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Endnu en mission
Det danske forsvar skal deltage i
endnu en mission i udlandet. Denne
gang er det flåden der stiller skibe til
rådighed, for den FN-styrke, der skal
indsættes i det sydlige Libanon.
Det drejer sig om missilfartøjerne
Ravnen og Glenten, der indgår i den
tysk lede flådestyrke, der stationeres
ud for Libanons kyst, med det
formål at forhindre, at der smugles
våben i land.
Danmark havde tilbudt også at
deltage med korvetten Peter
Tordenskjold, men FN var blevet
tilbudt flere flådeenheder end der
var brug for, derfor er det kun de to
missilfartøjer, der indgår i den styrke
der afsejler til Middelhavet.
Danmark er det land i verden, der
procentuelt har udstationeret flest
soldater, på forskellige missioner i
udlandet.
Carl Bratved
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70 år
Den 3. Ove Hem, KP-21
Kunnerupvej 116, Kolt,
8361 Hasselager

Fødselsdage i november

Den 5. Finn Schøndorff Hansen, KP-28
Rundingsholms Alle 85,
4300 Holbæk

80 år
Den 3. Leo Christian Jacobsen, KP-4
Cederfeldsgade 2, 5560 Ørup

Den 10. Erik Tom Odgaard, SG-4
Saxogade 65, 4 - 404,
1662 K›benhavn V

Den 7. Leo Stokholm, KP-4
Kromarken 47, 7730 Hanstholm

Jes Bøj Petersen, SG-16
Højdevej 17, 3540 Lynge

Den 11. Hans E. Bech Jespersen, KP-4
Tjørnestræde 4, 7100 Vejle

Den 18. Poul Jørgen Hedin, KP-19
Hvitfeldsgade 1 G, 7800 Skive

Den 13. Erik Løvenvig, KP-1
Solvej 4, 3100 Hornbæk

Den 20. Jørgen Lybecker Larsen, KP-21
Toftevej 25, Sundby
4800 Nykøbing F

Den 16. Carl Peter Bjerring, KP-5
Haderslevvej 24, 2.th., 6200 Aabenraa
Den 21. John Olaf Framvig, KP-3
Højdevej 41, 2670 Greve

65 år
Den 2. Klaus Klausen, KP-58
Æblevej 4, 8270 Højbjerg

Jens Dahl Madsen, SG-23
Nybrovej 21, 3550 Slangerup
Den 23. Kjeld Rasmussen, KP-5
Ryetbo plejehjem, Engstedet 1, Lejl. 11
Den 7. Per Johannes Baltzer, KP-62
3500 Værløse
Storegade 52, 6880 Tarm
75 år
Den 11. Svend Otto Rasmussen, KP-51
Den 6. Bent Poulin, KP-12
Østergade 72. 1., 5900 Rudkøbing
Sct. Mortensgade 5 C, 1.2.,
4700 Næstved
Den 15. Gunnar Lund, KP-68
Engsvinget 18, Skåstrup Str
Den 7. Arne Reisfeldt, KP-13
Kastanievej 14, 4773 Stensved
5400 Bogense
Den 10. Bent Frydenlund, KP-13
Munkholmvej 52,1.th.,
4300 Holbæk
Den 13. Thomas Skov, KP-14
Østervang 29, 6520 Toftlund

Den 18. Preben Dürr, KP-59
Lundemosen 36, 2670 Greve
Den 20. Knud Ib Hansen, KP-46
Vigerslevalle 19, 2500 Valby

Den 22. Henning Nielsen, KP-13
Louisenhøj 19, 3700 Rønne

Den 22. John Christensen, KP-60
Vandkærsholmvej 2, Egsmark
8400 Ebeltoft

Den 24. Knud Erik Jensen, KP-16
Roald Ammundsensvej 37, 1., h
9210 Aalborg SØ

Den 25. Henning S. Rasmussen, KP-57
Lillegårds Alle 121, 2730 Herlev

Den 26. Ole Mertz, SG-02
Drachmannsvej 2, 2930 Klampenborg

Den 25. John H. Buhl, MPO
Vagtelvej 28, Hov, 9370 Hals
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60 År
Den 4. Helge Nielsen, KP-91
Svalevej 18, 8382 Hinnerup
Den 5. Torben Bahnsen, KP-75
Kildetoften 8, Uvelse
3550 Slangerup
Den 6. Jens Kr. Holst Vestergaard, KP-84
KrogÅdsvej 62, 2670 Greve
Den 8. Arne Dejbjerg Hjelmer, KP-80
Skovkanten 8, 8500 Grenå
Den 10. Henrik Skjold Hansen, KP-82
Mariehøj 66, 3000 Helsingør
Den 17. Finn Bogh Mitchell, KP-79
Skovbrynet 54, 6800 Varde
Den 24. Preben R. Kristensen, KP-85
Jersie Solvænge 9,
2680 Solrød Strand
Den 26. Helge Wæber, KP-80
Borthigsgade 2, 2.th.,
2100 København Ø
Den 27. Mogens Schjønning, SG-29
Rosenbjerg 33, Humlum
7600 Struer
Den 29. Bjarne Dyhr, KP-82
Vesterskovvej 23 B, 8660 Skanderborg
Den 30. Niels Agergaard Pedersen, KP-84
Strandvangen 8, 2650 Hvidovre
50 år
Den 8. Jan Nielsen, SG-56
Syvens Alle 8, st., 2300 København S
Den 13. Flemming Astrup, SG-55
Svanholmvej 16, 9400 Nørresundby
Keld Emil Damsgaard, MPO
Hølken 13, 9480 Løkken
Den 22. Jens Schjær-Jacobsen, SG-54
Majsmarken 4, 9670 Løgstør
Den 29. Lars Vilhelmsen, SG-55
Minervavej 14, 8450 Hammel
Per Jensen, SG-57
Løvenborgparken 163,
9400 Nørresundby

