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FORMANDEN 
HAR ORDET

Af 621306/64 
Landsformand Hans Peter Bach

Jeg håber at alle vore læsere har haft en rigtig god 
sommer.

Når du læser dette er jubilardagene overstået. Refe-
ratet fra jubilardagen på Sandholmgård kan du læse 
om et andet sted i bladet, men Aalborg må du vente 
med at læse om til næste udgave.
 
Vi kan dog nå at oplyse at tilmeldingen til jubilarda-
gen i Aalborg ser pænt ud.

Den internationale lagdag for Danmark udsendte, 
den 5. september er indstiftet, for at give det of iciel-
le Danmark mulighed for at fejre de personer, der er 
eller har været udsendt i Internationale aktioner.

Ved den lejlighed har nogle af vore afdelinger også 
været aktive med vore faner. Det kan du læse mere 
om andet sted i bladet.

Vores blad Projektøren kan i år markere at det er 75 
år siden da det første udkom januar 1938. Der vil 
være en omtale af bladet - redaktøren har lavet en 
omtale.

Redaktøren har bedt om kommentar til nogle foto le-
veret af undertegnede, så se bagsiden.

Nu kommer så efteråret, hvor der jo altid er en del 
aktiviteter. Jeg vil her nævne Gubbefrokosten i Fre-
dericia og Stifelsesfesten i København, som et par af 
dem der obligatoriske.
 
Afdelingernes aktiviteter kan du læse om i bladet.

REDAKTØRENS 
HJØRNE

Af 171050/72 
John Martin Christiansen (Chris)

Tak til dem som har sendt stof til Projektøren i god 
tid. Redaktøren har stadigvæk behov for artikler/
historier fra dengang du var soldat som kan være 
interessante for bladets læsere.

Foto fra dengang på bagsiden er fra 
landsformanden som har sat nogle kommentar til 
de viste foto.

Projektøren kan i år markere at det er 75 år siden 
at det første nr. udkom – det kan du læse mere om 
inde i bladet.

Du kan følge foreningens aktiviteter m.m. på vores 
hjemmeside www.luftvaernsartilleriforeningen.
dk, siden består af sider med almindelig info om 
aktiviteter i de enkelte afdelinger.
– Der vil i perioder være specielle sider om aktuelle 
aktiviteter – i den kommende tid kommer der 
omtaler af vores gennemførte aktiviteter i Finderup 
og jubilardage på Sandholmgård og Hvorup 
Kaserne.
– Du har også mulighed for at skrive en hilsen til 
en kammerat eller foreningen på siden ”Gæstebog”, 
du kan også sende en mail foreningen via vores 
hjemmeside, samt du kan sende en hilsen til en god 
soldaterkammerat via siden foto-kort som bliver 
sendt via en mail-adresse.

Jeg håber at du har fået lyst til at gå på jagt på vores 
hjemmeside – mangler du noget så send en hilsen 
til foreningen via hjemmesiden. 

Med håbet om at I har fået en ide til en kort/lang 
artikel/historie gerne med foto ser jeg fortsat frem 
til et godt samarbejde.

Lune Jyde
Lars Jørgen havde hele sit liv været fodermester og altid haft et godt helbred. Men så fi k han vrøvl med knæet og måtte til un-
dersøgelse på sygehuset. Sygeplejersken glemte at fortælle ham, at han skulle tage tøjet af, inden overlægen kom for at undersøge 
ham. Overlægen var en brysk og travl herre, så han overfusede Lars Jørgen og sagde, at han havde andet at lave end at vente på, 
at folk kom af tøjet. Lars Jørgen hørte stilfærdigt på ham, men overlægen blev alligevel rød i hovedet, da han stille bemærkede:
- Nu håer A wot fuermejster i 28 oer, men A håer alle hørt æ dyrlæge snakk såen te æ dyr, som do snakker te mæ. 
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Med dette nummer for 4. kvartal er PROJEKTØREN 
godt i gang med sin 76. årgang og dermed har LAFs 
blad bestået i 75 år.
 Hvad er projektøren? – Projektøren er en nødven-
dighed for enhver luftværnsartillerist!

Før den anden verdenskrig krævede bekæmpelse af 
ly, at man kunne se målet, derfor havde luftværns-

artilleristerne deres projektører, der om natten ka-
stede deres lysende fangarme over himlen – i dag er 
PROJEKTØREN også nødvendig for alle danske luft-
værnsartillerister – når de skyd, benyttede de radar 
og anden nymodens teknik, men til sammenholdet 
mellem kammeraterne og med vort våben, der hjæl-
per os vor PROJEKTØR.

Nu har PROJEKTØREN bestået i 75 år og er i gang 
med sin 76. år og i stadig forbedring – først var den 
kun duplikeret, men allerede det 3. nummer var bog-
tryk i et mindre format end nu. Allerede i januar-
nummeret 1941 så vi de første 2 billeder. I maj 1944 
ik ”P” et format som nu men med krydsende pro-

jektørstråler i hovedet, men kun i sort-hvidt. Sådan 
forløb 14 år, indtil vi i april 1958 – ik det velkendte 
røde hoved.

PROJEKTØREN ER BLEVET 75 ÅR …
Af 171050/72 Redaktør John Martin Christiansen (Chris)

Da tilskuddet til vores blad udgik, blev LAF nød til at 
se om vi kunne inde et andet sted at få vores blad 
trykket. Valget faldt på WERKs Gra iske Hus a|s, 
Højbjerg. Der skete samtidig en fornyelse med bla-
dets layout, hvor 1. nr. udkom med Projektør nr. 6 – 
August-september-oktober 2004, forsiden skiftede 
farve i den første tid, hvor LAF til sidst besluttede at 
anvende de farver som kan ses på Projektøren nr. 3 – 
Juli-august-september 2013.

Vores Projektør har altid været velredigeret, den 
har indeholdt oplysninger om den forestående for-
eningsvirksomhed, referater af, hvad der sket, af-
vekslende med oplysninger om, hvordan det går 
vore tjenstgørende kammerater og vort våben, og 
ikke mindst om, hvad der sker på hjemmefronten. 
Dertil breve og artikler, hvor vi hører om medlem-
mernes oplevelser.

Alt sammen bindeled mellem medlemmerne indbyr-
des og med vort våben i en samarbejdets ånd med en 
varm undertone af, at vi alle elsker vort blad og vil 
gøre alt for at bevare det – om fornødent med sværd 
i hånd.

 Projektør nr. 1 Projektør nr. 3 Projektør nr. 5
 januar 1938 marts 1938 maj 1944
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Men hvem har nu stået bag dette Danmarks bedste 
soldaterforeningsblad?
 Ja de første 2 år var det vor daværende formand 
Orla Sørensen, han tog siden et par år mere, så han 
i alt har redigeret ”P” i 4 1/3 år. Siden har vi, i kor-
tere og længere perioder, haft Carl Volmer, Vagn E. 
Jensen, N.P. Møller og Ib Gyldstoff Hansen (som for-
mand for en redaktionskomite) og i 5 år var det Nie 
(Vilh. Nicolaisen), der stod for vores Projektør, og 
ikke nok med det, han virkede en tid som medredak-
tør og medkorrekturlæser.

Navnlig har Baun – major Harald Christian Baun væ-
ret den drivende og udførende kraft bag PROJEKTØ-
REN – han har været redaktør i en menneskealder. 
Baun var en af LAFs hjørnestene, og har været det 
længe – allerede i ”P” første nummer (altså allerede 
i 1938) blev han hyldet for sin fremragende ledelse 
af LAFs gymnastikhold, siden har han været benyt-
tet som inspirende leder af parader ved Luftværns-
artilleristens Dag i København, som en gudsbenådet 
toastmaster og som sagt misbrugt som redaktør af 
Projektøren.

