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Vordingborg Garnison:

4. Nationale Støttebataljon sagde den 25. maj farvel til 54 værnepligtige. De har i de seneste 
fire måneder gennemført Hærens Basisuddannelse. Årets hold to møder den 1. august 2022.

Siden sidst

Afskedsparade

Kulturnat i Vordingborg
Bycentrum Vordingborg havde indbudt til kulturnat fredag den 3. juni, hvor forretningerne 
holdt længe åbent med gode tilbud, og på Slotstorvet var der forskellige boder, bilforhand-
lere og brandvæsen. 
4. Nationale Støttebataljon var også repræsenteret. Der blev udstillet tre biler, som byens 
borgere havde mulighed for at studere nærmere.
På Slotstorvet var Hjemmeværnet ligeledes mødt op. Her var der mulighed for at høre om 
Hjemmeværnets opgaver og se deres udstyr.

4. Nationale Støtteele-
ments kvartermærke, blev 
den 13. juni overdraget 
til det nye elements chef, 
Peter Løf. 
Han er blevet chef for en 
sammentømret enhed, 
hvor kerneopgaverne er at 
levere uddannelsesstøtte 
og være bataljonens kom-
petencecenter i en lang 
række specialer.

Her overrækker bataljons-
chef, oberstløjtnant  
Christian Nielsen, kvarter-
mærket til den nye chef. 

Kommandooverdragelse



Af oberst 
Johnny Rahbek Thomsen,
Garnisonskommandant.
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Leder

Vi står nu på tærsklen til sommerferieperioden. For mange er 
det et kærkomment pusterum, og for nogle af vores enheder 
et fortsat større puslespil for at få planerne for uddannelse og 
de operative indsættelser til at gå op. 
Det har været (endnu) et atypisk forår, hvor krigen i Ukraine 
har spillet en afgørende rolle for stort set alle vores aktiviteter. 
For 4. Nationale Støttebataljon blev den mest markante æn-
dring, da det blev besluttet, at Danmark skulle udsende en 
bataljon til Letland. Dette betød, at 4. Nationale Støttebatal-
jon, ud over de allerede kendte missioner, også skulle stille et 
National Støtteelement til missionen Letland.
 
Et andet område, der også har ændret sig er, at vi har styrket 
bemandingen af hovedvagten og er overgået til ansættelse af 
faste vagter. Styrkelsen betyder en forbedret adgangskontrol 
og sikkerhed på kasernen, bedre arbejdsvilkår for det vagt-
gående personel samt ikke mindst, at man ikke længere risik-
erer at skulle vente ved en lukket port.

Hjemtagningen af opgaverne fra ISS er også en opgave, der 
har stor betydning for vores dagligdag. Det er et område, jeg 
følger tæt, og selvom der fortsat er udfordringer, så er der god 
fremdrift på opgaveløsningen til stor glæde for os alle. 
Vi har fået en del nye medarbejdere i vores lokale partnerele-
ment, så de nu selv har den nødvendige arbejdskraft til at løse 
opgaverne. Det er mit indtryk, at vi nu får løst rigtig mange af 
de opgaver, enhederne tidligere sloges med i længere tid, ikke 
mindst de mindre opgaver, som partnerelementet nu selv kan 

prioritere og sætte i værk. Særligt ses enhedernes POC (point 
of contact) at have gjort en betydelig indsats for få tingene til 
fungere.

At vi er på rette vej mærkes tydeligt i garnisonens forskellige 
mødefora, hvor der ofte er rosende bemærkninger til vores 
lokale (FES) medarbejdere. Der er dog stadig lidt udfordring-
er, bl.a. med at levere forplejning til aktiviteter i weekenderne. 
Det arbejdes der på højtryk med at få løst, herunder dels at få 
klarlagt enhedernes konkrete behov og dels at få ansatte til 
kantinen, så også denne ydelse kan komme på plads.

Efter vi er tilbage i en hverdag uden corona restriktioner, har 
vi også fået foreningslivet tilbage på kasernen, og de tradi-
tionsbærende aktiviteter er igen en del af garnisonens liv. 
Vi har gennemført kransenedlæggelser og haft samlet ve-
teranforum, og festivallen Vilde Vulkaner er i skrivende stund 
vendt tilbage efter to års aflysninger. Så i uge 26 vil dele af 
kasernen og lille øvelsesplads igen være en del af festivallen 
med 11.000 glade børn.  

Når vi mødes efter sommerferien, samles vi igen til idræts-
dag og sommerfest. Trods travlhed, så har vi alle behov for 
en dag, hvor vi kan have det sjovt sammen og få talt på kryds 
og tværs.

Vi venter alle spændt på, hvad der skal ske med det næste for-
svarsforlig. Vi ved jo, at der afsættes flere midler til Forsvaret, 
men jeg venter lige som alle andre med spænding på, hvad 
der reelt vil ske og hvilken betydning dette måtte få for også 
Vordingborg Garnison.

I ønskes alle en god sommer!

