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Dansk MP
deltagelse i SFOR
er afsluttet.
Med SFOR (Stabilization Force) hold 15
sluttede den danske -og dermed også dansk
MP’s - deltagelse i Bosnien.
Der har været en dansk MP-enhed i Bosnien
siden 1992, hvor de blev sendt derned som
FN beskyttelsesstyrke (UNPROFOR), denne blev afløst af IFOR (NATOs implementeringsstyrke) i 1995.
SFOR overtog opgaven fra IFOR i 1996.
I de mange år, der har været dansk MP i Bosnien, har man udelukkende høstet rosende
omtale af den indsats der har været ydet.
Beslutningen om at trække de danske styrker hjem fra Bosnien er begrundet i, at der er
behov for at frigive styrker til andre dele af
verden, bl.a. Irak og Afghanistan.
Når man tager den forholdsvis lille styrke
den danske Hær består af i betragtning, må
man fastslå, at Danmark relativt yder en
kæmpe indsats i forhold til andre nationer
rundt omkring i verdens brændpunkter.
Dansk MP har en lang tradition for at have
deres styrker stationeret i udlandet – det var
selve årsagen til oprettelsen af det moderne
militærpoliti – og selvom endnu en mission
(SFOR i Bosnien) er afsluttet med succes for
dansk MP, er der ingen tvivl om, at fremtiden vil bringe endnu mange både barske og
indholdsrige missioner, men der hersker heller ingen tvivl om, at nutidens danske
MP’er gennem sin uddannelse, indsigt og
holdning også i fremtiden vil være istand til,
at honorer de krav der måtte blive stillet.
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Jørgen W. Clausen, KP-17
Brennerpasset 54, Alpedalen
6000 Kolding
Vagn Christoffersen, KP-18
Vestergade 59,
8370 Hadsten
Den 14. Ole Knudsen, KP-15
Frederiksværksgade 53, 1.,
3400 Hillerød
Den 16. Poul E. Jacobsen, KP-17
Strandhaven 30,
4400 Kalundborg
Fødseldage i november
75 år
Den 1. Tage Th. Pittersen, KP-6
Egilsgade 29 A, 2.,
2300 København S
Den 3. Hubert Jensen, KP-8
Safirvej 18,
8541 Skødstrup
Den 9. Hans Brinch, KP-7
Stadionvej 103, 1.tv,
2600 Glostrup
Den 18. Flemming H. Carstensen, KP-2
1645 Ala Wai Blvd PH-3,
Honolulu
HI 96815-1008, Hawaii USA
70 år
Den 2. Preben Pedersen, KP-16
Lille Værløsevej 80,
3500 Værløse

Den 22.Jørgen B. Pedersen,
KP-16, Teglgårdsvej 911, 3.th.,
3050 Humlebæk
Den 27. Henrik S. Olsen, KP-17
Kongsnæsengen 1,
4850 Stubbekøbing
Den 28. Tony M. Hansen, KP-17
Omegavej 18,
8260 Viby J
Den 30. Christian Wiggers, KP-18
Heslegårdsvej 7,
2900 Hellerup
65 år
Den 5. Jørgen Kjær, KP-24
Opnæsvej 7.1.tv., Slotsgården
2970 Hørsholm
Den 14. Ib Hansen, KP-31
Humlegårdsvej 8,
3400 Hillerød

Den 2. Finn L. Thomsen, KP-18
Lærkevej 41,
8800 Viborg

Den 17. Bruno Christensen, KP-33
Lammesøvej 11,
5450 Otterup

Den 6. Knud Jensen, KP-19
Brydes Alle 5,
4200 Slagelse

Den 19. Jørgen Pedersen, KP-34
Nordentoften 93,
8832 Skals

Den 11 .Poul K. Jensen, KP-16
Højager 6, Vejenbrød
2980 Kokkedal

Den 27. Niels B. Madie, KP-32
Østervold 46, 3-75,
8900 Randers
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Den 27. John E. Gøtze, KP-42
Tuborgvej 62, 1.tv.,
2900 Hellerup

Den 13. Jørgen Juhl, KP-56
Parkvænget 14,
2920 Charlottenlund

Den 29. Tage Madsen, KP-31
Østrupvej 7,
5210 Odense NV

Finn Holbæk, KP-64
Gyvelvej 8, Sommerbyen
5300 Kerteminde

60 år
Den 4. Jørn Kristiansen, KP-63
Hegnsgården 5, 5.tv,
2670 Greve

Ole M. Jensen, KP-76
Nervøsvej 163,
9430 Vadum

Den 5. Jørn Gundersen, KP-60
Salten Skovvej 18, Salten Skov
8653 Them
Den 6. Bent Rumler, KP-64
Snebærhaven 96,
2620 Albertslund
Sture Eriksson, KP-71
Præstemosen 75,
2650 Hvidovre
Den 8. Sigurt Magnusson, KP-57
Lyøhavn 1,
5600 Fåborg

Den 18. Mogens Christiansen, KP-67
Vejlesøparken 35, 3.tv.,
2840 Holte
Den 22.Jørgen Hemicke, KP-72
Hestens Bakke 22, st.tv.,
3000 Helsingør
Den 24. Preben Nielsen, KP-64
Sjællandsgade 20, 1.,
7000 Fredericia
Den 28. Jens-Chr. Bøje, KP-66
Fasanvej 14,
4295 Stenlille

Leif Andersen, KP-60
Åbyhøjgård 9, 1. mf.,
8230 Åbyhøj

50 år
Den 15. Jess B. Petersen, SG-51
Overdrevsvej 82,
4600 Køge

Erik L. Larsen, KP-63
Strandvejen 140 B, 1.tv.,
2900 Hellerup

Den 16. Benny Frederiksen, SG-46
Gyvelvænget 4,
7700 Thisted

Den 9. Erik G. Petersen, KP-61
Slotsherrensvej 49, 1.,
2720 Vanløse

Den 20. Lars Jung, SG-47
Kongshøjparken 85,
3550 Slangerup

Den 11. Ole J. Johansen, KP-49
Gråstenvænget 25, Søhus
5270 Odense N

Den 20. Preben Rasmussen, SG-48
Grønne Alle 10,
4900 Nakskov

Den 12. Anders V. Møller, KP-69
Bjergagervej 17,
3540 Lynge

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

Frants Dalby, KP-73
Elbækvej 15, Biersted
9440 Åbybro
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»Welcome to Pristina Airport«, runger
det i højtalerne i den lille ankomsthal.
Det er mandag den 15. september og om
få minutter letter flyet mod Wien og senere Danmark. Jeg skal med. I dag starter mit »leave« og jeg skal hjem for en
kort bemærkning.
Det er hermed blevet tid til et tilbageblik på den første måned i Kosovo,
som på forunderlig vis er fløjet af sted.
En måned som har budt på mange, meget forskellige oplevelser på Balkan.
Det er disse oplevelser, jeg her vil berette om.
Rotationen til Kosovo foregik over tre
etaper. Nøglepersonel, herunder MPdetachementets chef, stationslederen og
stationens næstkommanderende var
blandt de som tog af sted tidligt. Resten
af detachementet fulgte ca. en uge senere, hvorefter de sidste rester af hold 8
rejste hjem. MP-detachementet, KFOR
hold 9 havde fået overdraget ansvaret.
I de sidste dage inden de sidste fra hold

