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Vordingborg Garnison: Siden sidst
Vordingborg Garnison 109 år
Den 22. januar er en mærkedag på Vordingborg Kaserne, det er nemlig Garnisonens fød-
selsdag - i år 109.
Det er dermed 109 år siden, at soldater fra 5. Regiment ankom til Vordingborg Station 
med særtog fra Nyborg. Soldaterne marcherede gennem Algade, hvorefter der var ind-
kvartering på det gamle hotel Kong Valdemar og hos private i byen, indtil kasernen var 
færdig bygget og klar til at huse sol-
daterne fra Fyn.
Siden har Vordingborg været gar-
nisonsby og har efterhånden huset 
mange forskellige myndigheder. I dag 
er Vordingborg Kaserne en multika-
serne med både Trænsoldater, Hjem-
meværn og dele af Forsvarets Centrale 
Tjenester. 
På grund af Corona restriktionerne, 
blev den traditionsrige fælles morgen-
brunch i kantinen i år aflyst. 

Vinterkasernen - idag bygning Danne-
virke (101) - under opførsel i 1912.

Store rokader på Garnisonen
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster (HDSLF) samt 4. Nationale 
Støttebataljons stab (4 NSBTN), holder i dette års første kvartal stor flyttedag.

Efter syv års tilstedeværelse på kasernen, har politiet i oktober sidste år opsagt deres 
lejemål af kontorafsnittet i bygning Dubica ved Østre Låge. 
Det har gjort, at et stort 4 NSBTN ønske kunne opfyldes. Allerede 1. februar var staben på 
plads i deres nye domicil, hvor alle kontorer i stueetagen og på første salen nu er besat.

HDSLF har tidligere anmodet om en facilitet, hvor det var muligt at samle distriktet. 
Ved bataljonens flytning fra bygning Aalborg, er der nu plads i bygningens 1. sal til dis-
triktet. De flytter i marts måned.

Denne flytning gør så, at de lave bygninger ved gymnastiksalen - Wagrien og Kongshøj 
- nu står tomme. De skal fremover, i perioder, bruges i forbindelse med opstilling og 
afvikling af enheder til internationale operationer.

Nationalt Støtteelement hjemtages fra Mali
Et lille hold soldater fra bataljonens støtteelement har siden midten af januar støttet 
specialoperationsstyrker, nogle få stabsofficerer og et kirurghold i Mali. 
Bidraget er en del af Task Force Takuba i Mali, der er under kommando af den franskled-
ede Operation Barkhane. 

Støtteelementet fra Vordingborg fik ved ankomsten hurtigt indrettet sig i de faciliteter, 
der var stillet til rådighed af Frankrig. 
Der er ingen problemer med at holde varmen i Mali. I løbet af dagen sniger tempera-
turen sig op omkring 32 grader, og om natten daler den til omkring 15 grader. Maden i 
lejren er i top, hvis man ellers er til baguette og ost.

Det var planen at støtteelementet skulle opholde sig i Mali i seks måneder. Men den 27. 
januar besluttede den danske regering at hjemtage det danske bidrag. Hjemtagning af 
mandskab og materiel forventes at tage flere uger.

”Formålet med 
missionen var at 
stabilisere Mali og 
dele af tregræn-
seområdet Lipta-
ko-Gourma mel-
lem Mali, Niger og 
Burkina Faso og 
sikre beskyttelsen 
af civile mod ter-
rorgrupper”. 

Dansk C-130 fly - Hercules - i Mali. 
Arkivfoto: Forsvaret.
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For hundredvis af unge mennesker var 
tirsdag den 1. februar den første dag 
i uniform, da de gik ind ad porten på 
deres tjenestested. De kan se frem til i 
hvert fald fire måneder, når de skal af-
tjene deres værnepligt eller værneret.

Karriere i Forsvaret
På Vordingborg Kaserne, ved Træn-
regimentets 4. Nationale Støttebataljon 
mødte 37 mænd og 24 kvinder. De skal 
nu aftjene deres værnepligt - Hærens 
Basisuddannelse - ved 5. Nationale Støt-
teelement.
Foran sig har de fire måneder, hvor de 
gradvist vil udvikle sig til at blive funk-
tionsduelige soldater. Fire måneder som 
vil flytte grænser og udvikle dem. Og for 
andre er det starten på en karriere i For-
svaret.

Stor interesse for værnepligten
Sidste år begyndte 4.333 som værne-
pligtige i enten Hæren, Flyvevåbnet 
eller Søværnet. Af dem havde 99,9% 
meldt sig frivilligt til at bruge mindst fire 
måneder i Forsvaret.
Igennem de seneste mange år har der 
været en stigende interesse hos de unge 
for at lære mere om Forsvaret og Bered-
skabsstyrelsen gennem værnepligten, 
så næsten samtlige unge, der trækker i 
uniform, gør det af egen fri vilje.

Også andelen af kvinder har været støt 
stigende igennem de seneste ti år, og 
mere end en fjerdedel af de unge på 
værnepligtsuddannelsen i dag er kvin-
der.