Da Baun slap roret tog makkerparret i 1985 Kim 
Arildslunds og John Lassen over senere stoppede 
Kim Arildslunds så blev John Lassen makker med 
Torben Munch. Han overtog så hvervet selv fra april 
1988 til august 2000, hvor Leif Rem overtog hvervet 
indtil starten af 2006. Herefter tog landsformanden 
Karsten Bendix over indtil han blev a løst af redak-
tionsmedarbejder John Martin Christiansen (Chris) 
i april 2011. 

Alle redaktører og medarbejdere får hermed en hyl-
dest og tak for det arbejde der er lavet i de foregå-
ende år. Nu vil den unge nuværende redaktør glide 
ind i redaktørstolen og ønske Projektøren hjertelig 
tillykke med de 75 år og give den de bedste ønsker 
for fremtiden med på vejen.   

 Projektør nr. 4 Projektør nr. 6 Projektør nr. 3
 1. april 1958 August-september-oktober 2004 Juli-august september 2013
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GUBBEFROKOST I TREKANTSOMRÅDET
Gubbefrokosten er igen i år for alle medlemmer af LAF

Så er vi igen klar til den store ”GUBBEFROKOST”

Gubbefrokosten holdes igen i år i Fredericia

på

Veteranhjem Trekantsområdet, Ansgarsvej 4, 7000 Fredericia 
 

Lørdag, den 12. oktober 2013, kl. 12.00
 

Mød op til en lækker frokost, inkl. 2 øl og 2 snapse og kaffe

Pris kun kr. 200.00

Sidste tilmelding er lørdag den 5. oktober 2013 til

Frede Jørgensen John Martin Christiansen (Chris)
Tlf. 73 63 10 25 Tlf. 76 94 61 23 eller 29 66 51 23
e-mail: g j@mail.dk  e-mail: chrislaf@christiansen.mail.dk 

Med LAF-hilsen til alle Gubber

 Luftværns-Artilleri-Foreningen Luftværns-Artilleri-Foreningen
 Jylland Syd Afdeling Esbjerg Afdeling
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Henny og Erik Arrildslund indstiftede i 
1976 en tinpokal som siden har fået nav-
net ”LAF Initiativpokal”. Denne pokal tilde-
les for et år ad gangen et LAF medlem som 
har ydet en særlig og initiativ rig indsats 
for foreningen.

Pokalen for dette år blev ved et LAF arran-
gement, a holdt af Jylland Syd Afdelingen 
på Rømø uddelt til sekretæren for Jylland 
Syd Afdelingen Frede Jørgensen.

Begrundelsen for tildelingen til Frede lød bl.a.. han 
har været en særdeles aktiv og initiativ rig person, 
som bl.a. har været medvirkende til oprettelse af af-
delingen i det sønderjyske. Han siger aldrig nej når 
man spørger om hans hjælp, og selv har han udtalt, 
”jeg vil ikke være formand” hellere sekretær da det 
er der arbejdet indes.

TILDELING AF INITIATIVPOKAL
Af 130252/72 Landssekretær Jørn Chr. Jessen

Frede modtager initiativpokal

Frede takker for pokalen

Overrækkelsen fandt sted i forbindelse med den af-
sluttende frokost på afdelingens sensommertur på 
Rømø, lørdag den 7. september 2013. overrækkel-
sen blev foretaget af landssekretæren idet forman-
den var optaget af jubilæumsstævne på Sjælland.

Tildelingen blev selvfølgelig på behørig vis afsluttet 
med et leve og LAF-hurra for Frede.
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JUBILARDAG PÅ SANDHOLMGÅRD 2013
Af 621306/64 Landsformand Hans Peter Bach

Vi prøvede for første gang at holde 
Luftværnsartilleristens Dag på Sand-
holmgård. Vi var selvfølgelig spændte 
på hvordan vore medlemmer ville tage 
imod lytningen fra Gothersgade Ka-
serne til Sandholmgård. Vi havde også 
tilbudt at hente deltagere på Allerød 
Station. Det eneste problem ved det, 
var at DSB ikke nødvendigvis kører ef-
ter køreplanen, men det gik.

Her efterfølgende kan jeg dog med sik-
kerhed meddele, at det gør vi igen.

Vi havde en stor fordel, vejret var fan-
tastisk, solen skinnede fra start til slut.

Som sædvanlig spillede Jernløse Horn-
orkester en time, mens vi andre sad og 
hyggede os og talte gamle soldater hi-
storier.

Middagen startede med Dronningens 
Skål, og en hilsen sendt til Regenten. 
Menuen var som sædvanlig Gule Ærter 
med læsk og pølse, efterfulgt af Pan-
dekager med is.

Jeg kan berette at vore gæster havde en 
god appetit, men maden var også god.

Vi havde modtaget en hilsen fra 
621384 Bruno Chylinsky som er syg-
domsramt, hilsenen blev læst op un-
der middagen.

Vi havde en rigtig god dag med mange 
glade gæster og tak til alle jer, der var 
med til at gøre dagen festlig.

Det var også første gang vi havde invi-
teret vore damer med, så jeg håber at 
de fremmødte damer også synes det 
var en god dag.

Alle LAFFER

Alle LAFFER med damer
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 Middag på Sandholmgård Andre årgange

 Jernløse Hornorkester Årgang 1963

 Årgang 1968 Årgang 1973
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Lørdag den 7. september kl. 10.00, mødtes 17 som-
merklædte og forventningsfulde LAFFER med da-
mer på parkeringsplads på Vesterhavsvejen Rømø.

Oplægget var ellers at vi under vejledning skulle gui-
des rundt til nogen af de 52 forladte bunkere i om-
rådet. Desværre meldte guiden fra turistkontoret fra 
samme morgen og de havde ingen a løser.

Som en god luftværnsartillerist tog Frede Jørgensen 
en fører beslutning, ”vi tager den gule rute”. Dette vi-
ste sig at være en god beslutning. Da der ikke var for-
tællinger fra guiden måtte vi jo alle i fællesskab byde 
ind med diverse facts om emnet.

Den lidt udvidede tur blev ca. 4 km, hvor vi også be-
steg øens højeste pkt. (19 meter over havet). Herfra 
var der en fantastisk udsigt over øen, bl.a. kunne vi 
fra toppen beskue den årlige og farverige Drage Fe-
stival på Lakolk Strand.

Efter turen var der igen samling på parkeringsplad-
sen, hvor der blev nyt en kold og tiltrængt forfrisk-
ning.

Herefter gik turen til hvalfangerkaptajnsgården 
”kommandørgården”. Meget inspirerende museum 
som var møbleret og udstyret med redskaber fra 
1700-tallet.

Turen sluttede med frokost på det tilhørende cafe-
teria. Menuen bestod af stegte sild eller frikadeller 
med diverse sønderjysk tilbehør.

Tak til Jylland Syd Afdelingen for en rigtig god og mo-
tionsrig tur på Rømø, vi ser frem til jeres næste ar-
rangement.

SENSOMMERTUR 
PÅ RØMØ
Af 130252/72 Landsekretær Jørn Chr. Jessen

 Frede i en ”udluftningshul”

Kortet nærlæses for den videre vandretur

Her nydes den gode frokost

Der ventes på parkeringspladsen
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En dejlig sommer er overstået og efterårets 
forberedelser og opgaver er gået i gang i LAF.

Kontingentopkrævninger for det kommende 
år udsendes i begyndelsen af december og 
jeg håber at alle vil betale til den frist der er 
anført så vi undgår alt for meget arbejde og 
dermed udgifter med rykkere.

Med udsendelsen af kontingentopkræv-
ninger følger årets lotterisedler med 
ajourførte gode præmier primært fra 
Grundig.

I kartoteket er registreret hvor mange 
lodsedler det enkelte medlem ønsker 
at aftage og det svinger fra 10 til 300 
for hvert medlem, naturligvis undta-
gen de medlemmer der har oplyst at 
de ikke ønsker lodsedlerne.

Det er naturligvis helt frivillig at af-
tage lodsedlerne, men det er LAF 
en vigtig indtægtskilde. Overskud-
det afgør ca. 15.000 kr. årligt og er 
dermed med til at understøtte de aktivi-
teter vi igangsætter.

