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Efter anmodning fra Ukraine, besluttede den danske regering i slutningen af 
februar måned, at donere beskyttelsesudrustning og sanitetstasker til landet. 
Det på baggrund af Ruslands ageren over for Ukraine.

Forsvaret donererede beskyttelsesudrustning

Kasser med beskyttelsesudrustning gøres klar 
til transport på lageret i Vordingborg. 
Foto: Niels Sawman Brandt.

Ukraine anmodede om 
en donation af beskyt-
telsesudrustninger. 
Regeringen besluttede 
derfor at donere materiel 
fra Forsvaret til Ukraine.
Der blev doneret 2.000 
sæt beskyttelsesudrust-
ninger - de såkaldte TYR-
beskyttelsesudrustninger 
- samt 700 sanitetstas-
kersvarets opgaveløsning 
og soldater.        Kilde: FKO.

Distriktet har altid haft et ønske om at blive 
samlet på samme gang. Den mulighed 
kom da 4. Nationale Støttebataljons stab i 
januar flyttede ud i bygning DUBICA.
Gangen på bygning 16 (Aalborg) blev 
herefter malet og distriktets faste stab er 
nu flyttet ind. Dette blev markeret med en 
reception torsdag den 7. april.

Forsvarets medalje
Under sin tale til de fremmødte gæster, 
overraskede distriktschefen, oberstløjt-

Distrikt i nye omgivelser
Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og 
Lolland-Falster flyttede efter vinterfe-
rien til Aalborg - bygning Aalborg - på 
Vordingborg Kaserne.

nant Flemming Bastrup alle, og specielt 
seniorsergent Henrik Kaare Petersen, idet 
han blev kaldt frem. Han skulle nemlig 
modtage Forsvarets Medalje for Interna-
tional Tjeneste i bronze. Henrik har været 
udsendt i 2018 ved FRONTEX i Græken-
land.                                                                

 Red. 

Henrik får 
påsat den 
af HMD 
den 1. 
september 
2020 ap-
proberede 
medalje i 
bronze for 
Interna-
tional 
tjeneste.
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Chefen for 
Hjemmeværnet, 
generalmajor 
Jens Garly, by-
der på Kastellet 
i København, 
Søren Gade 
velkommen som 
kommitterede 
for Hjemmevær-
net.                      

Foto:  HJK. 

Med en fortid som Forsvarsminister i 
perioden 2004-2010, og sit mangeårige 

Søren afløser Søren

Søren Gade Jensen er den nye kommitterede for Hjemmeværnet.

medlemskab af Hjemmeværnet, har 
Søren Gade et godt grundlag for at tale 

organisationens sag og sætte fokus på 
de områder, der er nødvendig i politisk 
sammenhæng.

Søren Gade glæder sig til jobbet som 
kommitteret, som han selv kalder for 
drømmejobbet: “Jeg er stolt af og glad 
for at blive en del af det team, der skal 
styrke Hjemmeværnets udvikling. Jeg 
har og har altid haft den største respekt 
for Hjemmeværnets frivillige som yder 
en kæmpe indsats. Derfor søgte jeg job-
bet som kommitteret med hjertet.”

Søren Gade afløser Søren Espersen, som 
ved udgangen af oktober måned sidste 
år fratrådte efter fire år som den kom-
mitterede for Hjemmeværnet. 

Fodboldkampen, der blev spillet på Ørslev stadion nord 
for Vordingborg, havde blandt andet som formål, at 
træne landsholdet mod deres rejse til Verdensmester-
skaberne i Norge i juni måned.

Værterne - Ørslev Idrætsforening - havde denne lørdag 
eftermiddag iværksat flere tiltag, som skulle munde ud 
i en økonomisk støtte til Foreningen bag Krigsveteran-
landsholdet. Det skete ved salg af lodder, en auktion 
på spillertrøjer og  støtte fra klubbens sponsorer. Det 
hele endte med, at der blev indsamlet godt 50.000 kr. 
Derudover fik landsholdet overrakt en flot pengegave 
på 10.000 kr. af den sydsjællandske idrætsforening.

Træningskampen blev afviklet i forbindelse med krigs-
veteranlandsholdets første træningsweekend i 2022.
Weekenden begyndte fredag eftermiddag med træn-
ing på kunststofbanen ved DGI huset i Vordingborg, 

50.000 kr. indsamlet til krigsveteraner
Lørdag den 2. april spillede det danske krigsveteranlandshold i 
fodbold træningskamp mod et Ørslev All Star-hold. Fakta

Krigsveteranlandsholdet består af vetera-
ner fra tre grupper; skadede veteraner, civi-
le veteraner og tjenestegørende veteraner, 
som benytter hinanden gennem fodbolden 
som sport, til at rehabilitere, hjælpe og fore-
bygge psykiske og fysiske skader, mens de 
endnu engang repræsentere Danmark og 
Dannebrog.

med efterfølgende grillarrangement og kam-
meratlig samvær i Konstabelmessen på ka-
sernen, hvor på deltagerne ligeledes var ind-
kvarteret.

Kampen mellem krigsveteranerne og Ørslev 
mandskabet blev overværet af chefen for 4. Na-
tionale Støttebataljon, oberstløjtnant Christian 
Nielsen, som efter kampen fik mulighed for at 
hilse på landsholdet. Kampen endte i øvrigt 
uafgjort 1-1.

Før kampstart overrakte Ørslev IF en check til krigsveteranlandshol-
dets anfører Søren Vængtoft - som i øvrigt til daglig spiller i Ørslev IF.

Se flere billeder på Vordingborg 
Garnisons facebook side.