SG T. Nielsen maler på MP-stationen under
den omfattende renovering.
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8 rejste, kørte de patruljer sammen med
deres afløsere fra hold 9. På disse ture
kunne »de nye« lære vigtige områder og
kritiske punkter af »de gamle« og turene gik vidt omkring; Blandt de nævneværdige steder var »broen« i Mitrovica,
som mange sikkert kender fra aviser og
TV. »Broen« var på de første KFORhold parternes foretrukne slagmark.
Her foregik mange hårde og voldsomme uroligheder, som bl.a. MP’erne på
de KFOR-hold første udkæmpede bravt
i frontlinien. Baggrunden for urolighederne var, at »broen« var direkte skillelinie mellem albanere og serbere, hvorfor den måtte passeres, hvis parterne ønskede ballade. Broen bærer mange minder, men er for tiden døgnbevogtet af
franske tropper og er derfor nogenlunde
rolig.
Et af de andre steder de fælles patruljer
kom, var den såkaldte »legionærvej«.
Vejen blev bygget af franske KFORsoldater, for at skabe en forbindelse fra
de deciderede serbiske områder til den
serbiske enklave »Zvecan«. Uden vejen, som går igennem et meget bjergrigt
område, ville serbere, som ønskede at
køre til Zvecan være nødsaget til at køre
gennem albansk område, hvilket utvivlsomt ville få de eksisterende etniske
konflikter til at blusse op.
På det højeste punkt på vejen, går en lille grusbelagt sidevej helt op til toppen
af bjerget. På denne top, hvor udsigten
er ubeskriveligt smuk, mindes man om
livets forgængelighed. Her står nemlig
en smuk mindeplade, som er rejst af
KFOR hold 8, til minde om OKS-1 Susanne Lauritzen, som tæt på dette sted
omkom i den tragiske ulykke tidligere
på året. Tankerne går her til de efterladte.
At området er naturskønt bekræftedes
tillige af patruljernes besøg ved den
store dæmning, som holder »Gazivodesøen« tilbage. Vandet i søen er klart og
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blåt, men der ses sjældent både på søen.
Der verserer forskellige teorier om at søen er forurenet, så al badning er naturligvis forbudt. I det mindste for KFOR.
Langs søen bred går den største vej i området, som leder til Serbien. Ved den serbiske grænse ligger grænseposten »K31«, som fællespatruljerne også besøgte. Udover disse steder besøgte patruljerne UNMIK Police (FN’s politistyker
i Kosovo) politistationerne i området og
hilste på de vagthavende betjente. Turene var alt i alt en positiv oplevelse, da
det lykkedes for »de nye« at lære området at kende uden for mange »fejlkørsler« og »taktiske fejlplaceringer«…
MP-tjenesten i Kosovo er naturligvis andet end patruljer. Blandt andet spiller
MP-detachementet en vigtig rolle i den
danske bataljons »Eagle 1« beredskab.
Beredskabet består af forskellige enheder fra bataljonen, som benyttes som
redningsberedskab. Derfor er enheder

på »Eagle 1« altid rede til med 5 minutters varsel at rykke ud. Dette »binder«
konstant to MP’ere, som har vagten, til
lejren. De benyttes ofte til at gå til hånde
på MP-stationen, og bærer altid radioer
i tilfælde af en eventuel alarm. Det har i
skrivende stund heldigvis ikke været
nødvendigt at aktivere »Eagle 1« beredskabet på hold 9.
Hastigheds- og køretøjskontrol er selvfølgeligt også en opgave, som udføres
kontinuerligt i området. I løbet af den
første måned sendte MP-stationen næsten dagligt patruljer på hastigheds- og
køretøjskontrol. Mindre forseelser kunne klares med en reprimande og en »notits», mens grovere forseelser udløste
rapporter. I skrivende stund er der allerede skrevet en snes rapporter og notitser om færdselsforseelser, herunder
mindre færdselsuheld.
Støtte til de bataljonens øvrige enheder
er ligeledes en opgave, som optager
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get tid på MP-stationen. Især er stationslederen dybt involveret i denne opgave, som han i øvrigt i flere tilfælde tidligere har skrevet reglementer og retningslinier for. Blandt de discipliner,
som ofte trænes er uddannelse i kontrol
med uroligheder, som bl.a. indeholder
formationer, skjoldteknik og anholdelse. Derudover demonstreres udlægning
af tåregas med det nye 40 mm. Gevær.
Af andre uddannelsesaktiviter skal demonstration af anholdelse af farlig gerningsmand nævnes. Dette er en speciel
MP-opgave, hvor et indtrængningshold
trænger ind og anholder gerningsmænd,
som anses som farlige og ikke umiddelbart ønsker at overgive sig.
Ud over træningen gennemføres der naturligvis også »skarpe« opgaver. Bl.a.
har der i flere tilfælde været gennemført
hus- og områdeundersøgelser, i området hvor der har været mistanke om at våben var gemt.
Døgnet rundt bemandes MP-stationen
af en såkaldt »Duty NCO«, som er vagthavende på stationen. Opgaverne indeholder bl.a. førelse af døgnrapport,
skrivning af indlæg til HOK’s telefonavis, samt kontakt til bataljonens taktiske
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operationscenter og UNMIK Police.
Selvom »Desk-tjansen« umiddelbart
kan virke en smule kedelig, sammenlignet med den egentlige patruljetjeneste,
er den mindst ligeså udfordrende og
spændende. Naturligvis er udfordringerne af en anden karakter, men når det
»brænder på« er skrivebordet meget
hektisk!
MP’erne på hold 9 har naturligvis også
haft tid til andre aktiviteter. Her skal
nævnes den omfattende renovering af
MP-stationen, som har fundet sted. Der
er blevet malet, gjort hovedrent, lagt nyt
gulv, sat nye »boards« op og ordnet mange vigtige detaljer. I samme forbindelse
er MP-stationens køretøjer blevet grundigt efterset og optimeret og kontrollen
af køretøjerne er sat i et stramt system.
Alt i alt er tjenesten i Kosovo meget afvekslende for militærpolitiet.
»Fasten seatbelt«-skiltet tændes. »The
temperature in Copenhagen is 21 degrees.« lyder det fra piloten. Flyet lander
og jeg stiger ud. Om 7 dage står jeg igen
her i lufthavnen for at rejse sydpå til Kosovo til en ny tørn. Jeg glæder mig allerede!«
Indsendt af SG T. Philipsen

Lørdag den 30. August mødtes vi i strålende solskin uden for Aalborg Kaserners Hovedvagt. Vi var samlet til Militærpolitiforeningens årlige jubilarstævne. Der var mange både kendte og
ukendte ansigter, og man forsøgte at pejle sig ind på de enkelte fremmødte. Da
Hjemmeværnets tamburkorps ankom
og begyndte at spille startede den officielle del af dagen, vi fandt ind på geledder, næsten som i gamle dage. Med tamburkorpset og fanerne i spidsen marcherede vi ind på paradepladsen.
Her blev paraden overgivet til Chefen
for Hærens Logistikskole, oberst
L.B.Christensen, der var vært ved dette
års jubilarstævne.
Oberst L.B.Christensen bød alle hjerteligt velkommen til landets største garnison. Aalborg Kaserner, og sagde bl.a.

dende og det er en stor støtte for skolen
og ikke mindst MP, at specielt så mange
har benyttet lejligheden til at drage til
Aalborg. Vi er glade for at være værter
for Jer især fordi vi føler et meget tæt tilknytningsforhold til Militærpolitiforeningen.
Den enkelte MP’er har altid været
karakteriseret gennem:
- modenhed
- disciplin
- psykisk stabilitet og
- god fysik
Jeg er ikke i tvivl om, at disse karakteristika har været en særdeles værdifuld ballast for Jer der står her, og de er
uændret for nutidens MP’ere også.
Behovet for Militærpolitiet er større end
nogensinde. Det medfører at vi præsterer flere og flere efteruddannelseskurser af vort MP personel. Et af vore
internationale MP kurser er UNMILPOC. Der er i øjeblikket 10 nationer præsenteret på kasernen i dag.
Lad mig slå fast med syv-tommer søm:
MP har en glorværdig fortid og en strålende fremtid, også!

