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Rekvirer brochure

Fælledvej 58
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 98 00
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hybylund@post3.tele.dk
Venlig hilsen
Jytte Nielsen

GALTEN
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v/ Dan Hansen
Grundlagt 1959 af Kurt Eli Hansen, KP-hold 4
Hovedvejen 64, 2600 Glostrup • Tlf. 43 96 45 00
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(Poul Nøhr - SG-hold 27)
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THORKILD JENSEN
Vroldvej 92 • 8660 Skanderborg
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Aut. el-installatør AllanRasmussen
KP-hold 86
Odinsvej 24-30, 2600 Glostrup
Tlf./fax 36 48 95 94 - Mobil 28 11 95 94
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FNadministrator
Forsvarsminister Hans Hækkerup meddelte den 20. december 2000, at han overtager posten som øverste FNadministrator i Kosovo den
15. januar 2001, efter at han
den 8. december 2000 blev
udnævnt til posten af FN’s
generalsekretær Kofi Annan.
I sin første officielle udtalelse efter udnævnelsen, sagde Hækkerup, at han vil prioritere arbejdet på at få indført
et demokratisk selvstyre i
Kosovo-provinsen. Hækkerup forventer et parlamentsvalg i Kosovo til næste år (i
2001, red.) og håber, at det vil
sætte gang i det parlamentariske arbejde og standse den
vold, der har præget området
i de seneste år.
Kosovo er i øjeblikket delt
mellem de etniske albanere,
der med stort flertal vil have
en selvstændig stat, samt serberne, der med støtte fra Serbien, vil beholde Kosovo som
en serbisk provins.
Stillingen som FN-administrator er en slags statsminister i Kosovo.
-sker
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MP-elementet, KFOR-2, kaptajn J.K.
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TIL LYKKE

Den 9. Karl K. Andersen, KP-20
Ved Kanalen 9,
413 København K

– fødselsdage i februar

Den 9. Ole A. Westphall, KP-32
Nørregade 36,
8300 Odder

75 år
Den 5. Kjeld V. K. Henrichsen, KP-3
Rahbeks Alle 16,
6700 Esbjerg

Den 10. Ove H. Mahler, KP-20
Toplærkevej 2,
9800 Hjørring

Den 20. Johannes Vahl, KP-1
Tvedhaven 17,
5700 Svendborg

Den 13. Ebbe D. Ravn, KP-22
Hagbardsvej 108,
3650 Ølstykke

Den 22. Helge Simonsen, KP-2
Frederik Måløe Vænget 10,
5610 Assens

Den 17. Poul Brøsted, KP-21
Havnevej 3,
4970 Rødby

70 år
Den 6. Viggo Nielsen, KP-13
Kirkerupvej 61, Kirkerup
4200 Slagelse

Den 18. Peter Holmboe, KP-20
Vestergade 19,
8740 Brædstrup

Jørgen Stougaard, KP-15
Bagsværd Hovedgade 2, 1.tv.,
2880 Bagsværd
Den 11. Helmer Olsen, KP-13
Engerødvej 38,
3200 Helsinge
Den 15. Ejvind Klausen, KP-13
Holdkærs Ager 131,
2770 Kastrup
John Severin Kure, KP-13
Mikkelborg Park 16,
2980 Kokkedal
Den 22. Villy Ø. Pedersen, KP-14
Præstegårds Alle 30, 1 t.h.,
2700 Brønshøj
Den 25. Erling Sørensen, KP-13
Rundforbivej 265, 1.C.,
2850 Nærum

Den 20. Carl Haase, KP-38
Allerupvej 6,
9320 Hjallerup
Den 24. Erik B. Nielsen, KP-21
Plantagevej 5,
4700 Næstved
Den 25. Gregers Kristensen, KP-21
Bakkevej 21,
3450 Allerød
Den 27. Hans-Otto F. Madsen, SG-6
Bellahøjvej 4 B, 7.tv.,
2700 Brønshøj
60 år
Den 2. Heine B. Jørgensen, KP-44
Børup Skovvej 19, Børup Skov
7000 Fredericia
Verner Leth Snog, KP-54
Langedalsvej 6 A,
8220 Brabrand

Den 26. Niels P. Albrektsen, KP-13
Rantzausvej 20,
6200 Aabenraa

Den 8. Lars Heide-Andersen, KP-49
Paamaap Kuua 12, lejl. 202,
3911 Sisimiut (Holsteinborg)

Den 27. Jørgen S. Johansen, KP-13
Italiensvej 26, st.,
2300 København S
65 år
Den 8. Vagn H. Sørensen, KP-21
Dr. Dagmarsvej 18 A,
6760 Ribe

Den 13. Jørn B. Jørgensen, KP-44
Vesterbrogade 16, 4.,
9400 Nørresundby
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Den 16. Ove T. Kristiansen, KP-42
Chr. Winthersvej 8,
7500 Holstebro

Den 21. Ib Faurby, KP-51
Godthåbsvænget 12, 2.th.,
2000 Frederiksberg
Den 23. Leo Bak, KP-58
Allegade 53 1,
7800 Skive
Den 24. Jørgen Andersen, KP-43
Toftevangen 20,
7120 Vejle Øst
50 år
Den 2. Henning Dahlgaard, KP-93
Østervej 14 B, st.tv.,
2600 Glostrup
Kristian Viuf-Larsen, KP-94
Tarrelyk 8,
6200 Aabenraa
Den 4. Finn H. Amos-Frederiksen, KP-92
75 Rue Armand Campenhout,
B-1050 Icelles
Belgien
Den 7. Jørgen Vendeltorp, KP-94
Hans Rasmussens Have 11,
5600 Fåborg
Den 8. Leo B. Madsen, KP-93
Gødsvangsvej 40, Hauge
6870 Ølgod
Den 12. Holger S. Jessen, KP-93
Gl. Ullitsvej 60,
9640 Farsø
Den 14. Lau Jensen, KP-98
Strandpassagen 2, st.,
4800 Nykøbing F
Den 20. Per Klausen, SG-43
Lupinvænget 2,
7280 Sønder-Felding
Den 22. Carsten Sauer, KP-91
Vejlby Vænget 159,
8240 Risskov
Den 23. Sven-Erik Jensen, KP-91
Hvidovrevej 498, 3.tv.,
2650 Hvidovre
Den 24. Steen W. Eriksen, KP-96
Rosenvænget 9,
5250 Odense SV
Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!
Erik, KP-8