4

Tirsdag den 1. marts vil altid stå 
som en ganske særlig dag for 
mig. En dag, jeg havde set frem 
til i lang tid. Det skulle vise sig, 
at mine forventninger ikke blev 
skuffet, for det blev en dag fyldt 
med stolthed og ydmyghed. 
Stolthed ved at blive udnævnt 
til oberstløjtnant og ydmyghed 
ved at få overdraget komman-
doen over det, jeg betragter, 
som Hærens - måske Forsvarets 
- bedste bataljon.

Af oberstløjtnant Christian Nielsen, chef 
for 4. Nationale Støttebataljon.

4 NSBTN (4. Nationale Støttebataljon), 
og min tid ved først DANILOG (Det Dan-
ske Internationale Logistik Center) og 
senere TRR (Trænregimentet), har på 
mange måder bidraget til min militære 
opdragelse og forståelse for den ope-
rative logistik. Men det var især ånden, 
holdningen og at arbejde med frihed 
under ansvar, som jeg for alvor fik ind 
under huden under min tjeneste som 
chef for et NSE (Nationalt Støtteelement) 
og senere udsendelse som chef for NSE  
ISAF, hold 13 i 2010. Det er netop under 
en udsendelse, hvor man for alvor for-
står kompleksiteten i NSE’ets opgaver 
og opgaveløsning.

Til opgaven er løst
Hjemvendt fra mission begyndte min 
læring i at forstå, hvilken maskine, der 
udvikler og træner de nationale støtte-
elementer. Først som stabschef og se-
nere som fungerende bataljonschef. 
Det var i de to roller, jeg fik en dyb indsigt 
i bataljonens (alt for mange) opgaver og 
indsigt i jeres engagement og ukuelige 
vilje til at løse opgaverne. En egenskab, 
der blev fastholdt i bataljonens motto.

Her blev det rigtig klart for mig, at en 
chefperiode ved bataljonen skulle in-
dgå i min karriere. Det betød, at jeg 
skulle klædes fagligt på. Det blev den i 
en stilling ved Forsvarskommandoen, et 
generalstabskursus og et job i Persona-
lestyrelsen for til sidst at bestride et job 
som ACOS S3 ved Trænregimentet.

4. Nationale Støttebataljon 
- værd at kæmpe for!

Nu har jeg jobbet, og med det følger op-
gaven, pligten og arbejdet i den batal-
jon, jeg er kommet til at elske så højt. 
Men det er der også andre, der gør. Den 
måde, hvorpå bataljonen igennem tiden 
har forvaltet sine ressourcer og udført 
sine opgaver, har efterladt en kæmpe re-
spekt hos de enheder og myndigheder, 
vi har støttet gennem tiden. Det er godt, 
men det giver os også udfordringer.

Mål og midler skal i balance
Det er klart for enhver i bataljonen, at 
udfordringerne bunder i en uoverens-
stemmelse mellem de mål og de midler, 
vi råder over. Det vil derfor være mit 
første fokusområde i mit chefvirke at få 
mål og midler til at balancere. Det bliver 
en hård kamp, men det er en kamp, der 
er værd at kæmpe for.

En anden af bataljonens store ud-
fordringer er at fastholde og udvikle 

os - alle sammen. De opgaver, 
bataljonen løser, sker i ud-
præget grad gennem anven-
delse af dyb faglig viden, rutine 
og kreativitet. Det er tre vigtige 
komponenter, der ofte skal 
bringes i anvendelse samtidigt, 

når Murphy er inviteret indenfor, og det 
er han ofte i løsningen af den operative 
logistik. Det gør medarbejderne til en 
svært undværlig ressource. Det bliver 
således mit andet store fokusområde, 
for også det er en kamp, der er værd at 
kæmpe for.

Det tredje fokusområde i mit chefvirke 
er at dyrke vores fagområde - den ope-
rative logistik. Det er vores hjerteblod, 
og er vel i virkeligheden det, der binder 
os sammen. Den operative logistik er en 
kompleks disciplin, hvor problemerne 
står i kø trods sublim planlægning og 
forberedelse. Det, der reder os hver 
gang, når vi er under pres, er vores høje 
faglighed. Derfor er fastholdelse af jer i 
særdeleshed værd at kæmpe for.

Opgaver kræver lange arbejds-
dage
De tre fokusområder, jeg har nævnt, er 

Bataljonschef, 
oberstløjtnant Christian Nielsen.
Foto: Niels Brandt. 
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Tirsdag den 1. marts, på årets første 
forårsdag, var 4. Nationale Støttebatal-
jon antrådt til udnævnelse og komman-
dooverdragelse af Christian Nielsen i 

strategiske områder. Det kræver konti-
nuitet, og en chef, der indædt bider sig 
fast i bordkanten - længe. Derfor vil mit 
personlige fokusområde være at få så 
lang en chefperiode ved 4 NSBTN som 
muligt. 

De opgaver jeg er pålagt, vil kræve lange 
arbejdsdage. Det gør jeg gerne, men det 
hænger også godt sammen med mit 
familieliv. Som ”Næverdreng” med hus-
tru og to teenagepiger er transporten til 
og fra arbejde bestemt overkommelig, 
og det vil også give tid og rum til mine 
piger og mine fritidsinteresser, som er 
militærhistorie og veteranbiler. Det er 
her, jeg lader op og finder energi og 
kræfter til arbejdet som chef ved 4 NS-
BTN.

Den næste tid vil jeg fordybe mig i 
NSE’ernes og stabens opgaver, vilkår 
og udfordringer. Det vil jeg gøre ved 
at besøge jer personligt og spørge ind 
til jeres udfordringer både materiel- og 
personelmæssigt. For uden indsigt i 
jeres hverdag kan jeg ikke kæmpe de 
kampe, der er så vigtige for os alle.

Til opgaven er løst..!

Oberstløjtnant Chris-
tian Nielsen får her 
overrakt bataljonens 
kvartermærke af Træn-
regimentets stabschef, 
oberstløjtnant Søren 
Bo Larsen (t.v.). I bag-
grunden chefsergent 
Jesper Erbs og gæster, 
heriblandt den nye batal-
jonschefs pårørende. 
Foto: Niels Brandt.

