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Ingen arbejdsgruppe!
Med henvisning til overskriften på
forsiden af Berlingske Tidende tirsdag
den 6. februar 2001 skal det understreges, at der ikke eksisterer nogen arbejdsgruppe med deltagelse af Forsvarschefen og Chefen for Forsvarsstaben, som skal se på nye besparelser
i Forsvaret.
Forsvarschefen understreger, at alle
Forsvarets kræfter er koncentreret om
at gennemføre det nuværende forsvarsforlig, som gælder frem til den 1.
januar 2005, samtidig med at de hjemlige og internationale opgaver løses
målrettet og effektivt.
Med det nuværende forsvarsforlig
vil der i løbet af nogle år blive skabt
den længe påkrævede sammenhæng
mellem mål og midler. Alle omlægninger er sat i værk. Vi er på vej gennem tunnelen. 2001 er det hårdeste år.
Allerede i 2002 bliver det bedre, og så
er vi tæt på lyset. Det er meget væsentligt, at vi i Forsvaret står sammen
igennem denne særdeles udfordrende
periode, siger general Christian Hvidt.
Forsvarschefen har i juni 2000 givet sit bud på, hvordan Forsvaret skal
udvikles frem mod 2010. Disse bud er
givet i Vision 2010, som er tilgængelig
på Forsvarskommandoens hjemmeside www.forsvarskommandoen.dk og
få Forsvarets Informationsserver under Styringsgrundlag, Beretninger,
Rapporter mv.
Det sidste afsnit i forordet til Vision
2010 siger: »Der skal ikke være tvivl
om, at udgangspunktet for visionen er
en robust national militær struktur
med balance mellem mål og midler.
Visionen bygger endvidere på personellet - militære og civile mænd og
kvinder - som Forsvarets vigtigste ressource, samt videreførsel af »den danske model« med værnepligten som et
centralt element.«

MILITÆRPOLITI
FORENINGEN
I DANMARK

DET RØDE
BETRÆK
DIGET 10, 1. tv.,
2600 GLOSTRUP
E-mail: drb@militarypolice.dk
(ikke billeder og grafik)
Ansvarshavende redaktør:
Flemming Ørhem
Telefon: 43 45 66 19
http://hjem.get2net.dk/oerhem/MP
I redaktionen:
J. O. Larsen
Erik Hansen
Erik Løvenvig
Redaktionen er afsluttet
den 10. februar 2001.
Artikler og stof til næste nummer
skal være redaktionen i hænde
senest den 23. februar 2001.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Tryk:
Vestergaards Bogtrykkeri, Hjørring
☎ 98 92 05 00
Miljøcertifikat DNV ISO 14001
Forsidebillede:
Den kommende chef for DANILOG,
oberst Bjarne Hesselberg og frue
får forevist »Kongejeepen« af
MP-Storstrømmens næstformand,
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TIL LYKKE
– fødselsdage i marts
75 år
Den 15. Svend H. Mølgaard, KP-4
Svalevej 15,
4270 Høng

Eigil H. Rasmussen, KP-21
Holms Havevej 7,
7100 Vejle
Den 2. Finn J. Petersen, KP-22
Ørnevej 7,
3660 Stenløse
Poul E. Pedersen, KP-22
Bødkervej 5,
3100 Hornbæk

Den 18. Erik Sørensen, KP-3
Engvej 96, st.th.,
2791 Dragør

Den 6. Erling L. Friis, KP-25
Odensevej 40,
5750 Ringe

Den 27. Gunner O. Myrthue, KP-5
Erikaparken 7, 1.tv.,
2820 Gentofte

Den 8. Birger F. Frederiksen, KP-28
Præstevænget 10,
5700 Svendborg

Den 28. Poul E. Laursen, KP-2
Lundestrædet 14, 1.th.,
4300 Holbæk

Den 10. Vagn Aa. Rasmussen, KP-19
Brådevej 3,
4500 Nykøbing Sj.

70 år
Den 2. Carl E. Lange, KP-11
Mimersvej 12,
8900 Randers

Den 15. Erik S.M. Glejberg, SG-4
Mylius Erichsensvej 12,
Søndermarken
7100 Vejle

Den 2. Harly Helsing, KP-14
Mølleparkvej 2/48,
6715 Esbjerg N

Den 19. Henning O. Larsen, KP-21
Holmevej 105,
2860 Søborg

Den 13. L. Benny Jørgensen, KP-13
Granparken 18,
4690 Haslev
Den 17. Ove Bjerregaard, KP-14
Skolekrogen 64,
3500 Værløse
Den 21. Leo V. L. Petersen, KP-13
Alleen 113, 1.th.,
2770 Kastrup
Ebbe Filstrup, KP-13
Grønnevang 55,
2970 Hørsholm
Den 27. Tue Andresen, KP-12
Højdevej 28,
2670 Greve
Den 29. Arne S. Sørensen, KP-14
Duevej 124, st.tv.,
2000 Frederiksberg
65 år
Den 1. Hans Rasmussen, KP-20
Brøndumvej 5,
4130 Viby Sjælland

4

Carl Allesø, KP-21
Søkildevej 17, Allesø
5270 Odense N
Den 23. Arthur A. Sand, KP-21
Bonderup Vestergade 36,
9690 Fjerritslev
Hans J. Kristensen, KP-23
Skolebakken 19, Tønning
8740 Brædstrup
Den 31. Robert H. Sonne, KP-20
Tørslevvej 63, Skuldelev
4050 Skibby
60 år
Den 1. Børge Størup, KP-43
Vinbjergvej 9,
7120 Vejle Øst
Den 2. Knud B. Lindhardt, KP-54
Grenhusene 63,
2650 Hvidovre
Den 9. John Hebo Nielsen, KP-45
Svalevej 14,
2900 Hellerup

Fra MP’erne på Afrikas horn
(Nyhedbrevene er hentet fra SHIRBRIGS hjemmeside)

Klokken ca. 08:00 lokal tid den 9. december ankom vi til Asmara lufthavn. Thorhauge skulle ifølge vores aftale være ude
at hente os i en minibus, men grundet nogle tekniske »start« problemer måtte vi selv
begynde at gå mod transit lejren. Thorhauge kom dog os i møde på vejen og så var
vi samlet.
Herefter kørte vi en lille rundtur i Asmara for at se byen og veksle nogle penge.
Men uheldet var ude og vi havde dagens
første punktering.
Så måtte vi tilbage til »Leo rent a car«
og brokke os over bilen endnu engang. Der
blev sat nye dæk på og så kunne vi begive
os mod Massawa. Halvvejs punkterede vi
igen, men vi nåede dog til Massawa, hvor
vi fandt vore hotel »Red Sea«.
Her fik vi et enkelt værelse stillet til
rådighed. Altså til 6 mennesker!
Efter at have fundet en plads hver på
gulvet fik vi lidt at spise og så gik vi til ro,
da det havde været en lang tur og begivenhedsrig dag. Især turen ned af bjerget er et
utrolig syn med de små landsbyer liggende
på bjergskråningerne og de mange »hårnålesving«.
Det første vi startede med dagen efter
var at få lappet dæk.
Det foregik på en lidt anderledes måde
end derhjemme. Det var en ca. 10 årig
knægt, der lappede dækket. Afmonteringen af dækket fra fælgen foregik med en
stor hakke og lappen blev banket på slangen med en hammer.
Mens vi ventede spillede vi fodbold
med de lokale unger ved politistationen.
Dernæst fik vi sat skilte ud til »Staging
Area«, som var det område, hvor alle køretøjer skulle samles inden afmarch mod Asmara.
Selv om vi er langt nede i Afrika, kan
det lade sig gøre at møde lokale, der kan
tale norsk. Dette skete under rute reko-

