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Vordingborg Garnison: Siden sidst
Soldater brevstemte

De værnepligtige ved 5. Nationale 
Støtteelement var på valgdagen den 
1. november på øvelse. Derfor fik de 
mulighed for at brevstemme.
Statsminister Mette Frederiksen havde ikke 
læst de værnepligtiges øvelsesliste, da hun 
valgte dagen den 1. november 2022 til at 
afholde et Folketingsvalg. Hvis hun havde 
læst øvelseslisten, kunne hun se, at det kolli-
derede med en øvelse i det sydsjællandske.

De værnepligtige – dem der er fyldt 18 år 
- skal som alle andre have mulighed for 
at stemme jf. Grundloven. Derfor var der 
mandag den 27. oktober afsat tid i øvel-
seslisten til et besøg ved Borgerservice i 
Vordingborg. 

Her havde kommunen ekstraordinært 
åbnet dørene klokken otte om mor-
genen, således at de unge soldater kunne 
afgive deres personlige stemme - mange 
for første gang.

De mange uniformer var et uvant syn ved kommunen, men humøret var højt, og soldaterne 
fik en rigtig god betjening. Nu ved Borgerservice, at der er soldater på kasernen

Hjemmeværnet støttede i slutningen af 
oktober måned Forsvaret med at sende 
militært materiel til Letland. Det skete 
som led i, at et nyt hold soldater skulle 
til Letland for at være med til at sikre 
Nato´s tilstedeværelse i Baltikum. 
Hjemmeværnet bevogtede hele ugen 
Forsvarets materiel på et område af 
Køge Havn, der blev gjort til midlertidigt 
militært område. Bevogtningen skete 
både fra kajen og i havnebassinet af 

Hjemmeværnet var med 
til at udskibe militært ma-
teriel til Letland

soldater fra Hærhjemmeværnet og Marine-
hjemmeværnet.                                             (HJK).

Se flere billeder på Vordingborg 
Garnisons facebook side.

Sanne Koch Petersen, Munderingssek-
tionen, Forsyningscenter Vordingborg, gik 
onsdag den 30. november på pension efter 
37 år og 7 dages tjeneste.

Hvis ikke alle, så næsten alle, kender Sanne 
fra munderingen, om man er civilansat, 
kommer fra Hjemmeværnet eller er fast tje-
nestegørende, så er der stor mulighed for at 
man har hilst og blevet betjent af Sanne.

Mellem reoler med mundering, blev Sannes 
sidste dag markeret med en stående afskeds-
reception, hvor kolleger, venner og samar-
ejdspartnere havde mulighed for at sige pænt 
farvel til Sanne. 

Pensionering



Af oberst
Johnny Rahbek Thomsen,
Garnisonskommandant.
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Leder

52 medlemmer af erhvervsforeningen, 
politikere og medarbejdere fra kom-
munen fik en rundvisning på kasernen, 
og til de fleste af deltageres store over-
raskelse blev det bemærket, hvor vel-
holdt kasernen fremstår og hvilket po-
tentiale, den indeholder.

I auditoriet orienterede garnisonskom-
mandanten om Garnisonens 109-års 
historie, enhederne på kasernen og 
de mange nationale og internationale 
opgaver, som garnisonens enheder og 
personel bidrager til. Der var stor aner-
kendelse til de mange opgaver, der løses 
af både Forsvarets og Hjemmeværnets 
enheder. Det blev endvidere drøftet, 
hvordan Garnison og Vordingborg kan 
styrke samarbejdet til gode for alle par-
ter.

Afslutningsvis var der en times debat 
omhandlende, hvordan kommune og 
erhvervsliv sammen kan bidrage til at 
sætte Vordingborg Kaserne på dagsor-
den i forbindelse med det kommende 
forsvarsforlig. Som kommunes anden 
største virksomhed målt på antal med-
arbejdere har Garnisonen en naturlig 
opmærksomhed for både kommunen 
og erhvervslivet.

Vordingborg Garnison var i fokus, da Vordingborg Erhvervsforening den 
9. november holdt deres netværksmøde her på kasernen. 

Rundvisning da mørket var ved at sænke sig over kasernen.
Foto: Søren Knudsen, Business Vordingborg.

Erhvervsforening og 
borgmester til netværksmøde

Vi begynder så småt at nå afslutningen 
på 2022. Det har været endnu et travlt 
år med mange uddannelsesaktiviteter 
hjemme og i udlandet, samt fortsatte in-
ternationale udsendelser for både Hæ-
rens og Hjemmeværnets personel her 
på garnisonen. Særligt fylder den ekstra 
indsats som følge af krigen i Ukraine her 
sidst på året.

Der var den 9. november besøg af 
Vordingborg Erhvervsforening, hvor 
jeg blandt andet orienterede om de 
mange opgaver, garnisonens enheder 
er involveret i enten med indsættelse 
af enhedsbidrag, udsendelse af enkelt-
mand eller ved enheders bidrag til den 
overordnede planlægning og koordina-
tion af Forsvarets indsættelser. Ud over 
stor anerkendelse af indsatsen fra del-
tagerne var der også en betydelig over-
raskelse over, hvor mange operative op-
gaver garnisonens enheder på den ene 
eller anden måde er involveret i. 
Oversigten er dog også imponerende, 
og der er ikke mange nationale og in-

ternationale opgaver, som garnisonens 
enheder ikke er involveret i på den ene 
eller anden måde.

Jeg har den 3. november holdt møde 
med garnisonens soldaterforeninger. 
Ud over den faste orientering og koor-
dination af kommende aktiviteter blev 
det blandt andet drøftet, hvordan vi 
bevarer garnisonens historie i takt med, 
at soldaterforeninger lukker ned som 
følge af medlemmernes alder. Vi vil i 
den forbindelse se nærmere på mu-
lighederne for at opdatere udstillingen 
af de eksisterende montre fra Danilog 
og Danske Livregiments tid. Vi skal have 
synliggjort både Falsterske Fodregi-
ments tid helt tilbage fra garnisonens 
start i 1913 og frem til i dag, hvor også 
Hjemmeværnet skal synliggøres. For-
ventningen er, at stueetagen i bygning 
19 vil blive omdrejningspunktet. Dette 
vil garnisonsstøtteelementet arbejde 
videre med i 2023 i tæt dialog med sol-
daterforeningerne og garnisonens en-
heder.

