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Hjemmeværnsdistrikt
Sydsjælland og Lolland-Falster

Vordingborg Garnison:

Pensionering

Kirken var fyldt med soldater og medar-
bejdere fra stort set alle myndigheder 
på kasernen, hvoraf de talrigeste er 
fra Hjemmeværnkommandoen og 4. 
Nationale Støttebataljon fra Trænregi-
mentet.

Julegudstjenesten blev i år gennemført 
af feltpræst Mogens Funder Larsen, i 
fravær af garnisonens faste præst, Tor-
ben Petersen, som p.t. er sygemeldt.
Søværnets Tambourkorps sørgede efter 
en lang corona pause igen for det musi-
kalske akkompagnement. Igen en stor 
oplevelse.

Der blev i kirken sunget et lille udvalg af 
de kendte julesalmer, Det kimer nu..., Ju-
len har bragt... og Glade Jul, dejlige Jul... 
Salmerne blev afsluttet med Kongernes 

Traditionen tro gennemførte 
Vordingborg Garnison juleguds-
tjeneste i Vor Frue Kirke i Vor-
dingborg.

Hjemmeværnskommandoens 
feltpræst, Mogens Funder  Larsen, 
er til daglig sognepræst i 
Herfølge Kirke. 

Konge. Da sidste vers blev sunget rejste 
alle sig og stemte i med fuld bugstøtte.

Efter Gudstjenesten kørte alle til ka-
sernen, hvor der blev afholdt julefrokost 
med god julemad. Undervejs sørgede 
Carsten Bang for at lattermusklerne blev 
motioneret med god jysk humor. 

Siden sidst

Julegudstjeneste 

Seniorsergent Peter Bjørn Gade Nielsen, 
t. tj. ved Garnisonsstøtteelementet, gik 
tirsdag den 31. januar 2023 på pension.
Peter havde på dagen inviteret nu-
værende som gamle kolleger til en lille 
afskedsreception i Officersmessen.

Peter nåede kun at nyde sin pensions 
tilværelse én halv dag, idet han pr. 1. fe-
bruar har tegnet kontrakt med Forsvaret. 

Garnisonskommandant Johnny Rahbek 
Thomsen har netop overrakt afskeds-
diplomet til Peter. 
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Siden kasernens 100 års fødselsdag i 
2013, er det blevet en fast tradition at in-
vitere til fødselsdagsbrunch i kantinen. 
Men på grund af corona har det des-
værre ikke været muligt de seneste to år.
Men i år lykkedes det. Små to hunderede 
medarbejdere var mødt op et lækkert 
morgenbord med det hele - godt groft 
brød, pålæg, røræg/bacon/pølse, pan-

110 års fødselsdag
Søndag den 22. januar fyldte Vordingborg Ka-
serne 110 år. Det er således 110 år siden at 5. Re-
giments stab, 7. og 19. Bataillons befalingsmænd 
samt 7. Bataillons vintermandskab med særtog 
fra Nyborg ankom til Vordingborg. Kasernen var 
endnu ikke færdigbygget, men byen var nu en 
garnisonsby.

dekager og et lille wienerbrød. Det hele 
godt og lækkert tilberedt af Forsvarets 
kantinepersonel.

Et historisk tilbageblik
Fødselsdagstalen blev holdt af garni-
sonskommandanten, oberst Johnny 
Rahbek Thomsen. Her følger uddrag fra 
talen med et historisk tilbageblik:

”Den 22. januar 1913 blev Vordingborg 
Kaserne hjemsted for 5. Regiment/
Falsterske Fodregiment (FAFR). Dette 
varede frem til 1976, hvor regimentet 
blev sammenlagt med Danske Livregi-
ment, dog fortsat med FAFR’s II bataljon 
bestående frem til 1981. Danske Livregi-
ment fortsatte til udgangen af 2000, 
hvor regimentet blev en del af det nye 
Gardehusarregiment.

Den 1. januar 2001 blev Det Danske In-
ternationale Logistikcenter (DANILOG) 
oprettet, et regiment der havde til op-

gave at opstille og uddanne til, samt lo-
gistisk at støtte Forsvarets internationale 
missioner.
DANILOG blev nedlagt i marts 2014, 
hvor dele af regimentet blev overført 
til Joint Movement and Transporta-
tion Organization under Flyvevåbnet, 
og hvor 4. Nationale Støttebataljon og 
2. Vedligeholdelseskompagni forblev 

Garnisonskommandanten holder sin fødselsdagstale i kantinen.

på garnisonen som en del af Trænregi-
mentet i Ålborg. Samtidig blev enheden 
“Garnisonskommandant Vordingborg” 
oprettet. Personellet bar i en kort peri-
ode Falsterske Fodregiments mærke.

Der var herefter en usikker periode ved-
rørende kasernens fremtid, og mange 
havde spået, at garnisonen ville blive 
nedlagt ved det næste forsvarsforlig.
Resultatet blev imidlertid, at Hjem-
meværnskommandoen i august 2015 
rykkede ind på kasernen, og efterføl-

gende fulgte flere af Hjemmeværnets 
enheder trop.

En over 110 år gammel kaserne bærer på 
meget historie. Går man en tur rundt på 
kasernen og ser på vejnavne, navne på 
bygninger og pladser, ser man tydeligt 
historiens aftryk.
Generalens Gård refererer til Falsterske 
Fodregiments første chef - generalma-
jor Christian Wilhelm Numsen. Da regi-
mentet blev oprettet af Frederik den V, 
blev kasernens anden store plads ganske 
naturligt navngivet Frederik den V gård.
 

Vejnavne som Istedvej og Sankel-
marksvej trækker sporene tilbage til de 
Slesvigske krige, hvor både Falsterske 
Fodregiment og Danske Livregiment 
bidrog og begge betalte en høj pris. De 
ældre bygninger er ligeledes navngivet 
efter slag og træfninger i samme krige. 