Forsvarsminister Jan Trøjborg

Ny forsvarsminister
Socialdemokraten Jan Trøjborg tiltrådte den 21. december 2000 stillingen som forsvarsminister efter
partifællen Hans Hækkerup.
Den nye forsvarsminister er født
den 14. december 1955 i Horsens,
hvor han stadig bor.
Han har været medlem af Folketinget fra 8. september 1987, og minister fra 25. januar 1993, først Industriminister. Fra 28. januar 1994
trafikminister, fra 30. december
1996 erhvervsminister, fra 23.
marts 1998 forskningsminister, fra
10. juli 1999 minister for udviklingsbistand og altså nu Forsvarsminister.
Af den nye forsvarsministers
curriculum vitae fremgår bl.a.:
Dagnæs Skole 1963-72. Udlært
som murer 1976. Ophold på Esbjerg Højskole vinteren 1976-77.
Ealing College, London, 1978. Ingeniør af bygnings- og miljølinjen,
Horsens Teknikum 1986.
Ingeniør i A/S Samfundsteknik
fra 1986. Afdelingsleder i Horsensafdelingen fra 1987.
Medlem af Horsens Byråd 197886.
Formand for Horsens Forenede
Sportsklubber 1989-93.
Vi har ikke kunnet finde noget
om Jan Trøjborgs værnepligtsforhold!
-sker
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Afslutning for
KS-hold 2
Så lykkedes det endeligt at få uddannet
endnu et hold konstabler.
Efter lang tids venten stod 5 konstabler,
4 mænd og 1 kvinde, klar til afslutningsparade den 1. december 2000. Holdet var
oprindelig på 11 konstabler, men under
den 4 måneder lange uddannelse viste det
sig for en uventet stor del af konstablerne,
at det ikke var noget for dem.
Det første hold konstabler blev uddannet i 1998 og her gennemførte 6 personer.
Det var dog også tiltrængt, at vi fik uddannet et nyt hold, idet der ikke var flere tjenestegørende MP-konstabler tilbage ved 2
MPKMP.
Til trods for det lille hold blev dagen
festligholdt på nøjagtig samme måde som
når sergentholdene udnævnes. Programmet indeholdt derfor også de velkendte
stande, hvor konstablerne kunne vise deres
pårørende hvad de havde bedrevet de sidste 4 måneder. Der var mulighed for at
prøve laserhastighedsmåler, alcometer,
skydning med maskinpistol ( dog kun med

løs ammunition) og sidst men ikke mindst
var der en opstilling af MP-sektionens
køretøjer.
Den nyligt overståede bokseeksamen
blev vist på video i elevernes MP-stue i deres indkvarteringsbygning. Til at hjælpe
med forevisningen af materiellet blev alle
MP-sergenteleverne på skolen anvendt.
Det kan måske lyde voldsomt, men på daværende tidspunkt udgjorde vores samlede
styrke af sergentelever 10 mand – dette
blev dog bedre den 4. December, da vi
modtog det nye hold, som p.t. er på 35
mand.
Efter den indledende forevisning af kasernen, materiel og indkvartering var der
tid for de pårørende til at få en kop kaffe,
mens konstabler og sergentelever skulle
klæde om og klargøre til afslutningsparade.
Paraden foregik i gymnastiksalen og
havde deltagelse af ca. 20 pårørende, formanden for MP-foreningen i Nordjylland
Hans Mathiesen, de civile lærere, holdet

»Bedste Kammerat«: OKS-1 J.S. Hertz.

Nr. 1 på holdet: OKS-1 P. H. Jørgensen. Ligeledes modtager af Flidspræmien.
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Konstabelhold 2 med kursusleder KN F. Amdisen og holdfører PL M. Pagter på højre fløj. Ved siden af holdføreren står OKS-1 P. H. Jørgensen, OKS-1 P. E. Jensen, KS J.Stavnsbo, OKS-1 j. S. Hertz og på fløjen KS M. L. Holm.

havde haft , chef og næstkommanderende
fra 2 MPKMP, og alt hvad MP-sektionen
kunne samle af elever.
Kursusleder, kaptajn Amdisen startede
med at byde de pårørende og gæsterne velkommen og gav en kort orientering om uddannelsen til MP-konstabel. Derefter blev
der meldt af til chefen for MP-sektionen
ved Hærens Logistikskole, major O.B.Kristensen, som ligeledes bød gæster og
pårørende velkommen.
Herefter uddelte major O.B.Kristensen
og idrætsbefalingsmand Jes Mose idrætspræmier til de 5 konstabler indenfor skydning, boksning og MP-femkamp. Til slut
blev DMI-plaketten uddelt.
Herefter ankom paradens hovedtaler,
oberst L.B. Christensen – chef for Hærens
Logistikskole. Sammen med ham kom
oberst B.G. Bagge – chefen for Trænregimentet. Oberst L.B.Christensen holdt tale,
hvorefter han udleverede tjenestekort, den
røde baret og uddannelsesbeviser til den
enkelte.
Bedste elev blev overkonstabel af 1.
grad (OKS-1) Peder Henry Jørgensen, oprindelig fra Gardehusarregimentet. Flidspræmien gik ligeledes til OKS-1 P.H. Jørgensen.
Bedste kammerat blev OKS-1 Joachim
Sander Hertz og denne præmie blev over-
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rakt af formanden for MP-foreningen i
Nordjylland Hans Mathiesen.
Dagen blev afsluttet med fotografering
af det nye hold konstabler med efterfølgende reception i gymnastiksalen.
M. Pagter premierløjtnant,
Holdfører GSU-MP

Til gutterne fra KP hold 2
Vi er nogle stykker, der prøver at få
sat navne på billedet, der blev taget af
os inden vi drog til Tyskland. Vi har
fået en hel del navne, men vi mangler
hjælp til de sidste.
For de, der har billedet mangler vi
navn på: Øverst fra venstre nr. 10 og
12, 2. række nr. 6 og 15, 3. række nr.
6, 4. række nr. 5 og 5. række nr. 1
Vil og kan du hjælpe, så kontakt
mig på tlf. 9894-9503, eller skriv til
Ib Lyng, Stendyssevej 67, Horne,
9850 Hirtshals.
På forhånd tak – og tak til de, der
allerede har hjulpet.
Med venlig hilsen
Ib Lyng

Nyhedsbrev fra
MP’erne i Mitrovica - Hold 3
Mitrovica, den 28. december 2000
Det er endnu en gang blevet tid til nyheder
fra Kosovo. Undertegnede, som denne
gang har æren af at komme med et indlæg
til »Det røde betræk« sidder i øjeblikket
som vagthavende på vores station i Olaf
Rye lejren.
Situationen hernede har udviklet sig en del
siden sidste nyhedsbrev.
Som læserene sikkert ved har albanske
oprørere angrebet ind i Serbien. Dette har
gjort, at stemningen er spændt flere steder
i Kosovo. I det Danske AOR (Area Of Responsibility) er situationen dog forholdsvis rolig. Der har dog været enkelte skudepisoder. Men som nævnt er det svært for os
danskere at mærke, at situationen hernede
er optrappet.
Vores anden lejr Holger Danske, som
ligger i serbisk område, var den 22. november udsat for et angreb med 2 håndgranater. Lad mig med det samme nævne,
at ingen kom til skade ved angrebet. De 2
granater sprang uden for et kommandokontor og en messe. Disse steder er som
regel meget befærdede, og derfor må det
betegnes som værende meget heldigt, at
ingen kom til skade.
Specielt da der blev fundet utallige
fragmenter i både vinduer, mure og køretøjer.
Hvad angår mistænkte, har vi det svært,
der er nemlig, mærkelig nok, ingen vidner.
Desuden har mange folk i Kosovo adgang
til våben pga. krigen, så man kan ikke bare hente den hårde kerne, der normalt har
med våben at gøre.
Hvad angår motivet til angrebet, kan det
være alt fra drengestreger til et politisk
budskab.
Nu vi er ved Holger Danske lejren skal
det nævnes, at der på det seneste har været
mange MP-patruljer på besøg i denne lejr
i de sene aftentimer/nattetimer.

