammeraters skyld

Ægtefælle og/eller samlever er velkommen til at deltage.
Der vil være mulighed for overnatning fra fredag til lørdag.
Pris for overnatning er for enkeltværelse kr. 300,- og for dobbeltværelse kr. 400,- pr. nat.
Ovennævnte aftales ved tilmelding.

Ved tilmelding oplyses soldaternr., årgang, adresse og tlf. nr.

Bindende tilmelding senest den 23. august 2015 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 igen 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 
være mulighed for et tilbageblik gennem ”Projektøren” 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 2015
ÅRGANGSFESTEN LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER 2015

For årgangene 1940-1945-1950-1955-1960-1965-1970-1975-1980-1985-1990-1995-2000-2005
Men alle andre årgange er naturlig også meget velkommen

V    Z -  G  T , G  1, 6270 T

P :
09.00-09.30 Samling og registrering ved Museum.
09.30-09.45 Antrædning, velkomst ved LAF, uddeling af fortjensttegn m.m. 
09.45-10.00 Fotografering årgangsvis. 
10.00-12.00 Rundtur på museet og hyggeligt samvær.
12.00-12.45 Gensyn ved og omkring Tønder Kaserne – Hvor Skat bor i dag.

V    T  S  , R  L  39 A, 6270 T

P  :
13.00-17.00  Middag – Som er buffet: Hvor der bl.a. serveres – Nakkesteg, Kalkunsteg, Grillet Skovhug-

gerskinke og Karrypølser med bl.a. følgende tilbehør – Kartoffelsalat, Hvidkål-salat, Gule-
rodssalat, Pastasalat samt en del mere. 

  Det kammeratlige samvær fortsætter.

Pris for deltagelse i arrangementet er kr. 225,- inkl. 2 snapse og 1 øl
Yderlige drikke kan købes

Kom også for dine kammeraters skyld
Ægtefælle og/eller samlever er velkommen til at deltage.
Ved tilmelding oplyses soldaternr., årgang, adresse og tlf. nr. og evt. e-mail-adresse.
Bindende tilmelding senest den 19. september 2015 til:
John Martin Christiansen(Chris)
Tlf. 29 66 51 23 eller e-mail: chrislaf@christiansen.mail.dk 

Landsbestyrelsen har i år valgt at årgangsfesten a holdes i Tønder. Da kasernen ikke er der mere mødes vi 
på Zeppelin- & Garnisonsmuseum Tønder som også har en del luftværnsmateriel stående og spisningen fore-
går i Tønder Skyttekorps lokaler bag ”det gamle Schweizerhalle”.
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Min indgang til Tønder startede i 1966, idet jeg på 
session ”desværre” blev kendt egnet til militærtjene-
ste. 
 Inden da, var jeg i lære som elektriker og udlært 
i 1970. 
 Fik min indkaldelse, men var startet på Teknikum, 
så jeg ik udsættelse. 
 Jeg a brød uddannelsen, og ik så en ny indkaldel-
se. Men, da jeg i mellemtiden var startet på installa-
tør skole, ik jeg endnu en udsættelse. 
 4. maj 1973 faldt så hammeren. 
 Udstyret med madpakke, som min mor havde 
smurt, gik turen mod Tønder. Der var også lige en al-
ternativ madpakke i lasker!
 Turen var lang fra Odense og med skift i Brammin-
ge og videre med ”bumleren” til Tønder! Vel ankom-
met til Tønder, væltede omkring 100 nye rekrutter 
ud på perronen! 
 Hvor er det så lige Tønder kaserne ligger? Heldig-
vis var der en lokal, der holdt og tog imod os i en VW 
boble med soltag! 
 Hurtigt blev vi ”indfanget” ca. 10 personer og blev 
introduceret omkring diverse værtshuse i byen. 
 Enden blev, at vi nok var en smule berusede da vi 
ankom til kasernen. Under indskrivningen var der 
lidt vaklen i geledderne. Under den følgende blod-
prøve, var der nogle som besvimede. 
 Nå, vi overlevede den første dag. 
 Hurtig blev hverdagen ren rutine med indkvarte-
ring, eksercits, FUT, Skydebane, Dometræner m.m. 
 Fritiden gik mest på KFUM soldaterhjem, og om 
fredagen på Sweitserhalle. 
 Jeg tror nok de første 2 måneder kunne man ikke 
få orlov, men jeg havde et ønske at komme til hånd-
boldsstævne på Møn, dengang med 300 hold lige fra 
divisionshold til seriehold. 

 Havde en snak med majoren, og han havde den 
holdning at det ikke bare var elite folk, der ik orlov, 
så den blev bevilliget, på den betingelse, at jeg meld-
te mig tilbage senest kl. 04.00 mandag morgen. 
 Hjemkommet fra Møn søndag aften, efter en hård 
håndbold weekend, var der meget langt til Tønder. 
Udstyret med 2 thermo lasker kaffe og lere stop på 
vejen. 
 Fra Bevtoft krydset til Tønder kan man nemt fal-
de i søvn. Som den ældste på vores stue (første stue 
1. sal), var jeg den, der hver dag skulle melde stu-
en klar til inspektion (Stueformand). Vi havde ingen 
nævneværdige problemer, bortset fra en enkelt epi-
sode, hvor det lige pludselig væltede ind med de så-
kaldte Basser, lidt af et slagsmål, så jeg gemte mig 
under sengen!! 
 Der blev dyrket meget sport, vi havde mange der 
var elite udøvere. De spillede både håndbold og fod-
bold. 
 Vi var ved at være så langt i rekrutforløbet, at vi 
frygtede vores stroppetur med at vade i Videåen. Da-
gen kom også, og vi startede ud. Pludselig kom en 
melding over radioen om, at vi havde vundet Regi-
mentsturneringen i fodbold på Århus stadion. Vores 
Kaptajn der var vild med fodbold, a lyste straks øvel-
sen, og der blev dømt møde i tutten. 
 Så var vi kommet så langt i uddannelsen, at vi skul-
le til at deles op i henholdsvis Karup og Skrydstrup 
hold. Havde en forhandling omkring det som tals-
mand. Man ville have, at folk med privatbiler skulle 
køre i kortege med de øvrige. Vi var ikke enige. Re-
gimentet fastholdt. Og desværre resulterede det i et 
frontalt sammenstød med en på vej til Karup (Kan 
ikke lige huske om det var med dødelig udfald). 
 Vi havde også en samtale med vores Major om-
kring ankomst til Skrydstrup. Jeg spillede hånd-

AKSEL EGEBJERG HANSEN, 3 RKBT MAJ 1973
En fortælling om, hvordan en ”civilist” mødte forsvaret, og hvilke oplevelser han havde som værnepligtig.

Af Aksel Egebjerg Hansen, 3 RKBT maj 1973, Jyske Luftværnsregiment 
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bold med en fra holdet før os, som havde fortalt, at i 
Skrydstrup havde de oprettet en lille forretning med 
udsalg af øl, vand, cigaretter, chokolade og næsten 
alt. Aftalen blev så at det skulle vi tage op når vi var 
ankommet til Flyvestation Skrydstrup (FSN SKP).

(hvordan det gik, kommer i næste afsnit) 

Afslutningen i Tønder foregik på Tønder Hus, med 
rekrut fest. Egentlig var det ikke mig der skulle tale, 
men det blev det, da vi var mange der ikke syntes om 
den, der ellers skulle!
 Jeg ved ikke hvordan jeg gjorde det, men det var 
kun med 5 minutters forberedelse. 

Fortsættelse følger …

Indsendt af Kurt Fohlmann, pens. Chefsergent, som 
gerne hører fra nogen der kan kaste lys over det om-
talte tra ik uheld med civilt køretøj, som er nævnt i ar-
tiklen. Kan kontaktes på: k.fohlmann@ stofanet.dk el-
ler på FACEBOOK.

GUBBEFROKOSTEN 2015
Gubbefrokosten er for alle medlemmer af LAF

Sidste år blev det vedtaget, at gubbefrokosten a holdes hvert andet år på Sjælland 
og hvert andet år i Jylland, I år er det Sjælland der holder for.

 Arkivfoto Arkivfoto

GUBBEFROKOSTEN 
A holdes lørdag den 3. oktober 2015, kl. 12.00 På Sandholmgård, Ellebækvej 11, 3460 Birkerød

Mød op til en dejlig frokost, inkl. 2 øl og 2 snapse og kaffe.
Der vil være Amerikansk lotteri.

Pris for frokosten er kun 200,00 kr. pr. person.
Sidste tilmelding er torsdag den 24. september 2015. – Tilmeldingen er bindende.
Tilmelding til: Arne Pedersen, mail: kipogap@gmail.com eller telefon 32 50 90 77.

Vi ses til en dejlig frokost på Sandholmgård.

