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Vordingborg Garnison: Siden sidst

Et hackerangreb i starten af september betød, at sitet hjv.dk midlertidigt blev 
lukket ned af Hjemmeværnskommandoen. Angrebet blev stoppet tidligt, 
hvilket betød, at sitet relativt hurtigt kom op at køre på fuld kapacitet igen.
Mandag den 13. september blev Hjemmeværnets hjemmeside lukket, da en sikker-
hedsscanning afslørede et hackerangreb. Hackerne havde påbegyndt angrebet kun små 
to uger forinden, tirsdag den 31. august, og blev altså fanget i opløbet.
Det var en rutinemæssig sikkerhedsskanning, der afslørede angrebet, hvorefter syste-
met blev lukket ned og sikret.  

Hjv.dk er et intranet og administrationssite for Hjemmeværnets frivillige.                      Red. 

Hjemmeværnet ramt af hackerangreb

En epoke i Vordingborg Garnison Idrætsforening (VGI) er slut. Sejlsport udgår 
nemlig af VGI porteføljen.
”Det er med stærke følelser, at jeg har måtte indstille virket i VGI sejlsport, og ikke mindst, 
at det ikke er lykkedes at finde afløsere til de mange opgaver som ligger bag. En mærk-
bar konsekvens er desværre også afhændelsen af Folkebåden VirGIn, som vi har solgt”, 
fortæller chefsergent Eli Grønborg.

Det hele startede i 2002 ved Dansk Militær Idrætsforening (DMI) mesterskaber i sejlsport, 
hvor besætningen fra DANILOG var de første - uden for søværnet - der vandt mesterska-
bet. Siden kom flere besætninger til og det blev til i alt syv mesterskaber. 
Enkelte besætningsmedlemmer blev også udtaget til DMI brutto landshold i sejlsport. 
Ligeså har besætninger fra VGI gjort sig godt bemærket ved et utal af civile stævner, og 
her vundet rigtig mange gange.

I 2003 købte VGI en folkebåd, som blev døbt VirGIn. Navnet blev udvalgt efter en konkur-
rence, og selvfølgelig skulle det være VirGIn - indledningsvis fordi bogstaverne kunne 
arrangeres, så VGI blev fremhævet. Det var daværende chef DANILOG´s sekretær Kirsten 
Rask, der døbte båden VirGIn. 

VGI sejlsport har også virket som sejlskole for Kasernens ansatte. 19 ansatte har gennem 
tiden opnået færdigheder, som har givet dem maritimt sejlercertifikat. Rigtig mange af 
dem nyder i dag sejlerlivet i fulde drag og i egen sejlbåd.

”Til trods for, at det de seneste par år ikke er lykkedes at tiltrække nye besætnings-
medlemmer (elever), og ikke mindst arbejdskraft, så ser jeg med enorm glæde og 
stolthed tilbage på næsten 20 år med VGI sejlsport. Vildt mange gode timer på vandet 
med gode kollegaer, og de sure timer vil hurtigt fortabe sig”, slutter en lidt trist Eli Grøn-
borg.                                                                                                                                Eli Grønborg/red.

Folkebåden VirGIn solgt



Af oberst 
Johnny Rahbek Thomsen,
Garnisonskommandant.
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Leder

Ridderkorset af 1. grad

Ridderkorset blev overrakt af kommandoens stabschef, brigadegeneral Henrik Berg.

Vi begynder så småt at nå afslutningen 
på 2021. Det har været rigtig godt at få 
alle medarbejder tilbage på garnisonen 
efter måneders nedlukning tidligere 
på året - men desværre også i skriven-
de stund med en vis usikkerhed for, 
hvordan den kommende periode vil ud-
vikle sig. Pt. ser det ud til, at vejen frem 
bliver coronapas og tredje vaccination - 
lad os håbe det bliver ved det.

Siden genåbningen har vi gennemført 
både idrætsdag, flagdag, åbent hus og 
soldaterjubilæum. Ligesom der var stor 
opbakning til idrætsdagen, var også 
åbent hus en stor succes, hvor der var ca. 
1.500 besøgende på en dag med mange 
gode aktiviteter. 

Åbningen af arrangementet var også 
noget mere imponerende end de 
foregående år, da 4 NSBTN (4. Nationale 
Støttebataljon) har indkaldt flere værne-
pligtige i år, og da Falster Fodregiments 
Soldaterforening fra i år har valgt at hol-
de deres soldaterjubilæum i forbindelse 
med garnisonens åbent hus. 
Jeg håber, at dette også for jubilarerne 
var med til at give et indtryk af kasernen, 
som den er i dag. For den ældste delta-
gende jubilar var det 70 år siden, han 
begyndte som værnepligtig på Vording-
borg Kaserne.

Når vi ser fremad, håber jeg, at vi får et 
2022, hvor alle garnisonens traditions-
mæssige aktiviteter bliver gennemført. 
Jeg ser også rigtig meget frem til, at ISS 
løbende afslutter deres opgaver for For-

Nyt om Navne

svaret og på garnisonen i løbet af første 
halvår 2022, og at disse opgaver kom-
mer i god gænge igen. Det bliver både 
til gavn for garnisonens enheder og de 
medarbejdere, der gennem en lang pe-
riode har gjort deres bedste for at ser-
vicere garnisonen, men uden at have de 
rette rammer og vilkår til at kunne gøre 
dette på tilfredsstillende vis. 