Der er 20 forskellige steder rundt i hele 
landet, hvor det er muligt at aftjene sin 
værnepligt eller værneret. De fordeler 
sig mellem værnene og mellem forskel-
lige tjenestesteder. De fleste steder va-
rer uddannelsen fire måneder, men hos 
Den Kongelige Livgarde varer den otte 

måneder, på Kongeskibet Dannebrog ni, 
og ved Hesteskadronen er værnepligts-
uddannelsen på tolv måneder.                     Red. 

Kilde: Forsvarskommandoen.

Første dag for hundredvis 
af unge i Forsvaret
Hvert år begynder over 4.000 unge mænd og kvinder på værnepligts-
uddannelserne i både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Den første 
dag i februar var første dag for omkring 1.500 kommende soldater.

På første dagen blev der indøvet eksercits. Det er ikke så nemt endda: “Tænk at det kan 
være så svært at gå, stå og gøre omkring”. Foto: Niels Brandt.

Den første dag var de nye værnepligtige 
på depotet. Her blev hvide sække - se for-
siden - og rygsække fyldt til bristepunktet 
med mundering og udrustning.
Der var sagens natur også en del ventetid. 
I den var der mulighed for en snak med 
sine nye soldaterkammerater. Foto: Niels 
Brandt.

Se flere billeder på Vordingborg 
Garnisons facebook side.

“Jeg er mødt”. Indskrivning hos kompagnibe-
falingsmand, seniorsergent Henrik Schmidt. 
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Sergent Marcus Ziegler Bergen, t. tj. ved 
5.  Nationale Støtteelement/4. Nationale 
Støttebataljon, fik tildelt en “Skægøkse” 
fra Nørresundby Rotary Klub. 

Seniorsergent Rasmus Huge Skovs-
mose, t. tj. ved 5. Nationale Støtteele-
ment/4. Nationale Støttebataljon har i 
december 2021 modtaget Centralfore-

Skægøkse

Nyt fra bataljonen
Øksen tildeles den sergent, der har ud-
vist gode militære færdigheder indenfor 
sit område, under uddannelsesforløbet 
har demonstreret vilje og evne til at 
opnå gode uddannelsesresultater, og 
gennem holdning og adfærd har virket 
fremmende for samarbejde og uddan-
nelsen ved sin enhed.

ningen for Stampersonels Legat. Lega-
tet tildeles den, der udviser dygtighed, 
gode menneskelige egenskaber samt 
godt kammeratskab og initiativ.

Legat

Den 31. januar blev sidste arbejdsdag på 
Vordingborg Kaserne for oberstløjtnant 
Henrik S. Fischer. Han har været batal-
jonschef siden sommeren 2019. 
Kaptajn Daniel Figgé er fungerende 
bataljonschef i en kort periode, inden 
stabschefen, major Nikolaj Ibsen, retur-
nerer fra mission. Ny bataljonschef er i 
skrivende stund ikke udpeget. 

Kommandooverdra-
gelse ved bataljonen

Oberstløjtnant Henrik S. Fischer, her  foto-
graferet den 31. januar ved udnævnelsen 
af de nu tidligere konstabelelever.

Mandag den 7. februar blev hjemkom-
sten af Operation Inherent Resolve i Irak 
(OIR) hold 14 markeret ved en parade i 
Generalens Gård på Vordingborg Ka-
serne. Her fik personellet ved Nationale 
Støtteelement påsat missionsmedaljer 
af oberstløjtnant Jacob Søegaard Lar-
sen, på vegne af Trænregimentets chef. 

“15 konstabelelever, 
som siden den 1. juni 
sidste år har gennem-
ført Hærens Reaktions-
styrke Uddannelse 
(HRU), blev ved en pa-
rade den 31. januar ud-
nævnt til konstabler”. 

Lige siden 1. juni 2021 har konstabel-
eleverne arbejdet og kæmpet med ud-
dannelse, træning og Corona, men intet 
har kunnet standse dem.
Nu er de konstabler, og deres første 
vigtige opgave er ved den danske “blå” 
grænse i operation Gefion i Rødby og 
Gedser.
Paraden blev overværet af soldaternes 
pårørende, som fulgte det hele og slugte 
hvert et ord, der blev sagt. 

Hjemkomstparade

Chefen for OIR hold 14, major 
Nicolaj Ibsen foran sit støtteelement, 

netop hjemvendt fra Irak.

Udnævnelse til konstabler
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Indsættelsen blev markeret med kaf-
febord i soldaterhjemmets festsal med 
deltagelse af borgmester Mikael Smed 
(S), generalsekretær for KFUM Soldater-
mission, Per Møller, stedfortrædende 
garnisonskommandant, major Henning 

Fredag den 4. februar 2022 blev Helle Frimann Hansen indsat 
som ny soldaterhjemsleder på Vestervej i Vordingborg.