Med hilsen til alle LAF-medlemmer.
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I ”Projektøren” nr. 2 2015 annoncerede vi salg af bil-
letter til TATTOO I Sverige den 23. maj 2015. Tattoo-
et var forhåndsorienteret i ”Projektøren” nr. 1 2015.
 Kent Olsson fra vores venskabsforening i Sverige 
havde været behjælpelig med billetter til 20 som alle 
blev solgt heraf 13 fra LAF. 
 Arenaen kan huse op til ca. 15.000 tilskuere af-
hængig af formålet. Der var dog ikke udsolgt.
 Os der havde valgt at tage til Sverige kørte til Mal-
mö eller mødtes på Tårnby Station hvor toget kører 
til Malmö eller rettere Hyllie Station som er den før-
ste efter Øresundsbroen. Malmö arena er beliggende 
lige ved siden af stationen.

Festlighederne startede med tilkøbt middag bestå-
ende af forret Laxtartar med gulbeta, citronemulsi-
on, gröna ärter & krasse. Hovedret Tuppbröst & korv 
med rödvinssås, glaserad lök og ramslökspotatis. 
Dessert Arenaens desertbuffé med rabarberpaj med 
vaniljvisp, hallonpannacotta och chokladkaka med 
bavaroise. Alternativt hemlagad chokladtryffel. Ef-
terfølgende kaffe.
 Tattooet startede kl. 19.30 og varede ca. 3½ time 
inkl. en pause på ½ time.

SWEDEN INTERNATIONAL TATTOO 2015 
Af 798870/68 Landskasserer Torben Rasmussen

I tattooet deltog: Masiqui de la Brigade de Sapeurs-
Pompiers de Paris”, “The Band of the Royal Swed-
ish Army”, “His Majesty the Kings Guard’s Band and 
Drill Team” – Norway, “The Royal Fire Brigade Band” 
– Malmö, Sweden, “The Band of Her Majesty’s Roy-
al Marines”, Storbritanien, “Band of the Royal Reg-
iments The Netherlands”, “The Conscript Band of 
the Finnish Defence Forces”, “The Central Band of 
the Armed Forces of the Czech Republic”, “The Roy-
al Regiment of Scotland Pipes and Drums 3 Scots, 7 
Scots & Of icer Training Corps” “Show and March-
ingband Kunst & Genoegen Leiden Holland”, “Tivoli-
Garden, Danmark” og The Royal Signals Motorcycle 
Display Team The White Helmets”.
 Herudover deltog “Malmö lickorna” – dans og 
gymnastik, ”The Tattoo Choir”, Malmö, og ”Södra 
Skånska Regementet P7”.
 Solist sammen med orkestrene Gunilla Backman, 
Sverige.
 I alt 600 medvirkende.
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 Vi havde nogle dejlige forventninger til at overvæ-
re tattooet og de blev til fulde indfriet.
 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 fantastisk at opleve de forskellige 
numre 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. ”Band of the Royal Regiments The Netherlands” – 

cyklende orkester og sidst men ikke mindst ”Tivorli-
Garden – Danmark” med et lot og godt show.
 Tattooet i Sverige afvikles hvert andet år og det 
kan allerede nu oplyses at næste gang bliver 20. og 
21. maj 2017 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 20. maj 2017. 
 Giv jer selv den dejlige oplevelse at overvære det-
te tattoo.

Tak til Kent Olsson og Arne Pedersen som rejsearran-
gør og tilrettelægger.

LAFS 
BREVKASSE

E   S  M/64
I forbindelse med en undersøgelse af skadelige strå-
ler på søgeradar M64 søges oplysning om den kobol-
tring, søgeradaren var forsynet med.
 Hvis du ligger inde med oplysninger, eller har 
kendskab til nogle, der måske kunne ligge inde med 
oplysninger, må du meget gerne rette henvendelse 
til undertegnede.
Jeg er vidende om, at evt. tekniske oplysninger kan 
være af fortrolig karakter, hvorfor al henvendelse vil 
blive behandlet fortroligt.

741833 Finn Due Hansen
Ildkontrolbefalingsmand
Brombærhaven 15
2680 Solrød Strand
tlf. 56 14 41 47 eller 53 77 75 74
e-mail: innduehansen@anarki.dk

N     P
Jeg har lige været til den årlige GENERALFORSAM-
LING i vor lokalforening.
 Man gennemgik også regnskabet, som igen i år vi-
ste underskud.
 Jeg har konstateret at mange lokalforeninger kø-
rer med underskud år for år.
 Det er i lokalafdelingerne foreningsarbejdet udfø-
res og trives, jeg mener at der er et misforhold i for-
deling af kontingentet, af de 250,00 kr. man betaler 
får lokalforeningerne 25.00 kr., dette tilskud bør for-
højes til f.eks. 75-100 kr.
 Hvordan kan dette ske, f.eks. ved at halvere ud-
sendelse af PROJEKTØREN, derved vil der komme et 
provenu på ca. 55.000 kr.

Med venlig LAF hilsen
575/45 K.E. Thorsen, 14. AA 1. Batteri

S : V .    
Tak for dit indlæg omhandlende størrelsen af tilskud 
til afdelingerne og måden at inansiere det på.
 Formanden for afdelingen i Aalborg Bent Clausen 
rejste spørgsmålet på det a holdte formandsmøde 
den 7. marts 2015 og endvidere på LAFs generalfor-
samling den 8. marts 2015.
 Det blev på dette grundlag besluttet at landsbesty-
relsen ville drøfte problematikken hvilket er sket på 
landbestyrelsesmødet den 7. april 2015. 
 Landsbestyrelsen har nøje overvejet spørgsmålet 
men har besluttet at fastholde tilskudsbeløbet på kr. 
25 pr. medlem.
 Da tilskuddet blev indført var baggrunden for 
størrelsen, at afdelingerne kunne a holde almindeli-
ge små udgifter til drift og kommunikation til afde-
lingens medlemmer.
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 Almindeligvis er der i de enkelte afdelinger balan-
ce mellem indtægter og udgifter. Ekstraordinære ud-
gifter i den enkelte afdeling kan dog afstedkomme 
et underskud i enkelte år eksempelvis København i 
2013/2014, hvor det samlede underskud beløb sig 
til kr. 2.836, som bl.a. skyldtes a holdelse af LAFs fød-
selsdagsfest i december 2013.
 Landsbestyrelsen har ved lere lejligheder gjort af-
delingerne opmærksom på, at der i forbindelse med 
arrangementer eller andet, kan søges om ekstra til-
skud, hvilket er imødekommet ved lere lejligheder.
 Landsbestyrelsen har tidligere drøftet mulighe-
den for at reducere driftsudgifterne, da der i nogle år 
har været større udgifter end indtægter. I den forbin-
delse har muligheden for reduktion i udgifter til Pro-
jektøren været drøftet ved eksempelvis at nedsætte 
udgivelsen til 2 eller 3 om året.
 Landsbestyrelsen har ikke ment at dette er en far-
bar vej, da Projektøren er et vigtigt bindeled til vore 
medlemmer med aktuel information og dermed op-
lysninger om kommende arrangementer. Hvis fre-
kvensen for udgivelse af Projektøren skulle reduce-
res ville det ikke være muligt at fremsende relevante 
og rettidige oplysninger om de enkelte afdelingers 
arrangementer.

 Landsbestyrelsen kan således ikke imødekomme 
dit forslag til ændring af afdelingernes tilskud og i-
nansiering heraf.

Med LAF-hilsen Torben Rasmussen

E
En af mine bekendte har købt en brugt uniform mo-
del 44. I lommen på denne uniform fandt han nog-
le soldaterpapirer som vi synes er lidt interessante. 
På ”kadaverskiltet” står der 523 015 Poul Erik An-
dersen, senere står han nævnt som Løjtnant P.E. An-
dersen, radarfører i 1. luftværns afdeling 4. Batteri, 
det var hans mobiliserings papirer, de er udskrevet 
af Sjællandske Luftværnsregiment i 1965. 
 Jeg tror han er fra årgang 62.
 Her står der også at hans mødested ved en alar-
mering, det er Østkær Bæk ved Dyrby Krat,
 Hans adresse i 1965 var Kløvervænget 7 i Haslev
 Kendte du P.E. Andersen vil jeg da gerne høre om 
ham.

Hilsen Hans Peter Bach

HENDES MAJESTÆT, DRONNING MARGRETHE II, 
BLEV 75 ÅR DEN 16. APRIL
De danske soldaterforeninger markerede dagen med faneparade på dagen – her deltog Landsforenin-
gens fane og Esbjerg Afdelings fane fra Luftværns-Artilleri-Foreningen.

Af 171050/72 Redaktør John Martin Christiansen (Chris)

Dronningen blev torsdag den 16. april 2015 fejret 
efter alle kunstens regler i sin fødeby, København – 
først på Amalienborg Slotsplads, siden med karettur 
gennem byen hvor Dronningen først kom gennem 

Frederiksgade og de mange faner fra soldaterfor-
eninger og siden hen til modtagelse på rådhuset.
Fødselsdagsfesten sluttede torsdag aften med en pri-
vat fest på Fredensborg Slot.
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DAMEUDFLUGT MED MERE
Det er en gammel tradition at vore Damer er meget velkomne i forbindelse med Formandsmøder 
og Landsgeneralforsamling.
De senere år er vi så begyndt at arrangere lidt ud lugter for vore damer og de af vore medlemmer 
der ikke skal deltage i Formandsmødet.

