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FORMANDEN 
HAR ORDET

Af 621306/64 
Landsformand Hans Peter Bach

REDAKTØRENS 
HJØRNE

Af 171050/72 
Redaktør 

John Martin Christiansen (Chris)

Sommeren er over os og sommertiden er traditionelt 
den tid af året, hvor LAF har færrest arrangementer.

Derfor vil jeg se lidt frem over efteråret, hvor jeg ved, 
der kommer en del rundt i hele landet.

Se LAF Aktivitetskalender her i bladet.

Jeg vil også gerne slå et stort slag for vores Jubilarda-
ge, henholdsvis på Sandholmgård og i Tønder.

1966 var et stort indkaldelses år, både for Sjællandske 
Luftværnsregiment og Jyske luftværnsregiment, så vi 
bør kunne blive rigtig mange begge steder.

Hvis du kontakter alle de gamle soldaterkammerater, 
du har kontakt med og får dem til at møde op, så er jeg 
sikker på, at I vil få en sjov og uforglemmelig dag.
 
Når jeg skriver 1966, så er det fordi de netop har 50-
års jubilæum i år. Alle andre er bestemt mere end vel-
komne.

På Generalforsamlingen i Aarhus, kom der ønske frem 
om at LAF laver et større landsdækkende arrange-
ment et eller andet sted i landet. For 2017 blev det mi-
litær historiske træf i Finderup nævnt.
 Udvalget der arbejder med sagen er Jørgen Krabbe, 
Jørn Jessen og jeg.

Vi ville godt teste det i år, så vi ledte efter et arrange-
ment, hvor vi kunne afprøve ideen.

Valget faldt på Air Show i Stauning den 20. august 
2016.

Vi har ikke kunnet nå at få det i Projektøren, så det har 
kun været annonceret på vores hjemmeside.

Tidsfristen for overnatning er desværre udløbet, men 
mulighed for deltagelse i Air show og besøg på Flymu-
seet, samt spisning lørdag aften kan stadig nås.

Hvis du er interesseret, så kan du kontakte mig. 

Hvor er det dejligt at få indlæg og foto til Projektø-
ren i god tid, så der er tid til at nærlæse/behandle de 
enkelte indlæg – tak for det.

Redaktøren er stadig behjælpelig med at inde aktu-
elle foto på internettet som kan bruges til en artikel.

Der er med denne udgave ved at komme aktiviteter 
i aktivitetskalenderen så man kan se hvad der sker i 
fremtiden ved de enkelte afdelinger, men det kan bli-
ve bedre endnu.

Du kan også følge foreningen aktiviteter med mere på 
vores hjemmeside www.luftvaernsartillriforeningen.
dk.

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

Jeg håber, du har fået lyst til skrive en beretning fra din 
tid i forsvaret, det kan jo være at du har gemt noget i 
en papkasse eller skotøjsæske som gemmer dine min-
der fra dengang.

Jeg minder lige om at dem som modtager Projektøren 
via en mailadresse. – Så skal den downloades i PDF-
Format ved at trykke på PDF-logo på øverste linie og 
gennems i et bibliotek som kan have følgende navn 
”Projektøren 2016”. 
 Denne adressekode man modtager bladet på er den 
samme til samtlige blade, – der kommer et ny blad på 
denne adressekode hver 3. måned.
 Så det er nødvendigt at du downloader bladet hver 
gang og gemmer det i dit bibliotek på din PC’er.
 

K      
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LUFTVÆRNSARTILLERISTENS DAG 2016
Årgangsfesten lørdag den 17. september 2016

For årgangene 1951-1956-1961-1966-1971-1976-1981-1986-1991-1996-2001
Men alle andre årgange er naturlig også meget velkommen.

Vi mødes ved Zeppelin- & Garnisonsmuseum Tønder, Gasværkvej 1, 6270 Tønder

Tønder Kaserne – arkivfoto fra 2011                  

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.
10.00-11.30 Rundtur på museet og hyggeligt samvær.
11.30-12.45 Gensyn ved Tønder Kaserne. – Hvor bl.a. Skat bor i dag. – Der vil være rundvisning.
13.00-17.00 Middag – 

Tønder Sports & Fritidscenter, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder

Menu: Gule ærter med tilbehør samt pandekage med is.
Pris for deltagelse i arrangementet er kr. 225,- inkl. 2 snapse og 1 øl.
Yderligere 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 7. september 2016 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 Sports & Fritidscenter, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder.
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LUFTVÆRNSARTILLERISTENS DAG 2016
Sandholmgård, Ellebækvej 11, 3460 Birkerød

Årgangsfesten lørdag den 3. september 2016

For årgangene 1951-1956-1961-1966-1971-1976-1981-1986-1991-1996-2001
Men alle andre årgange er naturlig også meget velkommen.

 Årgangsparade – arkivfoto 2015 Jernløse Hornorkester – arkivfoto 2015

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 samt pandekage med is. 
  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.
Yderligere 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 onsdag den 24. august 2016 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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KASTELSKONCERTER
Af 798870/68 Landskasserer Torben Rasmussen

Hver sommer a holdes der koncerter på Kastellet i København.
 Der er gratis adgang og for dem der kommer kørende i egen bil kan parkering ske op til kirkegårdspladsen 
hvor koncerterne inder sted.
 Medbring picnickurv og nyd de dejlige sommeraftener afsluttende med skøn musik.

 Program for august og september 2016:
10. august kl. 19.00-20.00:  Hjemmeværnets Musikkorps København
17. august kl. 16.30-17.30:  Livgardens Musikkorps
17. august kl. 19.00-20.00:  Regiments Musikkorps
24. august kl. 19.00-20.00:  Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen
31. august kl. 16.30-17.30:  Prinsens Musikkorps
31. august kl. 19.00-20.00:  Kvindelig Marineres Musikkorps
7. september kl. 19.00-20.15:  Koncert med Tappenstregspatrulje
 Koncert v/Slesvigske Musikkorps
 Tappenstreg v/Hjemmeværnets Tamburkorps København

Snyd ikke dig selv for disse dejlige oplevelser.

TATTOO I SVERIGE 2017
Af 798870/68 Landskasserer Torben Rasmussen

www.swedeninternationaltattoo.se 

Hvert andet år a holdes der indendørs tattoo i 
Malmø Arena.

Næste år a holdes det den 20. maj 2017, så reserver 
allerede nu dagen.

Det er en storslået oplevelse med deltagelse af inter-
nationale orkestre.

Der vil blive annonceret med yderlig oplysninger i 
Projektøren nr. 2. – 2017.

Se sidste års omtale i Projektøren nr. 3 – 2015.

Glæd dig allerede nu til at deltage 
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BESTYRELSEN 
ARBEJDER

Af 130252/72
Landssekretær, Jørn Christian Jessen

VELKOMMEN    
I LAF

LAFS BREVKASSE

166425/53
Vagn Nørgaard 
Pedersen
Sejling Tværvej 5
8600 Silkeborg

040952/73
Preben Gunthel
Blåhusvej 29
2670 Greve

Hej, jeg har vundet på min lodseddel 2016 
nr. 11546.

Jeg vil gerne have et herreur med LAF logo, 
sådant et har jeg altid ønsket mig. Jeg syn-
tes at Projektøren er et godt blad, 
man får mange gamle minder 
frem, håber det forsætter læn-
ge endnu.

Med venlig hilsen
Preben Paulsen
Overhaven 18, 
6430 Nordborg 

Landsekretærens indlæg i dette nr. af Projektøren omhandler en omtale/beslutning af et par af de emner som 
kom frem dette års formandsmøde i Århus.

