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 Bankkonto: Danske Bank,
 Regstrup Afd.
 Reg. 3562 Konto 3562134921

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

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

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

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

Blazeremblem 75 kr.
Regimentsmærker 50 kr.

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

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

Redaktørens 
hjørne

Af John M. Christiansen (Chris)

Efter at have lavet det første nummer af 
Projektøren, vil jeg gerne komme med 
en opfordring om at levere stof til bla-
det. Det kan være interessant at læse om 
dine oplevelser fra dengang du var i trø-
jen. Hvis du ikke er så god til at skrive kan 
du blot notere dine oplevelser på et styk-
ke papir og sende dem til mig, gerne med 
nogle foto, så vil jeg lave en artikel af det 
tilsendte materiale, som du får til gen-
nemlæsning inden det kommer i bladet.

Der vil fra denne udgave af bladet være et 
foto “fra dengang” på forsiden, og hvis du 
har et godt motiv til en forside, så sendt 
det til mig.

Med håbet om, at en del materiale til det 
kommende udgave af bladet, ser jeg frem 
til et fortsat frugtbart samarbejde.

God fornøjelse >

FORMANDEN 
har ordet

Af Landsformand Hans Peter Bach

Jeg har efterhånden skrevet en del om, at vi i LAF gerne 
vil tættere på vore medlemmer, men efterhånden synes 
jeg også det er ved at lykkes. En tendens som jeg er me-
get glad for.

Vi har siden sidste udgave af Projektøren haft en del ar-
rangementer rundt om i landet. Nogle er omtalt her i bla-
det, andre er blevet afholdt efter deadline på dette blad og 
bliver derfor først omtalt i næste udgave.

Jeg synes at den tendens beviser, at når vi laver noget 
rundt om i landet, så er der også opbakning til det.

Et af de arrangementer der traditionelt har været afholdt 
i København i mange år, har vi i år flyttet til Odense, nem-
lig den årlige Gubbefrokost.

Gubbefrokosten i Odense er den 1. oktober, derfor kan vi 
ikke i skrivende stund udtale, om det var en succes at flyt-
te den ud i landet, men det håber vi meget.

En anden stor glæde vi har, er at vi igen har tilgang af nye 
medlemmer.

Et andet sted i bladet kan du også læse om vores nye IT 
og e-mail politik. Jeg håber at disse retningslinjer vil være 
medvirkende til at vi får flere e-mail adresser, og dermed 
kan få en hurtigere og billigere kommunikation.

Med disse ord vil jeg slutte med at ønske jer alle et rigtigt 
godt efterår. 
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Indvielse af monument for de udsendte på Kastellet

Af redaktør, John Martin Christiansen

Regnen silede ned over en paradestyrke på omkring 400 mand, da dronning Margrethe 
mandag formiddag indviede Monument for Danmarks Internationale Indsats på Kastellet.

Opstart LAF-Aarhus

Af Redaktør, John Martin Christiansen

Landsformanden, Hans Peter Bach havde inviteret en del 
Laffer til et formøde om at få genstartet LAF-Aarhus igen.

Her mødte der 8 personer, en hørte vi ikke fra, en anden havde sendt en 
e-mail at han var blevet forhindret, men vil gerne deltage senere.

Mødet forløb ganske udmærket, der var ingen der rigtig var villige til at 
tage påtage sig et bestyrelsesjob, dog var der en der synes at den gode 
ide ikke måtte dø her, så han meldte sig til få noget startet op indtil en 
eventuel generalforsamling.

Landsformanden har lovet at bakke ham op, der var også et par der var 
interesseret, men ikke kunne komme i aften, så dem satses der lidt på.

Der var en god snak mellem de fremmødte, mens vi nød et par stykker 
smørrebrød samt en fadøl og en kop kaff e. 

Monumentet er til ære for dem, der er kommet, når 
nationen har kaldet. Men som også har følt et uselvisk 
kald – som mente det nyttede. Deres indsats har ka-

stet glans over Danmark, og det skal vi ære dem for. 
Monumentet er også et sted for de efterladte, hvor de 
kan mindes og æres dem, der betalte den højeste pris 
– som betalte med deres liv, sagde dronning Margre-
the blandt andet fra talerstolen.

Blandt gæsterne var – udover den royale familie – 
også repræsentanter fra regeringen og Folketinget, 
Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, De Blå baretter, De 
Samvirkende Danske Soldater- og Marineforeninger, 
politiet, Beredskabsforbundet samt ikke mindst pårø-
rende til de faldne. 

Luftværns-Artilleri-Foreningen deltog med fane og 
Landsformand, Hans Peter Bach og fanebærer, Arne 
Pedersen

Mødedeltagere
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Bestyrelsen arbejder

Af landssekretær Jørn Chr. Jessen

Vi synes det er vigtigt at vi skriver det i Projektøren som 
vore læsere gerne vil læse, derfor var der i en tidligere 
udgave af Projektøren (Projektør nr. 1 – Januar – Marts 
2011) et spørgeskema på bagsiden. Vi takker for de man-
ge svar/kommentarer som er indkommet. Lodtræknin-
gen af en vinder findes andet steds i bladet.

De indkomne svar er listet i prioritets rækkefølge:
1. Din egen soldatertid
2. Gamle luftværnstjenestesteder
3. Gammelt luftværns materiel
4. LAF arrangementer
5. Oplevelser fra udsendte soldater
6. Forsvaret i dag

Med svaret ”Din egen soldatertid” som den læserne helst 
vil læse om, efterlyser Landsbestyrelsen medlemmer der 
vil skrive lidt historier om dengang de var inde.

Vi ved godt at det kan være svært hvis du ikke er vant til 
at skrive sådan noget, men vores redaktør vil gerne hjæl-
pe dig med det.

Et andet område som bestyrelsen har arbejdet med er for-
eningens IT politik. Emnet blev kort berørt i forrige num-
mer af Projektøren. På det netop afholdte bestyrelsesmø-
de blev det endelig besluttet at LAF-kontoret vil opfordre 
alle medlemmer med en e-mail adresse, om at I oplyser 
den til kontoret.

Her er det så at LAF IT politikken kommer ind i billedet. 
Det blev på mødet besluttet at e-mail adresserne kun må 
anvendes af LAF-kontoret samt Landsbestyrelsen. Dette 
betyder af LAF ikke udspreder adresserne til alle og en-
hver. Alle medlemmer kan til gengæld få glæde af data-
basen ved at bede kontoret om at distribuere en medde-
lelse.

Da Projektøren kun udsendes 4 gange om året, vil et an-
det stor plus være at foreningen meget hurtigt vil kunne 
udsende en besked/nyhedsbrev til medlemmerne. En ab-
solut ikke ubetydelig faktor er ligeledes at der kan spares 
et meget stort beløb til porto.

Så frygt ikke, vi vil i LAF føre en stram og sikker IT politik, 
så du kan trygt meddele kontoret din e-mail adresse.

Spørgeskema til 
medlemmerne

Af Landsformand, Hans Peter Bach

Vi arbejder hele tiden på at gøre vo-
res blad Projektøren så god og læ-
sevenlig som mulig derfor havde vi 
Projektøren nr. 1 i år, et spørgeske-
ma på bagsiden. Dette spørgeskema 
skulle give Landsbestyrelsen og Re-
daktøren et praj om, hvad du gerne 
vil læse i Projektøren.

Vi har kikket både på afkrydsninger-
ne og de kommentarer der kom der-
udover, vi håber også at du allerede 
nu kan se at bladet har forandret sig 
til det bedre.

