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Flyvevåbnets 
Militærpoliti
Siden midten af maj måned har Flyve-
våbnets MP’er haft en ny mission. Sam-
tidigt med at Danmark tilsluttede sig 
FN’s indførelse af en flyveforbudszone 
over Libyen og sendt 6 F-16 kampfly til 
Naval Air Station Sigonella på Sicilien 
var der blandt det danske bidrag natur-
ligvis også MP’er fra Flyvevåbnet med.

På trods af at MP’erne ved Flyvevåb-
net er den mindste MP-enhed blandt 
alle værnene og de er ude på flere mis-
sioner har man naturligvis samme høje 
korpsånd som alle øvrige MP-enheder, 
dette har blandt andet givet sig udslag 
i, at man nu er i gang med at indrette en 
MP-Stue på Flyvestation Karup. Mili-
tærpolitiforeningen er blevet bedt om, 
at være behjælpelig med dette og det er 
en opgave vi med glæde påtager os.

Det er vores håb, når MP-Stuen står 
færdig, at alle MP’er vil få gavn af den.

Carl Bratved
Landsformand 3
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Fødselsdage i Maj                                    
80 år
Den  6. B. Haakon Hansen, KP-12
        Bremerholmen 19, 3320 Skævinge 
Den 10. Aage C. le Dous, KP-13
        Smuglerstien 31 B, 8400 Ebeltoft 
Den 11. Poul Daniel Munkler, KP-13
        Hestkøblund 1,  3460 Birkerød 
Den 16. Vagn Pedersen, KP-13
        Havbakken 141, 6710 Esbjerg V 
Den 17. Pehr Holm Nielsen, KP-11
        Kirkebjergvej 13, Boestofte           
        4673 Rødvig Stevns 
Den 31. Kurt Elbæk Jensen, KP-13
        Dalhøjvænget 7, 8260 Viby J 

75 år
Den  2. H. Robert H. Nyholm Jensen, KP-22
        Ålholmparken 27, 3400 Hillerød 
Den  5. Gunnar Larsen, SG-02
        Mosevang 13, Lynge Mark, 3540 Lynge 
Den  8. Paul Staugaard, KP-20
        Bygvænget 13, Aagaard, 6040 Egtved 
Den  8. Jørgen D. Wissing, KP-27
        Bjernedevej 33, 2700 Brønshøj 
Den  9. Jørn R. Brænder, KP-23
        Hegnstoften 33, 2630 Taastrup 
Den 14. Ole E. Bach, SG-01
        Lynæshus, Frederiksværksvej 2,           
        3390 Hundested 
Den 15. Finn Jensen, KP-23
        Brandholms Alle 3 A, 1.th, 2610 Rødovre 
Den 17. Kaj Axel Flinta, KP-18
        Søvej 4, 4771 Kalvehave 
Den 19. Hans Kristian Lauridsen, KP-21
        Pilevej 7, 6950 Ringkøbing 
Den 20. Erik Lind Hansen, KP-21
        Rødvig Alle 17, 2650 Hvidovre 
Den 24. Palle I. Ewald, KP-23
        Åsumvej 409, 5240 Odense NØ 
Den 25. Kurt Flemming Kristensen, KP-19
        Vestermarie Alle 20, 2770 Kastrup 
Den 29. Kjeld Peter Jensen, KP-20
        På Bjerget 16, 1.tv., 2400 København NV 
Den 29. Svend Aage Clausen, KP-32
        Lilleskovvej 5, 6440 Augustenborg 

70 år
Den  2. Torben Andreasen, KP-52
        Saturnvej 16, 3100 Hornbæk 
Den  2. Jørn Nielsen, KP-54
        Sct. Ibs Alle 95, 2630 Taastrup 
Den  4. Jørgen Vang, KP-53
        Emil Reesensvej 5, 2820 Gentofte 
Den  4. Ole Niels Olsen, KP-55
        Hobrovej 112, 9000 Aalborg 
Den  8. John M. Sørensen, KP-54
        H.C. Andersensvej 18, 2.th.,           
        9000 Aalborg 
Den 12. Peder M. H. Jessen, KP-56
        Eskebjergvej 114, 4593 Eskebjerg 
Den 18. Kaj Koch, KP-45
        Henning Smithsvej 16, 4.th., 9000 Aalborg 
Den 23. Hans Peter Mortensen, KP-53
        Fredensborgvej 16, 8660 Skanderborg 
Den 23. Jørn Back Mikkelsen, SG-20
        Gustav Wiedsvej 2, 8400 Ebeltoft 
Den 27. John Stepien Olsen, KP-58
        Solvangen 17, 9210 Aalborg SØ 
Den 27. John G. Rosenberg, SG-15
        Liljevej 8, Vester Såby, 4330 Hvalsø 
Den 29. Jens Højgaard, KP-44
        Slotsgade 14, 4880 Nysted 
Den 30. Erling Wolf, KP-48
        Møllegade 9, Holm, 6430 Nordborg 
Den 30. Bertil Johansson, KP-55
        Haydnsvej 15, st.th., 2450 København SV 
Den 30. Harry Nielsen, SG-14
        Herluf Trollesgade 18, 2.th.,           
        1052 København K 
Den 31. Svend Erik Pedersen, KP-44
        Frederiksgade 86, 1.th., 8700 Horsens 

65 år
Den  2. Hilmar Thomsen, KP-78
        Åsvej 3, 2680 Solrød Strand 
Den  2. Bernt Asp Lauersen, KP-86
        Vildmosevej 17, 9293 Kongerslev 
Den  3. Poul Bukh, KP-73
        Lærkehaven 48, 3500 Værløse 
Den  4. Peter Mortensen, KP-87
        Søndervang 5 A, 8600 Silkeborg 
Den 12. Børge Meldgaard, KP-72
        Vikingevej 13, 2.tv., 9400 Nørresundby 
Den 12. Hans Dahl, KP-77
        Idræts alle 10, Hjerting, 6710 Esbjerg V 
Den 12. Knud Buch, KP-82
        Vibevej 16, Thyregod, 7323 Give 
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Den 12. Torben Nielsen, KP-83
        Niels Andersensvej 92, 2900 Hellerup 
Den 18. Ib Brøndsted, SG-36
        Rosengårdsvej 29, 2830 Virum 
Den 19. Haakon Halfdan Mogensen, KP-76
        Herningvej 158, 6950 Ringkøbing 
Den 19. Knud Søndergaard, KP-79
        Søndersiden 12, Hjarbæk, 8831 Løgstrup 
Den 21. Niels Rasmussen, KP-83
        Degnevangen 15, 2750 Ballerup 
Den 24. Kjeld Primdahl, KP-77
        Nørholmvej 566, Klitgård, 9240 Nibe 
Den 24. Niels J. Mikkelsen, SG-29
        Bellingevej 96, 5250 Odense SV 
Den 25. Kristian Østergaard, KP-75
        Rungsted Strandvej 71 C,           
        2960 Rungsted Kyst 
Den 25. Aksel Holmgaard Jensen, KP-81
        Katrinevej 96, 7800 Skive 
Den 26. Peter Refstrup, KP-74
        Lophavevej 94, Lønstrup, 9800 Hjørring 
Den 27. Kai Evald Meisner, KP-80
        Skovbovej 161, 4632 Bjæverskov 
Den 30. Torben S. Lind, KP-76
        Bjergsted Byvej 18, 4450 Jyderup 
Den 30. Steen Hvergel, KP-77
        Vestre Ibsvej 2, 2680 Solrød Strand 
Den 31. Bent Johannsen, KP-79
        Drosselvej 12, 4300 Holbæk 