1. Tilskud til lokalafdelingerne
  Der udspandt sig på formandsmødet en længere diskussion angående størrelsen på tilskud til de enkelte lo-

kaldelinger. Bestyrelsen har drøftet de forskellige forslag som kom frem på mødet.

  Bestyrelsen er nået frem til følgende beslutning: Der udbetales et minimums beløb på 1300,- kr. pr. lokal af-
deling. Herudover er det besluttet at LAF Landsorganisation, efter anmodning, betaler kontingentet til de 
afdelinger som er medlem af De Samvirkende Soldaterforeninger.

  Lokal-formænd/kasserer vil blive direkte orienteret af landskasseren. 

2.  Hjemmesiden
  Hjemmesiden blev også indgående diskuteret på formandsmødet. Det hidtil været foreningens politik at 

hjemmesiden først skulle opdateres i takt med udsendelsen af Projektøren. Dette bl.a. med baggrund i at 
alle ik opdateringerne samtidig.

  
  Tiderne har i midlertidig ændret sig og det formodes at langt størsteparten af medlemmerne nu benytter de 

elektroniske muligheder.
  
  Landbestyrelsen har derfor besluttet at WEB-masteren opdaterer LAFs hjemmeside i takt med at han mod-

tager oplysninger fra lokal afdelingerne.   
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EN SOLDATERHISTORIE 
AF HANS ERIK MOGENSEN
Af 301557/56 Hans Erik Mogensen

Jeg måtte nu af sted til Hvorup kaserne og i Kongens 
klær, de manglede kanonføde, på grund af Koreakri-
gen og de havde planlagt 16 md. for os, der nu blev 
indkaldt.
 Da vi kom til kasernen blev jeg hurtig klar over, at 
det nu var slut med den hyggelige omgangstone, det 
var bare kæft trit og retning og ingen selvstændige 
meninger, nu var jeg ellers lige så godt igang med, 
at opbygge min selvtillid og mine egne meninger om 
diverse ting.

Da jeg ankom blev jeg spurgt om min civile stilling, – 
jeg er Landmand; sagde jeg.
 Er du landmand sagde sergenten. Ja sagde jeg. Har 
du da selv en gård spurgte han så. Nej jeg har arbej-
det i landbruget sagde jeg. Jamen så er du jo bare en 
ganske almindelig bondeknold og ikke landmand din 
idiot. Vi skal nok få dig pillet ned på jorden, i løbet af 
ganske få dage, vær du vis på det. Jamen det var ikke 
sådan ment sagde jeg. Hold din kæft og se at kom-
me ud af døren inden jeg skyder dig, her skal du kun 
svare ja og nej, og så hedder det i øvrigt javel hr. ser-
gent, men det skal vi fandme nok få dig lært. Næste 
bondekarl råbte han til ham, der stod næst i rækken.
 Jeg er ikke bondekarl sagde den næste i rækken, 
jeg er mekaniker. Hold din kæft og kom herhen dit 
skrog – og sådan blev det ved, til alle var indskrevet 
og havde fået udleveret tøj og andet udstyr. Vi hav-
de jo også fået udleveret gevær og en af de indkald-
te stod og støttede sig til geværet, med gevær piben, 
lige ned i det rå cementgulv.
 Det var der en løjtnant der så. Synderen blev ta-
get med ud bagved, hvor vi kunne høre han ik en 
ordentlig skideballe, med trusler om, at få en sag på 
halsen, for at ødelægge Hærens udstyr.

Da jeg havde været soldat nogle måneder, var der i 
forhold til Korea-krigen, en tilspidset situation og vi 
lå i stærkt forhøjet beredskab, dvs., at vi ikke måtte 
forlade kasernen. Al orlov blev inddraget. Vi ik udle-
veret skarp ammunition og hele dagen var vi i kamp-
uniform, med alt udstyret indenfor rækkevide.
 Vi blev opfordret til at skrive til familie, koner og 
kærester, for det var ikke sikkert, at vi ik lejlighed til 
det foreløbig.

En af de øverste of icerer, var så nervøs, at det kunne 
ses på ham. Han gav hele tiden kontraordre. Det var 
nu ikke særligt betryggende.
 Derimod var der en løjtnant, han var lige i sit es, 
med udsigten til lidt krig. Han havde deltaget i anden 
verdenskrig, de sidste 2 år af krigen, på engelsk side. 
Han var en stor og stærk mand, uden nerver. Han 
indgød tillid, i hvertfald i denne situation og han var 
fræk som en slagterhund. Han var ikke særlig køn at 
se på, han havde fregner over hele kroppen og var 
rødhåret med begyndende gråstænk.
 Vi kaldte ham General Rust.

Hovedvagten Hvorup – Arkiv-foto-LAF

Han blev helt ked af det, da det forhøjede beredskab 
blev a blæst en uge senere og vi igen kunne starte 
motorcyklen og køre hjem til mors kødgryder. Ham 
Rust, ville vi have fulgt i tykt og tyndt, hvis det blev 
nødvendigt. Han var ellers noget ubehøvlet ham 
Rust.
 Det skete lere gange, at jeg som vagt skulle vække 
ham om morgenen og det var aldrig nogen behagelig 
opgave. Alle i kompagniet frygtede det værste når de 
så hans navn på at morgenvække planen.
 Det var altid lørdag morgen jeg havde problemer 
med ham.
 Når vi skulle vække of icererne, skulle vi have de-
res underskrift på stedet. Men han kom nu aldrig ud 
og lukke døren op, når jeg bankede på og råbte: – Det 
er morgenvagten, kl. er 6.
 Han lukkede ikke op, men døren var heller ikke 
låst, så jeg blev nød til, at gå ind i soveværelset, for at 
få hans underskrift på sengekanten. Han brummede 
som en olm bjørn. Han var sjældent ædru en lørdag 
morgen og han havde ofte en dame i sengen.
 En morgen jeg gik ind til ham, hvor han havde en 
dame i sengen, blev han stiktosset og sagde: – Vil du 



9P

se at komme ud. Kan du ikke se at jeg er i gang med 
damen her. Hvis du ikke kan se det, må du sgu være 
blind, din lille bonderøv, kom så ud, eller jeg skyder 
dig på stedet.
 Jeg kom ud i en fart og turde ikke gå derind igen.
 Jeg skrev så på hans underskriftsseddel: – Vagt nr. 
…57 meddeler, at jeg blev smidt ud af ovennævnte, 
under vækningen.
 Men, det var aldrig til at mærke på ham til hver-
dag, at han var så ubehøvlet overfor os, under denne 
væknings ceremoni.

Det var nu en ret sjov tid, men det var lang tid de 16 
mdr.
 Vi ik kun 2 kroner om dagen. Af en dagløn, kunne 
vi i Tutten købe en kop kaffe, et stykke wienerbrød 
og en cigaret.
 I en friweekend, gik vi til tider, ud til landmænd i 
nærheden, og ik lidt arbejde, så kunne der blive til 
en glad aften i Ålborg.
 Sådan en aften besøgte vi først en lille smugkro. 
Resten af aftenen var vi så på et dansested, hvor vi 
forsøgte, at få en øl til at slå til hele aftenen. Øllet blev 
lidt ulækkert og lunken til sidst.
 Men nogen gange var vi jo heldige, at en pige gav 
en øl, eller en af de lokale mænd, som selv havde væ-
ret inde om soldat.
 Det var kun 11 år siden, at 2. Verdenskrig var slut, 
så befolkningen så faktisk lidt op til os soldater, når 
vi bare ikke lige netop løb med deres piger.

