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Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme

Andreasen Erhverv • Tlf. 70 22 09 06
E-mail: ae@andreasen-erhverv.dk - www.andreasen-erhverv.dk

Ring for materiale
og besigtigelse.

Anneks med bad,
køkken og 2 værelser



Trænregimentet 
styrkes
Da Forsvaret i slutningen af 2002 
fandt ud af, at økonomien ikke hang 
sammen, blev der sat gang i en stør-
re spareplan.
Der skal spares overalt i Forsvaret 
for at bringe balance i økonomien. 
Således skal Hæren bl.a. udfase 48 
Leopard kampvogne, Søværnet skal 
henlægge 2 Standart Flex patrulje-
fartøjer og Flyvevåbnet skal tage 6 
F-16 fly ud af drift. Derudover redu-
ceres der stærkt i personelstrukturen 
overalt i Forsvaret.
Og som altid når Forsvaret skal 
spare, vil man også denne gang ind-
kalde færre værnepligtige til hver en-
kelt enhed.
Alt i alt betyder det bl.a. at Militær-
politiskolen får et mindre rekrut-
teringsgrundlag.
Dog har man besluttet at bl.a. Træn-
regimentet  vores stamregiment  
skal have flere værnepligtige.
Man kan så håbe, at det vil få afsmit-
tende virkning på det antal MP'ere, 
der er tjenstgørende ved Regimentet  
et reduceret tal ville harmonere dår-
ligt med det stigende antal MP'ere, 
der bliver udstationeret ved de man-
ge internationale missioner.

Carl Bratved

DET RØDE
BETRÆK
Hyldevang 155, 7323 Give 
  drb@militarypolice.dk

Ansvarshavende redaktør:
Peter Jepsen
  75 73 22 55

I redaktionen:
Carl Bratved
Erik Hansen
Flemming Ørhem

Redaktionen er afsluttet
den 18. juni 2003.
Artikler og stof til næste num-
mer skal være redaktionen i 
hænde senest den 10. august 
2003.
Eftertryk tilladt med kildeangi-
velse.

Tryk: Give Bogtrykkeri A/S
Vestergade 7E, 7323 Give
Tlf. 7573 2200.

Forsidebillede:
Vagtskifte ved Militærpolitiet på 
Flyvestation Skrydstrup. Chefser-
gent O. D. Holst (th) har overgivet 
pladsen til chefsergent Christian 
Scherrbeck.
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Fødselsdage i september                                  

75 år     
Den 13. Bent I. Christensen, KP-8
       Danasvej 15,           
       8700 Horsens

Den 14. Bent Lund, KP-7
       Vermlandsgade 72, st. tv.           
       2300 København S

70 år
Den  3. Jørgen Hundborg, KP-17
       Elverhøj 12, Næsby           
       5270 Odense N 

Den  5. Per Sams, KP-18
      Skagensvej 33, Uggerby           
      9800 Hjørring 

Den 12.  Kaj E. Andersen, KP-17
      Liljevænget 35,           
      6710 Esbjerg V 

Ole Jespersen, KP-18
      Brentevej 46,           
      2635 Ishøj 

Den 13.  Svend M. Steffensen, KP-20
      Malmmosevej 75 A,           
      2830 Virum

Ove Hanghøj-Petersen, SG-4
      Baldersvej 15,           
      6640 Lunderskov

Den 15.  Bent Jeppesen, KP-18
      Bækskov 23, Holev           
      5290 Marslev

Den 30.  Poul Juul, KP-17
      Rosmosevej 4, Blovstrød           
      3450 Allerød

65 år
Den  7.   John E. Kehler, SG-12
      Ved Kæret 14, Sengeløse           
      2630 Taastrup

Den 15. Jørgen Andersen, KP-34
      Skibhusvej 418,K,           
      5000 Odense C

Den 17.  Bent H. Karlsen, MPO
      Uttrupvej 7.1.th.,           
      9400 Nørresundby

Den 19.  Finn Rasmussen, KP-36
      Højstrupparken 33, st. th.           
      2665 Vallensbæk Strand

Den 21. Henning Enemærke, KP-41
      Søren Loftsvej 9,           
      8260 Viby J

Den 24.  John V. Nielsen, KP-30
      Nørremarksvej 30,           
      2650 Hvidovre

Den 27.  Hans J. Christensen, KP-32
      Lundby Hovedgade 106,           
      4750 Lundby

Den 27.  Leif P. Sørensen, KP-32
      Neergaardsmindevej 11,

Thurø, 5700 Svendborg

Den 29.  Jørgen Johansson, KP-37
      Vilstedvej 157,           
      9670 Løgstør 
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Den 25.  Per Fl. Hansen, KP-57
      Skårups Alle 8, Tilst           
      8381 Tilst

Den 28.  Svend Frederiksen, KP-65
      Langagervej 1 A, Skovgårde           
      8400 Ebeltoft

Børge Strandfelt, SG-22
      Vilhelmshåbvej 7,           
      2920 Charlottenlund

50 år

Den  2.   Gert Nielsen, SG-51
      Holmetoften 70,           
      8270 Højbjerg

Den 12.  Mogens R. Jacobsen, SG-45
      Strandvej 24 A, 1.th.,           
      4900 Nakskov

Torben Grønlund, SG-48
      Saloparken 361,           
      8300 Odder

Den 17.  Jens Midtiby, SG-49
      Solvænget 19,           
      6900 Skjern

Den 19. Preben Sørensen, SG-46
      Rugvangen 28,

Kirke Sonnerup           
      4060 Kirke Såby

Den 24.  Bo Chr. Borgnæs, SG-46
      Øster Alle 27,           
      9670 Løgstør

Sender du - holdkammerat - en hilsen? 
Det gør jeg!
                                             Erik, KP-8

Den 30.  Jens H. Olesen, KP-38
      Ranunkelvej 6,           
      6900 Skjern

60 år
Den  1.   Ejvind Rasmussen, KP-58
      Ringvejen 27, Pillemark           
      8305 Samsø

Den  6.   Allan Nielsen, KP-72
      Andersminde 1, Romalt           
      8900 Randers

Den  8.   Kjeld J. Birch, KP-60
      Tanzania  MAJ 1/Danida,

 P.O.Box 951 M           
        Tanzania

Flemming N. Olsen, KP-66
      Solbakkevej 3, Arnager           
      3700 Rønne