Oberst L.B. Christensen bød velkommen.

Det var med stor tilfredshed, at jeg kunne konstatere, at eksercitsen som sædvanlig var god. Fremmødet er overvæl

Her overrakte obersten en fanefod til syv
faner med MP's røde farver og en inskription til minde om dagen.
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Ved forrige jubilarstævne ved skolen,
afgav jeg letsindigt et løfte til foreningen. Det vil jeg nu opfylde: »Før gaven
frem«.
Oberst L.B.Christensen ville nu hilse på
hver enkelt jubilar og her fik han følgeskab af garnisonskommandanten oberst
Flemming Larsen, der var kommet tilstede for også personligt at hilse på jubilarerne og byde dem velkommen til Aalborg.
Efter den obligatoriske holdfotografering, var der mulighed for at besigtige
Militærpolitiets nyeste materiel. Her
kunne man se alt lige fra den personlige
udrustning over våben til køretøjer. Der
var også indrettet en skydebane så man
kunne prøve de nye våben.
MP museet var virkelig en oplevelse.
Her har man gengivet MP-skolens
historie fra begyndelsen i 1947 til d.d.
Endvidere kunne man se uniformer og
udstyr der har været brugt af MP’er fra
starten i Tyskland , fra de første FNmissioner og fra MP’s virke i Danmark.
Et virkelig flot stykke arbejde.
Da de enkelte ting man kunne se lå forskellige steder på kasernen, havde skolen stillet transport til rådighed mellem
udstillingerne, ikke som sædvanligt

Der var trængsel ved bordene.
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med en VW-bus men med en PIRANHA (Hærens nyeste pansrede mandskabsvogn).
Naturligvis var der mulighed for at få en
forfriskning i messen over MP-museet.
Kl. 13:00 var alle samlet i cafeteriaet til
festmiddagen. Dagens første officielle
taler var oberst L.B.Christensen, der
sagde:
Da skolen er vært vil jeg starte med, at
give en kort orientering om HLS
(Hærens Logostikskole).
Det er 27 år siden MP-skolen blev
sammenlagt med Forsyningstroppernes Befalingsmandsskole under Jydske
Trænregiment i skolen Hærens Trænog Militærpolitiskole. Skolen blev placeret på Nørre Uttrup Kaserne i Bygning 13, under major Krüger Jørgensen.
HLS blev oprettet 01. april 1996, omfattende også MP-skolen. Der har været
forsøgt – af bl.a. oberst Bagge – at få
navnet MP-skolen inkorporeret, men
forgæves. Vi er imidlertid glade for at
MP-pistolerne indgår som et markant
symbol i skolens kvartermærke.
Endvidere indgår alt MP-personel ved
HLS i en selvstændig ledet enhed, som
vi lokalt kalder MP-skolen. Den del er
under ledelse af major O.B. Kristensen,
og jeg har det overordnede ansvar for i
alt 4 skoler (FÆRDSEL, TEKNIK,
TRÆN & MP-SKOLEN). Vi bor faktisk i
4 adskilte områder.
MP eleverne har været på Nørre *Uttrup Kaserne (NUK) siden 1976, og de
havde den bedste indkvartering da jeg
blev chef for HLS i marts 1998. Det har
de fortsat, som i har kunnet se, idet de er
indkvarteret på tomandskvarterer. Den
rene luksus.
Alle vore elever/kursister har siden 1.
september 2000 været samlet på NUK,
vi fylder en stor del af kasernen.
HLS havde i år 2002 2000 elever & kursister. En fordobling i f.t. 1998. Det er e

således en skole i rivende udvikling, I
besøger. Vi er ca. 120 fastansatte til at
drive »butikken.« En række støttefunktioner leveres af oberst Flemming Larsen.
I 2002 blev der gennemført mere end
170 kurser, hvoraf mere end 80 er forskellige. Budgettet er knap 80 mil. Kr.,
og vi er udrustet med ca. 200 køretøjer.
Skolen uddanner teknisk personel på alt
Hærens materiel, dvs. i vedligeholdelse
og reparationstjeneste. Derfor har vi
kunnet demonstrere Kampvogn Leopard 2 & PIRANHA m.v. i dag.
Der uddannes på i alt 9 forskellige sergentlinier, MP Sergenter er en af disse
linier.
Der er 4 MP Officerer og 9 MP befalingsmænd til tjeneste ved skolen. Men
vi har haft 5 udsendt, hvoraf 2 netop er
under tilbagevending. Så MP skolen er
kapacitetsmæssigt ikke oppe på mærkerne før sidst på året.
Uddannelsesmæssigt har vi netop
udnævnt det bedste MP-hold i min tid
som chef. Fagligt, socialt og fysisk et
hold uden mangler. Uddannelsen er
hård og krævende, absolut ikke for
»computernørder«. En række specialuddannelser er kommet til, bl.a. »Kursus i anholdelse af farlig gerningsmand«.
På materielsiden er vi tillige inde i en
god udvikling, som I jo har set det.
- Ny 40 mm granatkaster til udlægning
af CS-gas samt en CS-håndgranat er
anskaffet.
- 9 mm Heckler & Kock pistol er anskaffet til gennemførelse af simunitionsskydning (farvepatroner).
- Ny BMW anskaffet til MPDET og en
anden type til udrykningskørsel til STN
- Ny MC dragt er på vej ind.
Sammenfattende er MP inde i en særdeles god udvikling. MP er meget synlig
og respekteret. Og i dag en uundværlig
kollega i f.m. internationale operatio-