60 år
Den  1. Thorkild Jacobsen, KP-95
        Bispevænget 33,  6400 Sønderborg 
Den  4. Jens Møller Jensen, KP-94
        Anne Franksvej 19, 7500 Holstebro 
Den  5. Kurt Sørensen, SG-43
        Bødkers Vænge 19, 4621 Gadstrup 
Den  6. Richard Andersen, KP-98
        Frugthaven 20, Taulov, 7000 Fredericia 
Den 11. Hans Jørgen Wolff, KP-95
        Jørgensgårdvej 23, 6240 Løgumkloster 
Den 13. Ole Thygesen, KP-95
        Firkløvervej 21 1 tv, 8800 Viborg 
Den 14. Henrik Lund, SG-45
        Hastrup Bygade 2, 4621 Gadstrup 
Den 17. Niels Rasmussen, KP-95
        Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 
Den 19. Poul Bo Madsen, SG-42
        Søholmparken 69, 4200 Slagelse 
Den 20. Finn K. Jensen, KP-94
        Æblestien 7, 3700 Rønne 

Den 23. Jan Mazanti, KP-99
        Brøndbyøster Torv 47, 7. tv., 2605 Brøndby 
Den 26. Kjeld Schaeffner, KP-97
        Hejls Stationsvej 2, 1.-1, 6094 Hejls 
Den 31. Jørgen B. Rasmussen, KP-91
        Mergelvej 4, Bagelsti, 4800 Nykøbing F 
Den 31. Poul Henning Suhl, KP-97
        Præstegårdsvej 14, 7900 Nykøbing M 

50 år
Den  3. Lars Hougaard Nielsen, SG-68
        Digevangen 45, 4660 Store Heddinge 
Den  7. Jens Christian Rantzau, SG-66
        Måløv Hovedgade 56, 1.tv., 2760 Måløv 
Den  7. Lars Laurids Larsen, SG-67
        Juelsmindevej 9, 4200 Slagelse 
Den 19. Johan Peter Klaas, SG-65
        Bakkegårdsvej 7, 5390 Martofte 
Den 19. Henrik Abel Jensen, SG-70
        Vedskøllevej 99, 4600 Køge 
Den 24. Ren‚ Hou Hansen, SG-67
        Rådyrvænget 132, 5800 Nyborg 
Den 24. Lars Kjærgaard, SG-69
        Emilievej 22, st.th., 4600 Køge 
Den 30. Per Jensen, SG-68
        Rådalsvej 37, 4040 Jyllinge 

Fødselsdage i juni                                       
85 år
Den 11. Niels Gormsen, KP-04
        Rødding Linde Alle 2, 6630 Rødding 
Den 14. Niels Erik Knudsen, KP-04
        Ågade 132, 1.tv.,  2200 København N 
Den 23. Hans Folke Hansen, KP-04
        Hanningvej 7, Hanning, 6900 Skjern 
Den 29. Bent Erik Fledelius, KP-01
        Bakkedraget 2, Nyråd           
        4760 Vordingborg 
Den 29. Jørgen Fuglsang, KP-05
        Ulspilsager 26, 2791 Dragør 

80 år
Den  6. Anders K. Lunden, KP-11
        Randersgade 46, 1.th.,           
        9900 Frederikshavn 
Den  8. Børge Johannes Nielsen, KP-15
        Toftevangen 1, Ørsted, 5620 Glamsbjerg 
Den 20. Ove M. Bendixen, KP-14
        Holstedvej 6, 5200 Odense V 
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Den 28. John Halberg, KP-14
        Kastanjens Kvarter 4 C,           
        2620 Albertslund 

75 år
Den  3. Erik Lassen, KP-24
        Ålholmparken 44, 3400 Hillerød 
Den  7. N. Henrik Cedergaard, KP-23
        Stenbukvej 58, 4623 Lille Skensved 
Den  8. Arne Kaaber, KP-23
        Jersie Kystvej 9, 2680 Solrød Strand 
Den 14. Hans Thomsen, SG-25
        Sct. Jakobs Plads 6, 3.th.,           
        2100 København Ø 
Den 27. Erik Hansen, KP-25
        Strand Alle 22, Seden, 5240 Odense NØ 

70 år
Den  2. Niels Frederik Malund Jensen, KP-66
        Ørnevej 26, 7600 Struer 
Den  6. Bent Brødbæk, SG-29
        Spangsbjerghaven 254,  6700 Esbjerg 
Den 12. Jørn Holm Nielsen, KP-68
        Strædet 12, Møgeltønder, 6270 Tønder 
Den 13. Erik Klindt Larsen, KP-42
        Tvedvej 71, 4.th., 6000 Kolding 
Den 16. John O. Pedersen, KP-47
        Bredhøjsvinget 5, 8600 Silkeborg 
Den 17. Erik Hedegaard, KP-52
        Kornblomstvej 3, 9760 Vrå 
Den 20. Svend K. Carstensen, KP-51
        Sønderledet 9, Lellinge, 4600 Køge 
Den 24. Niels Groth Larsen, KP-47
        Skovvænget 15, 4900 Nakskov 
Den 28. Claus P. Pedersen, SG-22
        Brødhøj 1, 2820 Gentofte 

65 år
Den  1. Jens Søgaard, KP-73
        Yttrupvej 20, Yttrup, 7870 Roslev 
Den  1. Leif Rasmussen, KP-83
        Uglevænget 2 A, 3630 Jægerspris 
Den  2. Leif B. Petersen, SG-26
        Fjordvej 101, 6000 Kolding 
Den  4. Helge K. N. Lindgren, KP-82
        Valby Langgade 143, 2.th., 2500 Valby 
Den  5. Lars Hallberg, SG-34
        Svanevænget 13, 4760 Vordingborg 
Den  7. Ole Falck, KP-83
        Trehøjevej 45, 4050 Skibby 

Den 10. Mogens Hansen, KP-68
        Rosnæsvej 101, 4900 Nakskov 
Den 12. Bent Jensen, KP-91
        Bellisvænget 37, 5450 Otterup 
Den 13. Mogens Balle, KP-81
        Vestervangsparken 25, 8355 Solbjerg 
Den 14. Erik Hove, KP-83
        Klarskovvej 55, 4220 Korsør 
Den 17. Torben Bundgaard, KP-78
        Skovgårdsvej 2, 7470 Karup J 
Den 18. Leif P. Bak Knudsen, KP-81
        Øgårdshøjen 2, 8800 Viborg 
Den 24. Søren Østergaard Christensen, KP-91
        Åsgård 64, 9700 Brønderslev 
Den 27. Troels Dall, KP-78
        Lunderup Markvej 26, 6230 Rødekro 
Den 30. Uffe Tommy Frederiksen, KP-85
        Hedager 10, 2670 Greve 