Referat genfortalt af 171050/72 redaktør John Martin Christiansen (Chris)

 Filmstationen på Værløse lyveplads – arkivfoto Filmstudie - arkivfoto

I år blev Formandsmøde og Generalforsamling a holdt på Sandholmgård.

Lørdagsturen gik i år til Filmstationen.
Filmstationen ligger i de tidligere hangarer og værksted på det nu nedlagte Værløse Flyveplads ud over 
studier i de gamle Hangarer er der 18 hektar jord, Filmstationen er Nordeuropas størst ilmstudie.

Vi ik en guidet rundvisning af Søren fra Filmstationen, han viste os ”Lærkevej” og mange andre interes-
sante ting, vi så hvor dele af ”Hvidstengruppen” og ”Mænd og Høns” er optaget, mens han levende fortal-
te om de opgaver de havde i ilmbyen.
Der var et studie vi dog ikke måtte komme ind i, det der var der var fortroligt, senere har vi dog fundet ud 
af at det var det valgstudie som TV2 senere rejste på Christiansborg Slotsplads i forbindelse med valgud-
sendelserne der stod derinde.

Søndagsturen gik til et af landets største orkidegartnerier, nemlig Orkide Centeret i Fredensborg, en 
kæmpe oplevelse for blomsterelskere.

En stor tak til chauffør Poul Erik.
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Esbjerg Afdeling oprettet 5. april 1949

Formand:  582757/63  Henning Hein, Solbjergvej 19, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 7516 0133 / 2120 2221, e-mail: hehein@bbsyd.dk 
Sekretær:  171050/72  John M. Christiansen, Hornelund 2 C, Horne, 6800 Varde, tlf. 7694 6123/2966 5123, 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

SKYDNING I ALSLEV  LAF ESBJERG
Af 140747/68 Kasserer Hans Ole Villadsen

Så er holdkapskydning godt overstået. Der var 33 skytter mødt frem til den årlige vestjyske kappestrid på Alslev 
Skytteforenings fornemme indendørs skydeanlæg. 
De 2 hold fra Garderforeningen i Esbjerg løb med laurbærrene foran Forsvarsbrødrene og de 2 LAF hold.

Formand Henning Hein overrakte efter skydningen præmien til det vindende garderhold

LAF KEGLESPIL 2015
LAF-keglespil er for alle m/k, der kan trille en kugle, så derfor LAFFER mød op og lad os få et par hyggelige ti-
mer sammen.

Der spilles på følgende dage:
·  Onsdag den 9. september 2015
·  Onsdag den 23. september 2015
·  Onsdag den 7. oktober 2015
·  Onsdag den 21. oktober 2015
·  Onsdag den 4. november 2015
·  Onsdag den 18. november 2015
·  Onsdag den 2. december 2015

Der spilles fra kl. 19.00-21.00
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DE FRIVILLIGE ER TILBAGE 
I FRONT PÅ DYBBØL BANKE
Den tidligere chef for Hærens Sergentskole i Sønderborg – nu premierløjtnant i Hjemmeværnet – Jens Pe-
ter Rasmussen sendte en bredside mod 1864-jubilæet i jor. Han glæder sig over, at de frivillige atter er 
inde i varmen på Dybbøl Banke.

Af 171050/72 Sekretær John Martin Christiansen (Chris)

Stormen på Dybbøl Banke varede i tre timer, og så 
var tusindvis af soldater på dansk og tysk side fal-
det og såret. 18. april var det seneste og forhåbent-
lig sidste store krigsslag på dansk grund. For første 
gang deltog der ikke en æreskommando fra hæren 
med march igennem byen. For der er ikke længere 
en garnison i byen. Sergentskolen lukkede og lytte-
de til Varde i jor. 

Det har været drøftet, om der skulle deltage solda-
ter fra hæren. Men jeg synes, at det er vigtigt, at det 
er lokale folk, der kender traditionerne, som står for 
det, sagde premierløjtnant Jens Peter Rasmussen, 
Hjemmeværnet efter kranselægning. Han er tidlige-
re oberstløjtnant og chef for Hærens Sergentskole i 
Sønderborg. Jens Peter Rasmussen skød både i jor 

og nu 18. april 2015 med skarpt mod Region Syd-
danmarks fejring på Dybbøl Banke i 150-året for sla-
get på Dybbøl Banke - 18. april 2014. 
 Det glæder mig, at det i år ikke er et jubilæums-
år. Sidste år blev der på 150 års dagen gennemført 
en meget smuk mindehøjtidelighed med deltagelse 
af hendes majestæt dronningen, statsminister Hel-
le Thorning, forsvarsminister Nicolai Wammen og 
mange lere prominente gæster - også fra tysk side, 
sagde han i sin tale. 

Det var et storslået arrangement. Det eneste pro-
blem var bare, at alle de forsvarsvenlige forenin-
ger, som hvert år trofast stiller op, dem var der ikke 
plads til i Region Syddanmarks ine arrangement ef-
ter kranselægningen. Regionsrådsmedlemmer og 
borgmestre fra hele regionens område havde første-
prioritet. 
 I år er vi igen den trofaste skare, som deltager 
hvert år, og der er plads til alle, sagde han. Jens Peter 
Rasmussen glædede sig over, at mindehøjtidelighe-
den nu gennemføres med endnu større opbakning af 
forsvarsvenlige foreninger og ulønnet arbejdskraft. 
Da vi startede denne tradition i 2001 var der en del 
modstand mod initiativet. Men vi holdt fast fra begge 
sider, sagde han og takkede også samarbejdet med 
kolleger fra den anden side af grænsen.

Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg deltog med 
fane
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Vi blev budt velkommen af formanden fra De Danske 
Forsvarsbrødre.

Derefter sang vi ”En lærke lettede”.

Formanden for De Danske Forsvarsbrødre, Jørgen 
Balle lagde en krans og derefter talte feltpræst Mette 
Præstegaard Friis til os:

– Jesus sagde: Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hykle-
re! I bygger gravmæler over profeterne og pynter de 
retfærdige grave og siger: Havde vi levet i vore fæd-
res dage, havde vi ikke været deres medskyldige i pro-
feternes blod. Dermed bevidner I selv, at I er børn af 
dem, der dræbte profeterne. Gør bare jeres fædres mål 
fuldt. Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive 
dømt til Helvede?

Feltpræst Mette Præstegaard Friis

4. maj samles vi for at markere befrielsen i 1945. Vi 
tænder lys i vinduet og højtideligholder de mænd og 
kvinder, som kæmpede for et frit Danmark, selvom 
regeringen havde erklæret modstand, en forbrydel-
se.
 Angela Merkel har lige været i Danmark, og har er-
klæret, at forholdet mellem Tyskland og Danmark, 
er bedre end det nogensinde har været. Og vi kan 
spørge os selv, om vi fortsat skal holde den 9. april 
og den 4. maj? For vi arbejder jo sammen i FN og I 
NATO om at gøre verden til et bedre sted for menne-
sker at leve i.
 I seks måneder har jeg set Danmark på 5000 km 
afstand. Jeg har set hjem på et folk, som har givet op, 
vi står snart overfor et folketingsvalg, men der er in-
gen spænding i luften, snarere en frustration over, at 
der ikke længere er nogen man sådan rigtig gerne vil 
stemme på, i stedet stemmer man på det mindst rin-
ge, og har på ingen måde tillid til politikere eller det 
voksende embedsværk.
 Terroren er kommet til Danmark. Vi frygter bru-
tale og skrupelløse organisationer som ISIS og Boko 
Haram. Vi frygter de enkeltoperatører, som fuldstæn-
dig uforsigeligt slår ned på uskyldige, sageløse men-
nesker, som vi har set det rundt omkring i verden, og 
i februar også i Danmark. Og nogle råber ”mere poli-
ti” andre råber noget andet, men ingen råber det, der 
i virkeligheden er sagens kerne. For det tør man ikke. 
Det er politisk ukorrekt.

Vi lever i land, hvor en helt almindelig fredelig bor-
ger, lufter naboens hund, og bliver overfaldet af ire 

DEN 4. MAJ 2015 I GRAVLUNDEN I ESBJERG
I anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse indbyd De Danske Forsvarsbrødre for Esbjerg og Om-
egn til mindehøjtidelighed i Gravlunden i Esbjerg, mandag den 4. maj 2015, kl. 18.45. 
Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdeling tog imod indbydelsen og stillede med vores fane samt 
nogle medlemmer.