ner. De lever livet farligt (citat fra Irak).
Lad os til slut rejse os og udbringe et
leve for MP.
Som næste taler ønskede landsformanden Carl Bratved alle jubilarer rigtigt hjerteligt tillykke med deres jubilæum og takkede for, at så mange var kommet til denne festlige dag – det var det
største fremmøde i mange år. Der blev
givet en kort orientering om MPforeningens udvikling og det blev med
glæde konstateret, at man for første
gang havde repræsentanter fra Flyvevåbnet tilstede og i samme åndedrag
beklaget, at Søværnet ikke havde kunnet navigere til Aalborg. Landsformanden sluttede med at bede forsamlingen udbringe et trefoldigt leve for vores
treenighed – Militærpolitiskolen, Militærpolitiet og Militærpolitiforeningen.
Umiddelbart i forlængelse af talen meddelte landsformanden, at han havde endnu en behagelig pligt at udfører. Han
havde nemlig i år den glæde at kunne
overrække Militærpolitiforeningens
sølvmedalje – det skete ikke så tit, da
den blev givet til personer, der gennem
en længere årrække havde ydet en ekstraordinær indsats til gavn for foreningen – men i år blev medaljen tildelt
oberst L.B.Christensen. Oberstens vej
fra bordet til talerstolen blev ledsaget af
stående applaus.
På et senere tidspunkt overrakte Erik
Løvenvig (KP-1) Det Røde Betræks
Ærespris Sølvcolten. Erik fortalte coltens historie, fra han havde modtaget
den som en gave af det amerikanske MP
i Tyskland, til den blev sat på en plade
og brugt som Det Røde Betræks Ærespris, der skulle tildeles en MPbefalingsmand der havde udmærket sig
særligt i tjenesten.
I år var valget faldet på seniorsergent
ved Flyvevåbenet J.K. Thomassen, der
var indstillet af Flyvevåbnets Militærpolitiofficer og fungerende Chef for fag-
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gruppe specialistuddannelse ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole (FFOS) med følgende begrundelse:
SSG blev i 1995 uddannet som MP og
fungerede i 2 år som MP hundefører ved
FFOS hundeskole, der leverer og
uddanner bevogtningshunde til Forsvaret.
Siden 1997 har SSG været tilknyttet faggruppe specialistuddannelse ved FFOS
som uddannelsesbefalingsmand indenfor MP og bevogtningstjeneste.
SSG har været en af drivkræfterne
(2000 – 2002) for oprettelse af en
værnsfælles MP uddannelse ved FFOS
for konstabler (MPSTP), herunder udarbejdelse af forslag til uddannelsesdirektiv samt efterfølgende planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse
af det første værnsfælles MPSTP kursus
i perioden 05 AUG – 06 DEC 2002 med
deltagelse af 6 konstabler fra hæren.
Uddannelsen forløb over al forventning
og til alles tilfredshed hvad bl.a. efterfølgende tilbagemeldinger bekræfter.
SSG besidder stor grad af professionalisme og en konstant vilje til hele tiden
at ville udfylde sin funktion endnu bedre, til trods for de i forvejen gode resultater. Således også ønsket om til stadighed at give alt berørt personel en positiv
holdning til MP-tjenesten.
SSG kan betegnes som et forgangsbillede for enhver MP-uddannet, hvilket han
til fulde er disponent for via egen holdning, engagement, hjælpsomhed, godt
humør, positivt livssyn, loyalitet og faglig dygtighed, der udvises over for såvel
samarbejdspartnere, elever, kollegaer,
foresatte samt tjenestestedet som helhed.
SSG er fortsat i fremdrift, således er
MPSTP uddannelsen videreudviklet til
MP uddannelse i Flyvevåbnet, nyt
uddannelsesdirektiv udarbejdet og stadig et værnsfælles kursustilbud.
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SSG tjeneste har været upåklagelig og
respekteret og han skønnes derfor værdig til at modtage Det røde Betræks ærespris Sølvcolten 1948.
Seniorsergent J.K. Thomassen takkede
for den ære det var, dels at han fik sølvcolten og dels at han var den første MPbefalingsmand uden for Hærens rækker
der blev tildelt denne ære.
Der var en rigtig god stemning under
festmiddagen. Snakken gik livligt over
bordene, samtidig med, at der blev indtaget en veltillavet menu. (En stor tak til
køkkenet).
Der var mange der ønskede ordet bl.a.
var Erik Stokholm (KP-1) oppe og sige
et par ord om, glæden ved igen, at kunne
samle så mange af de gamle fra hold 1
og 2. Vi måtte glæde os over, at der stadigvæk kunne samles så mange af de første hold. Der svandt jo desværre i rækkerne, efterhånden som årene gik, men
så længe de kunne, så ville de blive ved
med at troppe op, år efter år.
Efter middagen var der som sædvanlig
samling på MP–stuen, hvor UNMILPOC-kursisterne sammen med os fejrede afslutningen på deres competitionday.
Igen i år et herligt jubilarstævne. Det
blev rigtig festligt, fordi der var så mange der mødte op, flere end nogensinde.
Lad os gentage succesen til næste år og
mødes endnu flere, der er plads nok, og
det er en herlig weekend.
PJE.

Militærpolitiforeningen har modtaget
et brev fra De Allieredes Danske Vaabenfæller, hvori der bl.a. står:
»I de senere år har vi i De Allieredes
Danske Våbenfæller erfaret, at der
blandt kammeraterne fra øvrige forsvarsforeninger hersker et vist ukendskab til vor forenings formål og til de
emner, som vi hovedsagelig beskæftiger os med.
D.A.D.V. er i lighed med enkelte andre
foreninger ikke nogen egentlig soldaterforening, idet medlemsgrundlaget er
mænd og kvinder, der har deltaget i specifikke foreteelser, for vor forenings
vedkommende 2. verdenskrig i bred forstand og årene derefter, hvor danskere
kunne gøre tjeneste i allierede styrker.
D.A.D.V.'s fornemste opgave er at forestå eller blot deltage I de højtideligheder
der, der er knyttet til de to verdenskrige,
f.eks. de kransenedlæggelser der finder
sted omkring våbenstilstandsdagen den
11. november.
Endvidere har foreningen i en menneskealder arrangeret rejser til slagmarker
rundt omkring i Europa som studieture,
og hvor vi i samarbejde med forsvarsattachéerne ved de danske ambassader
har hædret mindet om de faldne fra den
pågældende nation og aflagt besøg på
kirkegårde og ved krigergrave, hvor danske fri- villige er stedt til hvile.
Det ligger i sagens natur, at D.A.D.V.'s
medlemstal nu er beskedent, og at et antal af vore medlemmer ikke er i stand til
at slutte op omkring vore arrangementer
på grund af alder eller helbred.
Foreningen har senest med beklagelse
måtte aflyse en i øvrigt fuldstændig tilrettelagt rejse til Polen på grund af alt
for få tilmeldinger.