Jeg håber derfor at alle vil tage godt imod 
lodsedlerne og skulle det vise sig vi får 
sendt lodsedler til nogle der tidligere 
har oplyst ikke at ville aftage lodsedler 
beder vi om forståelse for en sådan fejl. 
Det klares bedst med telefonopringning 
til mig eller kontoret.
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Afrejsedagen bød på lytur fra Kastrup til Helsinki og 
bustur til Brigaden, undervejs på busturen var der 
frokost stop i byen Borgå, hvor den gamle bydel er 
bevaret i middelalder stil, som inske huse så ud på 
den tid. På åbnings dagen den 6. juni 2013 var der 
åbnings ceremoni og kranselægning på kasernen, 
march gennem byen Kouvola, kranslægning i Kouvo-
la, samt modtagelse på Kouvola rådhus ved borgme-
steren. 
 På andendagen var der forskellige foredrag i audi-
toriet bl.a. Nordisk samarbejde, Nordic Battlegroup, 
den Finske forsvars reform, om eftermiddagen var 
der "øko" skydning med lasergevær og laserpistol 

med 2 skytter fra hvert land, hvor placeringerne 
blev: 1. Danmark 317,3 point 2. Norge 304,1 point 3. 
Finland 298,3 point 4. Sverige 279,2 point. På 3. da-
gen skulle vi på opgave march med praktiske/mili-
tæriske opgaver for eksempel afstands bedømmel-
se, genkendelse af nordisk og international musik 
ud fra korte brudstykker, senere på eftermiddagen 
kunne de vælge mellem bytur i Kouvola eller besøg 
i national parken Repovesi med en lang hængebro 
Lapinsalmi, om aftenen var der festbanket med ud-
deling af fortjenst tegn samt diverse taler. På hjem-
rejse dagen var der også tid ca. 3 timers rundgang i 
Helsinki centrum og havne område.

Morgenparade

Der skal en forfriskning til3 glade LAFFER – Sådan en har Danmark også haft.
Jørn Chr. Jessen, Hans Peter Bach og Arne Pedersen

NORDISK STÆVNE 2013, FINLAND
Turen var i år henlagt til Finland ved den Karelska Brigade, som ligger ca. 30. km fra byen Kouvola, 
der var 3 LAFFER med ud af det danske kontingent på ca. 60 mand.

Af 171050/72 Redaktør 
John Martin Christiansen 
(Chris), foto 590717/63 
Arne Pedersen
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Esbjerg Afdeling oprettet 5. april 1949

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

FLAGDAGEN 
FEJRET I VARDE
Traditionen tro blev Flagdagen fejret af Danske 
Artilleriregiment i samarbejde med Varde Kom-
mune.

Af Presseof icer Kaptajn Arne Dyring, Danske Artil-
leriregiment, tekst og foto af regimentschef og borg-
mester
Af Kasserer Hans Ole Villadsen, foto af parade, Dansk 
løsen og Oberst og Laffer

Efter en march gennem byen med Fanekommando, 
Honnørkommando og Uddannelsesbatteriet, samle-
des alle til parade ved Artillerimuseet.

Danske Artilleriregiment til parade

Dansk Løsen med soldaterforeninger

Her var der opstillet en 105 mm salutkanon og for-
eningsfaner fra alle lokale Soldaterforeninger var på 
plads.

Oberst og Regimentschef Birger Mejlholm, holdt en 
tale som han sluttede med et minuts stilhed, til ære 
for de faldne.

Oberst Mejlholm taler til Paraden

Vardes borgmester Gylling Haahr taler til Paraden

Dannebrog gik til tops, til tonerne af ”Reveillen”, lot 
leveret af en trompeter fra Prinsens Musikkorps, 
hvorefter salutkanonen afgav ”Dansk Løsen” – tre 
skud med 10 sekunders mellemrum.
 Vardes borgmester Gylling Haahr, gav i sin tale ud-
tryk for stolthed og taknemmelighed over den ind-
sats Danske soldater har og fortsat yder i internatio-
nal tjeneste.
 Herefter sluttede paraden og enhederne marche-
rede bort.

Oberst Birger Mejlholm og LAF Esbjergs fanebærer, 
John Martin Christiansen (Chris) og Niels Peder B. 

Jensen, fanget i en hyggesnak efter paraden.
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VARDE KASERNE 
FEJREDE FØDSELSDAG
Varde Kaserne holdt lørdag den 7. september 
2013, 60 års fødselsdag med masser af aktivi-
teter for børn i alle aldre og et lag, der landede 
med faldskærm på plænen efter de of icielle taler. 
Timet og tilrettelagt.
 
Af 171050/72 sekretær John Martin Christiansen 
(Chris)

Dansk løsen (foto lånt fra facebook)

Der var dem, som havde taget børnene med ud for 
at prøve nogle af de mange aktiviteter, som kasernen 
havde stillet op i anledning af 60-års dagen.
 Der var smagsprøver på feltrationer, en tur i en 
mandskabsvogn, forhindringsbaner og grøn ansigts-
maling.
 Andre kom mest for at se og høre talerne og se 
området. 
 En del heppede på en gruppe soldater, der på en 
100 meter bane skulle forvandle sig fra en start i so-
vepose til en kampklar soldat.
 Endelig var det dem der i mørke jakker med me-
daljer mødtes som veteraner for at mindes deres sol-
datertid for en del år tilbage.

KRONDYR TUR 2013
Igen i år arrangerede LAF-Esbjerg ”Krondyr-tur”

Af 171050/72 sekretær John Martin Christiansen 
(Chris)

Dagen startede med at vi skulle mødes ved ”Klø-
verbakken” som ligger ca. 1 km øst for Henne Kir-
keby, hvor Hans Ole Villadsen gave en kort oriente-
ring om dagens program. Han beklagede samtidig at 
vejret ikke i år var med os, så det syn vi skulle have 
over den genetablerede Filsø ikke var særlig god på 
grund af regn m.m. Vi fortsatte herefter til P-plads 
vest for Filsø for at gå 600 meter frem til en fugleob-
servationshytte som var lavet til alle der var interes-
serede i at observere fugle ved Filsø.

Ved Kløverhøj

Ved Fugleobservationshytten

Dannebrog landede med faldskærm



15P

Ved Flygtningekirkegården

– Vi kørte så videre til Flygtningekirkegården på 
Præstegårdsvej, Oksbøl, hvor Hans Ole fortalte om 
kirkegårdens opstået samt fortalte historien om Fa-
milien Werner. 
 – Turen fortsatte til Oksby gamle kirke som var 
Danmarks sidste stråtækte kirke, kirken er i dag kun 
markeret med grus og kirkegården bliver stadigvæk 
anvendt som kirkegård.
 Turen sluttede traditionen tro ved en grillhytte i 
Ho, her havde Hans Oles nabo startet grillen op, så 
der var nogen som var glade for at kunne få lidt var-
me i kroppen. – Her fortalte Hans Ole lidt om mine-
rydningen på Skallingen, mens vi ventede på at gril-
len blev klar med vores krondyrbøffer og tilbehør. 

Ved Oksby gamle kirke

Ved grillen i grilhytten

– Tak til Hans Ole for en god tur trods regnen og der 
var lere opfordringer til at lave en ny tur 2014.

MINDEHØJTIDELIGHED
…    , 

 11. .

Mindesmærke i Gravlunden

Dagen bliver i år markeret søndag den 10. novem-
ber 2013 i samarbejde med soldaterforeninger og 
hjemmeværn i Esbjerg og Varde, hvor der er samling 
i Gravlunden i Esbjerg kl. 10.45.
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TIME TO REMEMBER
Søndag den 10. november 2013, kl. 17.00 marke-
rer Zions Kirke i samarbejde med soldaterforenin-
ger og hjemmeværn i Esbjerg traditionen tro for 16. 
gang mindedagen ”Time to remember” for de faldne 
og omkomne under krigen 1914-1918 med en kort 
gudstjeneste v/feltprovst Thomas Beck, fællesspis-
ning og efterfølgende foredrag. Hele arrangementet 
forventes afsluttet inden kl. 20.00.