Et område vi kommer til at arbejde yder-
ligere med i 2023 er implementering af 
Forsvarsministeriets politik for energi- 
og miljøledelse. Forsvarsministeriets 

Ejendomsstyrelse har udsendt direktiv 
og retningslinjer for området, og den 
indledende dialog om gennemførelse 
og forankring her på garnisonen er på-
begyndt. Opgaven forankres i garnisons-
støtteelementet, men kommer også til 
at involvere garnisonens enheder i form 
af blandt andet den adfærd, vi alle skal 
have indtænkt og holde for øje i den 
daglige opgaveløsning. Den videre ud-
møntning vil ske i regi af garnisonens 
koordinationsudvalg og underudvalg.

Årets sidste fælles aktivitet bliver garni-
sonens julegudstjeneste den 9. decem-
ber med efterfølgende julefrokost. Jeg 
ser frem til at mødes med så mange af 
jer som muligt. Jeg skal her også op-
fordre soldaterforeningerne til at tage 
del i julegudstjenesten i Vordingborg 
Kirke. Det er vigtigt, at vi mødes denne 
dag, hvor der både er mulighed for at 
sende nogle tanker til vores kollegaer i 
internationale operationer og mødes i 
et mere afslappet og socialt selskab.

Med ønsket om en god jul
og et godt nytår 

til alle ude og hjemme.
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Af Charlotte Baun Senholt

Hjemmeværnet har afgørende værdi i 
forhold til at bidrage til sikkerheden i 
Danmark både i dag og i fremtiden.

Det slog departementschef Morten Bæk 
fast, da han den 24. oktober besøgte 
Hjemmeværnskommandoen i Vording-
borg. Her gav han et oplæg om den ak-
tuelle sikkerhedspolitiske virkelighed, 
som med krigen i Ukraine ser ganske an-
derledes ud end for bare to år siden, hvor 
han tiltrådte som departementschef i 
Forsvarsministeriet.

Vi kigger ind i en mere usikker fremtid, 
hvor Danmark vil øge forsvarsbudgettet. 
Med det nationale kompromis om dansk 
sikkerhedspolitik har regeringen, V, K, SF 
og R således aftalt, at udgifterne til for-
svar og sikkerhed i et kommende forlig 
varigt skal løftes til to procent af BNP in-
den udgangen af 2033.

Som en frivillig militær beredskabsor-
ganisation indgår Hjemmeværnet i dag 
som en integreret del af det nationale 
beredskab, og bidrager med sin brede 
opgaveløsning aktivt til Danmarks sik-
kerhed. 

Departementschef Morten Bæk fik un-
der besøget også lejlighed til at kigge 
forbi Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjæl-
land og Lolland-Falster, som har sit do-
micil i bygning Aalborg på Vordingborg 
Kaserne.

Departementschef besøger 
Hjemmeværnskommandoen
Hjemmeværnet vil også i fremtiden spille en central rolle for 
Danmarks sikkerhed, sagde departementschef i Forsvarsmi-
nisteriet, Morten Bæk under sit besøg i Vordingborg.

Departementschef Morten Bæk besøgte
Hjemmeværnskommandoen. 

Regimentschef for Trænregimentet i 
Aalborg, oberst Susanne Kiholm Lund, 
begyndte sin arbejdsdag mandag den 
31. oktober med et tjenestestedsbesøg 
ved sin bataljon i Vordingborg - 4. Na-
tionale Støttebataljon.

Præcis klokken otte blev hun modtaget 
i bygning Dubica - hvor bataljonsstaben 
har til huse - af bataljonschef, oberstløjt-
nant Christian Nielsen, som straks førte 
regimentschefen til sit kontor til en kop 
kaffe og en fortrolig samtale under fire 
øjne. 

Trænregimentets nytiltrådte 
chef, oberst Susanne Kiholm 
Lund, besøgte sin bataljon i 
Vordingborg sidste dag i okto-
ber.

Regimentschef på besøg

Drøftelser over én kop kaffe. 
Bataljonschef Christian Nielsen

og regimentschef 
Susanne Kiholm Lund.
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Fra venstre på “walk´n talk”, seniorsergent Henrik Schmidt, kaptajn Nikolaj Møller-

Med den fysiske form i top, blev dette 
års Hærens Basisuddannelse (HBU) 
hold to lukket. 

Det skete med en afslutningsfest i Kon-
stabelmessen tirsdag den 29. og en pa-
rade den 30. november med indbudte 
pårørende som tilskuere.

Susanne fik også mulighed for at hilse 
på stabens personel, og i den forbindel-
se fik hun en orientering om bataljonens 
status, en bataljon, som hun selv var 
chef for i 2014.

Efter orienteringen bød programmet på 
en “walk’n talk” til 4. og 5. Nationale Støt-
teelement, hvor regimentschefen blev 
orienteret om de aktuelle opgaver og 
status af de respektive chefer, kaptajn 
Nikolaj Møller-Madsen og kaptajn Peter 
Løf.

Formiddagen blev afsluttet med en bid 
morgenbrød, inden Susanne tog kursen 
mod sit kontor i Aalborg.

Torsdag den 6. oktober 2022 var en stor 
dag for oberst Susanne Kiholm Lund. 

Her tiltrådte hun som regimentschef, 

Se flere billeder på Vordingborg 
Garnisons facebook side.

Madsen, bataljonschef Christian Nielsen, 
regimentschef Susanne Kiholm Lund samt 
kaptajn Peter Løf. 

Kommandoen over 1700 soldater

og fik derved kommandoen over Træn-
regimentet og omkring 1700 soldater i 
Aalborg og Vordingborg, efter at oberst 
Jess Møller Nielsen var gået på pension.

Susanne begyndte sin militære karriere 
i 1988 ved netop Trænregimentet i Aal-
borg, hvor hun var i tolv år inklusiv en 
udsendelse til Balkan. Senest har hun 
arbejdet i Forsvarschefens Ledelsessek-
retariat på Kastellet.

Nye venskaber

Fire måneder er gået, hvor venskaber er etab-
leret og gode rutiner er på plads. 