Men, når vi tog til bal i et forsamlingshus ude på lan-
det, blev der næsten altid ballade og slagsmål med 
de lokale ungersvende. De kunne ikke lide, at vi kom 
og lagde an på deres piger.
 Det endte som regel med, at en af de lokale ringe-
de efter Militærpolitiet.
 Oftest var der nogen som havde sladret om, at de 
kom, så vi havde tid til at stikke af.

Næste dag ved morgen paraden, blev der så spurgt 
om nogen af os havde været til bal i det og det for-
samlingshus. Men, det var der selvfølgelig ikke no-
gen af os der havde været. Vi var da inde i Ålborg.
 Så sagde Rust (når det var ham der havde morgen-
paraden): – Er I nu sikker på, at I kan huske hvor I 
var. I var vel stangdrukne.
(Vi kunne jo nok høre, at han vidste noget om det, at 
feste lidt vildt).
 Men, hvis I kommer på andre tanker i morgen, så 
vil jeg godt høre om det, men det er sgu nok jer, så I 
må hellere få jeres straf alligevel.

40 mm Luftværnskanon L/60 – Arkiv-foto-LAF

I kan i en time, samle cigaretskodder på gårdsplad-
sen, eller hvis han var i rigtigt ondt lune, så kom han 
ind på vores 20 mands stue og vækkede os kl. 2 om 
natten og 4 mand blev beordret til at iføre sig kamp 
udstyr og gevær over højre skulder. De 16 andre hav-
de bare at stå ret ved deres senge i underbukser, de 4 
mand blev så sat til, at inde den største nullermand 
på gulvet og når så endelig den største var udvalgt, 
blev der hele tiden fundet en, der var større.
 Nogle af soldaterne stod ubeset og pillede nuller 
af deres tæpper og smed det på gulvet, hvor så dem 
der samlede sammen, hele tiden ik større og stør-
re nullermænd, ved at nuller dem sammen til en der 
var endnu større, men på et tidspunkt skulle det jo 
holde op.
 Så RUST meddelte at her var en dejlig stor nuller-
mand. Der blev så bredt et stort tæppe ud på gulvet 
og på midten af tæppet blev nullermanden placeret.
De 4 mand blev nu kommanderet til at tage fat, i 
hvert sit hjørne af tæppet, og under Rust’s komman-
do, 1 2 3 4 – 1 2 3 4 – gik vi i den mørke nat, i stram 
march, ud til eksercerpladsen, ca. 2 km, hvor en af os 
begravede den udvalgte nullermand.
 De andre stod i retstilling og præsenterede gevær 
og Rust sagde noget om, at nu var den forbandede 
nullermand i sit rette element. Vi grinede af denne 
episode i lang tid efter og Rust, han gik bare og nød 
tilværelsen, han var også i sit rette element.

Soldatertiden var slut til den 1. august og jeg rejste 
hjem til mine forældre.

G
Senere, da jeg var gift, blev jeg i 1963 indkaldt til mi-
litæret til omskoling, i 3 uger. Jeg var indkaldt med 
ordre om, at begive mig fra min bopæl, nøjagtig kl. 
6 morgen, og dernæst, hurtigst mulig begive mig til 
Tønder, med offentlige transportmidler.
 Øvelsen var iscenesat som en mobiliseringsøvelse. 
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Jeg kom til Tønder kl. 12 og kl. l2 (lidt over) var alle 
mand mødt op i Tønder. Vi blev ekviperet (iklædt) 
på tønder kaserne, og derfra kl. 3 om eftermiddagen, 
kørt til Søgårdlejren, hvor vi skulle blive de næste 3 
uger.
 Jeg havde fået udsættelse året før, fra denne ind-
kaldelse, så jeg kom desværre ikke ind sammen med 
mine gamle soldater kammerater.
 Jeg ik heller ikke mit gamle job, jeg var uddannet 
som gruppefører på en 5 mands gruppe, som sam-
men betjente en Firling Affutage 12,7 mm, monteret 
på en lastvogn.

Firling 12,7 mm – Arkiv-foto-LAF

FREMTIDENS VETERANHJEM ER PÅ VEJ I AARHUS
Artikel er lånt fra Folk og Sikkerheds lagavis juni 2016

De var helt spildt de 3 uger, jeg lærte ingen som helst 
ting.
 Jeg blev sendt ud i felten sammen med en chauffør 
i en jeep og jeg skulle betjene et radioanlæg, som jeg 
aldrig før havde set, og langt mindre prøvet at betje-
ne. Ham jeg fulgtes med, kendte heller ikke noget til 
dette radioanlæg.
 Vi skulle melde angribende ly, men ik ikke meldt 
noget som helst i de 3 uger.
 Men, vi fandt da til sidst ud af, at høre noget mu-
sik på det anlæg.
 Der var overhovedet ikke en, der prøvede at lære 
mig den mindste smule, på de 3 uger og det skulle 
forestille at være ”efteruddannelse”.
 Det var totalt spild af skatteydernes penge, men 
vi var da heldige med vejret, så det blev til en afslap-
pende ferie.
 Men, der havde altså været mere brug for mig der-
hjemme.

Men, det er en anden historie. 

I Langdalen nær Gjellerup i Aarhus har Fonden Dan-
ske Veteranhjem med støtte fra Forsvarsministeriet 
og Realdania købt en idyllisk ejendom. Med støtten 
fra Realdania bliver der mulighed for at skabe ” frem-
tidens veteranhjem”. Med fem års erfaringer indhen-
tet fra veteranhjems arbejdet i Danmark og med nye 
ideer fra specialister i bygnings – og landskabsarki-
tektur, og ikke mindst ønsker og ideer fra brugere og 
værter er arbejdet med at skabe Veteranhjem Midt-
jylland i Aarhus påbegyndt. Formålet er at skabe den 
rigtige atmosfære for de kommende brugere, udnyt-
te de bedste lys og lydforhold, den smukke natur-
grund og de rige muligheder ejendommen giver, så 
veteranerne både kan få ro i sjælen og et sted at mø-
des med kammeraterne.

01

Veteranhjem Midt Jylland (Aarhus) – Arkivfoto

Et sted mellem 80.000-100.000 veteraner har siden 
1948 været udsendt for Danmark til brændepunkter 
globalt. Størstedelen kommer heldigvis styrket hjem, 
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men en procentdel har desværre fysiske og psykiske 
skader med sig i bagagen. Derfor tog Fonden Danske 
Veteranhjem, (der består af Danske Soldaterforenin-
gers Landsraad, Marineforeningen, Flyvevåbnets 
Soldaterforening, De samvirkende Danske Forsvars-
broderselskaber, Forsvarsministeriet, Veterancen-
tret i Ringsted og formændene for veteranhjemme-
ne og Realdania) i 2010 initiativ til det første af de 
nuværende fem veteranhjem. Det første blev indviet 
i Trekants-området med domicil i Fredericia og blev 
efterfulgt af København og Aalborg, og nu senest her 
i 2016 er Aarhus – og Odense på vej.

”Et veteranhjem har til formål at værne om kamme-
ratskabet skabt under udsendelsen. Samlingsstedet 
er ikke en erstatning for den offentlige indsats over-
for veteranerne og deres pårørende, men udtryk for 
en anerkendelse af deres indsats og en håndsretning 
til de, der af den ene eller anden grund ikke har kun-
net inde hjælp i det tablerede system. Veteranhjem-
met er ikke et behandlingssted, men et uformelt op-
holdsrum, hvor frivillige bistår veteranerne med 
kontakt til fagfolk, offentlige myndigheder osv”, skri-
ver Fonden Danske Veteranhjem selv på sin hjemme-
side.