Afkrydsningen gav følgende resultat. 
Flest stemmer fik artikler fra ”Din 
egen soldatertid” efterfulgt af ”Gam-
le tjenestesteder” og ”Gammelt luft-
værnsmateriel”. Først på 4. pladsen 
kom LAF arrangementer. Det skal 
dog ikke få os til at droppe disse ar-
rangementer.

Med ”Din egen soldatertid” på første-
pladsen, kan vi kun opfordre til at du 
hjælper os med oplevelserne, hvis du 
synes det er svært, så kontakt Redak-
tøren, han vil gerne være dig behjæl-
pelig.

Hans Peder Thøgersen
I forbindelse med 
spørgeskemaet, 
lovede vi at 
udtrække en lod 
om gratis deltagelse 
i et LAF arrangement. 
I den forbindelse har Notarius 
Publicus (Landsformandens hustru) 
udtrukket 708117/66 
Hans Peder Thøgersen, Færøvej 2. 
7200 Grindsted. TILLYKKE
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Varde Torv med Danske Artilleriregiment, 
De Blå Baretter, Sønderjyske Feltartilleri-
forening, Luftværns-Artilleri-Foreningen, 
Esbjerg Afdeling samt forsvarsbrødre 
fra Ølgod og Varde.

Esbjerg med politiorkester samt hjemme-
værn og soldaterforeninger med bl.a. 
Luftværns-Artilleri-Foreningen, 
Esbjerg Afdeling.

DANMARKS 
FLAGDAG

Af redaktør, John Martin Christiansen

Den 5. september er den officielle flagdag 
for Danmarks udsendte. Flagdagen blev 
højtideligholdt første gang i 2009. 

Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der 
er eller har været udsendt på en mission af Danmark 
på baggrund af en beslutning truff et af regering, Fol-
keting eller en minister. Flagdagen omfatter den sam-
me personkreds som det nationale monument over 
Danmarks internationale indsats. 

Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerken-
delse for den fremragende og professionelle indsats, 
som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række 
af verdens konfliktområder. 

Gudstjeneste og parade
Det officielle Danmark markerer flagdagen for Dan-
marks udsendte med en mindegudstjeneste for Dan-
marks faldne i Holmens Kirke og en parade for årets 
udsendte på Christiansborg Slotsplads. Folketinget 
slutter det officielle program med en reception for 
årets udsendte. 

Herudover bliver flagdagen højtideligholdt ved en 
lang række lokale arrangementer over hele landet.

På Frederiksberg Rådhus med bl.a. 
Luftværns-Artilleri-Foreningens fane 

og fanebærer, Arne Pedersen.
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Ref.: Jyllandsposten den 10. september 1938

Det jyske luftartilleri har to træffere af 50 skud

14. Artilleriafdelings luftværnsbatteri 
til skarpskydning for første gang.
14. Artilleriafdeling indledede i går den 9. sep-
tember afslutningen af sommertræningen med en 
skarpskydning på Mariendal Strand syd for Århus. 
Det var det indkaldte mandskabs første skarpskyd-
ningsøvelse, og den fik et yderst vellykket forløb.

Forud er der gået en hård trædning, der begyndtes 
på kasernen i foråret og fortsattes hver dag hele 
sommeren igennem på Skejby mark, hvor mand-
skabet indøvede brugen af Jyllands eneste luft-
værnsbatteri ved talløse blindskydninger mod et 
bevægeligt mål.

Et luftværnsbatteri er en sindrig og meget kompli-
ceret mekanisme, som fordrer en så sikker og ef-
fektiv behandling at hver mand i batteriet må kun-
ne udføre sin særlige pligt rent mekanisk og uden 
den mindste vaklen. Et luftværnsbatteri på fire ka-
noner skal, for at kunne gøre nogen som helst virk-
ning. Kunne skyde 100 skud i minuttet. Det er 25 
skud pr. kanon, så det siger sig selv, at megen tid til 
spekulation er der ikke. Der er derfor heller ikke 
noget at spekulere over. Alle talmæssige beregnin-
ger over kanonernes indstilling udgøres mekanisk 
ved hjælp af Stereotelemetrene og Korrektørerne, 
og når blot menneskematerialet fungerer lige så 
godt som det mekaniske, ville det være en særde-
les ubehagelig ting at være udsat for batteriet ild.

Målet: En flyver i 3000 meters højde.
Øvelsen skulle have været indledt fra morgenstun-
den, men måtte udsættes, da skyerne gik for lavt. 
Først hen på eftermiddagen blev der høj og klar luft 
og chefen, oberstløjtnant Kongstrop, gav da kaptaj-
nerne Jensen og Fahle ordre til at indled skydnin-
gen. Få minutter efter fik detonationerne jorden til 
at ryste, mens de eksploderende granater foldede 
deres uldtotter ud 3000 meter oppe med den dyb-
blå efterårshimmel som baggrund.

Målet var en tøjpølse, 8 meter lang og 1 meter i 
diameter, som blev trukket af en flyvemaskine i en 
900 meter lang stålwire, således at der ingen fare 
var for piloten og hans maskine. De første skud løs-
nedes ved 16-tiden, og skydningen fortsatte derpå 
i serier på ca. 20 skud til ved 18-tiden, da 120 gra-
nater havde strøet deres sprængte dele over den 
halve Århus bugt.

Et godt resultat 
af en sommers uddannelse
Er de tilfreds med øvelsens forløb? Spurgte vi 
oberstløjtnant Kongstorp, mens resten af ammuni-
tionen blev pakket ind for at gemmes til i dag.

Endog usædvanlig godt, lyder svaret. Mandskabet 
har under den lange fortræning givet gode løfter, 
som i dag er blevet indfriet over al forventning. De 
kunne deres ting, skuddene gik hurtig af, og de sad 
som de skulle.

Var der fuldtræff ere imellem?

Det er vanskeligt at afgøre. Der var en observatør i 
flyvemaskinen og en kontrolstation på Kysingnæs, 
som stod i telefon- og radioforbindelse med batte-
riet, og før vi får deres nøjagtige tal, har vi ikke no-
get rigtigt blik over træfsikkerheden, men for mig 
at se var der flere fuldtræff ere imellem, og det må 
betegnes som overmåde vellykket. I et luftværns-
batteri regner man med, at 2 træff ere af 50 skud er 
en fin præstation mod et mål, der fra kanonmun-
dingerne syner som et knappenålshoved. Det lyder 
ikke af ret meget, men tænk på, hvad i krigstilfæl-
de 2 træff ere i minuttet betyder. De angribende fly-
vemaskiner vil ganske bestemt ikke være tilfreds 
med tilværelsen.
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Nordisk Stævne for soldaterforeninger

Af redaktør, John Martin Christiansen

Dette års stævne var henlagt til Sessvollmoen nord for 
Oslo, og Danmark var endnu en gang den eneste nati-
on der stillede med fuldt hold på 60 mand.

DAG 1 var stævneåbning, kranselægning, march gen-
nem Oslo centrum og modtagelse på Oslo Rådhus.

DAG 2 formiddag var der info om det norske forsvar 
og garnisonen vi boede på, fremvisning af materiel, og 
demonstration af hvad og hvordan man bruger hunde 
i det norske forsvar.
 Om eftermiddagen bus til Gardermoen lufthavn for 
at se et stort flymuseum, og på hjemvejen besøgte vi 
et mindesmærke for over 160 nordmænd 8 russere 
og 4 ukendte, der var blevet henrettet der, og vi van-
drede en tur rund for at se de steder hvor massegra-
vene var fundet. 