Held og lykke til alle dem, der skal ud i verden 
og prøve nye ting, og hjertelig velkommen til 
de ti konstabelelever, som nu fortsætter deres 
”militære karrierer” ved Hærens Reaktionsstyr-
keuddannelse (HRU) i Vordingborg.

Se flere billeder på 
Vordingborg Garnisons
facebook side.
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Lederen af det lokale etablissementspartnerelement i Vordingborg, Jesper Engelhard 
Jadesø. 

Der blev i januar 2021 etableret etab-
lissementspartnerelementer på 28 
tjenestesteder i Forsvarsministeriets 
koncern, herunder et element i Vor-
dingborg. Partnerelementerne kan 
sammenlignes med de elementer som 
allerede er kendt fra HR-, IT- og økono-
miområdet.  

Til elementerne er der tilknyttet et antal 
medarbejdere, afhængigt af tjeneste-
stedets størrelse og kompleksitet.
Partnerelementet er under ledelse af 
en etablissementsleder, som nemt kan 
sammenlignes med de fra ”gamle dage” 
kendte kasernemestre. Det er menin-

gen, at etablissementslederne skal ind-
gå i et tæt samarbejde med den lokale 
tjenestestedschef (garnisonskomman-
dant).  

En bedre kundeoplevelse
Forud for organisationsændringen i 
2021, kiggede ISS og Ejendomsstyrelsen 
på, hvordan man kunne forenkle samar-
bejdet og sikre simple processer, så der 
på sigt kunne sikres en bedre ”kundeop-

levelse”, samt en hurtigere og bedre op-
gaveløsning.

Den lokale tjenestestedschef har i den 
nye organisation fået et større ansvar, 
og opgaver, som er relateret til drift af 
tjenestestedet. Det for at sikre den mest 
optimale anvendelse af den tildelte 
økonomiske trækningsret, i forhold til 
tjenestestedets opgaveløsning. 
Det har medført en lokal prioritering og 
dermed også større medbestemmelse i 
forhold til etablissementsydelser. 

På Vordingborg Garnison blev en væ-
sentlig del af de indledende priorite-
ringsarbejde forankret i et nyetableret 
netværk af lokale kontaktpersoner 
(POC) fra de myndigheder som har til 
huse på Vordingborg Kaserne. I netvær-
ket arbejdes med etablissementsdrift, 
mindre vedligeholdelsesopgaver og in-
terne flytninger/tilpasninger

Den 1. januar 2021 overgik 
Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelses (FES) decen-
trale drift fra at være orga-
niseret i distrikter til lokalt 
forankrede etablissements-
partnerelementer. Det er sket 
for at skabe mere nærhed, 
mindre bureaukrati og for at 
få en øget lokal indflydelse på 
tjenestestederne.

Nærhed, lokal indflydelse og mindre 
bureaukrati

På billedet fra venstre, driftsleder Benny 
Leif Hansen, overassistent og administra-
tiv medarbejder Anne-Marie Biskopstø, 
elementsleder Jesper Engelhard Jadesø, 
overassistent og administrativ medarbej-
der Sanne Pedersen og ejendomsservice-
tekniker Erik Pelch. Alle har kontor i den 
gamle administrationsbygning fra 1913, 
lige over for hovedvagten. 



stilling af håndværkere og indkøb. En af 
de centrale udfordringer var og er, hvor 
hurtigt der kan købes ind. Det er en situ-
ation, der tages meget alvorligt, idet den 
har direkte indflydelse på, hvor hurtigt 
dagligdagens opgaver løses. 

Samtidig er den langsomme indkøbs-
hastighed årsag til daglige frustratio-
ner for både kasernens brugere og alle i 
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Driftsmedarbejder Stefan Søe Nissen 
aflæser fjernvarme én gang om måneden.

ISS-exit - hvorfor blev kontrak-
ten bragt til ophør?
Ejendomsstyrelsen og ISS valgte i sin tid 
at tegne en partnerskabskontrakt, hvor 
der var indlagt en række mekanismer, 
der skulle sikre en fælles interesse i at 
finde optimeringer og nye løsninger.
Ambitionen var, at serviceniveauet 
skulle være nogenlunde uændret, samti-
dig med, at udgifterne til opgaveløsnin-
gen blev bragt ned. I kontraktens levetid 
viste det sig imidlertid, at disse optime-
ringer og innovative løsninger var van-
skelige at implementere. Begge parter 
havde i hele kontraktens levetid afsøgt 
muligheder for at afhjælpe situationen 
og kom frem til flere løsningsmodeller. 

På trods af disse bestræbelser steg util-
fredsheden blandt forsvarets personel. 
Dette blev også tydeligt i forskellige me-
dier. Konklusionen blev, at de mange ini-
tiativer ikke havde haft tilstrækkelig ef-
fekt, hvorfor ISS og Ejendomsstyrelsen i 
enighed besluttede, at kontrakten skulle 
bringes til ophør.

Gradvise overdragelser
De opgaver der hidtil blev løst af ISS, 
skulle efter kontraktens ophør frem-
adrettet løses dels af et styrket part-
nerelement, dels af eksterne leve-
randører der overtog opgaverne i takt 
med den gradvise overdragelse. 

Overdragelsen er således sket i løbet af 
2022:

I februar blev ejendomsser-
viceteknikere overdraget, og 
HedeDanmark overtog op-
gaven med at varetage en stor 
del af arealplejen og vintertje-
nesten.

Partnerelementet blev i marts 
måned styrket med ansættelse 
af fire ejendomsservicetekni-
kere/specialarbejdere og en 
administrativ overassistent.

Kantiner og rengøring blev 
overdraget til Ejendomsstyrel-
sen i april måned. Områderne 
er organiseret i en programor-
ganisation, idet det politisk er 
besluttet, at områderne skal 
konkurrenceudsættes igen i 
2024.

I maj blev elementet i Vording-
borg styrket med ansættelse af 
en driftsleder, og Marius Peder-
sen A/S overtog affaldshåndteringen på 
bl.a. kasernen og Vartningsanlægget på 
Kulsbjerg.

Til sidst, i juni måned, blev det egentlige 
ansvar for teknik og bygninger overført 
til partnerelementerne. Samtidig blev 
de ISS ansatte håndværkere virksom-
hedsoverdraget.