F  2010-2014  
  

G rundlaget for de tre første veteranhjem blev skabt i 
Forsvarsforliget 2010-2014 og videreført i Forsvars-
forliget 2013-2017. Veteraner kan bo på veteran-
hjemmet i en kortere periode. Opholdet er gratis, 

og der er generelt plads til mellem 4-8 veteraner af 
gangen pr. hjem. Hidtil har der været strid mellem 
den oprindelige bopælskommune og den kommu-
ne, hvor veteranhjemmet ligger om, hvem der skal 
betale for opholdet. En proces er i gang her i 2016, 
så veteraner der har ophold på veteranhjemmene, 
ikke bliver en økonomisk belastning for den kommu-
ne, hvor veteranhjemmene ligger, men at det fortsat 
er den oprindelige hjemkommunes ansvar at sørge 
for de sociale ydelser. De snart fem veteranhjem har 
hver en lønnet daglig leder ansat, men ellers drives 
hjemmene udelukkende af frivillige.
I alle kommuner har Fonden og det lokale veteran-
hjem mødt stor opbakning og støtte fra kommuner-
ne, Senest har Aarhus Kommune, med Rådmand 
Thomas Medom i spidsen, været en god støtte for 
projektet, og i Odense er Rådmand Steen Møller gået 
aktivt ind i etableringen af Veteranhjem Odense.

I Odense på Fyn har Fonden Danske Veteranhjem 
fået otte million kroner af Folketinget til opbyg-
ning af et veteranhjem i samarbejde med Soldater-
hjemsforeningen Dannevirke. Det drejer sig om en 
engangspulje, der er afsat til veteranhjemsarbejdet i 
Danmark. Beliggenheden bliver bag det 102 år gam-
le Soldaterhjem Dannevirke på Sdr. Boulevard i Dan-
nevirkes store have, og Odense kommunes Social- og 
Arbejdsmarkedsforvaltning støtter arbejdet. Odense 
er en tidligere garnisonsby, og derfor var beliggen-
heden for et nyt veteranhjem her nærliggende.

Veteranhjem Fredericia – Arkivfoto

Veteranhjem København – Arkivfoto

Veteranhjem Aalborg – Arkivfoto

Veteranhjem Odense – Arkivfoto
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LAF  AKTIVITETSKALENDER 2016/17

GUBBEFROKOSTEN 2016
Gubbefrokosten er for alle medlemmer af LAF

A holdes lørdag den 8. oktober 2016, kl. 12.00
På Veteranhjem Trekantsområdet, Fredericia, Ansgarsvej 4, 7000 Fredericia
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 3. oktober 2016. Tilmeldingen er bindende.
Tilmelding til: John Martin Christiansen (Chris),  
Tlf. 29 66 51 23 eller e-mail: chrislaf@christiansen,mail.dk
Vi ses til en dejlig frokost på Veteranhjem

JULI AUGUST SEPTEMBER
6 Slaget ved Fredericia Fyn 3 Kegler Esbjerg 2 Kegler Købehavn

5 Kegler København 3 Luftværnsartilleristens Dag
Sjælland Sandholmgård
Svampetur Midt Vest

10 Kastelkoncert 4 Krondyrtur Esbjerg
17 Kegler Esbjerg

Kastelkoncert
5 Flagdag for Danmarks 

udsendte
19 Kegler København 7 Kastelkoncert
24 Kastelkoncert

Sejltur med Marinehjemme-
værn Midt Øst

14 Kegler Esbjerg

29 Blomsternedlæggelse Fyn 14 Foredrag Fyn
31 Kastelkoncert 16 Kegler København

17 Luftværnsartilleristens Dag
Jylland Tønder

28 Kegler Esbjerg

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
3 Skydning Randers 7 Skydning Randers 5 Juleskydning Randers
8 Gubbefrokost Veteranhjem

Fredericia
9 Kegler Esbjerg 7 Kegler Esbjerg

9 De Blå Baretters March Fyn 21 Skydning Randers 9 LAF – Stiftelsesfest Køben-
havn

12 Kegler Esbjerg 23 Kegler Esbjerg 21 Kegler Esbjerg 
(Juleafslutning)

17 Skydning Randers
24 FN-dagen
26 Kegler Esbjerg
29 Foredrag Esbjerg

JANUAR FEBRUAR MARTS

APRIL MAJ JUNI
20 Tattoo i Sverige
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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

LAF-K  2016
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.

Der spilles på følgende dage:

· Onsdag den 3. august 2016
· Onsdag den 17. august 2016
· Onsdag den 31. august 2016
· Onsdag den 14. september 2016
· Onsdag den 28. september 2016
· Onsdag den 12. oktober 2016
· Onsdag den 26. oktober 2016

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

Der spilles fra kl. 19.00 – 21.00

Det foregår på følgende adresse:

EFI-Hallerne
Sportsvej 21, 
6705 Esbjerg Ø

H  2016

Af 171050/72 Sekretær John Martin Christiansen (Chris)

Familien Hein

Deltagere fra LAF Midt Vest Afdeling

LAF-Esbjerg gennemførte onsdag den 20. april 2016 
den årlige holdkapskydning mellem soldaterfor-
eningerne i Esbjerg/Varde-området samt deltage-
re fra LAF Midt Vest på Alslev Skytteforening inden-
dørs skydeanlæg. 

L -A -F , 
E  A     
  :

Indvielse af KFUMs soldaterrekreation
den 8. april i Varde
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Den 18. april på Dybbøl Banke

Den 4. maj i Gravlunden i Esbjerg

Den 4. maj i Mindelunden i Varde

H.M. Dronningen besøger Varde den 3. maj 2016

FOREDRAG: SS AFTEN
Med Jens Christian Fjelde, 
Statsfængslet Midt Jylland

Varighed ca. 2-2½ time

Ovennævnte foredrag er et tilbud til LAF-Esbjerg fra De Blå Baretter i Sydvestjylland

Vi mødes lørdag den 29. oktober 2016, kl. 15.00 på Varde Kaserne

Pris kr. 50,-, så vil der være kaffe og kage.

Tilmelding til Brian Ethelberg på e-mail: brian.ethelberg@bbsyd.dk 

Senest den 1. september 2016 
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KRONDYRSTUR 2016
Fra Nord til Syd

Gennem Naturpark Vesterhavet

Søndag den 4. september 2016

Værnshytte 223

P
Kl. 13.30  Mødested Tippervej 4, 6830 Nr. Nebel.
 Kør fra Nymindegab 5 km ud ad Vesterlundvej til ”Nordladen”
Kl. 13.45 Besøg værnhytte 223, hvor ejeren Bjarne Danielsen fortæller. 
Kl. 14.30   Køretur mod syd forbi Nymindestrømme, Blåbjerg, Filsø og til Grærup Langsø, hvor  

medbragt kaffe nydes. (og krondyrsrudlerne kan beundres?) 
Kl. 15.30  Rytterfrisen i Aal Kirke, Oksbøl.  Se og hør om de mest spektakulære kalkmalerier i Vestjylland. 
Kl. 16.30  Grillhytten i Ho (Nærmeste adresse Skallingevej 14, Ho, 6857)

Hygge, snak og grillmad

Pris for arrangementet er sat til kr. 150,- og så skal I selv kun medbringe bestik og eftermiddagskaffe. 
Længden af køreturen er cirka 60 kilometer.

Der serveres krondyrsbøffer, pølser, salat, lutes, og der er et glas rødvin (eller to) til alle samt øl/vand. 