60 år
Den  5. Carsten Olsen, KP-94
        Landsbytoften 10, 6715 Esbjerg N 
Den  5. Hans-Martin Madsen, KP-95
        Djalma Lunds Gård 6, 1.th.,           
        4000 Roskilde 
Den  5. Jens Møller Rasmussen, KP-95
        Harbovad 2, 8600 Silkeborg 
Den  8. Frank Stenager Olesen, KP-97
        Søbakken 46, 4000 Roskilde 
Den 12. Lars Stolshøj-Pedersen, KP-98
        Vodroffs Tværgade 12, st.-4,           
        1909 Frederiksberg C 
Den 14. Christen Aagaard Sørensen, KP-95
        Nordvejen 8, 4050 Skibby 

50 år
Den  3. Jan Kranker, SG-66
        Hammerichsgade 5, 4900 Nakskov 
Den  5. Steen Helledie, SG-66
        Vedbæk 11, 9210 Aalborg SØ 
Den  8. Mikael F. Tønder, KP-03
        Gravene 7, 2., 6100 Haderslev 
Den  8. Bo Tørslev Jensen,   -84
        Stadionsvej 12, 8700 Horsens 
Den 24. Niels Christian Lyndorff-Hansen, SG-70
        Øster Uttrup Vej 3, 2.-151, 9000 Aalborg 
Den 27. Magnus Christian Andresen, SG-64
        Møebjergvej 17, 3660 Stenløse 

Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!     Erling, SG-47
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Onsdag den 20. april overtog Hold 
2 officielt kommandoen over F-16 
enheden på Sicilien fra Hold 1. Det 
blev markeret ved at give fanen vi-
dere.

Tirsdag den 19. april ankom det me-
ste af Hold 2 til Sigonella-basen for 
at afløse Hold 1. De fleste fra det før-
ste hold rejste hjem samme dag, og 
onsdag blev fanen officielt givet vi-
dere til det nye hold.

Under en kort ceremoni uden for dan-
skernes hovedkvarter gav chefen for 
Hold 1, oberst Anders Rex (ERA), 
fanen videre til Hold 2’s chef, oberst 
Lars SmedegaardKjøller (MAR). 

Hold 1 har været på Sicilien siden 
den 19. marts, mens Hold 2 efter pla-
nen er
udsendt de næste tre måneder. Hvor 
længe, missionen sammenlagt vil 
vare, er endnu ikke afklaret.

Kommandoen er givet videre på Sicilien
Af Thorbjørn Forsberg

Militærpolitiet (MP) bringer fanen frem. (Foto: Kurt Hansen)
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Chefen for Hold 1, oberst Anders Rex (ERA), overdrager fanen til chefen for 
Hold 2, oberst Lars Smedegaard Kjøller (MAR). (Foto: Kurt Hansen)
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Jeg har indtil 1. maj 2011 modtaget 
kontingent fra i alt 1029 medlemmer.
Da vi i foreningen udsender i al 1308 
blade til vores medlemmer, ja, så 
mangler jeg indbetalinger fra ikke 
mindre end 279 medlemmer.

Så kig lige efter om du har husket 
at betale, ellers skynd dig at sende 
kontingentet på kr. 180,00 til Reg. nr. 
0914 konto 6077064.

Med venlig hilsen: 
Otto Westergaard.

Nødråb fra hovedkasseren

© Rigspolitiets Personaleafdeling  2006         SAKS FILM  ·  www .saks.dk (Kaj Verner Larsen, SG-hold 53)

Mange politibetjente har en fortid i Militærpolitiet. Hvis du vil vide mere om dine 
muligheder, så besøg vores hjemmeside eller mød op til et jobinformationsmøde.

Se tilmelding på www.blivpolitibetjent.dk

VENLIGHED
SERVICE

 ANHOLDELSE
SE OS LIVE PÅ
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Så er det blevet tid til endnu en be-
retning fra det sydlige Libanon. Ti-
den flyver af sted, og vi kan på nu-
værende tidspunkt allerede skrive to 
en halv måned i missionen, og om 
lidt begynder leaveperioderne for 
MPELM. MPO er den første, der får 
fornøjelsen af at tage på leave, der-
efter er det SG Mikkel Brochorst, og 
til sidst jeg selv. Dog er der stadig ca. 
to måneder til, at min leave starter, så 
det er stadig for tidligt at glæde sig.

MPELM har haft travlt den seneste 
tid, da vi desværre har været ramt af 
en del uheld med danske køretøjer. I 
marts måned havde vi dog to større 
sager vedr. færdselsuheld, hvor der 
desværre også var personskade. Dog 
har alle sager haft en forholdsvis lyk-
kelig udgang, da alle er sluppet uden 
varige men. Generelt har marts må-
ned været en hektisk tid, da vi i gen-
nemsnit havde en sag hver anden 
dag. Vi har derfor brugt meget tid på 
MPSTN.

Vi oplever mange uheld på vejene 
med danske køretøjer involveret, dog 
flest små skader, som ikke har haft 
større betydning. Men alt skal doku-
menteres, for ellers er det ikke mu-
ligt at få repareret køretøjerne. Intet 
reparationsarbejde kan foretages på 
UN køretøjer, før skaden er takse-
ret, og der kan ikke foretages nogen 
taksering uden, der ligger en rapport 
fra det Internationale Militærpoliti 
(IMP). 
Med de mange kilometer som dan-

skerne kører i Libanon, samt den li-
banesiske trafikkultur taget i betragt-
ning, er det imponerende få skader.  

Vejret i Libanon har ikke ændret sig 
væsentligt siden vi sidst skrev. Tem-
peraturen er steget lidt, men hver 
gang det ser lovende ud, bliver vi 
ramt af et nyt lavtryk med masser af 
regn. Jeg må indrømme, at min be-
slutning om ikke at medbringe regn-
jakken til Libanon, har jeg fortrudt de 
første ti gange.
Til hold 3 orientering kan vi fortælle, 
at selv med den store mængde regn 
vi har fået siden I forlod os, brænder 
det famøse skraldebjerg i udkanten af 
Tyre by stadig.

SG Mikkel Brochorst har virkelig 
fået bevist sine talegaver samt sine 
egenskaber til at blive bedste venner 
med alt og alle. På baggrund af dette 
er det nu lykkedes MP at få et nyt 
køretøj, en Toyota Prado 4x4, Land 
Cruiser. Ikke nok med det, blev der 
efterfølgende monteret blink, sirene, 
megafon og påskriften ”Military Po-
lice” på alle sider. En rigtig fin bil 
der kun kunne lade sig gøre med SG 
Mikkel Brochorst’s ”manflirt”. Som 
han selv udtaler: ”det er bare sådan 
noget, jeg kan”. Udover SG Mikkel 
Brochorst’s ”manflirt”, er det også 
lykkedes ham at charme den lokale 
cafeteria medarbejder så meget, at 
hun hver gang giver ham en ekstra 
stor portion. Jeg har selv prøvet sam-
me trick, men det er som om, at det 
falder til jorden hver gang. 

