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Vordingborg Garnison: Siden sidst

Carsten fik overrakt 25 års diplomet af 
stabschef, brigadegeneral Henrik Berg.

Fredag formiddag den 12. august, blev der gennemført hjemkomstparade for NSE OIR 
hold 15 (National Støtteelement / Operation Inherent Resolve). 

Hjemkomstparade for Nationalt Støtteelement

Ved paraden i Generalens 
Gård kvitterede bataljonschef, 
oberstløjtnant Christian Niel-
sen for særdeles veludført ar-
bejde i missionen i Kuwait og 
Irak. 
Christian påsatte derefter 
Fortjenstmedalje for Interna-
tional Tjeneste på chefen for 
NSE’et, som straks herefter på-
satte medaljer på sit personel.

25 års jubilæum
Overassistent Carsten Mikael Peters-
en, Hjemmeværnskommandoens 
Administrationselement, modtog 
den 13. august 2022 diplom  for 25 
års tjeneste og indsats.

40 års jubilæum
Oberstløjtnant Morten Lystrup Thomsen, Hjem-
meværnskommandoens Uddannelsesafdeling, 
modtog den 26. september 2022 Egeblad af 
guld for 40 års god tjeneste ved Hæren.
Egeblad af guld er indstiftet af Kong Christian 
den X og tildeles på Kongens fødselsdag.

Nyt om Navne

Bataljonschef Christian Nielsen hilser her på det hjemvendte OIR personel og deres pårørende.

Som en anerkendelse af de 
pårørende, blev der gennem-
ført en “medaljeparade” for 
personellets børn. Stoltheden 
over medaljen var tydelig.



Af oberst
Johnny Rahbek Thomsen,
Garnisonskommandant.
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Leder

Ikke så snart var vi kommet forbi 
de sidste COVID-19 restriktioner 
og tilbage til den gode hverdag 
på garnisonen med mange ud-
dannelsesaktiviteter og sam-
været med kolleger, før den 
næste større udfordring bank-
ede på døren. 
Siden Ruslands invasion af 
Ukraine den 24. februar i år har 
både Forsvaret og samfundet 
som helhed kunnet følge krigen 
tæt og i særlig grad mærket ræk-
ken af afledte konsekvenser med 
voldsomt stigende energipriser, 
usikkerhed på de finansielle 
markeder og stigende inflation. 

Krigen i Ukraine har betydet et forhøjet aktivitetsniveau for 
Forsvarets enheder, hvor blandt andet aktiviteter er blevet 
skærpet, der doneres materiel til det ukrainske forsvar, ope-
rative enheder er allokeret til Letland og Østersøen, og hvor 
både Forsvaret og Hjemmeværnet i øjeblikket bidrager til ud-
dannelse af ukrainske soldater i Storbritannien, og inden så 
længe også i Danmark.

Her på garnisonen er det endnu en gang 4. Nationale Støtte-
bataljon, som har fået travlt med udsendelse af et Nationalt 
Støtteelement til Letland, samtidig med at bataljonen fortsat 
støtter de allerede i gangværende missioner.

Der er næppe nogen, som har et kvalificeret bud på hverken 
tidshorisonten for denne konflikt eller hvordan den videre vil 
udvikle sig herfra, og desværre er flere af de mulige scenarier 
stærkt bekymrende og tragiske. Uanset udkommet af krigen 
er det dog vist, at Forsvarets rolle og relevans endnu en gang 
er blevet tydelig, ligesom det også synes fortsat mere klart, 
hvor sårbart vores samfund som helhed i virkeligheden er.

Ud over, at vi alle håber på en snarlig afslutning af krigen, så 
bliver det også med en vis interesse at følge den fortsatte sik-
kerhedspolitiske debat og ikke mindst udkommet af et kom-
mende forsvarsforlig i 2023, og nok lige så interessant hvordan 
hele blikket på både samfundskritisk infrastruktur og virksom-
heder bliver i den nationale forsvarspolitiske kontekst.

Retter jeg blikket mod Vordingborg Garnison har perioden 
siden sommerferien været markeret af en række faste akti-
viteter.

På trods af, at mange af garnisonens medarbejdere er udsendt 
eller har deltaget i aktiviteter uden for garnisonen, var der 
også i år stor opbakning til både idrætsdag og grillarrange-
ment, hvor det i år lykkedes Hjemmeværnskommandoen at 
løbe med sejren. Der blev kæmpet bravt fra alle enheder, og 
med et samtidigt perfekt dansk sommervejr, blev det endnu 
en bekræftelse af, at denne dag er godt givet ud.

Garnisonen var også i år repræsenteret til kulturnat i Vording-
borg den 3. juni på Slotstorvet med køretøjer og personel fra 
4. Nationale Støttebataljon og Hjemmeværnet. Det er et min-
dre, men stadig vigtigt arrangement, hvor vi har mulighed for 
at være synlige i byen og minde om, at Vordingborg fortsat er 
en garnisonsby. 

