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Glædelig jul og 
godt nytår.

Militærpolitiforeningen i Danmark 
ønsker alle medlemmer samt deres 
familier en rigtig glædelig jul og et 
godt lykkebringende nytår.
Endvidere ønsker vi alle 
tjenestegørende MP'er både fra 
Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, 
såvel de der er her i landet som dem 
der er udstationeret i udlandet, samt 
alle tidligere MP'er en rigtig glædelig 
jul og et godt lykkebringende nytår.
Også vore militære forbindelser og 
alle vore venner sender vi ønsket om 
en glædelig jul og et godt 
lykkebringende nytår.
Vi ser frem til et fortsat godt 
kammeratskab og samarbejde i det 
nye år.

Carl Bratved
Landsformand

DET RØDE
BETRÆK
Fruerlundvej 2, Kjærgård Mark,
6740 Bramming
  drb@militarypolice.dk

Ansvarshavende redaktør:
Carl Bratved
  75 10 21 07

I redaktionen:
Erling Juhl
Erik Hansen
Flemming Ørhem
Bent Erik Truelsegaard

Redaktionen er afsluttet
den 22. november 2006.
Artikler og stof til næste nummer 
skal være redaktionen i hænde 
senest den 15. december 2006.
Eftertryk tilladt med kildeangivel-
se.

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

Forsidebillede:
Marineoverkonstabel D. Jørgen-
sen og Marinespecialist F. A. Jør-
gensen, far og søn, ses her ved 
udnævnelsesparaden i Auderød.

December 2006
(57. årgang)/24

MILITÆRPOLITI
FORENINGEN
I DANMARK
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Fødselsdage i januar                                     

80 år
Den 14. Vagn Rasmussen, KP-5
        Bjerrevej 29, st.th., 3450 Allerød 

        Kristen Overmark Larsen, KP-10
        Carl Nielsensvej 4, 7400 Herning 

Den 23. Anders Nielsen, KP-1
        Grønagervej 61, 2300 København S 

75 år
Den  5. Jørgen Kopp-Rasmussen, KP-11
        Dr. Tværgade 39, 4-, 1302 København K 

Den  8. Jørgen Søndergaard, KP-18
        Borgergade 89 C, 2.tv.,           
        8600 Silkeborg 

Den 10. Hans Christian Knudsen, KP-13
        Nyvangsvej 6, Knudstrup           
        8620 Kjellerup 

Den 17. Stefan Koch, KP-15
        Korsholm 18, 9370 Hals 

Den 26. Frank Sørensen, KP-13
        Sofienbergvej 18, 5800 Nyborg 

70 år
Den 17. Erik Mosbæk, KP-27
        Mosevej 2, 4000 Roskilde 

Den 18. Jørgen Buur, SG-4
        Ulmusvej 3, 8462 Harlev J 

Den 19. Henning Nørgaard Wind, KP-25
        Krogsbjergvej 6, 5600 Fåborg 

Den 19. Jens-Søren L. Jensen, SG-9
        Hestehavevej 2 C, 8270 Højbjerg 

65 år
Den  4. Lennart Erik Nyberg, KP-53
        Mølle Alle 16, 2.th., 2500 Valby 

        Poul Heini Hald, KP-74
        Godthåbsvej 21, Kristrup, 8900 Randers 

Den  8. Peter Zeilberger, KP-73

        Hejrevej 23, 3630 Jægerspris 

Den 11. Mogens Bruhn, KP-54
        Ved Lindelund 255, 2605 Brøndby 

        Christen Birkmose, KP-61
        Jarlsmindevej 100, Stavtrup           
        8260 Viby J 

        Ejnar Lellek Holm, SG-14
        Opalvænget 6, Erritsø          
        7000 Fredericia 

Den 12. Erling Gudmann Pedersen, KP-58
        Lavendelparken 62, 9310 Vodskov 

Den 14. Jan Rud Henningsen, KP-65
        Folehaven 41 B, 2970 Hørsholm 

Den 15. Ove Sindal, KP-47
        Sofienbergvej 20, Pilshuse           
        5800 Nyborg 

Den 16. Poul Schiby, KP-62
        Sædding Strandvej 258, 6710 Esbjerg V 

Den 18. Hans Bak Rasmussen, KP-53
        Bakkehaven 6, 4400 Kalundborg 

Den 19. Hans Kristensen, KP-60
        Kollerupparken 12,           
        2665 Vallensbæk Strand 

Den 24. Poul Vange Pedersen, KP-62
        Hvedemarken 7, Nørre Bjert           
        6000 Kolding 

Den 25. Jens Olesen, KP-51
        Nattergalevej 14, 4400 Kalundborg 

Den 29. Arne Jørgensen, KP-60
        Kaløvej 1, 8543 Hornslet 

60 år
Den  2. Hans Ove Andersen, KP-83
        Teglmarken 29, 8800 Viborg 

Den  3. Gert Andersen, SG-31
        Sikavej 51, 4050 Skibby 

Den  6. Lars Bo Højerup, KP-84
        Broløkkevej 98, Sanderum           
        5250 Odense SV 

Den  9. Asger Hansen, KP-86
        Ryttervej 22, 9990 Skagen 

Den 11. Erik Lund, SG-29
        Åmosebakken 6, 2830 Virum 
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Den 12. Børge Tulstrup, KP-84
        Hinnedrupvej 5, 8340 Malling 

Den 17. Larry Ravn, KP-87
        Møllevej 14, 8362 Hørning 

Den 18. Jens Karl Jensen, KP-81
        Saugstedlund 52, 5600 Fåborg 

Den 19. Gunnar V. Villumsen, KP-80
        Haugaardsvej 30, 9670 Løgstør 

        Henry Møller, KP-85
        Åstrup Bygade 59, 8500 Grenå 

Den 23. Uffe V. H. Trager, KP-83
        Bærhaven 14, 1.tv., 2500 Valby 

        Erik Kristiansen, SG-36
        Liljehaven 91, 2765 Smørum 

Den 24. Ernst R. Fredslund Pedersen, KP-83
        Elmevænget 3, 5600 Fåborg 

Den 25. Johan H. Strauss, SG-32
        Nygade 12 B, 2.th., 4300 Holbæk 

Den 26. Knud Skovby Pedersen, KP-83
        Valmuevej 6, 4990 Sakskøbing 

Den 27. Karl Aage Terlund, KP-83
        Stålhøjen 2, 8240 Risskov 

Den 29. Carl-Otto F. Sucksdorff, KP-75
        Hjejlevej 15 B, 8641 Sorring 

Den 30. Preben Aarup, KP-83
        Idomvej 8, 7500 Holstebro 

Den 31. Bjarne Viljo Vesterdahl, KP-86
        Herkules Alle 38, 2770 Kastrup 

50 år
Den 12. Gert Schmidt, SG-57
        30 River Road, Apt. 11 H, 
        Roosevelt Island           
        New York, NY 10044 USA

Den 21. Niels Carsten Jessen, SG-56
        Silkeborgvej 43 C, 1.mf.,           
        7900 Nykøbing M 

Den 27. Jørgen Andresen, SG-54
        Holte Stationsvej 16, 2.tv., 2840 Holte 

Den 29. Michael Kjær Rasmussen, SG-58
        Bøgeskov Høvej 157, 8260 Viby J 

Den 30. Morten Rasmussen, SG-55
        Blæsbjergvej 10, 5462 Morud 
 

Fødselsdage i februar                                    

80 år
Den  1. Viggo Erhard Düring, KP-2
        Langenæs Alle 21, 10/6, 8000 Århus C 

