Det røde Betræk

Soldatersange og tapre historier
350 sider med
illustrationer.
Hardback-bog.
kr. . . . . . . . .

80,-

ved souvenirboden.

Reversknap i »guld«
udformet som miniature rød baret.
Kan købes ved Souvenirboden . . . . kr.

50,-

Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme
Ring for materiale Andresen Erhverv • Tlf. 70 22 09 06
og besigtigelse.

E-mail: ae@andresen-erhverv.dk - www.andresen-erhverv.dk

6 stk. snapseglas
med foreningens logo

95,PEDER SKRAMS GADE 3 · 1054 KØBENHAVN K · TEL. & FAX: 33 12 82 53
MWM@MWMORCH.DK · WWW.ORDENSBAAND.DK

(12 stk. kr. 180,-)

Bjarne A. Nielsen, arkitekt (B. A. Nielsen, SG-hold 36)
Beskikket bygningssagkyndig & Energikonsulent
Udfører tilstandsrapporter og energimærkninger (Specielle MP-priser)
Merbjergvej 30, 4293 Dianalund • Tlf. 58 26 53 56 • E-mail ban@hus.dk

2

STATUS
Her i begyndelsen af det nye år er det traditionelt tiden til at gøre status for året
der er gået samt gøre sig tanker om fremtiden.
Vi kan igen med glæde konstatere, at har
været et godt år for Militærpolitiforeningen i Danmark.
Den gode begyndelse med medlemsfremgangen fra 2003 fortsatte gennem
hele 2004, og med det forsvarsforlig der
nu er indgået, hvor militærpolitiet i alle
3 værn vil blive styrket, tegner det rigtigt
godt for fremtiden.
De tilkendegivelser jeg har modtaget fra
vores lokalforeninger, viser også der, en
stadig større tilslutning til de afholdte arrangementer, hvilket er særdeles glædeligt.
Beslutningen om, at afholde alle vores jubilarstævner på Aalborg Kaserner, hvor
alt tjenestegørende personel fra Hærens
Militærpoliti er samlet, syntes at være
rigtig, for selvom de årgange der har jubilæum, bliver mindre år for år, stiger antallet af deltagere ved disse stævner.
Militærpolitiets Historiske Samling, der
har sine udstillingslokaler på Nørre
Uttrup Kaserne, er også i det forgangne
år blevet yderligere udbygget. Museet
bliver i dag ikke kun besøgt af MPskolens elever og deltagerne i vores jubilarstævner, vores chefkustode kan berette om et stigende antal grupper der aftaler rundvisning, alt i alt lyse fremtidsudsigter.
Med den kolossale store opbakning alle i
foreningens bestyrelse har fået i det forgangne år, er det for alle en stor fornøjelse at være medvirkende til, at skabe et stadigt bedre forum for vores medlemmer,
og vi glæder os alle til at tage fat på de udfordringer det nye år bringer.
Carl Bratved
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Den 17. Niels H. Carlsen, KP-18
Solevadvej 13,
5690 Tommerup
Den 18. Torben Fiig, KP-21
Bastebjerg 42,
2690 Karlslunde
Den 21. Ebbe Møller-Andersen, KP-18
Flat 4, 239A Tower Road,
Sliema SLM 09 Malta
Den 24. Christian M. Jelstrup, SG-3
Nationernes Alle 21 B,
3000 Helsingør
Fødselsdage i marts
80 år
Den 5. Vagn N. Petersen, KP-3
Holbækvej 1,
7400 Herning
Den 12. B. Kryger-Jørgensen, MPO
Ådalsparkvej 45, 3.tv.,
2970 Hørsholm
Den 20. Preben Nordbeck, KP-3
Marienlunds Alle 25,
8200 Århus N
Den 21. Johannes Larsen, KP-2
Sct. Georgs Have 27,
3060 Espergærde
75 år
Den 1. Erling A. Hauge, KP-16
Ildfuglevænget 93,
5260 Odense S
Den 6. Peter D. Petersen, KP-12
Syrenvej 12,
6000 Kolding
Den 18. Freddy R. Eriksen, KP-10
Istrupvej 10, Stenbjerg
7752 Snedsted
70 år
Den 11. Leo V. Jørgensen, KP-19
Agatvej 1, 8541 Skødstrup
Den 12. Peter L. Bigum, KP-21
Gl. Vindingevej 156,
5800 Nyborg
Den 14. Erling P. Jørgensen, KP-18
Thurøvej 7,
8600 Silkeborg
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Den 29. Jørgen Egelund Jensen, KP-19
Ejgårdsvej 26,
2920 Charlottenlund
65 år
Den 7. Benny Dejrup, SG-15
Nørre Vangen 1, Blistrup
3230 Græsted
Den 7. Torben Sallov, MPO
Skavnshøj 24, 9240 Nibe
Den 11. Erik Kloch, KP-41
Mosevråvej 114, Håstrup
7000 Fredericia
Den 12. Kristian Mortensen, KP-41
Lærke Alle 6, 2635 Ishøj
Den 21. Preben L. Poulsen, KP-40
18, Eden Greeve, Heddington,
Oxford OX1 - England
Den 22. Hans Kruuse, KP-40
Mellemtoftevej 7,
2600 Glostrup
60 år
Den 1. Benny Jacobsen, KP-85
Platanvej 7, 4/19,
1810 Frederiksberg C
Den 2. Poul E. Nielsen, KP-72
Kamillevej 7, 4180 Sorø
Den 4. Jens E. Kofoed, KP-66
Sdr. Landevej 73,
3720 Åkirkeby
Hans H. Jensen, KP-74
Mærskvejen 3,
4241 Vemmelev

Den 9. Henning Nicholaisen, KP-73
Skovvej 21, Egebjerg
8700 Horsens
Bent Johansen, KP-74
Bytoften 57, st.-10,
6710 Esbjerg V
Den 10. Leif U. Bindzus, KP-80
Figenvej 7, 4690 Haslev
Pierre Dinesen, SG-32
c/o Balmes 138-150, Esc. 1-1,
E - 08 370 Cale - Spanien
Den 11. Ferdinand G. Olsen, KP-67
Randager 24, 2620 Albertslund

Jesper Skovmand-Jørgensen,
SG-28, Mårvænget 45,
5800 Nyborg
Den 23. Niels J. Jensen, KP-80
Ternevej 7, 8643 Ans By
Den 23. Karsten V. Andersen, KP-83
Hasselvej 5, 9240 Nibe
Den 24. Niels Chr. Hansen, KP-74
Dyssebakken 10,
2900 Hellerup
Karl Villumsen, SG-23
Hougårdsvej 33,
8220 Brabrand