Den 5. september deltog garnisonen i Vordingborg Kom-
munes markering af National Flagdag. Det var igen i år et godt 
arrangement, hvor både Hjemmeværnet med musikkorps og 
fanekommando, soldaterforeningerne og ikke mindst 4. Na-
tionale Støttebataljon med fanekommando og værnepligtige 
var med til at skabe en flot stemning. I år deltog blandt andet 
chefen for Hjemmeværnsstaben, brigadegeneral Henrik Berg, 
som taler på Slotstorvet. Som en afvigelse fra det traditionelle 
program blev arrangementet afsluttet på KFUM soldater-
hjem, hvilket også var med til at sætte en rigtig fin ramme for 
arrangementet.

Senest har vi den 17. september gennemført Åbent Hus for 
pårørende og andre besøgende. Det var et velbesøgt ar-
rangement, hvor alle garnisonens enheder bidrog til dagen, 
og hvor også Gardehusarregimentets Veteranpanserfore-
ning, Musikkorps, Tamburkorps og veteranorganisationerne 
var med til at skabe rammerne for en god dag. 
Falsterske Fodregiments Soldaterforening havde igen i år 
valgt at gennemføre deres jubilarstævne i forbindelse med 
Åbent hus. Dette var sammen med de værnepligtige og 
øvrige foreningsfaner med til at give en flot parade.

Der er fortsat stor fokus på optimering af garnisonens etab-
lissementsdrift. Det er mit billede, at alle områder af driften 
er kommet i en god gænge, og jeg skal blot endnu en gang 
kvittere for, at samarbejdet mellem vores FES-partnerelement 
(Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse) og enheders kontakt-
personer er blevet så velfungerende. Det er særlig positivt at 
bemærke, at opgaverne bliver fulgt helt til dørs og at vi be-
gynder at komme på forkant med driften. Det skal vi holde 
fast i - endnu en gang tak for det!
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Formanden for Veterancafé Vordingborg, Henning Østergaard Nielsen (t.v.), modtager 
glad og overrasket checken på 25.000 kr. 

Onsdag den 10. august blev for-
manden for Veterancafé Vording-
borg, major Henning Østergaard 
Nielsen, under falske påskud bedt 

om at stille på garnisonskommandan-
tens kontor.
Her blev han glædelig overrasket, da 
han ud over garnisonskommandanten, 
blev modtaget af en hjemvendt fra mis-
sion, seniorsergent Peter B. G. Nielsen.

Peter, som har været kommandobefa-
lingsmand på NSE/OIR hold 15, har un-
der sin udsendelse i Kuwait stået for den 
traditionsrige DANCON-march. Derfor 
var det ham der kunne overrække en del 
af overskuddet, som en donation til Ve-
terancafé Vordingborg.

Det var en glad café formand som mod-
tog en check på 25.000 kr. 

”Der skal lyde en stor tak til alle i NSE/
OIR hold 15. I er som alle andre meget 
velkomne i cafeen, både på vores nor-
male åbningstid om onsdagen og til 
vores forskellige aktiviteter, hvor vi nok 
skal sikre, at pengene kommer både ve-
teraner og deres pårørende til gode”, ud-
taler en glad Henning Østergaard.

Der var 807 deltagere i DANCON-mar-
chen, som alle har betalt 25 dollar for at 
deltage.

Foruden materiel og udrustning, havde personellet på hold 15 i Ku-
wait en check med hjem, doneret til Veterancafé Vordingborg.

Veterancafé modtog 25.000 kr. 

Mandag den 1. august mødte 39 mænd 
og 28 kvinder på Vordingborg Kaserne 
for at gennemføre Hærens Basisuddan-

Værnepligtige ved bataljonen
Tilbage i august måned mødte 
67 unge kvinder og mænd til fire 
måneders basisuddannelse.

nelse (HBU) ved 5. Nationale Støtteele-
ment (5 NSE).

Her i skrivende stund har de værne-
pligtige modtaget godt to måneders 
uddannelse. 

De har trænet i grundlæggende mi-
litæruddannelse og feltuddannelse.
Samtidig har eller skal de træne i red-
ningshjælp, brandbekæmpelse og 
førstehjælp. Desuden har de i en kortere 

På den 
første dag, 
blev der 
udleveret
mange kilo 
udrustning 
på depotet.

“Uden mad og drikke - dur helten ikke”.

Se flere billeder på Vordingborg Garnison eller
på 5. Nationale Støtteelements facebook side.
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de 67 forventningsfulde værnepligtige 
taktfast.
Borgmester Mikael Smed bød på scenen 
velkommen, og gav en god orientering 
om alle de ting og muligheder, kom-
munen kan tilbyde soldaterne i deres 
sparsomme fritid.

Efter at borgmesteren havde forladt 
Stars, gav bandet Cosi fra Vordingborg 
Musikskole smagsprøver fra deres re-
pertoire, som er akustiske pophits med 
flerstemmig sang. 
Desuden var der også smagsprøver på 
Cosi´s egne numre.