Kasernens nyeste bygning, Dubica blev 
indviet i 2009. Her refererer navnet til 
den lille Serbokroatiske by Dubica i 
provinsen Kraina. Det var Danske Livre-
giments base i regiments første samlede 
indsættelse i eks Jugoslavien, og da det 
samtidig var Danske Livregiment, der i 
starten af 90érne forberedte og stod for 
den logistiske støtte til de internatio-
nale operationer, var navnet passende til 
DANILOG´s nye logistiske nøglebygning.

Bevæger man sig inden for i de for-
skellige bygninger rundt omkring på 
kasernen, så vil man også her støde på 
navne, udsmykninger og meget mere, 

som er med til at fortælle om 
garnisonens historie. Når vi 
kigger tilbage på garniso-
nens historie, er den unik. 
Jeg kan ikke mindes, at andre 
garnisoner har været igen-
nem en tilsvarende række 
skiftede regimenter, myn-
digheder og enheder”. 

Tillykke med fødselsesdagen!
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Ridderkors
Oberstløjtnant og chef for Hjem-
meværnskommandoens operations-
afdeling, Gordon Nielsen, er den 31. 
januar 2023 af Hendes Majestæt Dron-

Det var chefen for 4. Nationale Støttebataljon, 
Christian Nielsen, som påsatte medaljen. 
Det skete ved en mindre reception i Konstabel-
messen, hvor Jesper Wævers familie, venner og 
kolleger var samlet.

Stabschef, Henrik Berg, påsætter her Lottes 
Fortjenstmedalje. Det skete ved et møde i admi-
nistrationssektionen, hvor stabschef og personel 
fra garnisonsstøtteelementet overraskede Lotte.

Divisionschef, Johnny Rahbek Thomsen, 
påsætter her Hæderstegnet på 25 års jubi-
lar, Troels Sundwall .

Gordon fik 
påsat Rid-
derkorset 
af chefen 
for Hjem-
meværnet, 
general-
major Jens 
Garly, i 
forbindel-
se med et 
ledelses-
møde den 
31. januar.

Nyt om Navne

ningen benådet med Ridderkorset af 1. 
grad af Dannebrogsordenen.

Fortjenstmedalje i sølv
Overkonstabel af 1. grad Jesper Wæver, 
t. tj. ved 4. Nationale Støttebataljons 4. 
Nationale Støtteelement, modtog den 
1. februar 2023 Fortjenstmedalje i sølv 
efter 40 års tjeneste i Forsvaret. 

Kontorfuldmægtig Lotte Christiansen, 
t. tj. ved Hjemmeværnskommandoens 
administrationssektion, modtog den 
1. februar 2023 Fortjenstmedalje i sølv 
efter 40 års tjeneste i Forsvaret. 

Hæderstegn
Orlogskaptajn Troels Kierulf Sundwall, 
t. tj. ved Hjemmeværnskommandoens 
Uddannelsesafdeling, har den 1. februar 

2023 modtaget Hæderstegnet for 25 års 
god tjeneste i Forsvaret.

Mandag den 9. januar blev der holdt 
nytårsparole for de ansatte ved Vor-
dingborg Garnison. Det var den første 
parole siden 2020, hvor Danmark i 
marts måned blev ramt af Covid-19. 

Omkring 150 medarbejdere var samlet 

i gymnastiksalen. De fleste fra 4. Natio-
nale Støttebataljon, men personel fra 
værkstedet, rengøringen, Flyverhjem-
meværnet, Hjemmeværnets Uddan-
nelsescenter med flere var ligeledes at 
finde i geledderne. 

Efter oplæsning af 
Hendes Majestæt 
Dronningens nyt-
årstale, fortsatte 
garnisonskomman-
dant, oberst Johnny 
Rahbek Thomsen 
sin nytårstale med 
et tilbageblik på en 
periode med corona 
restriktioner og nu en 
krig i Europa.

Krigen i Ukraine har 
og vil i 2023 medføre 
yderligere udsendel-

ser, donationer og uddannelsesstøtte. 
Bataljonen skal fortsat støtte de større 
udsendelser i Kuwait og til Baltikum, og 
garnisonens øvrige enheder vil i 2023 
dække ind med enkeltmandsudsendel-
ser til verdens forskellige brændpunkter.

Det kommende forsvarsforlig vil fylde 
meget i 2023. Et forlig som skal tilføre 
Forsvaret yderligere ressourcer. Garni-
sonskommandanten håber, at der kom-
mer flere enheder, personel og gerne 
flere værnepligtige til Vordingborg. 
Derudover at der kommer gang i de 
bygningsmæssige behov. Garagering 
og bedre værksteds- og vedligehold-
elsesfaciliteter, bare for at nævne lidt fra 
ønskelisten.

Garnisonskommandanten afsluttede 
med at takke alle for indsatsen i 2022, og 
ser frem til et spændende 2023.

Nytårsparole 
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67 værnepligtige fordelt på 44 mænd 
og 23 kvinder er mødt til aftjening af 
værnepligt eller værneret. 

Foran dem venter fire måneder i en helt 
anden verden, end den de kommer fra.
De vil nu opleve en verden med kon-
sekvenser - har du glemt din mad, bliver 
du sulten. De vil opleve, at de er i stand 
til 30 % mere end de selv tror, og 70 % 
mere end deres mor tror.

Indlæringskurven er stejl. De skal lære at 
tale på en bestemt måde, at gå, stå, og 
vende rundt på en bestemt måde. 
De skal lære om våbenbetjening, frem-
rykkeveje, sløring, dækningstykkelser 
og formationer, og meget meget mere.