Den 12. Steinar J. Christensen, KP-67
Bregnevænget 24,
3050 Humlebæk

Den 25. Jan A. Nielsen, KP-85
Rågårdsmindevej 3, 4.tv.,
2300 København S

Den 13. Bent Aa. Laursen, KP-71
Åkrogs Strandvej 21 B,
8240 Risskov

Den 27. Svenn Folkmann, KP-74
Eremitageparken 295,
2800 Lyngby

Den 14. Knud V. Pedersen, SG-46
Kornelparken 60, 9310 Vodskov

Den 30. Arne Bennike, KP-68
Odensevej 7, 5500 Middelfart

Ole Sørensen, KP-76
Dalgas Have 40, 2. tv.,
2000 Frederiksberg
Den 16. Frank N. Bødker, KP-82
Svenstrup Skolevej 46,
9230 Svenstrup J
Den 17. Ulf H. Mahrt, KP-64
Søllerød Terrasse 14,
2840 Holte
Erik Rasmussen, KP-81
Rødkælkevænget 4,
4060 Kirke Såby
Den 18. Erik M. Rasmussen, KP-70
Rosmarinvej 54, 8800 Viborg
Den 19. Carsten Christensen, KP-67
Mosegårdsvej 10 A, Tøsø
7900 Nykøing

Den 31. Niels Sørig, KP-67
Smidstrupvej 22, 9760 Vrå
Den 31. Carsten Jørgensen, KP-76
Tyrsbjergvej 32 B,
5210 Odense NV
50 år
Den 2. Finn K. Pedersen, KP-99
Herluf Trollesvej 191,
5220 Odense SØ
Den 17. Torben Hansen, SG-60
Nældevej 50, 9000 Aalborg
Den 27. Poul-Erik Vinkler, SG-46
Østervang 22, 9362 Gandrup
Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!
Erik, KP-8

Henning J. Johansen, KP-73
Kristrupvej 103, 8900 Randers
Den 20. Sven A. S. Due, KP-68
Strandgade 21, 1., 3000 Helsingør
Den 22. Ejgil Johansen, KP-84
Ewalds Alle 103, 6700 Esbjerg
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på Nørre Uttrup kaserne
(Aalborg Kaserner)
lørdag den 3. september 2005
hos Hærens Logistikskole
(MP-skolen).
Militærpolitiforeningen i Danmark af- festlige begivenhed.
holder i år sit 34. jubilarstævne for at mar- Desværre kan foreningen kun udsende
kere og fejre:
direkte indbydelser til 55, 50, 40 og 25
års jubilarer.
55 års jubilæum
for KP-holdene 7 og 8.
Ved igen at henlægge jubilarstævnet til
Aalborg Kaserner, kan vi garantere, at
50 års jubilæum
stævnet vil finde sted i de bedste ramfor KP-holdene 17 og 18.
mer, så alle kan mødes og få nogle dejlige timer sammen.
40 års jubilæum
Der vil i Aalborg blive stillet overnatfor KP-holdene 68, 69,70, 71, 72 og 73 ningsfaciliteter gratis til rådighed for alog SG-holdene 23, 24 og 25, samt SVN- le der måtte ønske det.
hold 1965.
Endvidere vil der igen i år blive indsat en
bus, startende i København med opsam25 års jubilæum
ling på Sjælland, Fyn og Jylland, så prifor SG-holdene 62 og 63 samt SVN- sen på rejsen vil blive på et overkommehold 1980.
ligt niveau.
Militærpolitiforeningen i Danmark har i
45 års jubilæum
samarbejde med Trænregimentet og
for KP-holdene 38, 39, 40, 41, 42 og 43 Hærens Logistikskole indrettet en
samt SG-holdene 8, 9 og 10. (45 år er jo Historisk Samling (MP-museum) på
ifølge ”reglerne” ikke noget rundt jubi- Nørre Uttrup kaserne. Vi håber mange
læum, men mød op alligevel og giv jer vil benytte lejligheden til besøge Samselv en dejlig oplevelse).
lingen under jubilarstævnet.
Der vil selvfølgelig fremkomme yderliØvrige jubilarer
gere invitation og oplysninger i et senere
Her drejer det sig om de hold, der er ud- nummer af Det Røde Betræk, men resernævnt i 1970, 1975, 1985, 1990, 1995 og ver dagen allerede nu, vi glæder os til at
2000, der kan fejre henholdsvis 35, 30, byde jer velkommen.
20, 15, 10 og 5 års jubilæum.
Alle der har gjort tjeneste ved MilitærLandsformanden
politiet ( Det være ved Hæren, Søværnet
eller Flyvevåbnet) jubilæum eller ej - er
meget velkommen til at deltage i denne
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Af oberst Flemming Larsen,
Chef for Trænregimentet.

Indledning.
Den 10. juni 2004 indgik et meget bredt
udsnit af Folketingets partier et nyt forsvarsforlig. Hen over sommer og efterår
er forligsskitsen blevet efterberegnet af
Forsvarskommandoen og underlagte
myndigheder og der er herunder foretaget nogle justeringer primært for at få
økonomien til at hænge sammen.
Den 7. december 2004 godkendte politikerne de nærmere detaljer i forliget og
underskrev planen for implementering
af det nye forsvarsforlig.
Dermed fik vi endelig en vis klarhed
over Forsvarets fremtidige struktur, om
end mange detaljer endnu udestår.
En blandt mange justeringer er en faktuel nedlæggelse af regimenterne, om end
regimentsbetegnelserne bibeholdes.
Vi vil stadig have Trænregimentet i Aalborg, men kun som ramme om historie,
traditioner og bløde værdier.
Med regimentet forsvinder også en
oberststilling i Aalborg og valget er faldet på mig.
Efter godt tre år som regimentschef afslutter jeg således min tjeneste i Aalborg
i denne omgang.
Den 14. februar påbegynder jeg udenlandstjeneste i godt 4 år, indledningsvis
6 måneder på kursus ved NATO Defense
College i Rom og efterfølgende 4 års NATO-tjeneste ved Joint Forces Command
Napoli.

Forsvarsforliget.
Hovedpunkterne i forsvarsforliget er:
· Nedlæggelse af mobiliseringsstyrken
og dermed alle forsvarets reserveenheder.
· Oprettelse af nye centrale tjenester,
der skal overtage en stor del af støttefunktionerne, depot- og værkstedsdrift, cafeteria- og kasernedrift, budget- og økonomifunktioner, personelplanlægning og -forvaltning m.v.,
dvs. opgaver der tidligere blev varetaget af regimentet.
· Justeret uddannelsesstruktur med
overdragelse af hele uddannelsesansvaret til den operative struktur samt
en reduktion og omlægning af værnepligten til en totalforsvarsværnepligt på 4 måneder.
· Yderligere tyngde på internationale
missioner og en professionalisering
af forsvaret med oprettelse af bl.a. en
stående, professionel brigade og en
del divisionstropper.
Forsvarsforliget vil medføre store omlægninger i strukturen på Aalborg Kaserner, hvilket jeg bl.a. har orienteret
om i mine sidste nyhedsbreve, som kan
læses på Trænregimentets hjemmesider
på såvel internet som intranet (Internethjemmeside: www.hok.dk/trr).
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Denne omlægning vil blive en del af
vores dagligdag og vil præge arbejdet
de næste par år.
Den endelige politiske beslutning blev
heldigvis nogenlunde, som vi havde forventet og var forberedt på, hvilket betyder en væsentlig forøgelse af antallet af
fast personel på Aalborg Kaserner.
Aalborg Kaserner vil i den nye struktur
bestå af de i figuren viste enheder og elementer.
Som det kan ses af figuren vil forliget
medføre en væsentlig forøgelse af militærpolitiet, hvilket også er og har været
hårdt tiltrængt i mange år.