Tekst og fotos: Niels Brandt.

Præcis kl. 17.00 slog Prins Jørgens Garde 
takten an, og satte gang i den halvanden 
kilometer lange march til spillestedet 
Stars i Algade, hvor aftenens arrange-
ment skulle foregå. Efter garden fulgte 

Efterårets hold af nye værne-
pligtige, blev mandag den 15. 
august budt velkommen til 
kommunen af borgmesteren.

periode indgået i vagttjenesten på ka-
sernen.

Efter de fire måneders uddannelse, 
har de værnepligtige mulighed for at 
fortsætte den egentlige uddannelse i 
Forsvaret ved f. eks. reaktionsstyrkerne 
med henblik på international tjeneste.

Velkommen til Vordingborg

Borgmester 
Mikael Smed.

Aftenens program blev stående skyllet ned med sandwich og sodavand. 
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Blandt gæsterne på kasernen var en stor 
procentdel pårørende til de 60 værne-
pligtige ved bataljonen. 
De fik mulighed for at overvære et 
stueeftersyn, se diverse udstillinger med 
køretøjer, herunder veterankøretøjer 
udstillet af Gardehusarregimentets Ve-
teranpanserforening, se og røre ved vå-
ben og ikke mindst, smage lidt lækkert 
indhold fra en feltration.

Dagen var desværre en blandet 
fornøjelse vejrmæssigt. Først med rigtig 
godt “åbent hus vejr”, men efter kl. 12 
desværre også med meget regn og lidt  
torden i det fjerne. 
Regnen kom da de værnepligtiges 
modeshow skulle løbe af stablen på 
scenen. Den blev dog gennemført og 
hærens uniformer og udrustning blev 
fremvist.

Det er blevet en tradition, at soldater-
foreningen - Falsterske Fodregiment - 
gennemfører sit årlige jubilæumsstævne 
og årgangsgensyn på åbent hus dagen. 
De gamle soldaterkammerater  deltager 
i paraden og slutter dagen i konstabel-
messen med en frokost.

På siderne stemningsbilleder fra åbent hus 
dagen:

Åbent hus på 
Vordingborg Kaserne
Lørdag den 17. september var portene til kasernens område åben for gæster. 
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Torsdag den 18. august i strålende solskin, blev den årlige idræts-
dag gennemført på Vordingborg Garnison, og for første gang med 
Hjemmeværnskommandoen øverst på skamlen.

bryste sig af titlen som sejrherre lige 
frem til næste idrætsdag i 2023.

Efter konkurrencerne var der tid til et 
bad før aftens grillarrangementet ved 
messerne. Der blev servere lækkert grill-
mad fra kantinen, og der blev hygget i 
”spandevis”.

ley på programmet, men derudover blev 
der konkurreret i kongespil, kroket-dart-
kegler, multigolf, pistolskydning med 
laser, tovtrækning, håndgranatkast og 
naturligvis den afsluttende stafet.

De første timer bølgede resultaterne 
frem og tilbage, men hen på formiddag-
en lagde Hjemmeværnskommandoen 
sig i spidsen. En placering de holdt lige 
til det sidste. Kommandoen kan nu 

Tekst og fotos: Niels Brandt.

Idrætsdagen har to formål. Dels den 
sociale del, hvor soldater fra alle styrel-
serne på kasernen kan få tid til at hygge 
og snakke og dels de benhårde konkur-
rencer.

Der blev konkurreret i et utal af discipli-
ner både inden- og uden for det olym-
piske program.
Naturligvis var der fodbold og beachvol-

Hjemmeværnskommandoen 
vandt idrætsdagen 

Der var 
kamp om 
pladserne 
ved dagens 
sidste disci-
plin - stafet.

Se flere billeder på Vordingborg 
Garnisons facebook side.
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På torvet stod en faneborg med faner 
fra soldaterforeningerne og 60 soldater 
fra 5. Nationale Støtteelement fra Vor-
dingborg Kaserne. Desuden var fane-
kommandoer fra bataljonen og det 
lokale hjemmeværn på plads. 
Flagdagen blev akkompagneret af 
Hjemmeværnets Musikkorps.

medlem af Forsvarsudvalget, Kristian 
Roug. Derefter blev der nedlagt kranse 
ved stenen, som hædrer de danske kvin-

Garnisonskommandanten, oberst John-
ny Rahbek Thomsen førte talerækken 
med borgmester Mikael Smed, stabs-
chefen ved Hjemmeværnskomman-
doen, brigadegeneral Henrik Berg, og 

Den Nationale Flagdag blev igen i år højtideligholdt i Vording-
borg.  Slotstorvet var mandag den 5. september fyldt med Dan-
nebrogsflag, veteraner og værnepligtige fra bataljonen.

Flagdagen blev markeret i garnisonsbyen

Det store flag vejede fra Ruinterrænet lige 
ved siden af gåsen på Gåsetårnet.