Den udfordrende start
Efter at de sidste områder i sommer er 
overdraget, er det Ejendomsstyrelsen 
og partnerelementerne der står for be-

partnerelementet, der rigtig 
gerne vil levere hurtigere  
end de er i stand til i dag.
Ejendomsstyrelsen arbej-
der på højtryk for at finde 
gode løsninger, så det frem-
adrettet kan sikres, at ydelser 
leveres til rette tid og sted - 
og det i den rette kvalitet til 
den rette pris.

Den lovende fremtid
I årets løb er der gennemført 
bygningssyn af alle garni-
sonens bygninger. Dette syn 
har bekræftet det vedlige-
holdelsesmæssige efterslæb.
Synsrapporten og andre 
vedligeholdelsesmæssige 

Driftsmedarbejderne Lars 
Lindsel (t.v.) og Claus Kevin 
Falcone  flytter møbler fra den 
ene bygning til den anden, 
her et skab på 7,5 kilo.
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opgaver er på agendaen, når partnerelementet afholder sta-
tusmøder med chefen for det nye decentrale vedligehold-
elsescenter i Slagelse (KCM). Centret er endnu ikke fuldt be-
mandet, men allerede nu er der god planlægningsmæssig 
fremdrift at spore.

På drift- og vedligeholdelsesområdet er Ejendomsstyrelsen i 
gang med kortlægning og afvikling af årlige eftersyn på alle 
tekniske anlæg, hvor dette er påkrævet. Det er en tung op-
gave første gang, hvor alle oplysninger, der er overdraget fra 
den tidligere leverandør skal verificeres. På den længere bane 
kommer opgaven i årshjul - og bestilles ”automatisk” via SAP.

Rengøringen kommer tættere på
I skrivende stund afventes nyt vedrørende endnu en organi-
sationsændring i Ejendomsstyrelsen. Her i slutningen af året 
overtager det lokale partnerelement den daglige koordine-
ring samt den praktiske ledelse af garnisonens rengørings-
personale, der indtil da har været forankret i den midlertidige 
programorganisation. I foråret 2023 overdrages det formelle 
personaleansvar, der indtil da vil være forankret hos den nu-
værende rengøringsledelse.
Forventningen til denne ændring er, at rykke rengøringskol-
legaerne tættere på den daglige ledelse og på den måde sik-
rer mere nærhed og fællesskab i hverdagen.

Organisationsændringerne ændrer ikke ved den politiske 
beslutning om, at kantine- og rengøringsområdet planlæg-
ges konkurrenceudsat i 2024.

Ejendomsserviceteknikerne, specialarbejdere, driftsmedarbejdere, 
administrative medarbejdere og medarbejdere fra køkken og 
rengøring var mødt frem til gruppefotografering på den grønne 
plæne ved kantinen.

Kok Brian E. Larsen steger fiskefilet til årets julefrokost.
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Nyt om Navne

Ridderkors
Oberstløjtnant Bjarne Bladt, rådgiver 
i Hjemmeværnskommandoens Opera-
tionsdivision, er den 4. oktober 2022 af 
Hendes Majestæt Dronningen benådet 
med Ridderkorset af 1. grad af Danne-
brogsordenen.

Hæderstegn
Seniorsergent Steen Nordli Hansen, 
t. tj. ved 4. Nationale Støttebataljons 
stab, har den 7. oktober 2022 modta-
get Hæderstegnet for god tjeneste ved 
Hæren i 25 år.

Bjarne fik påsat Ridderkorset i forbindelse 
med kommandoens seminar den 4. okto-
ber på Kobæk Strand ved  Skælskør. 

Kaptajn Thomas Engell, t. tj. ved Hjem-
meværnskommandoens Koordinations-
element, har den 4. oktober 2022 mod-
taget Hæderstegnet for god tjeneste 
ved Hæren i 25 år. Thomas modtog sit 
diplom tilbage i september måned 2021.
Hæderstegnet er indstillet af Kong 
Christian den X og senest stadfæstet af 
Hendes Majestæt Dronningen.

Steen Nordli Hansen fik påsat sit Hæderstegn ved batal-
jonens info- og dialogmøde den 7. oktober.

25 års jubilar og modtager af Hæderstegn, 
kaptajn Thomas Engell.

Forsvarets medalje
Major Bjarne Munk, t. tj. ved 4. Natio-
nale Støttebataljon, har den 7. oktober 
2022 fået tildelt Forsvarets medalje for 
International tjeneste i bronze. Bjarne 
har været udsendt med National Støt-
teelement (NSE) eFP hold 1 i Estland.

Kaptajnløjtnant Peter Haack Reval, t. tj. 
ved Hjemmeværnskommandoens Ad-
judanturelement, har pr. 1. september 
2022 af Hendes Majestæt Dronningen 
fået tildelt Forsvarets medalje for Inter-
national tjeneste i bronze, og samtidig 
har han fået et 2-tal.
Peter har været Skibschef ved FRONTEX.

Orlogskaptajn Claus Henning Jensen 
Grell, t. tj. ved Hjemmeværnskomman-
doens Operationsafdeling, har pr. 1. sep-
tember 2022 af Hendes Majestæt Dron-
ningen fået tildelt Forsvarets medalje for 
International tjeneste i bronze.
Claus har været Skibschef ved FRONTEX.

Orlogskaptajn Henrik Grejs, t. tj. ved 
Hjemmeværnskommandoens Ud-
viklings- og analyseafdeling, har pr. 1. 
september 2022 af Hendes Majestæt 
Dronningen fået tildelt Forsvarets 
medalje for International tjeneste i 
bronze.
Henrik har været Skibschef ved FRONTEX.

Kaptajnløjtnant Peter Haack Reval (t.v) og Orlogskaptajn Henrik Grejs, har 
begge modtaget Forsvarets medalje for tjeneste som Skibschef ved FRONTEX.

Or-
logs-
kap-
tajn 
Claus 
Henning Jensen Grell har netop fået påsat Forsvarets medalje for International tjeneste 
af Divisionschef, oberst Johnny Rahbek Thomsen.
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Fortjensttegn for god tjeneste 
i Forsvarets reserve.

Udnævnelse
Tobias Kühne Engelbrekt Larsen, t. 
tj. ved 4. Nationale Støttebataljon, blev 
den 7. oktober 2022 udnævnt til over-
sergent.