Fødselsdage i december
80 år
Den 2. Hans J. Nielsen, KP-5
Sverigesvej 21, 9700 Brønderslev
Den 3. Svend P. Jordansen, KP-3
Arresødalvej 3, 9400 Nørresundby
Den 7. Christian D. Nielsen, KP-3
Tibirke Lundevej 3, 3220 Tisvildeleje
Den 14. Niels Grue, KP-4
Mølleparken 153, 7190 Billund
Jens Bertolt, KP-5
Rødovrevej 88, A, 2610 Rødovre
Den 15. Henning Hansen, KP-5
Munkevej 10,8800 Viborg
Den 17. Frits V. Harder, KP-4
Engdraget 5 B, 8500 Grenå
Den 18. Arne J. Jakobsen, KP-5
Blommehaven 12, 4295 Stenlille
Den 20. Werner Petersen, KP-2
Händelsvej 13, 2.th.,
2450 København SV
75 år
Den 3. Poul H. Jørgensen, KP-13
Bjarkesvej 8,
8600 Silkeborg
Den 4. Ole Krüger, KP-13
Broholmvej 67, 5672 Broby
Den 15. John Severin Kure, KP-13
Mikkelborg Park 16, 1.tv.,
2980 Kokkedal
Den 31. Mogens J. Holm, KP-12
Blykobbevej 46, st.mf.,
2770 Kastrup
70 år
Den 1. Bruno G. Schnoor, MPO
Th. Staunings vej 7,
9210 Aalborg SØ
Den 7. Lauritz Laursen, KP-27
Vedbæksvænget 9, 8700 Horsens
Den 9. Ole Steen Hansen, KP-21
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Kjærstrupvej 20, 2500 Valby
Den 10. Leif Aagaard, KP-20
Dalsvinget 10 A, 3310 Ølsted Nordsj.
Den 19. Ole Jensen, KP-19
Strandmarksvej 72, 2.tv.,
2650 Hvidovre
Den 20. Benny M. Dyris, KP-19
Bækkelunden 6, Givskud
7323 Give
Den 21. Finn Kaiser, KP-23
Sonnesgade 14, 4.2., 8000 Århus C

Svend E. Schmidt, KP-60
Kirkebakken 17, 2605 Brøndby
60 år
Den 6. Per Lind, KP-84
Stenhøjparken 47, 4140 Borup
Holger Riis, SG-33
Uttrupvej 12, st.tv., 9400 Nørresundby
Den 7. Ove V. Christensen, KP-85
Haverlevvej 90, 9520 Skørping
Den 11. Leif R. Mikkelsen, KP-80
Hjortevænget 39, 5800 Nyborg

65 år
Den 6. Jørgen Egholm, KP-57
Bygmarken 115, Kirke-Sonnerup
4060 Kirke Såby

Den 13. Kurt Willumsen, KP-85
Munkerup Strandvej 39 A,
3120 Dronningmølle

Den 10. Carl E. Carlsen, KP-51
Julagervænget 27, 5260 Odense S

Den 16. Carsten N. Andersen, SG-39
Højbovej 18, 8600 Silkeborg

Den 14. Helge Bølling, KP-58
Vårstvej 54, Skovstrup, 9260 Gistrup

Den 17. Bent Olling, KP-89
Stengårdsvej 48, st.tv., Jerne
6705 Esbjerg Ø

Den 16. Frank B. Jacobsen, KP-46
Emil Reesens Vej 128,
7500 Holstebro

Den 20. Villy B. Thomsen, KP-87
Gøgevang 74,2970 Hørsholm

Den 17. Jørgen Haastrup Hansen, KP-48
Valborgs Kasse, Thurø
5700 Svendborg

Den 23. Torben Kristensen, KP-89
Havrevænget 22, Gl.Holte
2840 Holte

Den 18. Søren Grønbech, KP-52
Ystadvej 4, 2850 Nærum

Den 25. Vagn H. Christoffersen, SG-35
Kirkebjerg Alle 129, 2605 Brøndby

Olav Erland, SG-26
Rønnehaven 61, 8520 Lystrup

Den 26. John Grønlund, KP-84
Ryetsvej 19, Kilden
9900 Frederikshavn

Den 21. Halvor Traumer, KP-53
Ørnevej 34, 9230 Svenstrup J
Den 22. Erik Danielsen, KP-58
Kærvænget 26,8310 Tranbjerg J

Den 27. Poul-Erik K. Kousgaard, KP-84
Ved Hegnet, Høl, 7080 Børkop

Den 24. Erling Pausgaard, KP-61
Hasselvej 4, Sejs, 8600 Silkeborg

50 år
Den 9. Erik V. Rasmussen, SG-54
Vingetoften 178, 2730 Herlev

Den 30. Steen Larsen, KP-58
Enevangen 33, 3450 Allerød

Den 18. Brian F. Frendrup, SG-61
Villavej 11, 4340 Tølløse

Den 31. Jens Jørgen Nielsen, KP-50
Skolevej 2, Rolfsted
5863 Ferritslev

Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!
Erik, KP-8
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Nyt fra Militærpolitiet i Irak på hold 8
Af Sergent J.K. Andersen
Den 9 AUG 2006 kom hurtigere end ventet. Med et var det dagen og så var tiden
kommet til at få alle bange anelser, dumme fordomme og forventninger ud af
kroppen. For mit eget vedkommende,
kan jeg kun sige at det ikke ubetinget var
forventningens glæde, der fyldte mig
den morgen, jeg havde også en god portion nervøsitet i maven.

Flyveturen herned tog små 8 timer, hvor
SAS virkelig fyldte på os. Mad er meget
vigtigt for en MPer og SG Sommer
(Fjotte) gjorde os alle meget stolt da han
ikke bare spiste op hver gang, men også
bad om ekstra portioner.

Så blev der endelig annonceret indflyvning over Kuwait i højtalerne. Under os
bredte ørkenen sig og jorden sandfarvet,
Efter ankomst til Karup og en sidste pep- husene var sandfarvet og så langt øjet
talk fra Chefen for Jyske Dragonregi- rakte kunne man se sand. Flyet taxiede
ment, steg vi alle om bord i bussen, der på plads og vi fik læst reglerne for færskulle køre os det sidste stykke ud til fly- den i den Amerikanske militære lufthavn
et. Stemningen var på det tidspunkt høj, højt. Her er ikke mange ting tilladt.
for der var et par af drengene der havde Endelig åbnede døren i flyveren. Vi rejværet i avisen med billede, det betyder jo ste os op og begyndte at bevæge os imod
en omgang til alle. Vores alle sammens den frie, friske luft. Klokken var efterlillebror (SG Berg) havde ligefrem været hånden blevet 20 dansk tid, dvs. 21 i
forsidestof og er gået hen og er blevet Kuwait og 22 i Irak. Stadig, var det, der
”verdensberømt” på Djursland.
mødte os udenfor døren ikke det, der min-