Derudover håber jeg, at 2022 bliver året, 
hvor der kommer lidt mere perspek-
tiv for kasernens udvikling. Dels arbej-
der vi i øjeblikket på en intern rokade, 
hvor 4 NSBTN stab flyttes til Dubica, 

Oberst Christian Just Libbert, chef for 
Hjemmeværnskommandoens Koordi-
nationsdivision, blev mandag den 4. ok-
tober 2021 benådet med Ridderkorset 
af 1. grad.

og Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjæl-
land og Lolland-Falster efterfølgende 
overtager bataljonens nuværende kon-
torfaciliteter. Det vil for begge enheder 
give nogle væsentligt forbedrede facili-
teter og rammer for opgaveløsningen, 
og særligt vil det på sigt understøtte den 
planlagte udvikling vedrørende 4 NS-
BTN kapaciteter, herunder forventnin-
gen om, at der på sigt skal gennemføres 
etablering af større garagefaciliteter 
m.m. i området ved Dubica. Jeg håber 
ved samme, at vi i 2022 ser en plan, der 
understøtte både 4 NSBTN og vedlige-
holdelsesdelingens etablissements-
mæssige behov.

Årets sidste fælles aktivitet bliver garni-
sonens julegudstjeneste den 10. decem-
ber med efterfølgende julefrokost. 
Jeg ser frem til at mødes med så mange 
af jer som muligt. Jeg skal her også op-
fordre soldaterforeningerne til at tage 
del i julegudstjenesten i Vordingborg 
Kirke. Det er vigtigt, at vi mødes denne 
dag, hvor der både er mulighed for at 
sende nogle tanker til vores kollegaer i 
internationale operationer og mødes i 
et mere afslappet og socialt selskab.

Med ønsket om en god jul 
og et godt nytår 

til alle ude og hjemme.

“Garnisonens 
julegudstje-
neste holdes 
fredag den 
10. decem-
ber kl. 10.00 i 
Vordingborg 
Kirke”.
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I busser drog 4. Nationale Støttebataljon (4 NS-
BTN) tirsdag den 26. oktober til Aalborg for at 
deltage i årsdagen sammen med de tre øvrige 
bataljoner som Trænregimentet består af.

Efter paraden på havnen marcherede regimentets 900 soldater gennem Aalborgs gader - også Jomfru Anes gade fik et kærkomment 
visit af de mange soldater.

Honnør-
kajen ved 
Aalborg 
Havn 
lagde ram-
men om 
den tra-
ditionelle 
parade i 
anledning 
af Trænre-
gimentets 
årsdag.

Vording-
borg batal-
jonen var 
med og på 
plads, klar 
til march 
gennem 
byen.

4. Nationale Støttebataljons stampersonel og værne-
pligtige deltog i dagene 26. og 27. oktober i Trænregi-
mentets års- og  idrætsdag i Aalborg.

Bataljonen 
på besøg i Aalborg
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Pokaler med hjem til Vording-
borg
Årsdagen blev sædvanen tro afsluttet 
med en “grillfest” på  Aalborg Kaserner.
Efter en overnatning, og inden turen 
igen gik til det sydsjællandske, deltog 
4. Nationale Støttebataljon i Trænregi-
mentets Idrætsdag, og kunne med højt 
humør kalde sig vinder af disciplinerne 
øksekast og floorball, og derved hjem-
bringe pokaler til byen med Gåsetårnet.

Det nordjyske efterårsvejr viste sig fra 
sin bedste side da Trænregimentet med 
sine 900 soldater besøgte Aalborg midt-
by for at markere regimentets årsdag. 
Derfor var der også mange tilskuere til 
paraden på Honnørkajen og i byens 
gader. 
To velspillende musikkorps var med til at 
lægge rammerne for, at det blev en flot 
fejring af regimentets årsdag, en fejring 
som i år var blevet rykket fra maj til okto-
ber måned grundet Covid-19.

I år kunne Trænregimentets logistiktrop-
per ligeledes markere, at man nu i 70 
år har været en selvstændig våbenart 
med ansvar for logistik og militærpoliti. 
Tidligere har logistikenheder været un-
derlagt henholdsvis Artilleriet og Ryt-
teriet, hvilket farvene karmoisinrød og 
sølvgrå i regimentets våbenskjold sym-
boliserer. Traditionen tro begyndte Trænregimentets idrætsdag med et 3.000 meter løb. 

Det blev 
ikke til en 
første plads 
i Volleyball, 
men der blev 
dog hentet et 
par pokaler 
med hjem i 
henholdsvis 
øksekast og 
floorball.

Ejendomsstyrelsen overtager over det 
kommende år Facility management-
ydelserne fra ISS. Overdragelsen sker 
i trin, og det første trin er etablisse-
mentsservice samt skyde og øvelses-
områder den 1. februar. Kantine og 
rengøring følger den 1. april, og teknik 
og bygninger den 1. juni 2022.

Når du benytter Forsvarets etablisse-
menter, vil man fortsat opleve ISS-med-
arbejdere, der laver mad, gør rent, plejer 
arealer og så videre, indtil datoen for 
overdragelsen af det specifikke område.
Driften af etablissementerne fortsætter 
således, frem til kontrakten stopper. Der 
vil dog stadig være fokus på at skabe en 
tilfredsstillende drift og leverancer fra 
ISS på etablissementerne, frem til FES 

Kontrakt med ISS ophører
Kontrakten mellem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) og ISS stopper til næste år. Ophøret af 
kontrakten bliver samtidig også starten på hjemtagelse af flere områder inden for etablissementer.

har en ny løsning i drift. Derfor vil FES 
forsøge at løse her og nu udfordringer 
både i det lokale samarbejde på tjene-

stestederne og i operationsrummet, 
hvor den samlede driftsstatus følges.

Ejendomsstyrelsen 
overtager 

kantinedriften  
næste år.
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Af Charlotte Baun Senholt, 
redaktør på Hjemmeværnsmagasinet.

Søren Espersen lægger ikke skjul på, 
at han har været ualmindelig glad for 
at være kommitteret i Hjemmeværnet, 
som har givet ham mange gode ople-
velser og indsigt i de frivillige soldaters 
imponerende evne til altid at stille op, 
når det brænder på.

Den markante politiker og forsvarsord-
fører med tre forsvarsforlig bag sig 
slog fra start af fast, at han ikke gik ind 
i embedet som kommitteret for at være 
partipolitisk. Den linje har han forfulgt 
i sin embedsperiode, der startede i no-
vember 2017. 