Det Nationale Støttelements top-løfter i aktion på den lettiske base, 
hvor elementet fra Vordingborg er indkvarteret. 
De er en del af det danske bidrag på 1000 soldater  til Nato´s mission 
i Baltikum.
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Mange prominente gæster havde ind-
fundet sig på Svinø Kirkegård for at 
mindes de britiske flyvere, der havde 
betalt den højeste pris i kampen mod 

det nazistiske styre. Den australske am-
bassadør, chefen for flyvevåbnets Offi-
cersskole, borgmester Michael Smed, og 
mange flere. 

Garnisonskommandanten for Vording-
borg Garnison, oberst Johnny Rahbek 
Thomsen, førte gæsterne gennem pro-
grammet med sikker hånd.

Programmet blev indledt med en guds-
tjeneste ved sognepræst (emeritus) 
Mette Magnusson. Efter gudstjenesten 
blev den udendørs ceremoni indledt 
med afspilning af frihedsbudskabet.

Derefter gennemførtes ceremonien, 
der blev indledt med Flyvevåbnets 
overflyvning i “Missing Man Formation” 
gennemført af fire T-17 Supporterfly. 
Copenhagen Caledonian Pipe Band, 
som er Danmarks ældste Pipe Band 
marcherede ind, mens de spiller Scot-
land The Brave, Wings og Rowan Tree.

Copen-
hagen 
Caledo-
nian 
Pipe 
Band 
ved 
Svinø 
Kirke 
4. maj 
2022.

Mindehøjtidelighed ved Svinø
Onsdag den 4. maj viste maj sig fra sin smukkeste side, da 
de 62 britiske flyvere blev mindet på Svinø Kirkegård ved 
mindehøjtideligheden, hvor det igen var Folk og Sikker-
hed Storstrømmen, der stod for planlægningen.

Se flere billeder på Vordingborg 
Garnisons facebook side.

Tekst og foto: Niels Brandt.
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Den 4. maj er traditionerne tro, dagen 
hvor Hjemmeværnet uddeler fortjenst- 
og årstegn. Således også i år ved Hjem-
meværnsdistrikt Sydsjælland og Lol-
land-Falster på Vordingborg Kaserne 
- på 77-årsdagen for fejring af Danmarks 
befrielse efter 2. Verdenskrig.

I år var der ved distriktet syv modtagere 
af Hjemmeværnets fortjensttegn, alle 
indstillet af deres hjemmeværnssoldater 
og samarbejdspartnere i eget kom-
pagni. Chefen for Hjemmeværnsdistrikt 
Sydsjælland og Lolland-Falster, oberst-
løjtnant Flemming Bastrup holdt tale i 
Generalens Gård for de fremmødte, og 
uddelte et 60 års, 50 års, 40 års og et 25 
års fortjensttegn.

En god dag, der husker os på, at frihed 
ikke bare skal tages for givet. Det hele 
blev afsluttet med lidt godt til ganen.

Befrielsesdagen blev markeret

Der blev lagt kranse og blom-
ster ved kasernens mindevæg
Torsdag den 5. maj var repræsentanter 
fra de faglige organisationer, Forsvars-
brødrerne, flere soldaterforeninger, 
marineforeningen m.fl. indbudt til på 
Vordingborg Garnison at markere befri-
elsesdagen.

Befrielsesdagen efter 2. Verdenskrig blev på Vordingborg Ka-
serne markeret både 4. og 5. maj.

Medlemmer af Hjemmeværnet, tilknyttet Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Fal-
ster, var den 4. maj mødt op på Vordingborg Kaserne for at markerer befrielsesdagen.

Distrikschef, oberstløjtnant Flemming Bastrup 
påsætter fortjensttegn på de fremmødte jubila-
rer.

Se flere billeder på 
Vordingborg Garnisons
facebook side.

Foran mindetavlerne holdt Garnisons-
kommandant, oberst Johnny Rahbek 
Thomsen sin tale, hvori han oplæste 
navnene på de faldne med tilknytning 
til garnisonen. Der blev holdt et minuts 
stilhed og lagt kranse og blomster ved 
mindevæggen.

Det hele foregik i flot solskinsvejr, og 
afsluttet med kaffe og kage på Soldater-
hjemmet.

Garnisonskommandant Johnny Rahbek 
Thomsen, oplæste navnene på de under 
og efter 2. Verdenskrig faldne soldater ved 
garnisonen. 

De militære faglige organisationer deltog 
også den 5. maj. Her korporalerne- og kon-
stablernes repræsentant Thomas Jensen.



Unda passer godt på bolden i street-
basket, og bataljonschefen (med grøn 
t-shirt), oberstløjtnant Christian Nielsen,  
er klar til at modtage.

6

Bataljonen drog til Aalborg i en på 
forhånd talmæssig underlegen antal 
deltagelse og opstilling. Men trods dette, 
lykkedes det for de gæve kæmper fra 
Sjælland at opnå en samlet anden plads.

Breaking News – 
Staben har vundet en disciplin 
ved en idrætsdag
Meget imod både tradition og forvent-
ning, vandt 4. Nationale Støttebataljon 
(4 NSBTN) stab en disciplin, nemlig øk-
sekast, hvor der blev ramt plet til den 
store guldmedalje. Det gik også godt 
i petanque konkurrencen. Her kunne 

man se, at bataljonens erfarne spillere 
nemt kan udmanøvrere de unge værne-
pligtige fra Aalborg. 