Dette kan skyldes, at de i denne lejr, har
sværere ved at tyde alkoholbestemmelserne, end de har det i vores lejr (Olaf Rye).
Eller måske skyldes det, at vores konstante tilstedeværelse i Olaf Rye, afskrækker
soldaterne til at bære deres brandert stille
og roligt eller simpelthen ikke »tør« andet
end at følge bestemmelserne.
En anden type opgaver, vi på det seneste
har haft mange af, er færdselsuheld. Dette
kan ikke kun tilskrives de lokales mangel
på kørefærdigheder, men også de danske
soldaters manglende evne til at bedømme
stigninger, hældninger, vejbredder og hastighed. Det er nu blevet koldt hernede, og
det er derfor ofte meget glat, og denne faktor spiller jo som bekendt også en vigtig
rolle når det gælder færdselsuheld.
Der har selvfølgelig også været husundersøgelser og utallige indsatsberedskaber. Bl.a. var vi klar til indsættelse på både
den albanske og serbiske flagdag. Begge
gange blev der selvfølgelig ikke brug for
vores indgriben, men vi var klar.
Der har dog været uroligheder i vores
område. Der har været uroligheder i både
Mitrovica syd og nord.
UNMIK-Police stationen i Zubin Potok, som vi arbejder meget sammen med,
har været udsat for et angreb med en håndgranat og en geværgranat. Angrebet var
ment som en advarsel, da det kun var rettet
mod tomme biler og et tomt kontor.
Angrebet kan hænge sammen med, at
UNMIK-Police stationen i Leposavic (det
belgiske område) blev raseret af vrede serbere. Serberne var sure over, at en af deres
landsmænd var blevet anholdt for at køre
spirituskørsel.
Under dette blev der dræbt en serber, da
han forsøgte at køre igennem porten til
UNMIK-Police stationen. Men serberne
fik lov til at ødelægge stationen, hvilket er
meget kritisabelt, da UNMIK-Police nu
har tabt ansigt, og serberne tror, de kan
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gøre som det passer dem. Derfor kan angrebet i Zubin Potok hænge sammen med
at serberne også der vil vise hvem der bestemmer.
En begivenhed som var omtalt i de danske medier var vores 100 km march. Ja, vi
kalder den nu »Dødsmarch«, men da medierne har omtalt denne march i - ja, mildt
sagt ikke flatterende vendinger, har vores
chef omdøbt den til 100 km march.
Grunden til, at denne march blev omtalt
i medierne, var at mange soldater fik små
skader og nogle enkelte fik mere alvorlige
skader. Derfor mente man ikke, at vores
soldater kunne opretholde det nødvendige
beredskab og besætte de nødvendige poster.
Dette havde vi dog ikke problemer med,
men næste gang denne march afholdes, vil
en læge tage soldaterne ud af marchen,
hvis de viser tegn på at de har fået en skade eller er ved at dehydrere. Marchen vil
blive afholdt igen i januar.
Sergenterne M. Dam, S.B Andersen og
J.M.F. Harrold vil, hvis tjenesten tillader
det, deltage. J.H. Justesen har gået marchen
og gennemført på den flotte tid 17 timer og
30 minutter. Den hurtigste tid blev sat af en
inder, der løb de 100 km på 12 timer.
Jeg vil i den forbindelse nævne, at der
gik rygter om at de indiske soldater snød,
eftersom der var nogle soldater, der så dem
stige ind og ud af de indiske følgekøretøjer. Dette er dog ikke bevist.
Under denne march var der to danske
soldater, der valgte at krydse grænsen til
Serbien. De to soldater mente åbenbart, at
det var meget sandsynligt, at marchen gik
igennem Serbien??? De to soldater tilbragte nogle timer i Serbien, hvor de blev afhørt, men de led ikke nogen overlast.
Da de kom tilbage til Kosovo fortsatte
afhøringen, denne gang var det bare os, der
stod for afhøringerne.
I skrivende stund er vi jo i december
måned, derfor har vi da også lavet noget
julehygge. Vi har bl.a. haft en klippe/klistre dag, hvor SSG N.C. Eriksen »tvang« os
alle sammen til at lave mindst et stykke juletræspynt til MP-stationens juletræ.
Men bort set fra dette med julepynten,
som jo ikke er noget for en MP-SG, der er
2 meter høj, fire meter over skuldrene og
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har hår imellem tænderne, så var det en
hyggelig aften med gløgg og ris a la mande. Vi har haft den tradition, at vi har set
»The Julekalender« hver morgen kl.
08:30. Man skal jo mærke, det er jul.
December måned var også måneden, vi
fik fjernsyn. Det er utrolig dejligt igen at
kunne følge med i, hvad der sker i Danmark og i resten af verden.
Det at være hernede i julen har ikke
været så slemt. Det er selvfølgelig ikke så
hyggeligt som at holde jul derhjemme,
men man er omgivet af gode venner, og familie, kærester og venner har været flinke
til at sende julehilsner.
Ja, vi fik jo også en julehilsen fra »Det
røde betræk«, og den vil jeg gerne, på hele
MP-elementets vegne sige mange tak for.
Netop som jeg skriver dette, er vi ved at
lægge os i baghold for nogle tyve, der gentagene gange har forsøgt at lave indbrud i
den danske produktionsskole. Men denne
gang vil der være fire MP-SG, der venter
på dem. Så nu må vi håbe de forsøger sig
igen her i nat, for så får de en dejlig juleoverraskelse.
Her fornyelig har vi sendt SG A.B.D.
Christensen til Danmark, da han er blevet
opereret. Det hele startede med en halsbetændelse som han fik på sin leave i Danmark. Da han så ankom til vores lejr kunne han derfor næsten ikke tale.
Han gik derfor ned til vores infirmeri,
der straks sendte ham til det franske felthospital med besked om, at han skulle opereres for en byld. Dette kunne de imidlertid ikke klare, så han blev sendt videre til
det tyske felthospital den næste dag. Her
blev han opereret, men det forværrede
hans tilstand så meget, at han blev sendt til
Danmark.
Her er han så nu, og han er i kraftig bedring. Vi ved dog ikke om han kan nå at
komme ned til os igen inden vores hold
bliver afviklet. Vi ønsker ham alle en god
bedring, god jul og et godt nytår.
Det var alt for denne gang.
Der er nu kun tilbage at ønske alle jer i
Danmark en god jul og et godt nytår fra
hele MP-elementet.
Med venlig hilsen
SG-MP J. K. Sørensen

Arbejdet er
i gang

Af kaptaj
C.C. Mørk (Mn
2. MilitærpolPO),
itikompagni.

Uddannelse og opstilling af Hærens MP-enheder skal i
fremtiden ske i Aalborg.
Baggrund
Der er allerede sagt og skrevet meget omkring beslutningen om at centralisere uddannelse og opstilling af Hærens militærpoliti i Aalborg. Nærværende indlæg er
imidlertid ikke endnu et bidrag til debatten
vedrørende det fornuftige eller forsvarlige
i denne beslutning, der jo i sidste ende er
en konsekvens af det seneste forsvarsforlig.
Derimod mener jeg, at det er på sin
plads at orientere lidt om det arbejde, der
gennem længere tid har fundet sted for at
implementere denne centralisering, således at også de tidligere tjenestegørende
MP’ere får forståelse for, hvad det egentlig
er, der i øjeblikket foregår ved MP, og hvilke konsekvenser det nødvendigvis må få
for fremtiden.
Centraliseringen af MP er som nævnt
en konsekvens af ”Forliget om Forsvarets
ordning 2000-2004”, og allerede i 1999
gik man i gang med en omfattende analyse for at klarlægge en model for fremtidens MP. Udover naturligvis Trænregimentet (TRR) var såvel de to militærpolitikompagnier (MPKMP) som Hærens Logistikskole (HLS) involveret i dette arbejde, og det hele mundede ud i et forslag, der
i grove træk gik ud på, at MP skulle samles i Aalborg samtidig med at man udskilte den del af TRR, der var placeret i Farum, og oprettede en ny enhed i Vordingborg (DANILOG).
I den forgangne sommer, da konsekvenserne af denne beslutning begyndte at nærme sig, blev der så nedsat en arbejdsgruppe (AG) med deltagelse af de to MPKMP,

der fik til opgave at implementere selve
centraliseringen, således at den mere praktiske del af arbejdet kunne forløbe så
smertefrit som muligt.
En anden opgave for AG var at definere
de fremtidige opgaver for de enkelte MPenheder i Aalborg, herunder den endelige
organisation og deres indbyrdes arbejdsfordeling. Dele af den efterfølgende redegørelse er således i nogen udstrækning baseret på AG forslag, og der skal derfor tages det forbehold, at TRR endelige godkendelse af AG forslag til den fremtidige
struktur ikke i skrivende stund foreligger.