Af 171050/72 sekretær John Martin Christiansen (Chris)
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unge mænd. Han bliver hjerneskadet og vil være af-
hængig af andres hjælp resten af livet, han ik 10.000 
kroner i erstatning. En af de ire unge mænd, blev 
ikke dømt, fordi retten godtog hans forklaring om, at 
han forsøgte at få de andre til at stoppe, han ik knap 
145.000 kroner, fordi han var uretmæssigt tilbage-
holdt. Det kan jo ikke være rigtigt.
 
Vi lever i et land, hvor kernefamilien er gået i opløs-
ning. Mange børn henslæber deres liv i daginstituti-
onerne enten fordi mor og far ikke gider være sam-
men med dem, eller fordi mor og far ikke har råd til 
at være sammen med dem. Familiebilledet er kom-
pliceret fordi det rummer rigtig mange mennesker, 
eks´er og pap´er, bedste et og bedste to, men i virke-
ligheden består det af rigtig mange jeg´er og mig´er. 
Egoismen går på rov i forholdene og ødelægger dem.

Der er noget vi mangler, men vi forsøger ikke at være 
bevidste om det, for det vil betyde, at vi skal trække 
hovedet op af sandet, og se den virkelige tilstand i 
Danmark og i os selv i øjnene. Vi gemmer os i bolig-
programmer, madprogrammer, bage-kageprogram-
mer, loppefund og auktionsprogrammer. Vi putter 
os om os selv, og tager nogle fuldstændige hovedlø-
se lån i banken. Men det kan vel også blive nødven-
digt, når man skal a levere mere end 70 % af sin løn 
til Skat, og på trods af det vide, at man ikke kan få 
en frisk håndmad og en ren ble, når man bliver gam-
mel. Vi frygter at blive gamle, vi frygter at blive syge, 
vi frygter at leve. Og vi må ikke sige noget om det, 
for det er politisk ukorrekt, der er nogle helt præcist 
formulerende holdninger, som er sikre at give udtryk 
for, men ellers er det om at dukke sig og ikke sige 
noget som helst. Det er sikrest at være holdningsløs. 
Selv Carl Nielsens opera Saul og David, har det kon-
gelige teater rådført sig med PET om, om det er sik-
kert at opføre eller om det kan støde nogen.
 Så minfullness er det nye sort, nu kan man få en 
minfullness malebog til voksne, så kan vi voksne 
gemme os væk fra verdens trængsler med en male-
bog.

Vi danskere har givet op. 4. maj skal minde os om 
de mennesker, de danskere som ikke gav op, selv om 
regeringen opfordrede dem til det. Disse mænd og 
kvinder skal minde os om, at har en frihed, som in-
gen kan få lov at tage fra os. De efterlod os en arv, 
som vi er ved at give køb på, men 4. maj skal holde os 
fast på, skal forpligte os på, ikke at give køb på vores 
ret til at tænke og tro og retten til at sige det højt, det 
vi tænker og tror.

Jeg har valgt at tage en af Jesus ret så uforsonlige ta-
ler med. For Herren selv kunne være utrolig hård i sit 
sprog overfor sine modstandere. Og han havde mod-
standere fordi han sagde ting højt, fordi han sagde 
politisk og religiøst ukorrekte ting. Han lagde ikke 
ingre imellem. Han stod inde for hvad han sagde og 

gjorde. Han tog ansvar og han forventede at andre 
gjorde det samme.

Denne 4. maj skal vi lade Jesus forbillede inspirere 
os til at løfte den arv, som vi har fået af dem vi min-
des i dag. Vi skal forpligte hinanden på at vi fortsat 
vil kæmpe for Danmark og værne om vores Fædre-
land. Og vi skal starte vores kamp med få hovedet ud 
af boligprogrammer, mad jernsyn og voksenmalebø-
ger og se tilstanden i Danmark og se os selv i øjnene.

Nu vil vi bede sammen, vi vil bede for Danmark, vi vil 
bede for de døde og vi vil bede for de levende. Vi vil 
bede fadervor med hinanden.

Vor far, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

Vejret var lot – høj til himlen, vi mindes de faldne 
samtidig med vi sang ” Altid frejdig”
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Han boede ved Søndre Plantage i Varde – ud ad Rou-
stvej. Jeg hørte fredsbudskabet i radioen. Helt eks-
traordinært ik vi derpå æbleskiver, siger Johannes 
Christensen. Han erindrer mest et nedkastningsom-
råde i Søndre Plantage, hvor lavt lyvende engelske 
ly kastede forsyninger ned til modstandsbevægel-

sen. På grund af grantræerne var det svært for ty-
skerne at inde stedet. En landmand hentede tingene, 
og han blev aldrig opdaget, siger Johannes Christen-
sen, der plejer at mindes den 4. april ved Forsvars-
brødrenes arrangement i Varde.

Mindesmærket i Arnbjerg anlægget

Det er Jørn Klausen, der leder ceremonien, hvor fald-
ne fra Varde-området mindes. Blandt andre Peter 
Pedersen, der døde den 10. april 1945 i Padborg ef-
ter at være befriet fra koncentrationslejren Neuen-
gamme ved Hamborg. Peter Pedersen har en minde-
sten i Arnbjerg Anlægget.

Peter Pedersens søn, 74-årige John Pedersen, delta-
ger i kransenedlæggelsen med sin hustru Margit Pe-
dersen.

Jeg kan ikke huske min far, og jeg kan heller ikke hu-
ske befrielsen, siger John Pedersen. Han ved, at hans 
far var frihedskæmper og arbejdede på stålværket, 
inden han kom i koncentrationslejr. Han nåede at bli-
ve befriet, men døde altså inden han kom helt hjem 
til Varde. Jeg kan huske nogle enkelte ting fra den tid. 
Blandt andet, at der kom en Røde Kors-medarbejder 
til min mor og overbragte en besked, siger John Pe-
dersen, der selv bor i Varde.

Luftværns-Artilleri-Foreningen, Esbjerg Afdeling var 
til stede med fanen.

DEN 4. MAJ I ARNBJERG ANLÆGGET I VARDE
Nogle hundrede var med til at højtideligholde 70 året for frihedsbudskabet i Mindelunden i Arnbjerg 
Anlægget i Varde. En af dem var Johannes Christensen på 85 år, der var 15 år, da BBC sendte friheds-
budskabet.

Af 171050/72 Sekretær John Martin Christiansen (Chris)

SJOVT KORT FRA 
EN SVUNDEN TID
Nedennævnte kort er fundet på internettet – den kunne for en del 
år siden købes på alle soldaterhjem, så man kunne sende en hilsen 
hjem til familien, venner og andre.

Johannes Christensen og Hustru
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KRONDYRTUR

SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER 2015

 Krondyr – arkivfoto Mindesten – arkivfoto

P :
Kl. 13.30  Mødested parkerings pladsen på Blåvandvej, 6857 Blåvand ved 24 kilometermarkeringen, 

ca. 1.500 meter før Blåvand Minigolf

Kl. 13.45   Mindestenen ved Husbjerg

Kl. 14.30   Hærens kampby Brikby. Medbragt eftermiddagskaffe. 

Kl. 15.30   Grærup Langsø

Kl. 16.30   Grill i Ballonparken, Vrøgum. 

Igen i år vil tidligere major K.F. Nielsen være vor guide. Han vil fortælle beretningen 
om de henrettede frihedskæmpere, der blev begravet på Kallesmærsk hede, og vise os 

forsvarets faciliteter i det store træningsområde omkring Brikby.

Pris for arrangementet er nedsat til kr. 100,- men så skal I selvmedbringe:

Kød/Pølser til grillen – Tallerken og bestik – Drikkevarer

Vi sørger for, at grillen er tændt op, og at der er tilbehør i rigelige mængder både til kød og pølser.

Skulle nogen glemme ”et og andet” vil vi have fornødent supplement, 
så alle igen i år kan få en god oplevelse i 

Naturpark Vesterhavet

Tilmelding senest mandag den 14. september 2015
på hosvilladsen@mail.dk eller tlf. 40 44 94 80
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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-maansson@webspeed.dk

Mandag 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).

Lørdag den 29. august
Blomsternedlæggelse: 
Oprøret mod samarbejdspolitikken 1943
Kl. 09.45 på Odense Kaserne
Kl. 10.00 ved Mindestenen ved Patologisk Institut, 
OUH
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Lørdag den 29. august
Fugleskydning
Kl. 9.00 på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, Odense, 
med morgenkaffe, salg af skydelodder, nærmere op-
lysninger og tilmelding (senest 7. aug.) 
kontakt Ole Strunge tlf. 30 32 14 08
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

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

Onsdag den 16. september
”Serbien – et hundredårs minde”
Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. 
Boulevard 15, Odense C, Cand. Mag. Snezana Mose-
gaard vil causere over udviklingen i det tidligere Ju-
goslavien siden 1. Verdenskrigs udbrud.

Cand.mag. Snezana Mosegaard

(I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Samling).

Søndag den 11. 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)

Lørdag 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 billigere) 
kommunikation, såvel mellem bestyrelsen og medlemmerne – som mellem medlemmerne indbyrdes.