Den  9. Rolf Braae, KP-5
        Æblevænget 76, 6000 Kolding 

Den 14. Einer Andersen, KP-5
        Sølstedgårdvej 11 A, lej. 42,           
        6240 Løgumkloster 

Den 19. Karl Erik Rolschau, KP-6
        Sct. Jørgens Park 31, 4700 Næstved 

Den 20. Henry E. Hein, KP-05
        Dreyersvej 1, 3.tv., 6000 Kolding 

Den 24. Jørgen Mangelsen Jensen, KP-5
        Byvangen 21, 8700 Horsens 

Den 24. Knud Krog Kløverfeldt, KP-6
        Nørrevej 95 9, 3070 Snekkersten 

Den 25. Aage Pedersen, KP-3
        Nørgårdsparken 27, 6900 Skjern 

75 år
Den  9. Erik F. Jeppesen, KP-14
        Madesøvej 4, Jordløse, 4470 Svebølle 

Den 10. Erik Folmer Nielsen, KP-14
        Åbrinken 13, 5863 Ferritslev 

        Karl Ove Krarup, KP-21
        Højager 2, 2980 Kokkedal 

70 år
Den  1. Jørgen Fl. Danielsen, KP-27
        Engdraget 2, Karlstrup Strand           
        2680 Solrød Strand 

Den  4. Kjeld Juul Eriksen, KP-31
        Stranden 20, Ørding           
        7990 Øster-Assels 

Den  5. Frank Overgaard, KP-37
        Nørremark 2, 7330 Brande 

Den  9. Uffe Andersen, KP-38
        Wandallsvej 35 C, 1.tv.,           
        5700 Svendborg 

Den 15. Jørgen Enevoldsen, KP-38
        Vadbro 46, st.tv., 2860 Søborg 

Den 16. Jacob Clausen Jacobsen, KP-22
        Aastrupvej 25, 6100 Haderslev 
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Den 18. Finn Prengel, KP-25
        Frejasvej 52, 8600 Silkeborg 

Den 21. Svend Rubæk, KP-22
        Menelaos Boulevard 24,           
        2650 Hvidovre 

Den 22. Flemming Hebel, SG-7
        Drosselsti 2, 3300 Frederiksværk 

65 år
Den  4. Mogens Ove Nielsen, KP-61
        Platanvej 19, 2791 Dragør 

Den  6. Finn Thisen, KP-49
        Kirkebyen 4, 3790 Hasle 

Den  7. Leif Jensen, KP-76
        Sillerup Møllevej 42, Sillerup           
        6100 Haderslev 

Den  8. Bjarni Sørensen, KP-52
        Ølandsvej 6, 9520 Skørping 

        Jørn Borup Ringstrøm, SG-25
        Sedenvej 6 F, 5000 Odense C 

Den 11. Jørn Kjær Marcussen, KP-52
        Pt. Victor Hugo 16, F-24400 Mussidan           
        Frankrig

        Laurits Jacobsen, KP-59
        Kristiansmindevej 1, 2.th.,           
        9670 Løgstør 

Den 15. Kaj Lykke Nielsen, KP-54
        Baltorpvej 63, 1.tv., 2750 Ballerup 

Den 19. Per Waldorph Andreassen, KP-55
        Rantzausgade 22, 1.,           
        9000 Aalborg 

Den 20. Birger Lund, KP-57
        Rubinvej 47, 3650 Ølstykke 

Den 27. Hans-Werner Ohlson, SG-15
        Højbyvej 23, 8462 Harlev J 

60 år
Den  1. Knud Lindhardsen, KP-85
        Østerbro 21, st., 4200 Slagelse 

Den  3. Poul Søe Mortensen, KP-84
        Idomlundvej 20 A, 7500 Holstebro 

Den  7. Henning M. O. Rasmussen, KP-84
        Mentz All‚ 8, 3250 Gilleleje 

Den  7. Just Fonager Justesen, KP-85
        Hobrovej 52 B, 9530 Støvring 

Den  7. Anders S. Lund, SG-30
        Rude Vang 17 B, 2840 Holte 

Den  8. Knud Kvistgaard Jakobsen, KP-84
        Enghavevej 53, Løgumgårde           
        6240 Løgumkloster 

Den  9. Otto Lorenzen, KP-89
        Fruegade 15,  4872 Idestrup 

Den 10. Tom Nielsen, KP-83
        Mathilde Fibigersvej 17, 2.th.,           
        2000 Frederiksberg 

Den 12. Uffe Lilja, KP-84
        Holmevænget 19, 2970 Hørsholm 

Den 14. John Thorup Larsen, KP-85
        Kongelyset 118, 4200 Slagelse 

Den 16. Palle Vinding, KP-85
        Ringparken 48, 2.tv., 7500 Holstebro 

Den 18. Karl Petersen, SG-41
        Pilealle 4, 6541 Bevtoft 

Den 19. Karsten Skov Markvardsen, KP-83
        Maglemosevej 1, 4340 Tølløse 

        Jens Kristian Jakobsen, KP-85
        Ørnedalen 10, 8520 Lystrup 

Den 21. Ole Richard Olsen, SG-34
        Vingetoften 268, 2730 Herlev 

Den 22. Johannes Haarkjær, KP-84
        Østvej 8 A, Esbønderup, 3230 Græsted 

Den 23. William Andersen, KP-83
        Djeldvej 53, Djeld, 7830 Vinderup 

Den 26. Ivan Thomassen, KP-83
        Nansensgade 86, st.tv., 
        1366 København K 

50 år
Den  2. Søren Matz, SG-62
        Unrwa Gaza Field Office, P.O. Box 718           
         Ashrquelon Israel

Den  4. Flemming Bauer, SG-57
        Lipkesgade 19, 4.th,           
        2100 København Ø 

        Arne E. Thomsen, SG-63
        Jespervej 39, 3400 Hillerød 

Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!                     Erik, KP-8
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Søværnets Militærpoliti Korps skrev 
den 29. september 2006 historie. Aldrig 
før i korpsets historie har far og søn gjort 
tjeneste samtidig. Dette blev dog en real-
itet fra denne dag.

MSPC MP Frank Allan Jørgensen kunne 
sammen med sin ”lillebror” MSPC MP 
Jens Bjarne Jørgensen den 29. septem-
ber 2006 overværer sin søns MOKS MP 
David Jørgensen udnævnel-
se til MP.

De to brødre er efterhånden 
gået hen og blevet lidt af en 
”institution” i korpset” og 
går ligeledes under navet 
”Brødrene overarm”. Et 
navn de tilegnede sig for 
mange år siden, da de begge 
begyndte at træne body buil-
ding  en sport de stadig dyr-
ker  dog ikke på samme ni-
veau som tidligere. Det er ik-
ke mange år siden, at Frank 
blev officiel Danmarks me-
ster i armlægning…

Ikke nok med at David er gå-
et i sin fars og onkels fodspor 
som MP  har han ligeledes 
valgt at dyrke også at dyrke 
bodybuilding..

Marinespecialist MP Frank Allan 
Jørgensen: Indkaldt til søværnet den 7. 
januar 1974. 
Efter en årrække med varierende sejlen-
de tjeneste, blev Frank udnævnt til MP 
den 18. juni 1979 med fast tjeneste på 
MP stationen i København. Her har han 
gjort tjeneste lige siden. (27 år som MP).