Indsættelse af ny Soldaterhjemsleder

uger siden var jeg præst i Sønderjylland. 
I dag er jeg KFUM Soldaterhjemsleder 
her i Vordingborg”.
“Som tidligere feltpræst har jeg, lige 
siden jeg forlod Forsvaret, savnet mi-
litæret. Det er noget helt specielt at få 

Østergaard Nielsen, Veteran Café Vor-
dingborg, familie, venner og bekendte 
samt soldater fra Vordingborg Kaserne.

Et soldaterhjem er en vigtig del 
af en kaserne
Der var mange, der ønskede Helle 
velkommen og tillykke med den nye 
rolle som soldaterhjemsleder. Per Møller 
indledte med at ønske Helle tillykke. 
”Opgaven med at drive et soldaterhjem 
er at skabe hjem og dele tro. Det er to 
ting, du er rigtig god til, og jeg er over-
bevist om, at du vil tage opgaven til 
dig og øse ud af de store erfaringer og 
hjertevarme”.

Formand for Veteran Café Vordingborg, 
major Henning Østergaard Nielsen 
nævnte i sin tale, at et soldaterhjem er 
en vigtig del af en kaserne. Det er det 
for soldaterne og for veteranerne. ”Vi 
glæder os til igen at holde vores ons-
dagsmøder, få eftermiddagskaffe samt 
en gang aftensmad i hinandens selskab.

Fællesspisning, foredrag og 
teaterforestillinger
Den ny tiltrådte soldaterhjemsleder gik 
naturligvis også på talerstolen. 
”Livet er fuld af overraskelser. For et par 

Borgmester Mikael Smed (S) bød Helle 
velkommen til Vordingborg. “KFUM sæt-
ter rammen for mange ting, og især din 
præstegerning vil være en rigtig god 
ramme for soldaterhjemmet”, nævnte 
borgmesteren” i sin tale. 

Under fredagens reception blev der sunget 
flere salmer. På billedet ses fra venstre 
Steen Kreiner, tidligere garnisonskom-
mandant Per Hinrichsen og med ryggen 
til, Henning Østergaard. Bagerst værne-
pligtige fra kasernen, og ved klaveret Hel-
les svigerdatter.

lov til at være i dronningens klær´. Jeg 
kommer nu i berøring med de værne-
pligtige, det faste personel på kasernen 

og veteranerne, så mon ikke jeg får mit 
behov dækket”, sagde Helle og fortsatte:

”Ud over det håber jeg, at kunne bidrage 
til at slå stedet fast i lokalsamfundets 
bevidsthed ved bl.. at invitere til fæl-
lesspisning, arrangere foredrag, og lige 
nu arbejder jeg på at få en teaterfore-
stilling op at stå, som måske også kunne 
have lokalsamfundets interesse”.

“I det hele taget ønsker jeg at bygge vi-
dere på den grundsten Søren og Kirsten 
har lagt. ”Kuffen” skal helst være et le-
vende og vedkommende sted, der giver 
god mening at færdes i, og hvor man 
mærker ånden i huset”, sluttede Helle.

Soldater-
hjemsleder,
Helle
Frimann
Hansen.

Se flere billeder på Vordingborg 
Garnisons facebook side.



Udnævnelser
Ronnie Michell Mandal, t. tj. ved 4. Na-
tionale Støtteelement/4. Nationale Støt-
tebataljon, er den 13. december 2021 
blevet udnævnt til oversergent.

Lisbeth Petersen, t. tj. ved 5. Nationale 
Støtteelement/4. Nationale Støttebatal-
jon, er den 9. december 2021 blevet ud-
nævnt til korporal.

Oliver Schytte, t. tj. ved 4. Nationale 
Støtteelement/4. Nationale Støttebatal-
jon, er den 2. december 2021 blevet ud-
nævnt til overkonstabel.

Forsvarets Medalje
Korporal Henrik Hansen Smed, t. tj. ved 
4. Nationale Støtteelement/4. Nationale 
Støttebataljon, har den 13. december 
2021 modtaget Forsvarets Medalje for 
international tjeneste i Irak.

Tjeneste /udnævnelse
Oberst Steen Wegener, tiltrådte den 1. 
januar 2022 stillingen som chef for Plan-
lægningsdivisionen i Hjemmeværns-
kommandoen. Steen kommer fra en still-
ing i hovedkvarteret ved Multinational 
Division North, hvor han har været chef 
for Planlægningssektionen med ansvar 
for langtidsplanlægning og policy ved 
divisionen. 

Nyt om Navne

Steen Wegener blev ved årskiftet udnævnt 
til oberst.

Udnævnelse
Steffen Mads Carlsen, t. tj. ved Hjem-
meværnskommandoens Logistikafde-
ling, blev den 10. februar udnævnt til 
chefsergent.

Steffen Mads Carlsen får 
her påsat sine nye chef-
sergent distinktioner af 
oberstløjtnant Henrik 
Høgaard Schirrmacher.

Korporal Henrik 
Smed (t.h.) får 
overrakt diplom 
og medalje af fg. 
stabschef, kap-
tajn Daniel Figgé.