6. Militærpolitikompagni
Lad os først og fremmest slå fast, at 6
MPKMP ikke lukker, således som det fejlagtigt fremgik af sidste udgave af DRB
(nr.10/2000). Kompagniet er flyttet til Aalborg og skal fremover ikke uddanne værnepligtigt MP-personel, ligesom kompagniet i den daglige tjeneste kun vil være bemandet med en lille kadre af nøglepersonel. Som det ligeledes blev nævnt i sidste
nummer af DRB, er den nye chef for 6
MPKMP allerede udpeget, idet major
Søren Nørgaard tiltrådte denne funktion
allerede pr. 15. november 2000.
6 MPKMP vil i krigstid høre under
Hærens Operative kommando (HOK), idet
det tidligere tilhørsforhold til Østre Landkommando (ELK) ophører med nedlæggelsen af sidstnævnte med virkning fra
1. januar 2001.
I dagligdagen vil 6 MPKMP fortsat
være en selvstændig underafdeling under
TRR, men kompagniet vil kun have en en-
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kelt enhed underlagt, nemlig 5 MPDET,
som jo er DIB’ens MPDET og faktisk
TRR eneste tilbageværende enhed fra reaktionsstyrkerne. De øvrige DIB-enheder
ved TRR etableres nemlig ved DANILOG
i Vordingborg. 5 MPDET vil ligeledes
være kadrebemandet med nøglepersonel
til deltagelse i DIB’ens aktiviteter og administration af personellet.
I tråd med dette forhold, vil en række af
de fremtidige opgaver for 6 MPKMP være
af international karakter, herunder bl.a. ansvar for uddannelse af MP-personel forud
for udsendelse til udlandet samt koordinering af øvrig MP-støtte i f.m. international
uddannelse.
Desuden er det hensigten, at chefen for
6 MPKMP skal fungere som en slags sagsbehandler for TRR vedr. MP-faglige forhold.

2. Militærpolitikompagni
Al uddannelse af værnepligtige MP-sergenter vil i fremtiden foregå ved 2 MPKMP, hvilket vil ske i henholdsvis 1 MPDET og 4 MPDET. Samtidig vil kompagniet fortsat indeholde 3 MPDET, men denne enhed får i fremtiden status som kadreenhed.
Derved er alle tre MPDET, det tilhører
de tre brigader under Danske Division nu
underlagt 2 MPKMP, hvilket jo virker meget naturligt, eftersom 2 MPKMP i forvejen i krigstid er divisionens MPKMP. Chefen for kompagniet – i øjeblikket major
P.G. Kristensen – vil fortsat tillige være divisionens MP-officer, og i dagligdagen vil
man fortsat være en selvstændig underafdeling under TRR ligesom 6 MPKMP.
Varetagelsen af den fredsmæssige MPtjeneste vil i fremtiden alene henhøre under 2 MPKMP. Dette vil betyde, at man fra
Militærpolitistationen (MPSTN) i Aalborg
skal dække hele landet, hvilket i sagens
natur er en stor opgave.
Imidlertid er alle de tidligere normer fra
MPSTN i det ”gamle” 6 MPKMP blevet
overført til 2 MPKMP, således at MPSTN
er dobbelt så stor som hidtil, hvilket betyder, at MPSTN normeres med 20 faste stationsfolk, ligesom man naturligvis fortsat
også vil anvende værnepligtigt personel til
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varetagelse af den fredsmæssige MP-tjeneste. Yderligere er det håbet, at der bliver
mulighed for at råde over en lokalitet på
Sjælland, således at der kan oprettes MPSTN i kortere eller længere perioder ad gangen, da der på trods af den faste forbindelse over Storebælt stadig er et ”pænt” stykke vej at skulle tilbagelægge, når der løses
opgaver på Sjælland.

Etableringen i Aalborg
Den mere praktiske del af arbejdet har været
i gang siden starten af december 2000. Arbejdet har bestået i at få overdraget diverse
papirer, materialer og effekter samt at tilvejebringe tilstrækkelig plads på Hvorup Kaserne, således at MP i den nye udformning
kan få de nødvendige arbejdsvilkår.
MP vil i fremtiden være etableret i 2
MPKMP hidtidige kompagnibygning
(Bygning 27) samt i en del af den tilstødende bygning (Bygning 26), hvor Forsvarets Bedriftssundhedstjeneste (BST) hidtil
har været placeret.
For at dette kan lade sig gøre, har det
været nødvendigt at gennemføre en række
ændringer i den nuværende bygning, herunder sammenlægning af et par kontorer
og isætning af en dør mellem de to bygninger samt etablering af et briefinglokale
og en stilleplads m.v. Derfor har man i
snart to måneder måtte affinde sig med at
skulle arbejde i larm og støv fra de mange
håndværkere, ligesom den nye kadre i 6
MPKMP allerede er blevet flyttet rundt på
kasernen et par gangen, inden man kan
etablere sig ide endelige lokaler.
Problemet er jo, at MP ikke er de eneste, de i øjeblikket oplever store forandringer og flytninger, og da centraliseringen
bl.a. er sket samtidig med nedlæggelsen af
Dronningens Livregiment på nabokasernen, er der mange ting, der skal gå op i en
højere enhed. Det omfattende byggerod og
de lidt kaotiske forhold er dog midlertidige, og vi er nu tæt på at være på etablerede i den nye organisation.

Konsekvenserne
Som det allerede tidligere er nævnt, vil én
af de mest synlige konsekvenser af hele
centraliseringen være, at man fremover fra

Aalborg vil skulle løse MP-opgaver i hele
landet, hvilket i sagens natur vil give noget
mere kørsel. Medmindre man i forvejen
befinder sig på Sjælland på en midlertidig
lokalitet, vil det også betyde, at beredskabet er noget lavere m.h.p. at rykke ud til
pludseligt opståede opgaver, herunder bl.a.
eskorteringer, bevogtninger og ikke mindst
støtte til inspektioner i rammen af CFE og
OSCE.
Omvendt bør det også give en række fordele, at man i fremtiden har samlet al ekspertisen på det samme sted, således at både
udvikling, uddannelse og gennemførelse af
den fredsmæssige MP-tjeneste gennemføres centralt fra henholdsvis HLS og de to
MPKMP. I hvert fald kan vi, der allerede
har taget hul på den nye organisation, godt
se mange fordel i den nye struktur.
For alle de ”gamle” MP’ere vil den
væsentligste konsekvens nok være, at de
årlige jubilarstævner sandsynligvis fremover vil blive afholdt i Aalborg.

Hvorvidt man i den forbindelse vil lade
det gå på skift mellem HLS og TRR, således som der har været luftet tanker om, er
vel i den forbindelse mindre væsentligt,
men under alle omstændigheder skal jeg
på vegne af 2 MPKMP ikke lægge skjul
på, at man skal være velkommen til at gøre
brug af vores faciliteter hvert eneste år. Og
uanset hvor det næste jubilarstævne bliver
placeret, så håber vi på, at vi i den forbindelse får lejlighed til at fremvise vore
”nye” lokaliteter på Hvorup Kaserne, hvor
hele Hærens Militærpoliti nu er placeret
samlet.