Hele hold 8 samlet foran det netop opsatte Bastillé skilt. Som det kan ses på folks tshirts, var der temmeligt varmt den sommer I Irak!
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SG C. Svendsen lader sig kropsvisitere I
forbindelse med træning af de irakiske
politifolk.
der om frisk luft. Det var en kvalm varme, der gav os et kindkys da vi steg ud.
Uden at have løbet eller bevæget os det
mindste, begyndte små svedperler stille
og roligt at trille ned af panden på os alle.
Varmen er ikke tung som i Danmark, den
er intens som bare f*****… vi svedte alle sammen, steder vi slet ikke troede at
man kunne svede, skinnebenet for eksempel!
Fra lufthavnen i Kuwait og til grænsen,
blev vi eskorteret af det amerikanske militær samt det kuwaitiske politi, så der
var styr på sagerne. Turen til Camp
Danevang fra grænsen foregik i PMV'er
og Piranhaer. Plus en helikopter der hang
højt over os som ”top cover”. Det var
godt nok en underlig fornemmelse. Vi
larmede ind i Irak og kunne se ildsøjlerne fra forskellige oliekilder langs vejene, der var trængsel om at komme op og
stå i lugen på PMVen, både fordi at der
var ufatteligt varmt nede i PMVen, men
også fordi at man ikke ville gå glip af
selv det mindste lille indtryk.
Efter ankomst til lejren blev vores tasker
delt ud og vi blev indlogeret på bedste
manér… air-conditioneringen var og er
stadig guld værd hernede for selv om
klokken var omkring 0300 om natten var
temperaturen omkring 37 grader. De næste 5 dage stod programmet på varmetil-

8

vænning. Det indebar blandet et fire timers middagshvil i perioden fra 12 til
16, hvor temperaturen lå omkring de 55
grader i skyggen. Det er desværre en luksus som vi ikke længere kan tillade os at
tage. I varmetilvænningen indgik også
fysisk varme træning. Dvs. idræt, og i
det regi marchtræning og ja, det lyder
som en mulig konkurrence imod de andre enheder! Vi tog selvfølgelig udfordringen op og da arrangøren af de små
march ture gav os den tid som ruten plejede at blive gennemført på, gik det helt
galt. Vi joggede ruten rundt og selv
Seniorsergent N.C. Eriksen små løb i varmen og vi vandt da også stort over alle de
andre.
Efter hånden som dagene med tilvænning, diverse små briefinger og foredrag
gik. Kom dagen for vores første patrulje
nærmere. Vores våben blev indskudt
igen efter transporten og så var vi ellers
”blåstemplet” til patrulje.
Hold 7 havde indtil da holdt et par rigtig
gode dage med overdragelse af de forskellige pligter og gøremål i lejren. Men
nu var det blevet tid til at introducere os
for det Irak, der ligger udenfor lejren.
Før man kan køre ud er der lidt papirer
der skal udfyldes, ”Traffic out of camp”
til den danske TOC (Tactical Operations
Center), ”Flash card” til den britiske
TOC, og så skulle vi selvfølgelig have en
patruljebefaling, derefter indøvelse med
den enhed man kører ud med og så er
man klar. Med alle formalia af vejen skulle vi nu ud i den skarpe ende!
Min første patrulje gik til politistationen
i An Naswah, der ligger ca. i midten af
vores ansvarsområde. Her skulle det lokale politi uddannes i procedure i f.m.
færdselsuheld.
Selve turen derop var enormt spændende. Lige da vi forlod lejren var alle muskler i kroppen spændt og alle ens sanser
var helt oppe i det røde felt. Nu skulle vi
rigtig ud og find vejsidebomber og i ”rigtig” ildkamp den ide fik hold 7 dog hur-

Hjemme var det ved at være tid til en
grill aften og med deltagelse fra dansk
og engelsk civilt politi samt engelske
MP, var der lagt op til en masse røverhistorier og alkoholfrie øl. Vi blev ikke
skuffede.
De næste par dage gik med at vi blev indEn ren MP patrulje holder en kort pause sat som praktikant-patruljefører og med
og for lige hældt lidt “kølervæske” på hold 7 ”i hånden” blev klar til at overtage
også den tjans.
kroppen!
tigt pillet ud af os. Vi kom ned på jorden
igen og fik fundet kameraet frem og taget et par hundrede billeder af alt det
nye.

Lige da hold 7 så var klar til at tage hjem
havde vi den tragiske nedskydning af en
af vores militære tolke. Den sag tog hold
8's SG Sand og han har lavet et super
stykke arbejde med den.

Vi kørte på den vej der bliver kaldt ”gosp
road”. Det er en vej der løber igennem et
kæmpe olieområde og der så vi ting, der
kunne få enhver miljøforkæmper til at
græde! Store søer af olie, afbrænding af
gasser uden nogen brug af forskellige
partikelfiltre. Luften var tung af olie stanken. Så drejede vi ind imod en lille flække der bliver kaldt ”Roskilde” iblandt os
hernede. Det er et sted med så ufatteligt
mange børn at det er helt fantastisk. Her
kørte vi langs en dæmning og hele vejen
dukkede der smilende og glade børn op,
de voksne holdte sig lidt mere i baggrunden, men vinkede også. Vi var eskorteret
af briterne så da vi ankom til stationen
tog de sig af den ydre sikring og vi kunne
så gå ind og starte undervisningen.

Nu sidder vi her så ganske alene. Ikke
mere hjælp fra hold 7, nu er det hele op til
os og det er faktisk lidt rart. Hold 7 er nogle gode gutter alle sammen, men til sidst
blev vi lidt for mange høvdinge og for få
indianere.
Efter hold 7s afgang har vi sat en masse
små projekter i gang. Det nu tidligere briefingrum/opholdslokale New Castle er
blevet omdøbt til Bastillé, og selve stationen er blevet shinet op af vores to tømrere SG Thomsen og SG Sommer.
Udenfor har vi fået sat et par lysskilte op,
så ingen er i tvivl om hvor de skal henvende sig. Inde i Bastillé har vi fået sat en