Maria Essing Sørensen, t. tj. ved Hjem-
meværnskommandoens Uddannelses-
afdeling, er den 1. oktober 2022 blevet 
udnævnt til Kaptajnløjtnant.

Fuldmægtig Nynne R. Daugaard-Peter-
sen, t. tj. ved Hjemmeværnskomman-
doens Planlægningsafdeling, er den 1. 
oktober 2022 blevet udnævnt til Spe-
cialkonsulent.

I overværelse af sine kollegaer, 
blev Tobias Kühne Engelbrekt 
Larsen udnævnt til oversergent.

Maria er udnævnt til Kaptajnløjtnant.

Tjenestemand
Seniorsergent Thomas Svare 
Nielsen, t. tj ved 4. Nationale 
Støttebataljons stab, modtog 
den 7. oktober 2022 sit ansæt-
telsesbevis som tjenestemand. 

Specialkonsulent Nynne Daugaard-Pe-
tersen sammen med sin chef, obertsløjt-
nant Nicolai Mentz.

Thomas får overrakt sit ansæt-
telsesbevis af bataljonschef, 
oberstløjtnant Christian Nielsen.

Forsvarsministerens 
medalje
På 4. Nationale Støttebataljons info- 
og dialogmøde fredag den 7. oktober, 
fik knap 30 medarbejdere tildelt For-

30 medarbejdere ved bataljonen har modtaget Forsvarsministerens medalje 
for særlig indsats under corona pandemien. På billedet modtager nogle af 
medarbejderne medaljen af bataljonschefen, Christian Nielsen.

svarsministerens medalje for særlig ind-
sats under Covid-19 perioden. 

Seniorsergent af reserven, Flemming 
Mark, 4. Nationale Støttebataljon, mod-
tog 10. oktober Fortjensttegnet for 25 
års god tjeneste i Forsvarets reserve.

En noget forbløffet Flemming Mark måtte 
lægge brystkasse til påhæftningen af 25 
års tegnet. Påhæftningen blev udført af 
bataljonschef, oberstløjtnant Christian 
Nielsen efterfuldt af et glas portvin og 
hyggesnak ved en kort ceremoni i bygning 
Dubica.

Nyt om Navne
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På grund af blæst og regn, og specielt 
for de pårørendes skyld, blev hjem-
komstparaden for National Støtteele-
ment hold ét, ved Nato’s Forsvarsplaner 
(NFP) i Letland fredag den 18. november 
holdt i kasernens gymnastiksal.

I de seneste seks måneder har godt og 
vel 50 soldater fra 4. Nationale Støt-
tebataljon støttet de danske kampsol-

Medaljer til 
store og små
National Støtteelements hold 
ét i Letland er tilbage i Dan-
mark efter seks måneder i mis-
sion.

Den helt store begivenhed ved paraden er altid, når børnene modtager deres medaljer 
- nøjagtig som far eller mor gør det. Stoltheden står præget i deres øjne, når medaljen 
bliver hæftet på deres trøjer.

dater i Letland med alskens fornøden-
heder. Arbejdsdagene har været lange, 
men det har været det hele værd, når 
soldaterne i front har modtaget deres 
forsyninger med stor tilfredshed.

Ud over taler ved bataljonschefen og 
chefen for støtteelementet, blev For-
svarets medalje for International tje-
neste uddelt. Først til chefen og herefter 
uddelte han medaljerne til sine soldater. 

Støtteelementet er en del af den dan-
ske kampbataljon der er opstillet af 1. 
Brigade og er sammensat af en hoved-
styrke fra Den Kongelige Livgarde med 
støtteenheder fra Artilleriregimentet, 
Føringsstøtteregimentet og Trænregi-
mentet herunder et bidrag fra militær-
politiet. Bataljonen blev indsat i maj 
2022 og omfatter omkring 800 soldater.

Chefsergent Eli Grønborg, 4. Nationale 
Støttebataljons stab, gik onsdag den 30. 
november 2022 på pension efter 45 år i 
Forsvaret.

Eli havde - i øvrigt på hans 62-årige fød-
selsdag, inviteret familie, gode kolleger 
og bekendte til reception i Konstabel-
messen, hvor der blev budt på lidt vådt 
til ganen og lidt godt fra kasernens kan-
tine.

Eli gav ved receptionen et relativt kort 
rids over sin karriere, som efterfølgende 
blev suppleret af både chefen og stabs-
chefen.

Se flere billeder på 
Vordingborg Garnisons
facebook side.

Nyt om Navne

Pensionering
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Glædelig jul...
Jeg vil gerne på soldaterforeningens 
vegne ønske alle vore 400 medlemmer 
en glædelig jul og et godt nytår - med 
en samtidig tak til Jer alle for, at I året 
igennem har fastholdt en trofast og 
loyal opbakning til soldaterforenin-
gen.

Julehilsenen omfatter også bredt tjenst-
gørende og ansatte i garnisonen med en 
samtidig tak for opbakning og støtte til 
foreningsarbejdet på kasernen. Tak ikke 
mindst til Garnisonsstøtteelementets 
personel, der i det daglige er soldater-
foreningens kontaktpunkter.

Soldaterforeningen har i det forløbne år 
passeret nogle ”skarpe hjørner”. I febru-
ar kunne Københavns afdelingen - og 
dermed faktisk hele soldaterforenin-
gen - markere sin 90-års stiftelsesdag, 

og her i december passerer 
Nykøbing afdelingen sin 
80 års stiftelsesdag. I ja-
nuar i det nye år markerer 
Vordingborg afdelingen  
tilsvarende sin 80 års stif-
telsesdag.

Stort tillykke med de tre 
jubilæer - og ikke mindst 
ledsaget af en oprigtig tak 
for dette vedholdne vigtige 
regionale soldaterfore-
ningsarbejde ude blandt 
medlemmerne. Her ligger 
ret præcist baggrunden 
for, at vi - 41 år efter regi-
mentets udfasning af For-
svaret - fortsat er i stand til 
at fremme en god soldater-
forening. Tak for jeres ind-
sats! 

Stærk og Sej!

Glædelig jul og godt nytår til Jer alle!
K.O. Bennekou, formand.