DAG 3 var der en guidet bustur i Oslo, Holmerkollen 
skiarena med de nye skihop bakker og museum, så til 
Vigelandsanlægget (en kæmpe skulptur park), videre 
til Akershus fæstningen, hvor der var frokost, de fleste 
valgte byturen, og til orientering kostede en stor fadøl 
mellem 85 og 93 kr. stykket, men det smagte godt. Ef-
ter hjemkomsten til kasernen var der tid til bad og om-
klædning inden den store afslutningsmiddag. Menuen 
stod på pandekage med rejefyld, kronvildtfilet og is 
med tilhørende vine. Under middagen var der taler til 
og for dem der skulle takkes, og overrækkelse af hæ-
derstegn, følgende danske deltagere blev dekoreret:
 – Preben Slot Nielsen, Feltartilleriforeningen og 
skatmester i Danske Soldaterforeningers Landsraad 
med Sveriges militære kammeratforenings hæders-
tegn, Ulrik Brandt Baunsgaard, De Danske Garderfor-
eninger og fanebærer i Danske Soldaterforeningers 
Landsraad, med det norske militære kammeratfor-
bunds hæderstegn, til meget stor overraskelse for alle 
modtagere.
 Herefter meddelte den finske præsident at Nordisk 
Stævne 2013 afholdes i Vekarajarvi ca. 160 km nord-
øst for Helsingfors.

Kaff en blev indtaget i messen, og så blev der festet i 
gennem inden vi måtte til køjs for at få lidt søvn inden 
vi skulle rejse hjem om søndagen efter nogle pragtful-
de dage sammen med andre soldaterkammerater fra 
hele norden. 

Peter Pedersen, Hans Peter Bach 
og Arne Pedersen

Peter Pedersen, Per Svensson 
og Hans Peter Bach

Hans Peter Bach og Jan Bruun Andersen
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Esbjerg Afdeling oprettet 5. April 1949

Formand Henning Hein, Solbjergvej 19, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 7516 0133/2120 2221, e-mail: hhein@mail.dk
Næstformand Ole Larsen, Jagtvænget 88 B, 6710 Esbjerg V, tlf. 2374 7572, e-mail: ulla-ole@bbsyd.dk
Sekretær John M. Christiansen, Hornelund 2 C, Horne, 6800 Varde, tlf. 7694 6123/2966 5123, e-mail: chrislaf@christiansen.mail.dk 
Kasserer Hans Ole Villadsen, Bredgade 6 A, Alslev, 6800 Varde, tlf. 7526 9480, e-mail: hosvilladsen@mail.dk 
Bestyrelsesmedlem Niels Peder B. Jensen, Blomstervang 50, 6800 Varde, tlf. 7522 4196, e-mail: npbundgas@hotmail.com

LAF-Keglespil 2011
LAF-keglespil er for alle m/k, der kan trille en kugle, 
så derfor LAFFER mød op og lad os få et par hyggelige 
timer sammen.

Der spilles på følgende dage:
Vi holder sommerferie og starter til september 2011, 
hvor der spilles på følgende dage:
• Onsdag den 12. oktober 2011
• Onsdag den 26. oktober 2011
• Onsdag den 9. november 2011
• Onsdag den 23. november 2011
•  Onsdag den 7. december 2011 

(med juleafslutning)
• Onsdag den 4. januar 2012
• Onsdag den 18. januar 2012 

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

Besøg på ”Panser- og brandbilsmuseet 
og Oksbøl-lejren”
Lørdag den 5. november 2011, kl. 09.30
Museet Danmarks Brandbiler er verdens største af sin 
art og omfatter verdens største samling af Triangel 
brandbiler samt hestetrukne og håndtrukne brand-
køretøjer tilbage til ca. år 1800. Museets samling er af 
et sådant omfang, at den er optaget i Guinness Book 
of Rekords.

Pansermuseet er nu samme sted med deres store 
samling af panserkøretøjer fra det danske forsvar.

Vi mødes på Industrivej 18, 6840 Oksbøl kl. 09.30.
Grundet anmeldelse til Oksbøllejren skal der foreta-
ges en tilmelding til Brian Ethelberg på e-mail: 
brian.ethelberg@gmail.com, senest den 24. oktober.
Du kan se mere på www.pansermuseet.dk 

Mindehøjtidelighed i anledning af 
våbenstilstandsdagen, den 11. november.

Dagen bliver i år markeret 
søndag den 13. november 
2011 i samarbejde med 
soldaterforeninger og 
hjemmeværn i Esbjerg og 
Varde, hvor der er samling 
i Gravlunden i Esbjerg 
kl. 10.45.

Time to remember
Søndag den 13. november 2011, kl. 17.00 markerer Zi-
ons Kirke i samarbejde med soldaterforeninger og 
hjemmeværn i Esbjerg traditionen tro for 14. gang 
mindedagen ”Time to remember” for de faldne og om-
komne under krigen 1914-1918 med en kort gudstje-
neste, fællesspisning og efterfølgende foredrag. Hele 
arrangementet forventes afsluttet inden kl. 20.00.

Årets foredragsholder er sognepræst Thomas Aall-
mann, Thurø, tidligere feltpræst Afghanistan.

Arkivfoto, novem
ber 2007

Zion K
irke (Arkiv foto)
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LUFTVÆRNSARTILLERISTENS DAG 2011 I VARDE

Af John Martin Christiansen, LAF Esbjerg

Lørdag den 17. september 2011 blev der 
afholdt det årlige luftværnsartilleristens 
dag på Varde Kaserne.

Luftværnsartilleristens dag startede dagen i forvejen, 
hvor landsbestyrelsen repræsentanter landsformand, 
Hans Peter Bach og landsbestyrelsesmedlem og fane-
bærer, Arne Pedersen mødte op sidst på dagen. Da vi 
i år ikke kunne dække bord havde Esbjerg bestyrelse 
sat hinanden stævne for at hygge om hinanden sam-
men med vore to gæster fra landsbestyrelsen.

Jubilardagen startede med at de der var mødt dagen 
i forvejen stillede til flaghejsning af kasernens store 
flag med repræsentanter fra bestyrelsen i Esbjerg.

Herefter stod den på morgenkaff e i cafeteriet og klar-
gøring af det sidste inden de første luftværnsartilleri-
ster mødte frem, flere spurgte hvorfor det var gråvejr, 
når det var en festdag, hertil kunne vi kun svare at vi 
var blevet lovet tørvejr.

Efter indskrivning med registrering af alle, blev det tid 
til at stille op til parade, hvor vi sammen med kamme-
raterne fra feltartilleriet ville blive budt velkommen af 
regimentschefen, Oberstløjtnant C.D. Møller.

Der blev meldt af til regimentschefen, som bl.a. ud-
trykte glæde over at så mange var mødt frem og infor-
merede kort om både Feltartilleriet og Luftværnsar-
tilleriets status nu og i fremtiden.

Herefter blev der marcheret til mindelunden, hvor 
der både fra Sønderjyske Feltartilleriforening og Luft-
værns-Artilleri-Foreningen med lagt en krans ved de-
res mindetavler.

Der blev herefter taget foto af de enkelte årgange. Så 
kunne de enkelte jubilarer bevæge sig rundt på kaser-
nen for bl.a. at se det udstillede materiel af ældre dato 
samt af nyere dato, nogle havde lyst til at besøge cafe-
teriet for af få en kop kaff e eller øl, samt for at genop-
friske gamle soldater oplevelser fra dengang man var 
i trøjen.