Marinespecialist MP Jens Bjarne 
Jørgensen: Indkaldt til søværnet den 
16. april 1974. 
Efter en årrække med varierende sejlen-
de tjeneste, blev Jens Bjarne udnævnt til 
MP den 19. oktober 1981 med fast tjene-
ste på MP stationen i København. Her 
har han sammen med sin bror gjort tjene-
ste lige siden. 
Jens Bjarne kunne den 19. oktober 2006 

»Familien Jørgensen«

MSPC J. B. Jørgensen, MOKS D. Jørgensen, MSPC 
F. A. Jørgensen ved udnævnelsen

fejre sit ”25 års jubilæum som tjeneste-
gørende MP”

Marineoverkonstabel MP David 
Jørgensen: Indkaldt til hæren den 1. au-
gust 2002.
Overført til søværnet den 5. december 
2005 og udnævnt til MP den. 29. septem-
ber 2006. David skal fremover gøre tje-
neste på MP stationen i Korsør.
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For granat/raket nedslag kan det berøm-
te ”danskerheld” vist ikke hamle op 
med. De Irakiske politiofficerer på det 
danske civile politis training academy 
har sågar spurgt til om vi har et usynligt 
skjold over lejren, siden at vi aldrig bli-
ver ramt. Så begrebet ”danskerheld” ken-
der de godt til hernede.

Men nu skal irakerne snart til at dreje de-
res raketter og mortere en kende for 
vores lejr skal flyttes. Briterne har be-
sluttet at samle deres tropper på Basrah 
Air Station og da vi ikke er nok til at be-
mande en effektiv vagt og gennemføre 
patruljevirksomhed samtidig, flytter vi 
med. 

Denne flytning er planlagt til at være fær-
dig i midten af januar men vi er mange 
der tvivler på den tidsfrist. En enkelt fab 
(container) gade er blevet flyttet og det 
var selvfølgelig vores gade. Vi er blevet 
rykket over på stabens gade og der bor vi 
nu sammen tre og tre. Den sidste store 
flyttedag er nok ikke set hernede endnu.

Flytningen går også ud over mængden af 
eskorter vi har til rådighed. Reglerne her-
nede siger stadig væk, at man mindst 
skal være tolv mand og tre køretøjer for 
at køre ud i vores ansvarsområde. Det 
sætter sine naturlige begrænsninger for 
hvor meget vi selv kan køre. Derfor har 
de sidste fjorten dage været ret stille 
hvad det angår.

Noget andet der også er med til at holde 
os inden døre er vores lokale tolke. Efter 
et angreb på en bus med tolke og de så-
kaldte ”dødspatruljers” opståen er man-
ge tolke skræmt fra vid og sans. Den sid-
ste som sagde op udtrykte sig således 
”hellere være levende fattig med famili-
e, end død med rig familie”. 

Dette betyder dog ikke at de faglige ud-
fordringer er udeblevet, tværtimod.    

Af sergent J.K.Andersen

Et ordsprog siger: ”Godt begyndt, er 
halvt færdigt”… og der kan man vel godt 
sige at vores tur på hold 8 i Irak er nået 
til. Men et andet ordsprog siger: ”Sælg ik-
ke skindet før end bjørnen er skudt”, og 
det bliver den næste tids store udfordring 
for vi er jo ikke sikkert hjemme før end 
vi står med begge fødder solidt plantet 
på dansk jord.  

Vi har alle hernede fået vores egen lille 
dagligdag op og stå. Når man vågner og 
står op tænker man ikke længere; ”shit!, 
jeg er i Irak”. Vi er faldet til, og man kan 
mærke en tendens til at tage lidt let på tin-
gene er begyndt at sætte ind. Et godt eks-
empel er, at vores lejr efterhånden er ble-
vet beskudt mange gange med morterer 
og raketter. Hver gang det sker, bliver vi 
beordret til at bære fragmentationsvest, 
hjelm og briller. Nogen gange kommer 
ordren også i forbindelse med trusler 
men faktum er at vi efterhånden ser på 
det som noget tuderi fra Bataljons-
chefens side selvom det i virkeligheden 
er til vores eget bedste.

Nyt fra Militærpolitiet i Irak på hold 8

En lille tur i Kuwait for at hente for-
svarsministeren. Vi ankom vist en dag 
for tidligt og når sådan noget sker må 
man jo udnytte tiden fornuftigt.
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som gik snært forbi vores køretøj. En an-
den RPG skytte dukkede frem og tog sig-
te. Dette så vores britiske MP som sikre-
de bagud, han besvarede prompte med 
tre skud, hvoraf et traf RPG skytten i bry-
stet.

Ingen hernede har lyst til at skyde nogen 
irakere. Men der skal iblandt irakerne 
heller ikke herske tvivl om at vi er parate 
til at bruge dødbringende magt, selvom 
vi til dagligt er nogen hyggelige typer 
der kører rundt, smiler og vinker! 

De frygtede vejsidebomberne har i den 
senere tid været placeret på den store for-
syningsvej til Baghdad. Seks/syv styk-
ker er det blevet til i den sidste måned og 
enkelte kidnapningsforsøg i den forbin-
delse, har der også været. Det er indtil vi-
dere de lokal ansatte, der er blevet taget 
med og selvom det er en frygtelig ting at 
sige så heldigvis for det. Det lader til at 
kidnapperne godt ved at vi er forberedte 
på lidt af hvert, og endnu har der ikke 
været forsøg på at kidnappe soldater.  

Men sikkerhed hernede er jo ”big busi-

Det skal dog siges, at i forhold til vores 
første to måneder har ting arbejdsmæs-
sigt fundet et lidt mere naturligt stade for 
det antal MP'er vi er hernede.

Utilsigtede skudafgivelser ser vi stadig, 
dog i afladerørene hvilket er formilden-
de. Færdselsuheld har vi også, hvor sene-
ste eksempel er en civil lastbil der påkør-
te en PMV. Lastbilen blev godt trykket 
og PMV'en hoppede en lille meter til si-
den. Tabte pistoler og en enkelt pistol 
stjålet har vi også oplevet. Indbrud er no-
get helt nyt, men det kan vi nu også skri-
ve på vores liste over skrivefærdigheder. 

I den tunge ende har vi haft endnu et 
dødsfald i den danske bataljon. 
Konstabel Martin Hjorth blev dræbt af 
Irakiske oprørere da en RPG granat deto-
nerede nær Martin Hjorth. En civil last-
bil standsede ikke da en britisk patrulje 
krydsede en vej og en britisk officer dø-
de ved dette sammenstød. Slutteligt har 
vores nye engelske MP, Rick Aldred, be-
vist sin berettigelse her i Irak. Efter endt 
sikkerhedsmøde i Al Hartha blev vi selv 
og vores eskorte beskudt med en RPG 

En lille tur i Kuwait for at hente forsvarsministeren. Vi ankom vist en dag for tidligt 
og når sådan noget sker må man jo udnytte tiden fornuftigt.
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Desert Rats så er den britiske brigade ro-
teret, og vi er nu underlagt Desert Rats. 
Det betyder at 58th Battery er taget hjem 
og vi har fået et skotsk kompagni under-
lagt DANBG (Danish Battle Group). 

58th battery havde erfaring fra nord 
Irland og var nogle særdeles kompetente 
herrer så arven bliver svær at løfte for det 
skotske A-coy, som de hedder. Men vi 
ser frem til at arbejde sammen med skot-
terne som indtil nu har vist gode takter.

En ting som jo har skabt røre her og der i 
verden er dødsdommen over Saddam 
Hussein. En dom som mange nok godt 
vidste ville komme, men som mange lo-
kale hernede i hvert fald ikke har turde si-
ge højt. Med dødsdommen over Saddam 
Hussein kan mange irakere endelig føle 
sig helt frie, for fra døden kommer ingen 
tilbage og det har været den store frygt.