To lokale afdelinger fylder hver 80 år!
Det senest udsendte medlemsblad i oktober beskrev ”vigtige og 
markante dage i soldaterforeningens historie” - 90 års stiftelsesdag 
i februar 2022 i Københavns afdelingen, og nu 80 års stiftelsesdage 
i Nykøbing afdelingen i december og i Vordingborg afdelingen til 
januar næste år.

Men hvorledes startede det egentlig hos 
de to 80’årige?

Det startede på “Phønix” i 
Nykøbing
I Nykøbing F. samledes en stor gruppe 
hjemsendte soldater fra 5. Regiment 
den 6. december 1942 på ”Phønix” med 
henblik på af stifte yderligere en lokal 
soldaterforening. Soldaterforeningen i 
København var stiftet ti år forinden og 

var allerede da udviklet med gode sol-
daterforenings aktiviteter.
Der viste sig allerede fra start meget stor 
opbakning på Falster - op mod 100 gam-
le soldater mødte frem!
Initiativtagere var Kaj Petersen og 
Holger Jørgensen. De havde i forvejen 
agiteret stærkt for samling, og de kunne 
glæde sig over det store fremmøde til 
stiftelsesdagen.
Initiativtagerne havde forberedt sig 

godt og havde in-
viteret daværende 
formand for sol-
dater foren ingen 
i København, H. 
Jellev, og en oberst-
løjtnant fra 5. Regi-
ment. 
Jellev havde medbragt Københavns 
fane, som behørigt blev ført ind. 

Oberstløjtnanten repræsenterede regi-
mentet og holdt tale - bl.a. nævnte han, 
at ”en soldaterforening er ikke en fore-
ning, hvor man samles til kaffe med 
blødt brød! Formålet er at dyrke kam-
meratskab, skydning og terrænsport, og 
at komme ud i den friske luft. Den fore-
ning, De står i begreb med at stifte, vil 

Formand for hovedbestyrelsen, Knud Ole Bennekou hil-
ser ved årets Soldaterjubilæum på garnisonskomman-
dant, oberst Johnny Rahbek Thomsen.
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blive til ære for Dem selv, Deres land og 
for Deres regiment”. Et herligt oplæg...

Man gik herefter over til en stiftende 
generalforsamling. Som første formand 
valgtes tømrermester Kaj Petersen, 
og som første kasserer Mayland, og til 
bestyrelsen valgtes Holger Jørgensen, 
Aage Hansen og Poul Werner. 

Aktiviteterne i de følgende år var mange, 
og med god tilslutning. Marchture, 
bankospil og sammenkomster med 
madkurv. Selv øl og snaps kunne frem-
skaffes i krigsårene! 
I 1946 var der faneindvielse på Hotel Bal-
tic. 

Ved kig i foreningens forhandlingsbog 
får man indtryk af en god soldaterfore-
ning, som på mange måder lever op til 
at være ”Hæren bag Hæren”, og der er 
fortsat nu 80 år efter et fint sammenhold 
om foreningen.
Gennem de 80 år har der kun været fire 
formænd: Kaj Petersen, E.V.E. Jacobsen, 
Svend Petersen og - siden marts 1978 -  
Knud Jørgensen.

I 1946 havde soldaterforeningen i 
Nykøbing F. 388 medlemmer, men en 
stor del af dem overgik i 1949 til en ny-
oprettet soldaterforening i Maribo. 
148 medlemmer forblev i Nykøbing F., 
- og i dag er foreningen samlingspunkt 
for 55 soldaterkammerater. 

Biografejer indkaldte til 
møde i Kirkeskovspavillonen 
i Vordingborg
Kun en måneds tid efter stiftelsen i 
Nykøbing F. satte gode initiativtagere en 
tilsvarende dagsorden i Vordingborg. Nu 
skulle også garnisonsbyen have en lokal 

afdeling i soldaterforeningen! Søndag 
den 17. januar 1943 var der indkaldt til 
møde i Kirkeskovspavillonen på foran-
ledning af biografejer Orland Petersen. 
Mødet havde til formål at oprette en 
lokalafdeling af 5. Regiments Soldater-
forening. 

60 hjemsendte soldater mødte frem 
suppleret med repræsentanter fra de 
allerede oprettede lokalafdelinger i 
København, Møn-Bogø og Nykøbing F. 
Garnisonen var repræsenteret ved to 
oberstløjtnanter.

Ved mødet besluttedes straks at oprette 
en lokalafdeling i garnisonens område, 
og Orland Petersen blev foreningens 
første formand. Otto Lund blev valgt til 
kasserer, og der valgtes en fem-mands 
bestyrelse med to suppleanter og to re-
visorer.

Lokalafdelingens fane blev indviet 21. 
januar 1945 på Borggården, og første 
fanebærer blev Aksel Lüttermann - en 
funktion, som han ansvarsfuldt bestred 
i mere end 25 år.

Skydning kom på programmet 3. august 
1945, hvor foreningen afholdt sin første 
præmieskydning  i Ørslev. 40 deltagen-
de skytter var mødt frem!

Foreningens første formand fastholdt 
funktionen gennem 12 år. I marts 1955 
blev han afløst af kaptajnløjtnant A. 
Døssing, og i marts 1962 blev salgschef 
J. P. V. Nielsen - senere Vordingborgs tu-
ristchef - valgt som formand. 

Ikke mindst i ”J. P. V.-tiden” udfoldede 
sig i 70’erne stribevis af store festlige 
arrangementer! Hvem blandt lokalaf-
delingens ældre medlemmer husker 
ikke de store og velbesøgte høstfester 
i vognmandsgaragerne i Blangslev, 
hvor Præstø Amts Gymnastikforenings 
trægulve blev lagt over smøregravene, 
militære sløringsnet som ”vægge” 
skjulte oliepletterne, glade musikanter 
blev tilsagt, smørrebrødskurvene pak-
ket ud og stribevis af mobile toiletter 
opstilledes. Festlige dage til den lyse 
morgen!

J. P. V. stod også i spidsen for andre 

Da de nye lokale afdelinger på Møn, på Lolland-Falster og i Vordingborg 
var stiftet, trådte soldaterforeningens nyetablerede og koordinerende 
repræsentantskab i karakter. Nu skulle der samles medlemmer!