Men hvordan har han så oplevet de fire 
år, der har været præget af blandt an-
det implementering af et forsvarsforlig, 
nye militære opgaver og senest Hjem-
meværnets omfattende bidrag til hånd-
teringen af coronakrisen. 

”Jeg synes, Hjemmeværnet stille og ro-
ligt har taget en militær drejning, som 
jeg kun kan bakke op om. Det er i høj 
grad chefen for Hjemmeværnet, gene-
ralmajor Jens Garlys fortjeneste. Han 
har i mange sammenhænge kraftigt 
understreget Hjemmeværnets primære 
opgave, som er at støtte Forsvaret. Det 
er også væsentligt for mig at holde fast 
i, fordi Hjemmeværnet i en kritisk situ-
ation herhjemme skal være klar til at 
kunne yde et vigtigt bidrag i vores ter-
ritorialforsvar,” siger Søren Espersen. 

Som en del af Hjemmeværnsledelsen 
har han kørt tæt parløb med Jens Gar-
ly og har i hele perioden haft sin faste 
gang i Hjemmeværnskommandoen på 
Vordingborg Kaserne med faste møder 
hver mandag.

”Naturligvis skal Hjemmeværnet også 
løse opgaver for især politiet og bered-
skabet. Men der er også nogle i civilsam-
fundet, som har taget Hjemmeværnet 
for givet og har haft den opfattelse, at 
Hjemmeværnet er en ressource, man 
bare kan rekvirere. Det er ikke en sund 
udvikling,” mener Søren Espersen, som 
jeg besøgte en sommerdag i juni på hans 
smukt beliggende gård på Sydsjælland 
med udsigt til marker og højt til himlen 
- faktisk dagen efter, at regeringen og et 
bredt politisk flertal var blevet enige om 
et styrket dansk cyberforsvar med en 
vigtig rolle også for Hjemmeværnet. Det 
vender vi tilbage til.

Unik organisation 
Hjemmeværnets rolle som frivillig 
militær beredskabsorganisation har i 
Søren Espersens optik også været ud-
slagsgivende for den lynhurtige og 
velsmurte indsats, som Hjemmeværnet 
leverede, da Rigspolitiet umiddelbart 
efter regeringens pressemøde den 6. 
marts 2020 kl. 12 bad Hjemmeværnet 
om støtte til etableringen af en myn-
dighedsfælles coronahotline i Jonstrup-
lejren, efter at den verdensomspæn-
dende coronapandemi havde meldt sin 
ankomst også i Danmark. Og en to vupti, 
så var frivillige soldater samme dag klar 
til at bemande coronahotlinen, der har 
betjent tusindvis af borgere dagligt.  Se-
nere på foråret fulgte også assistance til 
smitteopsporingen. 
 

Søren Espersen besøgte selv Jonstrup-
lejren i efteråret 2020, og han var dybt 
imponeret over den indsats og energi, 
de frivillige leverede både på corona-
hotlinen og i smitteopsporingsenheden.  

”Det er kun Hjemmeværnet, der kan mo-
bilisere så mange ressourcer på så kort 
tid og stille op med flere hundrede mand 
og sige: ”Hvad kan vi hjælpe med?”. In-
gen kunne jo forudsige coronapande-
mien, men alligevel var Hjemmeværnet 
forberedt, fordi det er en kernekompe-
tence at træde til ved uforudsete hæn-
delser,” siger Søren Espersen.
 
Nye stærke trumfkort
Som forsvarsordfører med fast gang 
på Christiansborg og medforhandler 
i de seneste tre forsvarsforlig er Søren 
Espersen særdeles godt inde i forsvars- 
og sikkerhedspolitik. I hele perioden 
som kommitteret har han løbende haft 
møder med både den tidligere for-
svarsminister Claus Hjort Frederiksen og 
den nuværende forsvarsminister Trine 
Bramsen, som i forhold til hans embede 
som kommitteret faktisk også har været 
hans chef.  

”Men det har ikke hæmmet mig. Jeg 
synes, det har været en kæmpe fordel 
i min rolle som kommitteret at have et 
stærkt politisk netværk, hvor jeg har 
haft mulighed for at kunne melde Hjem-
meværnets krav og behov tilbage til 
forligskredsen,” siger Søren Espersen. 

”Hjemmeværnet 
står et godt sted”

I snart fire år har forsvarsordfører Søren Espersen (DF) 
bestridt posten som kommitteret i Hjemmeværnet. 
Han spår en lys fremtid for Hjemmeværnet med flere militære 
opgaver og en stærkere rolle i det nationale forsvar.

”Jeg synes, Hjemmeværnet stille og roligt har taget 
en militær drejning, som jeg kun kan bakke op om.”
Søren Espersen, Kommitteret for Hjemmeværnet.
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Han har en uddannelsesbaggrund som 
journalist og er en dreven kommuni-
katør, som flittigt har været med til at 
synligøre Hjemmeværnet blandt andet 
på sin Twitter-profil.

Søren Espersen ser en lys fremtid for 
Hjemmeværnet, der med det seneste 

”Det har været en kæmpe fordel i min rolle som 
kommitteret at have et stærkt politisk netværk.”
Søren Espersen, Kommitteret for Hjemmeværnet. 

Forsvarsordfører Søren 
Espersen (DF) har været 
umanerlig glad for sine fire 
år som kommitteret i 
Hjemmeværnet, som rinder 
ud til efteråret.  

forsvarsforlig har fået flere stærke militære 
opgaver, som han tror på også kan være 
med til at tiltrække flere til at melde sig un-
der fanerne i Hjemmeværnet.

”Hjemmeværnet har fået styrket sin mi-
litære position med opgaven i at kunne yde 
Host Nation Support til udenlandske styrker, 

når de er på transit i Danmark. Et 
andet stærkt trumfkort er Hjem-
meværnets ansvar og opstilling af 
Totalforsvarsstyrken, som i tilfælde 
af en krise skal kunne forsvare lan-
det,” påpeger Søren Espersen. 