Danmark er måske nok imod dødsdom, 
men for Irak som land tror jeg at denne 
her dom er endnu et skridt i den rigtige 
retning. Fra en regering og dagligdag ba-
seret på frygt og nærmere et demokrati 
med gensidig respekt.

 

ness” og sikkerhed det er hvad MP her-
nede har leveret i forbindelse med diver-
se VIP besøg. Vi har efterhånden haft no-
gen stykker på besøg og har i fællesskab 
med spejderne, panserinfanteristerne og 
sikring/eskorte delingen afviklet nogle 
næsten gnidningsfrie besøg. Vi står for 
sikkerheden på besøgsstederne og den 
egentlige livvagtstjeneste for gæsterne 
og de ovennævnte enheder eskorterer og 
laver en ydre sikring afhængig af be-
søgsstedet. Et granatnedslag cirka 20 me-
ter fra en følge Piranha med folketings-
medlemmer er det tætteste vi har været 
på et angreb på vores VIP heldigvis viste 
det sig at være en forsager.

Bataljonen har været godt tilfreds med 
vores opgave løsning. Men den egentli-
ge blåstempling af vores arbejde kom-
mer nu fra det danske politis egne liv-
vagter som indtil videre har sagt god for 
alt vi har planlagt og udført. Vi svæver 
rundt på en lille ”livvagtssky” og en del 
af æren for det tilfalder jo nok vores OS 
Skøtt, som jo er lidt af en ørken rotte på 
livvagtsområdet. 

Og nu vi taler om Ørken rotter eller 

Populært at være soldat i Irak – i hvert fald er der altid masser børn i nærheden så 
snart vi laver et lille stop.
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Årets Jubilar stævne er så glimrende be-
skrevet i DET RØDE BETRÆK nr. 7, så 
jeg vil mere holde mig til min egen delta-
gelse som hørende til 50-års Jubilar Hold 
19. Holdet blev udnævnt i april 1956, og 
de fleste gjorde derefter tjeneste i 6 måne-
der i Itzehoe, medens andre var ved 
Landsdelskommandoerne og grænsen. 
Altså helt "efter bogen" og resulterende i 
en begivenhedsrig og dejlig tid, hvor der 
blev rig lejlighed til at videreudvikle de 
kundskaber, vi havde erhvervet ved den 
solide uddannelse på MP-skolen i 
Jægersborg under ledelse af navnkundige 
Kaptajn Poulsen.
Mange af oplevelserne er blevet genfor-
talt flere gange, f.eks. ved manges delta-
gelse i 25 og 40 års jubilæerne, men hvor-
dan så det ud nu efter 50 år! Derfor var det 
med en vis spænding, jeg drog med bus-
sen mod Aalborg. Hvor mange af de gam-
le kammerater ville dukke op? Hvordan 
så de ud nu, og ville man i det hele taget 
kunne kende hinanden igen? Det viste sig 
ikke at blive et større problem. Nok havde 
flere forandret sig i højde og drøjde, men 
kropssproget var næsten det samme!
Ud af holdets 55 korporaler var der mødt 
10, 2 mere var tilmeldt, men måtte sende 
afbud grundet sygdom. Desværre matte 
vi også konstaterer, at 15 allerede var afgå-
et ved døden. Andre var ramt af sygdom, 
men hvad så med resten?
Holdkammerat Jørgen Egelund havde 
gjort en flot indsats ved. at søge direkte 
kontakt med så mange som muligt, men 
måtte også konstatere, at interessen for 
deltagelse ikke var lige stor hos alle - "der 
var jo gået så mange år" , "kunne vi  kende 
hinanden igen" og "og var vi ikke i vores 
videre liv kommet for langt væk fra den-
gang"?
Jamen, netop det at høre, hvorledes det er 
gået de andre, er da interessant - og så det 
glædelige gensyn med kammerater, som 
man havde delt så mange oplevelser med!
Jeg var i hvert fald glad for atter at  m0de 
Henning Ravn (Bertel), Leo Viborg, Kurt 

K, Staub Jørgensen (Joe), Borbye (Rød-
hætte), Kenneth, Baudtler, Dyris og 
Egelund og havde gerne set endnu flere. 
Kammeraterne syntes imidlertid, at frem-
mødet var i orden efter de mange år, og 
det viste sig faktisk også at være i over-
kanten sammenlignet med andre jubilar-
hold.
De fremmødte fik da også en dejlig ople-
velse - ikke mindst under indkvarterin-
gen, som fandt sted på en 8-mandsstue. 
Altså først på stuen betød underkøje! De, 
der sædvanen tro skulle op nogle gange 
om natten, slap dog godt fra omgangen 
med lejderen til overkøjen senere! Efter 
megen snak var vi klar til hyggeligt sam-
vær i MP-stuen, vel i et stille håb om, og-
så at opnå en tilpas træthed for overlevel-
se i de uvante overnatningsforhold - vi er 
jo blevet ældre og magelige?
Det blev en hyggelig jubilardag sammen 
med de gamle kampfæller, og selvom nog-
le måtte bryde  lidt tidligere op, ja, så nåe-
de vi at få  genopfrisket en hel del, og som 
bekendt bliver de gamle historier besternt 
ikke dårligere med årene!
Der skal lyde en stor tak til Militærpoli-
tiet og til Militærpolitiforeningen dels for 
husly, dels for et strålende arrangement. I 
fortjener, at endnu flere deltager for, at 
møde "de gamle".
Hold 19 var i mange år meget aktiv med 
deltagelse i foreningens arrangementer, 
også i bestyrelsesarbejdet, men i de sidste 
mange år har vi ikke været så aktive, ej 
heller for mit eget vedkommende, grun-
det bl.a. internationalt foreningsarbejde, 
men 
jeg håber, at der fremover bliver mere tid 
til eksempelvis, at deltage i de glimrende 
events, som arrangeres af MP-Køben-
havn.
Derfor også en opfordring til tidligere 
MP'ere. Slut op om jeres lokalforeninger  
- det er sgu hyggeligt at møde de gamle!
En stor tak for det flotte arrangement i 
Aalborg.

Walther Dam Larsen 40- Hold 19

Jubilarstævne 2006 - Hold 19 - 50 år
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SG-hold 28. Fra venstre: Benny Nielsen, Ole Vestergaard Lynge og Ole Buchbald 
Olsen. 

SG-hold 27. Fra venstre: Jens P.T. Gravesen, Jørgen Jensen, Kurt Kjeldgaard, 
Poul Nøhr og Paul Hemming Aasberg.
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SG-hold 52. 
Fra venstre: Hans 
Seiberg og Henning 
Christensen.

SG-hold 64. Fra venstre: Michael Krogsgaard Thomsen, Hans Henning Rottbøll 
og John Curth Jensen.
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SG-hold 65. Forrest f.v.: Jesper Haaning, Ole Hjort Pedersbæk, Mogens 
Hougesen, Finn Iversen og Jan Hem.
Bagest f.v.: Jan E.S. Liengaard Drejer, Peter Richter Knudsen, Thorleif Link, 
Peter Martin Karlsen og Klaus Johansen.

SG-Hold 53. Jørgen Birger Jensen.
SG-hold 66. Fra venstre: Allan Hjort 
Jensen og Bo Nerving Hansen.



15

"Det løse". Forrest f.v.: Aksel Bo Ravn, SG-61, Michael Kruse Nielsen, SVN, 
René Koopmann, KP-93, Mogens J. Holm, KP-12 og Peter T. Kraft, KP-98.
Bagest f.v.: Lars Mørk, SG-82, Bent Skovgaard Hansen, SG-74, Ejner Hansen, 
KP-36 (Bent og Ejner er far og søn) og Helge Vagn Thomsen, der var menig ved 
KP-hold 19.