Den 11.  Niels Bøgedal, KP-60
      Hundsbækvej 6, Hundsbæk           
      6600 Vejen

Den 12.  Jørgen Brock, KP-61
      Sonatevej 6,           
      8700 Horsens

Den 16.  Steen L. Rasmussen, KP-71
      Annavej 2, st.th.,           
      2900 Hellerup

Den 18.  Arthur Borup, KP-72
      Høgsholtvej 367, Høgsholt           
      7100 Vejle

Den 19.  Jørgen Hansen, KP-66
      Plein Sud,           
       16 Avenue de Roi Albert 1er,

Cannes Frankrig

Den 23.  Poul Nøhr, SG-27
      Blommevej 13,           
      8600 Silkeborg



Til højre afgående chefsergent O. D. 
Holst. Til venstre tiltrædende 
chefsergent Christian Scherrebeck

Efter 41 år i tjenesten valgte chefser-
gent O. D. Holst pr. 1. maj 2003, at 
trække sig tilbage og overgive 
pladsen til chefsergent Christian 
Scherrebeck.
Der blev afholdt en afskedsreception 
for O. D. Holst på flyvestation Skryd-
strup. Rigtig mange var mødt op for at 
tage afsked med en meget populær 
chefsergent.
O.D. Holst bød velkommen til alle, 
der havde fundet vej for at deltage i 
hans afskedsreception. Han havde 41 

rigtige gode år at se tilbage på, det kun-
ne han glæde sig over, når nu han trak 
sig tilbage til en forhåbentlig mere ro-
lig tilværelse. 
At Holst har været en farverig og af-
holdt kollega, fremgik af de mange ta-
ler der blev holdt.
Du er en type der er få af. En der laves 
tegneseriefigurer af. Du var den første 
jeg lagde mærke til  alt for fast en 
hånd  det var lige som i de helt gamle 
dage. Alle forstod det vist ikke, at den 
faste hånd formede soldaterne til 
mandfolk.
Nogle sendes hjem og er anonyme per 

Chefsergent Christian Scherrebeck
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soner  det er du ikke du er en person, 
der har sat dit præg på arbejdet, du vil 
blive husket fremover. Du er en per-
son, der er i god stand, der er mange go-
de år i dig endnu, ærgerligt at vi ikke 
kan gøre gavn af dig fuldt ud.

Holst med frue ved gavebordet

En ihærdig, knaldhamrende dygtig 
chef forlader arbejdspladsen, det bli-
ver hårdt at skal undvære dig. 
Om der kommer mere sul på kroppen 
af dig, ønsker jeg for dig, men jeg tviv-
ler på det. Håber din kone kommer til 
at se mere til dig i fremtiden. Jobbet 
her har næsten været et 24 timers job.
Der har været problemer i hverdagen. 
Bølgerne er gået højt, til tider for høje  
vi er nok lige stædige og konservative 
begge to. Vi har dog altid kunnet finde 
sammen igen, der har ikke været nag 
bagefter.
Som tidligere chef for kasernen hu-
sker jeg O.D. når han kom farende ind 
på mit kontor og var højt oppe. 
Min første melding var: ”Sæt dig ned 
og lad os tage det helt roligt.” Det var 
vores morgenmøde.
Ingen tvivl om, at Holst vil være en 
savnet person i det daglige, men alle 
ønskede både ham og konen lykke til 
med otiummet.

PJE.

I begyndelsen af juni udsendtes en 
dansk sikringsstyrke på 367 soldater 
og 43 Litauiske soldater til det sydlige 
Irak, hvor de underlægges 1 UK DIV. 
Der medsendes en MP Detachement 
bestående af 12 mand (heraf to 
Litauere) Da HOK besluttede, at MP-
personellet skulle findes ved en delvis 
Dansk International Brigade-
aktivering, modtog otte MP Sergenter 
fra 5 MP Detachement onsdag før 

påske et anbefalet brev fra Trænregi-
mentet, at de efterfølgende onsdag 
den 23. april skulle møde på kasernen 
med henblik på. udsendelse til Irak 
primo juni måned. Det er ingen 
hemmelighed at udsendelsen ikke 
kom lige belejligt for alle, men 
samtidig vidste alle at dette er 
konsekvensen af en Dans Internatio-
nal Brigade-kontrakt.
Som hoved for MP-enheden blev 
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Mindeord
Lørdag den 26. april 2003 om 
eftermiddagen døde 5 MP 
Detachement motormekani-

ker Overkonstabel-1 Susanne 
Lauritzen efter et tragisk færdsels-
uheld ved Legionærvejen i det 
danske AOR ved byen Mitrovicia i 
Kosovo.
Efter en mindehøjtidelighed i 
Camp Olaf Rye med Dan Bathalio-
nen, blev Susannes kiste hjemta-
get, først med en MP-eskorte til 
Pristina og videre med et af 
flyvevåbenets Hercules C-130 fly 
til Danmark.
På flyvestation Aalborg blev 
afholdt en smuk og værdig 
mindehøjtidelighed med deltagel-
se af pårørende, et fanekommando, 
bestående af kolleger og venner fra 

Trænregimentet.
Susanne blev bisat fra Vandborg 
kirke ved Lemvig fredag den 2. 
marts ved en privat bisættelse med 
militær deltagelse.
Kollegaer fra 5 MP Detachement 
var repræsenteret ved alle ceremo-
nierne for at sige tak og vise den 
sidste værdighed over for en højt 
respekteret og vellidt soldat i 
enheden.
Susanne blev designeret som 
Motormekaniker til 5 MP Detache-
ment i 2001 og havde sin store 
andel i genopbygningen af 5 MP 
Detachement faglige element efter 
flytningen fra Farum til Aalborg.

Æret være Susanne Lauritzens 
minde.

RED.

ser nu frem til, at de skal være hold 1 
og oprette MP stationen Iraqu.
Der oprettes en selvstændig lejr tæt 
ved byen AL Qurnah. Indledningsvis 
oprettes en teltlejr, men man skal 
hurtigst muligt skifte til beboelses-
containere med aircondition. Det sker 
af hensyn til de ekstreme tempera-
turer, hvor man kan komme op på 55 
grader i dagtimerne om sommeren.
Den danske styrke skal løse en række 
militære og humanitære opgaver 
herunder skabe sikre rammer og yde 
humanitær beskyttelse til den irakiske 
befolkning. I den sammenhæng skal 
MP, ud over at varetage de danske 
soldaters retssikkerhed, samarbejde 
med og hjælpe lokalt irakisk politi, 
der allerede er under opbygning.