Bestyrelsen bevægede sig til konstabelmessen for få 
bordet dækket så det det var klar til jubilarernes mid-
dag med gule ærter med tilbehør og pandekager med 
is, som det er tradition for. 

Middagen blev også tradition tro styret af Hans Ole 
Villadsen som toastmaster, hvor alle fik de fornødne 
input så at middagen kunne nydes stille og rolig med 
bl.a. taler og udlevering af hæderstegn.

Der blev holdt tale af Landsformand, Hans Peter Bach, 
og han udleverede hæderstegn til 140747/68 Hans 
Ole Villadsen og 190150/70 Svend Erik Larsen som 
blev udnævnt til Hædersgubber (medlem af forenin-
gen i 40 år) og 707949/66 Kurt Bryhl som blev ud-
nævnt til Gubbe (medlem af foreningen i 25 år), dette 
blev markeret med et LAF-hurra.

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

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

PÅ GENSYN NÆSTE GANG 
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51 56 58

61 66 71

66 70 74

A: Gubbe Kurt Bryhl

B: Hædersgubbe Hans Ole Villadsen

C: Hædersgubbe Svend Erik Larsen

A

B C
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Fyns Afdeling oprettet 22. februar 1950

Formand Folmer Riis, Langstedgyden 52, Turup, 5610 Assens. Tlf. 64 7-9-13 53 / 62 26 17 26 E-mail: riis@it.dk
Næstformand / sekretær Kim Brandt Thomsen, Birkevænget 9, Måre, 5853 Ørbæk. Tlf. 65 98 28 05 / 61 35 14 62 E-mail: osalle@os.dk
Kasserer Jørgen Månsson, Bondemosevej 48, 5540 Ullerslev. Tlf. 20 11 75 36 E-mail: joergen-maansson@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem Max Jensen, Pilevej 16, 5800 Nyborg. Tlf 65 31 47 46 / 51 94 47 46 E-mail maxjensen@mail.tele.dk

Søndag den 9. oktober 
De Blå Baretters March 
Start mellem kl. 9.00 og 11.00 på Bellingeskolen, 
Sædekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

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

Fredag den 11. november
Blomsternedlæggelse – De allieredes grave
Kl. 11.00 på Odense Assistenskirkegård, til venstre
Indenfor hovedindgangen fra Heden, litra BD
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Mandag den 14. november
Slaget ved Nyborg 1659 
Kl. 13.30 mindehøjtidelighed i Kirken. Herfra til min-
desten; nedlæggelse af krans; videre op på volden til 
kanonerne. Herfra til Nyborg Slot med afslutning her.
Måske ændringer i programmet 
– så kontakt bestyrelsen inden deltagelse.
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Onsdag den 16. november
”Hvad gør danske soldater i Sudan?” 
Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke Soldaterhjem, 
Sdr. Boulevard 15, Odense C
Major Mogens Nyholm vil fortælle om sin tjeneste 
ved United Nations Mission in Sudan (UNMIS)
(I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Samling).

Søndag den 20. november 
Det store julebanko 
på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. Boulevard 15, 
Odense C
Spillet begynder kl. 19.00 præcis. 
Med mange fine gevinster. Husk at møde i god tid 
(Sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Bestyrelsen vil stadig gerne 
modtage flere billeder fra vores 
soldatertid til indscanning
Du har sikkert selv nogle billeder fra den-
gang. Find dem frem! Bestyrelsen vil gerne 
være behjælpelig med kopiering af disse bil-
leder bl.a. til brug ved senere billed-aftener. 
Så kontakt bestyrelsen og fortæl, hvilke bil-
leder, du har fra den tid.

Som appetitvækker kan man, hvis man har 
adgang til internet, se www.luftvaernsartil-
leriforeningen.dk/6239326 samt www.jlvr-
1962.dk (Kurt Fohlmann), der begge har 
mange spændende billeder.

Bestyrelsen vil gerne anvende medlemmer-
nes e-mail adr. i forbindelse med en forbed-
ret (og billigere) kommunikation, såvel mel-
lem bestyrelsen og medlemmerne – som 
mellem medlemmerne indbyrdes.

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

Vi sænker fanen
756843/67
Jan Meyer
H. C. Ørstedsvej 3 B, 4 th
1879 Frederiksberg C

1871/45
Bruno Solberg Henriksen
Hørup Bygade 44, D10
6470 Sydals

ÆRE VÆRE DERES MINDE
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København Afdeling oprettet 29. november 2005

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

Indbydelsetil en hyggelig aften 
med pårørende

LAFs Fødselsdags/Julefest

Københavns bestyrelse indbyder hermed til fest i anledning af, 
at det i år er 77 år siden vores forening blev stiftet.

Festen holdes fredag den 10. december 2011 kl. 18.00

på Druidegården, Gladsaxevej 111, 2860 Søborg.

Man skal huske en lille ting til ca. 40,00 kr. (det er jo snart jul)
samt det gode fest- og julehumør.

Menu
Gammeldags flæskesteg med brune kartofler samt alt det sædvanlige tilbehør

Risalamande, samt kaff e med småkager – der er rød- og hvidvin til maden.

Prisen for mad og vin ad libitum er kr. 250,00
Er man mere tørstige koster øl, vand og drinks kr. 10,00 pr. stk.

Tilmelding senest torsdag den 1. december 2011

til
 Formand, Peter Pedersen Næstformand, Bent Marchmann
 Tlf. 39 20 74 75 eller 40 17 30 85 e-mail: marchmann@hansen.mail.dk

Spørgsmål vedrørende festen kan rettes til formanden 

Med ønske om et rigtigt stort fremmøde sender
Københavns bestyrelse

De bedste hilsener til alle LAFFER
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En hyggelig dag på Mosede Fort

Af formand 228787/54 Peter Pedersen

Lørdag den 10. september mødtes en flok mennesker 
som havde et ønske om at se det gamle Mosede Fort, 
som er opført før den første verdenskrig, men er un-
der en grundig restaurering.

Vi havde en særdeles informativ guide, der fortalte le-
vende om baggrunden for at Mosede Fort blev opført.

Fortet blev indviet i 1916 og var fuldt bemandet af Ky-
startilleriet indtil 1923, idet netop på dette sted er der 

en såkaldt ”philippinergrav” med dybt vand helt ind 
under land, hvor selv store skibe under et fjendtligt 
landgangsforsøg kunne landsætte tropper.

Et angreb på dette sted kunne skære Sjælland over 
mellem Køge Bugt og Roskilde Fjord.

Efter besøget på Mosede Fort blev dagen sluttet af på 
Jespers Spisehus med en let anretning.

50 års jubilar i LAF 

På Luftværnsartilleristens Dag, lørdag den 30. april 2011, hvor mange fik en god 
dag med møde med gamle soldaterkammerater. Desværre var der fra vores årgang 
1956 kun mødt 3 deltager, men vi fik da snakket gamle minder alligevel.

Jeg selv var en de gamle, med et medlemskab på 50 år som LAF derfor benævnede 
mig som Æresgubbe her på denne dag. Det vil jeg gerne her, takke LAF for, samt for 
deres arbejde som de også har gjort ved andre lejligheder, smøger de ærmerne op 
for os. Ordrerne vil blive anvendt på værdig vis. 