gnosceringen mod Asmara, hvor vi på en
rasteplads ville sætte skilte op og det viste
sig at ejeren af pladsen havde boet i Norge.
Den 11. stod vi op kl. 05:30, for vi skulle tidligt ned på havnen for at modtage det
skib der kom med vore køretøjer.
»Dana Hafnia«, som skibet hed, anløb
ca. kl. 08:30.
Vi fandt 2 af vores køretøjer bagerst i
skibet, bagved noget tømmer som var væltet; så det var først muligt at få dem fra
borde kl. 11:30. Men det ene køretøj kom
dog ud rimelig hurtigt og vi blev sat i arbejde med det samme med at færdselsregulere ude ved »Staging Area«. Vores dag
sluttede kl 19:30 efter at have eskorteret en
kolonne med høje køretøjer under de
første broer mod Asmara.
Dagen efter ringede vores vækkeur kl.
03:45.
Det var dagen, hvor vi skulle have alle
vores køretøjer op til Asmara. Vi blev delt
op i 3 grupper, hvoraf den ene var nede ved
»Staging Area«, den anden midvejs på ruten i en by, der hed »Ginda« og til sidst
havde vi et køretøj, der kørte med den
første kolonne mod Asmara og blev deroppe.
Så var vi dækket ind over hele ruten.
Det lokale politi var meget ivrige efter at
hjælpe, og det gik da også fint med at samarbejde med dem. Vi havde eskorteret den
sidste kolonne op til Asmara kl ca. 20, og
nu var vores opgaver mere eller mindre
Fortsættes på side 7
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Den 13. Erik O. Albæk Jensen, KP-41
Faldtvej 11, Albæk
9330 Dronninglund

Den 8. Karl J. Johansson, KP-89
Griegsvej 13,
7500 Holstebro

Den 15. Erik R. Winther, KP-51
Mørkhøjvej 10,
3660 Stenløse

Den 9. Bent Olsen, KP-93
Dørrøjel 25,
2670 Greve

Den 19. Johnny Andersen, KP-52
Smallesund 24,
3700 Rønne

Den 12. Hans M. Nielsen, KP-95
Rosenbakken 30,
6100 Haderslev

Den 20. Vagn Rose, KP-51
Skovkrogen 6, St. Mølholm
7100 Vejle

Den 13. Flemming Brinkgaard, KP-93
Grithsvej 20,
2791 Dragør

Den 21. John Jensen, KP-43
Kronhjortløkken 236, Korup
5210 Odense NV

Den 14. Leif Pedersen, KP-94
Elmevej 1 C,
3250 Gilleleje

Flemming J. Andersen, KP-53
Jagtvej 109 A, 3.th.,
2200 København N
Den 23. Gregers Krogshøj-Larsen,
KP-63
Skovhegnet 4,
3450 Allerød
Den 26. P. Henning M. Oldrup, KP-43
Pilehavevænge 28,
2625 Vallensbæk
Finn Graff Larsen, KP-49
Kagerup Stationsvej 47,
3200 Helsinge
Den 28. Stig M. Lundby, KP-40
Stoensevej 42, Stoense
5953 Tranekær
Den 29. Bent Alsbæk, KP-54
Refshale Byvej 9,
4930 Maribo
50 år
Den 1. Jens K. Jørgensen, KP-95
Jerstrupvej 67, Toelsvad
5400 Bogense
Den 3. John Maibom, KP-94
Elmevej 3,
4681 Herfølge
Den 4. Leif Buch-Larsen, KP-91
Højvangsvej 10, Vindinge
4000 Roskilde
Den 7. Svend A. Nommesen, SG-48
Hornemansvej 2, Vinding
7100 Vejle
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Den 16. Erik Lovmand, KP-96
Storskovvej 12, Dorf
9330 Dronninglund
Den 16. Aksel J. Lind, KP-97
Kornmarken 10, 1.th.,
3060 Espergærde
Leif Jørgensen, SG-43
Klydevej 10, Snaptun
8700 Horsens
Den 17. Jens Tanghus, KP-92
Klovbygade 38,
4490 Jerslev S
Den 19. Jørgen Christensen, KP-94
Stævnen 112,
3070 Snekkersten
Den 20. Kaj Kristensen, KP-95
Gotlandsvej 4,
8800 Viborg
Den 23. Svend Godsk, KP-98
Tophøjvej 2,
9850 Hirtshals
Den 27. Jørgen H. Hoppe, KP-93
Bygmarken 105, Sonnerup
4060 Kirke Såby
Niels B. Karbo, KP-96
Vosnæsvej 4,
8541 Skødstrup
Den 28. Kai Fl. Larsen, SG-41
Stendalen 120 B,
8850 Bjerringbro
Sender du - holdkammerat – en hilsen?
Det gør jeg!
Erik, KP-8

Fortsat fra side 5
færdige i Massawa i den første periode.
De næste mange dage skulle gå med at
opbygge vores MP-station i lejren udenfor
Asmara betegnet »Green Field«
Noget af det første vi gjorde den 13. var
at få afleveret den minibus, Thorhauge
havde lejet. Søren og Thorhauge var inde
for at aflevere den, men det gik ikke helt
efter planen.
Udlejeren ville have vi skulle betale lejen for 6 dage, selv om vi afleverede den
om morgenen. Det var vi ikke helt enige
om, og efter lidt diskussion satte han dog
også prisen ned.
Resten af dagen gik med at indrette os i
vores nye hjem, et 10 personers telt, og om
aftenen anrettede vi os nogle lækre feltrationer.
Søren og Mikael K. skulle med ned at
hente brændstof i Massawa dagen efter, da
lejren allerede var gået tør for dette pga.
alle de ingeniørmaskiner, der havde kørt
døgnet rundt for at bygge lejren.
Imens satte Hasselager og Thorhauge
FAB’en istand, hvor vi skulle have vores
MP-station, og Lars og Schmidt kørte
rundt i byen for at få kontakt til de lokale
politimyndigheder og ambassaden.
Turen ned til Massawa gik godt, men da
Søren og Michael skulle finde brændstofdepotet var det ikke der, hvor de havde fået
forklaret, at det lå, så de satte tankvognene
til at vente, mens de ledte efter det. Det
skal her indskydes at de havde fået at vide,
at de lukkede kl. 12:00, og på dette tidspunkt var kl. 11:00.
Det lykkedes dem til sidst at finde det,
og de ankom med tankvognene kl 11:40.
De blev bedt om kalibreringspapirer ( dvs.
at man har et skema, der fortæller hvor
mange liter der er i tanken ved et vist antal
cm. ) til tankvognene, da man ikke havde
måler på tankstanderne ved depotet.
Men dette papir var der ikke nogle af de
danske kørere, der havde, så de var nød til
at få brændstoffet fyldt over på en lokal
tankvogn først og derefter over på de danske.
Dette måtte de dog betale 20$ for!
Hele dagen den 15. gik med at oprette

vores MP-station med inventar. Dette blev
gjort ved at vi først skulle tømme en container med alt vores udstyr, derpå finde ud
af, hvad vi skulle bruge, for til sidst at sætte det op inde i MP-stationen.
Men det var ikke bare lige sådan gjort,
for alt udstyret var pakket ned i kasser, der
er lukket forsvarligt, og vi skulle næsten
have alt materiel ud af containeren. Men
det lykkedes da at få »lidt« sol på kroppen
for nogle af os, da vi gik rundt og arbejdede ved containeren.
Lørdag den 16. gik med at rydde op på
MP-stationen og sætte nogle flere ting op.
De af os der havde fået lidt for meget sol
holdt os gerne i skyggen.
Dagens højdepunkt var, da vi havde rejsegilde. Vi fik nemlig serveret et stk. pølse
m. brød og en jule-Tuborg! Vi gemte dog
jule øllen til en anden god gang, da vi skulle på arbejde om aftenen.
4 af os skulle nemlig ind at stå vagt ved
et jule arrangement for UN personel og
den sidste patrulje derhjemme skulle klare
skansen, hvis andet dukkede op.