Det bliver en fed tid, og de vil stifte ven-
skaber - måske for livet.

Velkommen til Forsvaret!

Det bliver en fed tid
Der var første mødedag den 1. februar for de nye 
værnepligtige på årets hold ét.

Velkommen til Vordingborg Kaserne, et 
“tjek-tegn” og nu klar til fire måneders 
værneret.

Frit valg på alle 
hylder. 
“Der er godt nok 
mange stumper 
som skal fyldes i 
posen”.

De værnepligtige 
har været forbi 
depotet. 
“Kan vi nøjes med 
at gå én gang”.

Frokost i 
solskin. 

“Bare dette 
vejr hol-

der - i fire 
måneder”.

Se flere billeder på 
Vordingborg Garnisons
facebook side.
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Af kaptajn Christian,  chef for det 
Nationale Støtteelement hold 15.

Siden 2014 har Danmark bidraget 
til Operation Inherent Resolves 
(OIR) missionen, som er et mod-
svar mod terror bevægelsen ISIL, 
der erobrede en stor del af Irak og 
Syrien og drev millioner af men-
nesker på flugt. 

Danmark har bidraget med alt fra kamp-
fly, transportfly, radar inkl. operatører 
samt et træningsbidrag, der skulle træne 
de irakiske sikkerhedsstyrker. Herudover 
har Danmark bidraget med et Nationalt 
Støtteelement (NSE) i Kuwait. 

Alle de bidrag, udover NSE, er nu hjemta-

Bataljon med et stort aftryk
På de næste sider bringes en beretning om 4. Nationale Støt-
tebataljons bidrag og indsættelse i Operation Inherent Re-
solve i Kuwait.

get. NSE primære opgave de sidste par 
år har derfor været at yde logistisk og 
administrativ støtte til et dansk he-
likopterbidrag på ca. 70 mand, som blev 
hjemtaget i maj 2022. 
Desuden blev der ydet støtte til de dan-
ske styrker i Bagdad (Irak), der udgjorde  
en sikringseskorte- samt et stabsbidrag 
på ca. 140 mand. Begge bidrag indsat i 
NATO Mission Iraq (NMI), som var dansk 
ledet fra december 2020 til maj 2022.

“Danmarks engagement i regionen 
i dag er kun et dansk sikringseskorte 
i Irak, og vores NSE i Kuwait”.
Det danske NSE har altså siden decem-
ber 2014, og indtil nu, været det mest 
konstante enhedsbidrag til regionen 

med erfaring 
fra flere forskel-
lige installatio-
ner og baser i 
Irak og Kuwait. 

Dynamo for 
logistiske 
aktiviteter
NSE placering 
i Kuwait er vel-
valgt, dels da 
sikkerhedssitu-
ationen i Ku-
wait er stabil, 
og dels fordi der 
foreligger en 
god aftale med 
den kuwaitiske 
stat om mu-
lighederne for 
at indføre gods, 
våben og sol-
dater til Kuwait 
og videre til 
Irak. 
Derfor har NSE 
i Kuwait været 
dynamoen for 
alle rotationer, 
deployeringer, 
redeployerin-
ger og øvrige 
logistiske akti-

Christian, chef for hold 15, foran indgangen til 
Military Cooperation i Kuwait.

Her henter NSE deres kontanter. 
Banken ligger i dette imponerende højhus
 i Kuwait City 

viteter igennem alle årene. Det har be-
tydet, at stort set alle soldater, der har 
været indsat i OIR eller NMI missionerne, 
er blevet serviceret af det danske NSE i 
Kuwait.   

Transport af personel og gods 
på amerikanske fly
Hvis det i perioder ikke har været muligt 
at anvende et dansk C-130 fly til trans-
porterne, er der i regionen oprettet et 
system kaldet ”Unit Line Number” (ULN), 
som er et amerikansk transportsystem, 
som gør det muligt at booke og trans-
portere dansk personel og gods på 
amerikanske eller canadiske flyvninger - 
ind/ud af Irak, Qatar eller Jordan, hvilket 
har øget NSE muligheder betragteligt.  

NSE har haft gode vilkår til at kunne virke 
som en dansk logistisk ’hub’ (knude-
punkt) for hele regionen med udgangs-
punkt fra Ali Al Salem Air Base i Kuwait 
samt fra satellitter (primært depot og 
terminal) både på Al Asad Air Base i Irak 
og fra forskellige andre baser i Bagdad.  

Isen blev hurtigt brudt
NSE OIR hold 15 blev opstillet fra ok-
tober måned 2021 på Vordingborg 
Kaserne og bestod af soldater fra 4. 
Nationale Støttebataljon (4 NSBTN), 
Hjemmeværnet (HJV), Ingeniørregi-
mentet (IGR), Føringsstøtteregimentet 
(FSR), Forsvarets Sanitetskommando 
(FSK), Forsvarsministeriets Regnskabs-
styrelse (FRS), Jyske Dragonregiment 
(JDR), Joint Movement And Transporta-
tion Organization (JMTO) samt personel 
fra reservestrukturen. 

Det var altså et sammensat hold, men 
de fleste fra 4 NSBTN samt dem ”udefra” 
havde erfaringer fra tidligere missioner, 
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og flere havde allerede relationer fra 
den hjemlige struktur, hvilket gjorde det 
nemt at bryde isen og komme i gang. 

Det blev hurtigt klart for mig, at jeg var 
blevet chef for en enhed, der besad de 
rette kompetencer og den fornødne 
erfaring, der skulle til for at løse de op-
gaver, der ventede os på trods af de 
vanskeligheder Covid-19 gav os under 
funktionsuddannelsen. 