Det sidste slag

kunne Livgarden jo bruge imens deres
egen ombygning fandt sted.
Derfor en livgarder i hovedvagten på
Farum Kaserne.
Kom op til bygning 42, og kunne konstatere, at bilerne holdt på de samme pladser foran bygningen - de var godt nok alle
sammen blevet til den sidste nye model.
Ellers lignede det sig selv. Trådte ind i
bygningen - lugten som jeg huskede den den var der stadig, rundt om hjørnet og ned
ad gangen.......
Hvad ser jeg - en MASSE af de gode
gamle kollegaer, jeg har haft gennem tiden
på Farum kaserne. Der var mange - både af
dem der var der, da jeg kom til Farum Kaserne første gang, dem fra mit eget hold,
dem fra holdene efter, hvor jeg gjorde tjeneste i kompagniet, samt af dem, der har
gjort tjeneste efter min afgang fra kompagniet.
Nå! Ind på stuen - hvor fanden er alle
tingene henne..... - altså det der hang på
væggene - alle de gamle MP-armbind, billederne, nummerpladerne osv. osv. Der

Det var overskriften på et brev jeg modtog
i starten af november måned. Jeg tænkte
»hvilket slag«, og læste resten af brevet.
Jo, den var god nok - MP-stuen på Farum
Kaserne skulle lukke og slukke, for at flytte til Vordingborg Kaserne.
Der var indbudt til »Det sidste slag« på
MP-stuen i bygning 42. Jeg tænkte »Det
skal jeg være med til« og ringede til MP og
meddelte, at jeg gerne ville deltage i det
sidste slag.
Dagen kom, og jeg tog af sted med en
smule sommerfugle i maven - hvem kom
med til festen? Var der nogle fra den gang
jeg var stammand i kompagniet? osv.!
Kom til kasernen og blev modtaget af
en livgarder i vagten, der pænt lod mig
passere.
Jeg tænkte »En livgarder her - hvorfor
det?« Jo, Livgardens Kasserne er under
ombygning, og så stod der nogle tomme
bygninger på Farum Kaserne - og dem

Trænregimentet

6 MPKMP

5 MPDET

2 MPKMP
MPSTN

Uddannelse

1 MPDET (AFS)

3 MPDET

4 MPDET (AFS)

13

hang en masse billeder af let påklædte damer – meget kønne, men ikke lige det, jeg
havde forventet, da jeg trådte ind på stuen.
Fik hilst på endnu flere kendte ansigter det tegnede til at blive en rigtig hyggelig
aften.
Fik også forklaringen på hvor alting var
henne - Det er pakket ned og på vej til
Vordingborg kaserne - Ned til stuens nye
lokaler. Der faldt en sten fra brystet - tingene var altså ikke smidt ud, blot pakket
sammen.
Fik en øl og faldt i snak med folk. Da
det blev spisetid blev selskabet kommanderet ned i Københavns Pionerforenings
lokaler - lige uden for vagten.
Kom inden for og fik en øl mere, mens
vi ventede på at gå til bords. Gik til bords
og fik noget meget lækkert mad at spise
(Tak til kokken), samt lidt flere øl.
Under middagen blev det annonceret, at
der ville komme et tre mands jazzorkester
og underholde selskabet senere, samt at
der ville blive holdt tale af diverse personer, der iblandt fra MP-lokalforening
København.
Da spisningen og kaffen var vel overstået gik turen tilbage til stuen, hvor der
blev hældt flere øl ned. Nu var der kommet
et par yndige damer, som stod for serveringen af diverse drikkevare. Der blev talt
med gud og hver en mand - og vi blev klogere og klogere, jo mere alkohol der kom
indenbords.
Så kom jazzorkesteret - hvilket orkester!!! Det var flot, blot blev anden halvleg
ikke så vellykket som første, men godt det
var det.
Der var stadig ikke holdt nogen taler for
forsamlingen, men der blev stadig talt med
hinanden.
Klokken blev efterhånden mange og der
var nogen der begyndte at tage hjem efter
en fornøjelig aften. Der var også en del af
selskabet, der var blevet godt stegte, men
ikke ubehersket.
Så blev klokken over midnat og så skete der noget inde i hovedet på et par af
gæsterne.
Det sidste slag skulle slås - ikke mod
andre, men mod bygning 42. Jeg må tilstå,
at jeg synes det er FULDSTÆNDIG
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UTILGIVELIGT, at man lægger sådan en
opførelse for dagen. Det kan I fandeme ikke være bekendt!!
Det er meget med vilje jeg ikke nævner
navne og hvad der skete her - de ved sikkert godt, hvem det er, og hvad der skete de, der gjorde det.
Der blev råbt højt fra nogen side, og så
begyndte andre at rydde op efter de, der
havde mistet forstanden.
På dette tidspunkt holdt min taxa uden
for og ventede, så jeg fattede mit tøj og
daffede hjem - godt beruset og en smule
skuffet over den sidste episode - Tænk på
dem, der har ansvaret for bygningen hvem skal betale for Jeres vandalisme??
Dagen efter vågnede jeg op med tømmermænd, og med en god oplevelse rigere
- dog lige bortset fra det sidst nævnte.
Jeg vil gerne her sige tak til dem, der
havde arrangeret dette »Det sidste slag« på
MP-Stuen.
Det var et flot arrangement.
Jeg glæder mig allerede til at være med
til »indvielsen« af MP-stuen i dens nye lokaler på Vordingborg kaserne.
Jeg skrev, at der skulle holdes taler, bl.a.
af Lokalforening København, men jeg
fandt ikke rigtig plads til det i det meget
hyggelige selskab, så derfor kommer her,
hvad jeg havde tænkt mig at sige:
»Kære MP’ere!
Nu er vores tilholdssted på Farum kaserne væk - De fysiske ting bliver godt nok
flyttet til Vordingborg kaserne, men der er
ikke mere MP på Farum Kaserne.
Hvordan skal man nu holde forbindelse
til sine gamle kollegaer?? – De fleste af Jer
er sikkert medlem af MP-Danmark og får
den vej igennem Det Røde Betræk. Men for
at lave Det Røde Betræk, så skal der være
nogle aktive i MP-Danmark, og for at de
kan være aktive, så skal der være nogle aktive lokalforeninger. De, der sidder i hovedforeningen kommer et eller andet sted fra, nemlig - fra en lokalforening, så derfor:
Nu hvor det sidste sted på Sjælland, for
tjenestegørende MP’ere i hæren lukker, så
er der ingen steder at gå hen, hvis man ønsker en kontakt til sine gamle kollegaer, så
derfor vil jeg opfordre selskabet til at blive
meldt ind i den lokalforening, man nu en

gang tilhører (Det står i Det Røde Betræk),
for derigennem at styrke MP-Danmark, så
vi stadig har et sted, hvor vi kan få arrangeret ting og sager, så vi stadig kan se vores gamle kollegaer.
Det gælder også de officerer, der har
været tjenestegørende ved MP. Vi har ingen mulighed for at holde kontakt til Jer,
hvis ikke i melder jer ind. Og jeg kan jo se,
at jeres interne net har virket, for I er jo en
del tilstede i aften.
Meld Jer ind i dag, i stedet for at vente
til i morgen - for da har i glemt det.
Jeg ved ikke hvad det koster i andre lokalforeninger, men i Lokalforening København koster det 40,- kroner om året. Et
medlemskab af Lokalforening København
har ikke direkte indflydelse på Det Røde
Betræk, men indirekte, så har det.
Det var ordene fra min side. Alt i alt en
rigtig hyggelig aften - med en enkelt knast.
Med venlig hilsen
Finn Gammeltoft Fleron
Fleron@iname.com