MPELM Libanon, hold 4
Af SG Martin Vad



Det har også lykkedes MPELM, at 
skabe kontakt til det italienske Ca-
rabinieri, hvilket har båret frugt. 
Det har givet SG Mikkel Brochorst 
og jeg selv en enestående mulighed 
for at blive inviteret indenfor i det 
italienske cafeteria. Dette var uden 
sammenligning det bedste måltid, 
vi til dags dato har indtaget i denne 
mission. Det kunne efterfølgende 
beskrives som en ekstase af veltil-
fredshed, der ramte ens krop under 
dette guddommelige måltid. Vi vil 
gøre alt, som står i vores magt, for at 
viderebringe dette venskab til vores 
afløsere.

MPELM har den seneste tid løst 
mange forskellige opgaver, som ikke 
altid vedrører færdselsuheld og rap-
portskrivning. Blandt andet har vi 
nu to gange eskorteret større danske 
kolonner med gasflasker, fra lejren i 
syd, til en gasstation i Beirut. 
Gasstationen i Beirut ville få lignen-
de danske virksomheder til at ligne 

jordens mest sikrede områder. Det 
første der møder en, når man indtræ-
der dette område, er en kraftig stank 
af gas, som normalt ville få alarm 
klokkerne til at ringe.
Når man så er på stedet, skal der jo 
være mulighed for at ryge sig en ci-
garet. Der er selvfølgelig skærpede 
regler i forbindelse med dette på ste-
det. Det er ikke tilladt, at stå i det fri 
og ryge grundet brandfaren/eksplosi-
onsfaren. I stedet bliver folk guidet 
ind i en bygning på stedet, hvor man 
kan få lov at ryge. Man har dog her 
valgt at udtage vinduerne, så rum-
met ikke bliver for røget. Som sagt et 
utroligt spændende sted. 

De seneste par ugers optøjer og krige 
i de omkringliggende mellemøstlige 
lande, har indtil videre ikke rigtigt 
berørt Libanon, hvilket vi er glade 
for. Til gengæld har landet stået uden 
en regering siden vores ankomst til 
missionen, og det ser stadig ikke ud 
til, at problemet løses lige foreløbig. 

Mikkel med det nyerobrede køretøj
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Dette har selvfølgelig udløst en del 
demonstrationer i de større byer i Li-
banon, dog har de foregået på næsten 
fredelig vis.

På trods af den meget elendighed, by-
der Libanon også på meget flot natur 
og mange fine seværdigheder.

MVH MP, UNIFIL hold 4.
Sine ira et studio       

Den pænere del af Libanon nord for Beirut.

Den pænere del af Libanon nord for Beirut.
12
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AALBORG: Den 8. marts 1947 
mødte de første MP’ere på Lund-
tofte Flyveplads nord for Køben-
havn

Fødselsdagen blev markeret ved et 
mindre arrangement på Hærens Lo-
gistikskole. 
Fra morgenstunden var alle mili-
tærpolitienheder samlet til en fæl-
les appel for at fejre fødselsdagen. 
Appellen var også et af de første 
synlige tegn på, at hærens militær-

politi i løbet af dette forsvarsforlig 
sammenlægges fra selvstændige 
kompagnier under brigaderne til 
fremover at udgøre en samlet mi-
litærpolitibataljon under Trænregi-
mentet. 
Chefen for den kommende Militær-
politibataljon, oberstløjtnant Jakob 
Søgaard Larsen, lagde bl.a. i sin 
tale vægt på at tackle forandringer-
ne i forbindelse med omstrukture-
ringen og overgangen til bataljons-
strukturen.

Militærpolitiet 64 år
Af SG Martin Vad

Fødselsdagen blev markeret ved en fælles appel for militærpolitisoldaterne på Aalborg 
Kaserner.
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Den danske soldaterforeningsbevægelse 
er anset for at være den ældste i Norden. 
Deltagere i 3-års krigen 1848-1850 ind-
stiftede allerede i 1859 sammenslutningen 
”De Danske Vaabenbrødre”. 
Den første egentlige soldaterforening – 
som vi kender dem i dag – var Garder-
foreningen i København, som stiftedes i 
1885. Ret hurtigt herefter stiftedes flere 
regionale garderforeninger. 
I 1914 fandtes der 46 soldaterforeninger 
i Danmark. Året forinden var Marinefor-
eningen stiftet, og i 1940 stiftedes Flyve-
våbnets Soldaterforening. 
Omkring den første verdenskrig opstod 
tanken om at skabe en landsomfattende or-
ganisation. Initiativet kom fra Feltartille-
riforeningen, og i december 1914 mødtes 
repræsentanter fra flere foreninger, som 
ønskede en samling af soldaterforenings-
bevægelsen, - ikke mindst relateret til hen-
vendelser til Regering og Rigsdag. Dette 
forarbejde skabte det første Fællesudvalg 
i 1919. Der var da mere end 100 soldater-
foreninger i Danmark. 
I disse år har den danske soldaterfor-
eningsbevægelse ca. 68.000 medlemmer 
fordelt på Danske Soldaterforeningers 
Landsraad (Hæren), Marineforeningen, 
Flyvevåbnets Soldaterforening og Danske 
Forsvarsbrødre. 
Det ledende samarbejde og samvirke mel-
lem disse 4 hovedgrupper finder sted i 
DSM – Danske Soldater- og Marinefor-
eningers Fællesråd. 
Alle er tilknyttet Organisationen Folk & 
Forsvar. 
Danske Soldaterforeningers Landsraad er 
stiftet i 1936 under navnet Danske Solda-
terforeningers Fællesudvalg (det nuværen-
de navn er fra 1948) og er en ”paraplyorga-
nisation”, der formidler og koordinerer et 
samarbejde mellem sine tilknyttede lands-
foreninger omfattende tjenstgørende og 

tidligere militært personel, og indgår i et 
koordinerende samarbejde med de øvrige 
værns opbygninger af soldaterforeninger. 
Landsrådet har til formål at varetage, for-
midle og koordinere et samarbejde mel-
lem tilsluttede landsforeninger inden for 
den danske soldaterforeningsbevægelse. 
Landsrådet har endvidere til opgave gen-
nem folkelig oplysning at formidle en for-
ståelse mellem befolkningen og forsvaret 
til styrkelse af forsvarsviljen, og fasthol-
delse af værnepligten som en vigtig del af 
dansk forsvar. 
Landsrådet har herudover til opgave at 
formidle information og kommunikation 
mellem de tilsluttede landsforeninger og 
forsvarets ledelse,
at varetage soldaterforeningernes interes-
ser i Den selvejende institution ”Dybbøl 
Mølle”, 
at varetage interesserne i fondsbestyrelsen 
i Soldatens- og Orlogsgastens Fond og 
at varetage forbindelsen til de nordiske 
soldaterforeningsbevægelser, og til andre 
internationale forsvarsvenlige organisa-
tioner, Primo 2011 er 28 landsforeninger 
tilknyttet Landsrådet, der dermed repræ-
senterer mere end 40.000 medlemmer. 
Danske Soldaterforeningers Landsraad 
stiftedes den 10. september 1936 - og kan 
således i år markere sit 75 års jubilæum.
Jubilæet vil blive festliggjort på dagen 
lørdag 10. september 2011 ved et arran-
gement, som er henlagt til Sønderjylland 
med parade og kransenedlæggelser på 
DYBBØL BANKE, modtagelse på Søn-
derborg Rådhus, og faneindvielse og fest-
middag på SØNDERBORG SLOT.
En projektgruppe har gennem det seneste 
år lagt et stort arbejde i et jubilæumsskrift, 
som er under trykning. Der udgives også 
en jubilæumsmedalje.
Man kan allerede nu bestille jubilæums-
skriftet og jubilæumsmedaljen.