Bataljonen fra Vordingborg deltog også 
i beachvolley konkurrencen. Endda i 
stærk opstilling, men måtte se sig slået, 
da modstanderne åbenbart havde 
trænet en anelse mere.  

I streetbasket var der kun to tilmeldte 
hold - 4 NSBTN og et hold fra 2. Logi-
stikbataljon. Men det var et rutineret 
hold 4 NSBTN var oppe imod. Et hold 
med spillere, som har gået til basket fra 
barnsben. 4 NSBTN tabte - men kun med 
få points.

Idrætsdagen blev igen en succes og en 
god oplevelse for deltagerne, selv om 
der kom en ordentlig regnskylle forbi 
idrætspladsen. 2. Logistikbataljon blev 
vinder af 2022 udgaven af Idrætsdagen 
ved Trænregimentet.

4. Nationale Støttebataljon 
deltog onsdag den 11. maj i 
Trænregimentets Idrætsdag 
i Aalborg. Her blev det til en 
samlet anden plads med 
sejr i blandt andet øksekast.

Økser 
ramte plet

Fødselsdagsparade
Dagen før, tirsdag den 10. maj, blev 
Trænregimentets fødselsdagsparade 
gennemført på Honnørkajen.
Hele regimentet var samlet til parade 
på Aalborg havn, hvorefter regimentet 
marcherede gennem byen. 
Efter paraden og marchen kørte alle til 
Aalborg Kaserner, hvor dagen blev fejret 
med god mad og drikke.
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En våd march gen-
nem Jomfru Ane 
Gade. 

Den 10. maj fyldte 
Trænregimentet 156 
år. Igen i år blev det 
markeret med en 
fødselsdagsparade i 
centrum af Aalborg.

“Til og med krigsåret 
1864 fandtes der 
ingen permanent 
trænformation, 
men efter indstilling 
fra chefen for Det 
Kongelige Artilleri, 
befalede Krigsmi-
nisteriet ved skrivelse 
nr. 2186 af 10. maj 
1865, blev Traincom-
pagniet oprettet i 
1866”.  

De lokale Forsvarsbrødre var arrangør, 
da Valdemarsdagen igen i år blev mar-
keret i Nysted. Ud over Forsvarsbrødrene, 
deltog personel og frivillige underlagt 
Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og 
Lolland-Falster, tambur- og musikkorps 
samt repræsentanter fra Vordingborg 
Garnison i den traditionelle ceremoni på 
Nysted kirkegård og Nysted havn.

Valdemarsdagen den 15. juni markerer 
myten om, at flaget - Dannebrog - i 

Valdemarsdagen blev marke-
ret på Nysted kirkegård og 
havn onsdag den 15. juni.

Valdemarsdag i Nysted

1219 faldt ned fra himlen under et 
dansk angreb på Estland ledet af 
den danske konge Valdemar Sejr, 
som kæmpede mod esterne i sla-
get ved Lyndanisse.

Døde på Aalholms Slots 
lazaret
Den sommerlige aften i Nysted 
startede på kirkegården, hvor der 
blev lagt kranse og blomster ved 
krigergraven. Monumentet ved 
krigergraven blev rejst den 6. okto-
ber 1865 over tolv danske soldater, 
som døde på Aalholm slots lazaret 
i perioden april-august 1864.

Tamburkorps med flere, og med tam-
burmajor Bent Ivø i front, marcherede 
efterfølgende gennem den gamle køb-
stads hyggelige gader til flyvermin-
desmærket på havnen. 

Mindesmærket på havnen op-
stillet efter 2. Verdenskrig
Mindesmærket blev opstillet i 1946 for 
de ti nedskudte amerikanske flyvere, 
hvis maskine 1. påskedag 1944 under 
en luftkamp blev skudt ned i farvandet 
uden for Nysted
Ved mindesmærket blev der ligeledes 
lagt kranse og blomster. Anders Thes-
trup fra distriktet holdt tale, og for-
manden for Danmarkssamfundet over-
rakte nye faner til tre lokale foreninger.
Slutteligt underholdte Hjemmeværnets 

Valdemarsdag på Nysted kirkegård 
ved monomentet ved krigergravene.

Musikkorps de fremmødte nystedgensere en 
god halv times tid på havnen.
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Droner kan også blive fremtiden for 
Hjemmeværnet bl.a. i forbindelse med 
øvelser, bevogtning og eftersøgninger.
De første droner er allerede gået i luften 
som en del af et pilotprojekt, der skal 
fastslå, hvordan dronerne kan bidrage 
og udvide mulighederne for løsningen 
af opgaver.

Dronerne giver mulighed for at kunne 
holde øje med modstanderen, afsøge 
store områder og skaffe præcise koor-
dinater til planlægning af angreb. Men 

Det Nationale Støtteelement i Letland er kommet på 
plads på den lettiske base, hvor de blandt andet har 
fået plads til deres godt 300 containere. Desuden har 
de fået et telt med fladt underlag, således at de kan 
flytte gods med truck og palleløfter.