Så hvis du har en e-mail adr. så send din e-mail adr. ti riis@it.dk, såfremt du ikke allerede har gjort det.
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Jylland Midt Vest Afdeling  oprettet 22. september 2010

Formand:  590810/63  Simon Muusmann, Gadegårdsvej 46 A, Lind, 7400 Herning, tlf. 97 22 02 99/30 95 22 79, e-mail: mail@muusmann-oliefyr.dk
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.com

I 2015 inviterer de igen deltagerne til deres ”Camp 
Tovby”, i det militære øvelsesterræn i Finderup, som 
ligger tæt på Viborg, centralt i Jylland. De vil gøre de-
res til at skabe rammerne for 5 spændende dage, for 
såvel deltagere som publikum. Der er fremvisning af 
historiske køretøjer, fremvisning af materiel fra For-
svaret spændende temaområder med miljøer fra 1. 
og 2. verdenskrig, den kolde krig og nyere tids inter-
nationale operationer. Der vil være grillaftener, hyg-
ge i vores traditionelle ”Café de Normandie”, mulig-
hed for udfordrende kørsel i terræn m.m.

CLASSIC MILITARY SHOW I FINDERUP, VIBORG
Jyske Dragonregiments Veteranpanserforening arrangerer hvert andet år et af Danmarks absolut stør-
ste træf for historiske militærkøretøjer, materiel og levendegørelse af historien, som har a holdt disse 
træf i 2007, 2009, 2011 og 2013. 
Næste udgave af deres træf Classic Military Show, bliver a holdt den 19. – 23. august 2015.

Af 190150/70 Sekretær Svend Erik Larsen

Møde på Holstebro soldaterhjem mandag den 4. maj 
overrakte Svend Erik Larsen nål og diplom som Gubbe til formand Simon Muusmann

Arkivfoto 2013
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40 mm Luftværnskanon L/60 - Arkivfoto

LAF Midt Vest Afdeling og Zeppelin/Garnison Muse-
um i Tønder har slået os sammen og deltager i show-
et. Der vil være udstillet 40 mm Bofors Luftværnska-
non, en Firling 12/7 samt helikopter m. m.

Finderup ligger på adressen Holstebrovej 168 B, 
8800 Viborg. Indenfor kort tids kørsel fra byerne Vi-
borg, Silkeborg, Skive og Holstebro, så der er gode 
muligheder for besøg af mange tilskuere.

Besøgende har gratis adgang til Classic Military 
Show som er et non-pro it arrangement.

Du kan læse mere om arrangementet på hjemmesi-
den: www.jdrveteranpanser.dk og Facebook-grup-
pen ”Classic Military Show”.

Vi håber, at se dig hos os i ”Camp Tovby”

Kort

J
8.  Blomsternedlæggelse 

– Fyn

A
7.  Kegler – København
19.-23.  Classic Military Show 

– Midt Vest
21.  Kegler – København
29.  LAF-dag – Sandholmgård
29.  Blomsternedlæggelse 

– Fyn
29.  Fugleskydning – Fyn

S
4.  Kegler - København
5.  Flagdag for soldater 

– Danmark
9.  Kegler – Esbjerg
16.  Foredrag – Fyn
16.  Rundvisning – København
18.  Kegler – København
20.  Krondyrtur – Esbjerg
23.  Kegler – Esbjerg
26.  LAF-dag – Tønder 

LAF  AKTIVITETSKALENDER 2015
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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, Æblehaven 7, 7100 Vejle, tlf. 6047 9740, e-mail: mors.navn@jubii.dk
Kasserer:  030252/73  Karsten Vestergaard Nielsen, Dalstrøget 37, 8600 Silkeborg, tlf.8682 0385, mobil 40036 3285, e-mail: nilka@post11.tele.dk

DANMARKS FLYMUSEUM, STAUNING, 
LØRDAG DEN 16. MAJ 2015
Af 240457/74 Sekretær Johnny Larsen

Lørdag den 16. maj havde vi tilmeldt os til arrange-
mentet fra LAF Jylland Midt Vest. Dette arrangement 
blev desværre a lyst, da der ikke var tilmelding nok. 
Vi, min kone og vores børn, valgte dog at tage et smut 
derud alligevel, da vi jo alligevel havde sat kryds i ka-
lenderen for denne dag. Vi havde en in tur, og syntes 
det var ærgerligt, at der ikke var lere der ville se det-
te herlige museum. Der er ud over ly også luftværn-
skanon L/60, L/70 og irlinger på museet, så også 
noget for gamle luftværnsartillerister. 

Den bærende tanke med Danmarks Flymuseum er at 
drive et museum med vægten lagt på dansk lyhisto-

rie og lyproduktion både civilt og militært. Samti-
digt er det et arbejdende eller rettere et ” lyvende” 
museum, idet mange ly i samlingen i videst muligt 
omfang holdes lyvedygtige og vises i luften ved for-
skellige lejligheder over hele landet. Derved ses lye-
ne af væsentlige lere end de besøgende, som gæster 
museet i løbet af sæsonen.

Danmarks Flymuseum har skabt et museum af høj 
standard, som har såvel national som international 
interesse. Der er opbygget et lymuseum med over 
50 ly i udstillingen. Bl.a. svæve ly, veteran ly, jager-
ly og helikoptere.
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Rundt i museet er placeret temaudstillinger, nogle af 
permanent karakter bl.a. en udstilling om nedstyrte-
de allierede ly omkring Ringkøbing jord under kri-
gen - andre mere anledningspræget som f.eks. 100 
året for den første lyvning af brødrene Wright. Ud 
over ly rummer samlingen et stort antal effekter af 

lyvehistorisk interesse, godt 1.000 lymodeller, ad-
skillige lymotorer, propeller mv.

Vi havde som sagt en hyggelig dag, og jeg vil her sen-
de en tak til Svend Erik Larsen, som tilbød at vise 
rundt selv om turen var a lyst. 

BESÆTTELSESMUSEET MATHILDE FIBIGERS HAVE 
AARHUS, ONSDAG DEN 27. MAJ 2015
Af 240457/74 Sekretær Johnny Larsen

Onsdag den 27. maj havde vi en dejlig tur til besæt-
telsesmuseet i Århus. Der var forinden pizzaspis-
ning på Mackie’s. Undertegnede deltog ikke i spis-
ningen, da der ikke var tid i kalenderen. Vi ik en 
rundvisning på besættelsesmuseet af en tidligere 
modstandsmand, som med stor ekspertise fortalte 
om museet og tiden under besættelsen.

Museets formål er at dokumentere og informere om 
besættelsestiden i og omkring Århus under den 2. 
verdenskrig i årene 1940 til 1945.

Museet viser såvel fredelige som dramatiske begi-
venheder i Århus under den tyske besættelse. Besæt-
telsens dagligdag, restriktioner, humor, tysk militær-
udrustning, allieret, nazistisk og dansk propaganda, 
samt nazistisk terror mod civilbefolkningen. Endvi-
dere allierede luftangreb i Århus, våbennedkastnin-
ger til den århusianske modstandsbevægelse - og 
endelig modstandsbevægelsens arbejde og udrust-
ning.

Museet har siden oprettelsen været drevet af  frivil-
lige og har kun haft indtægter fra billetsalget og for-

skellige donationer fra privatpersoner, der har eller 
har haft tilknytning til museet eller til modstandsbe-
vægelsen samt fra enkelte fonde.

Vi havde en spændende rundvisning, og ik et stort 
indblik i, hvordan livet og hverdagen har været un-
der besættelsen. Vi var 8 deltagere på denne dejlige 
rundvisning. Det kan klart anbefales at besøge mu-
seet.

Tak for en dejlig tur
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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

Ingen indlæg.

Formanden, Jørgen Bagge og undertegnede deltog 
i repræsentantskabsmødet for Aarhus Samvirken-
de Soldaterforeninger. Aarhus Samvirkende Solda-
terforening er en sammenslutning af 12 forskellige 
soldaterforeninger: – Militærpolitiforeningen Østjyl-
land, Feltartilleriforeningen, De Blå Baretter Midtjyl-
land, Garderforeningen for Aarhus & Omegn, Garder-
husarforeningen Jylland, Intendanturforeningen for 
Aarhus & Omegn, Aarhus Marineforening, Prinsens 
Livregiments Soldaterforening, Telegrafregimenter-
nes Soldaterforening, Våbenbrødreforeningen i År-
hus, Dronningens Livregiments Soldaterforening 
og vores egen Luftværnsartilleriforeningen, Jylland 
Midt Øst Afdeling.

Der var 27 deltagere til mødet, herunder også Peter 
Kramer fra TV2 Øst, som var med, da der skal sen-
des fra 4. maj arrangementet på Skæring Hede. Bli-
ver lidt specielt i år, da det jo er 75 året for Danmarks 
besættelse.