Danske Soldaterforeningers Landsraad



ERINDRINGSMEDALJE og FESTSKRIFT 
 
 

                                      
 

 
NB! BESTILLING ER BINDENDE OG SKAL VÆRE SKATMESTER 

Preben Sloht Nielsen, Frilandsvej 15, 7800 Skive / E-mail   sloht@tiscali.dk 
I HÆNDE SENEST 1. JUNI 2011 FOR AT VÆRE SIKKER PÅ LEVERING INDEN 

10. SEPTEMBER 2011. 
 

Medaljen er udfærdiget i oxyderet sølv med teksten ”Danske Soldaterforeningers Landsraad”  
”1936 – 10. SEPTEMBER – 2011” på bagsiden (revers). 

 

Erindringsmedalje inkl. porto og  

forsendelse                                      kr. 135,00 

Festskrift og erindringsmedalje 

inkl. porto og forsendelse              kr.  180,00 



Program:
12.00-12.10: Kort velkomst.
12.30-18.00: Spil af golfrunderne.
18.00-19.00: Spisning/præmie-

overrækkelse.

Deltagere:
1. Nuværende eller tidligere 

MP’ere (Hæren, Søværnet eller 
Flyvevåbnet).

2. Sponsorer. (Sponsorer kan ikke 
vinde vandrepokalen, med min-
dre de også henhører under pkt. 
1.).

3. Særlig række for ledsagere 
(bedre halvdel), hvis interesse. 
Alle deltagere skal være medlem 
af en golfklub og have gyldigt 
DGU-kort.

Handicapgrænser:
A rækken 0 - 24.
B rækken 24,1 - 48.

Første start tid: Kl. 12.30.
Seneste mødetid: 30 min. før start-
tid ved klubhuset.

Matchform:
A-rækken: slagspil (brutto).
B-rækken: stableford.
Ledsagerrækken: stableford.

Teesæt: Gul.

Greenfee: Kr. 300,- (Special pris, 
men stadig ½ pris for medlemmer 
af en klub i Nordjysk ordning).

Matchfee: Kr. 75,-

Spisning:
Kr. 125,- Efter spillet er der spisning 
i klubhuset. (Oksefilet m. flødekart/
krydderkart./salat/kaffe) Frivilligt!! 
Men tilmelding forud.

Bindende tilmelding:
Senest fredag d. 12. august 2011 til 
Orla Norman Madsen, 26280421, 
onmadsen@gmail.com.>
Hjemmeklub, DGU-medlemsnr. 
og handicap oplyses ved tilmel-
ding, samt ønske om spisning 
 

Golfmesterskaber 2011
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Fredag den 26.august 2011
på Blokhus Golfklub’s anlæg



Betaling mad/matchfee: 
Inden start.

Betaling greenfee:
Inden start.

Startliste:
På www.militarypolice.dk senest 
den 22. august 2011.

Præmier:
Vandrepokal til MP-mester i A-
rækken (skænket af Fødselsdags-
fonden).
Afhængig af sponsorstøtte og til-
melding vil der minimum være 
præmier til: Nr. 1 og 2 i hver række

Vinder: A-rækken; lavest score. I 
tilfælde af lighed, omspil på hul 18 
B-rækken; flest point. I tilfælde af 
lighed, bedste bag 9, 6, 3.

Sponsorer:
Esser skilte
MP-stuen
(der er altid plads til flere)

Andet:
Lørdag og søndag afvikles klub-
mesterskaber, hvorfor banen er sat 
optimalt op.
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Pantomimetheatret
i Tivoli
En forhåbentlig både morsom og særpræget oplevelse at se frem til onsdag den 
8. juni 2011 kl. 16:00 når vi skal en tur rundt bag Påfugletæppet og ved selvsyn 
erfare, hvor bl. a. Pjerrot optræder på slap line, og hvor Harlekin og Colum-
bine får hinanden efter adskillige genvordigheder.
Varighed ca. 1-1/2 time, og bestyrelsen vil tilstræbe at finde et passende sted for 
spisning i Tivoli efter forevisningen.
Indgangen til Tivoli betaler man selv, og prisen for rundvisningen er kr. 75.00, 
hvoraf lokalforeningen betaler de 25.00. Mødested foran Pantomimetheatret. 
Det skal oplyses, at der vil være en del trapper at forcere.
Tilmelding til A. Wilson senest den 2. juni 2011 incl. oplysning om deltagelse 
i spisning; tlf 44944381, bedst efter 1000, tlf-svarer kan benyttes.

Bestyrelsen

Det var på Kastellet i april 2011
MP København fejrede 60 års jubilæum
Den første forårsdag er fyldt med trylleri (”Far til fire” 1953) - og begge dele 
kom til at passe fredag den 1. april 2011 hvor lokalforening København i smukke 
omgivelser fejrede 60 års jubilæum på Kastellet i spisesalen og tilstødende lo-
kaler. - Alle 49 deltagere (et enkelt afbud) - såvel damer som herrer mødte op i 
festpåklædning. - Foreningens nye formand: Ole Vilner indledte festlighederne og 
sagde bl.a. i sin velkomsttale: 
Initiativet til dagens arrangement var taget af bestyrelsen, men især Andreas Wil-
son og Tom Thomasen har været stærkt medvirkende til at få arrangementet ”op 
at stå”. - 60 år er mange 
år, men heldigvis har vi 
stadig medlemmer som 
husker, og selv har jeg 
(formanden) været med-
lem i hovedforeningen i 
50 år.
Middagen indtages på 
1. sal og Vagn Benn har 
lovet som toastmaster at 
føre os sikkert igennem 
middagen.
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Med håbet om en hyggelig jubilæumsmiddag udbragte formanden en velkomst 
skål. - Aftenens menu bestod af:
Velkomstdrik 
Rejecocktail med flutes 
Kalvesteg stegt som vildt med hvide kartofler - waldorfsalat - bønner flødeskysovs 
- sødt og surt 
Luksusislagkage 
Kaffe med kransekagekonfekt + petitfour 
Vine ad libitum 
Fri bar: Vin - øl og vand.
Toastmaster Vagn indledte middagen med at vi skulle synge en omdelt velkomst-
sang, der gik på melodien Marken er majet. Vagn havde naturligvis nogle jokes i 
ærmet undervejs, og det bør nævnes at toastmasteren havde en imponerende flot 
høj hat på med lilla bånd, som havde været Vagns oldefars og hatten klædte ham. 
Og så gik vi ombord i rejecocktailen og en hyggelig stemning, der holdt hele afte-
nen, bredte sig i spisesalen.