Alt gods og personel der sendes til og fra Danmark, 
bliver afhentet af støtteelementet, der så fordeler det 
videre til modtagende enhed. Det lyder let nok, men 
kræver et stort kendskab til reglerne for transport af 
farligt gods til lands, til vands og i luften. Derudover 
skal de holde styr på flere hundrede containere med 
alt fra ammunition til reservedele.

Ved en mindre seance i bygning Dubica - foran Ursula 
Reuters kunstværk - fik det Nationale Støtteelement, som 
netop er hjemvendt fra Mali, Takuba hold 1, overrakt For-
svarets Medalje for International tjeneste. 

Medaljerne blev påsat af bataljonschef, oberstløjtnant 
Christian Nielsen, som efterfølgende udtrykte sin store 
tilfredshed med elementes arbejde under sin lidt korte 
eksistens, samt den velgennemførte hjemsendelse af ma-
teriellet fra Mali.

Droner i Hjemmeværnet
En veludviklet dronekapacitet er uvurderlig på den moderne krigs-
skueplads. Det har især konflikten i Ukraine vist. 

også i bestemte opgaver som f.eks. ef-
tersøgninger og bevogtning kan dronen 
være et værktøj, der kan gøre opga-
veløsningen bedre og mere effektiv. 

Den første sending af droner er indkøbt 
og er taget i brug flere steder i landet på 
testbasis, ligesom uddannelsen af Hjem-
meværnets droneførere snart sættes i 
gang. Pilotprojektet løber frem til ud-
gangen af 2023.

Kilde: HJK/HJV.
Foto: Kevin Sigvartsen.

Netop hjemvendt fra Mali, modtog støtteele-
mentet onsdag den 22. juni Forsvarets Medalje 
for International tjeneste.

Forsvarets medalje

På plads i Letland
De danske styrker, som bidrager til Na-
to’s mission i Baltikum, er på plads og 
klar.

Siden sidst
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Brigadegeneral Henrik Berg med kom-
mandørkorset.

Nyt om Navne
Kommandørkorset
Brigadegeneral Henrik Berg, stabschef 
i Hjemmeværnskommandoen, er den 
18. april 2022 blevet benådet med Kom-
mandørkorset af Dannebrogordenen.

Fortjenstmedalje
Orlogskaptajn Claus Henning Jensen 
Grell, Hjemmeværnskommandoens O-
perationsafdeling, modtog den 15. juni  
2002 Hjemmeværnets Fortjenstmedalje.

Fortjenstmedalje
Afdelingsleder Kim Feiborg, Hjemme-
værnskommandoens Operationsafde-
ling, modtog den 4. maj 2022 Hjem-
meværnets Fortjenstmedalje.

Orlogskaptajn Claus Grell fik påsat sin 
Fortjenstmedalje i forbindelse med mar-
keringen af Hjemmeværnskommandoens 
49-års fødselsdag den 15. juni 2022.

Afdelingsleder Kim Feiborg 
får her påsat sin Fortjenst-
medalje af Chefen for Hjem-
meværnet, generalmajor 
Jens Garly, i forbindelse med 
markeringen af Danmarks 
befrielse den 4. maj. 

Forsvarets Medalje
Seniorsergent, Ib Guldberg Nielsen, 
tidl. t. tj. ved Garnisonsstøtteelementet/
Hjemmeværnskommandoen, har den 
29. april 2022 modtaget Forsvarets 
Medalje for International tjeneste i Irak.  

Forsvarets Medalje
Vordingborg Garnisons feltpræst, Tor-
ben Petersen, har den 29. april 2022 
modtaget Forsvarets Medalje for Inter-
national tjeneste i Estland.  

Feltpræst Torben Petersen får påsat sin medalje af 
garnisonskommandant, Johnny Rahbek Thomsen.Ib Guldberg Nielsen.

Udnævnelse
Liana I. Jensen, staben ved 4. Nationale 

Udnævnelse
Christopher T. T. Larsen, 5. Nationale Støt-
teelement / 4. Nationale Støttebataljon, er den 
21. juni blevet udnævnt til premierløjtnant.

Ved en mindre højtidelighed i bygning Dubica, afmonterede bataljonschef, oberstløjt-
nant Christian Nielsen, Lianas  gamle seniorsergent distinktioner og påsatte de nye – 
dem med kronen.

Støttebataljon, er den 14. 
juni 2022 blevet udnævnt 
til chefsergent.  
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En ”sætternisse” er et tænkt væ-
sen, der spøgende anklages for 
at være skyld i tryk- og stavefejl i 
eksempelvis et medlemsblad i en 
soldaterforening!

Sætternissens indsats nøjes vi imidlertid 
ikke med i vores forening - vi går nogle 
skridt videre!

Soldaterforeningen udsendte desværre 
senest et medlemsblad nr. 2 - april, der 
med fejlagtige omslagssider i en stor del 
af oplaget udgav sig for at være blad nr. 
5 - december fra sidste år.

Og sikke et bøvl - for soldaterforeningen 
og for en stor gruppe af vore bladmod-
tagere!