Forrest fra venstre major Henning Østergaard Nielsen, oberst Johnny Rahbek Thomsen og 
borgmester Mikael Smed som netop har lagt kranse ved mindestenen. Bagerst fra venstre ses 
brigadegeneral  Henrik Berg, folketingsmedlem Kristian Roug, politiinspektør Kim Kliver og 
pensioneret oberstløjtnant, Per Hinrichsen.

der og mænd som siden 1948 af Dan-
mark har været udsendt på en interna-
tional mission.

Efter den officielle del på torvet, 
marcherede soldaterne, fanekomman-
doerne og gæster til Vordingborg Kirke - 
Vor Frue Kirke - hvor sogne- og feltpræst 

Torben Petersen gennemførte Gudstje-
nesten. 
Den højtidelige dag blev afsluttet på 
KFUM Soldaterhjem på Vestervej med 
en reception for indbudte gæster.

Sogne- og feltpræst Torben Petersen.

Flagdags gudstjeneste i Vor Frue Kirke. Til højre borgmester Mikael 
Smed og stabschef ved Hjemmeværnskommandoen, Henrik Berg.

Se flere billeder på Vordingborg 
Garnisons facebook side.

Tekst og fotos: 
Niels Brandt.



10

Tekst og fotos: Niels Brandt.

Det er et velafprøvet program, der er 
lagt for erhvervspraktikken. Det virker 
og derfor er der ingen grund til at ændre 
det. Programmet giver praktikanterne 
et godt indtryk af livet som soldat, hvor 
de indøves i eksercits, de gennemgår 

våbenbetjening, de skal på skydebanen, 
og så skal de sove i Vallebo Skov på Kuls-
bjerg Øvelsesterræn.

Øvelsen på Kulsbjerg om onsdagen er 
den helt store oplevelse for 8. klasserne. 
De skal konstruere deres egen bivuak. 
De skal leve af en feltration og de skal på 
patruljetjeneste om natten med fjender 
overalt.

Efter en begivenhedsrig nat uden for 
megen søvn bliver de bragt tilbage på 
kasernen, hvor torsdagen går med at 
vedligeholde. Om aftenen efter aftens-
maden kommer de en tur på KFUM 
Soldaterhjem. Her gør Kuffen det, de er 
gode til. Praktikanterne får en hyggelig 
hjemlig aften med sang, brætspil og 
bordtennis. Aftenen bliver afsluttet med 

varm kakao og hjemmebagte boller. Det 
plejer at være rigtig hyggeligt. 

Fredagen går med aflevering på mun-
deringsdepotet. Kl. 11.00 får de et fore-
drag om hvad man kan blive i Forsvaret, 
inden de bliver aftrådt og hjemsendt kl. 
12.00.

Forældre og andre pårørende står stim-
let sammen og overværer de velafret-
tede praktikanter og håber inderligt, at 
det holder et stykke tid endnu. Andre 
tager tog og bus, inden de kommer 
hjem - for at sove.

Erhvervspraktikken ved Forsvaret giver 
de unge mennesker oplevelser, der 
fæstner sig for livet. En del af dem får 
bekræftet, at det er det, de vil, og at 
de vil aftjene værnepligten eller vær-
neretten. Vi modtager dem gerne, når 
de kommer som værnepligtige for at 
gennemgå Hærens Basis Uddannelse. 

I øjeblikket modtager 4. Nationale Støt-
tebataljon over 60 værnepligtige to 
gange om året. De er fordelt på cirka 60 
% mænd og 40 % kvinder. 

Efter lang tid med aflysninger er erhvervspraktikken genoptaget. 
Mandag den 26. september ankom 43 unge mennesker til Hoved-
vagten, hvor de blev afhentet af deres instruktører.

Erhvervspraktik på Vordingborg Kaserne

Mon vi får samlet geværet inden vi skal på skydebanen...?!

Hvor er den skydeskive...?

Praktikanterme er ankommet til Vallebo Sko-
ven. De har for natten fået oprettet deres bered-
skabsområde som skal bevogtes. Desuden skal 
de ud på patruljer aftenen og natten igennem.
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52 gamle 5’ere var tilmeldt, og de ople-
vede en god dag på kasernen i tilknyt-
ning til garnisonens åbent hus arrange-
ment samme dag.

De ældste i flokken var 122545 Anders 
Pedersen, årgang 1951 i 14. Bataillon 
og 143443 Svend Aage Hansen, årgang 
1952, og begge dermed 70 års jubilarer, 
samt 350428 Peer Bindesbøl Mortensen,    
årgang 1957 og 65 års jubilar. 

I rimelig pænt efterårsvejr afvik-
lede soldaterforeningen lørdag 
den 17. september sit årlige jubilæ-
umsstævne og årgangsgensyn på 
kasernen - en vellykket dag i en god 
stemning.

Vellykket jubilæumsstævne 

Garnisons-
kommandant, 
oberst Johnny 
Rahbek Thom-
sen, hilser på 
soldaterjubi-
larerne efter 
paraden.