Udnævnelse og kommandooverdragelse
Oberstløjtnant Christian Nielsen er ny chef for Trænregimentets 
4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg.

Generalens gård. Desuden deltog Chris-
tian Nielsens pårørende.

Christian Nielsen ankom sammen med 

stabschefen for Trænregimentet, oberst-
løjtnant Søren Bo Larsen til 4. Nationale 
Støttebataljon, som fik overdraget pa-
raden af major Nikolaj Ibsen.

Christian Nielsen blev udnævnt til oberst-
løjtnant af stabschefen, og herefter blev 
bataljonens kvartermærke ført frem, 
og ligeledes af stabschefen overrakt til 
den nye bataljonschef, Christian Nielsen 
med ordene: “Du har kommandoen”,  
hvorefter Christian Nielsen replicerede: 
“Jeg har kommandoen”.

Efter udnævnelsen og kommando-
overdragelsen var Christian Nielsens 
pårørende og bataljonens command 
teams samlet i bygning Dubica - batal-
jonens nye domicil - til en mindre recep-
tion.

Alle medarbejdere i bataljonen, 
inklusiv godt 50 værnepligtige, 
var til parade i Generalens Gård den 
1. marts, hvor National Støttebataljoen 
fik ny chef - oberstløjtnant Christian 
Nielsen. Foto: Niels Brandt.



De pårørende fik mu-
lighed for at overvære 
et stueeftersyn ved de 
værnepligtige, som er 
halvanden måned inde i 
deres basistuddannelse. 

De over 300 gæster var med fra mor-
genstunden, da der klokken ni - præcis 
- blev råbt ”antrædning på stuerne”. Ek-
koet gjaldede frem og tilbage mellem 
væggene - og snart var der helt stille...
Stuerne blev af sergenterne gennemgået 
omhyggeligt. Alle urenheder blev fun-
det og rengjort. Alt skete som et helt 
almindeligt stueeftersyn, dog nu med 
publikum.
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Lørdag den 12. marts var pårørende og venner til de 
værnepligtige inviteret til besøgsdag på kasernen.

På ladet af en lastbil blev der gennemført 
et “modeshow”, hvor de værnepligtige gik 
catwalk og fremviste flere munderings- 
og udrustningsgenstande.

Efter stueeftersyn og appel i gården, 
blev der orienteret om Hærens Basisud-
dannelse, Hærens Reaktionsstyrke Ud-
dannelse og karrieremuligheder i For-
svaret.

De sidste timer af besøgsdagen blev 
brugt i Generalens Gård og på garage-
pladsen. Her havde de værnepligtige 
klargjort forskellige udstillinger og en 

catwalk, hvor mundering og udrustning 
blev præsenteret i et større ”modeshow”.

En dejlig solrig besøgsdag sluttede med 
en demonstration af småstyrkers kamp, 
hvor fjenden blev nedkæmpet efter et 
veludført angreb.                    4 NSBTN/red.

Se flere billeder på Vordingborg 
Garnisons facebook side.
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Besøgsdag for pårørende

“General Jacob” med sin nye fine baret, 
købt i kasernens souvenirshop, der som 

altid holdt åbent på besøgsdagen.

Forældre og bedsteforældre var mødt tal-stærkt frem til besøgsdag på Vordingborg Kaserne, på en lørdag i marts, hvor solen skinnede fra en blå himmel. 

Uddannelse- og karrieremu-
ligheder blev der orienteret om 
i eksercerhuset.
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Hæderstegn
Følgende to medarbejdere i Hjem-
meværnskommandoen, modtog fredag 
den 11. marts 2022 Hæderstegn for 25 
års god tjeneste i Staten:
Overassistent Jette Bøgvad, t. tj. i ad-
ministrationssektionens arkiv og
chefkonsulent Palle Elmkvist, t. tj. i 
økonomisektionen.

Nyt om Navne

Stabschef i Hjemmeværnskommandoen, brigadegeneral Henrik Berg, 
påsætter Jette Bøgvads Hæderstegn ved en lille ceremoni på arkivet.

På billedet til venstre, chefkonsulent Palle Elmkvist fra Hjemmeværns-
kommandoens økonomisektion med Hæderstegn og blomster.

Hæderstegn
Kontorfuldmægtig Pia Voigt Andersen, 
t .tj. ved Forsvarsministeriets Persona-
lestyrelse, rådgivningsafdelingen for 
Hjemmeværnet, modtog fredag den 11. 
marts 2022 Hæderstegn for 25 års god 
tjeneste i Staten. 

Jubilæum
Følgende to medarbejdere ved 4. Na-
tionale Støttebataljons stab: 
Korporal Jacob Bjerregaard og chefser-
gent Jesper Erbs, modtog torsdag den 
10. marts 2022 diplom for 25 års god tje-
neste i Staten. 

Udnævnelse
Lars Bøtcher, t. tj. ved 5. Nationale Støt-
teelement / 4. Nationale Støttebataljon, 
blev den 31. marts 2022 udnævnt til se-
niorsergent.

Kontorfuld-
mægtig 
Pia Voigt 
Andersen.

Bataljonsbefalingsmand, chefsergent Jesper Erbs (t.v.) og kontorhjælper, korporal Ja-
cob Bjerregaard modtog i forbindelse med en cheftime i auditoret, diplom for 25 års 
tjeneste i Forsvaret.

Ansættelse
Lars Johansson er den 1. april 
2022 blevet ansat i en nyoprettet 
stilling som chefrådgiver for che-
fen for Hjemmeværnet i relation 
til personel af reserven.

Mekaniker, og nu seniorsergent, Lars Bøtcher, 
får påsat sine nye distinktioner af bataljon-
schef, oberstløjtnant Christian Nielsen.