Tilmelding senest den 1. september 2016 
til Hans Ole Villadsen 

på hosvilladsen@mail.dk eller 40 44 94 80.

NB: Deltagerne kan jo passende gøre som Dronning Margrethe! 
Besøge Nymindegab Museum inden starten på turen – en rundgang tag vel 1 time, 

og der er kun 7 min. Kørsel fra museet til mødestedet.
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Onsdag den 6. juli
Blomsternedlæggelse: 
Slaget ved Fredericia 1849
Kl. 10.00 på Odense Assistenskirkegård, afsnittet 
ved Falen-Vandværksvej-Ansgar anlæg, litra O.

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger).

Mandag den 29. august
Blomsternedlæggelse: 
Oprøret mod samarbejdspolitikken 1943
Kl. 09.45 på Odense Kaserne
Kl. 10.00 ved Mindestenen ved Patologisk Institut, 
OUH.

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Mandag 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 14. september
”Langelandsfortets betydning 
under Den kolde Krig”

40 mm luftværnskanon L/60, på Langelandsfortet

Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. 
Boulevard 15, Odense C.

 Museumsleder P.H. Hansen vil fortælle om Lange-
landsfortets betydning under den kolde krig, 
og dets anvendelse som museum.

(I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Samling).

Søndag den 9. oktober 
De Blå Baretters March 
Start mellem kl. 9.00 og 11.00 på Bellingeskolen, Sæ-
dekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV. 

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Mandag den 24. oktober
FN-dagen 
Nærmere om tid og sted i dagspressen. 

(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

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

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

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

Logo for de Jyske Redeyebatterier i Skive
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ÅRETS SVAMPETUR
LAF arrangerer i år en tur ud i skoven, for at samle svampe.

Vi har fundet en dygtig svampeekspert, der vil hjælpe os med at samle spiselige svampe.

 Vores hjælper er Folke Sønderskov som er jæger/naturmenneske/svampeekspert.

Turen er lørdag 3. september 2016, kl. 13.00

Sted: Møllesøen, Klosterheden Plantage
Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig, Parkeringsplads 300 m Syd Øst
GPS Info. lat 56.4861/lon 8.35973
Meningen er at vi får lidt info om svampe inden vi begiver os ind i skoven for at inde de rigtige svampe, 
og kommer tilbage ca. 1 time senere.

Derefter vil vores svampeekspert hjælpe med at tilberede de indsamlede svampe til stuvning efter for-
skellige opskrifter med tilbehør.

Der vil være mulighed for at købe en øl/vand/vin på stedet.
Medbring evt. selv kaffen.

Mød talrigt op og tag evt. naboen med.

Det bliver en spændende og lærerig dag.

Pris for dette spændende arrangement 50,00 kr.

Af hensyn til indkøb af andre råvarer er tilmelding nødvendig senest mandag d. 29. august 2016.

Simon Muusmann, e-mail: muusmannmail@gmail.com  mobil 30 95 22 79
Jørgen Bilgrav, e-mail: js.bilgrav@gmail.com mobil 21 28 06 50
Peder Iversen: mobil 26 28 92 75

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: muusmannmail@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.com
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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.

Jylland Midt Øst Afdeling  oprettet 20. februar 2013

Formand:  506126/61 Jørgen Krabbe, Damtoften 12, 8260 Viby, tlf. 2924 1011, e-mail: jørgenkrabbe@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

Afdelingen indbyder hermed alle medlemmer til

SEJLTUR PÅ AARHUSBUGTEN MED 
MARINEHJEMMEVÆRNS FLOTILLE HVF 124

ONSDAG DEN 24 AUGUST, 2016 KL. 18.45

Skibet ligger ved kaj 115 på Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C (ved DLG)
Vi får en brie ing om Marinehjemmeværnet og om sikkerhed til søs inden afgang.

Arrangementet er gratis. 
Efter sejlturen (ca. kl. 21.30) serveres kaffe og wienerbrød.

Tilmelding senest onsdag den 17. august. 

Af sikkerhedshensyn skal vi bruge fulde navn og e-mail per deltager 
samt telefonnummer på en pårørende i land.

Tilmelding kan ske på tlf. 29 24 10 11 (helst sms) eller på 
e-mail til følgende adresse: laf.midtoest@outlook.dk

Parkerings vil blive anvist ved ankomst til skibet.

Max antal deltagere 12. (først til mølle princippet) 
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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:  xxxxxx/xx Carsten Schmidt, Sabroesvej 15 B, 1. tv., 3000 Helsingør, tlf. 2024 4926, e-mail: schmidtcarsten09@gmail.com

RUNDVISNING PÅ KASTELLET
Onsdag den 14. september 2016, kl. 11.00

Vi mødes ved Kongeporten

Monument over Danmarks internationale indsats efter 1948 (Arkiv-foto)

Som en femtakket stjerne ligger Kastellet, Citadellet Frederikshavn, midt i København. Det er et af Nord-
europas ineste og bedst bevarede fæstningsværker. Stedet er på én gang et museum, en militær by, en ar-
bejdsplads og en yndet turistattraktion.
Kastellet er bygget af den hollandske fæstningsbygger Henrik Rúse i perioden 1662-1665. den store kon-
gelige bygherre Christian IV havde udformet planen til en bedre befæstning af København, og i 1626 på-
begyndte man fæstningen Sct. Annæ Skanse, der blev forløberen for Kastellet. Christian IV døde imidler-
tid i 1648, og i stedet blev det hans søn Frederik III, der realiserede fæstningsplanerne.

Efter rundvisningen slutter vi af med et glas vin eller en øl/vand efter eget ønske på Toldbod Bodega, Es-
planaden 4, 1263 København K.

Deltagergebyret er kr. 100, - inkl. et glas vin eller øl/vand.

Tilmelding senest den 6. september 2016 til følgende:

 Formand Bent Marchmann Sekretær Peter Pederen
 e-mail: marchmann@Hansen.mail.dk Tlf. 40 17 30 85 eller 39 20 74 75 
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KEGLEKLUBBEN KØBENHAVN
Vi spiller kegle i august og september måned 2016 således:

Juli måned er der lukket (sommerferie)
August måned spiller vi den 5. august og den 19. august
September måned spiller vi den 2. september og 
den 16. september

Vi kegler i Grøndal Centret på Hvidkildevej 64.
Vi kegler fra kl. ca. 19.00 til vi ikke kan mere.

Der er plads til mange lere keglespiller, så kom bare forbi og se os spille.
Kegleklubben skulle gerne holde ud lige så længe som LAF.

Med venlig hilsen og på gensyn Arne Pedersen, mail: kipogap@gmail.com, tlf. 32509077/25889377

N

Landsbestyrelsesmedlem Arne Pedersen overræk-
ker her 269906/55 Per Olav Christensen 50 års teg-
net (Æresgubbe). 
 – Per har i en del år været bestyrelsesmedlem for 
Landsforeningen. 
 – Samt han har varetaget værget som fanebærer 
for Hovedafdelingens/landsforeningens fane. 

HUSK
Lu  værnsar  lleristens Dag

Den 3. september 2016, Sjælland

Den 17. september 2016, Jylland

 

Lu  værns-Ar  lleri-Foreningen
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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: paulerikwolff@gmail.com 
Sekretær:  Vakant 
Kasserer:  385097/58  Frits Broberg, Marienborgvej 66, 8900 Randers, tlf. 8643 0010, e-mail: marienborgvej66@webspeed.dk

P    
Vores egen pokalskydning, blev i år vundet af Frits 
Broberg med 653 point.