Glædelig jul
I aften er det juleaften, så skal vi have gaver. Thorhauge og Rasmussen stod op kl.
07:20 og tog en løbetur på 5.200 meter.
Bagefter løb Rasmussen med ingeniørerne
- de skulle ud at løbe en 5.000 meter.
Ca. kl. 09:30 spiste vi brunch, røræg
med bacon og medisterpølse. Efter at jeg
havde spist lidt frokost, rugbrød med
pålæg kørte Thorhauge og Rasmussen ind
til grey house for at se på et telt magen til
dem, som de skal ned og være med til at
stille op i morgen, ellers gik dagen bed at
slappe af og tænke på familien derhjemme,
som går og julehygger, og glæder sig til at
pakke gaver ud. Men vi fik da en gave i
dag, det var en sportstaske og en bøllehue
fra DFDS.
Kl. 16:00 var vi til julefeltgudstjeneste.
Det var meget hyggeligt, og bagefter lokkede præsten med et glas gløgg. Det hjalp
lidt på julestemningen, men det blev ikke
helt det samme. Det var ligesom om, at der
manglede noget, når man sad og sang julesalmer i 30 graders varme.
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Aftensmaden stod på and og flæskesteg
med hvide og brune kartofler og et glas
rødvin. Det var skønt, hurra for kokkene,
men også et lille øf. Ris a la manden var
klumpet og melet - med andre ord USPISELIG.
Vi slog lidt mave og spillede lidt computerspil, så hørte vi CH/DANCON tale.
Derefter gik vi ind og raflede om vores gaver og så vi en videofilm.
Mandag den 25. kl. 06:00 stod Thorhauge og Rasmussen op, fordi de skulle
være klar kl. 07:10 til at køre ind til Asmara lufthavn sammen med nogle stykker
fra HQCOY, ingeniører og fra NSE. De
skulle flyve med et italiensk transportfly.
Kl. 09:00 lettede flyet og kl. 10:15 landede det i Asab. De blev modtaget af nogle indiske UN folk, som kørte dem i hold
op til hotellet i splinternye Toyota landcruesere, Thorhauge og Rasmussen var blandt
de første hold.
Hotelværelserne var ikke just af første
klasse, men det er sikkert bedre end at ligge på den bare jord i telte, da der i bedene
uden for hotelværelser blev fundet ham fra
slanger.
Vejret var heldigvis blæsende, men ellers var det stegende hedt, ca. 40 - 45 grader og med en høj luftfugtighed. Frokosten
blev indtaget på hotellets restaurant, og bestod af æggeomelet med brød til og en coca-cola til den nette sum af 15,5 Nakfa per
person.
Det sidste hold kom kl. 12:30, så de
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havde ventet i 2,5 time ude i »lufthavnen«,
som er en »beton klods« 15 km uden for
Asab.
Kl.13:30 kørte alle ud til det område,
hvor lejeren skulle bygges. Her fik de at
vide, at der hvor teltene skulle stå, skulle
der først lægges »grus« ud, og det blev
først i morgen.
Imens samlede de stellene på alle syv
telte, og bagefter sætte de indertelte og endestykker på det ene af teltene for at se,
hvordan det skulle gøres. FAB-holdet nåede knap så langt, fordi den kran, som de
havde fået stillet til rådighed gik i stykker.
Efter en hård arbejdsdag var der badning i det hajfyldte farvand, så lidt fransk
feltration, og det smagte da meget godt.
Tirsdag den 26. kl. 05:30 blev der spist
noget af den franske morgenmad, kl. 06:30
kørte de ud til teltene, og så gik det hårde
arbejde ellers i gang. De satte inderteltene
på de resterende 6 telte, imens kom den lokale arbejder, som skulle udjævne det
stykke, som teltene skulle stå på, det var
noget af et syn.
Da han var færdig, flyttede vi alle teltene over på plads, og så skulle der slås
kæmpepløkker i. Rasmussen skal hilse fra
sine ømme hænder/vabler, og sige, at det
ikke ligefrem er den danske muld, men
meget stenet jord.
Da der kun manglede to telte, kom der
lige 15 stk. villatelte. som også skulle op.
Heraf nåede de 6 at blive sat op, inden det
blev mørkt. Aftensmaden blev spist på hotellets restaurant, og
bestod af pasta med
kødsovs.
På deres værelse fandt
de en slags firben, der
så måtte stå model til et
par billeder.
Dagen efter knoklede
de med teltene og da kl.
var 10:00, var alle teltene rejst. Så gik de FABholdet til hånde og kl.
14:40 var lejeren færdig, så resten af dagen
blev brugt på at svømme i Det Røde Hav det var utrolig dejligt at

få skyllet alt snavset af i det varme havvand.
I lejren på Green-field fik Hasselager og
Kragsberger til opgave at køre en recce-tur
til Batrentu, Det var meningen, at vores
lastbiler skulle transportere nogen udstyr
ned til den jordanske bataljon. Det blev en
lang tur i tid. Længden var kun 235 km
hver vej, men efter en halv times kørsel fra
Asmara blev vejen meget dårlig, og da den
også begynde at gå ned af i hårnålesving,
blev denne del af turen den værste.
Vejen var kun farbar i et spor, og der var
ingen autoværn. Der var kun en 30 cm
bred kant der markerede vejkanten. Der
var flere steder flere hundrede meter ned.
Samtidig var vejbanen flere steder dækket
af løst sand og grus, så man skulle køre
meget forsigtigt.
Man skulle også holde øje med de store
lokale lastbiler, der bare køre der udad. Så
det var med at køre forsigtigt. Da vi kom
ned fra bjerget blev vejen lidt bedre, og vi
kunne holde en god fart på 60 - 70 km/t
uden at bilen blev rystet fra hinanden.
Efter ca. 5 timers kørsel skulle vi have
været der, men så holdt asfalten brat op.
Vejen blev til en meget hullet grusvej, som
førte op af et lille bjerg, hvor Batrentu endelig lå på toppen. På dette tidspunkt havde vi kørt i 6 timer.
I Barentu fik vi et opkald på Imarsat-telefonen om at transporten var aflyst, så vi
hilste lige på jordanerne, og så vendte vi
bilen, og startede på turen hjemad. Da vi
endelig kom hjem var klokken 22:30.
Torsdag den 28. stod på gåture i byen.
Her fik Rasmussen lokket Thorhauge ind
til en lokal barbér, så han kunne få barberet
hoved. Hvad de ikke vidste var, at barberen
ikke havde noget barberskum, så det blev
en tørbarbering, og man kunne ligefrem se
tårene i Thorhauges øjne, forlyder det.
Efter frokost blev der solbadet samt tid
til en sidste dukkert. De lå ca. en time, men
blev godt nok røde.
Kl. 14:30 tog de ud til lufthavnen og
fløj tilbage til Asmara. Da de ankom til lejeren var køkkenet gået ned, så den stod på
feltrationer igen i dag. Over maden blev
der udvekslet oplevelser i de sidste par dage.