Ved årets jubilæumsstævne var 
de ældste i flokken70 års jubilarer. 

Her fotograferet ved blomsterlægningen.
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Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Tre raske gutter til jubilæumsstævne. Fra 
venstre Carl Erik Pedersen, årgang 1954, 
Per Flemming Hansen, årgang 1961 og 
Lennart Jacobsen, årgang 1961.

Tidligere garnisonskommandant, Per L. 
Hinrichsen og soldaterforeningens æres-
præsident, holder tale ved frokosten

Der var også en stor gruppe 60 og 55 
års jubilarer samt en enkelt 50 års jubilar 
blandt deltagere i stævnet.
Efter blomsterlægning ved kaser-
nens mindevæg var der samling og 
modtagelse i Generalens Gård og be-
sigtigelse af en fortsat velholdt kaserne,  
materiel og køretøjer.
Ved frokosten i Konstabelmessen var 
garnisonskommandanten, soldaterfore-
ningens ærespræsident og chefen for 
Garnisonsstøtteelementet deltagere. 

Garnisonskommandant, oberst Johnny 
Rahbek Thomsen gav en bred oriente-
ring om hverdagen på kasernen, samt 
en  status for garnisonen de kommende 
år.

Det blev en god dag på vores gamle ka-
serne - vi mødes igen i 2023!



Falsterske Fodregiments Soldaterforening
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I februar i år passerede Københavns  
afdelingen sin 90-års stiftelsesdag, i de-
cember markerer Nykøbing afdelingen 
sin 80-års stiftelsesdag, og til januar kan 
Vordingborg afdelingen markere sin 80-
års stiftelsesdag. 
Vigtige og markante dage i soldaterfore-
ningens historie! Og anledning til i dette 
indlæg til vort medlemsblad at ”kigge 
lidt tilbage”.

Det startede i København
5. Regiments Soldaterforening stiftedes i 
1932 i København. Den 10. februar 1932 
tog en lille kreds af soldater kamme-
rater fra årgangene 1928/29 initiativet 
og indkaldte til møde med det formål at 
stifte en forening, hvis formål skulle være 
styrkelse af kammeratskab opstået un-
der tjenestetiden i 5. Regiment. 
Resultatet blev “5. Regiments Soldater-
forening for København”. 

Der var på dette tidspunkt helt siden år-
hundredeskiftet stiftet et ret stort antal 
soldaterforeninger i tilknytning til de 
mange danske regimenter.

I begyndelsen afholdt den nye soldater-
forening forskellige sammenkomster 
af mere selskabelig karakter, men ret 
hurtigt kom skydning, gymnastik, svøm-
ning, håndbold og idræt på program-
met! Foreningens første fane blev indvi-
et 13. februar 1937, og i april 1942 udgav 
man foreningens første medlemsblad.

Gennem de nu 90 år har soldaterfore-
ningen virket for og blandt gamle sol-
dater fra 7., 14., 19. og 25. Bataillon, og 
for 5. Regiment og senere Falsterske 
Fodregiment.

Nye regionale afdelinger blev 
stiftet
Nogle år efter stiftelsen i København 
kom Nykøbing F. afdelingen og Møn-
Bogø afdelingen til i 1942, Vordingborg 
afdelingen i 1943, Maribo afdelingen i 
1949 og Nakskov afdelingen i 1955. 

I afdelingen i København besluttede 
man på denne baggrund i 1942, da de to 
første supplerende nye regionale afde-
linger havde set dagens lys, at overgå 
fra en selvstændig forening i København 

til at være stamafdeling i en samlende 
og koordinerende sammenslutning - et 
fælles repræsentantskab for 5. Regi-
ments Soldaterforeninger.

Opbygningen med et repræsentantskab 
blev nu fastholdt gennem 76 år - helt 
frem til 2018, hvor repræsentantskabet 
blev nedlagt og ændret til en koordi-
nerende hovedbestyrelse. Ændringen 
havde primært baggrund i, at forenin-
gens samlede medlemstal nu var dalet 
til under 500 medlemmer.

Møn-Bogø afdelingen blev nedlagt i 
april 1984. Det kneb med tilgang til 
lokalbestyrelsen. En del medlemmer fra 
afdelingen valgte at blive overflyttet, 
typisk til Vordingborg.
Afdelingerne i Maribo og Nakskov blev 
sammenlagt 1. januar 2011, og blev til  
afdeling Lolland.

Gennem en senere årrække er 14. Batail-
lons Soldaterforening (stiftet i 1930) 
blevet inddraget som selvstændig en-
hed i Falsterske Fodregiments Soldater-
forening. 14. Bataillons Soldaterforening 
havde hjemsted i Slagelse og er for år 
tilbage nedlagt som selvstændig fore-
ning på grund af høj gennemsnitsalder 
blandt de sidste meget få medlemmer. 
Her i 2022 er der kun ét medlem tilbage!