Zion Kirke (Arkiv foto)

LAF KEGLESPIL 2013
LAF-keglespil er for alle m/k, der kan trille en kugle, 
så derfor LAFFER mød op og lad os få et par hyggeli-
ge timer sammen.

Der spilles på følgende dage:
·  Onsdag den 9. og 23. oktober 2013
·  Onsdag den 6. og 20. november 2013
·  Onsdag den 5. december 2012 

(med juleafslutning)
·  Onsdag den 15. og 29. januar 2014 

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

Der spilles fra kl. 19.00-21.00.

Fyns Afdeling oprettet 22. februar 1950

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

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

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

Tirsdag den 5. november
”Vinden vender i 1942-44”
Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. 
Boulevard 15, Odense C
Kaptajn O.V. Pedersen vil berette om de skelsætten-
de begivenheder, som fandt sted her i landet 1942-
44, det vil sige folkestrejke, regerings tilbagetræden, 
tyskernes overfald på hær og søværn, de forskellige 
deportationer m.m.
(I samarbejde med Fyns Militærhistoriske Samling)

Mandag 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)

Søndag den 17. november
Det store julebanko
På Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. Boulevard 15, Oden-
se C
Spillet begynder kl. 19.00 præcis. Med mange ine 
gevinster. Husk at møde i god tid
(sammen med de andre fynske soldaterforeninger)

Bestyrelsen vil stadig gerne modtage lere billeder 
fra vores soldatertid til indscanning.
 Du har sikkert selv nogle billeder fra dengang. 
Find dem fem! Bestyrelsen vil gerne være behjælpe-
lig med kopiering af disse billeder bl.a. til brug ved 
senere møde-aftener. Så kontakt bestyrelsen og for-
tæl, hvilke billeder, du har fra den tid.
 Som appetitvækker kan man, hvis man har adgang 
til internet, se www.luftvaernsartilleriforeningen.
dk/6239326 samt www.jlvr-1962.dk (Kurt Fohl-
mann), der begge har mange spændende billeder.
 Bestyrelsen vil gerne anvende medlemmernes e-
mail adresser i forbindelse med en forbedret (og bil-
ligere) kommunikation, såvel mellem bestyrelsen og 
medlemmerne – som mellem medlemmerne indbyr-
des.
 Så hvis du har en e-mail adresse så send din e-
mail adresse til riis@it.dk, såfremt du ikke allerede 
har gjort det.
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Jylland Midt Øst Afdeling  oprettet 20. februar 2013

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

FRA REKRUT I LUFTVÆRNET 
TIL GENERALINSPEKTØR FOR ARTILLERIET
Så har vi a holdt vores første arrangement i den nye afdeling Jylland Midt Øst. Vi havde besøg af Frank B. 
Jørgensen, som er pensioneret Oberst (506 113). 

Af 240457/74 sekretær Johnny Larsen

Vi startede aftenen med at få lidt at spise. Der blev 
serveret mørbradgryde med løse ris til. Inden vi spi-
ste fortalte vores formand, Jørgen Krabbe, at maden 
blev leveret af en af hans bekendte som er slagter, og 
at han ikke garanterede for smagen. Det blev så aftalt, 
at hvis maden smagte godt, ville den blive døbt ”LAF-
gryde”. Det var en fortrinlig gryderet, og den blev 
godtaget, og den bliver herefter kaldt ”LAF-gryde”.
 Frank fortalte os herefter om sin tid i forsvaret, fra 
han startede som rekrut til han gik på pension. Det 
var en meget spændende fortælling, hvor vi ik et 
indblik i, hvordan han var startet som rekrut, og se-
nere kom på of icers-skolen. Vi ik mange spænden-
de fortællinger og sjove episoder om det han havde 
oplevet. Godt krydret med soldaterhistorier fortalte 
han om, hvordan han var blevet sendt rundt i landet 
til forskellige stillinger, og vi stødte på navne som vi 
alle kendte. Jeg kendte ikke selv Frank fra min sol-
datertid, men kunne høre, at vores veje faktisk hav-
de krydset. Frank har det meste af sin soldatertid 
været udstationeret i Jylland, men havnede også på 
Sjælland og i udlandet. Frank bor nu i Aarhus, hvor 
han er meget glad for at være.  Vi takker Frank for 

 Den nye ret ”LAF-gryde” blev nydt Afdelingens bestyrelse: fra venstre 
formand Jørgen Krabbe, 

bestyrelsesmedlem Martin P. Dresher, 
kasserer Karsten Vestergård Nielsen 

og sekretær Johnny Larsen

Her modtager Otto medaljen 
som bevis på 50 års 
medlemskab af LAF

Otto S. Sørensen

en spændende oplevelse og en hyggelig aften. Frank 
modtog nogle lasker rødvin som tak for sin indsats. >>
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Jylland Midt Vest Afdeling  oprettet 22. september 2010

Formand: 590810/63 Simon Muusmann, Gadegårdsvej 46 A, Lind, 7400 Herning, tlf. 97 22 02 99/30 95 22 79, e-mail: mail@muusmann-oliefyr.dk
Sekretær: 190150/70 Svend Erik Larsen, Kornblomsten 31, 6950 Ringkøbing, tlf. 2046 8931, e-mail: ulla-svend@larsen.mail.dk 
Kasserer: 621285/64 Svend Aage Christensen, Husby, 6990 Lemvig, tlf. 9749 5546, mobil 4231 6636 e-mail: svendbogbus@gmail.dk

Af 621306/64 Landsformand Hans Peter Bach

For næsten to år siden ringede 385062/58 Kaj ”Fi-
sker” Olsen og fortalte at han netop havde været til 
Classic Military Show i Finderup og kunne ikke for-
stå at hverken LAF eller luftværnsartilleriet, var re-
præsenteret der.
 Kaj tilbød i samarbejde med LAF Midt Vest Afde-
ling at starte noget op i 2013. Det skal jeg love for at 
han gjorde. Det er helt fantastisk alle de mennesker 
og Institutioner, han har haft fat i for at få det hele 
op at stå.

Kaj ”Fisker” nyder det

Jeg må sige, at det så også havde givet pote. Der var 
et stort telt fra Zeppelinmuseet i Tønder med diver-
se udstyr. Der var en 40 mm Luftværnskanon L/60, 
Bofors, en Redeye missil og en Stinger missil. Der var 
også LMG model 62. kaj havde også fået lovning på 
en Firling, men leverandøren af den snød os i sidste 
øjeblik, så den måtte vi undvære.
 Vores standard fra 1964 var der også, til stor glæ-
de for mig, selvfølgelig.

 190150/70 Svend Erik Larsen havde hjulpet Kaj 
med en del af det praktiske arbejde. Jeg er impone-
ret over den sjæl der var lagt i det vi kaldte ”vores 
stand”.
 Jeg kørte hjemmefra torsdag eftermiddag og an-
kom til Finderup fredag formiddag. Da var alt klap-

Svend Bogbus holder en lektion i kanonbetjening

CLASSIC MILITARY SHOW

 Vi havde denne aften også 2 jubilarer, Otto S. Sø-
rensen (544 621) og Sven Jensen (544 678), som 
begge havde 50 års jubilæum. De var begge tilmeldt 
arrangementet, men Sven mødte ikke op. Otto ik 
overrakt sit diplom af Frank B. Jørgen. Otto er i øv-

rigt suppleant i vores bestyrelse. Et stort tillykke til 
begge.

Til sidst en stor tak til Jørgens kone, som stod for ris-
kogning, kaffebrygning og opvask.

40 mm Luftværnskanon L/60 
samt Stinger Trefod med øvelsesmissiller
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pet og klar. Jeg skulle bare sætte mit telt op og par-
kere Jagtvognen på standen, så var det hele færdigt.
 Vi havde LAF-banner og indmeldingsblanketter 
med, ligesom gamle Projektører til at udlevere til in-
teresserede.