Hjemtagelse af helikoptere fra 
Al Asad basen i Irak
Den resterende opstilling forløb hur-
tigt og rotationsdatoen kom hurtigt 
nærmere. Enheden skulle flyve med 
C-130 hele vejen grundet corona restrik-
tionerne. 
Desværre fik jeg selv og vores forsy-
ningsbefalingsmand corona umiddelbart 
inden afgang. Derfor rejste vi en lille uges 
tid senere med Turkish Airlines. Vi kom 
ned til et NSE, der var klar til at overtage 
opgaven fra hold 14. Alle var ved at finde 
sig til rette på deres kontorer og i deres 
funktioner. Egentlig en passende måde 
at tilgå missionen på som chef.

Før vores afgang fra Danmark var der 
identificeret en række opgaver, der 
skulle løses under vores hold. På det 
tidspunkt roterede Nato Mission Iraq 

(NMI) og Helikopter Detachementet 
(HELDET) ikke samtidig med NSE, derfor 
skulle personellet skiftes ud både på Al 
Asad Air Base og inde i Bagdad. Samti-
dig var vi varslet om, at skulle støtte med 
hjemtagelsen af de danske helikoptere 
fra Al Asad og derved den danske tilste-
deværelse på basen. 

Tungt kuwaitisk statsapperat
Planlægningen af rotationen mel-
lem NMI hold 3 og NMI hold 4 samt 
hjemtagelsen af HELDET fyldte meget 
i de første måneder. Især hjemtagelsen 

af HELDET betød, at vi skulle trække en 
del på støtte fra især de amerikanske en-
heder i området. 

“Efter godt tre måneder hjemtog vi 
Helikopter Detachementet. En re-
deployering, der stod på over læn-
gere tid, og reelt først var afsluttet 
i juni måned (2022 red.). Heldigvis 
gik det godt, så alle de delopgaver 
NSE skulle løse, blev løst godt”. 
Samtidig skulle vi søge diverse tilladel-
ser i det Kuwaitiske statsapparat, der til 

En sandstorm fra Irak trækker ind over vores “lejr“, 
Ali Al Salem Air Base i Kuwait.

Dansk Folketingsvalg i Kuwait. Her et hyggeligt 
stemmested - sansynligvis det eneste i Kuwait - 
med dannebrogsfarvet stemmeurne. 
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tider kunne være svære at gennemskue. 
Vi fik derfor stejl læringskurve i kuwai-
tisk kultur, men også i den amerikanske 
kultur med at optimere opgaveløsning-
en og kommunikationen med dem. 

Roser fra den 
amerikanske 
Base Com-
mander 
Enheden gjorde 
en stor indsats for 
at sætte et positivt 
aftryk på lejren, 
blandt andet af-
holdt vi ”åbent 
hus” samt ”DAN-
CON march” hele 
to gange. Derved 
formåede vi at in-
dsamle omkring 
75.000 kr. som blev 
doneret ubeskåret 
til Veterancaféen 
i Vordingborg, 
Støt soldater og 
pårørende samt 
Familienetværket. 
Den amerikanske 
Base Commander 
var meget impo-
neret over, hvor 
meget vi fik fra 
hånden, både op-
erativt, men også i 

På billedet ses en bunker der er blevet ramt af et missil. 
Støvlerne som er kastet op er fra amerikanske soldater. His-

torien fortæller, at hvis støvlerne bliver hængende 
ville soldaterne aldrig komme tilbage.

forhold til det positive aftryk i lejren, når 
man huskede på, at vi kun var 18-20 sol-
dater i en lejr, hvor der boede ca. 1000 
soldater fra flere forskellige lande.
Enhedens soldater fik gennem indsæt-

Frisørsalon lige på hjørnet.

telsen skabt gode relationer 
og dannet venskaber med 
især amerikanske, italienske 
og canadiske soldater. Sidst-
nævnte på trods af, at de 
tæskede os i hockey. Det var 
venskaber, der både betød, 
at tiden gik hurtigere, og 
som optimerede den opera-
tive opgaveløsning.  

 
Lidt luft 
under vingerne 
Efter en intens start - første 
leave - udskiftning af Alpha 
og Bravo funktionerne (tre 
måneders udsendelserne), 
stod NSE over for en stille 
periode frem mod End Of 
Tour. Samtidig kom var-
men, som var ulidelig og 
uudholdelig. Det skabte 
stor morskab hos vores ku-
waitiske forbindelsesofficer, 
når jeg brokkede mig over 
varmen til vores møder. 

I den stille periode fik vi heldigvis mu-
ligheden for at stå for hjemtagelsen 
af noget materiel fra Qatar til Kuwait, 
hvilket betød, at en håndfuld fik mu-
lighed for at komme dertil i juli måned.

De forskellige opgaver under missionen 
betød, at stort set alle fra NSE, enten 
nåede at komme en tur til Irak eller Qatar, 
og derved få lidt luft under vingerne, og 
fik set andet end Kuwait og Ali Al Salem 
Air Base. For mit eget vedkommende var 
det en stor oplevelse at komme til Irak, 
især de første gange, hvor jeg var så hel-
dig at flyve med “Black Hawk” fra og over 
Bagdad til Al Asad Air Base. 

Vi sætter det største aftryk
National Støttelement, Operation In-
herent Resolve hold 15 modtog hold 
16 i de sidste dage i juli måned. For mit 
eget vedkommende blev overdragelsen 
til min afløser kort, da min kæreste var 
højgravid. Jeg skulle nå hjem til fødslen 
af vores tredje barn! Jeg nåede det. Var 
hjemme i tre dage inden hun fødte en 
dejlig dreng.