14. Bataillons Soldaterforenings fane 
henstår i dag i FAFR-lokalet på kasernen 
og føres ved særlige lejligheder af en 
fanebærer fra Vordingborg afdelingen.

Efterhånden høj gennemsnits-
alder i medlemskredsen
På trods af vort regiments nedlæggelse 
ved et politisk forlig om Forsvaret i 1981 
er det lykkedes at fastholde drift og rigtig 
flot medlemsopbakning i vores Soldater-
forening. 

I 1990 havde soldaterforeningen godt 
1.000 medlemmer, i 2000 knap 900 
medlemmer, og i 2010 var 760 sol-
daterkammerater fortsat medlemmer i 
soldaterforeningen. 

En høj gennemsnitsalder i medlems-
kredsen accelererer i disse år afgangen. 
I stigende tempo overgår vore gamle 
soldaterkammerater desværre til “Ryes 

Falsterske Fodregiments - 5. Regiments Soldaterforening passe-
rer inden for dette og næste år bemærkelsesværdige og historiske 
mindedage. 

Solide mærkedage i vores gamle forening
Brigade” - og her i 2022 er medlemstallet 
faldet til godt 400 medlemmer.

Når det nu mere end 40 år efter 
nedlæggelsen af vort regiment er lykke-
des at fastholde alle rammer omkring 
soldaterforeningen, beror det ikke 
mindst på det faktum, at vore lokal-
afdelinger i hel usædvanlig grad har 
fastholdt aktive, solide og erfarne sol-
daterkammerater i bestyrelserne - ikke 
mindst lokalformænd. 
Lokalformanden i Nykøbing har 44 års 
anciennitet, Lolland afdelingens 36 år, 
København afdelingens 23 år og Vor-
dingborg afdelingens formand 18 år! 

Stor stabilitet og et uvurderligt aktiv, der 
lever op til vort regiments motto: 

Stærk og sej!   

Kasernen er fortsat et aktivt 
tjenestested
Soldaterforeningen har siden starten i 
1932 og til regimentets nedlæggelse i 
1981 haft et godt og nært samarbejde 
med skiftende garnisonskommandan-
ter og stabspersonel i garnisonen, og 
det har haft endog meget stor betyd-
ning for soldaterforeningen, at man for-
svarspolitisk har fastholdt Vordingborg 
Kaserne som et aktivt tjenestested. 
Der er i de senere år afholdt betydelige 
udgifter til udbygning og vedligehol-
delse af kasernen, som her i nyere tid 
fremtræder som en moderne forsvars-
facilitet.

Efter Falsterske Fodregiments nedlæg-
gelse er soldaterforeningens engage-
ment fortsat - i de første mange år i et 
samarbejde med Danske Livregiment, 
fra 2000 med Det Danske Internationale 
Logistik Center DANILOG, fra 2014 med 
myndigheden “Garnisonskommandant 
Vordingborg”, og fra 2015 med Hjem-
meværnskommandoen. 

Garnisonsledelsen i Hjemmeværns-
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København afdeling
Stiftet 10. februar 1932

Medlemsmøder
Medlemsmøderne på ”Posthuset”, Ama-
ger Landevej 71, holdes på onsdagene 
den 12. oktober kl. 17.30, 9. november 
kl. 17.30 og juleafslutning den 7. decem-
ber kl. 16.00.
Gerne forud tilmelding til formanden af 
hensyn til indkøb.

Skydning 
Skydningerne i Kalvebod Skyttecenter 
på 50 og 200 meter afvikles  lørdage i u-
lige uger med mødetid kl. 10.00!
Skydningerne arrangeres efteråret igen-
nem og afsluttes lørdag 10. december.

14. Bataillons
Soldaterforening

Stiftet 4. april 1930

Informationer fra lokalafdelingerne
Ændringer i aktiviteter opdateres løbende på fafrsoldat.dk/aktiviteter.

Der skydes indendørs i Skytteforeningen 
“Pilen”, Amager Landevej 221 hver tirs-
dag kl. 18.30 - 21.30. Delagelse kræver 
medlemskab af Skytteforeningen “Pilen” 
af 1927. Årskontingent for pensionister 
er på 250,00 kr.

Der er skydeinstruktør til stede både i 
Kalvebod og i “Pilen”. Desuden er der 
mulighed for at låne rifler og købe am-
munition.

Nærmere informationer om skyd-
ningerne kan fås hos skydeleder Peter 
Parbst på telefon 29 64 78 29.

Dagens bedste skytte var - igen - 130255, 
årgang 1971, Henning Frantzen fra Vor-
dingborg, der med de 20 skud opnåede 
194 point. Han vandt også serieskydnin-
gen i A-rækken - 10 skud og 100 point!

Stævneleder Ole Ebbe fra Nykøbing, 
havde også en god skydeserie og 
opnåede 191 point i konkurrencen.

27 skytter deltog i stævnet, og afde-
lingen fra Nykøbing F. vandt som hold 
med 180,80 point, efterfulgt meget tæt 
af København afdelingen med 179,75 
point.