RED.

Major J.K. Torp udpeget som 
midlertidig chef og Seniorsergent 
C.A. Sigsgaard Hansen udpeget som 
Næstkommanderende.Den danske 
del af MP Detachement, som har 
været under uddannelse og forbere-
delse på Aalborg kaserne og i Oksbøl, 

Bendix, Luther, T. F. Sørensen og 
Hou. De sidste fire er Birkedal, 
Palle Sørensen, Busk og Baggesen.
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I forbindelse med åbent hus på Aal-
borg Kaserner lørdag d. 3. maj, af-
holdt Trænregimentets Soldater-
forening (TSF) deres årlige jubilar-
stævne. Her blev det strålende sam-
arbejde mellem soldaterforeninger-
ne tilknyttet kasernen bekræftet, 
idet næstformand i MP-foreningen 
Nordjylland, Gert Bøjer Jensen (KP 
89) blev tildelt TSF's Æressabel.
TSF's Æressabel er en evigt van-
drende udmærkelse der uddeles ved 
jubilarstævnet til "En der i årets løb 
har gjort en indsats for foreningen".
Formand for TSF, Hr. Bent Frisk, ud-
trykte stor tilfredshed ved at have 
fundet en så værdig modtager. Der 

var da også fuld opbakning i be-
styrelsen om valget.
Motiveringen for at valget faldt på 
Gert Bøjer Jensen var den, at de altid 
kan regne med Gert til at give en 
hånd med det praktiske i forbindelse 
med foreningens arrangementer - og-
så de arrangementer der ikke nød-
vendigvis har deltagelse af MP-
foreningen. Desuden er Gert en rar 
og omgængelig person, der også so-
cialt bidrager til forbindelse og sam-
arbejde på tværs af soldaterforenin-
gerne.
Eller som Hr. Frisk sagde i sin tale: 
"Man skulle næsten tro han var min 
næstformand".

Æressablen blev som nævnt overrakt ved jubilarstævnet hvor Gert og 
hans hustru var inviteret med.
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Fredag d. 30. maj blev SG-hold 
111 hjemsendt. En uge før blev 
hele holdet (næsten) samlet på 
MP-stuen, hvor Hans Mathiesen 
(SG 10), Gert Bøjer Jensen (KP 
89) og Jakob Mølgaard (SG 96), 
alle fra MP-foreningen Nordjyl-
lands bestyrelse, orienterede om 
foreningens virke.
Det sås tydeligt, at de unge ser-
genter havde taget hul på rækken 
af hjemsendelsesfester. Alligevel 
lykkedes det at holde opmærk-
somheden fanget i en god ½ time, 
og afslutningsvis meldte alle til-
stedeværende sig ind i forenin-
gen. Der blev udleveret indmel-
dingsblanketter til de fraværen-
de.
Ved samme lejlighed fik SG Mor-
ville den store anerkendelse fra si-
ne kammerater, at de enstemmigt 
udnævnte ham til "Bedste Kam-
merat". Med titlen fulgte det 

smukt graverede tinaskebæger 
fra MP-foreningen.
MP-foreningen var vært med en 
omgang til de nye medlemmer.
Af alle de hjemsendte fortsætter 
15 mand på resterende uddannel-
se m.h.p. udsendelse til et mis-
sionsområde. Resten har enten ar-
bejde eller uddannelse at komme 
ud til.
 
På nær en. SG Christian O. Han-
sen tog inden sin værnepligt en 
3-årig HHX og er uddannet på 
Nordjyllands Sports College. 
Han ønsker gerne et lærervikari-
at, men er åben for alle mulighe-
der. Dog skal det være i Nordjyl-
land omkring Frederikshavn. 
Han træffes på tlf. 9843 0097 el-
ler mobil 2276 2376.
Skulle der ikke være en gammel 
MP'er der kan hjælpe vores unge 
kammerat?

Det er nu muligt at købe disse
klistermærker til bilen, postkassen,
mappen etc., med
MP-KMP logo
(krydslagte pistoler) for

SOUVENIRBODEN

Besøg souvenirboden til Jubilarstævnet
i Ålborg og gør et godt køb.



Har du ønsker om stop et særligt sted, så sig til,
når du tilmelder dig.
Kan du huske sidste års hygge-lige og 
afslappende bus-kørsel, fra København 
til Ålborg og hjem igen?
Det var hyggeligt at mødes allerede i bus-
sen og på den måde begynde det hygge-
lige samvær jubilarstævnet altid bli-
ver til. Yderligere behøver    du 
ikke tænke på, om du nu har druk-
ket en øl eller to, du kan bare slappe 
af, der er en professionel chauffør 
der sørger for en tryg og rolig trans-
port.

HUSK: Øl købes af chaufføren, dem må du ikke selv medbringe og drikke i bussen. 
Ud over øl, har han sodavand, cigaretter og andet mundgodt.

Så tag bussen og kom sikkert ud og hjem.

Buskørsel i forbindelse med jubilarstævnet
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Buskøreplan:
Afg. Glostrup Station ved Motorolabygningen .............fredag den 29.8. kl. 14:50
Afg. Høje Tåstrup Station, banestrøget  nr. 5 .................fredag den 29.8. kl  15:15
Afg. Ringsted, afkørsel 35/P-plads     ...........................fredag den 29.8. kl. 16:00
Afg. Slagelse, Tankstation ny transportcenter    ...........fredag den 29.8. kl. 16:20
Afg. Korsør, ny station  ................................................fredag den 29.8. kl. 16:40
Afg. Odense, afkørsel 49/ Mc Donald  .........................fredag den 29.8. kl. 17:10
Afg. Fredericia, Taulov transport center........................fredag den 29.8. kl. 18:45
Afg. Aarhus, afkørsel 47/ Tilst P-plads..........................fredag den 29.8. kl. 19:45
Ank. Aalborg Kaserner .................................................fredag den 29.8. kl. 21:00
Afg. Aalborg Kaserner    .............................................søndag den 31.8. kl. 10:00

Ank. Aarhus, afkørsel 47/ Tilst P-plads   .....................søndag den 31.8. kl. 11:15
Ank. Fredericia, Taulov transport center......................søndag den 31.8. kl. 12:15
Ank. Odense, afkørsel 49/ Mc Donald..........................søndag den 31.8. kl. 13:50
Ank. Korsør, ny station ................................................søndag den 31.8. kl. 14:20
Ank. Slagelse, Tankstation ny transportcenter .............søndag den 31.8. kl. 14:40
Ank. Ringsted, afkørsel 35/P-plads..............................søndag den 31.8. kl. 15:00
Ank. Høje Tåstrup station ............................................søndag den 31.8. kl. 15:45
Ank. Glostrup station ved Motorolabygningen ............søndag den 31.8. kl. 16:10

Der er planlagt 1 times ophold på Fyn til spisning i begge retninger.