Mit eksempel er på ingen måde ene-
stående i bataljonen, som igennem de 

Alle veje fører til...
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Den sidste øvelse under opstilling blev 
afsluttet med en kort parade i kasernens 
gymnastiksal. Her ønskede bataljonens 
stabschef, major Nikolaj Ibsen, personel-
let en god tur. Under paraden blev en 
del udnævnt midlertidigt til nærmeste 
højere grad.

Efter et par ugers fortjent frihed, er Na-
tional Støtteelementet nu ankommet til 
Kuwait, hvor de stille og roligt finder sig 
til rette i deres funktioner.

Klar i Kuwait
Fredag den 6. januar blev der holdt 
udsendelsesparade for Operation 
Inherent Resolve (OIR) hold 17. 

Helikopter med en flot blå himmel over 
Ali Al Salem Air Base i Kuwait.

seneste år har været spændt hårdt for. 
Det har trukket på de pårørendes tålmo-
dighed. Pårørende som har måtte lide 
afsavn til deres soldat. 

Det ændrer dog ikke ved, at jeg er 
meget stolt af at have været chef for NSE 
OIR hold 15, og samtidig er jeg stolt af, 
at gøre tjeneste i 4 NSBTN. En bataljon, 
som i min optik, er den i Hæren, der sæt-
ter det største aftryk i vores missioner, 
om det så er i Kuwait, Mali, Estland eller 
Letland. 

Amerikansk deltager i DANCON marchen.Fredagsstemning på verandagen sam-
men med samarbejdspartnere.

NSE OIR HOLD 15 - 
tak for turen..!
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Nyt om Navne

Det er med dyb sorg, at 
Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydsjælland og Lolland-
Falster må meddele, 
at korporal Carsten Bo 
Dyrkilde den 12. januar 
2023 er afgået ved døden 
efter længere tids syg-
dom.

Carsten blev indkaldt som konstabelelev ved Garde-
husarregimentet i Næstved 1. februar 1983. 
Efter tjeneste ved Gardehusarregimentet og Sjællandske 
Livregiment i perioden 1983-2000, gjorde Carsten fra 
2001 tjeneste som stabshjælper ved Militærregion Sjæl-
land, Lokalforsvarsregion Sjælland og Totalforsvarsre-
gion Sjælland, inden han 1. januar 2011 kom til Hærhjem-
meværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster.

Carsten Dyrkilde forrettede her tjeneste som forsy-
ningshjælper, som distriktets primære sagsbehandler på 
etablissementsområdet, som distriktets assisterende sik-
kerhedsofficer, og som en engageret og flittig medarbej-
der, der tog ansvar for og tilbød sig selv som støtte til et 
utal af distriktets øvrige opgaver.

Carsten var en medarbejder, der forlangte meget - af 
distriktets frivillige, af sine kolleger og af sine foresatte - 
men Carsten var også en medarbejder og kammerat, der 
gav mere af sig selv tilbage, end han forlangte af andre. 
Carsten gav sig selv mindst 110 % som soldat og med-
arbejder ved distriktet; han sparede ikke sig selv, og var 
altid til rådighed for distriktets kompagnier - uanset 
hvornår på døgnet de ringede eller skrev til ham.

Tjenesten som soldat ved Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydsjælland og Lolland-Falster var en af hjørnestenene 
i Carstens tilværelse. Carsten knoklede for at skabe de 
bedst mulige vilkår for distriktets opgaveløsning, og de 
bedst mulige rammer for kompagniernes og de frivilliges 
hjemmeværnsvirke - ofte også når han egentlig var befa-
let til at holde fri. 

Hans ligefremme og ærlige natur og hans tjenstivrighed 
og hjælpsomhed gjorde Carsten vellidt, ikke blot blandt 
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Fal-
sters personel, men også langt uden for distriktets om-
råde. Han vil blive savnet.

Igennem sin sygdomsperiode har Carsten holdt kon-
takten ved lige med distriktet, og vi har forsøgt at støtte 
Carsten og hans familie så godt vi kunne.

Ud over arbejdet og soldaterlivet var Carstens store 
kærlighed sin datter og sit barnebarn. I sin fritid fandt 
Carsten fra tid til anden også tid til at skrue på og køre 
med Amerikanerbiler. Vore tanker går til Carstens efter-
ladte.

Æret være Carsten Bo Dyrkildes minde!

Flemming Bastrup,
distriktschef.

Dødsfald - Carsten Bo Dyrkilde

Claus Jørgen Frausing, t.tj. ved Hjemmeværnskomman-
doens udviklings- og analyseafdeling, blev den 16. januar 
2023 udnævnt til chefsergent.

Allan Nedergaard, t.tj. ved 4. Nationale Støttebataljon, blev 
den 25. januar 2023 udnævnt til kaptajn, ved en mindre se-
ance på “Ursulas torv” i bygning Dubica.
To dage efter, den 27. januar, fik Allan overdraget komman-
doen over 5. Nationale Støtteelement, og er nu klar til at byde 
et nyt hold værnepligtige velkommen til kasernen.

Endnu en komman-
dooverdragelse.
Fredag den 27. 
januar 2023 fik kap-
tajn Nikolaj Matias 
M ø l l e r - M a d s e n 
overdraget kom-
mandoen over 1. 
Nationale Støtte-
element.

Elementets fane 
blev overrakt af ba-
taljonschefen.

Claus fik påsat 
sine nye distink-
tioner af sin chef, 
oberstløjtnant 
Jonas Bille.

Allan fik 
påsat sine 
nye  kaptajn 
distinktioner 
af bataljons-
chef, oberst-
løjtnant 
Christian 
Nielsen.

Udnævnelse

Udnævnelse
 og kommandooverdragelse
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Der blev om formiddagen lagt blomster 
ved initiativtageren, stifteren og første 
formand i 1943, biografejer Orland Pe-
dersens gravsted.
Tilsvarende blev der lagt blomster på 
gravstedet for Otto Lund, afdelingens 
første kasserer og mangeårige æres-
medlem.