Vi startede aftenen med at få noget at spise. Vi ik en 
sildemad, 2 stykker smørrebrød og en ostemad. Her-
til øl og vand, og snaps til dem der ønskede det. Mens 
vi spiste fortalte Peter Kramer om arrangementet 
den 4. maj, og for de interesserede vil jeg henvise til 
hjemmesiden for Aarhus Samvirkende Soldaterfor-
eninger: www.aarhussoldater.dk.

Selve repræsentantskabsmødet startede kl. 19.30, 
og vi startede med i stilhed at mindes dem der var 
gået bort siden det sidste møde. Der var 16 punk-
ter der skulle gennemgås. Nogle var hurtigt over-
stået, og andre blev diskuteret mere indgående. Jeg 
blev lokket til at blive suppleant for bestyrelsen, så 
nu bliver der lidt lere møder at gå til. Havde mit før-
ste møde den 29. maj kl. 10.00. – Vi havde en hygge-
lig aften, hvor der også blev talt om arrangementer, 
og om at få dem sendt ud til andre soldaterforenin-
ger, så der kan blive større deltagelse.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
ÅRHUS SAMVIRKENDE SOLDATERFORENINGER, 
TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 18.00
Af 240457/74 Sekretær Johnny Larsen 

Formand for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger Otto Westergaard informerer
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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 4017 3085
Kasserer:  606612/64  Lennart Marcussen, Folemarksvej 31, 2605 Brøndby, tlf. 3050 3129, e-mail: lma.tk@kabelmail.dk

RUNDVISNING PÅ NORDISK FILM
Træd ind i en verden af isbjørne og ilmmagi, når Nordisk Film slår portene op til 

de røde ilmstudier i Valby og byder velkommen til alle, der elsker god underholdning.

Nordisk Films hovedsæde i Valby

Du kommer helt tæt på Nordisk Films tre lotte optagestudier, hvor mange af Danmarks største ilm, 
tv-programmer, talkshows, reklamer og musikvideoer er blevet til. 

Rundviserne fortæller sjove røverhistorier og anekdoter og løfter sløret for 
ilmbranchens hemmelige tricks, der gennem tiden har skabt magi på lærredet.

Rundviseren tilpasser altid den enkelte rundvisning efter deltagernes alder og baggrund. 

På Nordisk Film har vi besøg op til 10 gange om ugen alt fra folkeskoleklasser ilmnørder 
og teambuilding kursister til HTX-elever, sportsforeninger og pensionister

Der vil være rundvisning onsdag den 16. september 2015, kl. 11.00 – som tager ca. 90 minutter.

Herefter slutter vi af med 1 glas øl eller vand på,

CAFE CIRE, Valby Langgade 58, 2500 Valby

Deltagergebyret er kr. 100,- inkl. øl eller vand.

Tilmelding til senest 6. september 2015 til:

Formand, Bent Marchmann
E-mail: marchmann@hansen. Mail.dk 

Sekretær, Peter Pedersen
Tlf. 40 17 30 85 eller 39 20 74 75
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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: marienborgvej66@webspeed.dk

POKALSKYDNING   
Vores egen pokalskydning, blev også i år vundet af 
Frits Broberg med 633 point.

Ved den afsluttende pokalskydning i De Samvirken-
de Soldaterforeninger vandt Pionerforeningen igen i 
år fremgangspokalen, som det hold som havde haft 
den største fremgang siden sidste år
 Den ordinære pokal blev også i år vundet af Mari-
neforeningen.
 Bedste skytte på vores hold var igen Frits Broberg.
 Vi starter som sædvanligt skydningen igen den 1. 
mandag i oktober måned 2015.

4.   O  G
De samvirkende Soldaterforeninger og Hjemmevær-
net havde igen i år arrangeret en mindehøjtidelighed 
ved Overgaard Gods for at fejre befrielsesaftenen. I 
år var det 70 år siden.
 Vi samledes kl. 19 ved mindestenen for Flemming 
Juncker, der var ejer af Overgaard og frihedskæmper. 
 Deltagerne var medlemmer af hjemmeværnet og 
soldaterforeninger med faner, samt folk fra egnen, i 
alt 78 personer. 

 Ved mindehøjtideligheden blev der holdt tale 
af Mariager Fjord kommunes borgmester, nedlagt 
kranse af Hjemmeværnet og De Samvirkende Solda-
terforeninger. Herefter blev der sunget lere sange 
sammen med Mariager Kammerkor.

Efter afslutningen af mindehøjtideligheden var der 
kaffebord for deltagerne, i tårnsalen på Overgaard 
gods. Det skal dog bemærkes at deltagerne selv be-
talte for kaffen.
 
K  
Skydning – vi starter igen den 5. oktober 2015 på 
skydebanen i Vorupkær, kl. 19.30. 

A
Den 5. oktober 2015 – Skydning
Den 19. oktober 2015 – Skydning
Den 2. november 2015 – Skydning
Den 16. november 2015 – skydning
Den 7. december 2015 – Juleskydning 

KEGLEKLUBBEN KØBENHAVN
Kegleklubben søger nye spillere, tag venner og bekendte 
med til keglespillet, det er ikke nødvendig at være medlem 
af LAF for at kunne spille kegler.

Keglebanen er lukket i juli måned.
Vi spiller i august fredag den 7. og fredag den 21.
I september er det fredag den 4. og fredag den 18.

Vi spiller i Grøndal Centret, Hvidekildevej 66??
Spillet starter ca. kl. 19.00 og indtil vi ikke kan mere.

Med venlig hilsen og på gensyn
Arne Pedersen 
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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

Besøget på Pansermuseum East var en stor oplevel-
se. Allan har mange og lotte køretøjer fra den østli-
ge side af jerntæppet fra den kolde krig. Her var alt 
fra en militær udgave af totakteren Trabant over et 
russisk felthospital til en russisk T17 kampvogn. En 
spændende dag med pæn tilslutning.
 Udover køretøjer, uniformer og meget mere andet 
krigsmateriel, var der på gården også et ældre Rus-
sisk passager ly, som i dag er indrettet som biograf.

Museet er vist nok Vesteuropas største i samling af 
krigsmateriel fra den kolde krig. En meget impone-
rende samling, hvor mange af køretøjerne stadig er 
funktionsduelige. Som skyldes Allans og Tomasz tek-
niske snilde. Alt lotte og velholdt – udstillet naturtro 
i de 4.500 kvadratmeter store udstillingshaller.
 Museet besidder også 25 gamle Bedford militær-
køretøjer, som bruges til studenterkørsel. 

I forbindelse med arrangementet i Fladholte hav-
de jeg inviteret medlemmer, der skal have jubilæ-
ums nåle eller medaljer. En af disse mødte op, så da 
vi startede med kaffe og kage i Cafe Bomben, var det 

BESØG PÅ PANZER MUSEUM EAST
Tirsdag den 12. maj havde LAF Sjælland sat hinanden stævne på Fladholtevej 18 ved Slagelse 
på Panzermuseum East for at se ”panzerkøretøjer” m.m.

Af 621306/64 landsformand Hans Peter Bach

også lejligheden til at overrække 50 års medalje og 
diplom til 582477/63 Ole Poulsen.
 Ole var dengang indkaldt til Tønder, kom sene-
re på ABS og kom så tilbage til Jyske Luftværnsregi-
ment som sergent i Søgårdlejren, hvor han var indtil 
hjemsendelse.

582477/63 Ole Poulsen får overrakt 
sin 50 års medalje samt diplom
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Formand:  582401/69  Bent Osmer Clausen, Møllesøvej 9, Dokkedal, 9280 Storvorde, tlf. 4160 0370, e-mail: boc@skylinemail.dk 
Næstformand/Sekretær:  582444/63 Preben Pedersen, Kærvej 45, 9210 Aalborg SØ, tlf. 9831 5074, mobil 2179 8173 / 3089 6420, e-mail: pmpmik@gmail.com
Kasserer:  544753/62  Henning B. Olsen, Møllebækvej 2, 9330 Dronninglund, tlf. 98 84 16 27/ 21 26 16 27, mail: henning.b.olsen1@gmail.com

Aalborg Afdeling oprettet 28. november 1964

Af 582401/63 Formand Bent Osmer Clausen

Tidligt lørdag den 9. maj samledes 9 friske deltagere 
(6 laffer og 3 civilister)
for at køre en tur til Stauning og se på lyvemaskiner.
Vi havde en rolig køretur med pause for både kaffe 
og rundstykker og øl og smøger.

Billede af deltagerne under et lavtgående ly

Efter ankomsten gennemgik vi samlingen i udstillin-
gen, der var både kendte og mindre kendte maskiner 
i fuld størrelse samt en mængde model ly lige fra de 
små plastmodeller til store line- og radiostyrede mo-
deller. For os laffer var der også både en 40mm L60 
en L70 og en irling udstillet.