Desværre kan foreningen kun udsendes 
direkte indbydelse til 55, 50, 40 og 25 
års jubilarerne. Men har du lyst til at kon-
takte gamle holdkammerater, kan alle 
oplysninger fås ved henvendelse til fød-
selsdagsfonden ved Erik Hansen, tlf. 
5826-3195, e-mail: fodselsdags-
fond@militarypolice.dk

Alle der har gjort tjeneste ved Militær-
politiet  jubilæum eller ej -  er meget vel-
kommen til at deltage i denne festlige 
begivenhed.
For at få det hele til at fungere, skal 
vores hovedkasserer Erling Lund Juhl, 
Skolegade 25, 6600 Vejen, have modta-
get din tilmelding og indbetaling senest 
den 6.8.03 ved bustransport ellers 
20.8.03  på giro 607-7064 eller check.

 JT UR BIO L ET A NS R VSTÆ

 JT UR BIO L ET A NS R VSTÆPå Aalborg Kaserner lørdag den 30. august hos
Militærpolitiskolen ved Hærens Logistikskole.

Militærpolitiforeningen i Danmark afholder i år
sit 32. jubilarstævne for at fejre:

 JUBIS LÆR UÅ M04 JUBIS LÆR UÅ M52

 JUBIS LÆR UÅ M54

KSG-holdene 56,
57 og 58 samt

SVN-hold 1978 3 og 4.

UB J IS LÆR UÅ M55
 JUBIS LÆR UÅ M05

KP-holdene 3 og 4 KP-holdene 13 og 14

KP-holdene
56, 57, 58, 59, 60 og 61,
SG-holdene 17, 18 og

19 samt SVN-hold
1963

KP-holdene
26, 27, 28, 29, 30 og
31 samt SG-holdene

2, 3 og 4. 

Ifølge reglerne er 45 år ikke noget 
rundt jubilæum, men mød nu op alli-
gevel og giv jer selv en dejlig ople-
velse.

Øvrige jubilarer: Det drejer sig om de hold der er udnævnt i 1968, 1973, 
1983, 1988, 1993 og 1998, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 års 
jubilæum.

Prisen i år er uændret og beløber sig 
igen til kr. 175,-

Overnatning: Der kan stilles sove-
pladser gratis til rådighed både fre-
dag/lørdag og lørdag/søndag. Sove-
pladser reserveres senest den 6.8.03.
Endvidere kan vi tilbyde bustransport 
fra København med opsamling på Sjæl-
land , Fyn og Jylland til Aalborg Kaser-
ner for kr. 350,- tur/retur fra Sjælland og 
Kr. 300,- tur/retur  fra Fyn og Jylland.. 
Se køreplanen på side 11! Ønsker man 
bustransport betales den sammen med 
deltagergebyret og man oplyser hvor 
man står på bussen, overhold fristen 
senest den 6.8.02. 
Mødetid og -sted: Vi mødes kl. 09:00 på 
parkeringspladsen umiddelbart udenfor  
den nye hovedvagt til Aalborg Kaser-
ner, hvor medlemmer af hovedbestyrel-
sen og lokalforening Nordjylland vil 
være tilstede for at tage imod.

Program:
Kl. 09:15 skal alle være mødt. Kl. 09:30 
træder vi an med Hjemmeværnsorke-
steret og foreningens faner på højre fløj 
efterfulgt af 25, 40, 50, 55, veteraner 
(50+), 45, 35,30, 20, 15, 10 og 5 års jubi-
larer. På venstre fløj "det løse".
Kl. 09:45 marcherer vi til paradeplad-

sen.
Kl. 09:58 afleveres paraden til MP-

foreningens landsformand 
Carl Bratved.

Kl. 10:00 afleveres paraden til chefen 
for Hærens Logistkskole, 
oberst L.B.Christensen. 

Kl. 10:25 Chefen for Hærens Logistik-
skole hilser på jubilarerne.

Kl. 10:35 Holdfotografering af jubi-
larerne. 

Efter fotografering er der besigtigelse 
af bl.a. Militærpolitiets 
Historiske Samling, MP-
skolen m.v.  MP-foreningens 
souvenirbod vil være åben. 

Kl. 13:00 skal alle være på plads i cafe-
teriet til spisning. 

Menuen:
Forret: Rejecocktail samt flutes og 
smør. Hertil serveres 1 glas hvidvin.
Hovedret: Kalvetykkam stegt som 
vildt, hertil waldorffsalat, pom. rissol-
les, surt og sødt, vildtflødesauce.
Dessert: Kaffe og småkager.
Vin, øl og vand kan købes til cafeteria-
ets normale priser. 
Efter middagen vil der være hyggeligt 
samvær på MP-stuen med bl.a. den 
gamle frase "Ka' du huske dengang?", 
samt mulighed for at overvære 
UNMILPOC's ”Competition Day”.
Ordensdekorationer, medaljer og jubi-
lartegn anlægges. (også til civil)
Jubilartegn og andre MP-souvenirs kan 
købes på stedet.
Om aftenen er der mulighed for at del-
tage i UNMILPOC's grillparty.
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Chefsergent Kurt W. Frank var en 
karismatisk og hård chef, men det er 
hans fortjeneste, at MP stationen på 
flådestationen i dag hører til blandt 
de mest moderne i forsvaret.

Efter mere end 40 år ved flåden er der 
ikke meget at sige til, at Chefsergent 
Kurt W. Frank, har set frem til sin pen-
sionering. Det er lidt som et tosidet 
ansigt, at se frem mod en ny spæn-
dende tid, og se tilbage på en lang kar-
riere. At være MP'er i søværnet er lidt 
af en livsstil, og det kan være svært 
for mennesker udenfor korpset at se 
hvad det er, der trækker en til at ar-
bejde nat, weekend, jul, påske og pin-
se, men at korpset er noget helt speci-
elt kan der ikke herske nogen tvivl 
om, ellers tilbragte man vel ikke 40 
år der.