TFR
HHD
HHD
FBE

Totalforsvarsregion
Hær Hjemmeværnsdistrikt
Hær Hjemmeværnsdistrikt
Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste
GSE Garnisons Støtte Element
KTA
Køre Teknisk Anlæg
KØSK Køreskole
KØSK Køreskole
FMT
Forsvarets Materieltjeneste
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Hærens samlede militærpoliti, som også i fremtiden er garnisoneret på Aalborg Kaserner, vil i fremtiden være
sammensat af
· 1 MPKMP, som er en stående professionel enhed med 107 faste officerer,
befalingsmænd og konstabler.
· 3 MPKMP*, som er et uddannelseskompagni med 29 faste officerer, befalingsmænd og konstabler samt militærpolitipersonel på korttidskontrakter (tidligere værnepligtige) til uddannelse i 12 måneder. Herudover vil
kompagniet have 14 designerede fra
Hærens Logistikskole samt 45 på reaktionsstyrkekontrakter.

CINF Centerinfirmeri
LSE
Lokalt Støtte Element
FBSC Forsvarets
Bedriftssundhedscenter
FBE
Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste
FBSC Forsvarets
Bedriftssundhedscenter
FRO*C Center for Forsvarets Rådgivning
om omstilling

(* Der er indstillet til HOK om en opdeling af 3 MPKMP i to selvstændige
kompagnier 2 MPKMP (uddannelseskompagni) og 3 MPKMP (divisionstropkompagni), med samme antal normer).
· MP-afdelingen på Hærens Logistikskole, som forestår uddannelsen af
militærpolitiofficerer, - befalingsmænd og -konstabler. Afdelingen vil
have en bemanding på 18, hvor chefen er oberstløjtnant.
Endelig tilføres militærpolitiet den kapacitet, der er behov for og fremtiden
ser lys og positiv ud. En glorværdig og
professionel indsats gennem mange år
ser nu endelig ud til at bære frugt og vi
får den organisation og kapacitet, som
vi og MP fortjener. MP er inde i en særdeles god udvikling.
Militærpolitibidrag til internationale operationer ydes af såvel 1 MPKMP som 3
MPKMP.
Internationalt engagement.
Regimentet har i øjeblikket det største
militærpolitibidrag nogensinde udsendt
i vore internationale missioner i Irak,
Kosovo og Afghanistan. I alt gør 35
MP'ere tjeneste i internationale missioner to gange om året.
Opgaverne og belastningen har ændret
sig markant med tiden. Betingelserne i
Irak og Afghanistan er helt anderledes
end da vi havde enheder på Cypern. Også i Kosovo har uroligheder i marts
2004 vist, at der blot skal en lille gnist til
at tænde det store bål. Vore militærpolitienheder er således alle hovedaktører i
vanskelige og særdeles krævende operationer.
Jeg har i løbet af 2004 besøgt personellet i alle missionsområderne, Afghanistan i foråret, Kosovo både forår og
efterår og IRAK i efteråret.
Det er altid en meget stor og dejlig oplevelse at besøge vort højt engagerede og
positive personel, der yder en meget tilfredsstillende indsats under vanskelige
vilkår. Personellets indsats er højt re-

spekteret og værdsat af alle, både nationalt og internationalt, og gennemføres
med en høj grad af professionalisme. Vi
kan ved regimentet være stolte over vort
militærpolitipersonel i udlandet.
Og der er stadig bud efter vort militærpoliti. MP-bidraget stiger i løbet af
2005. Vi har fra 14. januar 2005 og et
halvt år frem otte MP'ere på beredskab
med henblik på deltagelse i NATO Response Force (NRF) og det er netop besluttet, at dansk militærpoliti (i alt ti
MP'ere) medio 2005 skal overtage Jægerkorpsets opgave som Protection Teams for Udenrigsministeriets udsendte
diplomater i Bagdad.
Herudover forudses stadig opstillet en
MP-sektion til en evt. FN operation i Sudan.
Afslutning.
Som omtalt ovenfor er min tid som chef
for Trænregimentet ved at rinde ud i denne omgang.
Det har været en meget stor ære og fornøjelse at være chef for hærens samlede
operative militærpoliti i mere end tre år
og jeg har glædet mig over de mange gode og positive oplevelser dette har ført
med sig lige fra den daglige udfordring
med uddannelse af vort unge militærpolitipersonel til opstilling og udsendelse
af militærpolitienheder til vore internationale opgaver. Men også de mange øvrige aktiviteter jeg har fået lov at deltage
i såsom MP-udnævnelser på Hærens Logistikskole og MP-jubilarstævner arrangeret af Militærpolitiforeningen
hvert år i august.
Jeg ønsker militærpolitiet held og lykke
med de mange nye udfordringer og alt
godt i tiden fremover. Jeg håber og forventer, at man overalt vil værne om professionalismen i udøvelsen af militærpolititjenesten, således at respekten om
den danske militærpolitiindsats og det
danske militærpoliti kan opretholdes.
Venlig hilsen
Flemming Larsen
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40 års jubilæum
I det herrens år 1965 blev et særdeles kompetent hold sergenter udnævnt til
MP-SGér. Det drejer sig om SG-hold 23, som bestod af ialt 10 personer.
Flere af os har ikke set hinanden siden, medens andre har set mere eller mindre til hinanden i årenes løb.
Til vores 25 års jubilæum var vi samlet 6 af de 10, og jeg synes det kunne
være morsomt at mødes igen ved 40 års jubilæet. Dette bliver, hvis det følger
trenden fra tidligere år, afholdt på Hvorup Kaserne (Aalborg Kaserner) den
sidste lørdag i august måned. Tænk, hvis vi kunne samles alle 10 (hvis alle ellers er i live ?).
Måske er jeg lidt tidligt ude, men på den anden side set, kan man vel ikke
være for tidligt på den med et godt budskab.
Der skal her lyde en kraftig opfordring til alle jer fra hold 23, til at reservere
en dag i selskab med gamle kammerater.
Der vil sikkert komme nok en reminder i bladet, når tiden nærmer sig. Men
synes I om idéen, så skal I være velkomne til at kontakte mig. Det kan ske
skriftligt til min adresse: Lundmosevej 4, 8620 Kjellerup, eller på telefon
8688 6082 og 4017 7166.
Og så kunne det iøvrigt også være morsomt at se en stor flok af de MPKPére, som også kan holde 40 års jubilæum. Det må dreje sig om KPholdene 69, 70 og 71.
Der findes sikkert en eller flere fra disse hold, som vil påtage sig opgaven
som kontaktperson og "indpisker".
På forhåbentlig - og fornøjeligt - gensyn !
Ole Pedersen (skolenr. 11)