Den flotte FAFR-vandrepokal vil i det 
kommende år således påny opholde sig 
i Nykøbing. Der har den efterhånden  
overvintret nogle gange!

Tak til Nykøbing afdelingen for værtskab 
og tilrettelægning af arrangementet.

Skydestævnet i Marrebæk, søndag 
den 21. august 2022 blev afviklet 
i herligt sommervejr, og det satte 
selvsagt et godt præg på dagen!
Konkurrenceskydning på 50 meter 
banen var tilrettelagt af Nykøbing 
afdelingen.

Frokost og gode soldaterhistorier.
Foto: Erik Jakobsen.

Aktivitet på skydelinien.
Foto: Erik Jakobsen.

Stævne 
i Marrebæk

kommandoen har gennem de senere 
år fastholdt foreningsarbejdet i garni-
sonen i stærkt fokus, og alle involverede 
foreninger oplever stor støtte til og in-
teresse for aktiviteterne. 
Dette samarbejde er stærkt bistået af en 
engageret holdning til traditionsplejen 
i garnisonen. Alle mindedage fra Fal-
sterske Fodregiment har været en del af 
traditionsplejen, og gennem alle årene 
er der afviklet veltilrettelagte soldater-
jubilæumsstævner og årgangsgensyn 
m.v. - dog desværre med et svigt i 2020, 
hvor Covid-19 restriktioner forhindrede 
afviklingen. 

Falsterske Fodregiments Soldaterfore-
ning er således i dag fortsat en aktiv 
Soldaterforening med fint fodfæste på 
“vores” gamle kaserne, hvor smukke 
møde- og mindelokaler er stillet til rå-
dighed for os, og hvor hundredvis af 
effekter fra Falsterske Fodregiment, fra 
vore  ældre medlemmer og fra dødsboer 
- er udstillet på smukkeste vis.

Stort tillykke til de jubilerende lokalafde-
linger, og tak for jeres vedholdne indsats 
- Stærk og Sej!

Ole Bennekou.

FAFR mærker 
til blazeren
Soldaterforeningen 
har fået fabrikeret 
og leveret nye FAFR 
blazermærker i 
guldtrækkeri, 90x70 
mm broderet stofmærke. 
Mærkerne er fordelt til de fire lokalafde-
linger, hvorfra de kan rekvireres. 
Faktura er i skrivende stund endnu ikke 
modtaget, men prisen er ca. 200 kroner.
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Vordingborg afdeling
Stiftet 17. januar 1943

Nykøbing F. afdeling
Stiftet 6. december 1942

Åbent Hus
Nykøbing afdelingen kan tirs-
dag den 6. december markere 
sin 80-års stiftelsesdag!

Der inviteres på dagen til ”Åbent Hus” 
kl. 12.00 for medlemmer i Marine-
foreningens lokaler, Tømmergade 4 i 
Nykøbing F.

Tilmelding forudsættes senest den 
28. november til formanden på te-
lefon 23 64 86 98.

Skydning på 50 meter
Lolland afdelingen arrangerer trænings-
skydning på 15 meter bane hver anden 
torsdag i Ravnsborg Skytteforening i 
Horslunde. Der skydes fra kl. 19.00 - 
21.00. Man kan låne våben i skyttefore-
ningen.

Kontakt for nærmere orientering om 
skydningerne til Henning Larson på te-
lefon 23 84 30 88 eller til Jørgen Ibsen på 
telefon 60 49 48 18.

Fugleskydning afviklet i flot 
sommervejr!
Lolland afdelingen afviklede lørdag 

Fuglekonge Kaj Verner Poulsen flankeret af de to afdelingsformænd.

Henry H. Bruun fik 
overrakt æresmed-
lemsbeviset i sit 
hjem af formand 
Jørgen Ibsen.

3. september sin 
årlige fugleskyd-
ning ved arealerne 
ved Maribo Roklub 
- som tidligere i 
samarbejde med 
Nykøbing F. afde-
lingen.

Der var 13 frem-
mødte skytter, der 
brugte 287 skud, 

før de 16 præmier på fuglen var fordelt.
Fuglekonge 2022 blev Lolland afdelin-
gens Kaj Verner Poulsen.

Nyudnævnt æresmedlem
Lokalafdelingen har udnævnt 401549 / 
1959 Henry H. Bruun, 83 år, til æresmed-
lem.
Henry H. Bruun indmeldte sig allerede 
i 1961 i soldaterforeningen, og han gik 
også efterfølgende ind i bestyrelsesar-
bejde og blev i 1965 udnævnt til for-
mand for Nakskov afdelingen, der i dag 
er en del af afdelingen Lolland. Han var 
formand frem til 1975.

Hjertelig tillykke til Henry Bruun!

Lolland afdeling
Stiftet 18. november 2010

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

Skydning på 15 meter
Skydning på 15 meter banen i kælderen 
under Væggerløse Skole. Der skydes på 
mandage kl. 09.00 - 12.00 og onsdage kl. 
15.00 - 18.00.