Stiftelsesjubilæet i Vordingborg fik 
et solidt
fremmøde
Vordingborg afdelingens 80 
års stiftelsesdag tirsdag den 
17. januar fik som tilsigtet et 
fint forløb med blomsterlæg-
ning og en frokostreception 
med solidt fremmøde.

Der blev om formiddagen den 17. januar lagt blomster ved foreningens første formand, 
biografejer Orland Pedersens gravsted i Vordingborg. Det var Orland Pedersen, som en 
måned efter stiftelsen af afdelingen i Nykøbing, fik indkaldt til møde i Kirkeskovspavil-
lonen med det formål, at oprette en lokalafdeling i garnisonsbyen.

Foto: Erik Jakobsen.

Derudover blev der umiddelbart før 
receptionen lagt blomster ved regi-

mentets sten på kasernen. Dette som et 
fint oplæg til dagens festligheder i kan-
tinen.

Kl. 13.00 samledes lokalbestyrelsen sam-
men med en lang række gæster til re-
ceptionsfrokost i kasernens kantine.
Blandt de 47 gæster var garnisonskom-
mandant, oberst Johnny Rahbek Thom-
sen, tidligere garnisonskommandan-
ter John Münsberg og Per L. Hinrichsen, 
repræsentanter for kasernepersonellet 
og fra lokalområdets øvrige soldater-
foreninger. Foruden flere tilmeldte 

Garnisonskommandant, oberst Johnny 
Rahbek Thomsen holdt tale ved Vording-
borg afdelingens 80-års stiftelsesrecep-
tion.
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medlemmer fra Vordingborg afdelingen, 
var ledergrupper fra andre lokalafde-
linger i Falsterske Fodregiments Sol-
daterforening på gæstelisten.

Tre garnisonskommandanter til recep-
tion. Fra venstre Johnny Rahbek Thomsen 
(2016-), John Münsberg (1986-1992) og  
Per L. Hinrichsen (2012-2016).

Garnisonskommandanten 
og formanden for soldater-
foreningens hovedbesty-
relse, Ole Bennekou, hylde-

de Vordingborg afdelingens bestyrelse 
for et vedvarende godt engagement i 
dagligdagen på kasernen. Afdelingens 
medlem Allan Huglstad fortalte i sin tale 
historier om biografejer Orland Peder-
sen, og trak begivenheder ved stiftelsen 
i 1943 frem til morskab blandt gæsterne. 
Alt i alt fik de 47 fremmødte en fin efter-
middag i en god og hyggelig stemning.

Køkkenet havde anrettet en lækker buffet med små frikadel-
ler, pølser i svøb, kyllingespyd og sandwich med bl. a. laks.

De fremmødte fik et godt indblik i hvordan dagens 80-års ju-
bilar, Soldaterforeningens Vordingborg afdeling, blev stiftet 
tilbage i 1943, da tidligere major, Allan Huglstad fortalte his-
torien om biografejer Orland Pedersen. 

Tidligere chefsekretær ved 
Falsterske Fodregiment og 
Danske Livregiment, Kirsten 
Rask, er Soldaterforeningens 
eneste kvindelige medlem.
80-årige Kirsten var med sit 
friske humør og sind natur-
ligvis også med til jubilæums-
reception.

Vordingborg 
afdelingens 
formand, 
Lennart 
Jacobsen by-
der velkom-
men.
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Soldaterforeningen indkalder soldaterkam-
merater fra Falsterske Fodregiment / 5. Regi-
ment samt bataljonerne til jubilæumsstævne 
2023 - forventeligt - lørdag den 16. septem-
ber. 

I år afvikles stævnet ligeledes i samarbejde 
med garnisonen og på dagen for ”Åbent Hus” 
på kasernen.

Alle med endetal 8 og 3 i indkaldelsesåret er 
årgangsjubilarer, men stævnet er også et år-
gangsgensyn, og således er alle vore gamle 
soldaterkammerater med tilknytning til gar-
nisonen meget velkomne. 
Soldaterforeningen vil gerne have alle med - 
vi har ikke så mange jubilæumsarrangement-
er tilbage!

Stævnets program med praktiske informa-
tioner vil du kunne finde i april bladet - men 
sæt datoen ind i din kalender allerede nu.

Vel mødt - Stærk og Sej

Jubilæumsstævne/ 
årgangsgensyn 2023

Marineforeningens lille men meget hyggelige 
”stue” var fyldt godt op, da repræsentanter fra 
nabo afdelingerne og flere af jubilæumsafde-
lingens egne medlemmer var inviteret til re-
ception tirsdag den 6. december sidste år. 
Det blev til et par hyggelige timer med taler, 
frokost bestående af sild og smørrebrød, en 
enkelt snaps og en masse soldaterhistorier, 
som naturligvis gennem 80 år kun er blevet 
bedre. 

80-års stiftelsesdag fejret på havnen
Marineforeningens lokaler på 
havnen i Nykøbing Falster danne-
de rammen om fejringen af Ny-
købing afdelingens 80-års jubi-
læum.

Gennem 80 år 
har der kun været 
fire formænd i 
Nykøbing afdelin-
gen. Den første, 
som var med til at 
stifte afdelingen 
var tømrermester 
Kaj Petersen, 
efterfuldt af E. V. 
E. Jacobsen og 
Svend Petersen. 
Formanden siden 
1978, Knud Jør-
gensen, byder på 
billedet velkom-
men til jubilæums-
receptionen.