Dødsfald.
Poul E. Laursen “Laura” døde den 8. August 2004, 78 år gammel.
Poul var født og voksede op i Nykøbing Sjælland.
19 år gammel blev han indkaldt som soldat, hvor han kort efter
kom til Militærpolitiet.
Som underkorporal 191/1946 med brigadenummer 00067, var han tjenestegørende i Tyskland - Jever - i perioden oktober 1947 - april 1948.
I 1951 blev Poul Laursen ansat på den daværende Artillerikaserne i Holbæk og
i 1954 blev han som materielforvalter ansat på militærdepotet i Vipperød, hvor
han og familien efterfølgende boede i 42 år, indtil han som 70-årig blev pensioneret.
I 1992 modtog han Hendes Majestæt Dronningens fortjenstmedalje i sølv for
40 års tro tjeneste.
Ole Laursen
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Når jeg læser E.O.A.Hedegaard's bog
fra 1972 "Militærpolitiets Historie" har
jeg svært ved at finde noget om
grænsekontrollen og bladet "Det røde
betræk" har da også efterlyst indlæg om
emnet.
Det er efterhånden 47 år siden jeg gjorde
tjeneste ved denne enhed, så der er nok
groet noget mos på hukommelsen. Men
i håbet om, at andre vil supplere med
hvad de kan huske vil jeg gerne bidrage
med, hvad jeg husker.
Efter afslutningen på MP-skolen i Jægersborg i foråret 1957 blev vi fordelt til
vore fremtidige tjenestesteder, og jeg
skulle efter ønske til grænsekontrollen i
Padborg.
Vi var 6 MP-korporaler, der skulle starte
ved grænsekontrollen. Efter nogle dages
indkvartering i selve lejren fik vi udpeget vort fremtidige kvarter i en barak
uden for selve lejren - vi måtte ikke have
for meget samkvem med de øvrige værnepligtige. Vi var forventningsfulde i forhold til det stort set ukendt job, som indeholdt forskellige overraskelser.
En af mine overraskelser var, at jeg skulle være leder af det lille tjenestested med
6 MP-korporaler, 4 toldkorporaler og 4
menige, som alle blev indkvarteret i
barakken, som jeg ikke husker nummeret på, og som siden er fjernet fra jordens overflade.
Som introduktion til jobbet fik vi blandt
andet foretræde for toldinspektøren i
Padborg.
Han fortalte noget om vore opgaver og
forpligtelser.
Vi skulle på de ”civile” myndigheders
vegne varetage al kontrol med militære
personers passage af grænsen og kontrollere deres eventuelt medbragte toldpligtige varer.

Da vi for at varetage vore opgaver ofte
skulle passere landegrænsen blev vi udstyret med et "Frontier pas", medens alle andre militærpersoner skulle medbringe en "marchordre" ved grænsepassage.
Toldinspektøren indskærpede for os, at
vi under vore mange grænsepassager ikke måtte lade os friste til at medtage toldpligtige varer uden at klarere.
Såfremt blot en enkelt af os blev afsløret i smugleri, ville hele holdet blive
fjernet fra den militære grænsekontrol.
Således formanet kunne vi med toldinspektørens bemyndigelse i gang med opgaven.
Denne kollektive konsekvens var meget snedigt formuleret, for dermed ville
jo enhver af holdet være med til at afværge eventuelle tilløb til smugleri, såfremt man var interesseret i at fortsætte
tjenesten på stedet.
En anden interessant oplevelse var mødet med lejrkommandant oberstløjtnant
Eggers, der også havde en funktion, der
hed kommandør for Dansk Militær
Grænsekontrol.
Vi følte at vi havde hans særlige bevågenhed, han kaldte os "mine soldater".
Måske fordi han ikke kunne operere
med dem der hørte til forsyningstroppernes befalingsmandsskole.
Hans forskrifter for tjenesten var ret enkle.
Vi skulle overvåge den militære passage af grænseovergangen hovedsagelig
biler over Kruså og tog, der passerede
Padborg. Endvidere skulle vi kontrollere forsyningstogene fra Danmark til
Det Danske Kommando i Tyskland.
I efterkrigstidens Tyskland savnede
man mange varer, og der var der forekommet en del tilfælde af plyndringer
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af vore tog. Så når togene holdt på rangerterrænet Flensburg Weihe skulle vi
kontrollere, at plomberne var intakte.
I øvrigt ønskede oberstløjtnanten, at vi
”viste flaget” så meget som muligt ved
patruljering i åben jeep på begge sider
af landegrænsen, samt føre tilsyn med
de mindre grænseovergange, som der
var en hel del af.
Derudover ønskede han også, at vi lejlighedsvis inspicerede nattelivet i
Flensborg - uniformerede forstår sig.
Iøvrigt var han ikke bleg for selv at deltage i sådanne aftenpatruljer.
En aften var jeg ved at komme i vanskeligheder på en restaurant der hed Colloseum. Vi var nogle stykker i uniform,
og en yngre tysker satte sig ved vores
bord for at snakke med os. I samtalens
løb fortalte han, at han som tysk soldat
under 2. verdenskrig havde været pilot
på tyske jetjagere. Jeg nægtede at tro på
ham, fordi jeg ikke mente, at det tyske
luftvåben havde jetjagere.
Det blev han temmelig ophidset over og
ville begynde håndgemæng med mig.
Selv om jeg på MP-skolen havde lært en
del selvforsvar og boksning, var jeg ikke særlig glad for at blive involveret i
værtshusslagsmål i Tyskland.
Heldigvis fik restauratøren/personalet
hurtigt befordret vores ven uden for og
forklaret ham, at han ikke skulle komme mere den aften.
Senere fik jeg at vide, at restauratøren
var dansksindet, og at det nok havde
medvirket til episodens heldige afslutning. Endnu senere læste jeg, at Tyskland hen mod 2. verdenskrigs afslutning
rent faktisk havde jetjagere på forsøgsstadiet, man nåede ikke så langt, at de
blev indsat i kamphandlinger Vor tyske
ven kunne derfor godt have været pilot
på et jetfly. Efter den veloverståede episode kunne vi fortsætte vore studier i
restaurationsmiljøet, dog efterhånden
med en decimeret styrke fordi en af vort
hold på et senere tidspunkt af aftenen
følte behov for frisk luft, og derfor gik
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lidt uden for på gaden. Da vi senere
kom ud på gaden, kunne vi ikke finde
ham, og måtte tage hjem til Padborg
uden ham.
Vi var lidt bekymrede, men det endte også lykkeligt.
Vor kammerat var gået en tur for at friske hjernen, men derunder var han
havnet i et villakvarter i den sydlige del
af byen og kunne ikke finde tilbage
igen.
Men tysk politi viste stor hjælpsomhed
og sørgede for, at han kom på rette kurs,
så næste morgen var han klar igen til
tjenstlige opgaver.
Oberstløjtnanten tog andre initiativer
til, at vi kom rundt i landskabet, for eksempel en udflugt for at besigtige
Glücksburg slot, eller da en af toldkorporalerne bad om tjenestefri til at søge
en stilling ved toldkammeret i Assens.
Det blev afslået. Oberstløjtnanten beordrede vedkommende og mig på tjeneste
med kurerpost til kasernen i Haderslev,
hvor han havde bestilt frokost til os.
Derefter skulle vi køre til Årøsund, hvorfra tolderen så kunne tage færgen til Assens, medens jeg holdt øje med køretøjet. Han fik stillingen.
En dag vi kørte patrulje syd for landegrænsen kom vi forbi et terræn, hvor en
enhed af Bundeswehr var i færd med
træning. Øvelseslederen beordrede
"front" og gjorde honnør, medens vi passerede.
Vi mente ikke vi skulle inspicere de tyske enheder, men forsøgte at holde masken og besvarede hilsenen.
De første år efter 2. verdenskrigs afslutning måtte Tyskland ikke have nogen
militærmagt, men i 50'erne kunne de så
småt begynde at opbygge en hær igen,
og det var så det vi observerede. Et andet udslag af høflighed var, at oberstløjtnanten dekreterede, at alle værnepligtige i lejren havde hilsepligt, når
de mødte militærpolitiet.
Så når vi gik på vejen mellem soldaterhjemmet og lejren, kunne det blive til ad-