Da vi efter omkring halvanden time kom
ud, ville briterne gerne hurtigt af sted.
Det har ved flere lejligheder nemlig vist
sig at hvis man er stationær i mere end 30
min virker man som en magnet på angreb. Vi fik derfor hurtigt kastet vores udstyr på ryggen og sad op på køretøjerne.
På hjemturen underholdt SG Borrisholt
med historier fra de varme lande og fortalte om hvor mange gange hans overskæg - ”sneglen” - på overlæben havde
åbnet døre for ham hernede. De tre en OS T. Skøtt er ude og vinde “Hearts and
halv times kørsel gik hurtigt.
minds” hos de mindste I Al Mattar.
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SG Andersen, SG Jørgensen og SG
Snedker klar til at lave “show of force” i
Al Hartha I de sene nattetimer.
lille net cafe op, 6 computere hvor vi kan
spille imod hinanden om aftenen og arbejde på om dagen. To slidte stole har fået en overhaling af dimensioner og
Major M. Orup og Seniorsergent N.C.
Eriksen har nu deres egne personlige gæstestole. Udover forskellige farver er sædet på seniors stol noget tykkere og blødere, da man som gæst ved ham tit skal
sidde ned i meget lang tid. He he!
Ellers er det efterhånden ved at være blevet hverdag hernede. Vi har alle næsten
været på samtlige stationer i det danske
ansvarsområde og vi har som standard i
hvert fald to patruljer ude om dagen.
Endnu har alle biler kørt upåklageligt og
som man sir ”folk med hjerne, kører biler med stjerne” ros til Mercedes for en
fin bil. Specielt den pansrede med aircon.
En anden kedelig hændelse var da en

eskorte indeholdende et MP køretøj, kørte på en vejsidebombe. Briterne mistede
den dag to soldater, men MP gjorde hvad
de kunne. MP patruljen handlede eksemplarisk og sørgede både for at de rette
meldinger kom hjem, samt førstehjælp
til ofrene i en grad der indgød stor respekt iblandt de involverede og selv traumelægen tilbage i Camp Danevang var
imponeret. Hændelse var hård kost for alle og da selv de sejeste har brug for en
stærk skulder at læne sig imod har vi talt
en del om hændelsen og der er blevet
holdt debriefinger fra bataljonens side.
Holdningen hernede er at vi skal smile
og vinke til de lokale, men i dagene efter
de ovennævnte hændelse var smilene både hule og falske!
I skrivende stund har vi Camp dag. Det
vil for de fleste enheder sige shorts og
hygge, men for os MP'ere betyder det at
vi kan lægge den sidst hånd på en masse
ting og sager og dermed være klar til den
næste tids spændende opgaver og udfordringer.
Humøret hernede er højt og stadig stigende og vores alle sammens yndlings
seniorsergent sørger for at vi aldrig keder os. Rygtet vil vide, at hvis han var
statsminister i Danmark, ville arbejdsløsheden være lige nul.
Til slut en kæmpe hilsen til alle vores familier, børn, kærester og kollegaer hjemme i Danmark.
PS. Uden jeres støtte, var vi her ikke!

Et ud af mange forsøg på at få alle til at se godt ud samtidigt. Her lykkedes det vist meget godt
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ISAF Helmand Hold 1
Af OS D. Haraldson.
Det er nu, når vi nærmer os afslutningen
på vores udsendelse, at jeg sætter mig
ned og ser tilbage på de sidste 4 måneder.
Som Hold 1 har der været meget for os at
tage fat på. En MPSTN skulle jo oprettes, hvilket involverede en del af det berygtede MP-gør-det-selv-tømrerarbejde. Vi både sover og arbejder i telte,
hvilket betyder, at når der er sandstorm
udenfor, ja så er der også sandstorm
indenfor.
Der var, ved vores ankomst, daglige
sandstorme, til stor harme for de britiske
feltkokke, som ikke har mulighed for at
lukke deres køkkentelt. Sandkage stod
derfor tit på menuen.
Alle disse udfordringer skiller sig måske
ikke så meget ud fra normalbilledet på et
Hold 1, men det gjorde den operative opgaveløsning til gengæld.

Vi er seks MP'ere udsendt, som støtte for
DANCON. En del af vores opgave var
derfor, at støtte den lette opklaringseskadron (LOPKESK), som hurtigt efter
vores indsættelse i området skulle besætte en delingslejr i en lille by, ca.
50km nordøst for vores lejr. Byen, der
hedder Musa Qal'eh, er en højborg for
Taleban og har fået en meget stor politisk betydning. Den har efterfølgende
været meget i nyhederne.
Musa Qal'eh er, ganske som de siger i nyhederne, et elendigt sted at være. Til- og
afgangsveje er stærkt begrænsede og
området så tæt bebygget, at det er svært
selv at sikre en helikopterlandingsplads.
Taktisk var det en dårlig lejr, hvor vi havde stærkt begrænset manøvrefrihed og
havde svært ved at udvise initiativ og
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momentum. Vi var ganske enkelt i forsvarsposition. Der indløb imidlertid et
direkte ønske fra præsident Karzai, hvor
han anmodede ISAF om at blive inde i
selve byen og sørge for, at det afghanske
flag blev ved med at veje højt over byens
hustage, for på den måde at afværge, at
Taleban fik en propaganda-sejr uden sidestykke. Det sørgede danskerne for.
Der var en del støtteelementer tilknyttet
eskadronen. En gruppe fra elektronisk
krigsførelse indgik i styrken. De viste sig
at være uundværlige - faktisk så gode, så
jeg ikke kan forestille mig, at man i fremtiden vil indsætter danske soldater under
lignende forhold uden dem. Ingeniørerne stillede et EOD (Explosive Ordnance Disposal) hold, Briterne stillede et
UAV (Unmanned Aerial Vehicle) hold,
som sørgede for fjernstyrede overvågningsfly over os. Vi havde også en britisk MMT (Middeltung Morter) trop og
finskytter. Jægerkorpset stillede finskytter til vores rådighed og sidst, men ikke
mindst, var vi tre MP'ere tilknyttet eskadronen.
Det viste sig hurtigt, at MP opgaven var
af infanterimæssig karakter. Vi opererede under hele forløbet på lige ford med
spejderne, dvs. bemandede vagttårnene
og nærforsvarene. Vi måtte falde tilbage
på soldaterhåndværket, de gamle, næsten glemte færdigheder, såsom kamp
fra stilling, skjul og sløring, dækningstykkelser, pionertjeneste og LMGskydning. Også afstandsbedømmelse,
måludpegning og 40mm skydning kom i
flittigt brug. At vi var under feltmæssige
forhold, betød, at vi brugte vores foldevaskekar, enkeltmandskogeren, teltflagen og andre stumper, som vi, som
MP'ere, ikke er vandt til at skulle slæbe
med på mission mere. Det var et totalt til-
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bagefald på enkeltkæmperuddannelsen.
Vi opererede som infanterister, med den
undtagelse, at vi var klar til at tage det
MP-relevante, da det forekom. Der var
på tidspunkter så travlt, at selv ved hårdt
sårede danske soldater, måtte vi nøjes
med at skrive overfladiske notitser, alt
imens vi sad på en ammunitionskasse i
mørket med en pandelampe på hovedet.
Vi spændte således bredt, idet vi det ene
øjeblik skulle kunne bekæmpe fjenden,
for derefter at skulle skrive en grammatisk korrekt skildring af hændelserne.
Men det er MP's lod.
Under hele operationen, havde vi en massiv opbakning fra luften, i form af britiske Harrier-fly og Apachehelikoptere,
amerikanske A-10 jagerfly, B1 bombefly, ”Spectra Gunships” og Apachehelikoptere, franske Mirage jagerfly og hollandske F-16 jagerfly. De var i luften
over os hver dag og korrespondancen
mellem dem og vores Forward Air Controller var en fornøjelse at følge med i.
Taleban har, under vores indsættelse,
med deres mere end 60 angreb, prøvet
sig frem med hele deres arsenal af morterer, 107mm kineserraketter, dysekanoner, panserværnsvåben og diverse håndvåben, inklusiv snigskytter.
Vi lå, alt i alt, under BSO lignende forhold i fem uger og kæmpede, indtil vi
blev afløst af britiske styrker. Det er populært blevet sagt, at vores ophold i
Musa Qal'eh var den skarpeste danske
militæroperation siden slaget ved
Dybbøl i 1864. Det kan vi, som har siddet i området, kun nikke bekræftende til.
Efter opholdet i Musa Qal'eh, forlod vi
byen med en følelse af succes, om end de
fleste nok var lidt trykket af tanken om