KP-hold 73. Fra venstre: Frants Dalby og Rudolf Eberhardt.
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Mogens Fries Clausen ( SG hold 23) af-
gik ved døden d. 1. november 2006, efter 
at  hans sygdom forværredes og tog de 
sidste kræfter.
Mogens var en god ven og kammerat, 
han vil blive savnet meget
I 2005 deltog Mogens i jubilarstævnet 
som 40 års jubilar, og mødet med kam-
meraterne fra den tid glædede ham me-
get.
Mogens fyldte 62 år i september, tanker-
ne går til Anni, og de 3 børn med sviger-
børn, og børnebørnene
Æret være hans minde

Mogens Dolberg KP-70

Så skete det igen, forsinket fik jeg med-
delelsen om, at Johan Mussmann Lassen 
fra korporalshold 8 døde den 16. juni 
2006.
Johan gjorde tjeneste ved grænsen, efter 
hjemsendelsen fortsatte han sin gerning 
som urmager. Han var et trofast medlem 
af MP-foreningen og var i høj grad med 
til at sætte sit præg på vores korporals-
hold.
Vore tanker går til hans familie og jeg ud-
trykker et æret været hans minde.

Erik Hansen KP-8

†
Dødsfald

SØVÆRNETS MILITÆRPOLITI
KORPS

Opbygningen af det nye søværnets militærpoliti korps skrider planmæssigt 
fremad. Opgaverne ”vælter ind” for 2007, så korpset får nok at se til i 

fremtiden i både ind- og udland.
Som så mange steder i forsvaret, begynder søværnets MP også at mærke 
afgang af personel og prognosen for 2007 ser ikke god ud  primært på 

Sjælland.

Så er du MP uddannet og overvejer nye udfordringer  kontakt da Forsvarets 
Personelforvaltning FP2, SSG Lars Steenholdt eller SSG Merete Svendsen 

på 32 66 5176 og hør om mulighederne.  
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Så oprandt året og datoen for, hvor vi 
kunne fejre 25 års campingtræf. Et træf, 
vi alle havde set frem til med stor glæde 
og spænding, og det må siges, vi blev ab-
solut ikke skuffet. Yderligere havde vi 
den store glæde at opleve, der kom nye 
campister til. Det var en dejlig stor flok 
der var samlet og så var det rigtig dejligt 
at se, at der var andre end den sædvanli-
ge ”gamle” garde, der havde taget imod 
tilbuddet og mødt op. Det er forhåbent-
ligt ikke sidste gang vi møder dem.
Dette års arrangører  var Susanne og Ole 
Olsen(SG-67). De havde sikret sig, at vi 
kunne komme på Gammelbro Camping 
ved Årøsund. Det var en dejlig camping-
plads, med rigtig gode faciliteter, så der 
var absolut ikke noget at klage over.
Sædvanen tro begyndte de første campi-
ster at komme om onsdagen, for lige som 
at bane vejen for os, der lige skulle have 
overstået det pulserende arbejdsliv, in-

25. MP-Campingtræf!
den vi kunne blive sluppet ud i friheden 
og komme af sted om fredagen. Men det 
er nu en rigtig god vane, at der er nogle 
der er klar til at modtage os med varme 
og hjertelighed.
Fredag aften gik så med hygge og gode 
snakke. Vi sad længe oppe og nød det dej-
lige vejr/aftenluften. Om lørdagen sad vi 
rundt i campingvognene eller hytterne 
og nød morgenkaffen. Der var nu flere 
end os der var interesseret i morgenbor-
det. Der var mange hvepse og vi havde 
selvfølgelig glemt at få en hvepsesmæk-
ker med, men det problem løste Inge, da 
hun fandt en bibel i hytten. Hun mente 
den måtte være effektiv som slagvåben 
og så kunne man jo samtidig læse sig til 
en syndsforladelse. Det var jo selvfølge-
lig meget praktisk, hvis nu der var nogle, 
der havde opført sig på en måde, så det 
kunne give anledning lige at få et alvor-
sord med på vejen.
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Vi fik dog senere stillet en smækker til rå-
dighed.

Lørdag middag samledes vi, sædvanen 
tro, mellem campingvogne med vore bor-
de og stole og indtog i fællesskab froko-
sten. Ulempen var bare den, at hvepsene 
var lige så sultne som vi var, så der var 
ved at opstå en kamp om, hvem der skul-
le have maden, hvepsene eller os. Vi 
vandt. Desværre havde Susanne ikke tid 
(eller øl) til at drikke hvepsene fulde, 
som hun klarede, da vi var på Riis 
Camping. Det var ellers ganske mor-
somt. 
Efter frokosten og en passende middags-
pause, skulle vi samles og i gang med de 
oly-MP-iske udfoldelser. Det var bare ét 
tilløbsstykke. Her blev der spillet på alle 
sanserne. Der skulle tænkes, føles, lug-
tes og gættes. Der blev Soduket, gæt en 
sang og så en opgave hvor der var frit løb 
for fantasien. Susanne og Ole har med 
garanti, som de pæne mennesker de nu 
engang er, ikke lagt op til, at der skulle 
opstå nogle obskøne tanker omkring den-
ne opgave, så hvad der evt. måtte opstå 

af tanker, står for læserens egen fantasi. 
Opgaven lød på:
1. Hvem piller mest? 2. Hvem lugter 
mest? 3. Hvem husker bedst? 4. Hvem 
kysser bedst? Det skal her gøres op-
mærksom på, at der i opgaven ikke var 
lagt op, at deltagerne skulle gå rundt og 
prøve hinandens evner på dette område 
(i hvert fald ikke officielt). 5, Hvem får 
det største knald? 6. Hvem har den læng-
ste? 7. Hvem smager bedst? 
Jamen, sådan en opgave den kan jo kun 
give anledning til en masse morskab og 
hos nogle måske forhåbninger om noget, 
som slet ikke blev det, de havde håbet på.
 Der blev gået til opgaverne med stor 
iver. Selvfølgelig var det hårdt for Poul-
Erik, for var han endnu engang kommet 
på et hold der ikke formåede at føre ham 
til sejr. Vi andre sendte konen en medli-
dende tanke om, at den stakkel, hun skul-
le bruge hele natten på at trøste ham, hvis 
ikke han vandt.
Efter et par timers rigtig god underhold-
ning var der frit spil, til vi skulle mødes 
om aftenen til festmiddagen, præmieud-
deling m.v.. 
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var spændte, ingen var i tvivl om, at de-
res hold var blevet nummer et. Sådan gik 
det nu bare ikke. Selvfølgelig var opga-
verne blevet gennemgået af en uvildig 
sensor (Susanne og Ole) (Thja??) Nå 
men til vores store overraskelse og Poul-
Eriks store glæde så var han blandt vin-
derne, der var nok en der åndede lettet 
op, for nu kunne hun da få sin nattesøvn i 
fred og ro.
Der var som sædvanlig præmier til alle, 
så ingen behøvede at føle sig snydt.
Ole havde i anledning af jubilæet foreta-
get en statistik over hvem der havde del-
taget de fleste gange på MP-
Campingtræffet Det viste sig, at Knud 
Erik Müller var den eneste der havde del-
taget i samtlige 25 træf. Det fik han et 
flot diplom for.
Så var der tid til borgmesterskiftet. Den 
detroniserede borgmester Ib stod flot og 
rank med hans borgmesterkæde om hal-
sen. Han bar den virkelig flot. (Det skal li-
ge bemærkes at det må indrømmes at sid-
ste års borgmester og dette års borgme-
ster var nok dem der havde det bedste 
bryst til at bære den efterhånden noget 
tunge kæde). Ib holdt en flot takketale og 
overrakte kæden til den kommende borg-
mester. Som det ses på billedet, så har 
han godt fat i nakken på Ole, så han ikke 
tipper for over. Dette års oplukker var vir-
kelig et flot stykke håndarbejde var ud-
ført af Ibs kone Mie. Der var yderligere 
to er blev hædret denne aften for deres 
store indsats. Ove der havde påtaget sig 
opgaven med at sørge for fotografering 
og opbygge fotoalbummerne med bille-
der og deltagerlister.  Der ud over har Ib 
påtaget sig opgaven, at samle billederne 
på en cd rom som bliver sendt ud til del-
tagerne. Et flot stykke arbejde, som beg-
ge fik en stor tak for og en lille skilling til 
hjælp med at dække udgifterne.
Næste års arrangør blev ligeledes be-