I forbin-
delse 
med an-
sættel-
sen blev 
Lars ud-
nævnt 
til oberst 
af reser-
ven.
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Med Prins Jørgens Gardes tambourkorps 
i front, marcherede de 54 værnepligtige - 
som den 1. februar begyndte på Hærens 
Basisuddannelse - sidst på eftermiddagen til 
byens velkomstarrangement på spillestedet 
Stars i Algade. 

På vej ind i den store sal fik de unge soldater 
udleveret en sandwich, en temmelig stor 
cookies og en sodavand.

Efter at lederen af Stars, Simon Sandfeld, 
havde budt velkommen og fortalt lidt om 
spillestedets mange koncerter, gik 2. vice-
borgmester Karina Fromberg på scenen. Ka-
rina havde fået opgaven på grund af et afbud 
fra en sygemeldt borgmester Mikael Smed.

Viceborgmesteren bød velkommen

2. viceborgmester, Karina Fromberg, bød mandag den 21. fe-
bruar 2022 kasernens 54 nye værnepligtige velkommen til 
Vordingborg Kommune.

Orientering om alt det gode i 
kommunen
Med et Power Point Show præsenterede 
viceborgmesteren Vordingborg by og kom-
mune. Ud over byens historie, fortalte hun 
blandt andet om de arrangementer der i lø-
bet af foråret og sommeren bliver gennem-
ført i de tre købstæder, Præstø, Stege og 
Vordingborg.

Fire unge musikere fra Vordingborg Musik-
skole - bandet Cosi - afsluttede kommu-
nens arrangement på Stars med egen musik 
og sang, samt et par af nutidens populære 
melodier.

Prins Jørgens Garde hentede de 54
værnepligtige på  kasernen.

Efter at de værnepligtige havde fået udleveret sandwich og sodavand, stod den på hygge i salen, viceborgmesterens Power Point 
Show, og til sidst, musikalsk underholdning ved musikskolen.

Se flere billeder på Vordingborg 
Garnisons facebook side.
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I denne for os triste fase fra 1976 til 1981 
besluttedes i soldaterforeningen, at vi 
fremdeles måtte erkende en pligt til at 
holde sammen på hele det netværk, 
som omgav vort regiment og dets his-
torie, og ikke mindst søge regimentets 
traditionspleje fastholdt.

Som et led heri har soldaterforenin-
gen gennem årene siden markeret 
regimentets stiftelsesdag 8. marts med 
blomsterlægning ved mindetavlerne og 
regimentsstenen - også i år.

Flere end 30 soldaterkammerater med 
garnisonskommandanten og soldater-
foreningens ærespræsident i spidsen, 
samledes på dagen under regiments-
fanen og soldaterforeningens faner, og 

I 1976 indledte Folketinget ved 
et fem-års politisk forlig om 
Forsvaret, udfasningen af 5. 
Regiment - Falsterske Fodregi-
ment, og i 1981 var det ende-
gyldigt slut.

FAFR Skydestævne 
på 15 meter salonbane 

Skydekonkurrencen 
mellem lokalafdelingerne 

afvikles på Vordingborg Kaserne 
søndag den 22. maj 2022.            

Der er mødetid for skytterne kl. 08.00 i bygning Vejle, 
lokale 103, til morgenkaffe, registrering m.v.
Arrangør er Vordingborg afdelingen.

Regimentets 
275 års stiftelsesdag

lagde i respekt og loyalitet vore blom-
ster - i øvrigt i herligt forårsvejr!

Ved en efterfølgende hyggelig frokost 
i FAFR-lokalet blev der efterfølgende 
holdt taler og givet orientering - og ikke 
mindst fortalt soldaterhistorier...

En herlig del af soldaterforeningens tra-

ditionspleje, som vi længst muligt vil 
søge fastholdt.                                       

Ole B.

Fra venstre ses tidligere major Peter B. Jensen, 
foreningens ærespræsident, tidligere oberstløjt-
nant Per Hinrichsen og soldaterforeningens 
formand, Ole Bennekou. 
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Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Kystartilleriforeningen gik ind i året 2021 
med 154 medlemmer med relativ høj 
gennemsnitsalder, og gennem de se-
nere år med vigende medlemstal.
Også DANILOG - Sjællandske Trænregi-
ments Soldaterforening er nedlagt ved 
udgangen af 2021. Foreningen havde i 
slutfasen 97 medlemmer.

Mange regimentløse soldater-
foreninger
Mange af Hærens gamle soldaterfore-
ninger kan desværre ad åre spejle sig i 
de to landsforeningers situation. Mar-
kante soldaterforeninger fra store, men 
nu nedlagte regimenter - Falsterske 
Fodregiment (1976), Fynske Livregiment 
(1991), Kongens Jyske Fodregiment 
(1991), Dronningens Livregiment (2001), 
Danske Livregiment (2001), Sjællandske 
Livregiment (2001) og Prinsens Livregi-
ment (2005), vil inden for en relativ over-
skuelig årrække møde “begyndelsen til 
afslutningen” - trist, men en kendsger-
ning!

Eneste bemærkelsesværdige undtagelse 
er Slesvigske Fodregiment i Haderslev, 
der blev nedlagt i 2001, men genop-
stod som nyt stort regiment i 2019 i det 
nugældende politiske forsvarsforlig.

Kystartilleriforeningens præsident, Kurt 

“Tidens tand” 
i vore gamle soldaterforeninger...
En af soldaterforeningsbevægelsens markante og meget gam-
le landsforeninger - Kystartilleriforeningen - besluttede at ind-
stille sit aktive virke ved udgangen af 2021 efter mere end 100 
års aktiviteter. Kystartilleriforeningen var stiftet i 1909.