Fredag var den helt store ADM-dag Vi
startede dagen med alle sammen at køre
lidt rundt i byen for at se lidt på lokaliteterne. Derefter spiste vi lidt frokost, og så
løb Rasmussen og Thorhauge en tur på
5.600 meter. Efter aftensmaden gik Thorhauge, Hasselager, Schmidt og Rasmussen
ned og løftede lidt jern, mens Mørk og
Kragsberger passede stationen.
Senere på aftenen klædte Rasmussen og
Kragsberger om til civil, da de skulle på
Bar-recce inde i Asmara ved 23-tiden.
Thorhauge og Hasselager samt Mørk og
Schmidt kørte lidt patruljer inde i bymidten.
Det første diskotek, som der skulle recces for hedder Shame Rock. Det var et flot
sted, og deres køkken var pænt rent. Der
var rimelig plads til både restaurant og
diskotek, men deres toiletter var ikke
særlig lækre. Det var ejeren af stedet, som
viste rundt. Vagterne virkede meget professionelle, der var otte af dem, nok lidt i
overkanten når ejeren påstår at der aldrig
er ballade.
Nå, men videre til det næste, som hedder Warsa. Det var også rigtig flot, og
større end Shame Rock; deres toiletter var
pæne og rene, men man fik ikke lov til at
se deres køkken. Ejeren af stedet påstod at
det var pga. sundhedsmæssige årsager,
men det må man jo selv drage sin konklusion af. Dette sted havde 20 vagter ansat,
incl. 5 parkeringsvagter. Også her var der
aldrig ballade!
Lørdag kørte vi alle ind på en café, som
Mørk og Schmidt havde fundet.
Her fik Rasmussen sin første lokale te.
Den var meget bitter og blev serveret i et
lille glas, men det var meget sjovt at prøve.
Derefter spredte vi os, og Kragsberger og
Rasmussen gik sig en lang tur i de små gader og så på butikker, og pludselig så de et
pizzaria, så det måtte vi have et menu kort
fra. Derefter gik turen hjem til lejeren,
hvor de andre gik ned og løftede jern. Vi
fik grillede pølser og bøffer, som ingeniørerne havde i overskud. De havde et eller
andet at fejre, så vi sprang messeteltet over
i dag. Kragsberger og Rasmussen spiller
computerspil og de 4 andre var sendt ud
for at bar-recce.
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Stort jubilarstævne
på Nørre Uttrup kaserne (Aalborg kaserner) lørdag den 1. september 2001
hos Hærens Logistikskole (MP-skolen).
Militærpolitiforeningen i Danmark
afholder i år sit 30. Jubilarstævne for
at markere og fejre:
50 års jubilæum
for KP-holdene 9 og 10.
40 års jubilæum
for KP-holdene 44, 45, 46, 47, 48 og
49 samt SG-holdene 11, 12 og 13.
25 års jubilæum
for SG-holdene 51, 52 og 53.
45 års jubilæum
for KP-holdene 19 og 20. (45 år er jo
ifølge ”reglerne” ikke noget rundt jubilæum, men mød op alligevel og giv
jer selv en dejlig oplevelse).
Øvrige jubilarer
Her drejer det sig om de hold, der er
udnævnt i 1966, 1971, 1981, 1986,
1991 og 1996, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års jubilæum.
Alle der har gjort tjeneste ved Militærpolitiet – jubilæum eller ej - er
meget velkommen til at deltage i denne festlige begivenhed.
Desværre kan foreningen kun udsende direkte indbydelser til 50, 40 og
25 års jubilarer.

Derfor!
Hvorfor nu i Aalborg igen? Vil nogen
sikkert spørge. Det burde jo være på
Sjælland i år.
Årsagen er den, at der efter det seneste forsvarsforlig ikke længere findes enheder af Hærens Militærpoliti
på Sjælland.
Ved igen at henlægge jubilarstævnet til Aalborg kan vi garantere, at
stævnet vil finde sted i de bedste rammer, så alle kan mødes og få nogle
dejlige timer sammen.
Der vil i Aalborg blive stillet overnatningsfaciliteter gratis til rådighed
for alle der måtte ønske det.
Endvidere vil de enkelte lokalforeninger koordinere fællestransporter så
prisen på rejsen vil blive på et overkommeligt niveau.
Militærpolitiforeningen i Danmark
har fået stillet et lokale til rådighed på
Nørre Uttrup kaserne, hvor vores Historiske Samling, der er under opbygning, vil blive anbragt.
Vi håber at være så vidt med indretningen, at samlingen kan beses under jubilarstævnet.
Der vil selvfølgelig fremkomme
yderligere invitation og oplysninger i
et senere nummer af Det Røde Betræk, men reserver dagen allerede nu,
vi glæder os til at byde jer velkommen.
Landsformanden

FN-jubilarstævne
De Blå Baretter (FN-soldaterforeningen) afholder årligt et jubilarstævne
for henholdsvis 25 og 40 års jubilarer
for udsendelse i international tjeneste.
I år er der tale om Gaza-folk fra hold
10 og 11, Congo-folk fra 1961 samt
Cypern-folk fra hold 25 og 26.
Stævnet afvikles på Ryes kaserne i
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Fredericia lørdag den 5. maj 2001 i
tidsrummet kl. 10:00-15:00.
Nærmere oplysninger kan indhentes hos landssekretær Thomas Nielsen,
telefon 7527-2095 eller e-mail: akntn@nielsen.mail.dk - Detaljeret program fremkommer i Den Blå Baret.
E. Blyme

Lokalforening Storstrømmen
orienterer:

Festlig indvielse af
MP-stuen i Vordingborg
Omkring 60–70 personer havde fundet vej til Vordingborg kaserne lørdag den 27. januar 2001 for at fejre indvielsen af MPStorstrømmens nye MP-stue.
Det var en glad og stolt bestyrelse for
MP-Storstrømmen, der lørdag den 27. januar kunne byde velkommen til indvielse
af lokalforeningens nye MP-stue i Sergentmessen på Vordingborg kaserne.
Efter overførsel af effekter fra den nu
nedlagte MP-stue på Farum kaserne og et
ihærdigt arbejde fra bestyrelsen med sortering, malearbejde og indretning, kunne
man invitere lokalmedlemmerne, gæster
fra MP-København, MP-Tissø samt andre, der har eller har haft, betydning for
MP-Storstrømmen eller Militærpolitiet,
til en festlig indvielse/housewarming af
lokalforeningens nye domicil.
Som det fremgår af de følgende sider,
var der stor opbakning til arrangementet,
bl.a. deltog en af MP’s helt store fans,
nemlig tidligere chef for STRR, oberst
Asmus Lassen, der sammen med sin nu
afdøde hustru Mary var en af hjørnestenene til oprettelsen af den første MP-stue
på Høvelte kaserne. Endvidere brugte
Garnisonschefen, den kommende chef
for DANILOG (og dermed ny trænofficer!), oberst Bjarne Hesselberg mange timer sammen med MP-veteranerne.
Det var en særlig glæde for »Storstrømmerne« at se de »gamle« MP-krigere fra MP-København og MP-Tissø, anført af den tidligere landsformand Erik
Løvenvig, redaktør Flemming Ørhem og
manden med de mange »kasketter«, Erik
Hansen - det gjorde dagen ekstra festlig!