Festaftenen.
Så oprandt den store festaften. Den hav-
de vi alle glædet os til, og vi må indrøm-
me, vi blev absolut ikke skuffede.
Vi blev budt velkommen af årets arran-
gør, Susanne og Ole. Der var en del prak-
tiske oplysninger der lige skulle fortæl-
les, derefter blev der sagt vær så god, nu 
kan i godt lange til fadene.
Der var virkelig blevet kræset for os. Det 
var en  kollunarisk oplevelse af de store. 
Der var så meget at vælge imellem, så vi 
måtte op til tag selv bordet indtil flere 
gange, alligevel lykkedes det ikke at tøm-
me fadene, selv Flemming Ørhem måtte 
give op for overmagten.
Salatbaren var god, der var rigelig med 
dressing, så det var muligt at dæmpe sma-
gen af salat-bladene.
Efter et par timer med hyggelig spisning 
og snak, kom den alvorlige del af festen. 
Der skulle vaskes op. Her var vi jo nok 
en del, der sad og dukkede os bare det ik-
ke bliver mig. Men igen så blev det ar-
rangeret på en virkelig smart måde. Det 
var absolut en metode man kunne tage 
med hjem og anvende, når hele familien 
samles til julefrokost. Der blev sat et ra-
flebæger ved hvert bord, med en terning 
i og så var det bare med at slå en sekser, 
for den der gjorde det, skulle tage en stak 
tallerkner i hånden og så ellers ud og va-
ske op. Til sidst var der så fyldt i køkke-
net, at der ikke var plads til flere. Det må 
åbenbart have virket sådan på de andre 
campinggæster, at de troede det var en 
ny service der var blevet oprettet på 
pladsen, for flere satte bare deres porce-
læn på et bord og gik igen. De håbede el-
ler troede måske, at når de kom tilbage, 
så var deres porcelæn rent, men her blev 
de skuffet.
Efter endt opvask og vi alle var på plads 
ved bordene igen, så kom resultaterne af 
eftermiddagens oly-MP-iske lege. Alle 
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Den køben-
havnske side

http://www.mpkbh.dk

ENR INO GF- EP N
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Besøg fra DANILOG

Med et ønske om "Godt nyt år" til alle læ-
sere indkalder bestyrelsen hermed til 
årets første arrangement, der ret natur-
ligt (formodentlig da) vil have en vis 
interesse for alle gamle, men nok især un-
ge MP'ere.
Vi skal nemlig

onsdag den 17. januar 2007, kl. 19:00

høre oberst P.K. Pedersen, CH/DANI-
LOG (gammel trænofficer) fortælle om 
sin enhed.
Det Danske Internationale Logistikcen-

ter (=DANILOG) blev oprettet den 1. 
Marts 2001 i Vordingborg, og har bl.a. til 
opgave "at formidle administrativ og lo-
gistisk støtte til danske enheder og en-
keltpersoner, der forretter tjeneste i 
fredsstøttende operationer under FN, 
NATO, OSCE eller EU". DANILOGs lo-
gistiske enheder og kompetencer er i real-
iteten "født af" arven fra det i 1997 med 
JRRR sammenlagte STRR.
Foredraget finder som vanligt sted på 
Livgardens kaserne, Gothersgade, med 
efterfølgende lettere traktement.
Tilmelding (som altid) til Andreas Wil-

kendtgjort. Det blev Erik Mortensen fra 
Kalundborg.
Efter alt dette, skulle vi så have dessert. 
For et par flotte kagemænd. Se selv på bi-
lledet. Det var virkelig kræs for ganen. 
En rigtig hyggelig og god aften. Der blev 
drukket kaffe og spist kage, lige som der 
også blev serveret små drinks til. Vi 
manglede dog viskydrengen,, han skulle 
desværre til et andet arrangement, så der 
var i år ikke en masse rester, der skulle 
drikkes, det var måske godt nok. Det er 
ikke sikkert den afgående borgmester 
havde kunnet stå mål denne afgangs 
seriomoni.
Det var en dejlig aften. Vejret var mildt 
og vandet tilsyneladende varmt, for plud-
selig lød der råb om, at der var havfruer i 
vandet. Ganske rigtigt der dukkede to ba-

denymfer op af vandet. De havde dog 
smidt halen inden de gik på land, så der 
var kun et par slanke ben at se. Men det 
var nu heller ikke så ringe endda.
Hen på natten sivede alle hver til sit, så 
det blev til at sidde i forteltet og nyde det 
i stearinlysets skær. Der var virkelig en 
dag der skulle nydes og mindes.
Søndag var så opbrydningens dag og vi 
skiltes med et stort løfte om, at vi skulle 
mødes igen til næste år. Det glæder vi os 
alle til.
Til slut skal der blot endnu engang lyde 
en stor tak til Susanne og Ole for et vir-
kelig godt arrangement. Det var en stor 
oplevelse.

Peter Jepsen KP-62.
 



son senest torsdag den 14. januar 2007, 
telefon 4494-4381, bedst efter kl. 10:00 - 
telefonsvarer kan benyttes.
Husk oplysning om egen transport.
Vel mødt!

Bestyrelsen

Kommende               
arrangementer
8. december 2006, kl. 12:00: Julefrokost 
på Kastellet.
17. januar 2007, kl. 19:00: CH/DANI-
LOG
13. februar 2007: Besøg på Carlsberg.
8. marts 2007: MP fylder 60 år.
14. marts 2007: Lokalforeningens gen-
eralforsamling.
18. april 2007: CH/JGK
28. april 2007: Repræsentantskabsmøde 
i Odense.
3. maj 2007: St. Bededagsaften på 
Kastellets vold.
13. juni 2007: Fængselsbetjent på 
Grønland.

Et lille hjertesuk
Som direkte ansvarlig for hovedparten 
af lokalforeningens arrangementer: 
Foredrag, virksomhedsbesøg m.m. er 
det mig en kilde til stor glæde at konsta-
tere, når der i de fleste tilfælde møder 20-
25 deltagere frem til diverse arrange-
menter.
Glæden er stor fordi man så hermed re-
spekterer den indsats, der er blevet gjort 
for at arrangere noget, man tror, at det en-
kelte medlem har interesse i eller glæde 
af.
Men, men - De medlemmer, der gang på 
gang dukker op, er stort set fra de ældste 
hold, og som tilfældet er i mange andre 

foreninger, må de også her betegnes som 
Tordenskjolds soldater. Og så er det, jeg 
spørger: Hvor er de unge og yngre med-
lemmer? Er det - set med deres øjne - de 
rigtige emner, der er på programmet, el-
ler skal der måske satses på noget mere 
avanceret - og i så tilfælde hvad?
Tilkendegivelser, positiv kritik eller al-
ternative forslag imødeses - også gerne i 
DRB, men uanset holdnr. Og alder, så 
møde frem og om ikke andet nyd sam-
været med andre gamle/unge MP'ere.