Klein Taanquist, skrev i efteråret i sin 
leder i foreningens blad, at “det er med 
en lille klump i halsen, jeg skriver denne 
leder. Når 2021 rinder ud, er det slut”. 
Han udtrykte håb om, at nogle af Kyst-
artilleriforeningens lokalafdelinger vil 
fortsætte som kammeratskabsforenin-
ger i den ånd, der har hersket i forenin-
gen i tiderne frem til i dag - vel et håb 
og synspunkt, som vi alle i vore soldater-
foreninger bør have.

“Tidens tand” hersker også i andre værns 
foreninger. I Danmarks Marineforening 
blev eksempelvis Haslev Marineforening 
nedlagt i 2021, og de er nu i færd med at 
tømme deres udsmykkede Marinestue.

Landsdækkende udvikling
Danske Soldaterforeningers Landsraad 
er således fra årsskiftet reduceret med 
2 til nu 22 medlemslandsforeninger 
med i alt 28.702 medlemmer. Over et år 

er der mistet 1.863 medlem-
mer. Det opvejes så lidt af 
medlemstilgang i De Danske 
Garderforeninger og Dan-
marks Veteraner. 
Men samlet set over årene er 
der tilbagegang. Eksempelvis 

har gamle store soldaterforeninger som 
Danske Livregiments Soldaterforening 
i dag 237 medlemmer, og Sjælland-
ske Livregiments Soldaterforening 192 
medlemmer.

Medlemstilbagegang er typisk gæl-
dende også i Danmarks Marineforening 
og i Flyvevåbnets Soldaterforening.

FAFR-fremtiden 
I Falsterske Fodregiments Soldater-
forening har vi i skrivende stund 410 
medlemmer. Vi mistede i 2021 i alt 22 
medlemmer, dels til ”Ryes Brigade”, dels 
medlemmer med svigtende helbred, 
hvor medlem eller familie ønskede ud-
meldelse.
Men set i større perspektiv kan vi i 
FAFR glæde os over et fortsat fyldigt 
medlems-kartotek set i relation til, at 
det i år er 41 år siden vort regiment blev 
nedlagt, og vi kan tilmed glæde os over, 
at ”vores”  kaserne fortsat eksisterer - en-
dog meget vedligeholdt. Det er og har 
været livgivende og et meget stærkt 
aktiv for soldaterforeningen at kunne 
mødes - og være velkomne - på ”den 
gamle” kaserne!

I Falsterske Fodregiments Soldaterfore-
ning er vi dog også påbegyndt en ”stille 
snak om den tilbageværende fremtid”.
Ikke en egentlig planlægning, men 
mere at skabe en gensidig forståelse for, 
hvorledes vi kan eller vil gribe uforud-
sete hændelser an. Også vi må indse, at 
der ikke mere står nye kræfter klar, hvis 
en koordinerende soldaterkammerat i 
hovedbestyrelse eller i lokalafdelingers 
bestyrelser ”pludselig skifter brigade”. 
Og vi bør i et eller andet omfang have 
en forberedende stillingtagen til opryd-
ning i lokaler, samlinger og  gamle arki-
ver. 
”Tidens tand” indhenter også Falsterske 
Fodregiments Soldaterforening!    Ole B.

Billederne 
her på siden er fra Falsterske 

Fodregiments fødselsdag 1980. 
Foto: Garnisonens arkiv.
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Den gamle hæderkronede soldater-
forening 14 Bataillons Soldaterfore-ning 
passerede 4. april 2022 sin 92 års stif-
telsesdag, og det er på flere måder be-

Stort tillykke til Anders i Dalmose!
14 Bataillons Soldaterforening nærmer sig lukketid efter 92 år.

mærkelsesværdigt.
Mest med baggrund i, 
at soldaterforeningen 
er på vej til at ”lukke 
og slukke”, men også, 
at der aktuelt kun er ét 
medlem tilbage i fore-
ningen!

Soldater foreningens 
sidste medlem er 
122545/1951 Anders 
Pedersen fra Dalmose.
 Han var i sin tid indkaldt 
til bataljonens 4. kom-
pagni, og han fylder 3. 
juli i år 90 år. Stort til-
lykke til Anders!

Den del soldaterkam-
merater fra 14 Bataillon 
valgte i sin tid - typisk 
nok af geografiske år-
sager - at indmelde sig 
direkte i 5. Regiment - 
Falsterske Fodregiments 
Soldaterforening, og den dag i dag 
rummer vore lokalafdelinger i FAFR en 
halv snes endog ret aktive soldaterkam-
merater fra 7. - 14. og 19. Bataillon. De 
er selvsagt lidt ”oppe i årene” i leveal-
der - mellem 90 og 97 år! - Stærk og Sej! 

I juli fylder Anders Pedersen 90 år. Han er det sidste medlem af 14 Bataillons Soldater-
forening. Foto: Erik H. S. Jacobsen.

år, som en nybygget kaserne i Vording-
borg blev taget i brug af 5. Regiment. 
Her var det 7 og 19 Bataillon, der ryk-
kede ind. Disse to batailloner kom fra 
Nyborg. Senere blev 19 Bataillon en del 
af garnisonen i Slagelse. 
14 Bataillon blev nedlagt 1. november 
1951.

Soldaterforeningen
Soldaterforeningen havde da også fra 
sin stiftelsesdag 4. april 1930 hjemsted 
i Slagelse. Soldaterforeningens navn var 
fra start ”14. Bataillons Soldaterforening 
(7. - 14. og 19. Bataillon) 5. Regiment”, og 
heraf følger siden 1932 en nær relation 
til Falsterske Fodregiments (5 RG) Sol-
daterforening. 