Chefsergent K.W. Frank overleverer 
en MP station, der er tæt på at være 
den mest moderne i forsvaret. Det er 
sket igennem hårdt slid og svære for-
handlinger og altid med fokus på op-
gavens løsning. På sin vej mod pen-
sionen, har K.W. Frank aldrig være 
bange for udviklingen, men set den 
som en udfordring og dygtiggjort sig 
på mange forskellige områder. Han 
har været en hård chef, men ind imel-
lem dukkede mennesket også op, og 
personellets tarv har altid stået højt 
hos ham. Personellet ved Militærpo-
litiet ønsker ham det bedste for ham 
og Lene i deres otium.
En går og en ny kommer til, vi ønsker 
Chefsergent Erling Nielsen velkom-
men som ny chef for MP'erne i Fre-
derikshavn. Chefsergent E. Nielsen 
har i de sidste 12 år bestridt stillingen 
som kontakt- og velfærdsbefalings-
mand på Flådestationen, og er kendt 
for sit yderst omgængelige væsen og 
for en skarp hjerne. Der skal ikke her-
ske tvivl om, at Militærpolitiets om-
dømme og virke vil gennemgå en for-
andring i de kommende år.  Chefser-
gent E. Nielsen er ikke helt ubekendt 
med jobbet som MP'er, idet det var 
netop fra Militærpolitiet Frederiks-
havn han søgte stillingen som Kon-
takt- og velfærdsbefalingsmand, og 
hans erfaring vil kommer alle til go-
de, både unge som ældre.
Chefsergent E. Nielsen kommer til at 
administrere en MP station, der er en 



del anderledes, end da han selv var 
tjenestegørende. Eksempelvis har vi 
i dag tjenestegørende MP'ere flere 
steder i udlandet, såsom Kosovo, 
Kroatien, Afghanistan, Tyskland, 
Holland og Belgien, hvilket stiller 
støre krav til administrationen hjem-
me, idet der som regel ikke gives er-
statning for udstationeret personel, 
men vi er ikke i tvivl om at han vil lø-
se opgaven. Chefsergent E. Nielsen 
er kendt for at give stor valg  og hand-
lefrihed når opgaverne skal planlæg-
ges og udføres, men stiller lige så 
store krav til personellet om engage-
ment og initiativ, en god kombina-

Erling Nielsen er ny chef for de 37 
tjenstgørende MPere ved Søværnet i 
Frederikshavn. Han kræver synlig-
hed, engagement og initiativ.

tion med tanke på motivation og pro-
fessionalisme. 
Privat er Chefsergent E. Nielsen en 
ivrig sejler, og i de senere år er cyklen 
blevet hans kæreste eje, det ses, når 
han pisker igennem trafikken på vej 
til og fra arbejde, vigtigst her er 
gennemsnitsfarten. Jeg er sikker på 
at han tager enhver fysisk udfordring 
fra de unge ildsprudlende MP'ere, og 
vil gøre sit til, at personellet altid er i 
en god fysisk form.
Jeg vil på personellets vegne ønske 
Chefsergent K.W. Frank god vind i 
fremtiden, og samtidigt give et varmt 
velkommen til Chefsergent E. Niel-
sen som ny chef for Militærpolitiet 
Flådestation Frederikshavn.

Mattsson
in 
memoriam
Født den 11.
oktober 1924,
Død den
11. marts 2003.
Bisat fra Lyngby
Park Kapel den
14. marts 2003.
Michael er død efter kort tids syg-
dom.
Michael startede ved Gardehusar-
regimentet i 1946.
Derfra kom han på Militærpolitisko-
len på Lundtofte Flyveplads, hvoref-
ter han gjorde tjeneste ved MP i Tysk-
land på det første hold.
I mange år deltog han i så godt som al-
le arrangementer, MP-foreningen la-
vede.
Også i Skyttelauget var han meget ak-
tiv, i flere perioder i bestyrelsen.
Vi er mange der vil savne Michael.
Æret være hans minde.

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden 
ved vores far, Michael Johannes 
Mattssons bisættelse og tak til 
fanebæreren.
På familiens vegne

Marianne Mattsson

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden 
ved vores far, Michael Johannes 
Mattssons bisættelse og tak til 
fanebæreren.
På familiens vegne

Marianne Mattsson
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MP Foreningen
København

http:/www.mpkbh.dk
Lokalforening København indleder 
efterårets arrangementer:
Besøg på Beredskab Storkøben-
havn torsdag den 18. september 
2003 kl. 19:00 med et virkelig interes-
sant besøg på beredskab Storkøben-
havn i Hedehusene.
Beredskab Storkøbenhavn er en kom-
munal myndighed, der løser humani-
tære opgaver såvel lokalt, nationalt 
som globalt.
(Det var i Beredskab Storkøbenhavn, 
at major C.C. Mc-I. Schmidt, MPO, 
forrettede tjeneste i 17 år som leder af 
den statslige ambulancetjeneste.)
Besøget inkluderer foredrag/oriente-
ring om internationale opgaver og ind-
sats, herunder jordskælv i Indien og 
Tyrkiet, forevisning af øvelsesområ-
de/ruinby m.v., besøg i museet og af-
sluttes som vanligt med lidt lækkert til 
ganen.
Altså: Mød frem med opladt sind tors-
dag den 18.september 2003 kl. 19:00 
på Beredskab Storkøbenhavn på ad-
ressen Hedelykken 10 i Hedehusene.
Buslinie 123 mellem Ålholm Plads og 
Roskilde Station har stoppested ved 
Hedelykken, der er beliggende ca. ¾ 
km V for jernbaneviadukten i Hede-
husene.
Tilmelding senest den 9.september 
2003 til Andreas Wilson, telefon 
4494-4381, der hellere end gerne ser 
medlemmer også fra Tissø og Stor-
strømmen møde talrigt frem.

Bestyrelsen

Skyttelauget
Holder sommerferie - Vi forventer at 
starte op igen til september 2003
- Er der nogen, der vil være med? 

Preben Larsen og Flemming Ørhem

Efterlysning
MP-Københavns bestyrelse efterlyser 
lokalforeningens dirigentklokke og 
kassen med brikker og spilleplader til 
Banko. Begge dele er "forsvundet" i 
Kastellet efter Bankospillet 2002.