de gæve britiske soldater der afløste os,
som vi derfor blev nødt til at efterlade i
en situation, som jeg ikke under dem.
Desværre var de britiske soldater ikke
ligeså godt rustet til opgaven, som vi havde været. De manglede basale stumper
som feltsenge og myggenet. Stemningen
var trykket, da vi afmonterede
TMG'erne fra vagttårnene og monterede
dem på vores køretøjer, inden vores udkørsel. Briterne havde desværre ingen
TMG'er. Det viste sig også, at kort efter
at vi forlod dem, tiltog Talebans aktivitet
i området væsentligt.
Jeg sidder og skriver disse ord på
MPSTN i Camp Bastion. Ude foran stationen vajer Dannebrog sagte i en stille
vind, men endnu engang kun på halv.
Briterne har mistet endnu en mand i
vores gamle lejr i Musa Qal'eh. Siden vi

forlod dem, for blot fjorten dage siden,
har de mistet tre af de unge mænd, som
vi overdrog lejren til. Sidst jeg hørte, havde de ni sårede, heraf to alvorligt.
Denne mission har været en meget heldig start på, hvad jeg personligt ser som
en positiv udvikling i forsvaret. Vi bevæger os ud i mere og mere farlige områder,
som tvinger os til at udvise mere og mere
professionelle holdninger. Indtil nu har
de danske soldater brilleret på alle fronter og igen, ligesom i alle andre missionsområder, lidt færre tab end vores allierede.
Og selvfølgelig har MP været med, helt i
front.
I ønskes et godt og fredeligt efterår.
Hilsen fra drengene i sandet.
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Jubilarstævne 2006
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Jubilarstævnet 2006

kunne tilbringe resten af dagen sammen
med jubilarerne, men vil lade sig repræDette års jubilarstævne blev afholdt lør- sentere af den nye chef for MP-afdedag den 2. september på Aalborg Kaser- lingen oberstløjtnant J. Stoltenborg.
ner. Det vil sige det er den ”officielle” Efter paraden var der først den traditiodag, for vores jubilarstævner har udviklet nelle holdfotografering, derefter var der
mulighed for dels, at se det nyeste materisig til at starte fredag og slutte søndag.
Om fredagen bliver der afholdt MP- el Militærpolitiet har fået samt besøge
golfmesterskaber på en nærliggende Militærpolitiets Historiske Samling.
plads, i år viste vejrguderne sig fra deres Naturligvis var der også tid til at få skyllet
værste side, men mesterskaberne blev halsen i Fællesmessen på Nørre Uttrup
Kaserne før man var på plads i cafeteriet
dog afviklet.
til middagen.
Fredag aften ankommer så vores bus fra
Sjælland for, at slutte sig til de jubilarer, Under middagen i cafeteriet var der ingen
der har indfundet sig i løbet af fredagen. tvivl om, at alle hyggede sig, snakken gik
Stemningen på MP-stuen er helt i top, på kryds og tværs af bordene. I sin officimange har ikke set hinanden i rigtig man- elle tale gav oberstløjtnant Stoltenborg en
ge år, så snakken går lystigt. De historier meget udførlig men samtidig let forståeder bliver udvekslet, er bestemt ikke ble- lig forklaring på den nye stilling som chef
vet mere kedelige efterhånden som årene for MP-afdelingen. Det stod klart for alle,
at det var et længe ønsket og tiltrængt eks er gået.
tra løft for Militærpolitiet.
Lørdag morgen var vejret traditionen tro
slået om, så alle fremmødte ”gamle Jacob Mølgaard styrede, også som toastMP'ere” kunne mødes foran hovedvagten master, begivenhederne med stor autoritil Aalborg Kaserner i strålende solskin. tet, Erik Løvenvig fik endnu engang muHer forsøgte man efter bedste evne at fin- ligheden for at overrække Det røde Bede sammen i de gamle skolehold. Det var træks ærespris Sølvcolten, i år gik den for
ikke lige let, da mange så lidt anderledes første gang til Søværnets Militær-politi, i
ud, end man kunne huske fra gamle dage. det den blev overrakt til seniorsergent
Mens man med lidt hjælp finder sammen, Michael Kruse Nielsen. Også præsidenmarcherer Hjemmevær-nets tambur- ten for Danske Soldater-fore-ningers
korps op. Dette er tegn til paradekom- Landsråd, oberst Bjarne Bagge, var med i
mandøren om, at få orden på tropperne. talerækken for at hædre Arno Jeppesen,
Fanekomman-doerne skal placeres bag KP-2, med Landsraadets fortjenstmedaltamburkorpset og alle jubilarer lines op i je i bronze. Efter festmiddagen blev alle
en forudbestemt rækkefølge. Men som al- kørt over til MP-stuen på Hvorup kasertid lykkedes det i løbet af forbavsende ne, her fortsatte man med de mange gode
kort tid, for Jacob Mølgaard, at forvandle historier, at alle følte sig godt tilpas fremen stor flok ”civilister” til en disciplineret gik tydeligt at det store antal, der forblev
på stuen til langt ud på natten.
”militærenhed”.
Det er et flot syn når paraden taktfast mar- Et gammelt ordsprog siger: Uden mad og
cherer ind på paradepladsen på Nørre drikke dur helten ikke. Det var der taget
Uttrup Kaserne. Den gamle lærdom er be- højde for, i løbet af aftenen blev der tændt
stemt ikke glemt. Paraden bliver overgi- på i grillen og alle fik også stillet deres
vet til oberst Christian Mollerup Schmidt, sult.
der bestrider stillingerne som såvel Regi- Efter morgenmaden søndag var det afmentschef som Chef for Hærens Logi- skedens time for de fleste, uanset om man
stikskole. Oberst Schmidt byder alle jubi- tog med bussen eller kørte selv, var der
larer velkommen til Aalborg Kaserner og enighed om, at et sådant jubilarstævne
fortæller om Militærpolitiets opgaver i da- skulle gentages i nærmeste fremtid. cb.
gens Danmark. Efter af have hilst på hver I næste nummer af Det røde Betræk bringes
enkelt deltager, beklager obersten ikke at der flere billeder fra jubilarstævnet.
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KP-hold 9. Fra venstre: Gunnar Kring Frederiksen og Arne J. Carlsen.