Straks fra sin stiftelse var 14 Bataillons 
Soldaterforening velkørende med nye 
vedtægter og en syv-mands bestyrelse. 
Medlemsbidraget blev fastsat til 6,00 
kr. årligt, og kassereren måtte ikke ligge 
inde med mere end 25.00 kr. af forenin-

Hjemsted i Slagelse

14 Bataillon gendannede i 1913 en gar-
nison i Slagelse, da enheden efter 46 år 
i Aarhus rykkede ind i en nybygget ka-
serne ved Kastanievej - i øvrigt samme 

Nævnes bør også, at 252/1939 af 14 
Bataillon - 5 KMP Hans Keller gennem 
årene 1991-1998 var formand for FAFR-
stamafdelingen i København.

gens midler. Overskydende kontanter 
måtte i pengeinstitut!

FAFR bistod med administra-
tionen
En bestemmelse i foreningens vedtægt 
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Skydning på Kulsbjerg
Skydningerne på 200 meter og 50 meter 
banerne afvikles på onsdagene den 11. 
maj, 8. og 22. juni fra kl. 16.30 til 20.00. 
Vi stræber efter, at “bom nord” mod Røs-
tofte er åben i skydetidsrummet.
Yderligere informationer: Erik Jakobsen 
på telefon 23 62 04 68.

Medlemsmøde
Onsdag den 11. maj 2022 arrangeres en 
guidet bytur i Dragør, hvor Jørgen Palm-
Steffen vil orientere om Dragørs histo-
rie. Mødetid kl. 18.30 på P-pladsen ved 
Dragør Kirke. Turen sluttes på Dragør 
Sejlklubs terrasse med en forfriskning.
Deltagergebyr 50,00 kr. Nærmere infor-
mationer på telefon 29 65 27 23.

Generalforsamling
Lokalafdelingen afviklede generalfor-
samling onsdag den 9. marts. De 12 
medlemmer der var til stede, indledte 
aftenen med gule ærter med tilbehør.

Dirigent var 516386/1961 Hans Nielsen, 
og han indledte generalforsamlingen 
med en kort mindestund for de sol-

Vordingborg afdeling
Stiftet 17. januar 1943

København afdeling
Stiftet 10. februar 1932

daterkammerater, der er faldet bort det 
seneste år.

Formand Jørgen Palm-Steffen orientere-
de om årets  begivenheder, og kasserer 
Arne B. Harlev kunne præsentere et 
pænt regnskab med overskud.

Generalforsamlingen besluttede at af-
hænde en gammel Otterup fugleskyd-
ningsriffel, og bevilgede en forhøjelse af 
bestyrelsesmedlemmers transportgodt-
gørelse til og fra Vordingborg.

Kassereren samt bestyrelsesmedlem-
merne Jørgen R. Andersen og Carl Clem-
mensen genvalgtes.

Aftenen sluttede med fru Clemmensens 
pragtfulde æblekage!

Skydning 
Der skydes i Kalvebod Skyttecenter på 
50 og 200 meter bane lørdage i lige uger 
med mødetid kl. 10.00!

Der skydes på 15 meter i Skytteforenin-

gen Pilen, Amager Landevej 221, hver 
tirsdag kl. 18.30-21.30.

Der er skydeinstruktør til stede begge 
steder, samt mulighed for at låne rifler 
og købe ammunition. Der skydes efter 
gældende regler og restriktioner.
Nærmere informationer om skyd-
ningerne kan fås hos skydeleder Peter 
Parbst på telefon 29 64 78 29.

indebærer, at foreningen ikke kan 
opløses, så længe den rummer aktive 
medlemmer! For en snes år siden blev 
det med Villy Bloch Olesen - mangeårig 
og  sidste formand for 14. Bataillons Sol-
daterforening - aftalt at overføre daglig 
medlemsadministration i soldaterfore-
ningen til Falsterske Fodregiments Sol-
daterforening. Hensigten var at lette 
det administrative foreningsarbejde og 
længst muligt fastholde 14. Bataillons 
Soldaterforening ”på skinner” og befri 
foreningen for administrative problem-

stillinger - medlemskartotek, kontin-
gent, medlemsblad etc. 

I Falsterske Fodregiments Soldaterfore-
ning overtog en beredvillig kasserer, 
Carl Erik Pedersen, arbejdet, og omlæg-
ningen har klart forlænget 14. Batail-
lons Soldaterforenings levedygtighed 
væsentligt.

14. Bataillons Soldaterforenings fane 
henstår i dag i FAFR-lokalet på Vor-
dingborg kaserne, og har gennem årene 
været ført ved særlige lejligheder, bl.a. 

vore jubilæumsstævner, af en fanebærer 
fra FAFR Vordingborg-afdeling.

De seje soldaterkammerater fra 14 
Bataillon har gennem årene været en 
pryd for den danske soldaterforenings-
bevægelse. Der knytter sig i arkiverne 
bunkevis af beskrivelser, beretninger 
og historier til enhedens indsats, og der 
skal fra soldaterkammeraterne i Falster-
ske Fodregiments Soldaterforening lyde 
en ”tak for kampen”. Stærk og sej!

Ole B.

Schweitzerplad-
sen i Slagelse.
Billederne i 
dette indlæg er 
gode illustra-
tioner fra 14 
Bataillons virke 
i Slagelse Gar-
nison. 
Billlederne er 
meget venligt 
stillet til rå-
dighed for os  af 
Slagelse Stads- 
og Lokal-arkiv.
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Skydning på 50 meter
Skydning på 50 meter banen på Kanal-
vejen 7 i Marrebæk. Der skydes man-
dage kl. 09.00-12.00 og på onsdage kl. 
15.00-17.30.

Generalforsamling
Lokalafdelingen afviklede generalfor-
samling tirsdag den 15. marts i HJV-
lokalerne i Maribo.

18 medlemmer mødte, og forsamlingen 
indledtes med en kort mindestund over 
soldaterkammerat Bent Ottesen, der er 
afgået ved døden.

Formand Jørgen Ibsen berettede om 
det forløbne års aktiviteter, og kasserer 
Jørn Erik Pedersen aflagde regnskab. 