Med venlig hilsen 
299804/56 Richard Dencker 
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Midt/Vest  oprettet 22. september 2010

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

GENERALFORSAMLING
DEN 8. NOVEMBER 2011, kl. 19.00

DAGSORDEN:
1. VALG AF DIRIGENT

2. AFLÆGGELSE AF ÅRSBERETNING
3. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
5. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANT

6. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT
7. EVENTUELT

Vedrørende punkt 4, skal forslag til generalforsamling 
være formanden i hænde senest den 31. oktober 2011

Jørgen Bilgrav
Sundsdahlvej 39, ramme

7620 Lemvig
Tlf. 97 88 98 16 eller 21 28 06 50, e-mail: js.bilgrav@gmail.com 

Efter generalforsamlingen er LAF vært med en rullepølse-/ostemad
øl og vand kan købes til rene soldaterpriser.

HUSK TILMELDING senest den 4. november 2011

Svend Aage Christensen
Øhusevej 46, Husby

6990 Ulfborg 
Tlf. 97 49 55 46 eller 42 31 66 36, e-mail: svendbogbus@gmail.com

Vi mødes i Sergentmessens lokaler på Holstebro Kaserne
Kasernevej 5, 7500 Holstebro
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Randers Afdeling oprettet 25. april 1964

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

Gensyn Tønder Kaserne

Af Formand, Poul Erik Wolff

I Projektøren nr. 3-2011 havde Syd Afdeling ind-
budt deres medlemmer til et arrangement den 
13. august 2011. Hvor vi om formiddagen skulle 
besøge vores gamle kaserne og efter frokost be-
søge Zeppelinmuseet i Tønder.

Undertegnede har haft soldatertid på Tønder 
Kaserne, men er hjemmehørende i Randers Af-
deling, En forespørgsel til kontaktperson Frede 
Jørgensen fra Syd afdeling om mulighed for del-
tagelse, blev besvaret med at du skal være hjerte-
lig velkommen. 

Vi mødtes på kaserne kl. 10 og fik en guidet rund-
visning af en medarbejder fra Skat, som venligst 
havde afbrudt sin ferie for vise os rundt og for-
tælle om kasernes nuværende anvendelse. Kaser-
nen er i privat eje, men fredet. Hovedbygningen 
er efter kraftig renovering og ombygning, udlejet 
til Skat og FødeVareErhverv. Gymnastiksalen er 
blevet fitnesscenter og auditoriet er kommunalt 
jobcenter. Medens dele af garageområdet er udle-
jet til lokal vognmand. Efter rundvisningen besig-
tigede vi på egen hånd udenoms arealerne med 
de gamle garageanlæg og skydebanen.

Den hyggelige frokost blev indtaget i den indre 
kaserne gård.

Efter frokosten kørte vi ud til Zeppelinmuseet, 
hvor guiden gav os en kort orientering om muse-
et og vi så en film om luftskibenes historie. Bag-
efter gik vi på egen hånd rundt og kikkede på 
museets samlinger og fik også adgang til maga-
sinerne, hvor de bl.a. havde gamle militærkøre-
tøjer, luftværnskanoner, varslingsradar og meget 
andet. Bestemt et besøg værd.

Der deltog udover medlemmer fra Syd også med-
lemmer fra Esbjerg, Fyn Randers afdelinger, i alt 
21 personer. Tak til Syd Afdeling for et vellykket 
og interessant arrangement.

Garnisonsmuseet i Aalborg

Landsforeningen havde i Projektøren nr. 3/2011 ind-
budt til et besøg på Garnisonsmuseet i Aalborg den 20. 
august 2011, for at se Danmarks største samling af luft-
værnsmateriel.

Der var 24 medlemmer som havde taget imod invitatio-
nen inkl. undertegnede. 

Vi mødtes på garnisonsmuseet kl. 10 og blev budt vel-
kommen af landsformanden. En guide fra museet gav 
en kort orientering før vi blev sluppet løs på egen hånd. 
Der var således mulighed for at studere samlingerne ef-
ter interesse og i eget tempo. 

Museets samlinger omfattede, udover luftværnsmate-
riel et bredt udsnit af håndvåben, artilleri, kampvogne, 
hjulkøretøjer og militærfly. Samt udstillinger fra bered-
skabskorpset og besættelsen.

Efter bestigelse af samlingerne var der frokost og hyg-
geligt samvær i museets møderum.

Arrangementet var særdeles interessant, hvilket også 
kunne ses af, at der var mødt medlemmer fra næsten 
alle afdelinger. Landsbestyrelsen fortjener ros for godt 
og interessant arrangement.  

Museet er absolut et besøg værd.

Kommende aktiviteter  
Skydning – vi starter igen den 3. oktober 2011 
på skydebanen i Vorupkær, kl. 19:30. 

Aktivitetskalender: 
Skydning,  den 3. oktober 2011
Skydning,  den 17.oktober 2011
Skydning,  den 7. november 2011
Skydning,  den 21. november 2011
Juleskydning,  den 5. december 2011
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Sjælland Afdeling oprettet 16. september 2010

Formand   Finn Hasselbalch, Stillidsvej 3, Li. Kongsmark, 4200 Slagelse, tlf. 58 54 78 45 eller 40 10 06 37, falhas@live.dk
Kasserer:   Jens Erik Larsen, Elmevej 16, Flakkebjerg, 4200 Slagelse, tlf. 58186176, jensel@tiscali.dk
Bestyrelsesmedlem  René Bygsø, Mosedalsvej 7, 4180 Sorø, tlf. 5783 0412, bygsoe@stofanet.dk

Besøg på Antvorskov Kaserne, Slagelse

Af Formand Finn Hasselbalch

Arkiv – Slagelse Kaserne 2011

Vi havde et arrangement på Antvorskov Kaserne en 
lørdag i juni, vi havde håbet på at der ville være en 
stor interesse for sådan et arrangement, men desvær-
re var der ikke mange Laff er der mødte op, heldigvis 
havde de taget venner og bekendte med, så vi kunne 
samle 22 personer, som trods det dårlige vejr fik en 
rigtig god oplevelse. 

Den seniorsergent, som viste os rundt, havde været 
på kasernen i næsten 30 år og han fortalte levende om 
kasernen og dens arbejde og vi fik et indblik i hvor-
dan der blev trænet med hestene, og enkelte anekdo-
ter gjorde ikke oplevelsen mindre.

Vi var samtidig så heldige at der var forældre dag sam-
me dag, så alle hestene var hjemme og blev vist frem, 
der var også gang i smedjen, så vi så hvordan en hest 
blev skoet, og vi sluttede af på det lille museum, hvor 
der var meget at se på. Så vi havde et par rigtige gode 
timer.

Vi har ikke fået noget nyt arrangement på benene her 
til efteråret, men prøv at følge med på vores hjemme 
side, hvis vi skulle finde på at lave et arrangement.

Der er lidt forvirring om min adresse og tlf. nr. men 
her er den rigtige:

Finn Hasselbalch
Stillidsvej 3, Ll. Kongsmark, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 78 45 eller 40 10 06 37

Gensyn med Tønder Kaserne

Af redaktør, John Martin Christiansen

Der var gensyn med Tønder Kaserne lørdag 
den 13. august 2011, hvor man fik en rund-
visning i de lokaler som Skat-Center anven-
der.

Der var mødt mange gamle luftværnsartillerister op 
for at se den gamle kaserne som bliver anvendt af bl.a. 
Skat og Fødevare Erhverv. 