Fg. stabschef Daniel Figgé, ønsker Ronnie 
Michell Mandal tillykke med udnævnelsen.

Lisbeth Petersen, 
som siden som-
meren har været 
fg. gruppefører 
ved Transporten/ 
5. Nationale Støt-
teelement,  blev 
i december ud-
nævnt til korpo-
ral. 

Udnævnelser

Følgende ved 5. Natio-
nale Støtteelement/4. 
Nationale Støttebatal-
jon, er den 1. februar  
2022 blevet udnævnt 
til overkonstabler:

Frederikke Perle 
Christensen,
Emil Hallev og
Mikkel Hauspild Bech.

Alle tre fik påsat deres 
nye distinktioner af 
kompagnibefalings-
mand, Henrik Schmidt 
ved morgen appelen.

På billedet 
foroven  overkon-
stabel Frederikke 
Perle Christensen,
til venstre over-
konstabel Emil 
Hallev og 
nedenunder  over-
konstabel Mikkel 
Hauspild Bech.

6
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Torsdag 10. februar 
passerede soldaterfore-
ningens stamafdeling 
90-års dagen for sin 
stiftelse, og der skal fra 
alle sider i soldaterfore-
ningen lyde et ”tillykke 
med det - godt gået”!

I vore fire lokalafdelinger i soldaterfore-
ningen fastholder 414 medlemmer med 

Tillykke til Københavns afdelingen!

relativ høj gennemsnitsalder deres fort-
satte tilknytning til foreningen. 
Det er påskønnelsesværdigt, og det 
gælder bestemt også dagens 66 
medlemmer i Københavns afdelingen 
- også set i relation til, at det i år nu er 

Soldaterforeningens stamafdeling har netop passeret 
sin 90-års stiftelsesdag.

41 år siden, man nedlagde Falsterske 
Fodregiment endeligt. 

En meget vigtig og medvirkende faktor 
i soldaterforeningens beståen er selv-
sagt, at vi fortsat kan samles om ”vores” 

Et festligt skue fra ”de store år”! 
Københavns afdelingens 25-års jubilæum
i februar 1957 markeredes bl.a. i disse meget 
flotte rammer i Håndværkerforeningen.
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kaserne i Vordingborg. Vi er stadig en del 
af en Garnison.

100 soldaterforeninger efter 1. 
Verdenskrig
Om end vi nu kan markere 90 års stif-
telsesdagen, var vi dog i 5. Regiment 
sent ude! Allerede i 1885 stiftede man 
den første regiments-soldaterforening - 
Garderforeningen i København. 
Dette initiativ blev fulgt op af en række 
regionale garderforeninger, og så be-
gyndte det at accelerere.
I sammenhængen skal også ses, at Vor-
dingborg Kaserne og et samlet 5. Regi-
ment først så dagens lys i 1913.
I 1914 var oprettet 46 soldaterfore-
ninger, og lige efter 1. Verdenskrig re-
gistreres mere end 100 oprettede sol-
daterforeninger. 

Man indså hen ad vejen et behov for en 
landsdækkende overbygning, der - også 
som overbygning på allerede etablerede 
lokale foreningssamvirker - kunne vare-
tage soldaterforeningsbevægelsens fæl-
les interesser og forskellige udadrettede 
opgaver. 
I februar 1936 vedtog man at oprette 
landsorganisationen Danske Soldater-
foreningers Fællesudvalg, der i 1948 
blev ændret til Danske Soldaterfore-
ningers Landsraad, som vi kender det i 
dag.

FAFR-oprettelsen i 1932
En lille kreds af hjemsendte sol-
daterkammerater fra 5. Regiment tog 
det oprindelige initiativ på et møde den 
10. februar 1932. Formålet var at fasthol-
de kammeratskabet fra tjenestetiden, 
og initiativtagerne stiftede med relativ 
stor opbakning ”5. Regiments Soldater-
forening for København” og fastlagde 
foreningens kommende aktiviteter,  
sammenkomster, skydning og forskel-
lige idrætsformer, herunder endog gym-
nastik. 

En af initiativtagerne, H. Torndorff, på-
tog sig det første års formandskab, og 
senere har ni soldaterkammerater som 
formand stået i spidsen for soldaterfore-
ningen. 
H.M. Jellev var fra 1939 formand gennem 
23 år, og lokalafdelingens nuværende 
formand, Jørgen Palm Steffen - farve-
handleren fra Dragør - er netop i år inde 
i sit 23. formandsår. Flotte indsatser, som 
bestemt fortjener respekt.

I 1942 oprettedes nye lokalafdelinger på 

Formand - 
376296/1958 
Jørgen Palm Steffen 
kan fortsat passe
sin flotte 54-uniform!