 Vi havde besøg af rigtig mange gæster på standen, 
det er sjældent at jeg har talt med så mange LAFFER, 
3 dage i træk.
 Hverken Kaj, Svend Erik eller jeg havde været ka-
nonskytter, så vores forklaringer var jo lidt på ting, 
som vi havde fået fortalt.
 Så søndag, kom 621285/64 Svend Aage ”Bogbus” 
gammel K2, sikken et liv det gav. Hver gang en gæst 
spurgte, så gav Svend Aage dem en lektion uden lige, 
jeg stod stille og nød indslagene.
 Den søndag lærte jeg mere om L/60 end jeg gjor-
de i 16 måneder som soldat.
 Søndag kl. 15.00 var det tid til nedbrydning af det 
hele, der var Kaj, Bogbussen og mig, så vi gik til den. 
Kl. 19.00 var vi klar til hjemturen. Det var en meget 
træt men glad mand der kom hjem fra Finderup.
 På Landsbestyrelsens vegne vil jeg gerne takke 
alle deltagere for den store indsats I gjorde i Finde-
rup. Den indsats kan LAF være stolt af.

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

RØMØ  TUREN
Af 310140/69 Sekretær Frede Jørgensen

Vores bunkertur m.m. startede som en katastrofe. 
Undervejs til Rømø – og kun 1½ time før start ik jeg 
en telefonopringning, der lakonisk meldte, at guiden 
var blevet syg, og at man på grund af weekend ikke 
havde erstatning (man skulle ikke tro, det var et tu-
ristområde med den opførsel). Jeg forsøgte at få fat i 
et kort, men ik besked på, at et sådant ikke eksiste-
rede.
 Vi skulle blot køre til parkeringsplads 2 og gå ind 
i skoven, så skulle vi nok inde bunkerne. På P 2 traf 
jeg et tysk ægtepar, der havde luftet hund, og jeg 
spurgte dem, om de havde set nogle bunkere under-
vejs. Manden mente at have set noget og angav en 
cirka retning. Nu er vi gamle LAFFER ikke sådan at 
slå ud, så vi ik fat i et kort fra Naturstyrelsen, og be-
gav os på vej. Vi fandt lere bunkere – også de 2 store 
som vi skulle have besøgt, men de var desværre so-
lidt lukkede med jernporte og hængelåse.

Luftværns-Artilleri-Foreningens banner
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 Vi havde dog en fantastisk god spadseretur rundt i 
terrænet, hvor vi blandt andet kom forbi – og besteg 
Rømøs højeste punkt, der er hele 19 meter over ha-
vet (det må være ved højvande).
 Derefter gik turen til Nationalmuseets Komman-
dørgård.

Skelet af en kaskelothval

Interiør indenfor på Kommandørgården

Det er fantastik så godt og rationelt gården, der er fra 
1700-tallet er indrettet, og alt så ud som havde man 
lige forladt gården. I stalden var der båse til både he-
ste, køer, grise og får, og i laden havde man opstillet 
et stort skelet af en kaskelothval, der fyldte hele la-
den. Man kunne stå inde i skelettet og blive fotogra-
feret.
 Køkken, soveværelser og stuerne var lot møble-
ret, og man kunne se på tingene, at her havde der 
boet en velhavende familie. I storstuen var der en 

speciel detalje. I gavlen ud til det fri var en udgang, 
der bestod af 3 døre efter hinanden. Disse døre blev 
kun brugt såfremt et medlem af husstanden døde. 
Så blev vedkommende båret ud den vej, og alle døre 
omhyggeligt lukket, for at den afdødes ånd ikke skul-
le inde vej tilbage til huset. Den yderste dør havde 
heller ikke håndtag udvendigt.
 Vi gik herefter til Kommandør-cafeen for at indta-
ge vores frokost.

Frede og Jørn Chr.

Frede med sin Iniativpokal

Næsten færdige med frokosten ik jeg en meget 
uventet og behagelig overraskelse, idet Jørn Chr. Jes-
sen på LAFs vegne overrakte mig Initiativpokalen for 
2013. MANGE TAK for den.
 Trods den kedelig start på turen var alle i godt hu-
mør, og vi havde en rigtig god dag på Rømø.

Lune Jyde:
Der var almindelig utilfredshed i sognet med, at telefontaksterne var blevet sat op, og det endte med, at man fi k arrangeret et pro-
testmøde, hvor en af telefonselskabets direktører skulle deltage. Direktøren kom også med en lang redegørelse og sluttede med at 
sige noget om, at mange måske syntes en direktør løn var rigelig stor, men han havde jo også et stort ansvar for personale, tele-
fonbøger, modernisering og alt det andet, han skulle holde sammen på. der var næsten ingen ende på det, og han tav først, da en 
lille mand nede i salen højt bemærkede:
-Uha, tænk en gång, hvis såen mand sku go hen og dø. 
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Københavns Afdeling oprettet 29. november 2011

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

Indbydelse til en hyggelig aften med pårørende

LAFS FØDSELSDAG/JULEFEST
Københavns bestyrelse indbyder hermed til fest i anledning af,

at det er 79 år siden, at vores forening blev stiftet

Festen holdes lørdag den 7. december 2013, kl. 18.00

På

Cafe Rex
Pilestræde 50
1112 København K

M
Gammeldags Flæskesteg med brune karto ler

samt det sædvanlige tilbehør
Risalamande, samt kaffe med småkager
Rødvin og hvidvin ad libitum til maden

Pris pr. kuvert: kr. 300,-

Husk en lille ting til ca. 40,00 kr. (det er jo snart jul) samt et godt humør

Tilmelding senest 30. november 2013

Til
 Formand Bent Marchmann Sekretær Peter Pedersen
 E-mail: marchmann@hansen.mail.dk Tlf. 39 20 74 75 eller 40 17 30 85

Spørgsmål vedrørende festen kan rettes til formand eller sekretæren

Med ønske om et godt fremmøde sender Københavns bestyrelse de bedste hilsener til alle LAFFER
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Randers Afdeling oprettet 25. april 1964

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

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

Vi spiller kegle oktober, november og december må-
neder 2013 således:
Oktober måned: fredag den 4. og 18.
November måned: fredag den 1. og 15.
December måned: fredag den 6. og 20.

Vi kegler i Grøndal Centret på Hvidkildevej 64.

Vi kan være mange lere keglespiller, så prøv at møde 
op til en dejlig kegleaften.
 Vi kegler fra kl. 19.00 til vi ikke kan mere.
 Den 15. november 2013 holder vi generalforsam-
ling med spisning bagefter, så tilmelding nødvendig.

Med venlig hilsen og på gensyn
Arne Pedersen

KEGLEKLUBBEN KØBENHAVN

29. AUGUST 1943
Af 241248/68 formand Paul Erik Wolff

Randers Marineforening markerede den 29. august, 
70 året for lådens sænkning og regeringens ophør 
med den førte samarbejdspolitik med den tyske be-
sættelsesmagt. Markeringen fandt sted ved ”minde-
ankeret” på honnørkajen på Randers Havn.

Foreningerne i De Samvirkende Soldaterforeninger 
for Randers og Omegn var inviteret. LAF Randers 
Afdeling blev repræsenteret af vores kasserer Frits 
Broberg, der også er bestyrelsesmedlem og kasserer 
i samvirket.

KOMMENDE AKTIVITETER
Skydning – vi starter igen den 7. oktober 2013 på 
skydebanen i Vorupkær, kl. 19.30.

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

Vores rundvisning på Stevnsfortet den 10. august 
2013 forløb rigtig godt. Der var 21 fremmødte, hvil-
ket jeg synes er lot.
 Vejret var fantastisk, så når vi kom oppe fra var-
men var det koldt at komme ned i gangene på fortet. 
Men det var en rigtig lot rundvisning. Vores guide 

var rigtig god, hun kunne virkelig levendegøre turen 
under jorden.
 Efter rundvisningen ik vi en øl eller en vand oppe 
ved mit lille telt. Der var en enkelt barn der selvfølge-
lig også lige måtte have en køretur.
 En stor tak til de fremmødte. Jeg nød jeres samvær.