Nordjysk
generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i MP-foreningen Nordjylland, tirsdag den 6. marts 2001, kl.
19.00 i MP-stuen, Hvorup kaserne.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag til behandling på generalforsamlingen, i henhold til vedtægterne
§ 13.2 pkt. 5, skal være bestyrelsen i
hænde senest en uge før generalforsamlingen (sendes til H. Mathiesen,
Bøgevænget 9, 9430 Vadum).
Vi ser gerne et talrigt fremmøde, idet
vi gerne vil høre om eventuelle nye
tiltag i foreningen.
Bestyrelsen

MP-Tissø’s
foreløbige program
- for 1. halvår 2001
Fredag den 19. januar
Forsinket Julefrokost kl. 18:00. Pris: 75 kr.
Risbjergvej 27, Vimmervej
- hos Anna og Erik
Tilmelding til Jørgen: 5825-0097
eller Erik: 5826-3195.
Lørdag den 27. januar
Vi deltager i indvielsen af den nye MP-stue
på Vordingborg kaserne kl. 14:00 - ca. 17.
Vi kan snakke om samkørsel
- ring til Erik: 5826-3195.
Onsdag den 14. marts
Lokalforeningerne København,
Storstrømmen og Tissø arrangerer tur
til Folketinget kl. 16:50 - 19:30.
Spisning i Snapstinget 60 kr. + drikkelse.
Begrænset deltagerantal.
Ring til Erik: 5826-3195.
Fredag den 16. marts
Generalforsamling kl. 18:00
hos Gitte og Jørgen, Søvejen 33, Jerslev.
Torsdag den 26. april
Hjemmeværnsorkesteret spiller på
Antvorskov kaserne kl. 19:00.
Lørdag den 28. april
Repræsentantskabsmøde i Odense.
Torsdag den 10. maj
St. Bededagsaften på Kastellets vold.
Lørdag den 9. juni
Grisefest.
Fredag-lørdag-søndag 8.-9.-10. juni
»MP-Træf Øst«
På gensyn
Bestyrelsen

MP-Tissø, MP-København og
MP-Storstrømmen
Husk tilmelding vedr. Folketingsbesøget
(14. marts) til mig senest 24. februar
2001 (se DRB nr. 10/2000).
Venlig hilsen
Johs. Lind Johansen (tlf. 54 86 15 15)
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Mineplejl med til Afrika
Den 23. november 2000 afgik fragtskibet
Dana Hafnia fra Esbjerg havn lastet med
udstyr til den danske FN-styrkes mission
i Afrika. Med om bord var der også et sæt
mineplejle, som de danske ingeniørtropper kan anvende, inden de begynder at
bygge den danske lejr nær FN-hovedkvarteret i Eritreas hovedstad Asmara.
De danske soldater vil i almindelighed ikke være udsat for minefare, da Asmara
ligger langt fra de grænseegne, hvor stillingskrigen mellem Eritrea og Etiopien er
blevet ført indtil våbenhvilen i år.

Effektiv og hurtig minerydning
Når et minefelt skal ryddes, er det danske
forsvar godt rustet med mineplejlen - et effektivt redskab til hurtig rydning af et mineret område.
Hos ingeniørtropperne på Farum Kaserne uddannes danske soldater til at anvende
en af de store minerydningsmaskiner på
markedet, nemlig mineplejlen fra det danske firma Hydrema. Når hele ordren er leveret, vil forsvaret råde over14 mineplejle.
Et sæt mineplejle skal som standard indgå
i alle bataljoner. Alle udsendte enheder på
Balkan og i Afrika medbringer et sæt mineplejle.
Mineplejlen er velegnet til at rydde store flade landområder. Fortil er den lange
og tunge maskine forsynet med en række
kraftige jernkæder, hvor der er monteret
hamre. Når jernkæderne roterer og rammer jorden med stor kraft, vil de miner, der
måtte ligge i jorden, eksplodere. Af hensyn
til førerens sikkerhed kører en mineplejl
baglæns, når den arbejder. For at kunne
styre og holde retningen modtager føreren
via radio direktiver fra en soldat i et pansret køretøj parkeret i nærheden. Mineplejlene opererer altid parvis. Skulle den ene
maskine rammes af uheld under arbejdet,
kan den anden fortsætte operationen med
den nødvendige kapacitet.
Med plejlen kan et minefelt ryddes med
stor sikkerhed for det personel, der skal
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gøre arbejdet. Samtidigt skrider arbejdet
frem med forholdsvis stor hastighed. En
person kan manuelt rydde fra 1 til 10 m2
om dagen. En mineplejl, der kører med tre
km/t, kan derimod rydde flere km2 om dagen. En væsentlig praktisk hindring for
den, der rydder manuelt, er vegetation.
Lav vegetation er ingen hindring af mineplejlen. Ved minerydning med plejlen skal
der ikke bruges tid på at konstatere
præcist, hvor en eller flere miner befinder
sig.
I kraft af den tekniske udvikling bliver
anti-personel- og panserminer stadigt mere avancerede. Men på en lang række andre punkter er der en stor teknologisk kløft
mellem i- og ulandes minekapacitet. En
soldat kan komme til at stå over for både
sofistikerede amerikanske high-tech miner
og simple eller hjemmelavede miner, der
er fremstillet af de ting, der måtte være til
rådighed for en oprørshær. Et moderne
forsvar må derfor beherske et bredt spekter
af metoder til minerydning.

Danmark mineramt
Danmark er på listen over verdens godt 60
mineramte lande.
De gamle tyske sø- og landminer, der
ligger i dansk jord og danske farvande udgør stadig en minefare. Under besættelsen
minerede de tyske tropper hele den jyske
Vestkyst. Man forventede, at en allieret invasionsstyrke ville gøre landgang netop
her.
En del af de tyske miner blev fjernet og
uskadeliggjort umiddelbart efter Anden
Verdenskrig. Dette arbejde blev udført af
tyske soldater. De tilbageværende miner,
der ligger på fredede områder, bliver liggende. I de kystnære områder, hvor landskabet tydeligt og hurtigt ændrer form,
fjerner forsvaret de miner, der efterhånden
dukker frem. Det er også forsvaret, der
påtager sig opgaven med at fjerne de søminer, som danske fiskere stadig får i garnene.

Lokalforening Storstrømmen
orienterer:

Fanerne var
til stede

Indvielse af MP-stue

Såvel Militærpolitiforeningen i Danmarks
fane som MP-lokalforening Nordjyllands
fane var til stede ved Dronning Ingrids begravelse den 14. november 2000.
Fanerne indgik i den store faneborg,
som sammen bragte bl.a. Danske Soldaterforeningers Landsråds honnør ved Dronning Indrids begravelse.
MP-foreningens fanebærer Mogens J.
Holm, KP-12, og fanevagt Johs. Lind Johansen, R1, KP-18, samt MP-lokalforening
Nordjyllands fanebærer Gert Bøjer Jensen,
KP-89, fortæller samstemmende, at det var
en ærefuld oplevelse at deltage i honnøren
foran Københavns Hovedbanegård.
Militærpolitiforeningen i Danmark bidrog dermed til den store folkelige – og
stilfærdige – kondolencehilsen til vort
Kongehus og til den sidste hilsen til Dronning Ingrid på dronningens sidste rejse til
gravpladsen ved Roskilde Domkirke.
Johs.