Nykøbing afdelingens bestyrelse. Fra venstre Allan Brunn, formand Knud Jørgen-
sen, fanebærer Leif Jepson, kasserer Finn Olsson og Ole Ebbe.
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Svundne tider i vort regiment - 
et herligt tilbageblik!
Redaktionen har fundet en gammel øvelsesliste fra søndag den 28. april 1946 frem. En Sol-
daterjubilæums dag med march gennem byen, parade og tvungen middagsspisning paa Ho-
tel Borggaarden. 

På billedet barakbygningerne ”Buchen-
wald”, der dog først blev opført i 1949. Byg-
ningerne lå i det nuværende Generalens 
Gård.
De værnepligtige på billedet fra 1950 står i 
kø til spisebarakken - bygning 36. 
I baggrunden ses eksercerhuset, indviet 
i 1949. Bag spisebarakken skimtes bygn-
ing 16 (Aalborg), hvor der dengang var 
kostforplejning. Idag har Hjemmeværnsdi-
strikt Sydsjælland og Lolland-Falster kon-
torer på 2. sal og på 1. sal  har sergent- og 
konstabelmessen deres lokaler.

Ø  V  E  L  S  E  S  L  I  S  T  E
for Søndag den 28. April 1946

Kl. 10,30 Der stilles aargangsvis paa Alarmpladsen 
 (Den grønne Plads ved Gaasetaarnet). Eftersyn af Mandskabet.

Kl. 11,00 Styrken afleveres.

Kl. 11,20 Afmarch til Kasernen gennem Byen med 5.Regiments Musikkorps   
 i Spidsen. Aftrædning under Turen forbudt.

Kl. 11,45 Parade for Regimentschefen, Vaabenfremvisning og Gennemgang  
 af Kasernen.

Kl. 13,00 Soldaterfrokost i ”Tutten”.

Kl. 15,00 Kasernens Omraade forlades. Hvil til Kl. 17,00.

Kl. 17,00 Tvungen Middagsspisning paa Hotel ”Borggaarden”. Også her for-  
 ventes at Mandskabet gør sin Pligt ihukommende det gamle Ord   
 ”Uden Mad og Drikke duer Helten ikke”.
 I pauserne under Spisningen opfriskes Tjenesteforhold og nye In-  
 struktioner meddeles.
 Det Mandskab, der har gjort sig fortjent dertil, kan forvente Nat- 
 tegn til ubestemt Klokkeslæt, saaledes, at Hjemrejse kan ske efter  
 eget Forgodtbefindende.

   Kommandantskabet.

P.S. Vedlagte Festtegn bedes baaret synligt under Henrejsen af Hensyn til andre 
Jubilarer, hvorimod Bataillonsmærker først udleveres paa Alarmpladsen mod 
Forevisning af denne Øvelsesliste.
Ligeledes medsendes 2 Stk. Spisebilletter, hvis nederste Kuponer anvendes 
som Betaling for Frokost og Middag.

NB. Rationeringskort for Dagen medbringes.

Vinterkasernen, opført i 1913, med “Ele-
fantbygningerne” og “Dannevirke” i bag-
grunden. Her boede de, vore gamle sol-
daterkammerater i 1946. 
I de to “Elefantbygninger” kunne der bo et 
kompagni i hver. 
Bygningerne lå der, hvor der i dag er parke-
ringsplads foran bygning Vejle og Bustrup.

Udover “Elefantbygningerne” var der i 
1946 ligeledes indkvartering i “Minkfar-
men”, der lå bag depotbygningerne.
“Minkfarmen” blev opført umiddelbart 
efter 2. Verdenskrig og fjernet i 1958.
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Vordingborg afdeling
Stiftet 17. januar 1943

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)

København afdeling
Stiftet 10. februar 1932

FAFR skydestævne på 15 meter salonbane
Der indkaldes til skydekonkurrence mellem lokalafdelingerne på Vor-
dingborg Kaserne søndag den 26. marts 2023 - dagen for sommer-
tidens start!
Der er mødetid for skytterne kl. 08.00 i bygning Vejle, lokale 103, til morgen-
kaffe, instruktion m.v. Vordingborg afdelingen er praktisk arrangør. 

Skytterne tilmelder sig via egne lokalafdelinger.

Skydning på 15 meter
Lollands afdelingen afvikler trænings-
skydning på 15 meter bane hver anden 
torsdag (i ulige uger) i Ravnsborg Skyt-
teforening i Horslunde.
Der skydes fra kl. 19.00 - 21.00. Man kan 
låne våben i skytteforeningen.

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

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling 
tirsdag den 21. marts 2023 kl. 17.00 i 
Hjemmeværnets lokaler, Hjulsporet 21 i 
Maribo.

På valg er kasserer Jørn Erik Pedersen 
samt bestyrelsesmedlemmerne Leif Ol-
sen, Poul Andersen og Kurt Jensen.
Hæderstegn bæres.

Efter generalforsamlingen er der spis-
ning. Sild, smørrebrød og ost er på me-
nuen for 100,00 kr. inkl. drikkevarer.
Tilmelding til spisning senest 8 dage før 
på telefon 60 49 48 18 eller 22 48 48 98.

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling 
søndag den 12. marts 2023 kl. 10.30 

i Marineforeningens lokaler, Tømmer-
gade 4 i Nykøbing. Hæderstegn bæres.

Efter generalforsamlingen er der spis-
ning med gule ærter eller forloren skild-
padde samt ost på menuen.
Tilmelding til spisning senest 6. marts på 
telefon 54 85 85 90 eller 23 64 86 98.

Skydning på 15 meter
Der er skydning på 15 meter banen i 
kælderen under Væggerløse Skole, på 
mandage kl. 09.00 - 12.00 og onsdage kl. 
15.00 - 18.00.