Den tidligere formand Aksel Ravn fik herefter ordet som med flere interessante 
indlæg sluttede med at ønske foreningen et stort tillykke med de 60 år.
Middagen var absolut i topklasse - og som major Gammelholm udtalte var kalve-
stegen den bedste han havde fået, meget lækker, mør og velsmagende. Også vinene 
var udvalgte med stor omhu - og også luksusislagkagen med frugt ”gik lige ind”. 
 
Det Røde Betræk: Den 15. september 1950 udkom Det Røde Betræk for første 
gang, og vi kunne ved selvsyn se de første udgaver, som var fint indbundet og lagt 
til beskuelse. 
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Underholdningen blev først og fremmest varetaget af den professionelle trylle-
kunstner Tom Thomasen (Hold 71) og jublen ville ingen ende tage, da han tog 
fat på tryllerierne ligesom hans ordforråd og skarpe replikker fik publikum ”op af 
skyttegravene” fra starten. Jo, det var skam et af aftenens højdepunkter ligesom 
talen til damerne som major Andreas Wilson elegant tog sig af. 

Lad os tage nogle stikprøver/uddrag fra talen, der fik megen latter til at rulle fra 
salen:

Mine damer og herrer. – Mig er vederfaredes en stor ære i aften, nemlig den at 
skulle fremføre en hyldest til eller for vore damer. Hvilken lykke i øvrigt at være 
den udvalgte, der i aften skal hylde skabelsens højde- og midtpunkt: kvinden; 
tænk for et kort øjeblik at nyde bevidstheden om, at ikke alene ens borddame, men 
adskillige kvinder samtidigt ser op til og på én. - Og AW fortsatte: 
• et af mandens største problemkomplekser er, at det ofte er den selvsamme kvin-

de, der inspirerer ham til de største bedrifter, men tillige også hindrer ham i at 
udføre dem. 

• Det kan i det hele taget ofte være problemfyldt at være mand, fordi man fornær-
mer rimelig let en kvinde ved at se for meget på hende – og andre sårer man dybt 
ved ikke at se nok på dem.

• I gamle dage kunne en kvinde huske sin mands første kys hele livet; i dag er der 
mange kvinder, der knap kan huske deres første mand.  

• De fleste kvinder ønsker at leve længe; de ønsker blot ikke at se sådan ud. - Og 
her et par af de mere pikante:

• Mange kvinder drømmer om den store kærlighed – og får ”en lille”.
• En kvinde er svær at forstå, men hvad hun end er, hun er godt fundet på. - AW 

afsluttede sin tale således:
• Men lad nu alle disse refleksioner munde ud i en uforbeholden hyldest til kvin-

den, personificeret ved disse dejlige væsener, der sidder ved vor side her i aften. 
Når vi skaber bevingede ord om dem, citerer deres dyder og laster, diskuterer 
dem, tiljubler eller begræder dem, raser over dem eller bare elsker dem betingel-
sesløst, ja så er det vel det klareste bevis for, at de stort set altid er i vore tanker. 
Så lad denne hyldest munde ud i disse ord, som Emil Aarestrup har ansvaret for:

	¤   Og det som henrev, var bestandig kvinden
	¤   Den blide, knibske, sværmeriske ynde,
	¤   Med kløft i hagen, smilehul i kinden
	¤   Der før – som nu fik Adam til at synde.
• Mine herrer, lad os rejse os og 

drikke vore damers skål, idet 
vi konstaterer, at de nu engang 
er noget af det bedste, vi har – 
af den slags! 

• Og så sang alle med på: … Tag 
dit glas min ven! Drik din pi-
ges skål…osv.
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Festmiddagen nærmede sig sin afslutning og toastmasteren fortalte, at der ville 
være kaffe m.v. i de tilstødende lokaler + fri bar, og AW benyttede lejligheden til 
at takke køkkenchefen (vist nok med et par flasker) for en fantastisk gennemført 
menu + tillige med personalet. – Alt i alt en formidabel aften med stor ros til ar-
rangørerne.  

”Set & Hørt” i forbifarten: Mange MP-medaljer, gode historier og jokes. – F.eks. 
medlemskabet af MP-foreningen kostede fra starten 5 kr. i årlig kontingent. Arno 
Jeppesen ”Jeppe” fra Hold 2 i topform krydrede festlighederne med at være iført 
skråhue fra soldatertiden + uniform (delvis). Også ”storytelleren” fra MP-julefro-
kosterne Anders Nielsen (MPKP hold 1) var der. - Hyggesnakken ved kaffebor-
dene i de smukke lokaler fortsatte til nær midnat.  

Og udenfor ventede foråret, som er noget helt specielt på Kastellet. 
PS: Der er mulighed for at se FLERE billeder på vores hjemmeside http://www.
mpkbh.dk/fotoarkiv/ 

Jørgen Aarestrup
MPKP hold 27 – 1958  

Københavns Hovedbanegård
Onsdag d. 6. APR 2011 kl. 1700 skulle vi mødes under uret.   Hvor er det ur? 
Selvfølgelig på Københavns Hovedbanegård; der stot( en Inspektør fra DSB. 
Han skulle være vores togfører til en rundvisning. Hvad han hed, ved jeg ikke, 
for næsten alt, hvad han fortalte, druknede i støj fra banegården samt blev 
afbrudt af højtalere, der fortalte, at vi skulle passe på lommetyve, endda på 3 
sprog. 2 minutter efter blev vi atter afbrudt, for nu kørte toget til Esbjerg og så 
fremdeles hele tiden; og der var også et tog, der kørte til Stockholm, og man 
kunne købe billetter i toget; så vi blev meget klogere på Hovedbanegårdens 
historie.
Nå, så må jeg bruge min egen viden om banegårdens historie. Den blev opført 
fra 1904 til 1911 og kostede godt 2. mill. kr. at bygge; den var nr. 3 i rækken 
af hovedbanegårde i København. Den første blev opført i 1847, der var 2 stk. 
af dem, en’ i Roskilde og en’ i København; de var fuldstændig ens, dog var 
den i København opført i træ, for det sagde loven. Den lå udenfor Københavns 
Vold, og der skulle alle bygninger være af træ, så de kunne af-brændes, hvis 
fjenden skulle komme; men efter kun 17 år måtte man opføre banegård nr. 2, 
som holdt til 1911. Hvorefter den blev ombygget til biograf, og da den blev 
nedrevet, opførte man en ny biograf på stedet, nemlig Palads, som stadig lig-
ger der. Banegård nr. 3 fik navnet: Kjøbenhavns-Person- Banegård. Indvielsen 
fandt sted 30. NOV 1911. Dagen var trist og grå, en sivende november-tåge 
lagde sig,og flagene hang slapt ned fra de hvide flagstænger og over de 800 
indbudte gæster. Daværende Kronprins Christian holdt en meget kort åbnings-
tale, hvorefter et tog fra spor 5/6 forspændt 2 flagsmykkede K-lokomotiver 
med de indbudte gæster kørte de kun 2,3 km ud til Vestre Fælledvej station og 
tilbage igen til Hovedbanegården.
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Dagen efter åbnede banegården for publikum og almindelig drift. Efter denne 
historie 6m Hovedbanegården gik vi udenfor, hvor Inspektøren viste os nogle 
af de figurer: byvåbner og andre ting, bygningen er dekoreret med, som over-
arkitekt og professor Heinrich Wench havde tegnet og skabt. Derefter gjik vi 
ind i bane-gårdshallen og videre ned på en perron, hvor vi her fik fortalt om 
ting fra nyere tid efter ombygningen af banegården i 2008; denne ombygning 
kostede ca. 600 mill. kr.
Til slut gik vi over i den kongelige ventesal, og der kunne vi høre alt, hvad Inspek-
tøren fortalte.
Efter ca. 2 timer var vi færdige med/på Hovedbanegården, og derfra gik turen 
over til DGI-byen, hvor den stod på spisning, hvilket var yderst tiltrængt.