Ikke kun skete denne fejl på vort trykkeri. 
Postdanmark valgte tilsyneladende ef-
terfølgende slet ikke at distribuere en 
stor del af oplaget! 
Det påvirkede tilsyneladende det kære 
”væsen”, at følgesedlen fra trykkeriet 
beskrev blad nr. 2 - april 2022. Men dele 
af oplaget udviste en hel anden forside 
og nr. 5 - december 2021! 

Tilbagemeldinger fra bladmodtagere 
eskalerede, og i dag er det vort skøn, at 
cirka halvdelen af hele oplaget er ”fejl-
blade” - modtaget i postkasserne eller 
desværre slet ikke distribueret. 

Ærgerligt, og det var - og er - meget 
svært at få et blot nogenlunde realistisk 
overblik over problemets omfang. Vi har 
selvsagt ikke hørt fra alle.

Vi er i fortsat dialog med vort trykkeri, 
som vi i alle andre sammenhænge er 
glade for samarbejdet med, og vi har 
bedt dem sikre, at en sådan fejl - som 
soldaterforeningen hverken har lod eller 
andel i - ikke gentager sig. Det er fortsat 

det fortsætter i håbet om, at bladene 
fremdeles vil være forsynet med rette 
omslagssider!

Undskyld bøvlet!

K. O. Bennekou.

Soldaterforeningen beklager!
uoplyst, hvorledes fejlen overhovedet 
kunne finde sted.

Det er selvsagt omkostningstungt at 
trykke og distribuere et medlemsblad, 
men det er en klar nødvendighed for os. 
Gennemsnitsalderen i medlemskredsen 
er relativ høj, og ikke alle orker nutidens 
elektroniske virkelighed. 
Så et trykt medlemsblad med god orien-
tering er en forudsætning, og det må 
der ikke være ”slinger” i!

Det er fast procedure, at vort medlems-
blad uophørligt lægges ud på vores 
hjemmeside, hvorfra det kan downloa-
des. Endvidere råder alle i hoved- og 
lokalbestyrelser over en pdf-udgave af 
bladet, hvorfra det kan fordeles.

Men konkluderende - vi udsender årligt 
fem informative medlemsblade, som 
vi ved medlemmerne påskønner. Og 

Hjemmeværns-
kommandoen

4. Nationale 
Støttebataljon/

Trænregimentet
Falsterske 

Fodregiments 
Soldaterforening

Nr. 2 - April 2022

Vordingborg GarnisonNYHEDSBREV

Side 4-5:
Christian Nielsen blev udnævnt til oberstløjt-nant, og fik overdraget ansvaret for 4. Nationale Støttebataljon den 1. marts.

Dette flotte og festlige foto er optaget ved 
HMD 40-års regentjubilæum i 2012.

Foto: Søren Konradsen

Soldaterforeningerne 
hylder Majestæten!
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Vordingborg afdelingen er fast tilret-
telægger af dette stævne, og det gjorde  
de godt!
Der var mødt 28 skytter til konkurren-
cen, og efter morgenkaffen gik det løs 
på 15 meter-banen.

Hendes Majestæt Dronningens 
50-års regentjubilæum tidligere 
på året - 15. januar - blev besluttet 
aflyst og udsat af hensyn til Co-
rona-smittefare, og de dengang 
allerede 175 tilmeldte faner og 
orlogsflag med 350 mand fra de 
danske soldater- og marinefore-
ninger måtte afvente nye beslut-
ninger. De foreligger nu!

Det udsatte regentjubilæums fest-
ligheder afvikles lørdag den 10. sep-

tember, og soldater- og marinefore-
ningernes faner og orlogsflag er indkaldt 
til en stort opsat fane- og flagborg på 
Kongens Nytorv, hvor Majestæten om-
kring kl. 11.00 vil passere på sin vej mod 
Københavns Rådhus.

Forsvaret stiller bustransport til rå-
dighed for transport af fanepersonellet 
- to mand pr. fane / orlogsflag, og efter 
Forsvarets transportplan med 31 busop-
samlingsbyer landet over.

Et festligt skue på Kongens Nytorv - og 

bestemt et besøg værd! Særligt festligt 
bliver det, såfremt også solen denne dag 
vil stråle over en feststemt by og den 
herlige og feststemte hædersperson, 
som Majestæten er.

Efter fane- og flagborgen forplejes fane-
personellet i Kastellet, inden turen går 
tilbage til de 31 opsamlingssteder. 
Noget af fanepersonellet i ”yderom-
råderne” vil denne herlige dag opleve 
ca. 12 timers bustransport!

Nykøbing afdelingen har gennem 
de seneste otte år trukket sig ud af 
denne konkurrence som vindere, men 
i år måtte de aflevere den flotte van-
drepokal, der i sin tid blev skænket af 
soldaterforeningens æresmedlemmer 

til København afdelingen. De vandt den 
senest i 2012..!

Konkurrenceskydningens bedste skytte 
var Henning Frantzen, Vordingborg 
afdelingen med 197 point. Otte tiere 
blinkede!