Formanden for Vordingborg afdelin-
gen, Lennart Jacobsen (t.h.) hædrede 
fem soldaterkammerater, fra venstre 
290459/1979 Ole Sehested Larsen (25 
år), 711719/1966 Allan Huglstad (25 
år),  625303/1964 Svend Hansen (25 år), 
401378/1959 Poul Johs. Christensen (50 
år) og 625366/1964 Gorm Michael Pe-
dersen (40 år). Stort tillykke!

Formand Jørgen Ibsen hædrede to soldaterkammerater, t.v. 160548/1969 Poul Birger 
Christiansen (25 år) og 753175/1967 Jørgen Pedersen (40 år). Ved en senere lejlighed vil 
264319/1955 Bendt Larsen modtage et 60 års tegn. Stort tillykke!

Lolland afdeling
Stiftet 18. november 2010

(tidl. Nakskov afd. - 21. april 1955)
(tidl. Maribo afd. - 15. januar 1949)

Forsamlingen godkendte enstemmigt 
beretning og regnskab.
Der var genvalg til bestyrelsen til Jørgen 
Ibsen, Henning Larson og Kaj-Verner 
Poulsen. Ny revisorsuppleant blev Mo-
gens Ringsing.  

Skydning på 50 meter
Lollands-afdeling arrangerer trænings-
skydning på 50 meter bane hver anden 
torsdag (ulige uger) i Ravnsborg Skytte-
forening i Horslunde.

Der skydes fra kl. 18.30-21.00, og man 
kan eventuelt låne våben i skyttefore-
ningen.

Kontakt for nærmere om skydningerne 
til Henning Larson på telefon 23 84 30 88 
eller Jørgen Ibsen på telefon 60 49 48 18.

14. Bataillons
Soldaterforening

Stiftet 4. april 1930

Nykøbing F. afdeling
Stiftet 6. december 1942

Efter sommerferien skydes den 3. og 24. 
august, samt den 7. og 21. september.

Fugleskydning
Sommerens fugleskydning i Tubæk 
Skydecenter arrangeres søndag den 26. 
juni 2022 kl. 09.00.
Alle er velkomne - husk madpakken! 
Drikkevarer kan købes i centeret.

Generalforsamling
Lokalafdelingen afviklede generalfor-
samling på kasernen onsdag 24. marts  
med 33 fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingen indledtes med en 
kort mindestund for en gruppe medlem-
mer, der i det forløbne år er afgået ved 
døden.

Formanden hædrede fem soldaterkam-
merater for mange års trofast medlem-
skab og aflagde herefter beretning og 
informerede om afdelingens gennem-
førte og aktuelle aktiviteter. Afdelingen 
har 215 medlemmer.

Kassereren kunne aflægge et flot regn-
skab, og skydelederen gennemgik årets 
skyderesultater.

Formand Lennart Jacobsen og besty-
relsesmedlemmerne Helge Jensen og 
Frede Vinther blev genvalgt.
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14 Bataillon

3. juli - 90 år
122545 - 1951 - 14 BTN - 4 KMP
Anders Pedersen,
Skælskørvej 101, 4261 Dalmose.

Fødselsdage i 
juni og juli 

måned 2022.
Din soldaterforening

ønsker tillykke!

Soldaterforening nedlagt
DANILOG (Det danske Internationale 
Logistik Center) / Sjællandske Træn-
regiments Soldaterforening har ned-
lagt foreningen ved årsskiftet.
Foreningen havde ved afslutningen 
97 medlemmer.

Falsterske Fodregiments Soldater-
forening havde gennem nogle år et 
bladsamarbejde med DANILOG-fore-
ningen. Samarbejdet ophørte bl.a. 
af økonomiske årsager og på vores 
foranledning primo 2022.

Soldaterkammerater fra DANILOG, 
der har forrettet tjeneste i Vording-
borg Garnison, er meget velkomne 
og kan efter anmodning optages i 
Falsterske Fodregiments Soldater-
forening. 

Vordingborg afdelingens flittige 
og initiativrige formand gennem 
de seneste 18 år, Lennart Jacobsen, 
fylder tirsdag den 12. juli 80 år.

Lennart indmeldte sig i soldaterforenin-
gen i 1967, og han fik i 2004 en brat start 
som bestyrelsesmedlem i Vordingborg 
afdelingen, idet han samme dag påtog 
sig formandsfunktionen efter Erling 
Breiners død.

Lennart - 516761 / 1961 - blev indkaldt i 
4. Rekrutkompagni. Og han forblev i For-
svaret hele sit aktive arbejdsliv som seni-
orsergent i det tunge grej i regimentets 
Tungt Kompagni.

Lennart har i de forløbne 18 formands-
år varetaget sin funktion med stor 
dygtighed. Han har en veludviklet evne 
til løbende at få udpeget aktive besty-
relsesmedlemmer og hjælpefunktioner 
omkring sig, og samlet har bestyrelsen 
gennem årene meget effektivt været 
samlingspunkt for afdelingens nu 210 
medlemmer.

Lennart modtog i marts 2017 som 
påskønnelse for sit virke Danske Sol-
daterforeningers Landsraads fortjenst-
tegn i sølv.

Den gode formand er fortsat særde-

Vordingborg formanden fylder 80 år!

les aktiv omkring afdelingens mange 
skydeaktiviteter, og han ryster ikke selv 
på hånden! I marts i år blev han tildelt 
skyttepokalen for lokalafdelingens 50 
meter skydning i 2021!

Stort tillykke med fødselsdagen - og hå-
bet om, at du fortsat i mange år vil løfte 
opgaven som ”ankermand” i Vording-
borg afdelingen.

Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Til stævnet indkaldes soldaterkammerater fra 
5. Regiment / Falsterske Fodregiment samt 7., 
14. og 19. Bataljoner til en hyggedag og en god 
frokost på vores gamle kaserne i Vordingborg.