RUNDVISNING PÅ STEVNSFORTET
Af 621306/64 Landsformand Hans Peter Bach
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Formand: 582401/63 Bent Osmer Clausen, Møllesøvej 9, 9280 Storvorde, tlf. 9831 0147, mobil 4160 0307, e-mail: boc@skylinemail.dk 
Sekretær: 621503/64 Jørgen E. Andersen, Hvedevænget 32, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf. 9897 1587, mobil 2857 0722, e-mail: ja@has.dk 
Kasserer: 544753/62 Henning B. Olsen, Møllebækvej 2, 9330 Dronninglund, tlf. 9884 1627, mobil 2126 1627, e-mail: henning.b.olsen1@gmail.com

Aalborg Afdeling oprettet 28. november 1964

BESØG PÅ CLASSIC MILITARY SHOW
Lørdag den 21. august 2013

af 582401/63 Formand Bent Osmer Clausen

Det var en skuffende lille forsamling på kun 6 mand 
der lørdag drog fra Aalborg til ”Tovby” i Finderup 
øvelsesterræn, for at se på gamle og nye køretøjer og 
meget andet på det stort opslåede Military Show.
 Heldigvis fejlede hverken vejret eller humøret no-
get, så vi ik en sjov og spændende dag ud af det.
 Først en lille demo af forskellige hjulkøretøjers ev-
ner i terræn, dernæst en kampdemonstration fra 2. 
verdenskrig, med storm på lot anlagte skyttegrave 
og løbegange i et skovterræn ved øvelsesbyen.
 Over middag var der fremvisning af bæltekøretø-

jer, den kendte PMV i forskellige opbygninger samt 
gamle og nye kampvogne boltrede sig i terrænet, im-
ponerende var den store Leopard kampvogn, både 
lydmæssigt og visuelt.
 Sidst på eftermiddagen drog vi trætte nordpå, og 
alle var enige om at det havde været en både spæn-
dende og lærerig dag.
 NB: Vi talte også om, at det er en skam at ikke lere 
bakker op om foreningens møder, det kan resultere i 
at foreningen syner hen. 

Deltagere fra Aalborg + fotograf

40 mm Luftværnkanon L/60 Chipmunk (Veteran ly)
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O  2013
1 269753/55
 Hædersgubbe
 Andreas Hansen
 Bygaden 44
 4520 Svinninge
 Tillykke med de 77 år

1 590693/63
 Hædersgubbe
 K.A. Thestrup
 Skibbildvej 40
 7400 Herning
 Tillykke med de 70 år

1 11050/71
 Gubbe
 Mogens Vibeke
 Lerbakkevej 30 st.
 3000 Helsingør
 Tillykke med de 63 år

1 621399/64
 Jens-Erik Fredriksen
 Tjørnevej 3
 6270 Tønder
 Tillykke med de 69 år

3 817396/68
 Niels-Henrik Jensen
 Helligkorsgade 22 1.th.
 6000 Kolding
 Tillykke med de 68 år

4 708093/66
 Verner C. Sørensen
 Skovbakken 3
 7400 Herning
 Tillykke med de 67 år

5 2195/69
 Poul-Erik Petersen
 Lenders Alle 38
 6700 Esbjerg
 Tillykke med de 66 år

5 051048/69
 Flemming Bjørnquist
 Tjørnevej 2
 Abild
 6270 Tønder
 Tillykke med de 65 år

8 269871/55
 Jørgen Hofmand Roed
 Gl. Skovvej 73
 4390 Vipperød
 Tillykke med de 78 år

8 81049/69
 Hædersgubbe
 Ole Henrik Dam
 Gamlevældevej 22
 Østerlars
 3760 Gudhjem
 Tillykke med de 64 år

8 81054/77
 Gubbe
 Niels Flensburg Riess 
 Saltværksvej 130
 2770 Kastrup
 Tillykke med de 59 år

8 367277/58
 Jørgen Leo Månsson
 Bondemosevej 48
 5540 Ullerslev
 Tillykke med de 74 år

8 582537/63
 Niels Aamann
 Birkealle 6
 6400 Sønderborg
 Tillykke med de 71 år

10 389686/58
 Oberstløjtnant, Gubbe
 Knud-Anthon Knudsen
 Dysseager 17
 2720 Vanløse
 Tillykke med de 77 år

10 621227/64
 Hædersgubbe
 A.D. Eriksen
 Håndværkervej 2
 Ulbjerg
 8832 Skals
 Tillykke med de 72 år

10 1697/72
 Arne H. Pedersen
 Tjørnevej 10
 8620 Kjellerup
 Tillykke med de 62 år

10 417016/59
 Jens Andreas Jensen
 Rousthøjsparken 72
 7130 Juelsminde
 Tillykke med de 73 år

11 616516/64
 Kjeld Bergmann Hansen
 Bøllemosevej 4
 2942 Skodsborg
 Tillykke med de 69 år
  
11 234566/54
 Æresgubbe
 J. Louis E. Rasmussen
 Benløseparken 37, 2 th
 Benløse
 4100 Ringsted
 Tillykke med de 80 år

11 525363/62
 Æresgubbe
 H.P. Christensen
 Rosengården 117
 3250 Gilleleje
 Tillykke med de 71 år

12 121050/71
 Gubbe
 Jørn Fjord Sørensen
 Torvegade 26, 1
 6700 Esbjerg
 Tillykke med de 63 år

13 776/45
 Oldgubbe
 Arne Jespersen
 Østre Ringvej 35
 5750 Ringe
 Tillykke med de 90 år

14 384832/58
 Eske Eskesen
 Havmarken 12
 Søvind
 8700 Horsens
 Tillykke med de 75 år

13 544498/62
 Hædersgubbe
 Preben Sørensen
 Malkehaven 5
 4330 Hvalsø
 Tillykke med de 71 år

14 799010/68
 Birger Persson
 Skullerupvej 20
 4330 Hvalsø
 Tillykke med de 65 år

15 256150/55
 Gubbe
 Enoch Hansen
 Oldebjerggård
 Topshøjvej 87
 4180 Sorø
 Tillykke med de 79 år

17 171050/72
 Gubbe og Guldemblemist
 John Martin Christiansen
 (Chris)
 Hornelund 2 C, Horne
 6800 Varde
 Tillykke med de 63 år

16 171057/78
 John Lyngsø Nielsen
 Rindsholmvej 81
 Aimind
 8800 Viborg
 Tillykke med de 56 år

18 28621/54
 Hædersgubbe
 Ole Bonn
 Doktor Willesvej 10
 2650 Hvidovre
 Tillykke med de 79 år

18 81052/72
 Hædersgubbe
 Carsten Pedersen
 Grønvangen 112
 5550 Langeskov
 Tillykke med de 61 år

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

19 ?/69
 Poul Erik Johansen
 Mågevej 25 A
 7100 Vejle
 Tillykke med de 64 år

21 523909/62
 Hædersgubbe
 Kaj Faber
 Bakkesvinget 22
 2760 Måløv
 Tillykke med de 71 år

21 544795/62
 Hædersgubbe
 Peder M. Steiniche
 Mosagervænget 46
 8464 Galten
 Tillykke med de 70 år

22 Oberst
 Æresmedlem, Gubbe
 Jørgen Bjerre
 Møllegade 83 E
 7800 Skive
 Tillykke med de 93 år

22 424061/59
 Gubbe
 Henning Thomsen
 Helgenæsvej 189
 4900 Nakskov
 Tillykke med de 73 år

22 741833/67
 Hædersgubbe
 Finn Due Hansen
 Brombærhaven 15
 2680 Solrød Strand
 Tillykke med de 66 år

24 367304/58
 Hædersgubbe
 Bent Hansen
 Mølletoft 10
 Ravsted
 6372 Bylderup Bov
 Tillykke med de 74 år

26 544489/62
 Hædersgubbe
 Knud E. Larsen
 Nygårdsvej 41 A, 1. 0001
 6700 Esbjerg
 Tillykke med de 73 år