Læs blot denne indtrængende opfordring udsendt i 1946:

Gamle Soldater fra 5. Regiment!
Da I aftjente Værnepligten ved vort gamle hæderkronede Regiment, lærte I, 
hvad kammeratskabet virkelig betyder, og der er sikkert under Tjenesten ved 
Regimentet knyttet mangt et Venskabsbaand for Livet mellem Kammerater 
indbyrdes.

Dette Kammeratskab og disse Venskabsbaand kan I levende fastholde ved at 
melde jer ind i  5. Regiments Soldaterforening, hvis Hovedformaal er paa na-
tionalt Grundlag at samle alle Soldater fra 5. Regiment for ved Sammenkomster 
og Møder at styrke og bevare den nationale Aand og Fædrelandskærligheden 
og for at fremme Kammeratskabsfølelsen mellem Medlemmerne.

5. Regiments Soldaterforening er Bindeledet mellem vort gamle Regiment og 
de hjemsendte Soldater, og  Foreningen udgiver hver Maaned et Medlemsblad, 
hvori bl.a. bringes Meddelelser om, hvad der sker ved Regimentet. Derfor, Kam-
merat, meld Dig ind i 5. Regiments Soldaterforening og kom til vore Møder 
og Sammenkomster, og Du vil straks føle Dig hjemme der, hvor det virkelige 
kammeratskab er sat i Højsæde, og hvor den rigtige 5. Regiments Soldateraand 
findes.

Læg nu ikke denne Meddelelse bort, før Du har udfyldt vedhæftede Ind-
meldelsesblanket og sendt den til en af nedenstaaende Adresser:

Københavns Afdelingen
Afdelingen for Møn og Bogø

Afdelingen for Vordingborg og Omegn
Afdelingen for Lolland-Falster

Repræsentantskabet for 5. Regiments Soldaterforening.

Knud Jørgensen har 
været formand i Nykøbing 
afdelingen i nu 44 år.
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Knud har en ganske bemærkelsesværdig ”karriere” i soldaterfore-
ningen. Allerede ved hjemsendelse i 1959 indmeldte han sig i fore-
ningen, i 1977 blev han indvalgt i bestyrelsen, og 15. marts 1978 
blev han valgt som lokalafdelingens formand.

Knud Jørgensen har således gennem nu 45 år loyalt og utrætteligt 
varetaget sin formandsfunktion med udpræget sans for kamme-
ratskab blandt gamle soldater, meget hyggelige arrangementer, 
og ikke mindst vedholdende flotte resultater på skydebanen. 
Soldaterforeningens store vandrepokal fra fælles konkurren-
ceskydninger har i de senere år stort set fast ”overvintret” i den lille 
Nykøbing afdeling med 54 medlemmer! Der skydetrænes fortsat i 
afdelingen året rundt, og de er dygtige skytter! 

Det er en ret imponerende indsats, Knud Jørgensen i de mange år 
har gjort for Falsterske Fodregiments Soldaterforening, og specielt 
for sine soldaterkammerater på Falster, og der skal fra alle sider 
lyde en hjertelig lykønskning med håbet om, at du må ”holde ved” 
i nogle år endnu.
Stor tak for din indsats - Stærk og Sej!

Knud Jørgensen blev velfortjent på Nykøbing afdelingens 75 års 
stiftelsesdag i 2017 for sin markante indsats hædret med Danske 
Soldaterforeningers Landsraads æresmedalje - fortjesttegnet i 
guld.

Knud Jørgensen fylder 85 år!
Lørdag 14. januar fylder soldaterforeningens lokalfor-
mand for Nykøbing afdelingen, 375719 / 1958 Knud Jør-
gensen, 85 år.

Foto: Erik Jakobsen.

store arrangementer. I juni 1975 hen-
lagde Danske Soldaterforeningers 
Landsraad det store XV. Nordiske Sol-
dater- og Marineforenings Stævne til 
Vordingborg Garnison med 240 nor-
diske soldaterkammerater som delta-
gere i fire dage - et kæmpestævne med 
store krav til værtskab og besøgspro-
gram.

Efterfølgende formænd for lokalafdelin-
gen har været Ole Andersen, Knud Ole 
Bennekou, Leif V. Jensen og Erling Brei-
ner, indtil nuværende formand Lennart 
Jacobsen tog over i 2004 efter Breiners 
død. 

Vordingborg afdelingen er medlems-
mæssigt i dag den største afdeling med 
212 medlemmer.

“Både i Nykøbing og Vordingborg 
holder man optimalt kammeratligt 
samvær og skydefærdighederne 
ved lige i skydecentrene i Marre-
bæk og på Kulsbjerg”.

Stærk og Sej!

Formand for 
Vordingborg 
afdelingen, 
Lennart Jacobsen.
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Vordingborg afdeling
Stiftet 17. januar 1943

Nykøbing F. afdeling
Stiftet 6. december 1942

Lolland afdeling
Stiftet 18. november 2010

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

Fødselsdage i 
december 2022

 til marts måned i 2023.

Din soldaterforening
ønsker tillykke!

København

19. januar - 80 år
586762 - 1963 - 1 BTN - 3 KMP
Arne Bent Harlev,
Birkeengen 36, 2680 Solrød Strand.

23. januar - 80 år
546022 - 1962 - 1 BTN - 3 KMP
Boy Petersen,
Mellemkæret 6, 3210 Vejby.

2. februar - 80 år
545661 - 1962 - 1 BTN - 2 KMP
Leif M. Liltorp,
Kirsebærgrenen 58, 5500 Middelfart.

17. februar - 85 år
576113 - 1958 - 1 BTN - 2 KMP
Mogens K. Christensen,
Toftegårds Alle 28, 2.tv., 2500 Valby.

26. februar - 80 år
545849 - 1962 - 1 BTN - STKMP
Carsten Leon Munk,
Vorupørvej 245, Faddersbøl, 
7700 Thisted.

24. marts - 80 år
586787 - 1963 - 1 BTN - TKMP
Torben Jakobsen,
Kogleaksvej 73, 4600 Køge.

Fejl i oktober bladet:
Københavns afdeling undskylder en fejl 
i forrige blad: 221152 Vilhelm Andersen 
fyldte 22. november 70 år - og ikke 90 år, 
som skrevet i oktober bladet.