Møn-Bogø og Falster, i 1943 i 
Vordingborg, i 1949 i Maribo, 
og i 1955 i Nakskov. Udviklin-
gen medførte, at soldater-
foreningen i København blev 
omlagt til en lokalafdeling 
- og stamafdeling - af hoved-
foreningen 5. Regiments Sol-
daterforening.
I disse år repræsenterede 
den samlede 5. Regiments 
Soldaterforening mere end 
2.000 medlemmer!

Fortsat god opbak-
ning
I nutiden har Københavns 
afdelingen med sine 66 
medlemmer fortsat et ret 
aktivt liv med kontinuerlige 
medlemsmøder i ”Aktivitets-
huset” i Tårnby og skydning 
i Kalvebod Skyttecenter, og 
afdelingen præsterer fort-
sat et pænt fremmøde såvel 
til egne arrangementer 
som til fælles møder, fælles 
skydestævner og jubilæums-
arrangementer i garnisonen.

Stort tillykke til soldaterfore-
ningens stamafdeling, og 
held og lykke med det videre 
foreningsliv.

Ole Bennekou.

Københavns afdelingen
gennem 90 år
Den 10. februar 1932 samledes nogle hjemsendte værne-
pligtige fra 5. Regiment og tre bataljoner til et møde på Bleg-
damsvej i København. Her blev 5. Regiments Soldaterforening 
for København stiftet.

Af Jørgen Palm-Steffen og Ole Bennekou. 

Efter krigen i 1864 med slaget ved Dyb-
bøl og nederlaget på Als opstod i befolk-
ningen en stærk nationalfølelse og for-
svarsvilje, og man samledes i foreninger 
og klubber, skytte,- gymnastik- og 
idrætsforeninger. I skytteforeningerne 
udvikledes en særlig stærk forsvarsvilje, 
og det førte til tankerne om at oprette 
egentlige soldaterforeninger. 

I Den Kongelige Livgarde oprettedes 

den første egentlige soldaterforening, 
og ret hurtigt herefter i Danske Livregi-
ment og opfølgende i andre regimenter. 
I 1930 fulgte 11. og 14. Bataljoners sol-
daterforeninger.

5. Regiments Soldaterforening
I 5. Regiments regi kom initiativerne i 
1932. Den 10. februar samledes nog-
le hjemsendte værnepligtige fra 5. 
Regiment og 7., 14. og 19. Bataljoner til 
møde på Blegdamsvej, og her stiftede 
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man ”5. Regiments Soldaterforening for 
København” og samledes i årene efter 
om idræt og skydning, og senere i 1946 
endog et sangkor. 
Aktiviteterne begrænsedes dog under 
krigen stort set til skydetræning.
Foreningens første fane blev indviet i 
1937, og fra 1940 udsendtes også en 
fire-siders duplikeret informationsfolder 
med post til medlemmerne.
Dette var - kort beskrevet - etableringen 
af det, vi i dag kender som Falsterske 
Fodregiments (5 RG) Soldaterforening.

Repræsentantskab og 
medlemsblad
Under krigen etableredes opfølgende 
lokalafdelinger på Møn-Bogø, Falster og 
i Vordingborg, og nye medlemmer bak-
kede op og  strømmede til soldaterfore-
ningen. 
I fyrrerne ”samlede man flokken” i 5. 
Regiments Soldaterforening, og Køben-
havns afdelingen ændrede status til 
foreningens stamafdeling. Der opret-
tedes et repræsentantskab, og man ud-
gav fælles et nyt medlemsblad.
Den nye opbygning blev også ansvarlig 
for jubilæumsstævnerne på kasernen. 
I halvtredserne og tresserne mødtes 
350-400 medlemmer på kasernen til 
stævnerne, og jubilæumsfrokosten måt-
te af pladshensyn indtages i såvel Kost-
forplejningen som i Eksercerhuset! 

Afdelingsformændene
Efter etableringsårene i København blev 
H.M. Jellev i 1939 formand, og han var 
fortsat formand, da foreningen i 1957 
kunne fejre sit 25-års jubilæum. 

Jubilæumsstævet i 1988, i lys frakke “Lille Svend” Svend Jacobsen, formand i København 
1964-1978 og i en årrække formand for Repræsentantskabet.

Jubilæums-
frokost i 
1949 i Ekser-
cerhuset. 

Stævnet 
havde 400 
tilmeldte, 
så halvde-
len spiste i 
kostforplej-
ningen i 
bygning Aal-
borg - hvor  
Konstabel-
messen i dag 
har lokaler.

Festen afvikledes stort i Håndværker-
foreningens lokaler i København med 
mere end 100 soldaterkammerater med 
ledsagere. Regimentschefen, oberst A.H. 
Klokhøj med frue glædede med tilste-
deværelse - en flot fest.

Fra 1962 blev ”Store Svend” Jacobsen for-
mand - i bestyrelsen sad da ”Lille Svend” 
- ”Store Svend” og ”Slagter Svend”! ”Lille 
Svend” blev formand i 1964. Senere - i 
1978 - blev Mogens Rudolph og i 1990 
Hans Keller afdelingsformænd, og fra 
1999 har jeg (Jørgen Palm-Steffen) vare-
taget funktionen.