Alle med endetal 7 og 2 i indkaldelsesåret er år-
gangsjubilarer!  Til alle andre af vore soldaterkam-
merater - kom og vær med til at hylde jubila-
rerne, og få en hyggedag og snak med gamle 
soldaterkammerater.

Program for dagen og praktiske informationer vil 
være at finde i næste udgaven af dette blad. Det 

Årgangsgensyn / Jubilæumsstævne
Falsterske Fodregiment / 5. Regiments Soldaterforening afholder

Lørdag 17. september 2022 
er blad tre i juli måned. Men - sæt allerede nu et 
kryds (x) i din kalender ved den 17. september!

Soldaterforeningen har registreret navne med år-
gangsoplysninger på alle vore medlemmer, men 
vi har ikke adgang til gamle hjemsendelseslister 
etc. - og dermed ingen kontaktmuligheder til 
ikke-medlemmer. Derfor - tag kontakt til det net-
værk af soldaterkammerater, som du selv måtte 
kende. Sørg for, at informationerne om arrange-
mentet kommer så bredt ud som muligt. 

Vi vil gerne have alle med!
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Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Afsender:
FAFR-Soldaterforening
v/K. O. Bennekou,
Rapsvænget 4,
4653 Karise

Returneres ved varig adresseændring med oplysning om ny adresse.

Formand for hovedbestyrelsen
Knud Ole Bennekou
Rapsvænget 4, 4653 Karise,
tlf.: 20 24 86 33, 
kob@mail.dk

Lokalafdelingernes formænd
København
Jørgen Palm Steffen
Toldergade 4, 2791 Dragør, 
tlf.: 29 65 27 23, 
falsterske@gmail.com Husk at underrette Jeres 

afdeling om adresseændringer. 

Adresseændringer

Vordingborg
Lennart Jacobsen
Duevej 1, 4760 Vordingborg,
tlf.: 55 37 29 16, mobiltlf.: 60 49 48 01,
len.jac@outlook.dk

Nykøbing F.
Knud Jørgensen
Skovmærkevej 8, Marielyst, 
4873 Væggerløse,
tlf.: 23 64 86 98 / 54 85 85 90, 
knudoganni@privat.dk

Lolland
Jørgen Ibsen
Kirkevejen 57,  4930 Maribo, 
tlf.: 60 49 48 18

Næste blad udkommer: 1. juli 2022.

Hjemmeside: www.fafrsoldat.dk

Nye medlemmer
Velkommen i 

Soldaterforeningen

12. juli - 80 år
515761 - 1961 - 1 BTN - TKMP
Lennart Jacobsen,
Duevej 1, Kastrup, 4760 Vordingborg.

13. juli - 80 år
376707 - 1958 - FMS
Peter Bjørn Jensen,
P. C. Skovgaardsvej 6, 4760 Vordingborg.

18. juli - 80 år
545828 - 1962 - 1 BTN - STKMP
Carl Christian Hansen,
Landevejen 9, 4684 Holmegaard.

25. juli - 75 år
250747 -1970 - 1 BTN - 2 KMP
Ole Lærke Larsen,
Menstrup Bygade 22, 4700 Næstved.

8529 - 664147, årg. 1965,
Niels Frede Bonde Larsen, 1 BTN - 1 KMP.

8530 - 566305, årg. 1961,
Hans Peter Hansen, 3 BTN - 4 KMP.

8531 - 711402, årg. 1966,
Tommy N. Andersen, 1 BTN - 2 KMP.

8532 - 1021, årg. 1969,
Poul Erik Rasmussen, HTH.

12. juni - 80 år
516416 - 1961 - 1 BTN - STKMP
Svend Erik Rasmussen,
Dommervænget 10 B, 1.th., 
4000 Roskilde.

5. juli - 80 år
516519 - 1961 - 1 BTN - STKMP
Kjeld Aarøe Christensen,
Strandgårdsleddet 5, 4560 Vig. 

Vordingborg

5. juni - 80 år
545979 - 1962 - 1 BTN - 3 KMP
Birger Rasmussen,
Kastrupvej 18, 4760 Vordingborg.

7. juni - 65 år
070657 - 1977 - OL - tidl. GK
(Soldaterforeningens Ærespræsident)
Per L. Hinrichsen,
Grundtvigs Alle 32, 4760 Vordingborg.

8. juni - 75 år
752871 - 1967 - 1 BTN - 1 KMP
Verner Mortensen,
Sønderbyvej 10, 4791 Borre.

29. juni - 80 år
545346 - 1962 - 1 BTN - TKMP
Ruddi Gilling,
Fagotvej 8, 4700 Næstved.

3. juli - 80 år
545449 - 1962 - 1 BTN - 1 KMP
Bent Dybsø Jensen,
Mosevej 11, Gøderup, 4000 Roskilde.

Nykøbing F.

19. juni - 80 år
516591 - 1961 - 1 BTN - 1 KMP
Jørgen Friis,
Prinsesse Alexandrine Gade 21,
4874 Gedser.

29. juni - 75 år
752956 - 1967 - 1 BTN - 1 KMP
Jens Rasmussen,
Søvej 68, 4800 Nykøbing F.

Lolland

11. juli -70 år
110752 - 1972 - 1 BTN - STKMP
Torben Olsen,
Rødbyvej 18, 4900 Nakskov.

27. juli - 75 år
753245 - 1967 - 1 BTN - 1 KMP
Frede Sindberg,
Løjtoftevej 105 C, 4900 Nakskov.

København

9. juni - 80 år
516386 - 1961 - 1 BTN - 1 KMP
Hans Nielsen,
Hindbærhaven 7 A, 2680 Solrød Strand.

11. juni - 90 år
157484 - 1952 - 1 BTN - 5 KMP
Kenneth Hansen,
Højgårdstoften 132, 2630 Taastrup.