Andreas Wilson

Skyttelauget
Følgende skydedage er planlagt i resten 
af sæson 2006-07:
9. januar 2007
30. januar 2007
20. februar 2007
13. marts 2007
3. april 2007
fra kl. 18:00 længst til kl. 19:30 på baner-
ne på Østerbrogade. Der er samtidig lagt 
op til kammeratligt samvær  og måske et 
spil kort!
Kom og vær med!

Preben Larsen og Flemming Ørhem

Vigtig meddelelse.
Bestyrelsen opfordre indtrængende sine 
medlemmer til, at tilmelde sig forenin-
gens mailliste.
Listen skal bl. a. bruges til indbydelser 
og beskrivelser af arrangementer.
Send adressen til a.b.ravn@ofir.dk

Bestyrelse sender alle læser, ønsket om 
en glædelig jul og et godt nytår.

Aksel B. Ravn/formand
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Arrangementer:

19 dec. 06 kl. 14.00. afholdes julearran-
gement på Aalborg Kaserner i Fælles-
messen på Hvorup. Entre børn kr. 30,- og 
voksne Kr. 20,-
Tilmelding til P.Knudsen Tlf. 9838 2379 
senest den 11. dec. 06

Besøg på spritfa-

brikken i Aalborg

MP Nordjylland havde arrangeret rund-
visning på spritfabrikken 19. oktober. 
Der var et fint fremmøde med pårørende 
og MP'ere fra et bredt udsnit af årgange-
ne. 

Rundvisningen på fabrikken stod pen-
sioneret OL Lehmann for. Vi besøgene 
fik forevist industriel skønhed i form af 
kobberrør, kedler og det faktum, at en en-
kelt mand holder produktionen i gang 
udenfor daglig kontortid. 

Det er tankevækkende, at kun statens 
spiritusafgift forhindrer snaps i at kon-
kurrere på lige fod med det blandt ung-
dommen så populære kildevand på fla-
ske. Efter rundvisningen var der mulig-
hed for en enkelt snaps på fabrikken og 
derefter for yderligere vædskeindtag på 
Duus vinkælder.

Internationalt sky-
destævne

Stiftelsen af Aalborg Motoriserede 
Skytteforening, der indgår i MP Nord-
jyllands organisation, fandt sted ifm. et 
internationalt skydestævne på hærens ba-
ner ved Hvorup 4. november.

De indenlandske deltagere var fortrins-
vis lokale. Der var set bort fra fortidens 
tvivlsomme gerninger, så tyske Herr 
Walther og en vis C.Z. fra Tjekkoslova-
kiet havde også fået lov til at stille op. De 
andre fremtrædende deltagere fra udlan-
det var mr. Webley fra Storbritannien, 
trofaste S. Auer fra Neuhausen i Svejts 
og den unge, velskabte kanadierinde, 
"die Maco". Fra det danske politikorps 
deltog både Heckler og Koch.

Der blev serveret godbidder fra salonen, 
vellagrede 9 mm samt et utal af kælder-
kolde 5,56 mm. Flere lignende arrange-
menter er på tegnebrættet efter den suc-
cesfulde stiftelse af skytteforeningen.

På vegne af bestyrelsen
M. Vingaard

MP foreningen
Nordjylland
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MP foreningen
Fyn

MP foreningen
Vestjylland

Generalforsamling

Lokalforeningen MP FYN, afholder den 
årlige generalforsamling fredag den 
23.Februar 2007, kl. 18.00 på Danne-
virke i Odense. 
Efter generalforsamlingen er der hygge-
aften med ledsager, kl 19.00 serveres der 
Gule ærter med tilbehør og 1 øl eller 
vand plus 1 snaps samt kaffe og småka-
ger, pris pr. deltager kr. 125.00.
Dagsorden og tilmelding bringes i DrB 
nr. 1 2007, reserver allerede nu dagen i 
din kalender.
På bestyrelsens vegne.

Svend Pedersen

EFTERLYSNING

Som det tidligere er omtalt i DrB, skyder 
MP FYN, hver onsdag fra kl. 19.00 til 
21.00 på Bullerup Skyttekreds baner, 
Mølledammen i Agedrup. Skytte-
kredsen stiller våben til rådighed. pt. ko-
ster det 23.00 kr. pr. skydeaften, inkl. 
patroner og skiver.
Det er vores mål, at gøre os gældende 
ved MP mesterskabs skydning 2007. 
Derfor har vi brug for nogle skytter, for 
at styrke vores hold.
Har det din interesse, kan du kontakte os, 
enten pr. tlf. eller mail.
mpfyn@mail.dk, eller tlf. 66 13 98 89 
Svend Pedersen eller Villy Hansen tlf. 
64 82 12 65.
  
Lokalforeningen MP FYN ønsker alle 
MP'ere med familie en rigtig glædelig 
jul og godt nytår.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Dødsfald

Steen Rieck  Jørgensen KP-55, Ane-
monevej 98, 5220 Odense SØ,  er afgået 
ved døden, mandag den 25. sept. 2006. 
Steen blev kun 63 år. Steen var et enga-
geret medlem af vores lokalforening. 
Æret være hans minde.

Svend Pedersen.
 

Familiebowling
Onsdag den 25 oktober afholdte Vest-
jylland sit årlige bowlingmesterskab. Vi 
startede aftenen med spisning som be-
stod af en enorm wienersnitsel med til-
behør. Derefter gik damerne og
MPérne til banerne for at afgøre mester-
skabet.
Poul Erik og Ove var som sædvanlig i 
gang med at gasse hinanden, om hvem 
der blev mester i år, men imedens var lo-
kalformanden så ubeskeden at han i år 
skorede flest point.
En rigtig hyggelig aften, som der er 
plads til at flere kan deltage i. 

Finn Lykke Svendsen             

deadline for tekst til 
DrB nr. 1 2007 er 
den 15. dec. 2006
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denne festlige aften. Vi havde også den 
glæde at se nye ansigter der deltog. Det 
er rart, når der kommer nye til og oplever 
vores festlige afslutning.
Alle var enige om, at specielt maden var 
noget af en kulinarisk oplevelse for alle. 
Det var ikke den sædvanlige bøf, pom-
mefritter og salatskåle. Nej her var bare 
så mage forskellige retter at vælge imel-
lem, så var faktisk ikke til at spise sig gen-
nem alle retterne. Vi kunne bare gå op og 
hente lige så tit vi havde lyst. Der var og-
så en fantastisk vel asoteret salatbar, der 
kunne få tænderne til at løbe i vand hos 
selv de største modstandere af salatfade-
ne. Der manglede absolut intet.
Nu gik det jo ikke kun ud på at spise, vi 
skulle jo også bowle. Der var delt op i 5 
hold og der blev dystet på livet løs. Som 
sædvanlig var der jo nogen der var dygti-
gere? Eller mere heldige end andre? Det 
var jo Ole der gjorde regnskabet op i den 
sidste ende. Han er ærlig og reel, men 
han ville ikke låne en regnemaskine 
såh!!! At han vandt den største æske med 
fyldt chokolade, var vel velfortjent.
Vi hyggede os og vi morede os. Der var 
præmier til alle, så der var ikke nogen 
der kunne føle sig snydt. En stor tak til 
Ole for arrangementet, men også en stor 
tak til Susanne for hendes indsats med 
indkøb af gevinster m.v.