Tonny Kolté - MP/SVN

Air Force Training Center
Tirsdag den 12. april 2011 besøgte lokalforeningen Vestjylland Air Force Training 
Centre (AFTC) hundetræningscenter på Flyvestation Karup.
Vi blev budt velkommen af centrets leder, seniorsergent Michael Ellebæk.
Han fortalte om hvorledes hundene blev købt og registreret. Selv i vores moderne 
teknologiske tidsalder, blev hundene ført i en håndskreven bog. Den var startet i 1967, 
og Michael Ellebæk havde regnet ud, at med de sider der var tilbage, slog de lige til, 
til han skulle pensioneres.
Vi fik en grundig indføring i, hvordan hundene blev registret med alt. Der var beskri-
velser af hundens oprindelse, dens helbredsmæssige tilstand. Der var røntgen billeder, 
der viste om hunden havde nogle bygningsmæssige fejl.
Der var attester på den jævnlige dyrlæge kontrol, hver 3. måned. Skulle hunden bruges 
i udlandet, f.eks.
Afghanistan, så havde hunden sit eget pas, der skulle følge den sammen med alle re-
levante papirer. Således
kunne hunden blive undersøgt i udlandet, af de dyrlæger der var tilknyttet enheden. 
Det være sig Engelske eller Amerikanske dyrlæger.
Træningen af hunde til at finde bomber er også et meget spændende program. Vi fik 
demonstreret de forskellige hjælpemidler, der bliver anvendt for at træne hundene til 
de forskellige søgeopgaver.
At træne en hund til de forskellige opgaver den skal anvendes til, er et langvarigt 
program. Der er selvfølgelig forskel på de forskellige hunde. Nogle lærer det meget 
hurtigt, andre skal have længere tid. Så er der også forskel på, om det er voksen hunde 
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Referat af generalforsamling
i Lokalforening MP-Østjylland
Onsdag den 23. marts er der afholdt ordinær generalforsamling på Restaurant Sdr. 
Ege i Ry med i alt 11 deltagere.

Formanden bød velkommen og forsamlingen iagttog 1 min. stilhed for at mindes de af 
vore kammerater, der er gået bort i årets løb.

Oluf Degnbol blev foreslået og valgt som dirigent.

Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning for det forløbne år. Et år, der har 
været præget af diverse gode arrangementer med pænt fremmøde.
Formanden nævnte også, at der i det kommende år, regnes med følgende arrangemen-
ter:
9. maj, besøg på Veteranhjem Fredericia. Medio august, picnictur til Kalø Slotsruin. 
Ultimo november, bankospil i Silkeborg og medio januar, torskegilde i Aarhus.
I årets løb har foreningen været repræsenteret med fanen i alt 7 gange.
Det har i årets løb været forsøgt med medlemshvervning i forbindelse med udsendelse 
af invitationer til arrangementer. Dette har indtil nu ikke givet nye medlemmer.
Bestyrelsen forsøger med en telefonkampagne til 47 tidligere MP-ere i vores område 
i løbet af april måned.

der skal trænes på, eller om det er hvalpe, der skal til at lære det hele fra bunden af.
Efter rundvisningen i ”marken” kom vi over hundens Wellness Center. Her var det 
lige før vi var klar til at springe i vandet. Et stort bassin med varmt vand, hvor der 
var indbygget spå funktion, så hunden rigtig kunne svømme sig til en genoptræning. 
Hunden blev anbragt i en ”badedragt” og via et spil, hejst ned i vandet. Her skulle den 
så svømme mod strømmen, en fantastisk god genoptræning af hunde der på en eller 
anden måde har fået en skavank i forbindelse med arbejdet i marken.

Efterfølgende blev vi inviteret på kaffe og kage og fik forevist billeder af AFTCs op-
bygning samt billeder af træningen af hunde til at blive bombehunde.

Centret har ca. 120 hunde fordelt over hele landet. Der bliver indkøbt ca. 25 hunde 
årligt. Det blev en spændende og lærerig aften. Michael Ellebæk var en engageret og 
levende fortæller. Han forstod at få os ført ind i hundens verden på en interessant måde.



Formanden sluttede med at opfordre til at 
foreningen, sammen med andre forsvars-
positive soldaterforeninger, forsvarsbro-
derforeninger, Folk og Forsvar m.fl., støtter op om vore soldater og medvirker til 
forsvarsviljen i det danske folk.
Et konkret eksempel på samarbejde de nævnte foreninger imellem, er bl.a. de 3 ve-
teranhjem, hvor hjemvendte soldater med ar på sjæl og legeme kan finde et fristed.
Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.

Kassereren gennemgik herefter regnskabet, der udviste et mindre driftunderskud på 
kr. 952.
Budget for 2011 udviste et underskud på kr. 320.
Kontingenter på kr. 75,00 fastholdes uændret i 2012.
Regnskab og budget blev godkendt.

Da der ikke var indkommet forslag gik forsamlingen over til valg af bestyrelse og 
suppleanter.
Formanden Ole Pedersen blev genvalgt. Klaus Klausen og Kristian Thomsen blev 
ligeledes genvalgt til bestyrelsen. Suppleant Oluf Degnbol blev genvalgt.

Der var 5 emner til landsforeningens repræsentantskabsmøde, men disse melder ende-
ligt til inden 1.april til Otto Westergaard.

Preben Kjær Pedersen og Verner Vistisen genvalgtes som revisorer.
Otto Westergaard genvalgtes som faneansvarlig.

Under eventuelt var den en god snak om fremtidige arrangementer, bl.a. muligheden 
af at arrangere foredrag. Her var der enighed om, at man skulle samarbejde med Aar-
hus Samvirkende Soldaterforeninger for at sikre et rimeligt deltagerantal.

Dirigenten takkede for god ro og orden og mødet sluttede.

Forsamlingen gik herefter om bord i de gule ærter med tilbehør, og snakken gik lystigt 
med røverhistorier fra dengang der virkelig var MP-ere til.