Som appelsinen i turbanen kan 
Hjemmeværnet nu også se frem til 
etableringen af et nyt cyberhjem-
meværn. 

”Aftalen om et styrket dansk cyber-
forsvar kommer også Hjemmevær-
net til gode - der er lagt op til, at 
Hjemmeværnet skal opbygge nye 
cyberkapaciteter, som jeg er sikker 
på også vil være med til at tiltrække 
nye medlemmer - eksempelvis nogle 
af de nye unge cyberværnepligtige,” 
siger Søren Espersen, der understøt-
ter tanken om, at vores beredskab 
i Danmark også er fokuseret på at 
kunne imødegå cybertrusler i vor 
tids digitale samfund.

”Så Hjemmeværnet står et godt 
sted,” mener Søren Espersen.         
Derfor er man heller ikke i tvivl om, 
at det frivillige forsvar ligger ham 
meget på sinde. Faktisk så meget, 
at han ville ønske, han kunne 
fortsætte i rollen som kommitteret, 
selv om han tvivler på, at det bliver 
en realitet.

Søren Gade er udpeget som 
ny Kommitteret for Hjem-
meværnet.
Søren Gade tiltræder 1. marts næste 
år som ny Kommitteret for Hjem-
meværnet. 

Chefen for Hjemmeværnet, gene-
ralmajor Jens Garly udtaler:

“Jeg hilser med glæde Søren Gade 
velkommen som Kommitteret for 
Hjemmeværnet. Søren Gades brede 
og relevante baggrund vil være til 
gavn for os alle i Hjemmeværnet. 
Jeg ser meget frem til samarbejdet.”
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Dansk Militær Idrætsforbunds (DMI) 
mesterskab i volleyball blev i år 
gennemført i Vojens Hallerne i Sønder-
jylland, med Idrætsforening Flyvestation 
Skrydstrup (IFS) som arrangør. 

Ved tilmeldingsfristens udløb var der 
tilmeldt seks herre- og kun to mix-hold. 
Dermed var der for få hold til en mix-
række. Men idet mix-holdene valgte at 
stille op i herrerækken, og at der efter 
tilmeldingsfristen kom et yderligere her-
rehold til, så endte det med, at de ni hold 
fra henholdsvis Idrætsforening Flyvesta-
tion Skrydstrup (IFS), Aalborg Kaserners 
Idrætsforening (AKIF) og holdet fra Vor-
dingborg (VGI) blev inddelt i tre puljer.

Efter de indledende gruppekampe og 
en mellemrunde, blev der i et afslut-
tende gruppespil spillet om 1.-3. plad-
sen, 4.-6. pladsen og 7.-9. pladsen.
Det betød rigtig mange kampe til alle, 
og efter fem en halv time uden pauser, 
kunne den sidste kamp fløjtes af og vin-
deren var fundet. Finalepuljen blev vun-

det af et godt spillende hold fra VGI, med 
AKIF på 2. pladsen og IFS på 3. pladsen. 

Alle kampe blev kyndigt ledet af dom-
mere fra Dansk Volleyball Forbund, 
mens IFS stillede med sekretærer til af-
vikling af kampene.

Nu kan alle se frem til næste års land-
stævne i Aalborg. Her håber VGI at 
kunne stille med to hold.

Kilde: DMI. 
Fotos: DMI/IFS.

“IFS havde sørget for gode 
forhold i hallen, dog uden net 
imellem de tre kampbaner. 
Det gav naturligvis vildfarne 
bolde på tværs af banerne, 
men det blev styret godt af 
både spillere og dommere”.

Det blev til guldmedaljer i det jyske, da Vordingborg Garnisons Idræts-
forening torsdag den 11. november deltog i Dansk Militær Idrætsforbunds 
landsstævne i Volleyball.

Volleyholdet fra Vordingborg til tops

VGI spillede i alt fem kampe, og selvom flere af 
kampene var meget tætte, så vandt VGI Dan-
marksmesterskabet uden at tabe et sæt.
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Hvor blev 2021 lige af, fristes man til at 
sige. Endnu et begivenhedsrigt år kan 
snart hakkes af ved 4 NSBTN (4. Natio-
nale Støttebataljon). 
Et år, hvor vi både har kæmpet med Co-
rona, været igennem vores første NATO 
Readiness Initiative (NRI) certificering, 
lukket missionen i Afghanistan, samtidig 
med at vi varmer op til en ny i Mali.
Kendetegnet for, at det hele er lykkedes 
er, at det kun har kunnet lade sig gøre på 
grund af soldaternes professionalisme 
og loyalitet. Loyalitet over for bataljonen 
og over for opgaven. 

Corona har været, og er fortsat, en faktor 
i vores hverdag. Hvor det i vinters og før 
vaccinerne, kunne sætte en brat stopper 
for aktiviteter, så har vi efterhånden, og 
ikke mindst i kraft af vaccinerne, fundet 
en modus, hvor vi håndterer det. Ikke 
bare herhjemme, men også i vores mis-
sioner. Vi skal stadig have fokus på det, 
og vi skal fortsat tænke på afstand, af-
spritning og ikke mindst vacciner i vores 
fælles kamp for at komme Coronaen til 
livs og forhåbentlig returnere til noget, 
der ligner en tid før corona.

En meget lang epoke sluttede med 
hjemtagningen af vores sidste NSE (Na-
tionale Støtteelement) fra Resolute Sup-
port missionen i Afghanistan. 
Rigtig mange af os har været i Afghani-
stan på et eller andet tidspunkt, derfor 
vil Afghanistan altid være en meget 
vigtig del af bataljonens DNA. Dette 
blev markeret på meget fornem vis, dels 
da jeg modtog de sidste soldater fra 
det sidste hold i Karup, hvor chefen for 
NSE’et, som det første, overdrog NSE’ets 
kvartermærke, dels ved den meget fine 
gave, som NSE’et for nylig overdrog 
bataljonen i form af det sidste Danne-
brogsflag, der vajede over NSE’et, lige 
indtil den sidste soldat drog afsted. 