Samme år - 1962 - skiftede vort regiment 
navn til Falsterske Fodregiment, og det 
samme gjorde vi i soldaterforeningen. 
Den næste ”hjørnesten” i fortællingen 
kom i 1976, da forsvarspolitikerne udfa-
sede regimentet som selvstændigt regi-
ment, og i 1981 blev regimentet nedlagt.

Trofaste medlemmer
Det er i Falsterske Fodregiments Sol-
daterforening lykkedes at fastholde en 
aktiv soldaterforening på trods af, at vi 
gennem nu 40 år har været regiments-
løse, og det har for os alle i foreningen 
været en stor glæde. Trofaste medlem-
mer i relativ høj gennemsnitslevealder 
har vedholdende skabt den fornødne 
opbakning - ikke alene ved kontin-
gentet, men også ved fremmøde, ikke 
mindst på skydebanerne og ved de år-
lige jubilæumsstævner på kasernen.

Denne opbakning har foreningen også 
i rigt mål gennem alle årene mødt i gar-
nisonen, der i alle detaljer har skabt den 
fornødne opbakning og stillet lokaler og 
andre faciliteter til rådighed for os.

I Københavns afdelingen har vi i de se-
nere år lagt vægt på kammeratskabet 
ved faste medlemsmøder i Aktivitets-
huset i Tårnby og flittig brug af skydeba-
nerne på Kalvebod, og afdelingen stiller 
hvert år skydehold til hovedforeningens 
konkurrencestævner, dels 15 meter på 
kasernen, dels 50 og 200 meter på re-
gionale skydeanlæg i de arrangerende 
lokalafdelinger.

Soldaterforeningen har lige nu 414 
medlemmer fordelt i de fire lokalafde-
linger, og i Københavns afdelingen 
glæder vi os over, at 66 trofaste medlem-
mer her ved 90-års jubilæet udgør vort 
aktuelle medlemskartotek. 
Tillykke med jubilæet - og tak for jeres 
opbakning!

Københavns afdelingens bestyrelse har 
valgt - også med skelen til tidens Coro-
na-problemer, at afstå fra et egentligt 
jubilæumsarrangement.
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Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling ons-
dag den 9. marts kl. 18.15 i Aktivitets-
huset på Amager Landevej 71.
Dagsorden og regnskab vil være frem-
lagt. 
Skriftlige forslag skal være formanden i 
hænde senest 1. marts.

Af hensyn til spisning er tilmelding nød-
vendig - tilmelding til formanden på te-
lefon 29 65 27 23.

Skydning 
Der skydes i Kalvebod Skyttecenter på 
50 og 200 meter lørdage i lige uger med 
mødetid kl. 10.00!

Der skydes på 15 meter i Skytteforenin-

Falsterske Fodregiments Soldaterforening

København afdeling
Stiftet 10. februar 1932

Soldaterforeningen planlægger i skrivende stund at fastholde tradi-
tionen, at vi tirsdag den 8. marts mødes på kasernen for at markere 
vort regiments stiftelsesdag i 1747. 

Som det ser ud lige nu, vil Corona-restriktioner ikke forhindre os i at kunne 
mødes i starten af marts.

Regimentets stiftelsesdag

Det er således i år 275 år 
siden regimentet så dagens 
lys, og som bekendt blev 
den sidste bataljon udfaset 
af Forsvaret i 1981.

Vi mødes på kasernen kl. 
11.00 og samles ved minde-
tavlerne og regimentets 
sten kl. 11.40, hvor der er en 
kort tale og blomsterlæg-
ning.

Kl. 12.00 spiser vi frokost i 
FAFR-lokalet.

Arrangementet kræver 
forud tilmelding til lokal-
afdelingerne senest tirsdag 
1. marts.

Garnisonen afvikler denne dag også sit ”Åbent Hus” arrangement, som er en festdag på kasernen!

Til stævnet indkaldes soldaterkammerater fra 5. Regiment / Falsterske Fodregiment samt 7., 14. og 19. 
Bataljoner til en hyggedag og en god frokost på vores gamle kaserne.

Alle med endetal 7 og 2 i indkaldelsesåret er årgangsjubilarer! 
Til alle andre af vore soldaterkammerater - kom og vær med til at hylde jubilarerne, og til en hyggedag 
og snak med gamle soldaterkammerater.

Program for dagen og praktiske informationer vil være at finde i april udgaven af dette blad. Sæt da-
toen ind din kalender allerede nu!

Soldaterforeningen har registreret navne med årgangsoplysninger på alle vore medlemmer, men 
vi har ikke adgang til gamle hjemsendelseslister etc. - og dermed ingen kontaktmuligheder til ikke-
medlemmer. 
Derfor - tag kontakt til det netværk af soldaterkammerater, som du selv måtte kende. Sørg for, at infor-
mationerne om arrangementet kommer så bredt ud som muligt. 

Vi vil gerne have alle med!