Ole Pedersen

Skydning
Henover vinteren 2010 - 2011, har MP-Østjylland deltaget i skiveskydning under Aar-
hus Samvirkende Soldaterforeninger i anlægget i Lyseng i Højbjerg.
Der blev afholdt skydeafslutning den 13. april 2011, hvor MP-Ø, kunne præsentere 
følgende resultater:
Enkeltmandsskydning med Handicap: nr. 3: Otto Westergaard.
Holdskydning med Handicap: nr. 3: MP-Ø, hold 1, Poul Nøhr, Klaus Klausen, Erik 
Danielsen, Verner A. Hansen og Kjeld Andersen.
Pokalen for årets største fremgang blandt ikke aktive skytter: Poul Nøhr.

Til lykke med resultaterne.
På vegne af MP-Ø, Otto Westergaard.
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Skadeslidte Hr. Arno Jeppesen kom 
for skade at række fingeren ud af 
vinduet i Flemming Ørhems auto-
mobil på vej til repræsentantskabs-
mødet i Odense den 30. april 2011 
på Sjælland et eller andet sted.
Nogen ved måske at Flemming 
har politiske tendenser i retning af 
”Lille Pia” og derfor er hans auto 
måske udstyret med kraftigt glas, 
kunne man forstå, efter den skade 
som blev påført fingeren, da Flem-
ming lukkede det elektriske vindue. 
” Jeppe” ankom derfor til Repræ-
sentantskabsmødet i Odense med 
en serviet bundet om fingeren. 
Efter honnør for fanen og mindet af 
bortgåede kammerater blev ”Jep-
pe” hastigt tilset og ført til Odense 

Sygehus, hvor han efter en lille 
times tids venten blev behandlet 
af Sygeplejerske Pia Sørensen, en 
nydelige personage som af ”Jeppe” 
blev tilbudt ophold i både Villa på 
Amager samt sommerhus i Horn-
bæk. Pia takkede dog venligst nej 
idet hun ikke ville forlade sit kære 
Kerteminde. 
”Jeppe” fik 6 sting i fingeren og fik 
en stivkrampeindsprøjtning. Han 
peb lidt da fingeren blev bedøvet 
af den hidkaldte læge, før han ud-
førte håndarbejdet. ”Jeppe” pådrog 
sig en mindre allergisk reaktion, om 
det var den kærlige behandling fra 
Sygeplejersken vides ikke men han 
begyndte at snøvle og hans tunge 
hævede lidt. 
Tror fanden som han kom med listi-
ge tilbud hele tiden. De gamle giver 
ikke så let op!! Jeppe blev holdt til-
bage under observation og det blev 
klart, at han hverken havde spidst 
eller drukket noget hele dagen. Så 
vi havde en grund til utilpasheden 
klokken var trods alt ca. 13:30. Jep-
pe blev overdraget i min varetægt 
og kørt tilbage til Soldaterhjemmet 
hvor vi fik vores velfortjente fro-
kost.

Hvor galt kan det gå når en årgang 
1925 rækker fingeren op???
Af F.S.



Bryllup
Premierløjtnant Anders Krogsga-
ard fra MP-skolen og Anne-Mette 
Berggreen Lindholm blev viet i 
Skt. Michaelis Kirke i Fredericia 
den 2. april 2011.
Vi gratulerer hjerteligst.

Ridder
Fra den 18. april 2011 at regne er 
Oberstløjtnant Lars Seibæk, Skive 
SG-56 benådet medridderkorset af 
1. grad af Dannebrogordenen
Vi gratulerer. 

Udstationering
Her er en lille hilsen fra Italien 
hvor jeg er blevet udstationeret 
for NATO i Operation Unified 
Protector - Combined Forces Air 
Command (Poggio Renatico) med 
hjemkomst den 17 juli 2011 - håber 
jeg :-). Vores opgave hernede er at 
opretholde flyveforbud samt smide 
en bombe eller to hos Gardaffi. 
Nar jeg er kommet lidt mere på 
plads, agter jeg at skrive et lille 
indlæg om denne mission samt de 
opgaver vi løser. Alt er ok hernede, 
men det er lidt underligt at være på 
INTOPS i Italien - det vil sige bo 
pa hotel og spise ude hver dag... :-) 

De bedste hilsner
Michael

Vi ser frem til de kommende beret-
ninger.
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Elbækvej 15,
Biersted 9440 Aabybro
% 9826 8599
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:
Otto Westergaard
Højgårdsvej 24
8362 Hørning
% 8692 1803
) kasserer@

 militarypolice.dk
Sekretær:
Jesper Brøndum Larsen
Th. Kingosvej 20
9000 Aalborg
% 4025 2124
) sekretar@

militarypolice.dk

Bank:
Kontingent til: Danske Bank
reg.nr. 0914
kontonr. 6077064
Hovedbest.medlem
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgens Park 39, 2.tv.
4700 Næstved
% 3086 0401
) nielsmoeller.tho@

live.dk
Hovedbest.medlem
Michael Kruse Nielsen
Thit Jensens Vej 82
7430 Ikast
% 9725 00 93
) m_k_nielsen@

hotmail.com 
Hovedbest.medlem
Jakob Mølgaard
Aalborgvej 21
9575 Terndrup
% 2682 5110
) hirdsmand@gmail.com
Fanebærer:
Mogens J. Holm
% 3251 0364
) fanen@militarypolice.dk
IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV
% 6617 5720
) webmaster@

militarypolice.dk

Fødselsdagsfond:
Erling Lund Juhl
Høgevej 12C, 6600 Vejen
% 2348 1180
) fodselsdagsfond@

militarypolice.dk
Bank: 1551 4225834067

Souvenirbod:
Ole Olsen
Fredensvej 4
5500 Middelfart
% 6080 2869
) 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
Gert B. Jensen
Carsten Sørensen
Ole Larsen
Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg
% 2074 2443
) 2cv@stofanet.dk

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Aksel Bo Ravn
Birkehegnet 7, Apperup
3140 Ålsgårde
% 7025 0358
) a.b.ravn@ofir.dk

VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
% 9742 6182
) norfin@mail.dk

FYN:
Jens Chr. Pedersen
Hvidkløvervej 54
5700 Svendborg
% 6222 0680
) J.C.Pedersen@mail.dk
NORDJYLLAND:
Jakob Mølgaard
Aalborgvej 21
9575 Terndrup
% 2682 5110
) hirdsmand@gmail.com
TISSØ:
Oluf Sørensen
Leandersvej 7, 4293 Dianalund
% 5824 1611
) ombs@pc.dk

SØNDERJYLLAND:
Karl Petersen
Pile Allé 4, Hjartbro
6541 Bevtoft
% 5764 2437
) else-karl@mail.tele.dk

ØSTJYLLAND:
Ole Pedersen
Odinsvej 9,
8653 Them
% 3061 6082
) pedersen.obi@gmail.com

STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
% 5577 0401 - 5544 0476
) nielsmoeller.tho@live.dk

LOKALFORENINGER
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47731

- En god oplevelse
Østerbro 12, 9000 Aalborg, tlf. 9813 3075

Torben, Kai & Jeppe, KP-hold 2

Give Afdeling
Torvegade 5-7
7323 Give
Telefon 45 12 16 20

Østergade 3-5 - 7323 Give
Tlf. 75 73 22 00 - Fax 75 73 23 46

E-mail: gb@give-avis.dk

Vi har også idéen
til din tryksag