At landsforeningens fane skulle være
repræsenteret var en selvfølge, og fanebærer Mogens Holm assisteret af Niels
Møller Thomsen fra MP-Storstrømmen
som fanevagt, bidrog med værdighed i
den officielle indvielse.
I sin velkomst- og takketale henvendte
lokalformand Dagfinn Holmberg sig til
de personer, der havde gjort det muligt at
etablere MP-stuen, og her fremhævede
han specielt MP-Storstrømmens næstformand, Seniorsergent F.S. Pedersen, der
ved et ihærdigt »fodarbejde« havde overbevist MP’erne i Farum om det logiske i
at bevare »MP-regalierne« på sjællandsk
område, nu hvor Farum skulle nedlægges.
Og at det var væsentligt, fremførte
Erik Hansen i sin tale. – Vi er glade for,
at der stadigvæk er en MP-stue/Sjælland,
hvor vi der bor øst for Storebælt, kan mødes i lokaler med minder om MP’s 54årige historie.
Indvielsen af MP-stuen var kun en delindvielse, idet man fra Sergentmessen er
lovet yderligere et lokale, så når man fra
MP-Storstrømmen får grønt lys, skulle
der også være plads til at byde velkommen til aktive MP’ere på udstationering
samt kontraktansatte, der er tilknyttet
DIB og som passerer Vordingborg kaserne.
Duffe
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Nyhedsbrev fra
MP’erne i Mitrovica - Hold 3
Mitrovica, den 24. januar 2001
Ja nu er det så blevet tid til den SIDSTE
hilsen fra os i MPELM/DANBN/KFOR
3. Vi har i skrivende stund kun 15 dage
tilbage, hvilket gør, at folk så småt er blevet ramt af akut sindssyge.
Dette kan ses på, at folk får tiden til at
gå med at regne ud hvor meget der er tilbage af missionen i procent og timer. Til
jer hjemme i Danmark kan jeg da lige
nævne, at vi kun har 7,93% tilbage af
missionen eller 356 timer om man vil.
Hvad er der så sket siden sidst?? Vi har
fået afviklet både jule- og nytårsaften,
hvilket forløb uden de mindste problemer.
Juleaften var hele Oluf Rye lejren samlet
i »Restaurant den glade soldat«, for at
prøve at skabe rigtig dansk julehygge,
hvilket da egentlig lykkedes meget godt,
alt taget i betragtning.
Det præcis samme gjorde sig gældende
nytårsaften, men denne gang var der den
lille forskel, at ud af de 9 MP’ere, der var
til rådighed, skulle der være 9 på arbejde.
Det blev nemlig besluttet fra SSG N. C.
Eriksen’s side, at der skulle være 4 MP’ere i Holger Danske samt 4 MP’ere i Oluf
Rye, plus den uundværlige vagthavende
naturligvis.
Dette gjorde nok, at det for mange blev
den første nytårsaften siden konfirmationen, uden så meget som en dråbe champagne. Det blev dog hurtigt besluttet, at vi
jo naturligvis derfor måtte holde vores
egen nytårsaften, dog bare med et døgns
forsinkelse. Dette blev til en rigtig hyggelig aften som alle der var med sikkert vil
huske tilbage på næste nytårsaften.
En lidt mere dramatisk nytårsaften fik
Borrisholt og Harrold, da de var med nogle danske soldater på afspadsering i Mavrovo i Makedonien. De to sergenter havde
netop lige fået bevilliget en gratis cola af
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KVO, da de pludselig hører en dansk soldat råbe »Hold kæft, han trækker ikke
vejret!!«.
Det skulle nu vise sig, at der var en
dansk soldat, der i sin brandert var overbevist om, at han kunne svæve/glide ned
af et halvtag fra 1. sal.
Hvad han bare ikke havde tænkt på var,
hvad han skulle gøre når nu halvtaget slap
op i 3-4 meters højde. Denne lille hjernebrist fra en knap så klog soldat var nu
skyld i, at vores to sergenter skulle tilbringe de næste 5 timer af deres nytårsaften på noget, der mere lignede et jordhul
fremfor et hospital i en nærliggende by.
Den danske soldat havde kun brækket
armen, og det viste sig senere, at han blev
sendt hjem til DK for at få brækket armen
op igen, da vores europæiske »brødre« i
Makedonien havde præsteret at gipse armen skævt sammen. Nå, men nok om nytårsaften.
Vi har jo heldigvis også fået ABD tilbage efter hans sygeleje i Danmark og det
er godt at se, at ABD er tilbage i storform.
Navnlig Borrisholt er glad for dette, da
Borris er bestyrer af station 2’s pengekasse, og det er jo altid rart at få sin bedste
kunde tilbage. Vi har dog måtte tage afsked med en anden af vores SG’er, nemlig Jonas Justesen. Justesen tog tilbage til
DK den 19. januar for at tilbringe 14 dage i det sydlige Jylland, nærmere bestemt
Oksbøl.
Her skal Justesen hjælpe med uddannelsen af KFOR 4 og SFOR 11 i Riot
Control, hvilket han sikkert ikke har noget imod, da han i det mindste så er i et
land, hvor renlighed og orden ikke er ord,
man skal lede efter i fremmedordbogen.
Nå, men tilbage til vores til tider ganske underholdende hverdag.
Her den anden dag, blev J. K. Sørensen
kaldt ned til en mindre kørerfejl, der hav-

de fundet sted inde i lejren. Det skulle
nemlig vise sig, at det åbenbart ikke er
noget problem for en PMV at bakke gennem en beboelses-FAB. Til alt held var
FAB’en ikke beboet, for så var der nok
gået lidt private stumper tabt.
Situationen var den, at til trods for, at
en FAB er væsentligt bredere end en
PMV, så var det alligevel lykkedes for to
konstabler først at skubbe FAB’en 30-40
cm, inden selve PMV’en fik mast sig gennem sidevæggen.
Så til alle jer, der tit har undret jer over
hvor solid en FAB egentlig er, så er svaret
her. Den kan ganske enkelt holde til et
kontinuerligt tryk fra en PMV i bakgear i
ca. 3-4 sekunder, men så braser begge sidevægge altså også sammen.
Da vores sergent kom tilbage fra denne
opgave var det da også med et lille smil
på læben, da man jo ikke kan andet end at
undre sig over, hvad de to konstabler har
koncentreret sig om, da det med sikkerhed ikke har været kørslen.
Det skal måske også lige her med, at en
FAB koster 40.000 gode danske skattekroner.
Meget apropos kan det da lige nævnes,
at de seneste 174 dage i missionen har
medført ikke færre end 153 nye sager til
sagsprotokollen. Disse sager strækker sig
over alt fra små notitser til meget store
færdselsuheldsrapporter, hvilket til tider
har været lige ved at give folk grå hår i
hovedet.
Vi er i den seneste tid begyndt at udføre spritkontrol sammen med UNMIK
Police når vi er på Joint Patrol med dem
hver fredag og lørdag. Dette gør vi, fordi
UNMIK ikke selv har et alcometer, og
fordi UNMIK snart har fundet en
løsning på hvordan man straffer spritbilister.
Det er derfor her i starten
kun en løftet pegefinger, der
bliver givet, men forhåbentlig
kan hold 4 komme til at slå
rigtigt ned på spritbilisterne
sammen med UNMIK. Det er jo
med en lille torn i hjertet, man må
lade folk slippe godt fra at køre
med en kæmpe bøhmand på, når man lige