skillige ganges hilsen.
Jeg tror ikke, det var særligt populært
hos ret mange.
En meget ærefuld opgave, som oberstløjtnanten sendte os ud på, bestod i, at vi
skulle stille med en fint rengjort jeep og
2 MP-korporaler i fuld ornat for at køre
officerer med fruer til middagsselskab
hos oberstløjtnanten. De boede i samme
barakområde.
Grænselandet var et godt sted at være
soldat. Man mærkede, at sønderjyderne var glade for at se danske soldater, og
det kunne jo gøre livet mere behageligt
for os. Tjenesten var relevant og interessant, og det kendskab jeg fik til landegrænsens små krinkelkroge, kom mig
senere til gode, da toldgrænsekorpset
(Gendarmeriet) i 1969-70 skulle nedlægges og jeg var med til at planlægge
og aftale hvilke opgaver politiet skulle
overtage og hvorledes de skulle udføres.

Desværre for os blev det i sommeren
1957 bestemt fra højere sted at Dansk
Militær Grænsekontrol skulle nedlægges.
Nogen sagde, at officerer i hærkommandoen helst ville se den militære
grænsekontrol fjernet, fordi det kunne
være irritererende for en officer på tjenesterejse mellem Danmark og Det Danske Kommando i Tyskland, at han skulle kontrolleres af en MP korporal ved
landegrænsen.
Måske er det mere tjenstligt korrekt at sige, at grænsekontrollen blev overflødig, fordi Det Danske Kommando i
Tyskland var under afvikling.
Hvorom alting er, så blev toldkorporalerne sendt til deres oprindelige regiment, og vi militærpolitikorporaler skulle fortsætte vor tjeneste ved Vestre
Landsdelskommando i Århus.
Erik Birkerod Nielsen,
MP-KP hold 21.

MP'ere som lærer
Den 20. december 2004 stod militærpolitiet for undervisning i særlig politioperationer på Helsingør Brandskole.
Lokalforening København benyttede
lejligheden til, at få transporteret nogle
MP effekter frem til Militærpolitiets
Historiske Samling.
Effekterne stammede fra boet efter
MPKP Arne Deichmann.

MP-sergent Thomas Hauge Jeppesen,
SG-114; får overrakt nogle eksemplarer af DrB af Lasse B. Ravn, mens
lokalforeningsformanden Aksel Bo
Ravn, SG-61, ser til.
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Den københavnske side

Godt nyt år
Lokalforeningen ønsker medlemmerne
med familie m.fl. et godt og
lykkebringende nyt år med tak for året
der svandt.
Vi håber at se medlemmerne rigtig
mange gange i løbet af 2005.
Bestyrelsen

Københavns
Hovedbrandstation
Nok en gang indbyder bestyrelsen til et
besøg på en - for de fleste - ukendt
arbejdsplads, idet vi
fredag den 18. februar 2005, kl. 13:00
kigger indenfor på Københavns
Hovedbrandstation, H.C. Andersens
Boulevard 23, og dér får såvel en
rundvisning som en orientering om det
daglige arbejde, der rummer både
positive og negative episoder.
Efter besøget - varighed 1-1½ time - går
vi over gaden (boulevarden) til
restaurant Copenhagen Corner, hvor vi
nyder såvel eftermiddagskaffen for
egen regning som hinandens selskab,
og de smukke lokaler med udsigten ud
over Rådhuspladsens pulserende liv.
Tilmelding senest den 10. februar 2005
til Andreas Wilson, telefon 4494-4381.
På hyggeligt gensyn siger
Bestyrelsen
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Generalforsamling
MP-København indkalder herved til
ordinær generalforsamling
tirsdag den 15. marts 2005
i Kastellet, Nordre Magasin, klokken
19:00
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
og budget.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af:
1. Lokalformand.
2, Et bestyrelsesmedlem
3. To bestyrelsessuppleanter.
4. To revisorer.
5. En revisorsuppleant.
6. To repræsentantskabsmedlemmer.
7. En repræsentantskabssuppleant
8. En Skydeleder.
9. En Skydelederassistent.
10. En Fanebærer.
6. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest den 7/3-2005.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skyttelauget
Vi har i forårssæsonen planlagt skydning tirsdagene
den 8. februar 2005,
den 1. marts 2005,
den 29. marts 2005 og
den 12. april 2005 (med efterfølgende
afslutning på "London Pub") fra kl.
18:00 længst til kl. 21:00 på banerne på
Østerbrogade.
Der er samtidig lagt op til kammeratligt samvær og måske et spil kort!
Preben Larsen og Flemming Ørhem