Det er kommet medlemmer af vor bestyrelse for øre, at enkelte kammerater
fra andre foreningen måske ville have
deltaget i turen, om de blot havde haft
kendskab til denne.
Udover våbenstilstandsarrangementerne, som er veloplyste og med et fast program år efter år, og hvor vi med glæde
kan samle en betragtelig styrke med
hjælp fra vore samarbejdspartnere
blandt soldaterforeningerne, er vor forening altså ikke tilstrækkelig synlig.
Det er da muligt, at vore andre arrangementer kan have interesse for kammeraterne.«
Militærpolitiforeningen vil fremover
annoncere arrangementer og rejser i
Det Røde Betræk, så interesserede har
mulighed for at tilmelde sig.
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Oplevelser fra jubilarstævnet
Så blev jubilarstævnet 2003 afviklet - Og vel afviklet skal siges!. Som paradekommandør var
det en fornøjelse at føre ca. 130
MP'er ind på paradepladsen på
Hvorup Kaserne i strålende
solskinsvejr.
Hjemmeværnets
Musikkorps var som vanligt i
spidsen og sørgede, som
prikken over i'et, for at takten kunne holdes fra teten
til bagtroppen. Paraden var
sammensat af MP'er fra hold
1 til SG-hold 97 (årgang '96).
Det sås tydeligt, at den stolte
holdning og æren i at få en
parade "til at spille" til UG+
er discipliner der er indlært
op gennem alle årene, og noget der ligger dybt selv i
MF’er der ikke har ekserceret
i 20-30-40 år. En flot og (næsten) fejlfri parade, som
oberst L.B. Kristensen da heller ikke undlod at rose i
sin tale.
Fra paradekommandøren skal
der lyde en tak til alle deltagende.
Efter rundvisning på skolen,
fremvisning af materiel og
historisk samling og spisning, var det tid til
stævnets egentlige højdepunkt: kammeratligt samvær på MP-stuen. Ca. 150 MP'er var
samlet på stuen. Mange havde godt nok
smugtrænet fredag aften, men det lagde
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nu ikke nogen dæmper på festlighederne. Yderligere ca. 50 MP’er
fra det internationale militærpoliti
kursus dukkede senere op, og festen var stadig i gang (så vidt jeg
husker) da jeg forlod stuen
ved 3-tiden.
En hyggelig, rar og særdeles festlig stemning
herskede på stuen fra
ende til anden.
Specielt rart var det at
se så mange 25 års jubilarer der var mødt
op. Det var selvfølgelig også rart at se
hold 1+2, men dem
ved man jo møder op så talstærkt som muligt. De er en integreret del af stævnet.
Det var et stort stævne i år, og
vi var også en del "unge". Men
vi kan blive mange flere. Hvor
var for eksempel 10 års jubilarerne?
Og hvad med jer der er yngre?
Lad mig hermed opfordre jer
til at slå to fluer med et smæk
og samle jeres hold til gensynsfest i forbindelse med jubilarstævnet næste år.
Hvis i melder jer til er transporten, overnatningen og festen på stuen arrangeret - i
skal bare møde op! Husk foreningen kan være behjælpelig
med adresser på holdkammerater.
Jakob Mølgaard

Jubilæumsstævne 2003

Fanerne klargøres til indmarchen.

Hjemmeværnsorkestret fører an.

Kommandoen overgives til landsformanden.
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Jubilæumss

Landsformanden overgiver kommandoen til Oberst
L.C. Christensen

Selv i disse moderne tider, er der brug for en god,
gammel cykel.

Fanerne ....

Det politimæssige udstyr.

... og fanebærerne

Redningsvogn
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stævne 2003

Der er intet som en kold fadøl oven på en march.

Hovedbordet.

Landsformanden byder velkommen.

Carl bratved overrækker sølvmedalje til oberst
L. B. Christensen

Hovedbordet.

Vært og gæster hygger sig.
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Jubilæumsstævne 2003

Major Carsten Wojcik, Flyvevåbnet, takker for at han
måtte deltage.

Oberst Bagge holder tale.

Erik Løvenvig, KP-hold 2, overrækker sølvcolten til
Seniorsergent J. K. Thomassen.

Festdeltagere.

Erik Løvenvig, KP-hold 1, overrækker Tysklandshistorien til landsformanden.

Dagen derpå. Der er nok ikke ild i cigaretten!
(se vinduet).
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Holdbilleder 2003

KP-hold 1
Erik Preben Løvenvig,, Erik Stokholm, Anders Christian Nielsen, Niels Juul, Hans Fiil.

KP-hold 4
Hans Folke Hansen, Erik Løgholt Højbjerre, Leif Villy
Jepsen, Hans Kristian Mogensen Kristjansen, Niels Otto
Mondgaard Nielsen, Henry Niels Persson, Preben Slots,
Poul Herluf Pedersen.

KP-hold 13
KP-hold 2
Arno Jeppesen, Johannes Larsen, Niels Verner Vistisen.

KP-hold 3
Leif Erik Mehlsen, Jørgen K. S. Vengsgaard.

Poul Jensen, Erling Sørensen, Kurt Elbæk Jensen, Viggo
Nielsen, Gerner Valther Jørgensen, Ebbe Høyer Filstrup, Ove Berndt Andersson, Eli Dalsgaard, Kristian
Holst Sørensen, Jens Kristian Mikkelsen, Børge Bruun
Johannessen, Poul Henning Jørgensen, Bent Carl Frydenlund, Poul Bek.

KP-hold 14
Poul Erik Jensen, Poul Mathiasen, Max Bjerregaard Jensen, Ove Bjerregaard, Rasmus Severin Zastrow, Børge
Østergaard Christensen, Vagn Vejen Petersen, Edvard
Bundgaard, Christian Bloch.
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Holdbilleder 2003

KP-hold 18
Niels Møller Thomsen.

KP-hold 21
Henning Otto Larsen

KP-hold 56
Erik Duedal Rasmussen, Jens Otto Badsber, Kristian
Mejlsted, Allan Lund Iversen.
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KP-hold 57
Jens Jørgensen, Jørgen Egholm, Per Flemming Hansen.

KP-hold 58
Svend Erik Petersen, John Frank Larsen, Bjørn Jens Thestrup Foss, Leo Bak, John Stepien Olsen, Knud Andersen
Ingvardsen, Kaj Hedegaard Jensen, Torjild Messell,
Hans Klaus Klausen.

KP-hold 59
Leo Rebsdorf, Poul Aksel Jensen, Jørgen Post Andie Pedersen.

Holdbilleder 2003

KP-hold 60
Kjeld Kjær Stevns Nielsen.

SG-hold 19
Flemming Nørgaard

KP-hold 61
Preben Møller, Mogens Ove Nielsen.

SG-hold 19
Carl-Anker Bratved

SG-hold 56

SG-hold 17
Per Ingolf Hensen, Niels Erik Justesen.

Dennis Nygaard.
Holdbilleder 2003 fortsættes i Det røde Betræk nr. 9
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Så kom den igen, dagen, som man ikke
rigtig fatter. Dagen hvor en kær og nær
ven ikke er mere. Han, som altid var
parat til at hjælpe andre, måtte på grund
af sygdom, til at modtage hjælp fra
andre. Den omvæltning er svær at klare
og svær at forstå.
Den 12. september modtog vi den triste
meddelelse, at Arne Deichmann var
død. Alle vidste at Arne kæmpede en
hård kamp, men med en livstruende sygdom. Selv om vi kendte til den alvorlige
situation, rammer det hårdt, når det går
op for én, at man ikke skal se en livsglad
ven mere.
Vi, på MP-hold 1 lærte Arne at kende i
skoletiden. En tid hvor alle ressourcer,
skulle hentes frem, for at klare den forcerende undervisning. Her viste Arne
sit format. Han var manden der altid kunne opildne sine kammerater i de hårde
træningstimer. Han var i besiddelse af et
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strålende humør, og en smittende latter.
Han så lyst på tingene og var altid parat
med en munter replik.
Tiden sammen med Arne på station 4 i
Varel vil aldrig blive glemt af os der var
sammen med ham. Han var en stærk
MPèr, der aldrig gik af vejen for noget.
Han var stationens humørspreder, og
den gode kammerat der altid var på det
sted, hvor der skete noget.
Arne fortsatte som MPèr i Brigade frem
til 1949. Efter hjemsendelsen fra Tyskland, blev Arne ansat som Vagtmester
ved det nye Tøjhus. Senere startede han,
med stor succes, et tømmerfirma i Lyngby.
Forretningen blev afhændet da alderen
var til det, og Arne flytetde med familien og Marianne til Gilleleje, hvor de
nød deres otium. Arne og Marianne gjorde et stort stykke arbejde for at knytte de
venskabelige bånd mellem de gamle
Mpère, lidt tættere.
Arne har været medlem af Hovedforeningen siden dens start i 1952. Her gjorde han en meget stor indsats, han fik tildelt MP foreningens sølvmedalje for sin
store indsats.
Den 19. september blev Arne Deichmann begravet fra Lundtofte kirke, ikke
langt fra det sted, hvor han fik sin MP uddannelse. I følget var 15 Mpère. Da
vores fane blev sænket over kisten, var
det et ærbødigt farvel til en god soldaterkammerat.
Vi har, ved Arnes død, mistet en stor personlighed, som vi vil mindes med ære
og ærbødighed. Hans indsats for MP
foreningen og for MP-Hold 1, vil stå i
vor erindring, som en gave til os.
Æret være Arne Deichmanns minde.
Erik Stokholm