Påny en hyggelig dag på kasernen, og 

Vordingborg skytte vandt på 15 meter
Soldaterforeningen afviklede søndag den 22. maj konkurren-
ceskydning på 15 meter bane mellem vore fire lokalafdelinger.

130255-1971 Henning Frantzen var - igen 
- konkurrencens bedste skytte! Foto: Erik 
Jakobsen.

Efter en god skydning var det tid for en god frokost og kammeratligt samvær! En hyg-
gedag - og en god del af soldaterforeningens traditionspleje! Foto: Erik Jakobsen.

Henning 
Frantzen ved 
en tidligere skyd-
ning (arkiv foto).

efter frokost og 
pokaloverræk-
kelse kunne 
formand Len-
nart Jacobsen 
afslutte dagen 
med et “5 RS - 
leve”.
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Vordingborg, 9/7-1966

Kære alle!

Efter vi blev afbrudt i telefonen, tænkte jeg, at jeg også kunne skrive et par ord. Tænke er nu noget, 

man skal gøre uden for kasernen, har vi opdaget. For vi skal bare gøre, hvad der bliver sagt og ikke 

en skid mere, for ellers er man sikker på, det er galt. 

Jeg har fået nr. 711590, altså nr. 90 og ligger i 3. rekrutkompagni, 1. deling, og vi har været meget 

heldige med befalingsmænd. I mandags styrtede vi rundt uden hoved eller hale på noget som helst. 

Vi skulle have vores udrustning og meget andet, og det skulle lægges på bestemte pladser i skabet, 

ellers er der ikke plads til det hele.

Vi er blevet lægeundersøgt på kryds og tværs, stukket og skåret, og så har jeg mistet ¾ af min 

pragtfrisure. Vi skal skynde os fantastisk for at nå alt. To mand fra hver stue skal holde rent en 

uge ad gangen. Det bliver min tur på mandag. Vi skal op kl. 6.30; men de sidste 3 dage har vi været 

oppe 1 time før bare for at have lidt god tid og få pudset ”seletøjet” ordentligt. 

Som jeg sagde til Allis, kommer jeg hjem lørdag, (hvis jeg ikke bliver ”bollet”).

Kosten er god; men på et spørgeskema har jeg skrevet, at jeg ikke spiser alting. Det var forrige dag, 

da vi havde MPT (Militær Psykologisk Prøve), hvor der var mange forskellige spørgsmål ang. én 

selv, desuden var der regnestykker, stavning o.m.a.

Støvlerne, jeg har fået, kan godt friste udenforstående til at tro, at de er bygget inde på B&W. Jeg 

tog dem et nr. for store, for ikke de skulle begynde at gnave og deslige, når vi skal ud at gå en lille 

tur på en 60-70 km.

Os på stuen bliver mere og mere trætte i benene dag for dag, har jeg lagt mærke til, så det var dejligt 

i dag, da vi aftrådte kl. 12.00, hvor vi så kunne sætte os på den dertil indrettede og hvile de MEGET 

trætte fødder. Vi har fået lov til at gå i Vordingborg by lørdag-søndag, dem som havde udgangs-

uniform. Men da jeg skulle havde lagt ærmer og bukser ned og kun har den gamle udgangsuni-

form, som nu kaldes kaserneuniform, må vi uheldige med lange arme og ben kun være på selve 

kasernen eller på KFUM, (Grethe er sikkert glad for at have en søn, som opholder sig på KFUM).

Da jeg ikke vil bruge al min energi på at skrive mere, da jeg skal bruge noget til næste uge også, 

vil jeg slutte.

I må undskylde skriften; men det kommer sig af, at vi efterhånden er så vant til at skynde os.

Ikke med venlig hilsen. Det er der ikke noget, der hedder her, men

Med hilsen

fodtudserekrut 90

Brev hjem fra en ny FAFR rekrut - i 1966!
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Tak for dette herlige brev fra vores sol-
daterkammerat i Nykøbing afdelingen - 
711590 /1966 Niels Ebbe Lollike!

Han skriver supplerende til os:
“Ved oprydning fandt jeg dette mit første 

brev til hjemmet efter indkaldelse til FAFR 
1. juli 1966.

Håndskriften var forfærdelig, så jeg skrev 
det nu på min computer og tænkte, at det 
måske kunne læses af andre gamle sol-

dater, der kunne nikke genkendende til 
nogle af tingene...!
Jeg har også sat de manglende kommaer”.

Tja ... det har han vist helt ret i!

Redaktionen bemærker:

Disse FAFR-luksuskøretøjer har sikkert bidraget til menig 590 Lollikes senere militære karriere 

i 1. Bataillons 2. kompagni - egentligt et herligt gensyn og jo i dag historie for gamle soldater!
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Lolland afdeling
Stiftet 18. november 2010

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

14. Bataillons
Soldaterforening

Stiftet 4. april 1930

Nykøbing F. afdeling
Stiftet 6. december 1942

Søndag den 5. juni afgik 376014 / 
1958 Kurt Kristiansen ved døden, 
og soldaterforeningen mistede der-
ved en god soldaterkammerat, der 
i næsten 40 år var en meget aktiv 
drivkraft i foreningsarbejdet som 
bestyrelsesmedlem og kasserer i 
Vordingborg afdelingen og - ikke 

Kurt gik til Ryes Brigade
mindst - som skydeleder ved utal-
lige af soldaterforeningens sky-
destævner. Perfektionist - meget få 
kunne som han finde centrum i en 
10’er på en skydeskive!