Alt er nu timet og tilrettelagt for en festlig
indvielse/housewarming af vores MP-stue
på Vordingborg kaserne.
De sidste møbler og effekter ankommer
primo december, hvorefter vi efter sortering og rengøring går i gang med indretningen. Så sæt allerede nu, et stort kryds i
din nye kalender ud for:

Lørdag den 27. januar 2001,
kl. 14:00 - ca. 18. stedet er Sergentmessen,
MP-stuen/Vordingborg kaserne, og emnet
er:

INDVIELSE/HOUSEWARMING
med lidt godt til ganen og hyggeligt samvær med »gamle« MP’ere samt inviterede
notabiliteter. (Hovedforeningens fane vil
også være repræsenteret!).
Vi håber at se rigtig mange af vores
medlemmer - inviter konen eller kæresten
med!
Også MP-kammerater fra de andre lokalforeninger er hjertelig velkommen.
Husk check-in i hovedvagten!
Ordensdekorationer, medaljer og jubilartegn kan anlægges.
Dagfinn Holmberg

Fanerne (MP i midten)
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MEDDELELSER FRA
MP-ØSTJYLLAND

Fra venstre værten Kristian Thomsen, KP-94,
foredragsholderen Søren Rand, MPO, og arrangøren Henning Enemærke, KP-41. (Foto: Steen
Ladefoged)

På politistationen i Skanderborg var forventningerne store, da lokalforeningen fik
besøg af major Søren Rand, MPO. Stedet
var valgt for at give medlemmer bosiddende i den sydlige del af vort lokalområde
mulighed for at deltage i foreningens arrangement med mindst muligt besvær,
men desværre blev denne mulighed ikke
udnyttet, da det var de sædvanlige kernemedlemmer, der mødte op.
Søren Rand (SR) var veloplagt og præsenterede os for »Her er mit soldaterliv«.
Det startede i 1959 med rekruttiden ved
forsyningstropperne i Padborglejren og
sluttede næsten 40 år senere med pensioneringen i 1999.
SR er således ikke »født« MP’er, men
har dog gjort tjeneste ved MP-enheder eller haft ansvaret for MP-opgaver, så vi regner ham som »en af vore«.
MP-tiden omfattede tjeneste som instruktør på MP-skolen på Østerbros Kaserne 1964-72, hvor mange af vore medlemmer må have modtaget instrukser fra ham.
I 1975 var SR tilbage i MP-regi ved
Hærens Træn- og MP-skole (HTMS) og i
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1980 blev han NK ved MPKMP/VLK. Efter en tur på Cypern vendte han tilbage til
MPKMP/VLK som chef, og efter en kort
tjeneste i regimentstaben, blev SR chef for
MP-sektionen i Forsvarskommandoen.
I 1992 blev han som mange andre tjenstgørende kommanderet til UNPROFOR i det
tidligere Jugoslavien. Selv som pensionist
var der brug for SR, da Dansk Røde Kors
ansatte ham som ansvarlig for sikkerheden
ved organisationens arrangement i forbindelse med åbningen af Øresundsbroen.
Et gennemgående træk hos SR er, at
»man kan hvad man skal« og kombineret
med hans platform, at »man skal tro på sig
selv«, danner det grundlaget for en principfast soldat og officer. Tilhørerne fik også
det indtryk, at det i stærk form har præget
hans tjeneste, som var både begivenhedsrig og udfordrende.
F.eks. da han den marts 1992 sad i familiens skød og spiste spaghetti. Pludselig
ringede telefonen og i den anden ende af
røret var en major fra personelsektionen
ved HOK - og dagen efter var SR pligtskyldig på vej til Dvor i det serbisk-kroatiske Krajina.
En spændende aften, der sluttede med
arrangør Henning Enemærkes tak til Søren
Rand og til værten Kristian Thomsen.
Steen Ladefoged,
SG-8, sekretær

AKTIVTETSKALENDER
Bestyrelsen arbejder på foreningens næste
arrangement, den årlige generalforsamling, der bliver afholdt i uge 12. På grund
af det store fremmøde vil vi forsøge at finde et mere egnet sted end Raadhus Kaféen,
hvor det både kniber med plads og parkering. Traktementet - de traditionelle gule
ærter med tilbehør - bliver der bestemt ikke rørt ved.

GENERALFORSAMLING
MP-foreningen Sønderjylland afholder ordinær
generalforsamling torsdag den 15. marts 2001,
kl. 19:00 i Gredstedbro Hjemmeværnsgård (Det
er den gamle børnehave ved siden af skolen i
6771 Gredstedbro).
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
Godkendelse af fuldmagter.
3.
Formanden aflægger beretning for det
forløbne år.
4.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
samt budget.
5.
Fastsættelse af kontingent for 2002.
6.
Behandling af indkomne forslag.
7.
Valg af:
a. Formand Erik Stokholm, (KP-1)
b. Bestyrelsesmedlem Michael Kirkegaard (FLV-MP)
c. Bestyrelsessuppleanter Niels Lampe
(SG-94) og Hans Heinrich Holtzmann (KP-7).
d. Revisorer Erling Keller (KP-17) og
Carl Frode Flint (SG-49)
e. Revisorsuppleant Peter Terp Kraft
(KP-98)
f.
5 repræsentantskabsmedlemmer.
8. Eventuelt.
Under eventuelt trækkes der igen i år lod om 2 flasker god rødvin, blandt de medlemmer der har
indbetalt deres kontingent for 2001 inden d. 10.
marts 2001. Er vinderen ikke tilstede ved generalforsamlingen udleveres gevinsten ved førstkommende lejlighed.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
torsdag den 1. marts 2001.
Efter generalforsamlingen serveres der gule
ærter med al tilbehør.
Vi slutter aftenen med et interessant billedforedrag ved Jan Erik Sørensen (SG-60), der vil

fortælle om sine mange udsendelser, dels som
MP’er og dels som civil politimand.
Alle medlemmer samt deres familier er velkomne, dog beder vi af hensyn til maden om tilmelding på tlf.: 7510-2107 eller 7475-026 senest den 8. marts 2001.

Vel mødt, bestyrelsen.

Runde fødselsdag
i lokalforeningen
Mandag den 5.
februar 2001 fylder Kjeld Viggo
Kiilsgaard Heinrichsen, KP-3, 75 år.
Kjeld
Viggo
blev indkaldt som
rekrut til 3. Kompagni, 2. Bataljon
ved
Slesvigske
Fodregiment den
12.5.1947,
han
kom på korporalskole i Nymindegab i oktober 47 og blev
her udtaget til MP-skolen, hvor han startede i november samme år på Høveltegård.
Efter endt uddannelse forrettede han tjeneste som MP’er i Vilhelmshafen til sin
hjemsendelse i november 1948.
Efter hjemsendelsen arbejdede Kjeld
Viggo først som forvalter i Haderslev, siden ved Viborg Andelsmejeri før han kom
til Esbjerg som driftsleder for Premiere Is.
Som aftrapning for sit aktive erhvervsliv
og forberedelse til pensionisttilværelsen
fik han et job som pedel ved Esbjergs Børne- og fritidsseminarium.
Den sparsomme fritid blev brugt på hus
og have, samt den store interesse for biler
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og motorcykler som han stadig – rask og
rørig som han er – har bibeholdt.
Keld Viggo er gift med fru Ellen, sammen har de 3 voksne børn, 2 piger og en
dreng, der er meget glade for at have en far
der kan klare alle praktiske ting for dem.
Torsdag den 8. februar 2001 fylder Leo
Bergholdt Madsen, KP-93, 50 år.
Leo blev indkaldt som rekrut til Nørrejydske Arteleriregiment i Skive i februar 1971
og kom derfra til MP-skolen på Svanemøllens kaserne, hvor han blev udnævnt i november 1971. Leo forrettede sin tjeneste
ved 3. MPKMP, heraf 7 måneder på Hvorup kaserne og 2 måneder ved Divisionskomandoet i Åbenrå. Leo blev hjemsendt i
august 1972.
Efter sin hjemsendelse arbejdede Leo
først på en maskinstation, indtil han kunne
komme på landbrugsskole. Herefter kørte
han mælketankbil i 4 år, indtil han fik sit
nuværende job som landbrugsrådgiver
m.h.t. kvægfoder.
Leo er gift med fru Inge Marie sammen
har de to voksne børn, 1 dreng og en pige.
Sin fritid bruger Leo bl.a. på skytteforeninger, hvor han i mange år har deltaget i
bestyrelses- arbejdet, i dag er han forretningsfører for Ribe Amts Skytteforening.
Sin uddannelse fra MP har han også udnyttet i sin fritid, hvor han som gruppefører er medlem af Politihjemmeværnskompagniet i Varde.