NRI certificeringen af 1 NSE tilbage i 
marts viste, at vi er på rette spor med 
den uddannelsescyklus, vi gennem-
fører i vores stående NSE’er. De to store 
øvelser, BRASH LION tilbage i marts 
med 1 NSE og BRAVE LION med 3 NSE 
i oktober, viste på fornem vis, at vi kan 
yde den rigtige støtte til bataljons-

kampgrupperne. 1 og 3 NSE har sat 
barren højt. Ikke bare inden for depot-, 
teminal- og transporttjenesten, men 
også inden for at kunne operere på en 
højintensiv kampplads med et højt trus-
selsniveau, hvor der skal være styr på 
CBRN, føringsstøttesystemer, efterret-
ningsbilleder osv. 2 NSE skal i 2022 flytte 
barren endnu et nøk opad.

Øvelse Night Hawk, i rammen af Spe-
cialoperationskommandoen, var 4 NSE 
største aktivitet. Aktiviteten viste igen, 
hvad 4 NSE kan inden for Host Nation 
Support. 4 NSE satte et meget stort og 
tydeligt aftryk og var en væsentlig faktor 
i øvelsens succes. Derudover har 4 NSE 
over hele året leveret en høj faglighed 
i deres støtte til uddannelse i de øvrige 
NSE’er og ikke mindst til de resterende 
opstillinger til vores missioner.

5 NSE har haft et virkeligt travlt år, hvor 

alle har måttet løbe ekstra stærkt. Grun-
det Corona blev forårsindkaldelsen 
komprimeret og samtidig begyndte vi at 
køre med to HBU (Hærens Basisuddan-
nelse) delinger i stedet for en. Det har 
krævet en ekstra indsats. Den indsats 
har båret frugt, men det har været hårdt 
arbejde. Ekstra mange værnepligtige 
betyder også flere konstabelelever. 21 
konstabelelever er netop startet på 
deres uddannelse.

Det nye år byder på masser af opgaver 
for os alle. Vores mission i Mali går afsted 
straks i det nye år. Vi er fortsat i Kuwait/
Irak, og vi er tilbage i Estland.
Transportdelingen decentraliseres ud 
i vores stående NSE’er. Staben flytter 
ned i Dubica, og vi flytter administrative 
opgaver fra vores Garnisonsstøtteele-
ment ud i NSE’erne. Samtidig fortsætter 
produktionen af de værnepligtige og 
konstabeleleverne. Alt dette kræver, at 
vi alle arbejder som NSE-soldater, og gør 
det, vi gør bedst. At løfte i flok.

God jul og godt nytår!

“Til opgaven er løst” 

Hvor blev 2021 lige af...
Bataljonschef og oberstløjtnant Henrik Fischer ser tilbage på 
et 2021 med Corona og et aktivitetsrigt efterår.

Mandag den 16. 
november blev det 
sidste Dannebrogs-
flag, der vajede 
over det Nationale 
Støtteelement i 
Kabul i Afghani-
stan, overrakt til 
bataljonschef Hen-
rik Fischer (t.v.) af 
missionens sidste 
chef.
Som en vigtig 
del af historien, 
vil det nu pryde 
bataljonens væg 
sammen med alle 
de andre artefakter 
fra bataljonens 
missioner. 
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De begyndte 67 den dag i august. Fire 
måneder senere står der 58 i Generalens 
Gård klar til aftrædelse til civil. Hærens 
Basisuddannelse er gennemført, og det 

På pension
Efter godt 40 års tjeneste i Forsvaret, gik 
major Jan Værnhøj Pedersen, t.tj. ved 4. 
Nationale Støttebataljons Stab, den 31. 
oktober 2021 på pension.

Ved afskedsreceptionen i Officersmessen 
torsdag den 28.  oktober, fik Jan Værnhøj 
overrakt bataljonens skjold af bataljons-
chef, oberstløjtnant Henrik Fischer. 
Henrik Fischer og tidligere garnisons-
kommandant Per Hinrichsen holdt tale 
for Jan, som selv afslutningsvis kunne 
fortælle, at det for ham var sjovt, at han, 
som da han for 40 år siden startede i For-
svaret, kunne afslutte sin militære kar-
rierer i den operative struktur med en 
udsendelse til Kabul i Afghanistan.

Nyt om Navne

Henrik Fischer overrækker her bataljonens afskedsgave til Jan Værnhøj.

Hjemsendelse af hold to

Torsdag den 25. november 
2021 var der afskedsparade 
for dette års Hærens Basisud-
dannelses hold to. 
Flere pårørende var kørt til 
Vordingborg for at hente og 
overvære paraden.

35 værnepligtige siger farvel til Forsvaret efter fire måneder på Vordingborg Kaserne.

har heldigvis givet nogle af dem blod på 
tanden til at fortsætte i Forsvaret.

To begynder på den Grundlæggende 
Sergent Uddannelse i Varde og en skal 
til Værnepligtsrådet. Resten af de tyve, 
som fortsætter, begynder den 1. decem-
ber på Hærens Reaktionsstyrkeuddan-
nelse. Tolv af dem er af “egen avl”, mens 
otte kommer fra andre Regimenter.

4 NSBTN.
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Soldaterforeningens ju-
lehilsen retter sig også 
mod alle tjenstgørende 
og ansatte i Vording-
borg Garnison, med stor 
tak for dagligdagens 
opbakning og støtte til 

Glædelig jul ...
Jeg vil gerne på soldaterforeningens vegne ønske alle vore 415 
medlemmer en glædelig jul og et godt nytår - med en samtidig 
tak for, at I i det forløbne år har skabt en trofast opbakning til 
soldaterforeningen.

foreningsarbejdet på kasernen.