Kurt Kristiansen blev 82 år, og han var 
i de senere år offer for alvorlige hel-
bredsproblemer. Livets afslutning var 
en befrielse for ham.

Kurt var en 58’er i 3. kompagni. Han 
indmeldte sig i soldaterforeningen i 
1965 og forrettede gennem årene et 
solidt foreningsarbejde, som fortje-
ner stor anerkendelse og respekt, og 
som fortjent indbragte ham hæderen 
som Æresmedlem af Vordingborg 
afdelingen.

Æret være Kurt Kristiansens minde, 
og en stor tak for din indsats.

Stærk og Sej

Skydning på Kulsbjerg
Skydninger på 200 meter og 50 meter 
banerne afvikles onsdagene 3. og 24. 
august samt 7. og 21. september fra kl. 
16.30 til ca. 20.00. 
Vi stræber efter, at bom nord mod Røs-
tofte er åben i skydetidsrummet.
Yderligere informationer ved Erik Jakob-
sen på telefon 23 62 04 68.

Skydning på 15 meter
Skydningerne på 15 meter banen på 

kasernen (kælderen under bygning Bus-
trup) indledes onsdag den 12. oktober 
kl. 16.00 til ca. 18.00. 
Efter skydningen er der afslutning på 
”sommerskydningerne” i FAFR-lokalet.

Efterfølgende skydninger er planlagt til  
2. og 16. november samt den 7. decem-
ber, hvor der er ”juleskydning” med af-
slutning i FAFR-lokalet.

Ændringer i skydeprogrammet vil blive 
distribueret via mail til skytterne.

Skydning på 50 meter
Lollands afdelingen arrangerer fra au-
gust træningsskydning på 50 meter 
bane på torsdage i Ravnsborg Skytte-
forening i Horslunde.
Der skydes fra kl. 18.30 - 21.00. Man kan 
eventuelt låne våben i skytteforeningen.

Kontakt for nærmere orientering om 

Skydning på 50 meter
Skydning på 50 meter banen på Kanalve-
jen 7 i Marrebæk. Her skydes der som-
meren igennem på mandage kl. 09.00 
- 12.00 og onsdage kl. 15.00 - 17.30.

Medlemsmøder
Medlemsmøderne på ”Posthuset”, 
Amager Landevej 71, starter efter som-
merferien onsdag den 14. september kl. 
17.30. Efterfølgende mødedage er den 
12. oktober, 9. november og 7. decem-
ber.

Skydning 
Skydningerne i Kalvebod Skyttecenter 
på 50 og 200 meter banerne genopta-
ges efter sommerferien lørdag den 20. 
august fra kl. 10.00 - 12.00, og efterføl-
gende skydes lørdage i ulige uger med 
mødetid kl. 10.00..!
Skydningerne arrangeres hele efteråret 
og afsluttes lørdag den 10. december.

Der skydes fra tirsdag den 16. august på 
15 meter indendørsbane i Skyttefore-
ningen Pilen, Amager Landevej 221, og 
hver tirsdag kl. 18.30 - 21.30. Det kræver 
medlemskab af skytteforeningen Pilen 
af 1927. Årskontingent for pensionister 
er 250,00 kr.

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.

Vordingborg afdeling
Stiftet 17. januar 1943

København afdeling
Stiftet 10. februar 1932

Informationer fra lokalafdelingerne skydningerne til Henning Larson på te-
lefon 23 84 30 88 eller Jørgen Ibsen på 
telefon 60 49 48 18.

Fugleskydning
Der afvikles fugleskydning lørdag den 
3. september kl. 08.00 på arealerne ved 
Maribo Roklub.
Arrangementet indledes med morgen-
kaffe og indskrivning.
Deltagergebyr 100,00 kr., der inkluderer 
morgenkaffe, skydningen og en øl til 
frokost. Der kan bestilles smørrebrød.
Medlemmer fra Nykøbing afdelingen 
deltager i arrangementet.
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Falsterske Fodregiment - 5. Regiments Soldaterforening 

Årgangsgensyn
og jubilæumsstævne

Garnisonen afvikler samme dag sit ”Åbent Hus” arrangement...!
Til stævnet indkaldes soldaterkammerater fra 5. Regiment - Falsterske Fodregiment 

samt 7., 14. og 19 Bataljon til en hyggedag og en god frokost på vores gamle kaserne. 

Alle med endetal 7 og 2 i indkaldelsesåret er årgangsjubilarer! 
Og til alle andre soldaterkammerater - kom og vær med til at hylde jubilarerne...!