Årgangsgensyn / Jubilæumsstævne
Falsterske Fodregiment / 5. Regiments Soldaterforening 

afholder Årgangsgensyn og Jubilæumsstævne 
på Vordingborg Kaserne

Lørdag 17. september 2022 
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Dagsorden i overensstemmelse med 
vedtægterne. Hæderstegn bæres.

På valg til bestyrelsen er formand Jør-
gen Ibsen og bestyrelsesmedlemmerne 
Henning Larson og Kaj Verner Poulsen.

Efter generalforsamlingen er der tilde-
ling af Hæderstegn og efterfølgende 
spisning: Sild, smørrebrød og ost for 
75,00 kr. inkl. drikkevarer.

Tilmelding til spisningen, til formanden 
på telefon 60 49 48 18 eller til kassereren 
på 22 48 48 98.

Foredrag
Afdelingen indbyder til foredrag om 
”Flygtninge 1945-1946 på Midtlolland” 
tirsdag den 26. april 2022 kl. 18.00 i 
Hjemmeværnets lokaler, Hjulsporet 21 
i Maribo.

Arrangementet indledes med spisning: 
Sild, håndmadder og drikkevarer, samt 
(senere) kaffe og kage til 100,00 kr.
Ledsagere er velkomne.

Tilmelding senest 18. april til formanden 
på telefon 60 49 48 18 eller til kassereren 
på 22 48 48 98.

Skydning på 15 meter
Lolland afdelingen fortsætter trænings-
skydningen på 15 meter hver anden 
torsdag (ulige uger) i Ravnsborg Skytte-
forening i Horslunde.

Der skydes fra kl. 19.00 - 21.00. Man kan 
eventuelt låne våben i skytteforeningen.

Yderligere information om skydningen 
til Henning Larson på telefon 23 84 30 
88 eller til Jørgen Ibsen på 60 49 48 18.

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling tirs-
dag 15. marts kl. 17.00 i Hjemmevær-
nets lokaler, Hjulsporet 21 i Maribo.

Lolland afdeling
Stiftet 18. november 2010

(tidl. Nakskov afd. - 21. april 1955)
(tidl. Maribo afd. - 15. januar 1949)

FAFR Skydestævne 
på 15 meter salonbane 

Skydekonkurrencen 
mellem lokalafdelingerne 

afvikles på Vordingborg Kaserne 
søndag den 22. maj 2022.            

Der er mødetid for skytterne kl. 08.00 i bygning Vejle, 
lokale 103, til morgenkaffe, registrering m.v.
Arrangør er Vordingborg afdelingen.

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling 
søndag den 3. april 2022 kl. 10.30 i 
Marineforeningens lokaler i Tømmer-
gade 4. Hæderstegn bæres.

Efter generalforsamlingen arrangeres 
spisning, hvor der kræves tilmelding se-
nest 28. marts på telefon 54 85 85 90 el-
ler 23 64 86 98.

Skydning på 15 meter
Skydning på 15 meter banen i kælderen 
under Væggerløse Skole fortsætter!
Der skydes mandage kl. 09.00 - 12.00 og 
onsdage kl. 15.00 - 17.30.

Skydning på 50 meter
Forårsskydningen på 50 meter banen, 
Kanalvejen 7 i Marrebæk, indledes man-
dag den 25. april.
Der skydes mandage kl. 09.00 - 12.00 og 
onsdage kl. 15.00 - 17.30.

Nykøbing F. afdeling
Stiftet 6. december 1942

15-meter skydning
Vinterens skydeprogram på kasernens 
15 meter bane har sæsonafslutning ons-
dag den 16. marts med mødetid kl. 
16.00. Afslutning ca. kl. 19.00, hvor der 
er præmieoverrækkelse.

Denne aften kræver tilmelding senest 
12. marts til Lennart på telefon 60 49 94 
01 eller til Erik 23 62 04 68.

Skydninger på Kulsbjerg
Forårsskydningerne på 200 meter og 50 
meter afvikles på onsdagene 20. april,  
11. maj, 8. juni og 22. juni. Skydning fra 
kl. 16.30 - 20.00. 
Efter sommerferien skydes 3. og 24. au-
gust samt 7. og 21. september. Sæt disse 
dage ind i jeres kalendere allerede nu!

Vi stræber efter, at Bom Nord mod Røs-
tofte er åben i skydetidsrummet.

Generalforsamling
Afdelingen indkalder til generalfor-
samling onsdag den 23. marts 2022 
kl. 16.00 på kasernen i bygning Vejle, 
lokale 103. 

Medaljer og årstegn anlægges.

Spisning efter generalforsamlingen 
kræver forud tilmelding til Lennart på 
telefon 60 49 48 01.

Fugleskydning
Sommerens fugleskydning i Tubæk 
Skydecenter arrangeres søndag den  
26. juni 2022 kl. 09.00.

Vordingborg afdeling
Stiftet 17. januar 1943

14. Bataillons
Soldaterforening

Stiftet 4. april 1930

gen Pilen, Amager Landevej 221, hver 
tirsdag kl. 18.30 - 21.30.