26 582479/63
 Peter Ulrik Petersen
 Skolevej 5 D
 8870 Langå
 Tillykke med de 70 år

FØDSELSDAGSFONDEN
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28 416770/59
 Hædersgubbe
 Jørgen Vester
 Ringtoften 77, st. tv.
 2740 Skovlunde
 Tillykke med de 74 år

29 262796/55
 Gubbe
 Aage Møllebjerg
 Skibhusvej 418 D
 5000 Odense C
 Tillykke med de 78 år

30 525514/62
 Knud Larsen
 Strandmarksvej 16, 9. tv
 2650 Hvidovre
 Tillykke med de 70 år

30 301062/79
 Gubbe
 Torben Berenth
 Fjeldstedvej 48
 2650 Hvidovre
 Tillykke med de 51 år

31
 Arne Petersen
 Hørupvej 4
 Hørup
 3550 Slangerup
 Tillykke med de 82 år

N  2013
1 564070/63
 Gubbe
 Knud Aage Olsen
 Lundebjerg 16, 1 A
 2740 Skovlunde
 Tillykke med de 70 år

1 011169/89
 Lars Christensen
 Codanvej 12
 4600 Køge
 Tillykke med de 44 år

1 353975/57
 Flemming Schultz
 Nordre Fasanvej 64 1.
 2000 Frederiksberg
 Tillykke med de 76 år

5 732078/67
 Otto Westergaard
 Højgaardsvej 24
 8362 Hørning
 Tillykke med de 65 år

6 353860/57
 Gubbe
 Valdemar Borggård
 Revet 25
 Tunø
 8300 Odder
 Tillykke med de 75 år

6 621233/64
 Hædersgubbe
 Verner Thune
 Skovvænget 56
 Vonsild
 6000 Kolding
 Tillykke med de 69 år

6 653139/65
 Hædersgubbe
 H.C. Nielsen
 Ved Slotsbakken 22
 6270 Tønder
 Tillykke med de 68 år

7 708116/66
 Hædersgubbe
 Erik Johan Dunker
 Forssavej 15
 7600 Struer
 Tillykke med de 67 år

7 71151/72
 Bjarne Hansen
 Øredrup Kirkevej 3
 6520 Toftlund
 Tillykke med de 62 år

9 590832/63
 Gubbe
 Preben T. Nielsen
 Gl. Nyrupvej 53
 4400 Kalundborg
 Tillykke med de 69 år

9 653207/65
 Hædersgubbe
 Poul Lindgaard
 Skæring Hedevej 146
 8250 Egå
 Tillykke med de 68 år

9 525537/62
 Eilif Kyhnau Jensen
 Thujavavej 30
 5250 Odense SV
 Tillykke med de 75 år

9 794134/68
 Hans Jørgen Thomsen
 Nørremarksvej 82
 6800 Varde
 Tillykke med de 65 år

10 840/45
 Peder Christian Pedersen
 Ringgade 79, 1. tv
 7600 Struer
 Tillykke med de 88 år

10 544405/62
 Bent Bentsen
 Bavnestedet 109
 3500 Værløse
 Tillykke med de 71 år

11 111151/71
 Jens Michael Mortensen
 Byggebjerg 22
 6534 Agerskov
 Tillykke med de 62 år

11 111152/72
 Alex Hansen
 Hovedvejen 248
 5580 Nr. Åby
 Tillykke med de 61 år

11 732078
 Otto Westergaard
 Højgaardsvej 24
 8362 Hørning
 Tillykke med de 65 år

12 423925/59
 Æresgubbe
 Kaj Kærgård Nielsen
 Brahmsvej 1M, lejl.62
 9700 Brønderslev
 Tillykke med de 73 år

14 366904/58
 Niels Rasmus Egede
 Lille Egedevej 30
 Lille Egede
 4220 Korsør
 Tillykke med de 75 år

14 141151/72
 Knud Hansen
 Hønsehavevej 29
 Lunde
 5771 Stenstrup
 Tillykke med de 62 år

14 141151/73
 Gubbe
 Benny Jean Ingemansen
 Lundby Hovedgade 142
 4750 Lundby
 Tillykke med de 62 år

15 953/43
 Æresgubbe
 Aage Valdemar Semler 
 Fortvej 19 1.-sal 14A
 2610 Rødovre
 Tillykke med de 91 år

15 179953/53 
 Hædersgubbe
 Aage Nielsen
 Frisersvej 6 A, 2. th
 2920 Charlottenlund
 Tillykke med de 79 år

15 544636/62
 Major, Hædersgubbe
 Flemming Nissen
 Byvænget 6
 6800 Varde
 Tillykke med de 73 år

16 544512/62
 Æresgubbe
 Ole Bent Knudsen
 Højvænget 14
 Landro Bjergby
 9800 Hjørring
 Tillykke med de 71 år

23 301388/56
 Gubbe
 Bent Pedersen
 Kornvænget 8
 5471 Søndersø
 Tillykke med de 77 år

23 54404/62
 Hædersgubbe
 Benny Hansen
 Nattergalevænget 20 B
 8464 Galten
 Tillykke med de 71 år

24 470147/60
 Mogens Arno Larsen
 Øvej 11
 3550 Slangerup
 Tillykke med de 74 år

25 231139/54
 Æresgubbe
 Friedrich Thomas
 Frilands Alle 5
 2500 Valby
 Tillykke med de 79 år

25 708060/66
 Hædersgubbe
 Ingvard Petersen
 Klosterhøj 30
 8840 Rødkærsbro
 Tillykke med de 67 år

26 261149/49
 Jørgen Andersen
 Nøddelunden 26
 6705 Esbjerg Ø
 Tillykke med de 64 år

28 582757/63
 Gubbe
 Henning Hein
 Solbjergvej 19
 6705 Esbjerg Ø
 Tillykke med de 70 år

28 1887/72
 Finn Henning Christensen
 Flarupvej 17
 8830 Tjele
 Tillykke med de 61 år

29 499972/61
 Gubbe
 Jens Kristensen
 Enggårdsvej 45
 Sdr. Nærå
 5792 Årslev
 Tillykke med de 72 år

29 544668/62
 Æresgubbe
 Ole V. Willumsen
 Degnevænget 9
 Ørum
 8830 Tjele
 Tillykke med de 70 år

29 Steen Asger Erlang
 Hjerndrupvej 128
 6070 Christiansfeld
 Tillykke med de 66 år

29 653183/65
 Kvist Simonsen
 Gl. Skolevej 8
 9530 Støvring
 Tillykke med de 69 år
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2 Oberstløjtnant, Gubbe
 Bruno Madsen
 Kogsvej 17
 6270 Tønder
 Tillykke med de 83 år

5 601/45
 Æresgubbe
 Kjeld Christiansen
 Nordahl Griegs Vej 74
 2860 Søborg
 Tillykke med de 89 år

6 228835/54
 Æresgubbe
 Knud Møller
 Bytoften 10, st tv
 2650 Hvidovre
 Tillykke med de 80 år

6 500271/61
 Æresgubbe
 Jørgen P. Jensen
 Smidstrupvej 90
 3230 Græsted
 Tillykke med de 71 år

7  Oprettes Luftværns-Artilleri-
Foreningen

 Tillykke med de 79 år

7 335512/57
 Preben Honore
 Folemarksvej 80
 2605 Brøndby
 Tillykke med de 79 år

8 1811/48
 Major, Æresgubbe
 Orla Nielsen
 Erantisvej 2
 9870 Sindal
 Tillykke med de 86 år

9 741813/67
 Gubbe
 J. Kjær
 Mosevej 10
 8940 Randers SV
 Tillykke med de 68 år

10 256368/55
 Hædersgubbe
 Jørgen Nielsen
 Baggesens Have 81
 4300 Holbæk
 Tillykke med de 78 år

10 707990/66
 Jens Anton Nielsen
 Juelsbovej 18
 8723 Løsning
 Tillykke med de 67 år

11 262992/55
 Gubbe
 Erland Stenberg Jensen
 Knudsgade 82
 9700 Brønderslev
 Tillykke med de 78 år

