
FAFR-Jubilæumsstævne i tilpassede rammer 
 

Jubilæumsstævnet tilpasses i disse år virkeligheden i soldaterforeningen, der næste 
år har 90-års jubilæum, og hvor det i år var 40 års siden vort regiment blev udfaset af 
det danske forsvar. 

 
 

Det kan forekomme svært at ændre på traditioner, og det gælder bestemt også i en 
gammel soldaterforening! Vi har gennem ”en menneskealder” – flere end 50 år – 
afviklet årgangsjubilæer i maj eller juni, typisk i flot sommervejr, festligt med march 
og musik gennem Vordingborgs hovedgade – og gennem en flagsmykket by til gar-
nisonskommandantens modtagelse i kasernens hovedvagt. 

Hvem husker ikke de store jubilæumsstævner i 60’erne og 70’erne med flere hundrede årgangsju-
bilarer, og med ”Lille Svend” – Svend Jakobsen – som markant ”feltherre”. Det var tider! 
 
Dannebrog forsvandt fra gadebilledet 
Gennem de senere år er antallet af FAFR-årgangsjubilarer stille og roligt reduceret. Deltagernes 
gennemsnitsalder er steget, og ”tidens tand” har gjort sit indhug. Problemer med ”bentøjet” har 
over årene reduceret marchdeltagernes antal. Og indskrænkninger i byens pengekasse har fjernet 
Dannebrog fra bybilledet. Skulle byen sætte flagallé, måtte soldaterforeningen selv punge ud! 
 
Denne udvikling har soldaterforeningens repræsentantskab – nu hovedbestyrelsen – mange gange 

forholdt sig til og indset, 
at der på et tidspunkt 
måtte træffes vigtige be-
slutninger. Kendsgernin-
gerne måtte på bordet, 
og jubilæumsstævnet 
måtte nødvendigvis i sit 
praktiske forløb tilpasses 
virkeligheden. Samtidig 
var det i fokus, at der 
blandt medlemmerne 
stadig var stor interesse 
for et årligt jubilæums-
stævne – i de senere år 

suppleret med flere soldaterkammeraters ”årgangsgensyn”. Mange har skabt den tradition at del-
tage i stævnerne hvert år. En rigtig flot opbakning til soldaterforeningens virke.  
 
Både unge og gamle soldater på plænen! 
Da soldaterforeningen i 2020 måtte aflyse sit jubilæumsstævne på grund af Covid-19 bøvl, opstod  
tanken i hovedbestyrelsen at forsøge at lægge ”et reduceret stævne” ind i garnisonens ”Åbent 
Hus”-arrangement i efteråret 2020, og et tilpasset program for stævnet blev udformet, godkendt 

Righoldig historie, - her jubilæumsstævnet 2017 på vej til modtagelse på kasernen 



af garnisonsledelsen – og forberedt. Men som bekendt med det resultat, at Covid-19 endnu en-
gang ”vandt” i efteråret 2020.  Men forberedelserne skabte tanken om at fastholde ideen frem-
over med et tilpasset jubilæumsstævne. I drivkraften lå også den kendsgerning, at vi derved ville 
skabe en mere effektiv opbakning til garnisonens store efterårsarrangement.  
Nu både unge og gamle soldater på plænen! 
 
Hovedbestyrelsen evaluerer og tilpasser 
Soldaterforeningens 2021-stævne lørdag 18. september blev således med det skitserede udgangs-
punkt et ”stævne på prøve” i nye rammer. Indkaldelsen indeholdt årgangsjubilarer fra såvel 2020 
som 2021, og det fik faktisk et ret fint forløb, som hovedbestyrelsen nu evaluerer og tilpasser. 
Men det ligger allerede nu klart, at soldaterforeningen fremover opbygger sine jubilæumsstævner 
omkring det i øvrigt velbesøgte ”Åbent Hus”-arrangement – og selvsagt i blind tillid til, at garniso-
nen fremdeles afvikler disse arrangementer, som garnisonen lægger ganske mange kræfter i. 
 
70-års jubilar i spidsen 

Med denne baggrund mødte en pæn 
stor gruppe gamle 5’ere frem på ka-
sernen lørdag 18. september, til årets 
jubilæumsstævne – og formentlig 
spændte på dagens forløb!  

Herligt var det at kunne byde velkom-
men til jubilarerne, anført af 70-års ju-
bilar, 90-årige Jørn Nielsen, 152522 i 
årgang 1951, 1 BTN 1 KMP – og i øvrigt 
tidligere borgmester i Vordingborg 
Kommune. En anden 70-års jubilar, 91-
årige Helmer Nielsen, 257 i årgang 
1950, var tilmeldt det aflyste 2020-

stævne og opfølgende også i år, men han nåede det desværre ikke. Helmer overgik til Ryes Brigade 
11. maj i år. 
Herligt var det også at kunne byde 
velkommen til grupper af 65 års – 
60 års – 50 års og et par 45 års ju-
bilarer. Soldaterforeningen kan 
ikke mere stille 40 års jubilarer, og 
som det blev nævnt: Når man i sol-
daterforeningen omtaler ”de 
unge”, så er det medlemmer i 60-
årsalderen! 
 
Med FAFR-regimentsfanen i spid-
sen for de 4 afdelingsfaner blev der 
lagt blomster ved kasernens 

90-årige Jørn Nielsen, årgang 1951, sammen med soldater-
foreningens ærespræsident, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen 

 

Jubilæumsstævnet 2021 – blomsterlægning ved kasernens mindetavler 



smukke mindevæg på gavlen af Bygning Dannevirke, efterfulgt af fotografering og åbningsparade i 
”Generalens Gård”, hvor garnisonskommandanten bød velkommen til forsamlingen og efterføl-
gende orienterede om generel status i garnisonen. Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen 
skabte den musikalske underholdning forud for rundgang og besigtigelse af en meget lang række 
aktiviteter og stande. Også garagepladsens mange køretøjer og ikke mindst moderne materiel og 
udrustning skabte stor interesse – ikke mindst for gamle soldater! 
Og så var der almindelig enighed om, at kasernen påskønnelsesværdigt fortsat fremstår flot og 
meget vedligeholdt. 
 
Jubilæumsfrokosten blev indtaget i Konstabelmessen, hvor personale under Søren Højagers le-
delse flot vartede os op. 
Ved frokosten var også garnisonskommandanten, oberst J. Rahbek Thomsen, taler, efterfulgt af 
soldaterforeningens ærespræsident, tidligere garnisonskommandant oberstløjtnant Per L. Hinrich-
sen. 
 
På ny en god oplevelse på ”vores” kaserne!  
De flotte fotos fra dagen underbygger opfattelse af, at vi havde et godt jubilæumsstævne, der nu 
vil danne udgangspunkt for tilrettelæggelse af vort 2022-stævne. 
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Jubilæumsstævnet 2021 – FAFR smukke regimentsfane føres ind ved jubilæumsfrokosten i Konstabelmessen. 
Fast fanebærer på fanen er Preben Olsen – ”Korporal Olsen” fra UMAK! 