>

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

Syd Afdeling oprettet 8. september 2010
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En medarbejder fra Skat havde afbrudt sin ferie for at 
vise og fortælle om kasernens nuværende anvendel-
se. Kasernen er i privat eje, men fredet. Hovedbygnin-
gen er efter en kraftig renovering og ombygning, ud-
lejet til Skat og Fødevare Erhverv, gymnastiksalen er 
blevet til Fitnesscenter og auditoriet bliver anvendt af 
jobcenter Tønder Kommune. Medens store dele af ga-
rageområdet er udlejet til lokale vognmænd.

Efter vores rundvisning havde vi lov til at se på resten 
af kasernens område med de gamle garageanlæg samt 
skydebanen og forhindringsbanen som er godt tilgro-
et, da de ikke anvendes mere som dengang.

Den hyggelige frokost blev indtaget i den indre kaser-
negård som i dag ligner en lille lund med store træer 
samt borde og bænke, så der var mulighed for at sid-
de og tænke mange tanker om dengang man var sol-
dat på Tønder Kaserne.

Efter frokost kørte vi ud til Zeppelinmuseet, her gave 
guiden en kort orientering om museet, der blev også 
vist en film om luftskibenes historie, den bestod af 
mange klip fra film dengang skibene var til. Herefter 
kunne vi bevæge os på egen hånd og se på museets 
mange samlinger og vi fik også lov til at se depoter-
ne hvor der var en del køretøjer og luftværnskanoner 
som blev anvendt på Tønder Kaserne dengang vi var 
der. Det er bestemt et besøg værd.
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Ålborg Afdeling oprettet 28. November 1964

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

Besøg på Garnisonsmuseet i Aalborg

Af Redaktør, John Martin Christiansen

Landsforeningen havde inviteret til et besøg på Garnisonsmuseet i Aalborg 
den 20. august 2011, for at se Danmarks største samling af luftværnsmateriel.

Der var mødt 24 Laff er som havde taget mod indby-
delsen til at se vores luftværnsmateriel, hvor vi var sat 
stævne på museet kl. 10.00, og blev budt velkommen 
af Landsformanden, Hans Peter Bach. 
 En guide fra museet gave en kort orientering før vi 
blev sluppet løs, for at kunne bevæge os rundt på egen 
hånd, der var derefter mulighed for at se på samlin-
gerne efter egen interesse samt tempo.
 Efterhånden som man kom rundt for at se de om-
fattende samlinger, som er store og dækker en stor 

del af det daværende militære materiel som har væ-
ret anvendt i Danmark, måtte man blot konstatere at 
de få timer vi var her, ikke var nok, så mange tager nok 
nogle besøg siden hen, for at komme den store mæng-
de igennem.
 Efter at man havde brug et par timer på at se sam-
lingerne og taget en del foto, så man havde en minde 
med hjem til sit eget arkiv, blev det tid til en frokost og 
hyggeligt samvær i museets mødelokale, hvor snak-
ken den gik.

Se flere billeder på bagsiden
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FØDSELSDAGSFONDEN

Oktober 2011 

1 269753/55 
Hædersgubbe
Andreas Hansen
Bygaden 44
4520 Svinninge
Tillykke med de 75 år

1 590693/63 
Gubbe
K.A. Thestrup
Skibbildvej 40
7400 Herning
Tillykke med de 68 år

1 11050/71 
Gubbe
Mogens Vibeke
Lerbakkevej 30 st
3000 Helsingør
Tillykke med de 61 år
     

1 621399/64 
Jens-Erik Frederiksen  
Tjørnevej 3    
6270 Abild    
Tillykke med de 67 år
 
2 3431/50 
Oldgubbe
Ove Ungstrup
Bauneporten 3, st tv
2800 Konens Lyngby
Tillykke med de 82 år

5 2195/69
Poul-Erik Petersen   
Lenders Alle 38    
6700 Esbjerg    
Tillykke med de 64 år

5 051048/69
Flemming Bjørnquist  
Tjørnevej 2, Abild   
6270 Tønder    
Tillykke med de 63 år

8 269871/55
Jørgen Hofmand Roed
Gl. Skovvej 73
4390 Vipperød
Tillykke med de 76 år

8 81049/69
Hædersgubbe
Ole Henrik Dam
Gamlevældevej 22
Østerlars
3760 Gudhjem
Tillykke med de 62 år

8 81054/77
Gubbe
Niels Flensburg Riess 
Saltværksvej 130
2770 Kastrup
Tillykke med de 57 år

8 367277/58
Jørgen Leo Månsson
Bondemosevej 48
5540 Ullerslev
Tillykke med de 72 år
    
08 469975/60
Knud Herman Rasmussen  
Tulipanhaven 28    
4180 Sorø    
Tillykke med de 71 år  
  
08 582537/63
Niels Aamann    
Birkealle 6    
6400 Sønderborg   
Tillykke med de 69 år  
 
10 389686/58
Oberstløjtnant, Gubbe
Knud-Anthon Knudsen
Dysseager 17
2720 Vanløse
Tillykke med de 75 år

10 621227/64 
Hædersgubbe
A.D. Eriksen
Håndværkervej 2
Ulbjerg
8832 Skals
Tillykke med de 70 år

10 1697/72
Arne H. Pedersen
Tjørnevej 10
8620 Kjellerup
Tillykke med de 60 år

10 417016/59
Jens Andreas Jensen   
Klakringvej 71    
7130 Juelsminde   
Tillykke med de 71 år  

11 616516/64
Kjeld Bergmann Hansen  
Bøllemosevej 4    
2942 Skodsborg    
Tillykke med de 67 år
  
11 234566/54
Æresgubbe
J. Louis E. Rasmussen
Benløseparken 37, 2 th
Benløse
4100 Ringsted
Tillykke med de 78 år

11 525363/62
Hædersgubbe
H.P. Christensen
Rosengården 117
3250 Gilleleje
Tillykke med de 69 år

12 121050/71 
Gubbe
Jørn Fjord Sørensen
Torvegade 26, 1
6700 Esbjerg
Tillykke med de 61 år

13 776/45
Oldgubbe
Arne Jespersen
Østre Ringvej 35
5750 Ringe
Tillykke med de 88 år

14 384832/58 
Eske Eskesen
Havmarken 12
Søvind
8700 Horsens
Tillykke med de 73 år

13 544498/62
Hædersgubbe
Preben Sørensen
Malkehaven 5
4330 Hvalsø
Tillykke med de 69 år

14 799010/68
Birger Persson
Skullerupvej 20
4330 Hvalsø
Tillykke med de 63 år

15 590691/63
Gubbe F.E. Engelgaar
Brunemarksvej 9
3490 Kvistgård
Tillykke med de 71 år

15 256150/55
Gubbe
Enoch Hansen
Oldebjerggård
Topshøjvej 87
4180 Sorø
Tillykke med de 77 år

17 171050/72
Gubbe og Guldemblemist
John Martin Christiansen (Chris)
Hornelund 2 C, Horne
6800 Varde
Tillykke med de 61 år

16 171057/78
John Lyngsø Nielsen
Rindsholmvej 81
Aimind, 8800 Viborg
Tillykke med de 54 år

18 28621/54
Hædersgubbe
Ole Bonn
Doktor Willesvej 10
2650 Hvidovre
Tillykke med de 77 år

18 81052/72
Gubbe Carsten Pedersen
Grønvangen 112
5550 Langeskov
Tillykke med de 59 år

19 708103/66
Gubbe
Vagn Tandebæk Kristiansen
Grønningen 92
6230 Rødekro
Tillykke med de 64 år