har taget ham på fast gerning i at køre
spritkørsel.
Det skal her nævnes, at S.B. og Johnny
har snuppet begge rekordholdere inden
for spritkørselens kunstart. Den ene havde sølle 1,7 i promille, mens den anden
virkelig havde oppet sig, og suget sig op
på hele 2,3 promille. Hvad valgte UNMIK så at gøre ved dem??
Jo, ham på 2,3 fik lov at parkere bilen
og så ellers gå sin brandert hjem, mens
ham på 1,7 blot skulle skifte plads med en
person der sad på passagersædet. Da sergent S.B. så spurgte UNMIK Police om
det ikke ville være en idé at få medpassageren til at blæse, inden han kørte, svarede UNMIK Police bare, at nu skulle han
jo ikke gå så meget i detaljer.
Spritkørsel er faktisk et rimeligt stort
fænomen, og en af vores PTR mødte da
også en morgen en lille hvid Zastava
komme kørende mod sig på en lille hullet vej i det serbiske område. Ved første
øjekast var der ikke noget usædvanligt,
men da bilen pludselig ville give så meget
plads til MPPTR, at den kørte i grøften,
var det nok en idé lige at se til manden der
kørte den.
Her sad der så en spritstiv serber og
halvsov bag rattet i sin bil, og ænsede sikkert ikke hvad der lige havde hændt ham.
Nu vi er lidt ved UNMIK
Police, så har vi
et meget godt
forhold
til
danske poli-
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ti’ere hernede, hvilket da også med jævne
mellemrum kaster et par sociale arrangementer af sig. Dette skete så sent som den
22. Januar, hvor hele MPELM var inviteret til fællesspisning sammen med 20
danske betjente i Mitrovica syd.
Her var så samlet alle de MP’ere, der
nu kunne, uden at det gik ud over det beredskab som nu en gang skal opretholdes.
Det skulle efter sigende have været en
ganske fornøjelig aften, hvor de, der
søger ind til politiet når de kommer hjem,
blot fik endnu mere lyst efter at have lyttet til røverhistorier fra garvede politifolk
hele aftenen.
Vi håber på at kunne nå at holde at arrangement mere, inden vi forlader Balkans perle, det evigt solskinsfyldte Kosovo.
Nu vi er ved det med vejret, så har vi
her på hold 3 været utroligt heldige med
dette, da vi mere eller mindre har været
forskånet for de store snefald, som ellers
plejer at forekomme på disse breddegrader. Vi har, når alt kommer til alt, ikke
haft meget mere end en uge med reel sne
på vejene, hvilket vi bestemt ikke har noget imod, da vi så også har undgået trafikuheld, hvilket jo altid følger med i kølevandet på snefald.
Vi har i stedet været underlagt temmelig store regnskyl, hvilket har medført, at
de to danske lejre har været omdannet til
Kosovo’s to største massive mudderhuller, men til alt held skal vi kun trækkes
med det i 15 dage endnu, fra da af bliver
det et hold 4 problem.
I går den 23. januar ankom så alle de
nye panserkøretøjer kaldet Piraniaer, som
skal indgå i det nye Pirania KMP på hold
4, til Oluf Rye lejren og hvad vi lige kunne vurdere, så det ud til at det er et rigtig
fornuftigt bytte, så de gamle og efterhånden meget slidte PMV’er kan komme
hjem til Danmark igen.
Nu er det vist ved at lakke mod enden
med gode historier fra de sydlige himmelstrøg, og det næste store, der sker for vores vedkommende er, at vi skal hjem til
Danevang igen.
De første MP’ere, der skal hjem er SSG
N.C. Eriksen, SG Klint, Borrisholt, Dam,
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A. »Mongo« Andersen, Harrold, ABD,
Meier, J.K. samt undertegnede. Vi skal alle forlade dette skønne land den 8. Februar.
Efter os kommer så MJ Jeppsen, OS N.
V. Christensen og SG S.B. Andersen den
10. Februar. Disse skal blive lidt tid ekstra
for lige at vise hold 4 på plads. SG K. Johansen bliver indtil den 13. februar, da
han skal blive og sørge for at materieloverdragelse kommer på plads.
Sidst, men ikke mindst, er der så SG J.
Andersen, der skal blive indtil slut februar/start marts, da han skal være en del af
»Bagkommandoen«. Det skal her lige
indskydes, at det er helt frivilligt fra sergentens side, men når man nu alligevel
har haft tre hold i streg, kan man jo ligeså
godt tage en måned ekstra.
Når vi alle er kommet hjem på nær J.
Andersen, skal der afholdes fest den 15.
februar på MP-stuen i Aalborg, mens vi
den 16. februar skal mødes midt på dagen, og så ellers have en sjov dag sammen. Hvad programmet bliver for den 16.
februar, er stadig en hemmelighed, som
kun festudvalget kender noget til.
Det var vidst ved at være det.
Jeg vil slutte af for den her gang med at
ønske alle hjemme i Danmark en fortsat
god dag, og tak fordi i har fulgt denne
spændende følgeton fra os i MPELM/
DANBN/KFOR 3, vi ses snart!!
Mange hilsner
SG-MP J. Schmidt

Dødsfald
Handelsrejsende Niels Erik Spliid,
KP-hold 4, Frederiksberg, er død
den 20. november 2000.
Vores bogtrykker gennem 36 år Erling Kragbak Vestergaard, R, er død
den 1. februar 2001.

MP-Nordjyllands program – 2001
Tirsdag den 6. marts , kl. 19:00
Ordinær generalforsamling i MP-stuen på
Hvorup kaserne.
Lørdag den 5 maj
Schøllepokalskydning. Yderligere information om tilmelding m.v. vil fremgå af
DRB/april.
Lørdag den 23. juni
Sct. Hans fest på Hvorup kaserne. Yderligere information vil fremgå af DRB/majjuni.

Lørdag den 1. september
Jubilarstævne på Aalborg kaserner.
Tirsdag den 27. november, kl. 19:00
Andespil afvikles i samarbejde med Trænregimentets Soldaterforening og Dronningens Livregiments Soldaterforening. Yderligere information i DRB/oktober.
Søndag den 9. december
Juletravetur i samarbejde med Trænregimentets Soldaterforening og SG-foreningen. Yderligere information i DRB/november.

Week-end 17.–19. august
MP-Træf (campingtræf ) afvikles på Fyn.