Kassereren

Kommende arrangementer:
15.-17. august 2003:
Vi deltager i MP-træf (campingtræf) 
på DCU-Camping, Viborg SØ.

30. august 2003:
Vi deltager i jubilarstævnet. 

16. oktober 2003:
Vi får besøg af Københavns politi-
direktør Hanne Bech Hansen i lokaler-
ne på Gothersgade kaserne.

29. november 2003:
Bankospil i Kastellet.

9. december 2003:
Julefrokost i Kastellet.

Bestyrelsen
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MP foreningen
Østjylland

Referat af
generalforsamling
onsdag d. 26. marts 2003
Efter formanden, Henning Enemær-
ke's velkomst, tog man fat på general-
forsamlingen, der skulle blive mar-
kant anderledes end tidligere år. Før-
ste pkt. var valg af Oluf Degnbol som 
dirigent, og med sikker hånd styrede 
han mødet som tidligere år.
Bestyrelsens beretning omfattede 
årets begivenheder, der omfattede be-
søg på Besættelsesmuseet i Århus, be-
søg på Terma i Lystrup  begge besøg 
med stor medlemsdeltagelse. Endvi-
dere deltog lokalforeningen i årets rep-
ræsentantskabsmøde i Odense. Man 
var også forberedt på deltagelse i 
Schøllepokalskydningen i Aalborg, 
men den blev som bekendt aflyst. Be-
retningen blev godkendt.
Bestyrelsen havde ikke udarbejdet en 
aktivitetsplan for det kommende år, 
som vedtægterne kræver, da bestyrel-
sen under et senere punkt stillede et 
dramatisk forslag om at ophæve fore

ningen.
Konstitueret kasserer Ejgil Brøgger 
forelagde regnskab 2002, der viste et 
overskud på 45 kr. og en formue på 
3.747 kr. Der var ikke udarbejdet et 
budget pga. bestyrelsens ovennævnte 
forslag. Regnskabet blev godkendt.
Så fremlagde bestyrelsen forslaget 
om ophævelsen af foreningen. Forsla-
get fremgik ikke af dagsordenen og 
var ikke som vedtægterne kræver ud-
sendt til alle medlemmerne, men 
”kun” meddelt tilmeldte deltagere 
telefonisk. Der var blandt de øvrige 
deltagere stor modstand mod dette for-
slag, og da en af deltagerne ikke var til-
meldt, og derfor ikke kendte forslaget 
på forhånd, besluttede bestyrelsen un-
der henvisning til vedtægterne at træk-
ke forslaget tilbage.
Formanden fastholdt sit ønske om at 
træde tilbage som formand, så ny for-
mand blev Steen Ladefoged, mens 
Ole Pedersen og Klaus Klausen blev 
genvalgt, mens Otto Westergaard 
blev nyvalgt. Ny suppleant blev Oluf 

Kom sikkert ud og hjem..!
i forbindelse med jubilar- 
stævnet på Aalborg Kaserner
lørdag den 30. august.

Se buskøreplanen på side 11

Referat af
generalforsamling
onsdag d. 26. marts 2003



Degnbol. Under dette punkt bemyndi-
gede generalforsamlingen bestyrel-
sen til at udpege 5 medlemmer til del-
tagelse i landsforeningens repræsen-
tantskabsmøde d. 26. april.
Revisor Preben Kjær og revisor-
suppleant Verner Vistisen blev begge 
genvalgt.
Generalforsamlingen sluttede med 
den traditionelle generalforsamlings-
menu: Gule ærter med tilbehør efter-
fulgt af hyggeligt samvær.

Steen Ladefoged, referent

Konstituering af bestyrelsen
På et bestyrelsesmøde d. 6. maj kon-
stituerede bestyrelsen sig med for-
mand Steen Ladefoged, SG-8, næst-
formand Ole Pedersen, SG-23 og kas-
serer otto Westergaard, KP-84. Øvri-
ge bestyrelsesmedlemmer er Erik Da-
nielsen, KP-58 og Klaus Klausen, 
KP-58. Sekretærposten varetages af 
formanden. Suppleanten Oluf Degn-
bol deltager i alle bestyrelsesmøder-
ne.

Aktivitetsplan 2003/04
Under denne overskrift kan man i de 
fremtidige numre af DrB se kommen-
de arrangementer, men der vil fortsat 
blive sendt brev med indbydelser 
direkte til alle medlemmerne.
Aktivitetsplanen ser foreløbig således 
ud (Sæt allerede nu ”X” i kalenderen):
-   Deltagelse i Schøllepokalskydning 

i Aalborg d. 24. maj. I skrivende 
stund er der udsendt indbydelser og 
når man læser dette, er arrangemen-
tet allerede gennemført.

- Besøg hos HJV i september.
- Torskegilde/julefrokost i decem-

ber/januar.
- Besøg hos naverne i Hørning onsdag 

d. 12. november med ledsager.

- Generalforsamling 2004 afholdes d. 
17. marts.
Den nye bestyrelse har en opfordring 
til medlemmerne: Du støtter forenin-
gen passivt ved at være betalende med-
lem, men du er først et aktivt medlem, 
når du deltager i foreningens arrange-
menter.
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En tidligere lands-
formand er gået bort.

Efter lang tids svær sygdom er 
Gunnar Thorkild Nielsen, KP-4, 
død. Gunnar forrettede sin MP-
tjeneste på station 2 i Aurich. Her 
var han i den gruppe der gik un-
der navnet ”Hovedjægerne”.
Efter hjemkomsten fra Tyskland 
blev Gunnar i Hæren, men skiftede 
senere over til Flyvevåbnet, hvor 
han sluttede sin karriere som kap-
tajn på Flyvestation Værløse.
I perioden fra 1954  1955 beklædte 
Gunnar posten som landsformand 
for Militærpolitiforeningen i Dan-
mark.
Gunnar efterlader sig kone og børn, 
vores dybe medfølelse går til dem.
Bisættelsen fandt sted den 13. Juni 
2003 i Grundsvigskirken, forenin-
gens fane var tilstede.
Æret være Gunnar's minde.

Carl Bratved / landsformand

Til Militærpolitiforeningen
Hjertelig tak for venlig deltagelse 
ved min kære mands bisættelse. 
Det var børnene og jeg meget rørte 
over.

Aase Nielsen,
Bogtrykkervej 45, 1. th.

2400 København NV.

En tidligere lands-
formand er gået bort.