Tage S. Gammelgaard, KP-hold 10.
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KP-hold 19. Forrest f.v.: Kenneth Braa Nielsen, Walther Dam Larsen, Kurt F.
Kristensen, Henning Ravn Henriksen og Leo Viborg Jørgensen.
Bagest f.v. Henning Staub Jørgensen, Hans J. Borbye, Benny Märcher Dyris, Bent
B. Baudtler og Jørgen Egelund Jensen.

KP-hold 20. Fra venstre: Knud Chr. M. Jespersen, Svend Pedersen, Poul
Staugaard, Børge Jensen og Kaj J. Jensen.
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KP-hold 74. Forrest f.v.: Mogens Asmund, Troels Skovdal, Jan Pallisgaard
Sørensen, Per Chr. Jørgensen og Niels Aa. Mygind Pedersen. Bagest f.v.: Leif
Bülow, Hans Chr. Vogensen, Poul Heini Hald og Carsten A. Nielsen.

KP-hold 75. Fra venstre: Bjarne Vad, Niels Burchardt Overgaard og Hans
Henrik Andersen.
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KP-hold 77. Fra venstre: Jørn Andersen, Ole Jensen, Finn Lykke Svendsen og
Karl Henrik Nielsen.

KP-hold 78. Fra venstre: Torben B undgaard, Troels D all og H ans K ristian
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Det er med stor sorg jeg må meddele at min gamle kammerat og ven, fhv.
oversergent Erik Verner lørdag d. 2. september om eftermiddagen afgik
ved døden, 87 år gammel.
Erik Verner blev korporal d. 8. april 1940, han var med under krigen i
frihedskampen og fungerede bl.a. som skydeinstruktør.
Efter krigen blev han genindkaldt som korporal og var med til at bevogte
tyske civile flygtninge på Amager travbane. Han kom på sergentskole og
blev udnævnt sergent d. 4. april 1946.
Den 8. marts blev han uansøgt forflyttet til den nyoprettede MP skole på
den gamle militære flyveplads Lundtoftesletten.
Erik Verner var med MP hold I i brigaden i Tyskland og var gruppe fører
på MP station Varel.
Den 12. april 1948 blev MP station Varel nedlagt og Erik kom til MPskolen på Høveltegård.
Erik var berømt (berygtet) for hans lange ben og evne til at løbe. Erik
havde et pænt sprog, ukvemsord brugte han ikke, skældte han ud var det
på et sobert sprog, han havde stor respekt for andre mennesker og var altid
retfærdig, MP-elever havde stor respekt for Erik Verner.
I selskab var Erik Verner ofte midtpunktet, han kunne fortælle utrolige
mange krøniker.
Erik fulgte i 1951 med MP-skolen til Svane Møllens kaserne. I 1953 faldt
Erik Verner for oversergentaldersgrænsen men blev civil ansat og sluttede
som civil ansat garagemester i Avedørelejren.
Erik har været organisationsmand hele sit liv, det var derfor naturligt at
han på hold IV vinteren 1948-49 var med til at provokere MP-eleverne til
stiftelse af en MP-forening for hjemsendte MP-ere.
Han deltog i MP-foreningens stiftels d. 29. juni 1950.
Det var også Erik der i 1971 foreslog at man afholdte Jubilæumstræf.
Erik Verner's berømte sergentkasket med læderskygge hænger på MP stuen
i Ålborg.
Erik mistede tidligt sin hustru Jytte, ligesom en søn som ganske lille faldt
fra. I dag lever der af familien kun Jytte's søster's 2 drenge.
Det var Erik's helt bestemte ønske at der ikke skulle være nogen som helst
form for begravelse.
I sorgens stund går vore tanker til hans veninde Musse, men vi er mange
andre der fremover vil savne ham
Et ære være Erik Verner's minde.
Erik, MP kpl. VIII
.
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Mindeord

Erik Verner er død
Vi har mistet en god ven den 2. september 2006.
Erik Verne døde i en alder af 86 år.
Erik Verner startede ved artilleriet i
1939, senere kom han på korporalskole.
Efter den 29. august 1943 deltog han i
modstandsbevægelsen til krigens slutning - derefter fortsatte han i hæren, og
var med til at opbygge MP i 1947.
Han deltog i Den Dansk Brigade i
Tyskland m.fl. på station 4, og fortsatte
derefter tjenesten på MP-skolen. Han
blev senere materielforvalter på
Motorskolen, hvor han virke til sin pensionering.
De senere år levede Erik Verner sammen
med Musse, som var ham en god støtte
til hans død.
Vi er mange som vil savne ham.
Æret være hans minde.
Anders, MP-hold I, 1947
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Træningen var hård på MP-skolen, men
det halve år var det bedste i mit liv, husker Mugge.
En af underviserne kommer til at præge
de unge MPere meget. Især den unge
Mogens Madsen.
MP-læreren bliver nærmest som en far
for hele delingen. Han motiverer mændene, så de forstår, hvordan de skal omsætte teorien til praksis, når de kommer
ud som ”rigtig” MPer. Mugge glæder sig
til undervisningen hver dag. Han lærer at
bruge sin stædighed positivt og at kombinere den med sin store retfærdighedssans.
- Hvis alle følger de samme regler, så gør
ingen noget forkert. Det giver et utrolig
godt samarbejde. Motivationen fra vores
oversergent og lærer, Erik Verner, var kolossal. Ham har jeg altid set meget op til.
Jeg fik mere indhold i tilværelsen, end
jeg nogensinde havde haft før.
Ovennævnte er uddrag af Mogens ”Mugge” Tøttrup (KP-12)'s errindringer, der
er en del af Bogen I krig for freden, der
udkommer i midten af november i anledning af 50 års dagen for den første fredsbevarende udsendelse under FN flag.