MP-træf · MP-træf · MP-træf
MP-træf (campingtræf) 2001 afholdes i år på

DCU-CAMPING, ODENSE
DEN 17.-18.-19. AUGUST.
Birte og Bent Erik Truelsegaard (SG-47) er årets arrangører
af MP-træf (campingtræf) 2001.
Med ønsket om at prøve noget nyt, er træffet til DCU-camping,
Odense, som ligger op til Hunderupskoven i dejlige omgivelser,
og meget tæt på Odense centrum.
• Hytter op til 4 personer koster 365,00 kr./døgn
– for DCU-medlemmer 300,00 kr./døgn.
• Campingvogne Knaus 530 TK op til 5 personer koster 400,00
kr./døgn – for DCU-medlemmer 375,00 kr./døgn.
• Overnatning voksne 58,00 kr./døgn
– DCU-medlemmer 46,00 kr./døgn.
• Pladsafgift koster 20,00 kr./døgn.
• Strøm koster 27,00 kr./døgn.
Kontakt DCU-camping, Odense, tlf. 6611-4702.
Med venlig hilsen
Birte og Bent Erik
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Lokalforening Storstrømmen
orienterer:
Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
søndag den 11. marts 2001, kl. 13:00 i
MP-stuen/Vordingborg kaserne.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af fuldmagter.
3. Formanden aflægger beretning for det
forløbne år.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
samt budget 2001.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag,
(- se nedenfor).
7. Valg af:
a) Formand.
På valg er Dagfinn Holmberg
b) Kasserer.
På valg er Claus Jul Mosgaard
(Udtræder p.g.a. mulig udstationering)

Til lykke
Poul Martin
En meget aktiv bestyrelsessuppleant i MPStorstrømmen fylder 65 år den 17. februar
2001. Det drejer sig om Poul Martin
Brøsted, KP-hold 21, der fejrer halvrundt.
Og derfor skal der lyde et stort tillykke,
- selvom det måske kommer lidt sent, (jvf.
»Det røde Betræk’s« udgivelsestidspunkt).
Men bedre sent end aldrig!
Poul Martin har i mange år været eksportchauffør, lige afbrudt af en periode
som selvstændig vognmand, men har siden han blev 60 været på efterløn. Men det
er ikke så nemt at lette trykket på speederen, så Poul Martin tager stadigvæk på afløserture til det sydlige.
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c) 1 bestyrelsesmedlem.
På valg er Johs. Lind Johansen
d) 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg er Poul Martin Brøsted og
Børge Christiansen
e) 2 revisorer.
På valg er Erik Birkerod Nielsen og
Ole Radich Johansen
f) 1 revisorsuppleant.
På valg er Henrik K. Bertelsen
g) 5 repræsentantskabsmedlemmer
(heraf gerne 2 fra bestyrelsen).
8. Eventuelt.
Ifølge vedtægternes § 15 skal evt. forslag
være formanden i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingens afholdelse, for at
kunne blive behandlet.
På bestyrelsens vegne
Dagfinn Holmberg, formand

I MP-Storstrømmen er han en meget
engageret og aktiv bestyrelsessuppleant,
der deltager i alle møder og arrangementer, hvis han ikke befinder sig i Sydfrankrig, Italien eller Tyrkiet!
Og hjemme i Rødby venter Fru Vivi medmindre hun er ude at salte - eller snerydde veje!!
En meget motoriseret familie som man
kan forstå.
Fra bestyrelsens side ønsker vi dig en
rigtig go’ dag med familie og venner, og
alt godt fremover.
Vi håber, at du stadigvæk kan afse tid til
at fortsætte bestyrelsesarbejdet i MP-Storstrømmen.
Endnu en gang: Til lykke
Dagfinn Holmberg, lokalformand

MILITÆRPOLITIFORENINGEN
I DANMARK

LOKALFORENINGEN
TISSØ
Indkalder til ordinær
GENERALFORSAMLING
fredag den 16. marts 2001 kl. 18:00 i
MP-stuen/Tissø Frugtplantage, Søvejen 33, Jerslev.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
a) Beretning
b) formanden
2. skydelauget
3. Revideret regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Fremtidigt virke
6. Valg:
a) Formand (Erik Hansen modtager genvalg)
b) Suppleant (Arne Winther
modtager genvalg)
c) Revisor (Erik Jeppesen modtager genvalg)
d) Revisorsuppleant (Knud K.
Larsen modtager ikke 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.
Efter generalforsamlingen deltager damerne i spisningen af de gule
ærter.
Vel mødt
Bestyrelsen

MP-TISSØ’S
foreløbige program
Onsdag den 14. marts
Lokalforeningerne København, Storstrømmen og Tissø arrangerer tur til Folketinget.
Begrænset deltagerantal. Ring til Erik:
5826-3195.
Fredag den 16. marts
Generalforsamling kl. 18:00.
Torsdag den 26. april
Hjemmeværnsorkesteret spiller på Antvorskov kaserne kl. 19:00.
Mød op i god tid.
Julefrokosten
Den forsinkede julefrokost i MP-Tissø forløb på den sædvanlige hyggelige måde.
Alle delikatesser, der hører en julefrokost
til var til stede.
En varm tanke gik til Knud Kingo, KP13, som pga. sygdom ikke kunne være til
stede
Bestyrelsen

Det muntre
hjørne
To berusede mænd kommer
gående en tidlig morgenstund hen ad en jerbanelinie.
Den ene siger, at det er da
pokkers så langt, der er mellem trinene på denne trappe.
– Det kan endda gå, siger den
anden, men gelænderet sidder ualmindeligt lavt!
Hilsen fra
Anders, Hold 1
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EFTERLYSNING
Da der ofte er brug for at se efter noget i tidligere numre af Det Røde
Betræk efterlyses følgende numre,
som jeg mangler:
Årgangene fra 1950 til og med 1957
December i 1966
April og Maj i 1970
Årgangene 1976 til og med 1981
Januar i 1982
Januar - februar - marts - maj - juni
i 1983
April 1984
Februar 1991.
I håb om at efterlysningen vil give
resultat sendes samtidig en tak til
Alex Andersen, KP-5, for fra ham
mange modtagne blade.
Erik Hansen, KP-8,
Fondsbestyrer for fødselsdagsfonden

n i Danmar
politiforeninge
fra Militær

k

fra Militær
politiforeninge
n i Danmar
k

.2
2001 – NR
FEBRUAR

FEBRUAR
2001 – NR
.2
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Arrangementer
i Lokalforening
Fyn
Fredag den 16. marts 2001 kl.
19:00 afholdes fødselsdagsfest på
Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr.
Boulevard, Odense.
I nærmeste fremtid udsendes med
posten flere oplysninger om dette
arrangement til Lokalforeningens
medlemmer. Du er også meget velkommen til at ringe til Helge V.
Thomsen, 6612-4937, eller til Ib
Abildgaard Nielsen, 6595-9900, for
at indhente flere oplysninger.
Tirsdag den 27. marts 2001 kl.
19:00 afholdes ordinær generalforsamling på Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest en uge før generalforsamlingen og sendes til Formanden Ib Abildgaard Nielsen, Ugletoften 21, 5260 Odense S.
Vi ser gerne et talrigt fremmøde,
idet vi gerne vil høre om eventuelle
nye tiltag i lokalforeningen.
Under generalforsamlingen skal
der bl.a. også vælges repræsentanter
til Repræsentantskabsmødet i Militærpolitiforeningen i Danmark.
Vi har på Fyn igen i år været så
heldige, at repræsentantskabsmødet
afholdes lørdag den 28. april 2001
på Soldaterhjemmet Dannevirke, og
det er vi stolte over, at det er lykkedes os at få »gamle« MP’ere fra hele landet til at mødes på halvvejen,
nemlig Odense. Nu mangler vi bare
at få de fynske MP’ere op af stolene, og ud at hilse på gamle MP kammerater.

MEDDELELSER FRA
MP-ØSTJYLLAND
Generalforsamling 2001
Der indkaldes til generalforsamling
onsdag d. 21. marts 2001 kl. 19.00
på Raadhuus Kaféen, Sønder Allé 3,
8000 Århus C
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne
år samt forelæggelse af aktivitetsplan
for det kommende år.
3. Godkendelse af regnskab samt forelæggelse af budget for det kommende
år, herunder fastlæggelse af kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
a. Formand.
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleant.
d. 5 medlemmer til landsforeningens
repræsentantskab
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, jf. pkt. 4, skal være formanden i hænde senest den 6. marts.