Foreløbigt program:
09.30 - 10.00 Velkomst og registrering i bygning 19 (Vejle), lokale 103. 
 Eventuelt besøg og besigtigelse i FAFR-lokalerne på 2. sal. 
10.20 Opstilling, faneparade og blomsterlægning ved 
 kasernens mindetavler.
 Fotografering.
11.00 Garnisonens ”Åbent Hus” åbnes. 
 FAFR-gruppen med faner opstiller i Generalens Gård .
11.30 Parade i Generalens Gård.
 Garnisonskommandanten byder velkommen.
11.50 Koncert med 
 Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen.
12.00 - 13.00 Udstillinger, stande, aktiviteter og køretøjs-
 udstilling m.v. jævnfør ”Åbent Hus” programmet.
13.00 - 14.30 FAFR-frokost i konstabelmessen.  
 FAFR regimentsfane føres ind. 
 (Årgangsvis/gruppevis placering under frokosten).
14.30 - 15.30 Mulighed for fortsat kammeratligt samvær i konstabelmessen.
15.30 Afslutning.

Lørdag den 17. september 2022 på Vordingborg Kaserne

Frokosten
Deltagelse i frokosten forudsætter tilmelding og 
forudbetaling..! 
Frokost inkl. én øl/vand samt kaffe 200,00 kr. for 
medlemmer og 300,00 kr. for ikke-medlemmer. 
Mulighed for at købe supplerende drikkevarer i 
messen. 

Tilmelding
Du indbetaler senest fredag den 9. september 
2022 beløbet på bankkonto i Lollands Bank: 6220 
- 0004 806 855. 
Ved indbetalingen anføres navn, adresse, soldater-
nummer og årgang..!

Kontakt for supplerende informationer,
på telefon 20 24 86 33 eller soldat@fafrsoldat.dk
Tjek på soldaterforeningens hjemmeside www.
fafrsoldat.dk - hvor ændringer og supplerende 
information om stævnet vil blive opdateret.

Der anvises parkeringsmuligheder på kasernen!
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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: 12. oktober 2022.

Hjemmeside: www.fafrsoldat.dk

21. september - 98 år
316 - 1948 - 14 BTN - 2 KMP
Bent Hooge,
Langagervej 8 B, Himmelev, 
4000 Roskilde.

25. september - 90 år
142971 - 1952 - 3 BTN - 1 KMP
John Münsberg - 
tidligere Garnisonskommandant,
Vognmandsmarken 82, 
4760 Vordingborg.

27. september – 85 år
350195 -1957 - 1 BTN - STKMP
Gunnar Dyrholm Jensen,
Bredegade 41, st. tv., 4200 Slagelse.

29. september - 75 år
791329 - 1968 - 1 BTN - 1 KMP
Kurt Sigersted,
Margrethevej 10, 2. nr. 1, 
4760 Vordingborg.

30. september - 65 år
300957 - 1978 - 1 BTN - STKMP
Michael Jørgensen,
Strandvænget 12, 4760 Vordingborg.

2. oktober - 85 år
336525 - 1957 - 1 BTN - 1 KMP
Erik Clausen,
A. P. Hansens Vej 23 F, 4780  Stege.

10. oktober - 85 år
350296 - 1957 - 1 BTN - 3 KMP
Hans Christian B. Mortensen,
C. C. Halls Vej 8, 4760 Vordingborg.

14. oktober - 95 år
417 - 1948 - 7 BTN - 1 KMP
Evald Jørgensen,
Høvevej 9, Høve, 4261 Dalmose.

16. oktober - 80 år
Fhv. sekretær for garnisonskomman-
dant/regimentschef,
Kirsten Rask,
C. E. Fengers Vej 12, 4760 Vordingborg.

Nykøbing F.

22. august - 80 år
545240 - 1962 - 3 BTN - 3 KMP
Arne Jacobsen,
Granvænget 7, 4873 Væggerløse.

Lolland

29. september - 75 år
753165 -1967 - 1 BTN - 1 KMP
John Axel Forsmann,
Østervang 25, 4930 Maribo.

3. oktober - 75 år
752874 - 1967 - 1 BTN - 1 KMP
Jan Wandy Pedersen,
Østervang 74, 4930 Maribo.

16. oktober - 75 år
791139 - 1968 - 1 BTN - 2 KMP
Henning Larson,
Heesvej 23, 4900 Nakskov.

København

24. august - 80 år
586819 - 1963 - 1 BTN - 3 KMP
Leif Jensen,
Elstedvænge 13, 8520 Lystrup.

11. september - 85 år
350493 - 1957 - 1 BTN - STKMP
Arne Jensen,
Ugandavej 11, 2770 Kastrup.

Vordingborg

14. august - 80 år
516838 - 1961 - 1 BTN - 2 KMP
Carl Jørgensen,
Hedvägen 24, 
231 53 - Trelleborg / Sverige.

2. september - 75 år
752923 - 1967 - 1 BTN - 1 KMP
Preben Hansen,
Wesselsvej 6, 4760 Vordingborg.

11. september - 60 år
110962 - 1979 - 2 BTN - 1 KMP
Kim Petersen,
Kirsebærplantagen 72, Nyråd,
4760 Vordingborg.

Fødselsdage i 
august til oktober 

måned 2022.

Din soldaterforening
ønsker tillykke!