TUR TIL DANMARKS FLYMUSEUM 
STAUNING LUFTHAVN

F16 model i LEGO

Flyvedygtig skala af den 
”Røde Barons” Fokker triplan

Efter en pause med indtagelse af medtagne pålægs-
burgere, tog vi endnu en hurtig rundtur i samlingen 
og kørte derefter retur til Nordjylland, på hele turen 
var der megen hyggesnak om dengang der var rigti-
ge soldater til.

Jokeren
For at bidrage til det gode humør  kommer jeg i tanke om en historie fra dengang, jeg selv var soldat ved kamptropperne i Haders-
lev. - På en øvelse (jeg mener, det var i Støvring) stod vi, 2. gruppe, en kold torsdag aften og var efterhånden godt trætte af det 
hele. Stemningen var presset, og motivationen i bund. Vores sergent var netop kommet tilbage efter at have modtaget befaling fra 
kompagnichefen og vores delingsfører. - Vi skulle gennemføre endnu et angreb, inden vi kunne komme i posen. Vores gruppefø-
rer instruerede os nøje i angrebet og afsluttede befalingen med at høre, om der var spørgsmål. - Efter lidt tids venten rækker menig 
Petersen armen i vejret og spøger: ”Hr. sergent, er det tilladt at medbringe stangtennis?”- Sergentens ansigtsudtryk husker jeg 
ikke, men resten af gruppen fl ækkede sammen af grin, og moralen var i top, da vi angreb. 
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FØDSELSDAGSFONDEN
J  2015 
1 270133/55 

Gubbe
Carsten Hjøllund
Kjelstrupvej 6.
9500 Hobro
Tillykke med de 80 år

1 582744/63
Carl Laugesen
Lærkevej 10
8850 Bjerringbro
Tillykke med de 73 år

2 385159/58
Kjeld Kristensen
Grubdvigsvej 6
9382 Tylstrup
Tillykke med de 77 år

3 188254/49 
Oberst, Gubbe
Per Svensson
Plejehjemmet Østervang
Bolig 215
Godthåbsvej 83
2000 Frederiksberg
Tillykke med de 86 år

4 366907/58 
Bent Aage Larsen
Rosenlundvej 11
3660 Stenløse
Tillykke med de 77 år

4 582416/63 
Kristian Anton Madsen
Brobjerrevej 12
8800 Viborg
Tillykke med de 72 år

5 689706/65 
Hædersgubbe
B.E. Marchmann Hansen
Smedebakken 6
3490 Kvistgård
Tillykke med de 70 år

6 424094/59 
Willy Møller Sørensen
Dalsvinget 9
Vrold
8660 Skanderborg
Tillykke med de 74 år

6 582643/63
Benny H. Carlsen
Vestergjeringvej 23
6715 Esbjerg N
Tillykke med de 71 år  

8 157820/52 
Æresgubbe
Poul Thulstrup Bruhn
Aldebertsmindevej 21
7100 Vejle
Tillykke med de 84 år

10 978/48
Æresgubbe
Thorvald Højlund Thomsen
Vesterbro 37 C
4660 St. Heddinge
Tillykke med de 88 år

11 269800/55 
Æresgubbe
Erik Caspersen Jensen
Stenhusvej 25 B
4300 Holbæk
Tillykke med de 79 år

11 53217/65
Gubbe
Niels Jørgen Andersen
Bymarken 7
9530 Støvring
Tillykke med de 70 år

12  692307/66 
Dan Carsten Andersen 
Brøndby Alle 9
2660 Brøndby Strand
Tillykke med de 69 år

13  130754/74 
Hædersgubbe
John E. Duncan Hansen
Gækkelundsvej 23 A
4200 Slagelse
Tillykke med de 61 år

14 575/45 
Æresgubbe
Karl E Thorsen
Østerbro 102, st. 
9000 Ålborg
Tillykke med de 93 år

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

16 160758/78
Gubbe
Jens Sauer
Frydebovej 2
7700 Thisted
Tillykke med de 59 år

18 34697/51
Major, Hædersgubbe
Bent Henrik Slagslunde
Lindevænget 62, 2. th.
2750 Ballerup
Tillykke med de 85 år

18 590721/63
Gubbe
Eskild Aaen
Agervej 7
9970 Standby
Tillykke med de 72 år

19 190751/71
Hædersgubbe
Poul-Erik Flemming 
Christensen
Fjordsgade 2 B, 3. tv.
8700 Horsens
Tillykke med de 64 år

19 230885/54 
Jørgen Hansen
Petersborgvej 18
8570 Thustrup
Tillykke med de 81 år

18 90752/72
Thue Andersen
Gyvelvej 48
7400 Herning
Tillykke med de 63 år

23 692377/66
Erik Viktor Hansen
Irisvej 1
Kaldred
3493 Eskebjerg
Tillykke med de 69 år
 

24  179864/53 
Oldgubbe
Kristian Andersen
Gammelbyvej 9
4900 Nakskov
Tillykke med de 83 år

24 470435/60
Æresgubbe
Bernt Svendsen
Egern vej 3
7470 Karup
Tillykke med de 74 år

26 260748/70
Hædersgubbe
Niels Erik Gudmundsen-
Vestre
Bengtasvej 2. 2. tv.
2900 Hellerup
Tillykke med de 67 år

27 708004/66
Knud Erik Rasmussen
Kæmpes Ager 8
6580 Vamdrup 
Tillykke med de 69 år

29 525571/62
Erik Petersen
Galionsvej 20 1.tv.
1437 København K
Tillykke med de 74 år
 

30 37207/67 
Per Dahlgaard
Dollerupvej 2
7700 Thisted
Tillykke med de 68 år

A  2015 
1 010850/71 

Rene Bygsø
Mosedalsvej 7
4180 Sorø
Tillykke med de 65 år

1. 125673/51
Oldgubbe
Helge Lynge 
Hvolgården 1
9310 Vodskov
Tillykke med de 85. år

1 582407/63
Knud Helbo
Dejret Bygade 4
8420 Knebel
Tillykke med de 72 år 

2 737219/67 
Gubbe
Bjørn Thomsen
Tved 103 C
6270 Tønder
Tillykke med de 66 år

4 353789/57
Æresgubbe
Viggo Eggertsen
Kaj Munksvej 2
7441 Bording
Tillykke med de 78 år
 

5 621406/64 
Gubbe
Niels J. Toktrup Nielsen
Hans Kirks Alle 4
9560 Hadsund
Tillykke med de 72 år

5 50852/73 
Hædersgubbe
Ole P. Larsen
Karlslundevej 2
4990 Sakskøbing
Tillykke med de 63 år

6 158104/52 
Hædersgubbe
Arent Beck Nørgaard
Lødderupvang 28
7900 Nykøbing M
Tillykke med de 84 år
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7 070853/73 
Hædersgubbe
Niels Gundersen
Annebergparken 20 B
4500 Nykøbing
Tillykke med de 62 år

8 181526/53 
Oldgubbe
Henri Petersen
Hvedebjergvej 82
8220 Brabrand
Tillykke med de 83 år

8 470455/60 
Æresgubbe
Gerner Trolle
Vesterhavsgade 44
7680 Thyborøn
Tillykke med de 74 år

8  080857/74
Gubbe
Svend Åge Vebel
Gøgevangen 19
3220 Græsted
Tillykke med de 58 år

9 090852/72
Allan Nielsen
St. Byhavevej 62 st,-3
5700 Svendborg
Tillykke med de 63 år

10  759/45
Oldgubbe, Guldemblemist 
og Æresmedlem
Poul Lorentzen
Ternevej 102
Odense NV
Tillykke med de 92 år

10 590839/63
N. Peter Pille
Ovstruplundvej 24
4800 Nykøbing F
Tillykke med de 71 år

11 385007/58 
Ove Lauesen
Bindeledet 10 1th.
2880 Bagsværd
Tillykke med de 77 år

12 181725/53 
Kristian Bach 
Vestbyen 9
9640 Farsø
Tillykke med de 83 år

12 544781/62
Æresgubbe
Mogens Christiansen
Saxovej 220
5210 Odense NV
Tillykke med de 72 år

12   120863/83 
Gubbe
Johan Henrik Kehler
Svejåsen 24 
3210 Vejby
Tillykke med de 52 år

12 126074/51 
Aage Bent Hansen 
Slagelsevej 6
6000 Kolding
Tillykke med de 83 år

14   466538/60 
Æresgubbe
Per Terp Jensen
Hattesens Alle 16, st. tv.
2000 Frederiksberg
Tillykke med de 74 år

15 153028/52 
Hædersgubbe
Bent Nissen
Skottegården 35, 2. tv.
2770 Kastrup
Tillykke med de 84 år

16 139174/51 
Hædersgubbe
Svend Erik Sørensen
Herkules Alle 34, 1.
2770 Kastrup
Tillykke med de 85 år
 

17 134723/51 
Herluf Lorentzen
Firehusevej 3
7100 Vejle
Tillykke med de 85 år

17 354074/57 
Gubbe
Niels Erik Vesterager
Gyvelvænget 13
6920 Videbæk
Tillykke med de 78 år