Ved den afsluttende pokalskydning i De Samvirken-
de Soldaterforeninger vandt Pionerforeningen også 
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 2016.

4.   O  G
De samvirkende Soldaterforeninger og Hjemmevær-
net havde igen i år arrangeret en mindehøjtidlighed 
ved Overgaard Gods for at fejre befrielsesaftenen. I 
år var det 71 år. 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. 
ialt 80 personer. 
 Ved mindehøjtidligheden blev der holdt tale af 
pens. Historielærer Hans Neisum der har stor vi-
den om besættelsestiden og særlige Hvidstengrup-
pen. Der blev nedlagt kranse af Hjemmeværnet og 
De Samvirkende Soldaterforeninger. Herefter blev 
der sunget lere sange sammen med Mariager Kam-
merkor.

Efter afslutningen af mindehøjtidligheden var der 
kaffebord for deltagerne, i tårnsalen på Overgaard 
gods. Det skal dog bemærkes at deltagerne selv be-
talte for kaffen. Iøvrigt et rigtig godt kaffebord med 
rigeligt med hjemmebagte boller og lagkage. Ved kaf-
febordet blev der sunget af kammerkoret og vi ik et 
lille foredrag af Hans Neisum om Hvidstengruppen. 
 Afdelingen var også i år repræsenteret med fane 
af vores kasserer Frits Broberg og formanden.

S    
Afdelingen har efter afslutningen af skydesæsonen 
haft den planlagte sommertur. Den blev afviklet den 
26. maj 2016 i Bjerringbro.
 
Laila og Jens Christensen som bor i Bjerringbro hav-
de igen arrangeret en interessant ud lugt i omegnen 
af Bjerringbro. Denne gang gik turen til et naturom-
råde ved Gudenåen lidt syd for Bjerringbro. Her var 
der fornyligt blevet anlagt en række nye vandrestier 
og opført en ny gangbro over åen.  Vi parkerede bi-
lerne i ca. 1 km afstand og travede ad vandrestierne 
ned til Gudenåen.
 Her var der bord og bænke hvor vi kunne nyde Gu-
denåen og den smukke natur, medens vi betragtede 
den nye gangbro over åen. Der blev også lejlighed til 
at læske ganen med en tår vand og få drøftet stort 
og småt.
 Vejret kunne der heller ikke klages over, solskin 
og sommervarme. Turen gik herefter tilbage til Bjer-
ringbro.

Efter ud lugten blev deltagerne inviteret med hjem 
til Laila og Jens Christensen i Bjerringbro.
 Her sørgede Laila igen år for en god beværtning til 
deltagerne, og selvfølgelig med retter hvor der også 
kunne drikkes en helsebringende snaps til. Herefter 
var der kaffe og hjemmebagt kage til den efterfølgen-
de snak. Hvor aktuelle emner i foreningen blev drøf-
tet. Vores bestyrelsesmøde. 

Mange tak til værtsparret Laila og Jens Christensen 
fordi i endnu engang sørgede for en interessant ud-
lugt og en hyggelig aften for deltagerne.
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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

BESØG PÅ CHRISTIANIA 
 BÅDSMANDSSTRÆDES KASERNE 

Af 621306/64 Landsformand Hans Peter Bach

Den 9. maj var LAF København og LAF Sjælland sam-
men med Kongens Artilleriregiments soldaterfor-
ening på guidet rundtur på Christiania.

Vi startede med en orientering om Christiania, dens 
opbygning, dens særlige love og regler og hvordan 
den bliver styret og hvorledes økonomien styres. Be-
stemt et interessant indlæg.

K     
Skydning – vi starter igen den 3. oktober 2016 på 
skydebanen i Vorupkær, kl. 19.30. 
  

A :   
3. oktober 2016 - Skydning.  
17. oktober 2016 - Skydning.
7. november 2016 - Skydning.
21. november 2016 - Skydning.
5. december 2016 -  Juleskydning. Det sidste anvendte logo for 

Jyske Luftværnsregiment i Tønder
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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, e-mail: pmpmik@gmail.com
Kasserer:  544753/62  Henning B. Olsen, Møllebækvej 2, 9330 Dronninglund, tlf. 98 84 16 27/21 26 16 27, e-mail: henning.b.olsen1@gmail.com

Aalborg Afdeling oprettet 28. november 1964

Af 582444/63 Sekretær Preben M. Pedersen

LAF i Aalborg havde torsdag den 19. maj 2016 arran-
geret besøg på Remisen i Dokkedal, Der var mødt 8 
Laffer. Vi startede i frokoststuen med kaffe og rund-
stykker, og Formanden, Bent O. Clausen serverede en 
dram af sin hjemmelavede Porce Bitter, Porcen var 
naturligvis plukket i Lille Vildmose.

Asger Eriksen fra aktivitetsgruppen fortalte træk fra 
Lille Vildmoses historie, samt om Remissen, som har 
fungeret som værksted for maskinerne i Spagnum 
og tørve produktionen i mosen. I dag fungerer Re-
missen som aktivitetssted for en gruppe pensioni-

ster i lokalområdet, som nyder at udøve deres gam-
le håndværk, med vedligeholdelse af gamle motorer 
og maskiner i de gamle historiske værksteder, samt 
inurlige og iderige op indelse inden for deres fag-

områder.

Efter en god snak ved kaffebordet og en spændende 
og interessant rundvisning, sluttede Lafferne endnu 

et hyggeligt og oplevelsesrigt samvær af med en øl 
eller vand. 

Til jer Laffer i Nordjylland, der læser dette: Kom næ-
ste gang LAF inviterer. Vi hygger os!

LUFTVÆRNS ARTILLERI FORENINGEN I AALBORG

Indlægget bar selvfølgelig præg af at foredragshol-
deren har boet på Christiania siden 1989, men vi ik 
mange detaljer, som vi ikke kendte inden, men som 
var sjove at høre.

Derefter ik vi så en guidet rundvisning, hvor der 
blev fortalt mange sjove historier. Vi var også gen-
nem Puscher Street, men jeg så ikke, at der var no-
gen af os der købte noget, dog var vi et par stykker 

der måtte smage en Christiania øl. Vi havde selvføl-
gelig lidt svært ved i dag, at se at der engang havde 
været kaserne med militært disciplin

Vi sluttede af med nogle meget store og meget lot-
te stykker smørrebrød i Restaurant NEMO, bestemt 
et besøg værd.
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Torsdag den 8. september, kl. 12.30
mødes vi til: 

EN RUNDTUR I BANGSBO FORT
Understedvej 21, Frederikshavn.

Bunkermuseet Bangsbo Fort blev under krigen anlagt af tyskerne på toppen af Pikkerbakkerne i Frede-
rikshavn til overvågning og forsvar af havnen i Frederikshavn, der jo var porten til Norge. Fortet blev også 
udstyret med et par store kanoner, der skulle beskyde jendtlige fartøjer.

Vi mødes ved museumsbutikken/billetsalget kl 12.30 og køber biletter á kr. 75,00 pr. person, kl 13.00 er 
der rundvisning med guide der fortæller befæstningsanlægets og kanonernes historie.
Efter rundvisningen kan vi selv fortsætte med at udforske lokaliteterne og afslutte med et summemøde 
inden vi kører hver til sit.

De sønden jords medlemmer mødes på Parkeringpladsen ved motorvejen/Sauersvej kl. 11.45, og fort-
sætter nordpå i så få biler som muligt.

Tilmelding skal ske til undertegnede på tlf. 41 60 03 07 eller på mail
boc@skylinemail.dk senest den 2. september.