Dødsfald
Alex Andersen KP-hold 5 er afgået ved døden den 2. august 2003.
Alex var en meget ihærdig og arbejdssom mand. Da jeg første
gang mødte Alex i lokalforening Fyn
1977, var han selvstændig i rengøringsbranchen og havde samtidig han et job
som natportier på Motel Brasilia i Odense. Alex var af nogen en foreningernes
mand. Det var ikke kun MP-foreningerne,
der nød godt af Alex's store indsats, men
en lang række andre foreninger, både civile og militære, havde Alex som bestyrelsesmedlem eller formand.
I de sidste mange år var Alex særdeles aktiv i lokalområdet Odense SV i Sanderum
lokalhistoriske forening som arkivleder

og formand og Sanderum fælles aktiv
som best. medlem, men han har også varetaget bestyrelsesposter i Garderforeningen, SSF (Sammenslutningen af soldaterforeninger på Fyn), Soldaterhjemmet Dannevirke, forsvarsbrødrene m.fl.
I MP-foreningen har Alex været sekretær,
næstformand, best. medlem, arkivar, fanebærer i årene 1953 til 1991.
Han var medstifter af lokalforening Fyn i
1975, - formand, best.medlem og revisor i
årene 1975 til 1999.
Alex har både modtaget Luffes Mindepokal og foreningens sølvmedalje.
Vi har mistet en af de gamle MP-ildsjæle.
Alex blev 76 år. Æret være hans minde.
Bent Erik Truelsegaard

Arne Deichmann er død
Arne Lauritz Deichmann døde den 12.
september 2003, 77 år gammel.
Han blev begravet fra Lundtofte kirke
den 19. september 2003 med stor deltagelse fra de nærmeste venner og bekendte. Der deltog 15 gamle MP’ere.
Arne hørte til de første MP’ere fra Lundtofte
(hold 1), og han har stået i MP-foreningen siden
dens start i 1950; fra 1951-52 var han foreningens første næstformand. Han har modtaget
MP’s sølvmedalje.
Arne var tømrer af profession, kom fra artilleriet
til Militærpolitiskolen i Lundtoftelejren i 1947,
og derefter gjorde han tjeneste i Tyskland til
1949.
Senere blev han vagtmester på Ny Tøjhus en årrække, hvorefter han fortsatte som tømrermester
til han blev pensioneret.
De sidste år var svære, men han havde Marianne, og bedre hjælp kunne han ikke få.
For os, der er tilbage, er det et stort tab.
Æret være hans minde.
Erik Verner, hold 1
Johannes Larsen, hold 2
Anders Nielsen, hold 1

Tak
Tak for den venlige deltagelse ved
Arnes død.
Tak for de mange hilsner og breve,
og tak for det store fremmøde til begravelsen. Tak til fanebæreren.
Marianne
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Den københavnske side
Vi besøgte
Beredskab Storkøbenhavn
Den 18. september 2003 var der ved Beredskab Storkøbenhavn ca. 75 parkeringspladser parat til at modtage besøg af MP-foreningen, og Andreas Wilson var rede til at genopfriske sine trafikreguleringskundskaber.
De blev klaret til UG for de 4 køretøjer
med i alt 10 fremmødte. Lidt for trist - ikke! Dog ikke for de, der kom. Aftenen
blev indholdsrig.
Vi fik en god orientering om beredskabets virke, såvel i Danmark som i den øvrige verden. Hvor forsvaret kom, var de
også, men mere i det »skjulte«. 10 års
internationale opgaver var gennemført
med prisværdigt resultat.
Eksempelvis havde deres mobile hospital i Afghanistan i løbet af 8 måneder behandlet 51.000 patienter. Ved forskellige jordskælv i Europa og Indien var det
frivillige personel med de uddannede
redningshunde sat ind med godt resultat. Jo, da - der blev også taget vare på
hjemlige opgaver, når behov herfor opstod. Kapaciteten af frivilligt og fast personel samt et omfangsrigt, forskelligartet materiel til redningsbrug er til stede
for at dække de 18 kommuner inkl. Frederiksberg, som beredskabet står til rådighed for.
Efter et besøg i enhedens museum med
de mange minder om fuldført indsats,
helt tilbage til ulykken ved den Franske
Skole i 1945, viste beredskabet dets
evner ved servering af et kalorierigt aftensmåltid. Også det gik de fraværende
glip af.
Tak til Andreas Wilson og Beredskab
Storkøbenhavn for en god og lærerig af
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http:/www.mpkbh.d
ten.
C.C. Mac I. Schmidt
Husk!
Lokalforening København får torsdag
den 16. oktober 2003 kl. 19:00 besøg
af Københavns politidirektør Hanne
Bech Hansen. Det er på Livgardens kaserne i Gothersgade.
Tilmelding til Andreas Wilson, telefon
4494-4381, der hellere end gerne ser
medlemmer også fra Fyn, Tissø og Storstrømmen møde talrigt frem.
Bestyrelsen
Skyttelauget
Vi har planlagt skydning tirsdagene
den 30. september 2003,
den 14. oktober 2003,
den 11. november 2003 og
den 25. november 2003
fra kl. 18:00 længst til kl. 21:00 på banerne på Østerbrogade.
Vi planlægger endvidere skydning et antal tirsdage eller torsdage
i forårssæsonen 2004.
Næste skydedag er således den 14. oktober 2003.
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 - og nu skal vi
snart bruge tingene igen.
Kassereren

Kommende arrangementer:
29. november 2003:
Bankospil i Kastellet.

9. december 2003:
Julefrokost i Kastellet.
Bestyrelsen

MP foreningen
Vestjylland
Aktiviteter for 2003-2004:
Onsdag den 5. november kl. 19.45:
Familiebowling i Holstebro Bowlingcenter.
Tilmelding til
Ove 8686 1074
Finn 9742 6182
Onsdag den 3. december afholdes vort
store jubilæum på Holstebro kaserne.