Tekst til
DrB nr. 8 2006
skal være os
i hænde senest
den 10. november.
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Den københavnske side

Forsvarschefen
besøger MP
For 3. gang indkalder bestyrelsen til kammeratskabsaften, der i år finder sted
onsdag den 11. oktober 2006,
kl. 18:00,
hvor vi som de foregående år indledningsvis mødes i cafeteriet, Livgardens
kaserne, Gothersgade, til en - forventelig
- festlig middag (mørbradsnitzel med
garniture og brombærtærte med flødeskum, pris kr. 100,-, og dertil hørende vine, der afregnes særskilt).
Efter det "sædvanlige" hyggelige samvær overtages kommandoen af selveste
forsvarschefen, general Hans Jesper
Helsø, idet generalen vil give os en orientering om forsvarets situation her og
nu, bl.a. set i lyset af det seneste forsvarsforlig.
Denne fremlægning vil sikkert give anledning til en mængde spørgsmål, som
generalen givet vil kunne besvare på en
særdeles klar og tydelig facon.
Tilmelding til Andreas Wilson senest
den 5. oktober 2006, telefon 4494-4381,
bedst efter kl. 10:00 - telefonsvarer kan
benyttes.

.dk
http://www.mpkbh

Banko
Lokalforeningen afholder sit årlige bankospil lørdag den 18.november kl.1330
på Kastellet.
Vi begynder vanen tro med kaffebord
efterfulgt af spil med gode gevinster. Af
hensyn til kagemanden skal vi have tilmelding senest den 10. november. Ring
til Aksel Ravn tlf: 70250358 bedst i tidsrummet 16 20 eller E-post a.b.ravn@ofir.dk

Julefrokost
Så indkalder bestyrelsen igen til årets julefrokost, der finder sted
Fredag den 8. december 2006,
kl. 12:00

I Hestestalden, Ndr. Magasin, Kastellet
(samme sted som sidste år).
Nok en gang disker cafeteriet op med en
lækker anretning, der nok skulle kunne
tilfredsstille såvel gourmet'er som gourmang'er, og dette til en pris af kun kr.
130,-. Øl og vand skal som altid købes i
Husk oplysning om egen transport.
cafeteriet til deres pris, medens de ædP.S. Alle gamle og nuværende MP'ere lere dråber leveres af bestyrelsen til de
kan deltage i arrangementet.
sædvanlige "rimelige" priser.
Også i år må man forvente lidt overraPå gensyn skelser undervejs i spisningen, og desBestyrelsen uden anmodes man igen i år om at med-
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bringe et stk. julepynt til udsmykning af
bordet; julepynten tages naturligvis retur
efter spisningen.
Tilmelding (som altid) til Andreas Wilson senest den 1. december 2006, telefon
4494-4381, bedst efter kl. 10:00 - telefonsvarer kan benyttes.
I skrivende stund - medio september - er
allerede 19 deltagere tilmeldt, men der er
plads til dobbelt op.
Bestyrelsen

Efter endt rundvisning kom vi ud i solen
igen - en del klogere.
Det er en skam der ikke var mødt flere
op.
Bedste hilsner
Flossi

Kommende arrangementer

11. oktober 2006, kl. 18:00: Kammeratskabsaften med Forsvarschefen på
Livgardens kaserne.
En fængslende
29. oktober 2006: Åbent Hus i Kastellet.
historie
18. november 2006, kl. 13:30: Banko på
Kastellet.
Tirsdag den13. juni 2006 10.30 mødtes 8. december 2006, kl. 12:15: Julefrokost
12 tidligere MP'ere, 3 damer og en baby på Kastellet.
på Vestre kirkegårds alle for at få en rundvisning på Vester fængsels museum.
Vejret var som det skulle være, solskin,
varmt og vindstille, så det var behageligt
at KOMME IND AT SIDDE i skyggen.
Skyttelauget
Efter velkomst i skyggen af kustode
John fortalte han om Vester fængsel, der Ny sæson starter september tirsdag
p.t. har plads til 550 indsatte, og at fæng- den 26. september 2006.
selsmuren er ca.1 meter tyk.
Følgende skydedage er planlagt i sæson
John havde en stor viden om de forskel- 2006-07:
lige effekter, og fangerne der havde frem- 10. oktober 2006
stillet dem, enten det var til af forbedre 31. oktober 2006
deres afsoning eller til flugt.
21. november 2006
Der var hjemmelavede nøgler, tato- 5. december 2006
veringsapparater fremstillet af el- 9. januar 2007
barberingsmaskiner. Der var også udstil- 30. januar 2007
let effekter, som fanger havde spist, så- 20. februar 2007
som knive, gafler, sikkerhedsnåle - fjed- 13. marts 2007
re til tøjklemmer, ja næsten alt hvad ma- 3. april 2007
ven kunne begære. En fange havde på fra kl. 18:00 længst til kl. 19:30 på baner2,5 år slugt 23 knive.
ne på Østerbrogade.
Der var også et pragtstykke af et 3 mastet Der er samtidig lagt op til kammeratligt
sejlskib; alt var tilvirket i hånden. Det samvær og måske et spil kort!
tog ham ca.3 md. Han afsonede fordi han Kom og vær med!
ikke ville betale børnepenge.
Preben Larsen og Flemming Ørhem
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MP foreningen
Nordjylland

Aktiviteter i M.P. Forening Nordjylland.
19. oktober : Besøg på De danske Spritfabrikker med efterfølgende besøg på
Duus Vinkjælder. Tilmelding Senest 1. oktober til Jakob Mølgaard. (Se invitationen andetsteds i bladet).
November.

Andespil. ?

December:

Julearrangement for hele familien.