19 ?/69
Poul Erik Johansen
Mågevej 25 A
7100 Vejle
Tillykke med de 62 år

21 1458/47
Æresgubbe
Erik Clausen
Søndergade 13
6870 Ølgod
Tillykke med de 86 år

21 523909/62
Hædersgubbe
Kaj Faber
Bakkesvinget 22
2760 Måløv
Tillykke med de 69 år

21 544795/62
Gubbe
Peder M. Steiniche
Mosagervænget 46
8464 Galten
Tillykke med de 68 år

22 Oberst
Æresmedlem
Jørgen Bjerre
Møllegade 83 E
7800 Skive
Tillykke med de 91 år

22 221052/74
Arne Nexø
Sinkbæk Vej 15
7060 Bækmarksbro
Tillykke med de 59 år

22 416910/59
Gubbe
Arly Kristensen Sundahl
Sandbjergvej 2
Hersnap
5370 Dalby
Tillykke med de 72 år

22 424061/59
Gubbe    
Henning Thomsen
Grønnegade 6
4983 Dannemare
Tillykke med de 71 år
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22 741833/67
Hædersgubbe
Finn Due Hansen
Brombærhaven 15
2680 Solrød Strand
Tillykke med de 64 år

24 367304/58 
Gubbe
Bent Hansen
Mølletoft 10, Ravsted
6372 Bylderup Bov
Tillykke med de 72 år

26 544489/62
Gubbe
Knud E. Larsen
Nygårdsvej 41 A, 1. 0001
6700 Esbjerg
Tillykke med de 71 år

26 582479/63
Peter Ulrik Petersen
Skolevej 5 D    
8870 Langå
Tillykke med de 68 år

28 416770/59
Hædersgubbe
Jørgen Vester
Ringtoften 77, st tv
2740 Skovlunde
Tillykke med de 72 år

28 281948/70
Ernst Aaskov    
Hegnet 10    
6800 Varde    
Tillykke med de 63 år 

29 262796/55
Gubbe
Aage Møllebjerg
Skibhusvej 418 D 
5000 Odense C
Tillykke med de 76 år

29 582733/63
Anker Birk Petersen   
Tværtoften 79, Lind   
7400 Herning    
Tillykke med de 69 år

30 525514/62
Knud Larsen
Strandmarksvej 16, 9 tv
2650 Hvidovre
Tillykke med de 68 år

30 301062/79
Gubbe    
Torben Berenth
Fjeldstedvej 48
2650 Hvidovre
Tillykke med de 49 år

31  
Arne Petersen
Hørupvej 4
Hørup
3550 Slangerup
Tillykke med de 80 år

November 2011

1 564070/63 
Gubbe
Knud Aage Olsen
Lundebjerg 16, 1 A
2740 Skovlunde
Tillykke med de 68 år

1 011169/89 
Lars Christensen
Codanvej 12, 4600 Køge
Tillykke med de 42 år

3 270234/55
Gubbe Jes Bang-Thygesen
Majalle 3, 8700 Horsens
Tillykke med de 76 år

3 344595/57
Æresgubbe
Jørn Karlo Ingolf Hansen
Eriksvej 26
3700 Rønne
Tillykke med de 75 år

5 384803/58
Æresgubbe   
Ove Johansen
Skyttevej 12
6760 Ribe
Tillykke med de 74 år  

5 732078/67
Otto Westergaard   
Højgaardsvej 24    
8362 Hørning    
Tillykke med de 63 år  
 
6 353860/57
Valdemar Borggård
Revet 25
Tunø, 8300 Odder
Tillykke med de 73 år
  
6 621233/64
Hædersgubbe
Verner Thune
Skovvænget 56
Vonsild
6000 Kolding
Tillykke med de 67 år

6 653139/65
Gubbe H.C. Nielsen
Ved Slotsbakken 22
6270 Tønder
Tillykke med de 66 år

7 708116/66 
Hædersgubbe
Erik Johan Dunker
Forssavej 15
7600 Struer
Tillykke med de 65 år

7 71151/72 
Bjarne Hansen
Øredrup Kirkevej 3
6520 Toftlund
Tillykke med de 60 år

9 590832/63 
Gubbe 
Preben T. Nielsen
Gl. Nyrupvej 53
4400 Kalundborg
Tillykke med de 67 år

9 653207/65
Gubbe Poul Lindgaard
Skæring Hedevej 146
8250 Egå
Tillykke med de 66 år

10 794134/68
Hans Jørgen Thomsen
Hjertegræsvej 41
Slukefter, 5210 Odense NV
Tillykke med de 63 år

11 840/45
Peder Christian Pedersen
Ringgade 79, 1 tv
7600 Struer
Tillykke med de 86 år

11 111151/71
Jens Michael Mortensen
Byggebjerg 22
6534 Agerskov
Tillykke med de 60 år

11 111152/72
Alex Hansen    
Hovedvejen 248    
5580 Nr. Åby    
Tillykke med de 59 år

11 732078
Otto Westergaard   
Højgaardsvej 24    
8362 Hørning    
Tillykke med de 63 år

11 582780/63
Finn Nybo Bolding   
Fyrrelunden 20    
Kvaglund    
6705 Esbjerg Ø    
Tillykke med de 67 år

12 423925/59
Æresgubbe
Kaj Kærgård Nielsen
Musvågevej 10
9700 Brønderslev
Tillykke med de 71 år

14 366904/58
Niels Rasmus Egede
Lille Egedevej 30
Lille Egede
4220 Korsør
Tillykke med de 73 år
  
14 141151/72
Knud Hansen
Hønsehavevej 29
Lunde, 5771 Stenstrup
Tillykke med de 60 år

14 141151/73
Gubbe Benny Jean Ingemansen
Lundby Hovedgade 142
4750 Lundby
Tillykke med de 60 år

15 953/43
Æresgubbe
Aage Valdemar Semler 
Fortvej 19, 1 14 A
2610 Rødovre
Tillykke med de 89 år

15 179953/53 
Hædersgubbe
Aage Nielsen
Frisersvej 6 A, 2 th
2920 Charlottenlund
Tillykke med de 77 år

15 544636/62
Major, Hædersgubbe
Flemming Nissen
Byvænget 6, 6800 Varde
Tillykke med de 71 år

16 544512/62 
Ole Bent Knudsen
Højvænget 14
Landro Bjergby
9800 Hjørring
Tillykke med de 69 år

20 416834/59
Jørn Ambrosius Nielsen  
Nørregade 8    
8632 Møldrup    
Tillykke med de 72 år
     
23 301388/56
Gubbe Bent Pedersen
Kornvænget 8
5471 Søndersø
Tillykke med de 75 år

23 54404/62
Gubbe Benny Hansen
Nattergalevænget 20 B
8464 Galten
Tillykke med de 69 år

24 470147/60
Mogens Arno Larsen
Øvej 11, 3550 Slangerup
Tillykke med de 72 år

25 231139/54
Æresgubbe
Friedrich Thomas
Frilands Alle 5
2500 Valby
Tillykke med de 77 år

25 708060/66
Hædersgubbe
Ingvard Petersen
Klosterhøj 30
8840 Rødkærsbro
Tillykke med de 65 år
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26 261149/49
Jørgen Andersen    
Nøddelunden 26    
6705 Esbjerg Ø    
Tillykke med de 62 år

28 582757/63
Gubbe Henning Hein
Solbjergvej 19
6705 Esbjerg Ø
Tillykke med de 68 år