Onsdag den 21 januar 2004 møde på
Holstebro kaserne, program kommer senere.
Onsdag den 17. marts 2004. Generalforsamling i Bording hos Crista og Ove
Ovesen.
Bestyrelsen

MP foreningen
Østjylland

Efterårets foreningsliv i Lokalforening
Østjylland blev indledt onsdag den 17.
september. Det skete ved en pragtfuld
tur på Århus-bugten med MHV 814
Budstikken.
Klaus Klausen var arrangør af en aften,
der for deltagerne blev en rigtig god oplevelse. Vi var sat stævne kl. 18.55 ved
Åhavnen i Århus. Hvor vi skulle besøge
Marinehjemmeværnsflotille 124, der
har MHV 814 som sit fartøj. Præcis
(næsten) kl. 19.00 afleverede lokalformanden, så godt som han nu husker sin
militære lærdom, ”alt hvad der var
mødt” til operationsofficer Alex Møgel

vang og vi blev budt velkommen ombord.
MHV 814 Budstikken, er et af marinehjemmeværnets skibe. Den er bygget i
Søby i 1998 med stålskrog og overbygning af aluminium. Den er forsynet med
2 s tk. 16 ltr. V8 Scania motorer, Betty
(bagbord) og Sussie (Styrbord) der hver
yder 450 HK. March hastigheden er
maks. 13 knob, men ved økonomisk sejlads 8,6 knob i marchfart. Den er 23,7
lang, 5,5 , bred og har en dybdegang på
2,2 meter. Så kan det i øvrigt købes for
rundt regnet 13 mio. kroner. Foruden
den normale kommandobro har den
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åben bro, hvilket lige netop denne smukke aften gjorde turen til en rigtig god oplevelse.
Et flot og meget vedligeholdt skib, hvilket ikke at var nogen tilfældighed efter
vi havde lært den engagerede besætning
at kende. De elsker det skib.
Denne smukke efterårsaften havde kaptajnløjtnant Anette Højer, løjtnant Alex
Møgelvang, navigatør Kristian Engel,
fartøjsmester Jan Kragh og motormand
Claus Jønsson afsat til at give os indsigt
i såvel Marinehjemmeværnets organisation og opgaver samt at vise os deres
hvilke muligheder der er med et skib
som MHV 814. En stor tak til dem alle.
Først fik vi en orientering om skibet og
besætningens opgaver. Herunder et måske lidt specielt forhold. Kaptajnløjtnanten er normalt radiogast under sejlads, og dermed under kommando af operationsofficeren, der har funktionen
som fartøjschef. Så på land og i administration er kommandoen hos Kaptajnløjtnanten og under sejlads hos operationsofficeren. Vi fik bekræftet vort indtryk af, at det ikke giver problemer i dagligdagen.
Fuld besætning på fortøjet er 12 mand, 1
fartøjsfører, 1 næstkommanderende, 1
navigatør, 2 motorpassere, 2 radiogaster, 1 signalgast og 4 udkigs-/dæksgaster/maskingeværskytter.
Efter behørig instruktion om sikkerhedsforhold og adfærd om bord, og henstilling om, at spørge om alt hvad vi havde lyst til, lagde vi fra kaj og ud af Århus
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havn ud i Århus Bugten, hvilket skete
under skyldig hensyn til erhvervstrafikken, og med retning mod Skødshoved.
Nu kan der fortælles meget om, hvordan man sejler et sådant skib, men man
lærer nu mere ved selv at prøve. Med
den indstilling fra besætningen blev vi
alle ”beordret” til på den åbne kommandobro at være rorgænger (styre) såvel skib som motorer. Vi har nu fået respekt for de frivillige, der i vanskeligt
vejr manøvrer dette skib i såvel redningsaktioner samt farvandsovervågning. Det kræver en præcis og nøjagtig
kommandoføring med gentagelse af
givne ordrer.
Det er ikke for kommandoforholdets
skyld, men i meget højere grad for sikkerheden, at gentagelse sker. Lidt stolt
tror vi også, efter et par øvelser, at vi nu
kan sejle skibet, men vi havde også stille vejr. Ingen fik dog eksamensbevis på
deres kundskaber.
Øvelsen var ”masse over bord”, en redningskrans med lys blev kastet over
bord. Der spøges ikke med sproget under sejlads, så ”mand over bord” må ikke bruges i undervisnings- eller øvelsesøjemed.
Skibet skulle vendes og ”massen” samles op, uden at blive sejlet ned. Vi blev
fortalt, at det skulle være ganske ubehageligt at se stævnen fra en position i vandet, så der skal sejles frem med lempe,
men alligevel så tæt på, at bjergning kan
foretages.
Det at sejle frem med lempe kan være
svært med 2 x 450 HK, men heldigvis
kunne de også slå bak. Men det kræver
koncentration og kontrol med instrumenter at manøvrere. Skibet er meget
manøvredygtig og nogen gange lidt hurtigere end en flok aldrende fhv. MP´ere
kunne klare. Så var der jo kun at prøve
igen.
Nederlaget var ikke bare at ”massen” ikke blev samlet op, men måske mere de

der lidt spydige bemærkninger som
kommer til udtryk i et sådant selskab.
Efter turen rundt i Århus bugten og et
passende antal redningsforsøg gik vi
igen ind mod Århus Havn. Det var stadig godt vejr, en smuk udsigt over Århus by og det blev så Kaptajnløjtnanten
der lagde skibet til kaj.
Vi skulle også høre lidt om, hvad Hjemmeværnsflotille 124 så laver:
den er en del af Marinehjemmeværnsdistriktet i Jylland og opgaven er farvandsovervågning, som består af kontrol og rapportering af skibsfarten i danske farvande. Søredningstjeneste
(SAR) og deltagelse i eftersøgningsopgaver, hvilket også kan ske i samarbejde
med redningshelikoptere, andre marinehjemmeværnsfartøjer, søværnets og
civile skibe med. Rednings- og eftersøgningstjeneste sker såvel til søs som
til lands og på land samarbejdes der
med politi, redningskorps og andre
hjemmeværnsenheder.
Hver weekend året rundt er mindst 2 af
marinehjemmeværnets kuttere på havet
og bistår med farvandsovervågning.
Det betyder at der øvelsen faktisk bliver
i skarp situation. Det giver det frivillige
arbejde en god ekstra dimension, og reelt bliver overvågningen billigere for
samfundet.
Overvågningen består bl.a. i at registrere navnene på alle de skibe der sejler
gennem dansk farvand og efter den øgede farvandsovervågning er udslippet i
de danske farvande reduceret med 70
%. Det er jo et ganske flot resultat.
Desuden bistår enheden ved olieforureningsbekæmpelse i samarbejde med
bl.a. miljøskibene. Det er bl.a. baggrund for at marinehjemmeværnets nye
skibe 900 serien bliver 3 m længere. Så
bliver der plads til flydespærring m.v.
Efter rundvisning på skibet, der bl.a. er
udstyret med kran, har kabys og soveplads til samtlige 12 besætningsmed

lemmer, blev vi afmønstret kl. godt 22.
Vi fik for resten også en god kop kaffe,
lidt wienerbrød og en enkelt øl/vand.
En engageret besætning på MHV 814
Budstikken, havde givet os en rigtig
god aften godt bistået af højt humør hos
foreningens medlemmer. Tak til Klaus
for tilrettelæggelsen.
Kristian Thomsen.