Under generalforsamlingen serveres
som traditionen byder gule ærter med 1 øl
til kr. 99 incl. tilskud fra foreningen. Tilmelding til spisningen foretages ved mødets start.
Lokalforeningens medlemmer vil som
sædvanligt modtage indbydelse med post.
Mogens Gantriis, KP-56, formand
Mere om generalforsamling 2001
Som omtalt i et tidligere nummer af DRB
er det ikke lykkedes bestyrelsen at finde et
mere egnet sted til afholdelse af vor generalforsamling end Raadhuus Kaféen - midt
i hjertet af Århus.
Stedet er meget hyggeligt og selv om
der kan være lidt trangt, håber vi, at rigtig
mange vil møde op og deltage i denne
hyggelige aften med masser af »er det ikke ...?« og lignende forsøg på genkendelser af gamle MP-holdkammerater.
Og husk, at alle MP-ere er velkomne også selv om de ikke er medlemmer af lokalforeningen!
Vel mødt.
Steen Ladefoged, SG-8, sekretær

Ny nationalitetsafmærkning
Forsvaret har netop vedtaget en ny nationalitetsafmærkning af soldater i international tjeneste. Det velkendte rød-hvide Mantuakors og »Danmark« ærmemærket, som har præget danske uniformer i udlandet siden 1958, bliver nu
skiftet ud med et rektangulært stofmærke med dansk stutflag.
Stutflaget på 3,9 x 2,7 cm skal bæres
på uniformens venstre skulder og vil

fremover præge alle danske soldater i
ind- og udland.
Der er også indført nye navneskilte i
sort bakelit. Skiltene findes i to udgaver.
Ét er forsynet med et dansk stutflag til
personel i hær og flyvevåben, mens søværnets navneskilte er forsynet med et
dansk orlogsflag á la det danske splitflag.

21

Den københavnske side
/Quarters/3900

http://www.geocities.com/Pentagon

Generalforsamling
MP-København indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den
15/3-2001 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. Formand (Flemming Ørhem er på
valg - genopstiller ikke)
2. Et bestyrelsesmedlem (Andreas
Wilson er på valg – er villig til genvalg)
3. To bestyrelsessuppleanter (Henrik
Johannessen og Arno Jeppesen er
på valg)
4. To revisorer (Kurt Larsen og J.
Egelund Jensen er på valg)
5. En revisorsuppleant (Fritz Volquartz er på valg)
6. To repræsentantskabsmedlemmer
(Fritz Volquartz og Kurt Larsen er
på valg)
7. En repræsentantskabsmedlemssuppleant (Arno Jeppesen er på valg)
8. En Skydeleder (Flemming Ørhem
er på valg)
9. En Skydelederassistent (Preben
Larsen er på valg)
10. En Fanebærer (Mogens J. Holm er
på valg)
6. Eventuelt
På nuværende tidspunkt er der ingen forslag til punkt 4.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest den 9/3-2001.
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I år vil der ikke blive serveret mad efter
generalforsamlingen, men til gengæld vil
vi prøve noget nyt.
Vi vil arrangere en middag før generalforsamlingen, klokken 17.30 i Kastellets
Cafeteria, så hvis du er med på den, så tilmeld dig til en af følgende for at deltage i
middagen før generalforsamlingen.
Finn Fleron, 44 92 77 07, e-mail : Fleron@iname.com
Andreas Wilson, 44 94 43 81
Hvis der ikke er tilslutning til arrangementet, så vil de, der har tilmeldt sig blive
kontaktet direkte.
Da en middag med tilbehør godt kan
løbe der ud af - rent prismæssigt - så forbeholder MP-København sig ret til at opkræve mellem 50-100 kroner pr. deltager.
Menuen består af - Ja det vil blive en
overraskelse.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kammeratskabsaften
Lokalforeningen indbyder til kammeratskabsaften med ganske uforpligtende hyggeligt samvær og mulighed for kortspil
samt skydning med riffel og pistol to gange i foråret, tirsdagene den 20. februar og
den 20. marts 2001.
Begge dage åbent fra kl. 18:00-21:00 i
lokalerne (skydebanerne) under Park-Bio
på Østerbrogade i København. Kom og
mød en holdkammerat!
Bestyrelsen
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Navn:

Adresse:

Postnr./-distrikt
Stam-/CPR-nr.

KP-/SG-hold nr.

MPS/HTMS årg.

Adresseændring meldes til det lokale postkontor.

■ anmoder herved om optagelse i Militærpolitiforeningen
■ samt om optagelse i lokalforening
■ straks

■

pr. den 1.

den

/
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(Underskrift)

Sendes til Militærpolitiforeningen i Danmark, Finn L. Svendsen, Kobberupvej 33, Mejrup, 7500 Holstebro

✂

Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV
Girokonto: 6 07 70 64

Hovedbestyrelse:
Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
6740 Bramming
75 10 21 07
E-mail:
carl.bratved@get2net.dk

☎

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro
98 26 85 99
E-mail: dalby@email.dk

☎

Hovedkasserer:
Bent Erik Truelsegaard
66 17 57 20
Fax 66 17 57 44
E-mail: bet.matt@get2net.dk

☎

Sekretær:
Finn L. Svendsen
97 42 16 35

Fødselsdagsfond:

Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer:
Ole Olsen
74 75 00 26

☎

☎
☎

Helge V. Thomsen
Søndre Boulevard 48
5000 Odense C
66 12 49 37
Erik Hansen
58 26 31 95
E-mail:
e-a.hansen@get2net.dk

☎
☎

Fanebærer:
Mogens J. Holm

Erik Hansen
Risbjergvej 27,
4291 Ruds Vedby
58 26 31 95
Girokonto: 6 53 92 97

Historisk samling:
Erik P. Løvenvig
Solvej 4
3100 Hornbæk
49 70 05 55
E-mail:
Loevenvig@get2net.dk

☎

Alex Andersen
Prins Haralds Allé 47
5250 Odense SV
66 11 00 40

☎ 32 51 03 64

☎

Souvenirbod:

K. Anker Petersen
Lindsvej 2 A
4490 Jerslev S
59 59 56 59

Ole Olsen
Kildetoften 26
6780 Skærbæk
74 75 00 26
E-mail:
os.olsen@post.tele.dk
Girokonto: 1 14 86 99

☎

☎

Peter Jepsen
Vestervænget 78
7323 Give
75 73 21 24

☎
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PORSVEJ 4 • 9000 AALBORG
SVEND B. LARSEN • KP-HOLD 88

• 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

Gratis tageftersyn – ring 46 75 73 77
• Tagrenovering
• Isolering
• Døre & vinduer
• Reparation
• Udskiftning af termoruder
• Vedligeholdelse • Udestuer
• Bygningsrenovering
• Vinterhaver • Carporte
• Også stråtag
• Liftudlejning
• Tilstandsrapport
• Byggeteknisk rådgivning

TRÆ & TAG

ApS

Ing-arkitekt og byggefirma

Bygningsrådgivning Christer Rasmussen,
KP-hold 73, Københavnsvej 198, 4000 Roskilde.
Tlf. 46 75 73 77, Fax. 46 75 73 97
Mobil 40 97 73 77, www.ctag.dk

Agentur: Værktøj og maskiner

LERCHENBORGVEJ 59
DK-4400 KALUNDBORG

TLF. 53 51 53 53
FAX 53 51 77 66
Niels Riis Christensen, SG-39

Ledig