Der er skydeinstruktør til stede både i 
Kalvebod og i Pilen, samt mulighed for 
at låne rifler og købe ammunition.
Der skydes efter gældende regler og re-
striktioner.

Nærmere informationer om skyd-
ningerne kan fås hos skydeleder Peter 
Parbst på telefon 29 64 78 29.
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Afsender:
FAFR-Soldaterforening
v/K. O. Bennekou,
Rapsvænget 4,
4653 Karise

Returneres ved varig adresseændring med oplysning om ny adresse.

Formand for hovedbestyrelsen
Knud Ole Bennekou
Rapsvænget 4, 4653 Karise,
tlf.: 20 24 86 33, 
kob@mail.dk

Lokalafdelingernes formænd
København
Jørgen Palm Steffen
Toldergade 4, 2791 Dragør, 
tlf.: 29 65 27 23, 
falsterske@gmail.com Husk at underrette Jeres 

afdeling om adresseændringer. 

Adresseændringer

Vordingborg
Lennart Jacobsen
Duevej 1, 4760 Vordingborg,
tlf.: 55 37 29 16, mobiltlf.: 60 49 48 01,
len.jac@outlook.dk

Nykøbing F.
Knud Jørgensen
Skovmærkevej 8, Marielyst, 
4873 Væggerløse,
tlf.: 23 64 86 98 / 54 85 85 90, 
knudoganni@privat.dk

Lolland
Jørgen Ibsen
Kirkevejen 57,  4930 Maribo, 
tlf.: 60 49 48 18

Næste blad udkommer: 29. april 2022.

Hjemmeside: www.fafrsoldat.dk

Nye medlemmer
Velkommen i 

Soldaterforeningen

Fødselsdage i 
februar til maj
måned 2022.

Din soldaterforening
ønsker tillykke!

8527 - 220653, årg. 1973, 
Ole Christian Jakobsen, 1 BTN - 2 KMP.

8528 - 140651, årg. 1971,
Hans Arne Petersen, 1 BTN - 1 KMP.  

22. maj - 75 år
753175 - 1967 - 1 BTN - 1 KMP
Jørgen Pedersen, 
Toftevej 5, 4960 Holeby.

Nykøbing F.
2. april - 80 år
516456 - 1961 - 1 BTN - 1 KMP
Bent Romme,
Kirsebærvej 16, 4800 Nykøbing F.

Vordingborg

1. februar - 75 år
753253 - 1967 - 1 BTN - 1 KMP
Bo Michael Hansen,
Vedskøllevej 50, Vedskølle, 4600 Køge.

9. februar - 93 år
957 - 1949 - 19 BTN - 3 KMP
John Jaques A. Devantier,
Orevej 181, 4760 Vordingborg.

Lokalafdelingen undskylder, at de to 
ovennævnte fødselsdage var ”smuttet” 
i det seneste medlemsblad!

1. april -60 år
010462 - 1979 - I - 3 ESK
Kurt Holm Jensen,
Kommunegårdsvej 3, 
4952  Stokkemarke.

9. april - 85 år
308705 - 1956 - 2 BTN - 3 KMP
Alex Kulle,
Strandvejen 13, 4671 Strøby.

29. april - 95 år
914 - 1946 - 14 BTN - 5 KMP
Poul Nielsen-Guldbjerg
Fjordbakken 79, nr. 514, 
4800 Nykøbing F.

13. maj - 75 år
130547 - 1969 - 1 BTN
Poul Dünweber,
Hestehavevej 61, 4720 Præstø.

24. maj - 80 år
647016 - HTK - HMAK - VS 
Svend-Aage Jensen,
Stærevej 13, Kastrup, 4760 Vordingborg.

24. maj - 70 år
240552 - 1973 - 2 BTN - 1 KMP
Michael Roland Petersen,
Enghavevej 111, 4241 Vemmelev.

28. maj - 85 år
305848 - 1956 - 2 BTN - 4 KMP
Erling Edvin Jensen,
Bråbyvej 75, 4690 Haslev.

København

23. marts - 80 år
516772 - 1961 - 1 BTN - 2 KMP
Gunnar Mansa Vilhelmsen,
Egetoften 16, Slagslunde, 3660 Stenløse.

15. april - 80 år
586475 - 1963 - 1 BTN - TKMP
Kai Ove Karlsson,
Grønnegården 233, 2670 Greve Strand.

Lolland

30. marts - 75 år
753075 - 1967 - 1 BTN - 2 KMP
Jørn Erik Pedersen,
Knuthenborgvej 74, Maglemer,
4930 Maribo.

1. april - 75 år
752850 - 1967 - 1 BTN - 1 KMP
Poul Erik Ibsen,
Diget 3 E, 4983 Dannemare.

15. maj - 94 år
247 - 1949 - 14 BTN - 2 KMP
Egon Christiansen,
Søllestedgårdsvej 27, 4920 Søllested.