11 111270/90
 Jørn Christiansen
 40 Weyhill Road
 Andover, Hampshire
 SP10 3AP
 United Kingdom
 Tillykke med de 43 år

12 ?/?
 Helge B. Würts
 Højdiget 7
 2730 Herlev
 Tillykke med de 65 år

15 3093/48
 Æresgubbe
 Knud Herluf Hansen
 Toften 8
 Torsted
 8700 Horsens
 Tillykke med de 86 år

15 151248/69
 Hædersgubbe
 John E. Poulsen
 Hedegade 66
 4000 Roskilde
 Tillykke med de 65 år

16 523922/62
 Gubbe
 Jes G. Mortensen
 Kløvermarken 7
 3730 Nexø
 Tillykke med de 71 år

16 416831/59
 Gubbe
 Aksel Pedersen
 Gammel Bøvlvej 22
 7260 Sdr. Omme
 Tillykke med de 74 år

17 270255/55
 Gubbe
 Helge Johansen
 Lønkildevej 16
 Lindelse
 5900 Rudkøbing
 Tillykke med de 77 år

17 270379/55
 Æresgubbe
 Bent Overgaard Jensen
 Elmevej 28 A
 5450 Otterup
 Tillykke med de 77 år

17 385115/58
 Kai-Ove Grønbæk
 Doggerbanke 5 1 sal
 Lejlighed 10
 9850 Hirtshals
 Tillykke med de 75 år

18 621318/64
 Hædersgubbe
 Kurt Christiansen
 Laveskov Alle 404
 3050Humlebæk
 Tillykke med de 69 år

20 299802/56
 Gubbe
 Juul Ettrup
 Rimmens Alle 111, st
 9900 Frederikshavn
 Tillykke med de 77 år

20 646270/57
 Hædersgubbe
 Johannes G. Larsen
 Vestergårdsvej 28, st th
 2600 Glostrup
 Tillykke med de 76 år

20 201249/69
 Jens Ove Brink
 Dannesbovej 50
 Brylle
 5690 Tommerup
 Tillykke med de 64 år

21 269848/55
 Æresgubbe
 Kurt Søndergaard Sørensen
 Engblommevej 10
 4600 Køge
 Tillykke med de 77 år

22 1969
 Kristen Dam Foged
 Bjerrebyvej 115
 Bjerreby
 5700 Svendborg
 Tillykke med de 64 år

23 582777/63
 Hædersgubbe
 Villy Schmidt
 Vistoriavænget 10
 6270 Tønder
 Tillykke med de 69 år

23 606452/64
 Jørgen Malmer
 Poltsøvej 19 st.th.
 3000 Helsingør
 Tillykke med de 69 år

24 798912/68
 Karsten Almgren Bendix
 Tycho Brahes Alle 31, 3. tv
 2300 København S
 Tillykke med de 67 år

24 241248/68
 Hædersgubbe
 Poul Erik Wolff
 Danetoftevej 7
 6520 Toftlund
 Tillykke med de 65 år

24 241248/73
 Gubbe
 Carl P. Sørensen
 Valdemarsvej 6
 Baarse
 4720 Præstø
 Tillykke med de 65 år

24 241253/74
 Lars Busk
 Haraldstedvej 4
 2700 Brønshøj
 Tillykke med de 60 år

25 139283/51
 Gubbe
 Palle Thorsen
 Kløvervej 5
 6650 Brørup
 Tillykke med de 83 år

27 653098/65
 Gubbe
 Iver Andersen Jensen
 Sankt Hansvej 23
 6261 Bredebro
 Tillykke med de 68 år

27 708086/66
 Hædersgubbe
 Villy Søndergaard
 Arsenalvej 83
 9800 Hjørring
 Tillykke med de 67 år

28 179343/53
 Gubbe
 Jacob Hastrup-Nielsen
 Præstekravevej 1 C
 8410 Rønde
 Tillykke med de 81 år

28 708079/66
 Hædersgubbe
 Jens Evald Madsen
 Langtoften 8
 Lind
 7400 Herning
 Tillykke med de 67 år

29 262647/55
 Hædersgubbe
 Erik Jeppesen
 Heibergsvænge 7
 5700 Svendborg
 Tillykke med de 78 år

29 309699/56
 Æresgubbe
 Henning Johansen
 Esbern Snaresvej 23
 8960 Randers
 Tillykke med de 77 år

29 291252/72
 Per Nissen
 Søndervang 54
 6261 Bredebro
 Tillykke med de 61 år

30 301259/79
 Gubbe
 Torben Nissen Snitkjær
 Halkvej 70
 6100 Haderslev
 Tillykke med de 54 år

31 590862/63
 Hædersgubbe
 Vagn Poulsen
 Fuglekongevej 10
 4930 Maribo
 Tillykke med de 69 år

31 311252/72
 Hædersgubbe
 John E. Lassen
 Egehegnet 26
 2850 Nærum
 Tillykke med de 61 år
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Ønsk dig eller bestil selv nogle LAF-ting, 
der viser at du er medlem af foreningen 

(og brug dem):

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

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

Regimentsmærkerne er både jydske 
og sjællandske. 

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

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

VI SÆNKER FANEN
344595/57
Jørgen Karlo Ingolf Hansen
Eriksvej 26
3700 Rønne

590797/63
Ingvar Mogensen
Strandvejen 99, Sandvig
3770 Allinge

179868/53
Søren Holm
Parkvej 1, Udby
4490 Jerslev Sj

518/39
Max Laursen
Nordborggade 47, 1. tv.
8000 Århus C

737246/67
Svend Erik Christensen
Skottehuse 2
4672 Klippinge

737047/67
Bjarne Damgaard Madsen
Tværvej 6
6753 Agerbæk

ÆRE VÆRE DERES MINDE

Sjællandske Luftværnsregiment Jyske Luftværnsregiment



Afl everet til postvæsnet september 2013

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

Ansvarshavende redaktør: Hans Peter Bach

Før: 334 sad foran Tutten og nød solen, 
da 426 ”Lille Major” kom farende med en 
spand vand, hvem der var den hurtige og 
dygtige fotograf kan jeg dog ikke huske.

Jeg kan ikke lige huske hvad øvelsesbefalin-
gen viste den dag, men jeg tror det har lydt 
på nogen grimt, for delingen her er bare de 
36 mand der havde været til læge den dag 
tilsyneladende uden at fejle noget.

Jordmålskydning efter bevægelige mål på 
Kallesmærsk Hede. Målet blev trukket på en 
slæde i en lang vire som gik hen om en cir-
kel og trukket af en Dodge i hver ende. Bille-
det er af 1. kanon, sideretteren er 272 ”Tøm-
rer” ham der putter ”dropsene” er 322, bag 
kanonen er det chauffør 311, Jernhandleren 
fra Varde. Manden med kikkerten er PRLT 
O.D. Kirk. Højderetteren som vi ikke kan se 
er 276, KK var SG J.G. Hansen som har hjul-
pet med oplysninger.

Efter: 334 efter en spandfuld vand. De sidste 5 foto er klargøringen eller direkte fra Kongeparaden i Skrydstrup 19. februar 
1965. – bemærk at pressendingerne er pillet af både Jeepene og af Ford Canadierne.

Historien om klargøringen: Oberstløjtnant Ålbæk, efter sigende en hård mand. Han havde krævet, at vi mødte op uden presenninger og i 
renvaskede biler. Kongeparaden var afslutningen på en større øvelse. Natten inden paraden havde vi vasket biler med vand hentet i en nær-
liggende sø. Derefter smurte vi bilerne ind i en olieblanding så de skinnede for til sidst at tage pressendingerne af. – Hu ha det var koldt, det 
var 19. februar 1965.

FOTO FRA DENGANG VI VAR INDKALDT …
Projektøren fortsætter med foto fra dengang vi var indkaldt.
Foto og kommentar er leveret af 621306/64 Landsformand Hans Peter Bach – JLVR årgang 1964