Skydning på 15 meter
Vintersæsonens sidste skydning på 15 
meter banen på kasernen (kælderen 
under bygning Bustrup) er onsdag den 
15. marts, hvor der efterfølgende arran-
geres sæsonafslutning i FAFR-lokalet.
Der skydes i opdelte hold (corona-regler), 
derfor forudgående tilmelding til Erik Ja-
kobsen på telefon på 23 62 04 68.

Medlemsmøder
Næste medlemsmøde i Aktivitetshuset, 
Amager Landevej 71 er onsdag den 8. 
marts kl. 18.00.

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling ons-
dag den 12. april 2023 kl. 18.30.

På dagsordenen vil være valg af formand 
samt to bestyrelsesmedlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 1. april.

Skydning 
Skydningerne i Kalvebod Skyttecenter 
på 50 og 200 meter fortsætter lørdage i 
ulige uger med mødetid kl. 10.00!

Nærmere informationer om skyd-
ningerne kan fås hos skydeleder Peter 
Parbst på telefon 29 64 78 29.

Sommerskydning
Sommerskydning på Kulsbjerg. Der sky-
des på onsdagene 19. april, 10. maj, 7. 
og 21. juni - alle dage kl. 16.30 - 20.00.
Informationer om skydningerne hos Erik 
Jakobsen på mail jehs@stofanet.dk.

Fugleskydning
Fugleskydning i Tubæk Skydecenter ar-
rangeres søndag den 25. juni 2023 kl. 
09.00. Husk madkurven. Drikkevarer 
kan købes.

Generalforsamling
Afdelingen indkalder til generalforsam-
ling onsdag den 22. marts 2023 kl. 
16.00 på kasernen, bygning Vejle, lokale 
103. Medaljer og årstegn anlægges.

Tilmelding til den efterfølgende spis-
ning, samt orientering til vagten i f. m.
indpassage på kasernen senest 11. marts 
til formanden på telefon 60 49 48 01.

Informationer fra lokalafdelingerne
(Aktiviteter opdateres løbende på fafrsoldat.dk/aktiviteter)

FAFR mærker til blazeren
Nyt FAFR blazermærker i guldtrækkeri, 
90x70 mm broderet stofmærke, kan købes 
ved de fire lokal afdelinger. 

Pris 200,00 kr.
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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: 28. april 2023.

Hjemmeside: www.fafrsoldat.dk

Nye medlemmer
Velkommen i 

Soldaterforeningen

10. april - 80 år (Lolland)
545624 - 1961 - 1 BTN - STKMP
Erik Beske,
Kaløgråvej 24, 4990 Sakskøbing.

11. april - 85 år (Vordingborg)
350604 - 1957 - 1 BTN - TKMP
Jørgen Levinsen,
Frederiksgårdsvej 21, 4180 Sorø.

21. april - 80 år (Vordingborg)
545580 - 1962 - RK - 4
Leif Viggo Jensen, 
Engbakken 28, Skibet, 7100 Vejle.

22. april - 85 år (Vordingborg)
375953 - 1958 - 1 BTN - 3 KMP
Jørgen Madsen,
Grønlandsvej 4 A, 4220 Korsør.

27. april - 90 år (Vordingborg)
219525 - 1954 - MTKMP
Carl Erik Pedersen,
Grønnegade 29, 1. nr. 3, 4700 Næstved.

29. april - 96 år (Vordingborg)
914 - 1946 - 14 BTN - 5 KMP
Poul Nielsen-Guldbjerg,
Fjordbakken 79, dør 514, 
4800 Nykøbing F.

2. maj - 70 år (Vordingborg)
020553 - 1971 - 1 BTN - 1 KMP
John Birger Andersen,
Orevej 83, 4760 Vordingborg.

11. maj - 75 år (Vordingborg)
791145 - 1968 - 1 BTN - 2 KMP
Finn Nielsen,
Parkvej 96, 1.tv., 4600 Køge.

15. maj - 95 år (Lolland)
247 - 1949 - 14 BTN - 2 KMP
Egon Christiansen,
Søllestedgårdsvej 27, 
4920 Søllested.

16. maj - 75 år (Lolland)
160548 - 1969 - 1 BTN - 2 KMP
Povl Birger Christiansen,
Grønne Alle 12, 4900 Nakskov.

20. maj - 65 år (Lolland)
200558 - 1977 -
Finn Sonn,
Engestoftevej 170, 4930 Maribo.

22. maj - 85 år (Vordingborg)
376357 - 1958 - 1 BTN - STKMP
Willy Laugesen,
Rødvig Strandvej 68, 
4673 Rødvig Stevns.

22. maj - 60 år (Vordingborg)
Major - LD/GSE
Henning Ø. Nielsen,
Bjørnevænget 20, Nyråd
4760 Vordingborg.

23. maj - 80 år (Lolland)
587143 - 1963 - 1 BTN - 1 KMP
Torben Staffe,
Hybenvej 32, 4930 Maribo.

26. maj - 80 år (Lolland)
586364 - 1963 - 1 BTN - 1 KMP
Poul Merrild Andersen,
Skolevænget 2, 4895 Errindlev.

26. maj - 85 år (Nykøbing)
350528 - 1957 - 1 BTN - TKMP
Knud Engberg Nielsen,
Vildtgåsvej 3, Skelby, 4874 Gedser.

28. maj - 60 år (Lolland)
280563 - 1980 - 1 BTN - 1 KMP
Jan Ibsen,
Skovbrynet 36, 4930 Maribo.

28. maj - 80 år (Vordingborg))
663516 - 1965 - 1 BTN - STKMP
Preben Klaus Gad,
Pilevej 19, Neder Vindinge,
4760 Vordingborg.

Fødselsdage i 
april til maj

 måned 2023.

Din soldaterforening
ønsker tillykke!

14. Bataillons
Soldaterforening

Stiftet 4. april 1930