En særlig tak bør rettes til medarbej-
derne i Garnisonsstøtteelementet, der 
i det daglige og året rundt udgør sol-
daterforeningens kontaktpunkter.

Efter en del trange måneder med Co-
vid-restriktioner er soldaterforenin-
gen - og omgivelserne - påny ”oppe i 
omdrejninger”, og vi har genoptaget 
foreningens normale aktiviteter, møder, 

foredrag og samvær, skydestævner og 
jubilæumsarrangementet, og vi håber 
selvsagt meget, at vi nu er på vej ind i et 
”normalt år”.

I september afviklede soldaterforenin-
gen sit jubilæumsstævne i et ændret 
program. Årtiers traditioner ved disse 
stævner med samling ved Gåsetårnet 
og march med musik gennem byen til 
modtagelse på kasernen blev brudt. Det 
var en lidt ”voldsom beslutning”, men 
også vurderet som nødvendig. Medlem-
mernes og stævnedeltagernes gennem-
snitsalder er - forunderligt nok! - steget 
en del, og ”bentøjet” knap så virksomt i 
march gennem byen!

Det tilpassede stævneprogram til-
rettelægges nu i samarbejde med garni-
sonens ”åbent hus” dag, og premieren i 
år gik ret fint - og var velbesøgt. 
Soldaterforeningen evaluerer nu forlø-
bet og tilpasser fornødent, og vi håber, 
at vi de kommende år får gode og 
veltilrettelagte jubilæumsstævner og 
årgangsgensyn, som også glæder vore 
soldaterkammerater.

Glædelig jul 
og godt nytår til jer alle!

K.O. Bennekou, formand.

Formanden 
for hoved-
bestyrelsen, 
Knud Ole 
Bennekou, 
holder tale 
ved septem-
ber måneds 
jubilæums-
frokost i Kon-
stabelmessen.
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Soldaterforeningerne hylder 
Dronningen
Hendes Majestæt Dronningen passerer fredag den 14. januar 2022 sit 50-års regent-
jubilæum - en fantastisk begivenhed for enhver dansker!

Dronningens regentjubilæum vil blive 
markeret og højtideligholdt med en 
række begivenheder i midten af januar, 
hvor den kongelige familie sammen 
med det officielle Danmark og en række 
udenlandske gæster vil deltage. 

Derudover vil det flotte jubilæum i løbet 
af 2022 blive markeret med begiven-
heder landet over.

Lørdag den 15. januar vil Dronningen og 
den kongelige familie være på balkonen 
på Christian IX’ Palæ i forbindelse med 
vagtskiftet kl. 12.00, og derefter kører 
Dronningen i karet til Københavns Råd-
hus til fejring fra Rådhusets balkon og 
efterfølgende officiel frokost.

Majestæten vil under denne færd på 
strækningen fra Amalienborg til Råd-

Det flotte foto er fra den tilsvarende begivenhed ved Majestætens 40-års jubilæum i 2012, og fotografen var Søren Konradsen, 
Marineforeningen.

huset modtage soldater- og marine-
foreningernes hyldest i form af en op-
stillet fane- og flagparade.

Faneparaden er i skrivende stund un-
der forberedelse, koordineret af DSM - 
Danske Soldater- og Marineforeningers 
Fællesråd i samarbejde med Hendes 
Majestæt Dronningens Adjudantstab.
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FAFR-fanebånd istandsættes
Slidte fanebånd var tema på soldaterforeningens årsmøde.

Soldaterforeningen afviklede fredag 
den 17. september sit årsmøde i FAFR-
lokalet på kasernen, hvor der blev 

fokuseret meget på at få genoprettet 
aktiviteterne efter et års Corona-restrik-
tioner med aflyste og udskudte møder, 
bl.a. jubilæumsstævnet i 2020 og ikke 
mindst aktiviteterne på skydebanerne. 
Det lykkedes dog her i 2021 at få 
gennemført vores to skydestævner - 15 
meter på kasernens salonbane og 50 
meter arrangeret på Lolland.

Stadig medlemstilgang
På årsmødet kunne deltagerne glæde 
sig over, at det over perioden stort 
set er lykkedes at fastholde soldater-
foreningens medlemstal - aktuelt 417 
medlemmer. Vi mister hvert år naturligt 
nok gode soldaterkammerater til ”Ryes 
Brigade”, men det er også lykkedes at 
skabe tilgang til medlemskartotekerne. 
Og det på trods af, at det netop i år er 40 
år siden, politikerne nedlagde Falsterske 
Fodregiment endeligt.

Soldaterforeningen fylder 90
På årsmødet blev også debatteret, om 

De senere års renoveringer af møllen 
var stort set afsluttet i 2020 og mang-
lede monteringen af nye møllevinger, 

og dette projekt er her i 
marts 2021 gennemført. 
Møllen står således med 
ny møllehat og krans og 
er nykalket ude og inde.

Tilbage udestår en reno-
vering af Monument-
parken, som kun delvist 
er iværksat. Men dette 
projekt hjælpes nu meget 
stærkt ved beslutningen 
om, at Dybbøl Mølle er 
på Finansloven i 2021 og 

2022 med 400.000 kroner pr. år, og det 
muliggør nu en færdiggørelse af ude-
stående projekter.

Dybbøl Mølle på Finansloven
Dybbøl Mølles generelle drift har i sæsonen været præget af 
Corona-restriktioner med lukkeperioder. Men på trods heraf  er 
det lykkedes at opnå en tilfredsstillende sæson efter åbningen 
i juni, godt hjulpet af en forlængelse af åbningssæsonen, og - 
ikke mindst - en betydelig støtte fra Statens tilskudsordninger 
med refusion af billetindtægter, og møllen har endog kunnet 
konsolidere sin økonomi i 2021.

Historiecenteret et besøg værd
Bøffelkobbelhuset er fortsat udlejet 
til ”Jydske Landsoldater/Bøffelkobbel-
husets Venner”, som med egne midler 
og arbejdskraft fra 2018 har påbegyndt 
en istandsættelse af huset og haven og 
har i den forbindelse nu stillet huset til 
rådighed for offentligheden. Graven i 
haven vedligeholdes af Forsvarsmini-
steriets Krigergravstilsyn.