Bankospillet
Det var lørdag den 20/11 2004. I år er jeg
for 3. gang med som medhjælpende hustru og "praktiske gris". Jeg har bagt en
kage, jeg har skaffet og købt ind til diverse præmier - som er utroligt flotte, (synes
jeg selv) - jeg møder op kl. 12 sammen
med bestyrelsen, og vi placerer stole og
borde, og dækker op til ca. 60 personer,
som vi alle håber på vil møde til årets
store bankospil på Kastellet.
Inden spillet begynder kl. ca. 13:30 har
Bodil Jacobsen fået forevist den fine inskription i klokken, som hun sidste år har
foræret foreningen; den gamle klokke
forsvandt nemlig sammen med det gamle bankospil.
Kl. ca. 13:30 orienterer lokalformanden
om slagets gang i løbet af eftermiddagen. Da sidder (kun) 36 personer bænket
omkring kaffe og kage, så der er masser
af plads. Disse 36 personer inkluderer også bestyrelsen - og mig.
Spillet begynder, vi er jo få om at dele de
flotte præmier. Der er en pose kaffe til 1
række, 2 flasker vin til 2 rækker og en

flot nakke- eller ribbenssteg + sidegevinster til 3 rækker.
Der er stor glæde og hurraer hver gang
BANKO-råbet lyder gennem salen.
Vi har et par sjove tildragelser fra den
lørdag eftermiddag. I det kinesiske lotteri, hvor der var solgt 300 lodder, blev
alle bedt om at sige, hvis man ikke ønskede at vinde den sponsorerede æske
cigarer. Fra første bord lød en klar drengestemme højt og tydeligt, yngste deltager, Marcus, 8 år: "den vil jeg da gerne
vinde". (Vi har jo både rygere/ikke rygere blandt os)! Alle grinede lidt. Alle
grinede dog langt højere, da nummeret
blev trukket - hvem? Såmænd: Marcus da var der ikke et øje tørt.
Til sidst skulle Marcus være "lykkens
gudinde" og trække det sidste gevinstnummer, som gjaldt indgangsbilletten.
Det var den flotte købmandskurv til 300
kr. "Nummer 54 siger ungersvenden" og hvem var det - Gæt: det var Marcus´
far!
Se, så morsomt kan man have det til et
lørdags-eftermiddags-bankospil på Kastellet.
Derfor vil jeg med dette års referat opfordre alle medlemmer fra MPKøbenhavn til at møde op næste år. Vi
har det sjovt og fornøjeligt, nogle rigtig
flotte præmier, og jeg synes, det er for
svagt, at foreningen ikke kan mønstre
flere medlemmer til det årlige, "livsnødvendige" bankospil en sådan lørdag
eftermiddag i november.
Ved 18-tiden takkede formanden af og
orienterede om mange nye spændende
arrangementer. (Se nærmere i Det Røde
Betræk). Formanden syntes selv, det
havde været en vellykket eftermiddag, trods det beskedne fremmøde.
Anette Sylvest
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15. marts 2005:
Generalforsamling i Kastellet.

stalde og Theatermuseet i Hoftheatret
på Christiansborg.

21. april 2005:
St. Bededags aften på Kastellets vold.

8. juni 2005:
Guidet rundvisning i Frihedsmuseet.

30. april 2005:
Repræsentantskabsmøde i Odense.
10. maj 2005: Besøg i de kongelige

17.-19. Juni 2005:
"MP-træf-øst" og Grisefest i Tissø.
O NR. 2

Her ses de 15 glade deltagere i Kammeratskabsaftenen på Garderkasernen den 20.
oktober 2004.
Henning Heiberg, KP-15, fotograferede.
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MP foreningen
Fyn
Lokalforeningen Fyn
afholder generalforsamling.
Tirsdag den 22.februar 2005, kl 19.00 på soldaterhjemmet Dannevirke i Odense.
Dagsorden iflg. vedtægter.
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. kasseren fremlægger revideret regnskab
for året 2004
4. fastlæggelse af kontigent for året 2006
5. indkomne forslag
6. valg til bestyrelsen:
a. på valg er formanden, der vælges for 2
år.(pt.formand Svend Pedersen KP 20)
b. på valg er 2 bestyrelsesmedlemmer,
der vælges for 2 år:
Hans Chr. Petersen KP 5
Villy E. Hansen KP 88
c. valg af 2 bestyrelsessupplanter. der
vælges for et år:
Jens Chr. Pedersen KP 83 (1

MP foreningen
Vestjylland

Generalforsamling
Lokalforening Vestjyllands ordinære
generalforsamling afholdes torsdag den
10.3.2005 kl. 19:30 hos Finn Lykke
Svendsen, Kobberupvej 33, Mejrup,
7500 Holstebro.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Bestyrelsen vil glæde sig over et stort
fremmøde.
Finn Lykke Svendsen

Bowlingaften
Onsdag den 27.10.04 havde lokalforening Vestjylland indkaldt til ”Bowlingaften” i Holstebro. De tilmeldte 14 personer havde en hyggelig aften, der startede med en god bøf med tilbehør. Her-

supplant)
Poul E. F. Mariussen KP 18 (2
supplant)
d. valg af 2 revissorer. der vælges for 1
år
Poul E. F. Mariussen KP 18
Knud H. Hansen KP 6
e. valg af revissorsupplant, der vælges
for 1 år.
Niels Henrik Carlsen KP 18
7. valg af 5 repræssentanter til repræssentantskabsmødet: lørdag den 30.april
2005, på Soldaterhjemmet "Dannevirke" i Odense.
8. Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde,senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Lokalforeningen vil være vært på generalforsamlingen med kaffe/the og et par stk
smørebrød.
Evt. tilmelding til Helge V.Thomsen TLF
6612 4937( helst mellem 18.30-19.30)
På bestyrelsens vegne
Svend Pedersen.

efter var der så bowling. Selv om det ærgrede Poul Erik voldsomt, måtte han erkende (efter flere gange fintælling ), at
aftenens ”Grand Old Man” Ove Ovesen
fra Bording, var vinder af den store bowlingturnering og dermed præmien en
flaske god rødvin.
En rigtig hyggelig aften.

”Jule-Banko”
17 voksne og 5 børn havde fundet vej til
årets jule-banko i lokalforeningen. Mange fine præmier blev som sædvanligt
uretfærdigt fordelt på meget få familier.
Men ellers var det en fin aften med småkager, julegløg og kaffe og masser af
julestemning. Denne tradition har vist
sig levedygtig og er gennemført næsten
hvert år i lokalforeningens levetid.
Kiss og Flemming.
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MP foreningen
Nordjylland

Arrangementer i
Nordjylland
04-03 Ølsmagning. Foreningen afholder øls-
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magning på MP`stuen kl.1900
Flere og flere har fået øjnene op for det gode
øl og udskifter den traditionelle discountpilsner med nogle mere eksotiske øltyper.
Denne aften vil der blive mulighed for at
smage nogle af de spændende udenlandske
og danske øltyper. Der vil også blive mulighed for at høre om øllets tilblivelse, opbevaring, gode råd til øl og mad. Og selvfølgelig hvordan man drikker øl.
Det hele krydres med en række mere eller