Forårets udflugt blev afviklet onsdag 
den 14. maj, hvor vi besøgte Falcks 
nye Vagtcentral Sydjylland, der er be-
liggende i Kolding. 
Her arbejder bl.a. Poul Erik Poder, 
”Polle”, (KP-92), og det var ham, der 
havde inviteret os til at besøge hans ar-
bejdsplads, men det var hans chef, 
Tommy Rosenkilde, der tog i mod og 
gav os et foredrag samt en rundvis-
ning i de topmoderne faciliteter. 
Falck har 7 vagtcentraler placeret i 
Danmark, og derfra disponerer de 
over mandskab, ambulancer, sy-
getransportvogne, brandkøretøjer, 
kranvogne, dyreambulancer m.v., 
som kører ud fra de enkelte Falcksta-
tioner. 
Vagtcentralerne overvåger også et 
stort antal brandalarmer, tekniske alar-
mer m.m., som er i direkte forbindelse 
med vagtcentralen. 
Vagtcentralen i Kolding betjener Vej-
le, Ribe og Sønderjyllands Amt, som 
tilsammen har ca. 850.000 indbyg-
gere, og der er ca. 750.000 assistancer 
om året, som udføres af rundt regnet 
600 reddere og 400 deltidsbrand-
mænd. 
Det betyder, at der er mange aktivite-
ter i gang hele tiden, og derfor har det 
været meget vigtigt, at det er topmo-
derne udstyr, der står til rådighed for 
vagtcentralen. 
Alle anmodninger om assistancer 
modtages og logges på computere 
med deres eget EDB-system, EVA-
2000, som derefter kommer med flere 

forslag til hvilke køretøjer samt per-
sonale, der er til rådighed for den aktu-
elle opgave. 
Når de derefter vælger, hvem der skal 
løse opgaven, kan de følge udviklin-
gen på computerskærmene, og de har 
løbende mulighed for at ændre på det, 
hvis der kommer nye oplysninger el-
ler ændrede behov i området.
Medens vi var der, så vi bl.a., hvorle-
des et opkald om en ambulance til Rø-
mø blev behandlet, og hvor hurtigt der 
blev udpeget en ledig ambulance ved 
Ribe til varetagelse af opgaven. På et 
digitalt kort kunne man samtidigt føl-
ge dens køretur over bl.a. Rømø-
dæmningen, samt se hvorledes der 
blev skiftet status-farver på både 
uheldssted og rednings- køretøj, efter-
hånden som det udviklede sig. 
Stemningen i vagtcentralen er rolig 
og dæmpet, men der er også sørget for 
ekstra gode facilite- ter til personalet, 
da det godt kan være meget stressende 
til visse tider.
Alle deltagerne syntes, at det havde 
været et meget spændende arrange-
ment, og Formand Erling takkede 
Tommy for det, ved bl.a. at overrække 
et af lokalforeningens MP-Skjold.

Ref.: Ole

Tillykke
Den 4. juni fyldte Hans H. Holtz-
mann, KP-7, 75 år. Der skal lyde et 
stort tillykke fra Den Sønderjyske lo-
kalforening.
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Lokalforeningen Sønderjylland 
runder snart hundrede...
Lokalforeningens kasserer følger 
spændt med i kontingent-indbe-
talingerne. Det er nemlig besluttet at 
det medlem der indbetaler som nr. 

100, igen i år vil blive den heldige vin-
der af to flasker god rødvin. Så hvis I 
har et indbetalingskort liggende der ik-
ke er betalt, så skynd jer at få det 
gjort...

TISSØ RUNDT
søndag d. 24. august kl. 9,30.
Vi mødes hos Gitte og Jørgen, Søve-
jen 33, Tissø Frugtplantage, hvor vi 
starter med morgenkaffen.
Efter turen omkring Tissø spises den 
medbragte mad. Her er også »ikke 
cyklende« deltagere velkommen.
Gerne tilmelding til
Jørgen: 5825 0097.

Besøg hos Arla
Oluf Sørensen, KP-55, ansat hos Arla 
i Slagelse kunne d. 11. maj for MP Tis-
sø fortælle om mælkens vej fra ko til 
færdigt produkt. Hele mejeriet blev 
fremvist og vi sluttede med kaffe og 
smagsprøver på adskillige af Arla's 
produkter. Et godt arrangement.
Turen sluttede i Slagelse lystskov 
med en lille ekstra forfriskning - det 
var ikke mælk.

  hilsen Erik

MP foreningen
Tissø

MP foreningen
Nordjylland

Nordjylland har i fællesskab med de 
andre soldaterforeninger på Aalborg 
Kaserner arrangeret nogle aktiviteter.
2. august
Dronningens Livregiments Soldater-
forening afholder fugleskydning på 
skydebanerne i Lindholm. Alle er vel-
komne og kan deltage. Start kl. 10.00. 
(fællesarrangement)

15 - 17.august:
Deltagelse i MP-træf (camping) på 
DCU-camping ved Viborg Sø.

30. august:
Deltagelse i jubilarstævnet.

27. september:
Soldaterforeningerne på Aalborg Ka-
serner afholder fælles høstfest. Til-
melding til Gert Jensen 98113173. 
(fællesarrangement)
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25. november:
Fælles bankospil. Spillet aholdes i ser-
gentmessen på Hvorup Kaserne. Der 
vil blive reserveret bord til MP. Start 
kl. 19.00.(fællesarrangement).

7. december
Travetur med mulighed for at skove 
eget juletræ. Turen sarter kl. 13.00 på 
p-pladsen foran MP stuen.

Schøllepokalskydningen Lørdag 
den 24. maj 2003.
Regntunge skyer trækker hen over 
himmelen denne lørdag morgen hvor 
vi har bestemt os for at afvikle dette 
års Schøllepokalskydning. De først an-
komne til skydebanerne kigger på hin-
anden, derefter på de mørke regntun-
ge skyer, og debaterer derefter mete-
orologernes forudsigelser. Alle er 
spændte på om sluseportene holder 
tætte.
Efter endt skydning kl. 13.00 må vi 
konstatere at sluseportene holdt næ-
sten tætte. Utætheden var så ringe at 
det ikke generede denne Schølleskyd-
ning.
Fremmødet af skytter var ikke særlig 
stor, 14 skytter i alt hvoraf 3 kom fra 
Østjylland, de resterende fra Nordjyl-
land.
På grund af det lille fremmøde tog vi 
en rask beslutnig og ændrede skyde-
holdene fra 6 til 3 skytter pr. hold, hvil-
ket gav 4 skydehold.
Skydningen blev ledet på fortrinligvis 
af Jan Hartvig, hvilket vi siger ham 
tak for.
Skydningen forløb stille og roligt, de 
der ikke var i aktion på skydelinien 
kunne drikke sig en kop kaffe, øl, 
vand eller en lille skarp, som marke-
tenderiet havde med. Derudover var 
der mulighed for at deltage i Fun Shoo-

ting på banen ved siden af. Våbnene 
der blev brugt til denne skydning var 
politiets nye tjenestepistoler.