28  
Finn Henning Christensen
Flarupvej 17 
8830 Tjele
Tillykke med de 59 år

29 833/45
Æresgubbe
Orla Pedersen
Ådalsvej 15
8832 Skals
Tillykke med de 87 år

29 499972/61
Gubbe Jens Kristensen
Enggårdsvej 45
Sdr. Nærå
5792 Årslev
Tillykke med de 70 år

29 544668/62
Hædersgubbe
Ole V. Willumsen
Degnevænget 9
Ørum
8830 Tjele
Tillykke med de 68 år

29 544792/62
Gubbe
Bjarne Johansen
Lathyrusvej 13
7000 Fredericia
Tillykke med de 68 år

29  
Leif Jørgen Pedersen
Hørvænget 10
3650 Ølstykke
Tillykke med de 65 år

29  
Steen Asger Erlang
Hjerndrupvej 128
6070 Christiansfeld
Tillykke med de 64 år

29 653183/65 
Kvist Simonsen    
Gl. Skolevej 8    
9530 Støvring    
Tillykke med de 67 år

December 2011

2  
Oberstløjtnant 
Bruno Madsen
Kogsvej 17
6270 Tønder
Tillykke med de 81 år
 
5 601/45 
Æresgubbe
Kjeld Christiansen
Nordahl Griegs Vej 74
2860 Søborg
Tillykke med de 87 år

6 228835/54 
Hædersgubbe
Knud Møller
Bytoften 10, st tv
2650 Hvidovre
Tillykke med de 78 år

6 500271/61 
Hædersgubbe
Jørgen P. Jensen
Smidstrupvej 90
3230 Græsted
Tillykke med de 69 år

7 Oprettes 
Luftværns-Artilleri-Foreningen
Tillykke med de 77 år

8 1811/48 
Major, Gubbe
Orla Nielsen
Erantisvej 2
9870 Sindal
Tillykke med de 84 år

9 741813/67 
Gubbe
J. Kjær
Mosevej 10
8940 Randers SV
Tillykke med de 66 år

10 256368/55 
Hædersgubbe
Jørgen Nielsen
Baggesens Have 81
4300 Holbæk
Tillykke med de 76 år

10 707990/66 
Jens Anton Nielsen
Juelsbovej 18
8723 Løsning
Tillykke med de 65 år

11 262992/55 
Gubbe    
Erland Stenberg Jensen
Knudsgade 82
9700 Brønderslev
Tillykke med de 76 år

11 111270/90 
Jørn Christiansen
Poppelvej 3
6800 Varde
Tillykke med de 41 år

12 ?/? 
Helge B. Würts
Højdiget 7
2730 Herlev
Tillykke med de 63 år

15 3093/48 
Æresgubbe
Knud Herluf Hansen
Toften 8
Torsted, 8700 Horsens
Tillykke med de 84 år

15 151248/69 
Hædersgubbe
John E. Poulsen
Hedegade 66
4000 Roskilde
Tillykke med de 63 år

16 523922/62 
Gubbe Jes G. Mortensen
Kløvermarken 7
3730 Nexø
Tillykke med de 69 år

16 416831/59 
Gubbe Aksel Pedersen
Gammel Bøvlvej 22
7260 Sdr. Omme
Tillykke med de 72 år

16 582776/63 
Erling Rabek    
Musvitvej 30    
7100 Vejle    
Tillykke med de 67 år

17 270255/55 
Gubbe Helge Johansen
Lønkildevej 16
Lindelse
5900 Rudkøbing
Tillykke med de 75 år

17 270379/55 
Æresgubbe
Bent Overgaard Jensen
Elmevej 28 A
5450 Otterup
Tillykke med de 75 år
    
17 385115/58 
Kai-Ove Grønbæk   
Doggerbanke 5, 1 sal  
Lejlighed 10    
9850 Hirtshals    
Tillykke med de 73 år
    
18 621318/64 
Hædersgubbe
Kurt Christiansen
Laveskov Alle 404
3050Humlebæk
Tillykke med de 67 år

20 299802/56 
Gubbe Juul Ettrup
Rimmens Alle 111, st
9900 Frederikshavn
Tillykke med de 75 år

20 646270/57 
Hædersgubbe
Johannes G. Larsen
Vestergårdsvej 28, st th
2600 Glostrup
Tillykke med de 74 år

20 201249/69 
Jens Ove Brink    
Fruelykke 10-2-1   
6200 Åbenrå    
Tillykke med de 62 år
 
21 269848/55 
Æresgubbe
Kurt Søndergaard Sørensen
Engblommevej 10
4600 Køge
Tillykke med de 75 år

22 1969 
Kristen Dam Foged
Bjerrebyvej 115
Bjerreby, 5700 Svendborg
Tillykke med de 62 år

22 794001/68 
Gert Madsen    
Hedetoft 1    
6300 Gråsten    
Tillykke med de 63 år 

23 582777/63 
Hædersgubbe
Villy Schmidt
Vistoriavænget 10
6270 Tønder
Tillykke med de 65 år

23 606452/64 
Jørgen Malmer
Kronborgvej 4 1.th. 
3000 Helsingør
Tillykke med de 67 år

24 798912/68 
Karsten Almgren Bendix
Tycho Brahes Alle 31, 3. tv
2300 København S
Tillykke med de 65 år

24 241248/68 
Hædersgubbe
Poul Erik Wolff 
Danetoftevej 7
6520 Toftlund
Tillykke med de 63 år

24 241248/73 
Gubbe
Carl P. Sørensen
Valdemarsvej 6
Baarse
4720 Præstø
Tillykke med de 63 år

24 241253/74 
Lars Busk
Haraldstedvej 4
2700 Brønshøj
Tillykke med de 58 år
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25 139283/51 
Gubbe Palle Thorsen
Kløvervej 5, 6650 Brørup
Tillykke med de 81 år

27 653098/65 
Gubbe
Iver Andersen Jensen
Sankt Hansvej 23
6261 Bredebro
Tillykke med de 66 år

27 708086/66 
Hædersgubbe
Villy Søndergaard
Arsenalvej 83
9800 Hjørring
Tillykke med de 65 år

28 179343/53 
Gubbe
Jacob Hastrup-Nielsen
Jyllandsgade 26
9600 Års
Tillykke med de 79 år

28 708079/66 
Hædersgubbe
Jens Evald Madsen
Langtoften 8, Lind
7400 Herning
Tillykke med de 65 år

29 262647/55 
Gubbe Erik Jeppesen
Heibergsvænge 7
5700 Svendborg
Tillykke med de 76 år

29 309699/56 
Æresgubbe
Henning Johansen
Esbern Snaresvej 23
8960 Randers
Tillykke med de 75 år

29 291257 
Mogens Vestermark   
Gråstenvej 20    
9493 Saltum    
Tillykke med de 54 år

30 301259/79 
Torben Nissen Snitkjær
Halkvej 70
6100 Haderslev
Tillykke med de 52 år

31 590862/63 
Hædersgubbe
Vagn Poulsen
Fuglekongevej 10
4930 Maribo
Tillykke med de 67 år

31 311252/72 
Gubbe
John E. Lassen
Egehegnet 26
2850 Nærum
Tillykke med de 59 år

UNDSKYLD! VI BEKLAGER...
Desværre har kontoret erklæret 416767/39 Bent Kuno Worm, 
Hesseløgade 6, 1. tv., 9000 Aalborg, for afgået ved døden. 

Det passer heldigvis ikke.

Vi beklager fejltagelsen.



Afl everet til postvæsnet september 2011

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

Ansvarshavende redaktør: John Martin Christiansen
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