Formand for ”Den Selvejende Institution 
Dybbøl Mølle” er pensioneret oberstløjt-
nant og tidligere Garnisonskomman-
dant Jens Peter Rasmussen, Sønderborg, 
der er udpeget af Danske Soldater-
foreningers Landsraad. Næstformand 
Claus Klaris er udpeget af Sønderborg 
Kommune. Bestyrelsen rummer yder-
ligere et medlem udpeget af soldater-
foreningerne, pensioneret oberst Keller 
Nielsen, tidligere Garnisonskomman-
dant i Haderslev.

Dybbøl Mølle og møllens historiske 
omgivelser, ikke mindst Historiecen-
teret, er bestemt et besøg værd!

Fanebærer Preben Olsen med Regi-
mentsfanen ved Soldaterjubilæet i 
september.
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Julearrangement
Der arrangeres  ”julestue-møde” onsdag 
den 8. december kl. 16.00 i Aktivitets-
huset, Amager Landevej 71.
Medlemmernes ledsagere er velkomne! 

Deltagerprisen er 159,00 kr. pr. person. 
For dette beløb får man velkomstdrink, 
to slags sild, lune juleretter m.v., øl/vand 
og snaps. Efterfølgende tre bankospil 
med ænder som hovedgevinst. 

Deltagelse forudsætter tilmelding se-
nest 2. december på telefon 29 65  27 23 
eller 29 64 78 29.

Medlemsmøder i Aktivitets-
huset
Der arrangeres medlemsmøder på føl-
gende onsdage: 12. januar, 9. februar og 
9. marts - alle dage kl. 17.30.

15-meter skydning
Efterårssæsonen har afslutning onsdag 
den 8. december, hvor vi efter skydnin-
gen afslutter med bankospil, gløgg og 
æbleskiver. 
Tilmelding senest 1. december til ju-
leskydningen på telefon 60 49 48 01 eller 
23 62 04 68.

Skydningen genoptages efter nytår på 
følgende onsdage: 12. januar, 2. og 23. 

februar og 16. marts - sæsonafslutning.
Mødetid kl. 16.00 - afslutning ca. kl. 19.00.

Skydninger på Kulsbjerg
Forårsskydningerne på 200 meter og 50 
meter afvikles onsdagene 20. april, 11. 
maj, samt 8. og 22. juni.
Nærmere information i blad nr. 1/2022.

Generalforsamling
Næste års ordinære Generalforsamling 
afvikles onsdag den 23. marts 2022 
kl. 16.00. Husk at sætte datoen ind i 
2022-kalenderen!

Albertus pokalen
Soldaterforeningen rummer ganske 
mange dygtige skytter. Det fremgår 
tydeligt af lokalafdelingernes resultatlis-
ter.

En af dem er 130255 Henning Frantzen, 
årgang 1971. På en skydebane ryster 
han ikke på hånden!
Han vandt pokalen for 15 meter skyd-
ningerne i såvel 2019/20 og 2020/21 

København afdeling
Stiftet 10. februar 1932

Vordingborg afdeling
Stiftet 17. januar 1943

Skydning i Kalvebod Skytte-
center 
Der skydes fortsat på lørdage i ulige 
uger med mødetid kl. 10.00 - undtaget 
dog 1. Juledag og Nytårsdag!
Nærmere informationer om skyd-
ningerne kan fås hos skydeleder Peter 
Parbst på telefon 29 64 78 29.

Fanebåndene er, som det ses på fotoet, over tid blevet tekst- og historieløse. Et prioriteret projekt i soldaterforeningen!

næstformand og anciennitetsmæssigt 
ældste afdelingsformand (aktuelt Knud 
Jørgensen, Nykøbing F.-lokalafdeling) 
tegner nu vedtægtsmæssigt soldater-
foreningen.

Fanebånd trænger til en omfat-
tende istandsættelse
På årsmødet var også på dagsordenen 
vore genfundne fanebånd til regiments-
fanen. Fanebåndene forsvandt uheldig-
vis hos producenten i forbindelse med 

fabrikationen for nogle år siden af den 
nye regimentsfane, men er nu efter flere 
år lykkeligvis kommet til veje igen. 
Fanebåndene er nu på plads ved fanen, 
men trænger - senest påpeget på flag-
dagen af soldaterforeningens æres-
præsident - meget til istandsættelse, 
bl.a. med ny guldbelægning på symbo-
ler og bogstaver. 

Der er i første omgang taget initiativ til 
at få vurderet et økonomisk behov som 
forudsætning for projektet.

og hvorledes  soldaterforeningen mar-
kerer sin 90 års stiftelsesdag. Stamafde-
lingen i København blev indstiftet 10. 
februar 1932. En lille arbejdsgruppe 
(afdelingsformændene) vurderer i øje-
blikket mulighederne.

Soldaterforeningens vedtægter fik en 
let justering på årsmødet. Efter kasse-
rer Jens Erik Augustesens død måtte 
vedtægtens tegningsret opdateres - 
også efter anmodning fra foreningens 
bank. Soldaterforeningens formand, 
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Nykøbing F. afdeling
Stiftet 6. december 1942

Lolland afdeling
Stiftet 18. november 2010

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

Fødselsdage i 
december til marts

måned 2022.
Din soldaterforening

ønsker tillykke!

14. Bataillons
Soldaterforening

Stiftet 4. april 1930

Falsterske Fodregiments Soldaterforening

København

14. januar - 95 år
873 - 1948 - 14 BTN 
Leif Hansen,
Strandhavevej 134, 1., 2650 Hvidovre.

20. januar - 80 år
Jørgen Elgaard Jensen,
Greisvej 108, 2300 København S.

1. februar - 85 år
350328 - 1957 - 1 BTN - 1 KMP
Børge Pedersen,
Vangedevej 50, 3600 Frederikssund.