Nykøbing F.

7. december - 93 år
620 - 1950 - 7 BTN - 5 KMP
Børge Kristiansen,
Folemarken 75, 4800 Nykøbing F.

Medlemsmøder
Medlemsmøder i Aktivitetshuset, Ama-
ger Landevej 71 er planlagt til onsda-
gene 11. januar, 8. februar samt den 8. 
marts 2023.

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling ons-
dag den 12. april 2023 kl. 17.30.
Supplerende informationer herom i blad 
1/2023.

Skydning 
Skydningerne i Kalvebod Skyttecenter 
på 50 og 200 meter afvikles  lørdage i 
ulige uger med mødetid kl. 10.00..!

Reception i forbindelse med 80-års stiftelsesdag
I anledning af  Vordingborg afdelingens 80-års stiftelsesdag, inviteres 

medlemmer og medlemmer fra andre lokalafdelinger, samarbejds-
personel i garnisonen m.v. til reception i kasernens kantine 

tirsdag den 17. januar kl. 13.00 - 16.00.
Af praktiske årsager er tilmelding fornøden - 

og senest fredag den 16. december til formand Lennart Jacobsen 
på telefon 60 49 48 01 eller på len.jac@outlook.com

Skydning på 15 meter
Lollands afdelingen afvikler trænings-
skydning på 15 meter bane hver anden 
torsdag i ulige uger i Ravnsborg Skytte-
forening i Horslunde.
Der skydes fra kl. 19.00 - 21.00, og man 
kan eventuelt låne våben i skyttefore-
ningen.

Kontakt for nærmere orientering om 
skydningerne til Henning Larson på te-

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.

lefon 23 84 30 88 eller til Jørgen Ibsen på 
telefon 60 49 48 18.

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling tirs-
dag den 21. marts 2023 kl. 17.00..! 
Nærmere herom i næste blad, som ud-
kommer medio  februar 2023.

14. Bataillons
Soldaterforening

Stiftet 4. april 1930

Skydning
Skydning på kasernens 15 meter bane  
(kælderen under bygning Bustrup) på 
onsdagene 11. januar, 1. og 22. februar 
samt den 15. marts, hvor der er sæson-
afslutning.
Der skydes i opdelte hold (corona-
regler), derfor forudgående tilmelding 
til Erik Jacobsen på telefon 23 62 04 68.

Generalforsamling
Afdelingen indkalder til generalforsam-
ling onsdag den 22. marts 2023 kl. 16.00 
på kasernen. 
Supplerende informationer herom i 
blad 1/2023.

København afdeling
Stiftet 10. februar 1932

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

Informationer 
fra lokalafdelingerne
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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: 17. februar 2023.

Hjemmeside: www.fafrsoldat.dk

17. marts - 75 år
791106 - 1968 - 1 BTN - STKMP
Steen Florager,
Vestervænget 46, st.th., 4000 Roskilde.

28. marts - 70 år
280353 - 1973 - 1 BTN - 1 KMP
Karsten Christensen,
Keidamsvej 9, 4760 Vordingborg.

Lolland

17. februar - 75 år
791136 - 1968 - 1 BTN - 2 KMP 
Leif Olsen,
Mosevænget 13, 4900 Nakskov.

18. februar - 75 år
791113 - 1968 - 1 BTN - 2 KMP
Erling Ahmt,
Vesterled 2, 4913 Horslunde.

11. marts - 85 år
375715 - 1958 - 1 BTN - 1 KMP
Erik Nielsen,
Nordmandsvænget 2-O, 4050 Skibby. 

14. januar - 85 år
375719 - 1958 - 1 BTN - 2 KMP
Knud Jørgensen,
Skovmærkevej 8, Marielyst, 
4873 Væggerløse.

17. februar - 80 år
545530 - 1962 - 1 BTN - TKMP
Poul Finn Larsen,
Korsgade 5, 4800 Nykøbing F.

17. marts - 85 år
346092 - 1957 - 1 BTN - 2 KMP
Karl Erik Boesen,
Stationsvej 12, Tingsted, 
4800 Nykøbing F.

Vordingborg

5. januar - 85 år
427205 - 1959 - 1 BTN - TKMP
Finn Thorborg,
Wesselsvej 22, 4760 Vordingborg.

5. januar - 75 år
791105 - 1968 - 1 BTN - STKMP
Jørgen Mathiesen,
Ved Skellet 9, 2670 Greve.

7. januar - 70 år
070153 - 1973 - 1 BTN – STKMP
Bjarne Poulsen,
Kastanievej 9, 4760 Vordingborg.

21. januar - 85 år
350623 - 1957 - 1 BTN - TKMP
Svend Ove Madsen,
Lerkildevej 2, Ebbelnæs, 4780 Stege.

28. januar - 80 år
625372 - 1964 - 1 BTN - 3 KMP
Knud Ole Bennekou,
Rapsvænget 4, 4653 Karise.

28. januar - 70 år
280153 - 1970 - 1 BTN - STKMP
Erik H. S. Jakobsen,
Kløvervænget 7, 4760 Vordingborg.

8. februar - 70 år
080253 - 1973 - 1 BTN - STKMP
Hans T. Darré,
Lupinvej 15, 2.th., 4400 Kalundborg.

9. februar - 94 år
957 - 1949 - 19 BTN - 3 KMP
John Jaques A. Devantier,
Orevej 181, 4760 Vordingborg.

9. februar - 80 år
545914 - 1962 - 2 BTN - 4 KMP
Benny Schmidt Petersen,
Mosevangen 14, 4773 Stensved.

26. februar - 80 år
545743 - 1962 - 1 BTN - 2 KMP
Erik Aage Andersen,
Mågevej 8, 4720 Præstø.

13. marts - 80 år
586914 - 1963 - 1 BTN - 3 KMP
Henrik Tauber Lassen,
Tyttebærvej 6, 4772 Langebæk.

16. marts - 80 år
545880 - 1962 - 1 BTN - STKMP
Erik Christensen,
Turebyvej 31, 4682 Tureby.

FAFR mærker til blazeren

Nyt FAFR blazer-
mærker i guldtrækkeri, 
90x70 mm broderet 
stofmærke, kan nu 
købes ved de fire lokal-
afdelinger. 
Pris 200,00 kr.