TISSØ

MP foreningen
Tissø

Ordinær
GENERALFORSAMLING
fredag d. 18. februar 2004 kl. 18,00 ved
Gitte og Jørgen - Tissø Frugtplantage,
Søvejen 33, Jerslev.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Beretninga. formanden
b. skydelauget
3. Revideret regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Fremtidigt virke
6. Valg:
a. kasserer Jørgen Nielsen,
modtager genvalg
b. sekretær Oluf Sørensen,
modtager genvalg
b. suppleant Arne Winther
modtager genvalg
c. revisor (bilagskontrollant
Erik Jeppesen modtager genvalg
d. revisor suppl. Bent Mitchell
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mindre sandfærdige historier fra øllets verden
Alle er velkomne med ledsager. Pris pr. person. 55,00 kr. Tilmelding til Jakob Mølgaard telefon 98161548, senest d. 25-0205.
08-03 Der afholdes andespil i SG. messen
på Hvorup. Spilet starter kl. 1900 dørene åbnes kl. 1800.
15-03 Nordjylland afholder generalforsamling. Generalforsamlingen der holdes på
MP´stuen, starter kl. 1900. Dagsorden efter
vedtægterne. Foreningen vil være vært ved
et mindre traktement, derfor ser vi gerne tilmelding til formanden.

modtager genvalg
e. 5 repræsentantskabsmedlemmer
7. Eventuelt
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Damerne vil under generalforsamlingen
få serveret et glas vin oppe i stuen ved
Gitte.
Efter generalforsamlingen deltager damerne i spisningen af de gule ærter.
Af hensyn til de gule ærter helst tilmelding senest d. 14/2.
Vel mødt
bestyrelsen

Teatertur lørdag
d. 9. april kl. 20
til Krabasken i Slagelse.
”WE'LL MEET AGAIN”.
Musikalsk nostalgi om 2. verdenskrig.
MP TISSØ har sikret sig 40 billetter,
det kræver bindende tilmelding senest
d. 30/1 2005 til Erik: 5826 3195
Pris: 150 kr., heri 3 snitter efter forestillingen.

MP-Foreningen
Sønderjylland
afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 15. marts 2005 kl. 19:00, i
Hjemmeværnsgården, Kongeåvej 17,
Gredsted ved Gredstedbro. (I den Gl. børnehave ved skolen, vest for landevejen).
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formanden aflægger beretning for det
forløbne år.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Behandling af evt. indkomne forslag.
7. Valg af:
a. Formand. På valg er Erling Lund Juhl,
(SG-47).
b. 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Peter Terp Kraft, (SG-59).
c. 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er:
Hans Heinrich Holtzmann, (KP-7), og
Anders E. Nørby, (KP-39).
d. 2. revisorer. På valg er:
Erling Keller, (KP-17), og Carl Frode
Flint, (SG-49).
e. 1 revisorsuppleant. På valg er Ronald B. Kodal, (KP-11).
f. 1 faneansvarlig. På valg er Kim
Buchwald Hansen, (SG-63).
g. 1 suppleant for den faneansvarlige.
På valg er Peter Jepsen (KP-62).
h. 5 repræsentantskabsmedlemmer.
(De skal deltage i repræsentantskabsmødet i Odense, lørdag den 30. april
2005).
8. Eventuelt.

Herunder udtrækning af vinderen til
to flasker vin, blandt de medlemmer
som har indbetalt deres kontingent
for år 2005 inden den 10. marts 2005.
Hvis vinderen ikke er tilstede, så sendes præmien. Sidste års vinder var
Ole Olsen, (KP-52), Fredericia.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag den 1.
marts 2005.
Umiddelbart efter selve generalforsamlingen får vi de traditionsrige gule ærter
samt tilbehør.
Aftenen sluttes af med et foredrag ved
politiinspektør Else Eriksen, (gift med
Karl Petersen, SG-41). Hun er ansat ved
grænsepolitiet og vil berette om deres
dagligdag. Politiet oprustede den mobile baglandspatrulje ved Danmarks indtræden i Schengen samarbejdet, da man
fjernede grænsekontrollen helt, og de
har mange spændende oplevelser. Der
serveres samtidigt kaffe/the med småkager.
Prisen er 50,- kr. pr. person, + drikkevarer. Alle medlemmer af Militærpolitiforeningen i Danmark er velkomne. Familierne er selvfølgelig også indbudt.
Af hensyn til maden beder vi om tilmelding senest fredag den 11. marts
2005.
Vel mødt,
bestyrelsen
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MP foreningen
Østjylland

Afholdes d. 16. marts 2005 kl. 19.00
på restaurant Festens Menu, Alstrup Allé 4, 8361 Hasselager med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2004 samt
forelæggelse af aktivitetsplan for
2005.
3. Godkendelse af regnskab 2004 samt
forelæggelse af budget for 2005, herunder fastlæggelse af kontingent for
2006.
4. Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest onsdag d. 2. marts).
5. Valg af bestyrelse
a. Formand
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (På
valg er Klaus Klausen og Ole Pedersen).
c. Suppleant (På valg er Oluf Degnbol).
d. 5 medlemmer til landsforeningens
repræsentantskab.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
(På valg er hhv. Preben Kjær Pedersen og Verner Vistisen).
7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen serveres gule ærter med tilbehør til den traditionelle pris af kr. 99. Tilmelding til spisning
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til formanden senest d. 11. marts (Se
tlf.nr. bagest i DrB).
I forbindelse med generalforsamlingen
vil der blive givet en orientering om det
fremtidige danske forsvar, herunder
MP's organisation og opgaver.
Alle MP'ere i Århus og Vejle amter er
velkomne. Kom og oplev den gamle
kammeratlige MP-ånd.
Steen Ladefoged/formand

Torskegilde
Vort traditionelle torskegilde (uden
ledsager) afholdes i år på restaurant
Thorsmølle. Menu: Torsk, som en sådan bør serveres med avec, og efterfølgende pandekager.
Marts 2005. Generalforsamling 2005
Medlemmer af lokalforeningen vil som
sædvanligt få indbydelse pr. post. Andre MP'ere er velkomne og kan kontakte formanden.
Steen Ladefoged/formand

MP foreningen
Storstrømmen
Indkaldelse til
ordinær generalforsamling 2005
MP-foreningen Storstrømmens ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 16. marts 2005 kl. 1900 i MPstuen på Vordingborg kaserne.
Foreløbig dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formanden aflægger beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag, se
nedenfor *)
7. Valg af :
formand
1 bestyrelsesmedlem
2 bestyrelsessuppleanter
2 revisorer
1 revisorsuppleant
5 repræsentantskabsmedlemmer
(heraf gerne 2 fra bestyrelsen)
7. Eventuelt.
*) Ifølge vedtægternes § 15 skal evt. forslag være formanden i hænde senest 2
uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til ændring af vedtægterne skal dog være formanden i hænde senest den 1. februar 2005.
Under generalforsamlingen er lokalforeningen vært ved øl/vand og efterfølgende serveres kaffe og kage.
p.b.v.
Niels Møller Thomsen (formand)
tlf. 55 77 04 01.