På gensyn, med LAF hilsen

582401/63 Bent O. Clausen

NB: Du kan se mere på www.kystmuseet.dk/bangsbo-fort/bunkermuseet 

Sjællandske 
Luftværnsregiment 

Jyske 
Luftværnsregiment
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FØDSELSDAGSFONDEN
J  2016
1 270133/55 

Gubbe
Carsten Hjøllund
Kjelstrupvej 6
9500 Hobro
Tillykke med de 81 år

1 582744/63
Carl Laugesen
Lærkevej 10
8850 Bjerringbro
Tillykke med de 74 år

2 385159/58
Kjeld Kristensen
Grubdvigsvej 6
9382 Tylstrup
Tillykke med de 78 år

2 653087/65
Ole Degn Hansen
c/Mar Rizada
Panorama Park 1-4-A
0385 Torrevieja
Spanien

3 188254/49 
Oberst, Gubbe
Per Svensson
Plejehjemmet Østervang
Bolig 215
Godthåbsvej 83
2000 Frederiksberg
Tillykke med de 87 år

4 366907/58 
Bent Aage Larsen
Rosenlundvej 11
3660 Stenløse
Tillykke med de 78 år

4 582416/63 
Kristian Anton Madsen
Brobjerrevej 12
8800 Viborg
Tillykke med de 73 år

5 689706/65 
Hædersgubbe
B.E. Marchmann Hansen
Smedebakken 6
3490 Kvistgård
Tillykke med de 71 år

6 424094/59 
Willy Møller Sørensen
Dalsvinget 9, Vrold
8660 Skanderborg
Tillykke med de 75 år

6 582643/63
Benny H. Carlsen
Vestergjeringvej 23
6715 Esbjerg N
Tillykke med de 72 år  

8 157820/52 
Æresgubbe
Poul Thulstrup Bruhn
Aldebertsmindevej 21
7100 Vejle
Tillykke med de 85 år

10 978/48
Æresgubbe
Thorvald Højlund Thomsen
Vesterbro 37 C
4660 St. Heddinge
Tillykke med de 89 år

11 269800/55 
Æresgubbe
Erik Caspersen Jensen
Stenhusvej 25 B
4300 Holbæk
Tillykke med de 80 år

11 53217/65
Gubbe
Niels Jørgen Andersen
Bymarken 7
9530 Støvring
Tillykke med de 71 år

12  692307/66 
Dan Carsten Andersen 
Brøndby Alle 9
2660 Brøndby Strand
Tillykke med de 70 år

13  130754/74 
Hædersgubbe
John E. Duncan Hansen
Gækkelundsvej 23 A
4200 Slagelse
Tillykke med de 62 år

14 575/45 
Æresgubbe
Karl E Thorsen
Østerbro 102, st.
9000 Ålborg
Tillykke med de 94 år

14 40747/68 
Hædersgubbe
Hans Ole Villadsen
Bredgade 6 A
6800 Varde
Tillykke med de 69 år

15 479537/60
Henning Bering
Bundtmagervej 31
9300 Sæby
Tillykke med de 76 år

16 160758/78
Gubbe
Jens Sauer
Frydebovej 2
7700 Thisted
Tillykke med de 60 år

18 34697/51
Major, Hædersgubbe
Bent Henrik Slagslunde
Lindevænget 62, 2. th.
2750 Ballerup
Tillykke med de 86 år

18 590721/63
Gubbe
Eskild Aaen
Agervej 7
9970 Standby
Tillykke med de 73 år

19 230885/54 
Jørgen Hansen
Petersborgvej 18
8570 Thustrup
Tillykke med de 82 år

18 90752/72
Thue Andersen
Gyvelvej 48
7400 Herning
Tillykke med de 64 år

23 692377/66
Erik Viktor Hansen
Irisvej 1, Kaldred
3493 Eskebjerg
Tillykke med de 70 år

24  179864/53 
Oldgubbe
Kristian Andersen
Gammelbyvej 9
4900 Nakskov
Tillykke med de 84 år

24 470435/60
Æresgubbe
Bernt Svendsen
Egern vej 3
7470 Karup
Tillykke med de 75 år

26 260748/70
Hædersgubbe
Niels Erik Gudmundsen-Ve-
stre
Bengtasvej 2. 2. tv.
2900 Hellerup
Tillykke med de 68 år

27 708004/66
Knud Erik Rasmussen
Kæmpes Ager 8
6580 Vamdrup 
Tillykke med de 70 år

29 525571/62
Erik Petersen
Galionsvej 20 1.tv.
1437 København K
Tillykke med de 75 år

30 37207/67 
Per Dahlgaard
Dollerupvej 2
7700 Thisted
Tillykke med de 69 år

A  2016 
1 010850/71 

Rene Bygsø
Storgade 3 1.th
4180 Sorø
Tillykke med de 66 år

1 125673/51
Oldgubbe
Helge Lynge 
Hvolgården 1
9310 Vodskov
Tillykke med de 86. år

1 582407/63
Knud Helbo
Dejret Bygade 4
8420 Knebel
Tillykke med de 73 år 

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

5 50852/73 
Hædersgubbe
Ole P. Larsen
Karlslundevej 2
4990 Sakskøbing
Tillykke med de 64 år

6 158104/52 
Hædersgubbe
Arent Beck Nørgaard
Lødderupvang 28
7900 Nykøbing M
Tillykke med de 85 år

7 070853/73 
Hædersgubbe
Niels Gundersen
Annebergparken 20 B
4500 Nykøbing
Tillykke med de 63 år

8 181526/53 
Oldgubbe
Henri Petersen
Hvedebjergvej 82
8220 Brabrand
Tillykke med de 84 år

8 470455/60 
Æresgubbe
Gerner Trolle
Vesterhavsgade 44
7680 Thyborøn
Tillykke med de 75 år

8  080857/74
Gubbe
Svend Åge Vebel
Gøgevangen 19
3220 Græsted
Tillykke med de 59 år
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9 090852/72
Allan Nielsen
St. Byhavevej 62 st,-3
5700 Svendborg
Tillykke med de 64 år

10  759/45
Oldgubbe, Guldemblemist 
og Æresmedlem
Poul Lorentzen
Ternevej 102
Odense NV
Tillykke med de 93 år

10 590839/63
N. Peter Pille
Ovstruplundvej 24
4800 Nykøbing F
Tillykke med de 72 år

12 181725/53 
Kristian Bach 
Vestbyen 9
9640 Farsø
Tillykke med de 84 år

12   120863/83 
Gubbe
Johan Henrik Kehler
Svejåsen 24
3210 Vejby
Tillykke med de 53 år

12 126074/51 
Aage Bent Hansen
Slagelsevej 6
6000 Kolding
Tillykke med de 84 år

14   466538/60 
Æresgubbe
Per Terp Jensen
Hattesens Alle 16, st. tv.
2000 Frederiksberg
Tillykke med de 75 år

15 153028/52 
Hædersgubbe
Bent Nissen
Skottegården 35, 2. tv.
2770 Kastrup
Tillykke med de 85 år

16 139174/51 
Hædersgubbe
Svend Erik Sørensen
Herkules Alle 34, 1.
2770 Kastrup
Tillykke med de 86 år
 

17 354074/57 
Gubbe
Niels Erik Vesterager
Gyvelvænget 13
6920 Videbæk
Tillykke med de 71 år

17  367062/58 
Gubbe
Peder Larsen
Snekkerupvej 23
4200 Slagelse
Tillykke med de 78 år

17   519006/61 
Æresgubbe
Erik Chr. Quist
Ndr. Banevej 34 A
3400 Hillerød
Tillykke med de 75 år