Resultatet af skydningen
blev for hold.
Nordjylland  2: 476 point
Jesper B. Larsen, Gert B. Jensen, Jan 
Hartvig

Nordjylland 1: 430 point
Jørn Frelling, Frants Dalby, Jakob 
Mølgaard

Nordjylland 3:  420 point

Johannes Ibdal, Kenneth Masbek, 
Finn Eskildsen

Østjylland: 238 point
Tage Boddum, Poul Nøhr, Steen Lade-
foged.

Resultatet af den individuelle
skydning.

Jan Hartvig . . . . . . . . . . . 174 point

Johannes Ibdal . . . . . . . . . 160 point

Jørn Frelling . . . . . . . . . . 159 point

Frants Dalby . . . . . . . . . . 157 point

Gert B. Jensen . . . . . . . . . 152 point

Jesper B. Larsen . . . . . . . 150 point

Finn Eskildsen . . . . . . . . . 150 point

Niels C. W. Hansen . . . . . 134 point

Poul Nøhr . . . . . . . . . . . . 131 point

Jakob Mølgaard . . . . . . . . 114 point

Kenneth Masbek . . . . . . . 110 point

Mogens Dolberg . . . . . . . . 75 point

Steen Ladefoged . . . . . . . . 55 point

Tage Boddum . . . . . . . . . .  52 point

Resultatet af fun shooting:

Serie 1: . . . . . . . . . . Finn Eskildsen

Serie 2: . . . . . . . . . Jakob Mølgaard
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Næstkommanderende ved 5 MP 
DET PL-R Poul Buus Gravesen 
har fået en fin erkendtlighed som 
»helt«, da han reddede folk ud af 
et brændende hus i Randers.
Poul er nu ved Aalborg Politi.

MP status
på missionerne
Mitrovica, Kosovo:
KFOR 8-9 og 10

Tuzla, Bosnien: SFOR 15, 16 og 17 

Kabul, Afganistan: ISAF 3-4 og 5

Al Qurnah, Irak: Hold 1    

SFOR 16 er annuleret pr. juni 03. 
Der vil fra nu af kun være enkelte 
danske ST-officerer i Bosnien.

I maj måned fik stationsleder 
SSG N.C. Eriksen sin soldat nr. 3 
i hjemmet i Aarhus. 3 skud og 3 
drenge. Alle har det godt, men 
soldaterverdenen »frygter« en 
fremtid med tre højt råbende 
MP`ere, der har arvet alt fra far.

NY CH/DIB på besøg
Mandag den 24. marts havde 5 
MPDET et kort besøg af den nye 
CH/DIB.
Den nye generalmajor Agger Rokos 
ville besøge sine dispositionsenhe-
der inden øvelser og møder gik i 
gang.
GN Rokos blev orienteret om status 
ved 5 MPDET, fik en rundvisning i 
MP området.
GN har gjort tjeneste ved en række 
militære enheder, og nogle vil sik-
ker t  også  huske  ham som 
CH/DANCON på SFOR 13.  GN 
Rokos har udtalt til ”Hærnyt”, at han 
egentligt ville have været politibe-

tjent, så peger det jo i retning af, at 
personen, der efter besøget udtalte: 
”Ham skal vi nu nok få noget godt 
ud af”, får ret.

NY CH/DIB på besøg

MP status
på missionerne
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Skolegade 25, 6600 Vejen
  7696 1155

Hovedbestyrelse:
Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
  7510 2107
  formand@
     militarypolice.dk

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro
  9826 8599
  nastformand@
     militarypolice.dk

Hovedkasserer:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25, 6600 Vejen
  7696 1155
  kasserer@
     militarypolice.dk

Sekretær:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
  5577 0401
  sekretar@
     militarypolice.dk

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

Militærpolitiets
Historiske Samling:
c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Flemming Ørhem
Søren Nørgaard
Hans Selberg

Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg
  9811 3173
  2cv@stofanet.dk

IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsgaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV.
  6617 5720
  webmaster@
     militarypolice.dk
www.militarypolice.dk

Hovedbest.medlem
Ole Olsen
Vestermark 12
6400 Sønderborg
  7442 5814
  souvenir@
     militarypolice.dk

Hovedbest.medlem
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby
  5826 3195
  fodselsdagsfond@
     militarypolice.dk

Fanebærer:
Mogens J. Holm
  3251 0364

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby
  5826 3195
  fodselsdagsfond@
     militarypolice.dk
Girokonto: 6 53 92 97

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Christer Rasmussen
Postboks 58
4000 Roskilde
  4643 2377
     mobil: 4818 1409
     Arb.: 4675 7377
  cr@ctag.dk

VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
  9742 1635

LOKALFORENINGER
FYN:
Svend Pedersen
Mølleløkkevej 19, st. nr. 5
5000 Odense C
  6613 9889

NORDJYLLAND:
Jacob Mølgaard
Rantzausgade 47, st.th.
9000 Aalborg
  9816 1548
  lillepludder@hotmail.com

TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27, 4291 Ruds Vedby
  5826 3195
  e-a.hansen@get2net.dk

SØNDERJYLLAND:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25, 6600 Vejen
  7696 1155
  ej@v-e-c.dk

ØSTJYLLAND:
Steen Ladefoged
Gammel Skolevej 46, Vrold
8660 Skanderbog
  8652 5199
  ccc32938@vip.cybercity.dk

STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
  5577 0401
  nielsmoeller.tho@
     wanadoo.dk



Reserveret postvæsenet

SOLDATERHJEMMET

Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde- og spisested
for alle adgangsberettigede

- Her får alle råd til den
- møre bøf...
 -Giv manden en tur i byen!

Kai & Jeppe, KP-hold 2

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

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 48 18 14 09
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