17  367062/58 
Gubbe
Peder Larsen
Snekkerupvej 23
4200 Slagelse
Tillykke med de 77 år

17   519006/61 
Æresgubbe
Erik Chr. Quist
Ndr. Banevej 34 A
3400 Hillerød
Tillykke med de 74 år

18 299799/56
Hædersgubbe
Werner Brøns 
Vor Frue Kirkevej 14
4000 Roskilde
Tillykke med de 80 år

18 385027/58
Æresgubbe
Carl Ove Zachariassen
Storegade 41
4780 Stege
Tillykke med de 76 år

21 385150/58 
Æresgubbe
Finn O. Lerbæk Pedersen
Ribe-Vejle Landevej 103
6622 Bække
Tillykke med de 77 år

21   210847/69 
Hædersgubbe
Willy L. Hejlesen
Søborghus Alle 21
2860 Søborg
Tillykke med de 68 år

22 309577/56 
Hædersgubbe
Svend Andersen
Ørnekildevej 20
4173 Fjenneslev
Tillykke med de 79 år

22 479300/60 
Gubbe
Herluf Svendsen
Sønder Savstrupvej 5
7500 Holstebro
Tillykke med de 75 år

22 582440/63
Svend Ove Rasmussen
Gl. Kirkevej 25
8961 Allingbro
Tillykke med de 72 år

23 3076/47 
Gubbe
Harry Ekdahl
Østre Fælledvej 4
4300 Holbæk
Tillykke med de 89 år

26   479408/60 
Hædersgubbe
Orla Amtkjær Pedersen
Griegsvej 51
7500 Holstebro
Tillykke med de 75 år

26   737007/67 
Ebbe Pilgaard
Fårbækvej 5
8990 Fårup
Tillykke med de 69 år

28 590795/63 
Æresgubbe
Henrik Preben Olsen
Sorgenfrigårdsvej 48, 1.th
2800 Kgs. Lyngby
Tillykke med de 71 år

28 280846/72 
Preben Ladingkær
Svendborgvej 27 P.
5750 Ringe
Tillykke med de 69 år

30   544440/62 
Gubbe
Frank Nørgaard
Platanvej 44
7700 Thisted
Tillykke med de 73 år

30 300852/73
Jørgen Kristensen
Markskellet 130
4300 Holbæk
Tillykke med de 63 år

31   310848/69 
Bjarne Jessen
Aavangen 12
6800 Varde
Tillykke med de 67 år

S  2015
2 707983/66 

Harly Olesen
Nørgårdvej 11
7600 Struer
Tillykke med de 69 år

3 030951/72 
Gubbe
Mogens Toft Hansen
Mårvænget 25
5800 Nyborg
Tillykke med de 64 år

3 030957/80 
Oberst
Birger Mejlholm
Vibevej 104
7439 Ikast
Tillykke med de 58 år

4 544753/62 
Æresgubbe
Henning Bjarne Olsen
Møllebækvej 2
9330 Dronninglund
Tillykke med de 72 år

5 50948/58 
Hædersgubbe
Erling Vargaard Juul
Skolevej 2
6070 Christiansfeld
Tillykke med de 67 år

6 171070/53 
Gubbe, Guldemblemist og
 Æresmedlem
Kjeld Espersen
Mosekrogen 38
5330 Munkebo
Tillykke med de 80 år

7 506218/61
Flemming Sørensen
Pile Alle 72
7500 Holstebro
Tillykke med de 73 år

07 181465/53
Gunnar Middelhede
Tolstrupvej 9
8800 Viborg
Tillykke med de 84 år

8   139481/51 
Oldgubbe
Herluf Børge Christiansen
Sneumvej 189
6731 Tjæreborg
Tillykke med de 85 år
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8  270221/55 
Gubbe
Helmer Hansen
Parkvej 37, 2. th.
2630 Tåstrup
Tillykke med de 79 år

8 080956/77 
Flemming Jørgensen 
Diskovej 22
9210 Ålborg SØ
Tillykke med de 59 år

9 525523/62
Flemming Veng Skindberg
Bredgade 14
Gramrode
7130 Juelsminde
Tillykke med de 72 år

10 299917/56 
Æresgubbe
Verner Frydenberg 
Andersen
Oldfuxvej 19
2400 København NV
Tillykke med de 80 år

12   416902/59 
Gubbe
Erling Friis Rasmussen
Nøddelunden 19
5580 Nørre Åby
Tillykke med de 78 år

12   385097/58 
Æresgubbe
Frits Broberg
Marienborgvej 66
8900 Randers
Tillykke med de 77 år

12   798844/68 
Hædersgubbe
Erik Hvidtfeldt Lorentzen
Elmevej 21
2670 Greve
Tillykke med de 72 år

12 120952/72 
Leif Iver Hansen
Udsigten 29
5500 Middelfart
Tillykke med de 63 år

12 621288/64
Egon Juhl Jensen
Østergade 18
6510 Gram
Tillykke med de 73 år

13   385173/58 
Christian Hansen Friis
Stengårdsvej 126, 2. tv.
6705 Esbjerg Ø
Tillykke med de 77 år

14 506187/61 
Ejner R. Nielsen
Degnevænget 12
5270 Odense N
Tillykke med de 73 år

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

15 353753/5
Per Bjarke Fuglsang
Novavej 13, Draby
8400 Ebeltoft
Tillykke med de 79 år

16   653249/65 
Gubbe
Gunnar Nielsen
Ålholmvej 95
7400 Herning
Tillykke med de 70 år

18   741848/67 
Flemming Rasmussen
Spættevej 7, 1. tv.
8210 Århus V
Tillykke med de 69 år

18 385122/58
Kurt Pedersen
Gl. Aarhusvej 174 B
8800 Viborg
Tillykke med de 77 år

21   416875/59 
Gubbe
Svend Erik Hansen
Viborgvej 19
7160 Tørring
Tillykke med de 76 år

21   424020/59 
Æresgubbe
Hans B. Nielsen
Vassingrødvej 60
3540 Lynge
Tillykke med de 75 år

23  544810/62 
Andreas Johnsen
Markledgade 16
6240 Løgumkloster
Tillykke med de 75 år

23 134797/51
Carsten P. Lund
Blegen 8, 1. tv
6200 Aabenraa
Tillykke med de 85 år

24 3623/49
Gubbe
Paul Hansen
Ge ionvej 29
3600 Frederikssund
Tillykke med de 87 år

25 590717/63 
Æresgubbe, Guldemblemist 
og Æresmedlem
Arne Pedersen
Sjørringvej 11
2770 Kastrup
Tillykke med de 72 år

26 260957/74 
Svenning Thyrrestrup 
Elmevej 1
Hornum
9600 Års
Tillykke med de 59 år

26 621241/64
Anker Kristensen
Lykkesholms Alle 1
8260 Viby J.
Tillykke med de 72 år 

29   335487/57 
Hædersgubbe
Arne Nielsen
Stævnevej 33
5700 Svendborg
Tillykke med de 79 år

28 707947/66 
Mogens Jensen
Godske Lindenovs Vej 237
9210 ÅlbQorg SØ
Tillykke med de 69 år

30   300949/70 
Koenraad Peter Sijp 
Vestergade 24
6520 Toftlund
Tillykke med de 66 år

Medlems nr. 12669
Soldater nr. 621241/64

Anker Kristensen
Lykkesholms Alle 1
8260 Viby J

VELKOMMEN    
    I LAF
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K  !

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: kipogap@gmail.com

VI SÆNKER FANEN
741743/67
S.A.B. Jensen
Birkeholmen 22, 1. th.
2680 Solrød Strand

385115/58
Kai-Ove Grønbæk
Doggerbanke 5, 1. sal
9850 Hirtshals

256352/55
Anthon Jensen
Rosenfeldtgård
Stenrøjlevej
4200 Slagelse

1707/47
Lars G. Jacobsen
Ulrik Birchs Vej 51
9430 Vadum

606612/64
Lennart Marcussen
Folemarksvej 31
2605 Brøndby

ÆRE VÆRE DERES MINDE
K !

Sjællandske 
Luftværnsregiment 

Jyske 
Luftværnsregiment



Afl everet til postvæsnet ultimo juni 2015

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 leveret af 200252/72 Peter Larsen Nielsen, 
2. deling, 2. batteri, 2. Luftværnsafdeling, Jyske Luftværnsregiment, 1972.

 Skyderadar ”Super legermaus” Signalbefalingsmand 40 mm Luftværnskanon, L/70
   OS H.C. Jørgensen

 Kanonbesætning med  Batterichef Afprøvning af telefon Så er der forplejning
 KP N.C. Hansen MJ Bruno Madsen 

 Ildkontrolpersonel på arbejde Delingsfører LT H.A. Henriksen Man nyder lidt forplejning i ildpausen 

 Signalfolk afprøver  Radar-antennen på skyderadar Ham med pilen er
 signalforbindelsen  Peter Larsen Nielsen