18 299799/56
Hædersgubbe
Werner Brøns 
Vor Frue Kirkevej 14
4000 Roskilde
Tillykke med de 81 år

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

21 385150/58 
Æresgubbe
Finn O. Lerbæk Pedersen
Ribe-Vejle Landevej 103
6622 Bække
Tillykke med de 78 år

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

22 309577/56 
Hædersgubbe
Svend Andersen
Ørnekildevej 20
4173 Fjenneslev
Tillykke med de 80 år

22 479300/60 
Gubbe
Herluf Svendsen
Sønder Savstrupvej 5
7500 Holstebro
Tillykke med de 76 år

22 582440/63
Svend Ove Rasmussen
Gl. Kirkevej 25
8961 Allingbro
Tillykke med de 73 år

23 3076/47 
Gubbe
Harry Ekdahl
Østre Fælledvej 4
4300 Holbæk
Tillykke med de 90 år

26   479408/60 
Hædersgubbe
Orla Amtkjær Pedersen
Griegsvej 51
7500 Holstebro
Tillykke med de 76 år

26   737007/67 
Ebbe Pilgaard
Fårbækvej 5
8990 Fårup
Tillykke med de 70 år

28 590795/63 
Æresgubbe
Henrik Preben Olsen
Sorgenfrigårdsvej 48, 1.th
2800 Kgs. Lyngby
Tillykke med de 72 år

28 280846/72 
Preben Ladingkær
Svendborgvej 27 P.
5750 Ringe
Tillykke med de 70 år

30   544440/62 
Gubbe
Frank Nørgaard
Platanvej 44
7700 Thisted
Tillykke med de 74 år

31   310848/69 
Bjarne Jessen
Aavangen 12
6800 Varde
Tillykke med de 68 år

S  2016
2 707983/66 

Harly Olesen
Nørgårdvej 11
7600 Struer
Tillykke med de 70 år

3 030951/72 
Gubbe
Mogens Toft Hansen
Mårvænget 25
5800 Nyborg
Tillykke med de 65 år

3 030957/80 
Oberst
Birger Mejlholm
Vibevej 104
7439 Ikast
Tillykke med de 59 år  

4 544753/62 
Æresgubbe
Henning Bjarne Olsen
Møllebækvej 2
9330 Dronninglund
Tillykke med de 73 år

4 040952/73
Preben Gunthel
Bådhusvej 29
267 Greve
Tillykke med de 63 år

5 50948/58 
Hædersgubbe
Erling Vargaard Juul
Skolevej 2
6070 Christiansfeld
Tillykke med de 68 år

6 171070/53 
Gubbe, Guldemblemist og 
Æresmedlem
Kjeld Espersen
Mosekrogen 38
5330 Munkebo
Tillykke med de 81 år

7 506218/61
Flemming Sørensen
Pile Alle 72
7500 Holstebro
Tillykke med de 74 år

07 181465/53
Gunnar Middelhede
Tolstrupvej 9
8800 Viborg
Tillykke med de 85 år

8   139481/51 
Oldgubbe
Herluf Børge Christiansen
Sneumvej 189
6731 Tjæreborg
Tillykke med de 86 år

9 525523/62
Flemming Veng Skindberg
Bredgade 14
Gramrode
7130 Juelsminde
Tillykke med de 73 år

10 299917/56 
Æresgubbe
Verner Frydenberg 
Andersen
Oldfuxvej 19
2400 København NV
Tillykke med de 81 år

12   416902/59 
Gubbe
Erling Friis Rasmussen
Nøddelunden 19
5580 Nørre Åby
Tillykke med de 79 år

12   385097/58 
Æresgubbe
Frits Broberg
Marienborgvej 66
8900 Randers
Tillykke med de 78 år

12   798844/68 
Hædersgubbe
Erik Hvidtfeldt Lorentzen
Elmevej 21
2670 Greve
Tillykke med de 73 år

12   120952/72 
Leif Iver Hansen
Udsigten 29
5500 Middelfart
Tillykke med de 64 år

12 621288/64
Egon Juhl Jensen
Østergade 18
6510 Gram
Tillykke med de 74 år

13   385173/58 
Christian Hansen Friis
Stengårdsvej 126, 2. tv.
6705 Esbjerg Ø
Tillykke med de 78 år
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14 506187/61 
Ejner R. Nielsen
Degnevænget 12
5270 Odense N
Tillykke med de 74 år

15 150947/69 
Willy Bernberg
Åglimt 35
7200 Grindsted
Tillykke med de 70 år

15 353753/5
Per Bjarke Fuglsang
Novavej 13, Draby
8400 Ebeltoft
Tillykke med de 80 år

16   653249/65 
Gubbe
Gunnar Nielsen
Ålholmvej 95
7400 Herning
Tillykke med de 71 år

18   741848/67 
Flemming Rasmussen
Spættevej 7, 1. tv.
8210 Århus V
Tillykke med de 70 år

18 385122/58
Kurt Pedersen
Gl. Aarhusvej 174 B
8800 Viborg
Tillykke med de 78 år

21   416875/59 
Gubbe
Svend Erik Hansen
Viborgvej 19
7160 Tørring
Tillykke med de 77 år

21   424020/59 
Æresgubbe
Hans B. Nielsen
Vassingrødvej 60
3540 Lynge
Tillykke med de 76 år

23  544810/62 
Andreas Johnsen
Markledgade 16
6240 Løgumkloster
Tillykke med de 76 år

23 134797/51
Carsten P. Lund
Blegen 8, 1. tv
6200 Aabenraa
Tillykke med de 86 år

24 3623/49
Gubbe
Paul Hansen
Ge ionvej 29
3600 Frederikssund
Tillykke med de 88 år

25 590717/63 
Æresgubbe, Guldemblemist 
og Æresmedlem
Arne Pedersen
Sjørringvej 11
2770 Kastrup
Tillykke med de 73 år

26 621241/64
Anker Kristensen
Lykkesholms Alle 1
8260 Viby J.
Tillykke med de 73 år

29   335487/57 
Hædersgubbe
Arne Nielsen
Stævnevej 33
5700 Svendborg
Tillykke med de 80 år

28 707947/66 
Mogens Jensen
Godske Lindenovs Vej 237
9210 Ålborg SØ
Tillykke med de 70 år

30   300949/70 
Koenraad Peter Sijp
Vestergade 24
6520 Toftlund
Tillykke med de 67 år

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
544404/62
Benny Hansen
Nattergalevej 20 B
8464 Galten

366909/58
Jørgen Norsker
Tuborg Sundpark 8, 4. tv.
2900 Hellerup

621384/64
Bruno Chylenski
Damhusdalen 67
2610 Rødovre

ÆRE VÆRE DERES MINDE

K !



Afl everet til postvæsnet ultimo juni 2016

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

Ansvarshavende redaktør: Hans Peter Bach

FOTO FRA DENGANG VI VAR INDKALDT …
Der fortsættes med foto fra dengang vi var indkaldt.
Foto er leveret af 200252/72 Peter Larsen Nielsen, 2. Deling, 2. Batteri, 
2. Luftværnsafdeling, Jyske Luftværnsregiment, Tønder.

Radar M/64 med Trækkøretøj Opstilling af antennemaster

Radar på Skyderadar M/63 Batterichef Bruno Madsen 40 mm Luftværnskanon L/70

KP N, Hansen        Køretøj NK/Deling DF J. Nielsen NK/deling K.S. Madsen DF H.A. Henriksen med personel

Bedford med TMEK-karosse Køretøj for Signalbefalingsmand Trækkøretøj til bl.a. generatorer