MP foreningen
Fyn
Aktiviteter
Lokalforening Fyn
forbindelse med markering af slaget ved
Nyborg. året 1659, deltager MP FYN,
med deres fane i paraden, Tirsdag den
14. november 2006.

store Julebanko, kl. 19.30 på DANNEVIRKE i Odense. Med mange fine gevinster. Kom i god tid, da spillet begynder præcis kl. 19.30.

Foredrag på Dannevirke i Odense.
Onsdag den 15. november 2006, kl.
19.30. Emne: " De to befrielser" foredraget omhandler de tyske og rusiske besættelser af Bornholm i 1945 1946.
Foredragsholder N. P. Frederiksen.

Glemmer du, så husker jeg, at vi onsdag
den 11.oktober kl. 19.00 genoptager
skydningen, på 15 m. bane i Bullerup.
Mød nu op og vis hvad du kan.
På bestyrelsens vegne
Svend

Søndag den 19.novenber afholdes årets
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MP foreningen
Østjylland

Besøg hos Lennart
Wirenfeldt (KP-16)
og Horsens
Statsfængsel
Man kan næsten ikke få armene ned,
hvis man tør bruge et fodboldudtryk.
Vort seneste arrangement var så stor en
succes, at der var meddelt deltagerbegrænsning. Men pga. et par sene afbud,
kom alle tilmeldte med. Første del af arrangementet startede hos Lennart med
kaffe i tandlægeklinikkens venteværelse. Nogle følte nok det sædvanlige ubehag ved besøg hos tandlægen, men efter
kort tid var det væk. Vi blev først briefet
om Lennarts fascination af flyvesmakiner, især SABENA, og derefter en rundvisning i klinikkens mange små rum og
aktiviteter. Så ventede en bytur gennem
Horsens' bymidte. Efter den friske luft
ventede den lennartske menu med cremet kartoffelsuppe, forloren skildpadde
med butterdejsnitter og kaffe med mokkabolle ledsaget af forskellige øl fra mikrobryggerrier i Danmark og hele
Europa, og det var bestemt en helt perfekt sammensætning.
Kl. 17.30 gik turen til fængslet. Vi blev
budt velkommen af vor rundviser, pens.
fængselsfunktionær,Aage Egholm, der
sprudlede af historier om sin personlige
kontakter med de berømte indsatte,
flugtkongen Carl August Lorentzen, der
gravede en hemmelig 18 m lang tunnel,
og den dag han flygtede satte en seddel
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op med de berømte ord: ”Hvor der er en
vilje, er der også en vej!”, justitsminister Alberti, der under opholdet tabte sig
fra 138 kg til 71 kg., Mozart Lindberg,
der bortføre præsten i Gram og endelig
Køgebugtmorderen, der efter en fisketur
med et jagtgevær likviderede 2 af sine fiskekammerater. Vi så også øksen, der i
1892 huggedde hovedet af Lars Nielsen,
der efter 3 overfald på fængselsfunktionærer efter sigende endelig opnåede sit
mål, at slippe ud af fængslet, selv om det
var i en kiste, idet han havde opgivet at
gennemføre livsvarigt ophold på statens
regning. Et fantastisk indblik i fængselsverdenen, som har sine egne normer i
kampen for at opretholde de indsattes
ære og værdighed, uanset forbrydelsens
karakter og den efterfølgende dom.
Aftenen sluttede uden for fængslets
mure med en tak til Lennart for sin gæstfrihed og tak til Klaus Klausen for planlægningen af arrangementet.

Aktivitetskalender
2006/07
Okt.-nov. Som alternativ til et det aflyste
besøg hos Natur-Drogeriet i Hørning
planlægger vi et besøg på en landsavis.
Hvis det lykkedes, vil medlemmerne blive inviteret ved brev eller e-mail.
Januar 07 Traditionelt torskegilde, planlagt af Oluf Degnbol.
Marts 07 Ordinær generalforsamling
m/gule ærter og tilbehør.
Steen Ladefoged/formand

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 Westergård
Højgårdsvej 24
8362 Hørning
8692 1803
kasserer@
militarypolice.dk
Sekretær:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
5577 0401
sekretar@
militarypolice.dk

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Aksel Bo Ravn
Birkehegnet 7, Apperup
3140 Ålsgårde
7025 0358
a.b.ravn@ofir.dk
VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
9742 6182
norfin@mail.dk

IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV.
6617 5720
webmaster@
militarypolice.dk
www.militarypolice.dk
Hovedbest.medlem
Michael Kruse Nielsen
Thit Jensens Vej 82
7430 Ikast
9725 00 93
m_k_nielsen@
hotmail.com
Hovedbest.medlem
Jacob Mølgaard
Vesterbrogade 20, 1. tv.
9400 Nørresundby
2682 5110

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:

mpnordjylland@hotmail.dk Frants Dalby

Fanebærer:
Mogens J. Holm
3251 0364
fanen@militarypolice.dk

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Poppellunden 26
4270 Høng
5826 3195
fodselsdagsfond@
militarypolice.dk
Girokonto: 6 53 92 97

FYN:
Svend Pedersen
Mølleløkkevej 19, st. nr. 5
5000 Odense C
6613 9889
mpfyn@mail.dk
NORDJYLLAND:
Jacob Mølgaard
Vesterbrogade 20, 1.tv.
9400 Nørresundby
26 82 51 10
mpnordjylland@hotmail.com
TISSØ:
Erik Hansen
Poppellunden 26, 4270 Høng
5826 3195
eran@hongnet.dk

Jess Torp
Flemming Ørhem
Hans Seiberg
Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg
9811 3173
2cv@stofanet.dk

SØNDERJYLLAND:
Erik Stokholm
Hajstrupgade 53, Øsby,
6100 Haderslev
7458 4242
ØSTJYLLAND:
Steen Ladefoged
Gammel Skolevej 46, Vrold
8660 Skanderbog
8652 5199
ccc32938@vip.cybercity.dk
STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv.
4700 Næstved
5577 0401
nielsmoeller.tho@
wanadoo.dk
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Militærpolitiforeningen
i Danmark
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro

Eftersendes ikke ved vedvarende adresseforandring,
men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse.
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Godthåbsvej 4 • 2000 Frederiksberg
Rev./gæst 38 10 06 42 • Tlf. 38 33 13 36
- 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

ZIPPO lighter

300,- kr
Nu igen på lager.

Kan købes ved
Souvenirboden.

1 stk. Super Baseball Cap.

70.-

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