Besøg i Naverhulen
i Hjørring
Dette arrangement er helt unik. Vi skal
besøge naverne i deres hule i Hørning
Mølle, hvor Mølle Jens vil fortælle om
møllens historie og om naverbevægelsen før og nu. Vi indbyder medlemmerne og deres evt. ledsagere, idet der i lokalforeningens koncept indgår, at der
mindst en gang om året laves et arrangement med ledsagere. Efter rundvisningen bliver der serveret kaffe med et par
stykker franskbrød med pålæg, og der
kan købes en øl eller vand. Af hensyn til
tilrettelæggelsen er det nødvendigt med
tilmelding (se nedenfor).
Mødested: Ved Naverhulen,
Møllevænget 45, 8362 Hørning.
Mødetidspkt: Onsdag d. 12. december
2003 kl. 20.00
Tilmelding: Onsdag d. 7. december til
Otto Westergaard, tlf. 8692-1803
Deltagergebyr:
Kr.
20, incl. kaffe med franskbrød. Der
kan købes øl (kr. 10) og vand (kr. 5)
Indhold:
Information, rundvisning
og kaffe.
Arrangør: Otto Westergaard.
Måske trænger lillemor til at blive
”luftet”, så benyt dig af dette tilbud!
Steen Ladefoged
DEN BEDSTE MÅDE, SOM DU
KAN STØTTE DIN FORENING
PÅ, ER AT DELTAGE I VORE
ARRANGEMENTER!
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MP foreningen
Nordjylland
MP foreningen Nordjylland har
i samarbejde med de andre
foreninger på Aalborg Kaserner
arrangeret følgende:
25-11: Fælles bankospil. Spillet afholdes i sergentmessen på Hvorup.
Der vil blive reserveret bord til
MP. Dørene åbnes kl.18.00. Spiller starter kl.1900.
07-12: Travetur. Turen starter kl. 13.00.
Vi mødes ved medgangen til
MP`stuen.
Der vil være mulighed for at fælde et juletræ. Efter turen er der
hygge med gløgg og æbleskiver
i messen.
21-12: Foreningerne afholder juletræsfest i gymnastiksalen på Hvorup. Festen starter kl. 14.00. Der
vil være julemand, lege for børn,
poser til børnene. Gløgg, æbleskiver, øl, kaffe og vand kan købes. Af hensyn til børne poser
(disse koster 25kr.) ser vi gerne
tilmelding senest d. 12-12-03.
Tilmelding 98113173 (Gert Bøjer Jensen).

kydnSing
i Nordjylland
Skydningen starter igen i d. 13-11
kl.19.00. Skydningen er flyttet fra banerne på Hvorup til kælderen ved siden
af Militærpolitiets Historiske Samling
under messen på Nr. Uttrup Kaserne
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(bygning 8, spørg i hoved vagten). Der
skydes med salonriffel og Neuahausen
med 6 mm. Indsats. Skydningen ledes
af Jesper Svarre. Der vil skydes hver anden torsdag (13/11 - 27/11 - 11/12 08/01 - 22/01 flere datoer i næste blad ).
Der vil næste år blive mulighed for en
udendørs skydning med 9 mm. Som træning til Schølleskydningen.
Alle er velkomne, vi håber på en god tilslutning så vi igen kan stille hold til foreningens landsskydning.
Bestyrelsen.

Militærpolitiets
Historiske Samling
Med tanker tilbage på et veloverstået jubilarstævne takker museet
for de mange interessante ting folk
havde medbragt til museet.
Som deltagerne i stævnet så, havde
vi opbygget en væg med alle
MP`skolerne.
Vi mangler desværre billeder fra
de fleste af skolerne. Er der folk
der ligger inde med billeder fra skolerne er vi meget interesseret. Vi
har desuden lånt en stor del signalmateriale fra telegrafmuseet.
Ønsker man en rundvisning eller
har man ting til museet kan jeg kontaktes på 98113173.
Gert Bøjer Jensen

Efter morgenkaffen holdt den nye formand Erling Lund Juhl en kort tale, for
Erik, hvor han på foreningens vegne takkede ham for den store indsats han havde gjort for foreningen og i den forbindelse fik Erik overrakt våbenskjoldet
som tak.
PJE.

Nuværende formand Erling Lund Juhl
overrækkerafg. formand Erik Stokholm
våbenskjoldet.

Jubilarstævnet blev søndag morgen en
overraskelse for en af de garvede deltagere Erik Stokholm KP- hold 1.
Erik har været formand for lokalforeningen Sønderjylland og har der gennem en årrække lagt et stort stykke
arbejde, der har været medvirkende til
at de i dag har en stor medlemsskare.

Husk juleafslutningen onsdag den 19.
november kl. 18.00 i Ribe.
Vi mødes til bøf og bowl i Ribe Bowlingcenter Industrivej 51 6760 Ribe.

Erik Stokholm (tv) og Erling Lund Juhl.

Gå ikke glip af denne hyggelige familieaften, kom så mange som muligt ung
som ældre, der er plads til alle denne
aften. Tænk på, hvor hyggeligt vi plejer
at have det, morskaben over at mødes på
denne afslappede og underholdende
måde.
Tænk på suset, når kuglen pløjer sig gennem banen, for til sidst at trille ned i renden ved siden af keglerne og så efterføl-
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gende høre nabobanens brøl over at det
lykkedes at vælte alle kegler.
Hvem husker ikke Oles fantastiske avancerede optælling af point sidste år, det i
sig selv er af så stor underholdningsværdi, at vi kan håbe på, han prøver det i år
igen.
Tænk på det hyggelige samvær under
middagen og ved det efterfølgende kaffebord, her er der virkelig lejlighed til at
mødes igen og slutte talstærkt op til netop denne aften.
Tilmelding til: Carl Bratved tlf.: 7510
2107, Erling Lund Juhl tlf.: 7696 1155
eller Ole Olsen tlf.: 7442 5814.
Tilmeldingsfrist: Mandag den 17.
november 2003.

Husk!
Sidste frist
for
indlevering
af tekst til
næste nummer er

24. oktober.

Storstrøms Amt
Onsdag den 22. oktober - MP-stuen
kl. 15.30:
Åbent hus og medlemsmøde.
Hvis der er stemning for det -og plads på
bowlingcentret - går vi efter mødet hen
til en omgang bowling + bøf (der er ikke
tvungen spisning).
Torsdag den 6. november kl. 19.00:
Møde i Næstved på Hjemmeværnsgården, Skyttemarksvej 200, Kalby Ris.
Åbent hus . På hjemmeværnsgården vil
informationsleder, løjtnant Jes Saxe
Svendsen, HJV`s politikompagni, fortælle om kompagniets opbygning, uddannelse og gøremål.
Der vil blive rundvisning i bygningen
samt fremvisning af Sydsjællandske
Soldaterforeningers Centralsammenslutnings lokaler.
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Tag familie, venner og bekendte med.
Der kan købes øl/vand og the/kaffe.
Onsdag den 26. november - MPstuen kl. 15.30:
Åbent hus i MP-stuen.
Juleafslutning - kl. ca. 18.00 vil vi arrangere fælles spisning, hvor vi tilbyder
2 stk. smørrebrød og 1 stk. franskbrød/ost + øl/vand for kun 45 kr.
Der er ingen købetvang - du er velkommen med evt. egen madpakke.
Tilmelding vedrørende mad skal ske til
Niels på tlf. 55770401 - senest 23. november.
Bestyrelsen håber, at vores forslag vil
blive godt modtaget og at mange vil afse tid og have lyst til at møde frem !
Desuden efterlyser vi i bestyrelsen fortsat ideer til arrangementer mv. Se sidste
nummer af DRB.

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

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

LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
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 6182

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

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

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

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

SOLDATERHJEMMET

Dannevirke
Odense

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

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

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

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

ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE
Gratis tageftersyn - ring 48 18 14 09