                   Peter Jepsen

Skydning
Så nærmer tiden sig igen, hvor vi skal 
samles og dyste om de gode placeringer 
ved skydekonkurrencen i Hader-slev.
Gå ikke glip af disse hyggelige familie-
aftener, hvor der er plads til alle, både 
store og små. Der er mulighed for alle 
kan deltage i skydningen. Vi er godt hjul-
pet ved, at der er en kyndig vejledning på 
skydebanerne.
Resultaterne bliver brugt i en konkurren-
ce mod de andre MP-Lokalfore-ninger.
Vi har også en lokal skydekonkurrence 
for familiemedlemmer. Der skydes indi-
viduelt både for børn og kvinder.
Der serveres kaffe/the og ostemad. 
Prisen er 30,00 kr. pr. person. 

Det foregår følgende datoer:
Tirsdag den 30. januar   2007 kl. 19.00
Tirsdag den 27. februar 2007 kl. 19.00
Stedet er:
Fjordagervej 44,  6100 Haderslev
Husk tilmelding senest en uge før til: 
Carl Bratved tlf. 7510 2107 eller Ole 
Olsen tlf. 7442 5814.

Juleafslutning for MP-
Foreningen Sønderjylland

Onsdag den 16. november 2005 blev der 
afholdt juleafslutning ved Bøf & Bowl i 
Haderslev. Der var mødt mange op til 
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MP foreningen
Østjylland
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Vinterhi

Nej! Vi er ikke gået i vinterhi. 
Lokalforeningen sprudler stadig af akti-
vitet. Se blot nedenstående aktivitetska-
lender. Med koldt var det, da underteg-
nede og Erik Danielsen var fanehjælpere 
ved De blå Baretters 50 års jubilæum for 
den første FN-mission med udsendelse 
af fredsbevarende styrker, hvor 
Danmark var blandt de allerførste til at 
sende et kontingent til Gaza. 91 faner fra 
soldaterforeninger, der er organiseret i 
De Samvirkende Soldaterforeninger, 
dannede en flot faneborg. Bagest i den 
lange række faner formeret i fire geled-
der med fanebærer forrest og fulgt af fa-
nehjælper marcherede vi gennem 
Fredericia med militærorkester i 
spidsen. Erik og jeg holdt dog kulden på 
afstand takket være fornuftigt valg af tøj. 
Og det varmede også at se så mange ve-
teraner med blå baretter, hvoraf mange 
havde rundet 75 år.  Der var også taler af 
HKH prins Joachim, der er nyudnævnt 
major af reserven og forsvarsminister 
Søren Gade, der også kan kalde sig ma-
jor af reserven i pansertropperne. Verden 
er desværre ikke blevet mere fredelig si-
den 1956  tværtimod. Nu er der ikke blot 
brug for fredsbevarende men også freds-
skabende styrker, ikke blot i FN-regi, 
men også NATO-styrker og til lejlighe-
den oprettede koalitioner, f.eks. i Irak og 
Afghanistan. Og dertil kommer kampen 
mod terror, der er flyttet til den vestlige 
verden og også inden for vore grænser 

og denne kamp kræver stadig større ind-
sats af sikkerhedsressourcer. Mon der er 
nogen, der stadig tror, at det danske for-
svar kan afvikles?

Steen Ladefoged/formand  
  

Aktivitetskalender 
2006/07

23. november 2006
Besøg med ledsager på Jyllands-Posten, 
som er overstået, når dette blad når ud til 
medlemmerne. Besøget vil blive omtalt i 
DrB januar-februar 2007. Arrangør er 
Ole Pedersen.

10. januar 2007
Traditionel torskegilde hos restaurant 
Fru Hansen i Århus  samme sted som i ja-
nuar 2006. Torsk med alt tilbehør samt 
pandekager til dessert til en favørpris af 
kr. 165. Same Procedure as last year! 
Sæt kryds i kalenderen, da dette er et helt 
usædvanligt hyggeligt arrangement til-
rettelagt af Oluf Degnbol. Medlemmer-
ne får tilsendt indbydelse.

Marts 2007
Generalforsamling hos Festens Menu i 
Hasselager med gule ærter med sæd-
vanligt tilbehør. Indkaldelse sendes til 
medlemmer.
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Ny præsident

De samvirkende danske Forsvarsbroder-
selskaber  Samvirksomheden  har på sit 
ordinære Landsbestyrelsesmøde i 
Fredericia den 22. september valgt ny 
præsident.
Karl Erik Nielsen, K., p.p. blev enstem-
migt valgt af et fuldtalligt Kredsfor-
mandskab.
Han har været medlem af De danske 
Forsvarsbrødre i Aalborg i 24 år.

Den nye præsident udtrykte på det efter-
følgende delegeretmøde, at De danske 
Forsvarsbrødre er absolut tidssvarende 
og levedygtige på grund af tradition og 
egenart afstemt samfundsudviklingen 
samt faste og sunde holdninger anvendt i 
et aktivt engagement i dialog og debat.

Karl Erik Nielsen (KE) er tidligere bri-
gadegeneral og blev ultimo januar 2004 
pensioneret fra jobbet som stabschef ved 
det multinationale korpshovedkvarter i 
Stettin i Polen. De knap 40 års virke i 
hæren har omfattet tjeneste i såvel geled 
som ved skoler og stabe i ind og udland, 
herunder generalstabskursus i Hamborg 
og NATO Defense College i Rom. I to 
perioder har KE været Tjenestegrens-
inspektør for Faglig Tjeneste og 
Militærpolititjeneste.

KE har siden afgangen fra Hærens 
Officersskole i 1969 brugt Nordjylland 
som base mellem de mange flytninger. 
Fritidsinteresserne er primært naturen, 
hvor jagt foretrækkes frem for fiskeri. 

(Karl Erik Nielsen er gift, har tre børn og 
fire børnebørn)

Karl Erik Nielsen afløser Peter 
Thygesen, Aalborg, der har været præsi-
dent siden 1999,
hvor han overtog hvervet efter Helge 
Adam Møller, MF.

Vi ønsker tillykke.

Sommerbryllup

Efter hjemkomsten fra Afghanistan, 
hvor oberst Leif Bach Christensen, tidli-
gere chef for Hærens Logistikskole,  var 
udsendt som ambassaderåd med den op-
gave, at forberede modtagelsen af afvi-
ste asylansøgere, blev der ikke meget tid 
til at nyde stilheden og naturen i Ryaa.

I stedet for at nyde sit otium, kastede 
L.B. sig ud i den næste opgave i Beijing, 
her skal han deltage i det koordinerende 
arbejde mod illegal indvandring fra 
Kina.

Dog blev der lige tid til en meget vigtig 
begivenhed, nemlig brylluppet med sin 
udkårne Irene Dollerup. Bryllupsrejsen 
var der dog ikke tid til, i stedet vil Irene 
senere besøge sin mand i Kina.

Vi ønsker hjerteligt tillykke.
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Elbækvej 15,
Biersted 9440 Aabybro

Hovedbestyrelse:

  9826 8599

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

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

c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Jess Torp
Flemming Ørhem
Hans Seiberg

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

Militærpolitiets
Historiske Samling:

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
  mpnordjylland@hotmail.dk

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

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

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

FYN:
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

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



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

Kai & Jeppe, KP-hold 2

Godthåbsvej 4 • 2000 Frederiksberg
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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

Eftersendes ikke ved vedvarende adresseforandring,
men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse.

Militærpolitiforeningen 
i Danmark
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro B

70.-
1 stk. Super Baseball Cap.
Low profile«.

Børstet bomuld og strop m/metalspænde..
Kontakt Souvenirboden . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.

»

ZIPPO lighter

300,- kr 
Nu igen på lager.

  Kan købes ved
Souvenirboden.
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