Skydning på 15 meter
Skydningerne på 15 meter på kasernen 
(kælderen under bygning Bustrup) ind-
ledes onsdag den 12. oktober kl. 16.00 
til ca. kl. 18.00. Efter skydningen er der 
afslutning på ”sommerskydningerne” i 
FAFR-lokalet.
Tilmelding til Lennart på 60 49 48 01 el-
ler til Erik på telefon 23 62 04 68.

Efterfølgende skydninger er planlagt 
til den 2. og 16. november samt 7. de-
cember, hvor der er ”juleskydning” med 
afslutning i FAFR-lokalet, hvor der spilles  
bankospil, drikkes gløgg m.v. Julear-
rangementet kræver tilmelding forud.

Ændringer i skydeprogrammet vil blive 
distribueret via mail til skytterne.
Der er i øvrigt planer om at oprette et 
dameskydehold i vintersæsonen!

Til kalenderen: Fugleskydningen næste 
år afvikles søndag den 25. juni.

Hilsen fra kassereren!
Husk at melde eventuelle adresseæn-
dringer til jehs@stofanet.dk eller send 
en SMS til 23 62 04 68.
Kontingent for 2023 udsendes via betal-
ingsservice med betalingsfrist 31. de-
cember.
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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: 9. december 2022.

Hjemmeside: www.fafrsoldat.dk

Nye medlemmer
Velkommen i 

Soldaterforeningen

Fødselsdage i 
oktober til december 

måned 2022.

Din soldaterforening
ønsker tillykke!

København

15. november - 85 år
336628 - 1957 - 1 BTN - 3 KMP
Jens Richard Andersen,
Padborgvej 77, 4600 Køge.

19. november - 85 år
376288 -1957 - 1 BTN - 3 KMP
Leif Schjerning,
Hvidovrevej 115, st.tv., 2650 Hvidovre.

22. november - 90 år
221152 -1952 - 1 BTN - 1 KMP
Vilhelm Andersen,
Klostervænget 34, Halsted, 
4900 Nakskov.

Vordingborg

21. oktober - 70 år
211052 - 1971 - 1 BTN - 1 KMP
Ole Vang Christensen,
Nr. Alslev Syrenvej 22, 4840 Nørre Alslev,
og tvillingebror...

21. oktober - 70 år
211052 - 1971 - 1 BTN - 1 KMP
Jan Vang Christensen,
Følfodvej 16, 4840 Nørre Alslev

25. oktober - 70 år
251052 - 1972 - 1 BTN - 1 KMP
Ove Munkesø,
Toftevej 2 V, Vester Aaby, 5600 Fåborg.

28. oktober - 92 år
152522 - 1951 - 1 BTN - 1 KMP
Jørn Nielsen,
Ildervænget 4, 4760 Vordingborg.

28. oktober - 80 år
545458 - 1962 - 1 BTN - 1 KMP
Jørgen Nielsen,
Fiskervej 7, Egenæs, 4571 Grevinge.

31. oktober - 85 år
350060 - 1957 - 1 BTN -TKMP
Kurt Christiansen,
Rosengården 30, 1. nr. 1, 4200 Slagelse.

31. oktober - 75 år
753170 - 1967 - 1 BTN - 1 KMP
Poul Vestergaard Christiansen,
Glentevænget 9, 4060 Kirke Såby.

27. november - 80 år
545450 - 1962 - 1 BTN - 1 KMP
Leif Frede Carlsson,
Skovbrinken 17, 4220 Korsør.

3. december - 93 år
142750- 1952 - 1 BTN - 2 KMP
Jørgen Jühne,
Rosenvænget 5, 4733 Tappernøje.

4. december - 85 år
350264 - 1957 - 1 BTN - 2 KMP
Torben Vilhelm Dinesen,
Smidstrupvej 24, Jungshoved,
4720 Præstø.

16. december - 70 år
161252 - 1972 - 1 BTN - STKMP
Bjarne Johnson,
Elmevej 16, 6630 Rødding.

18. december - 95 år
255 - 1948 - 7 BTN - 4 KMP
Harry Christiansen,
Frøvænget 8, 4760 Vordingborg.

23. december - 85 år
350209 -1957 - 1 BTN - STKMP
Mogens Andersen, 
Væver Hansens Vej 3, 4735 Mern.

Lolland

7. november - 70 år
71152 - 1972 - 1 BTN - STKMP
Torben Olsen,
Rødbyvej 18, 4900 Nakskov.

1. december - 75 år
752876 - 1967 - 1 BTN - 1 KMP
Flemming G. Jensen,
Godstedvej 40, 4894 Øster Ulslev.

8533 - 625075, årg. 1964,
Karl Kristoffersen, 1 BTN - STKMP.

8534 - 030362, årg. 1974, 
Peter Mackeprang, 1 BTN - 1 KMP.