Kommende
arrangementer
Onsdag den 16. februar 2005 kl. 1900
på MP-stuen, Vordingborg kaserne
Vor kasserer, FS (Flemming Steen Pedersen) fortæller om bl.a. sin nylige opgave i Irak.
Se DRB nr 8 (november 2004)
Mange vil forhåbentlig høre om FS`s
mange internationale opgaver - ingen tilmelding.
Onsdag den 16. marts 2005 kl 1900
på MP-stuen
Generalforsamlingen , se ovenfor
Bestyrelsen henstiller til medlemmerne
at møde op her - også for at få indflydelse på foreningens videre arbejde.
April/Maj 2005
Repræsentantskabsmøde i Odense. Se
nærmere i senere nummer af DRB.
Alle medlemmer kan deltage
Besøg hos Marineforeningen i Nykøbing F., hvor vi præsenteres for foreningens virke og for deres nyindrettede lokaler.
Nærmere herom i senere nummer af
DRB.
Læs også i DRB om vore naboklubbers arrangementer
Er du interesseret - så ring til Niels på
55770401
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MAND OG MAND IMELLEM
Nye udfordringer
Chefen for militærpolitiskolen, major
O.B.Kristensen, forlod midlertidigt sin
post den 1.12.2004, for at deltage i forberedelser med henblik på udsendelse
til nye udfordringer blandt MP'er i Irak.

Ny MP-skolechef
Den 1.12.2004 tiltrådte kaptajn O.N.Lund stillingen som fungerende chef
for Militærpolitisektionen ved Hærens
Logistikskole (MP-skolen).

Forstærkning
til MP i Irak
Danmark forbereder sig på at forstærke
det nuværende MP-hold i Irak op til det
kommende valg, der er fastsat til at skulle finde sted den 30. januar 2005, med
20 ekstra MP'ere. Når vi hertil regner de
7 MP'ere fra Søværnet der er på mission
som Protection Team Basra livvagter
for den danske konsul samt det af udenrigsministeriet udsendte personel - vil
det så, i denne periode, være det største
kontingent MP'ere, siden danske
MP'ere afsluttede deres tjeneste i Tyskland, der deltager i en enkelt mission.

Fornem hæder
Kurt Dreyer, KP-77, der er skuespiller
og netop fyldt 60 år, har modtaget Ole
Haslunds Legat på 50.000 kr. Kurt har
de seneste seks år været ansvarlig for instruktionen af Nyborg Voldspillene og
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er i øjeblikket i gang med prøverne på
Odense Teaters kommende opsætning
af Holbergs ”Maskarade”.

MP'ere
i katastrofeindsats
Hærens Operative Kommando har
færdige planer for udsendelse af danske
ingeniør enheder, der skal hjælpe til ved
oprydningen efter den alvorlige naturkatastrofe i Østasien. Såfremt disse planer føres ud i livet vil ingeniørerne få følgeskab af 4 MP'ere.

Kommende
MP-skolechef
Den 1. februar 2005 overtager kaptajn
C.C.Mørk jobbet fra kaptajn O.N.Lund,
som fungerende chef for Militærpolitisektionen ved Hærens Logistikskole (
MP-skolen ).

deadline for
tekst til
DrB nr. 2
er 11. februar

Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Skolegade 25, 6600 Vejen
7696 1155

Hovedbestyrelse:
Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
6740 Bramming
7510 2107
formand@
militarypolice.dk
Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro
9826 8599
nastformand@
militarypolice.dk
Hovedkasserer:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25, 6600 Vejen
7696 1155
kasserer@
militarypolice.dk
Sekretær:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
5577 0401
sekretar@
militarypolice.dk

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Aksel Bo Ravn
Birkehegnet 7, Apperup
3140 Ålsgårde
7025 0358
VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
9742 6182
FYN:

IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV.
6617 5720
webmaster@
militarypolice.dk
www.militarypolice.dk
Hovedbest.medlem
Ole Olsen
Vestermark 12
6400 Sønderborg
7442 5814
souvenir@
militarypolice.dk
Hovedbest.medlem
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby
5826 3195
fodselsdagsfond@
militarypolice.dk

Fanebærer:

Souvenirbod:
Ole Olsen
Vestermark 12
6400 Sønderborg
7442 5814
souvenir@
militarypolice.dk
Girokonto: 1 14 86 99

Militærpolitiets
Historiske Samling:
c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby
Formand:
Carl Bratved
I bestyrelsen:
Frants Dalby
Jess Torp
Flemming Ørhem
Hans Seiberg

Mogens J. Holm
3251 0364
fanen@militarypolice.dk Chefkustode:
Gert B. Jensen
Fødselsdagsfond:
Hadsundvej 19
Erik Hansen
9000 Aalborg
Risbjergvej 27
9811 3173
4291 Ruds Vedby
2cv@stofanet.dk
5826 3195
fodselsdagsfond@
militarypolice.dk
Girokonto: 6 53 92 97

Svend Pedersen
Mølleløkkevej 19, st. nr. 5
5000 Odense C
6613 9889
mpfyn@mail.dk
NORDJYLLAND:
Jacob Mølgaard
Rantzausgade 47, st.th.
9000 Aalborg
9816 1548
lillepludder@hotmail.com
TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27, 4291 Ruds Vedby
5826 3195
e-a.hansen@mail.dk

SØNDERJYLLAND:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25, 6600 Vejen
7696 1155
ej@v-e-c.dk
ØSTJYLLAND:
Steen Ladefoged
Gammel Skolevej 46, Vrold
8660 Skanderbog
8652 5199
ccc32938@vip.cybercity.dk
STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
5577 0401
nielsmoeller.tho@
wanadoo.dk
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Militærpolitiforeningen
i Danmark
Skolegade 25,
6600 Vejen

Eftersendes ikke ved vedvarende adresseforandring,
men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse.
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SOLDATERHJEMMET

Dannevirke
Odense

Godthåbsvej 4 • 2000 Frederiksberg
Rev./gæst 38 10 06 42 • Tlf. 38 33 13 36

Tlf. 6611 3054
Det gode møde- og spisested
for alle adgangsberettigede

- Her får alle råd til den
- møre bøf...
-Giv manden en tur i byen!
Kai & Jeppe, KP-hold 2

KJELDGAARD & STADSING A/S
HAUSER PLADS 16 • 1127 KØBENHAVN K • TLF. 33 14 44 76
Kurt Kjeldgaard »KK« SG-hold 27

ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

1 stk. Super Baseball Cap.

70.-

»Low profile«.
Børstet bomuld og strop m/metalspænde..
Kontakt Souvenirboden . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.