1. februar - 75 år
753253 - 1967 - 1 BTN - 1 KMP
Bo Michael Hansen,
Vedskøllevej 50, Vedskølle, 4600 Køge.

5. februar - 75 år
752918 - 1967 - 1 BTN - 1 KMP
Knud-Børge Jensen,
Snedkervej 18, 3230 Græsted.

19. februar - 80 år
516431 - 1961 - 1 BTN - 1 KMP
Finn Ebbe Sperling Sørensen,
Ilbro Alle 32, 2770 Kastrup.

28. februar - 80 år
516382 – 1961 – 1 BTN – 1 KMP
Ole Brochmann,
Christiansmindevej 8, 5700 Svendborg.

Vordingborg

9. december - 80 år
545554 - 1962 - 1 BTN - TKMP
Henning Madsen,
Bryggermarken 17, 5620 Glamsbjerg.

FAFR Skydestævne på 15 meter
afvikles på Vordingborg Kaserne

søndag 22. maj 2022
Mødetid kl. 08.00 i bygning Vejle, lokale 103.
Arrangør er Vordingborg afdelingen.

Skydning på 15 meter
Skydning på 15 meter banen i kælderen 
under Væggerløse Skole fortsætter.
Juleafslutningen holdes onsdag den 15. 
december.

Efter nytår genoptages skydningerne 
mandag 3. januar.
Der skydes mandage kl. 09.00-12.00 og 
onsdage kl. 15.00-17.30.

Skydning på 15 meter
Lolland afdeling fortsætter trænings-
skydningen på 15 meter bane hver an-
den torsdag i Ravnsborg Skytteforening 
i Horslunde.
Der skydes fra kl. 19.00-21.00. Der er mu-
lighed for at låne våben i skytteforenin-
gen.

Kontakt afdelingsformand Jørgen Ibsen 
på telefon 60 49 48 18 for en nærmere 
orientering om skydningerne.

sæsonen, og han snuppede 
også pokalen for 50 meter 
sommerskydning i 2019.

Vordingborg afdelingen 
startede vintersæsonens 15 
meter skydning i oktober i 
år - lidt utraditionelt – med 
efterfølgende sammenkomst 
med smørrebrød og en pils-
ner. 
Her modtog Henning 
Frantzen ”Albertus poka-
len”, indstiftet i 2015, som 
bedste skytte ved FAFR-
skydestævnet på 15 meter på 
kasernen 6. juni i år.
Godt gået!

Henning med “Albertus poka-
len”. Foto Erik Jakobsen.
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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: Februar 2022.

Hjemmeside: www.fafrsoldat.dk

350428/1957 Peer Bindesbøl Mortensen.

753253/1967 Bo Michael Hansen.

Nye medlemmer
Velkommen i 

Soldaterforeningen

12. december - 70 år
121251 - 1970 - UDD-2
Ib Evald Jensen,
Københavnsvej 316, 4760 Vordingborg.

18. december - 94 år
255 - 1948 - 7 BTN - 4 KMP
Harry Christiansen,
Frøvænget 8, 4760 Vordingborg.

21. december - 80 år
516511 - 1961 - 1 BTN - STKMP
Poul Erik Andersen,
Holmevænget 19, Gundsømagle,
4000 Roskilde.

22. december - 70 år
221251 - 1974 - 1 BTN - STKMP
Steen Frederiksen,
Sct. Clemensvej 13 B, 4760 Vordingborg.

18. januar - 75 år
711719 - 1966 - 1 BTN 
Allan Huglstad,
Risvænget 10, 4760 Vordingborg.

3. februar - 60 år
030262 - 1979 - 1 BTN - STKMP
Gorm Dahlstrøm,
Pomonagade 13, 4800 Nykøbing F.

15. februar - 70 år
150252 - 1971 - 1 BTN - 2 KMP
Anders Egon Andersen,
Langebæk Stationsvej 8, 
4772 Langebæk.

22. februar - 65 år
220257 - 1976 - 1 BTN - 2 KMP
Jimmi Frank Jørgensen,
Marienbergvej 71, 2.th., 
4760 Vordingborg.

5. marts - 80 år
462998 - 1960 - 1 BTN - 1 KMP
Per Brix Knudsen,
Eskemosegårds Alle 42, 3460 Birkerød.

11. marts - 70 år
Niels Christian L. Nielsen,
Valdemarsgade 75, 4760 Vordingborg.

17. marts - 80 år
375970 - 1958 - 1 BTN - 1 KMP
Erik Rasmussen, Nørregade 45 A, 2.th.,
4100 Ringsted.

Nykøbing F.

7. december - 92 år
620 - 1950 - 7 BTN - 5 KMP
Børge Kristiansen,
Folemarken 75, 4800 Nykøbing F.

13. januar - 70 år
130152 - 1972 - 1 BTN
Henning Olsen,
Radbjerg Tværvej 2, 4873 Væggerløse.

25. marts - 70 år
250352 - 1972 - 1 BTN - 3 KMP
Allan Oskar Bruun,
Rådhusparken 7, 4873 Væggerløse.

26. marts - 75 år
752921 - 1967 - 1 BTN - STKMP
Ole Ebbe, 
Brænderivej 4, Højet, 4873 Væggerløse.

Lolland

12. januar - 75 år
752811 - 1967 - 1 BTN - 1 KMP
Ole Per Bruun,
Maribovej 158, 4900 Nakskov.

2. februar - 80 år
516572 - 1961 - 1 BTN - 1 KMP
Knud Erik Christophersen,
Nørrevænget 1, 4913 Horslunde.

24. februar - 85 år
375736 - 1958 - 1 BTN - 1 KMP
Ole Feerup,
Bygvænget 32, 4900 Nakskov.

1. marts - 75 år
753091 - 1967 - 1 BTN - 2 KMP
Jørgen Jacobsen,
Østre Landevej 51, 4930 Maribo.