SKYDNING
Vi afholder forårets afsluttende skydning torsdag den 22. februar kl. 19:00
i Haderslev skydecenter, Sydhavsvej,
6100 Haderslev.
I igen i år afholder vi en lokal skydekonkurence for hele familien. Der
skydes individuelt både for mænd,
kvinder og børn, og der er pæne
præmier i alle 3 kategorier. Efter skydningen serveres der kaffe og ostemad.
Husk tilmelding på tlf.: 7510-2107
eller 7475-0026 senest 1 uge før
skydningen.
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Det
muntre
hjørne
Der var to ret store svinefarme ret tæt på hinanden.
En dag gik det galt på den
ene farm. Ornerne blev dovne. De gad ikke noget, og
det bevirkede, at der kom
ringere og færre grise.
Farmeren sendte bud efter
en specialdyrlæge, der undersøgte ornerne, og han
fik fremstillet en pille, som
skulle blandes i ornernes foder.
Der gik en tid, og ornerne
blev kvikke igen, og der
kom mange fine grise igen.
Et stykke tid efter gik det
så galt på den anden farm.
Ornerne blev dovne. De gad
ikke noget, og det bevirkede, at der kom ringere og
færre grise.
Denne farmer gik så over til
den første farmer, og
spurgte hvad det var for
piller, han havde brugt til
at afhjælpe problemet.
Den første svarede, at han
ikke kunne huske hvad det
var, og at han havde smidt
recepten væk, men, sagde
han, de smagte af pebermynte.
Nytårshilsen fra
Anders, Hold 1

Den københavnske side
/Quarters/3900

http://www.geocities.com/Pentagon

Kommende aktiviteter
Lørdag den 27. januar 2001, kl. 14:00
Housewarming i MP-stuen på Vordingborg kaserne.
Fælles transport forsøges arrangeret i
privatbiler. Har du en ledig plads i din bil,
eller mangler du kørelejlighed:
Kontakt Christer Rasmussen på telefon
4675-7377.
Søndag den 18. februar 2001, kl. 11:00
Besøg på Garderkasernen, Gothersgade,
med frokost (for egen regning).
Mødested: Garderstatuen.
Kammerherre, oberst Peter Arndal Lauritzen, foredrager om sin tjeneste som chef
for Hendes Majestæt Dronningens adjudantstab, og fortæller små anekdoter fra
den periode.

Vi besøger Livgardens historiske samling og overværer formering af
Livgardens vagtstyrke til Amalienborg,
og styrkens afmarch kl. 11:36.
Tilmelding senest 14. februar 2001 (af
hensyn til spisning) til: Andreas Wilson,
tlf. 4494-4381.
Onsdag den 14. marts 2001, kl. ca. 17:00
Besøg i Folketinget (Hos Erik Jacobsen,
KP-hold 42, MF for Venstre).
Torsdag den 15. marts 2001, kl. 19:00
Generalforsamling i Kastellet.
Torsdag den 10. maj 2001
Store Bededags aften i Kastellet.

HUSK AT:

der
Østerbrogade un
Skyttelauget på
t
en
åb
Park-bio holder

TIRSDAGENE:

01
30. JANUAR 20
01
20. FEBRUAR 20
20. MARTS 2001
ydning.
Riffel- og pistolsk
lkommen.
Kl. 18.00 - 21.00:
de MP-ere er ve
en
ør
eg
st
ne
tje
Alle tidligere og
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MAND OG MAND IMELLEM • MAND OG MAND IMELLEM
Ny Gardehusar
Claus Jul Mosgaard, SG-76,
blev Gardehusar den 1/1-01
som følge af sammenlægningen af Gardehusarregimentet,
Sjællandske Livregiment og
hans hidtidige regiment Danske Livregiment. Premierløjtnanten skal fremover gøre tjeneste som OO/EO i II/GHR.

Paspolitiet
John Munch Sørensen, SG56, tager den 27/2-01 til Pristina for at virke som Chief
Pass & ID-office.

Robinson-besøg
Sparkøbmand Thorkild Jensen, KP-94, havde 29/12-00
besøg i sin forretning i Eskebækparken i Skanderborg
Kim Møller-Nielsen, som deltog i årets runde af Robinsondysten på TV 3, og sluttede
som nr. 3.
Kim Møller-Nielsen skrev
autografer og svarede på
spørgsmål.

Forhenværende
redaktør
Den fhv. redaktør af Det Røde
Betræk (fra 1958-62) Erik
Rasmussen, ”Lillebror”, KP19, er nu også fhv. redaktør af
Albertslund Posten. Han traf
for længe siden beslutning om
at lade sig pensionere, når han
rundede de 65 år.
Forinden fik han lejlighed
til, som Piet Hein udtrykte
det, at plante et træ.
Den 10/6-00 afsløredes i
Lidice - nær Prag - et monument forestillende de 82 børn,
som tyskerne likviderede som
hævn i 1942. Størstedelen af
de indsamlede midler kom fra
Danmark, og Erik havde den
ære at være formand for den
danske Lidice-komite.
Selv synes han, at hans arbejdsliv blev afsluttet på en
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god måde, og Albertslund Posten, hans avis og livsværk, er
solgt til Politikens Lokalaviser.
Nu nyder han sammen med
sin dejlige kone Hanne den
vundne frihed og fritid, og
han melder, at det har været
meget bedre end han havde
turdet drømme om.

Besøg af
sætternissen
Bestyreren af Fødselsdagsfonden har haft besøg af »sætternissen«. I indlægget »Farvel Farum« står der 5 af de
»gamle«, men de var seks.

Arno Jeppesens navn
var faldet ud allerede nede
på Vimmervej. Forfatteren
beklager.

Første
fødselsdag
Bestyreren af Fødselsdagsfonden, Erik Hansen, KP-8,
har selv ”fødselsdag”, idet
han nu har haft hvervet i 5 år.
Mangen en detektivopgave er
blevet udført for at finde de
aktuelle adresser, men også
utrolig mange dejlige samtaler med tidligere MP’ere har
fundet sted.
Ca. 2.000 breve udsendes
årligt, så der burde være rabat
ved postvæsenet, mener Erik.

Kontingent
Hovedkassereren erindrer om,
at der stadig er enkelte, der ikke har husket at betale kontingentet til Militærpolitiforeningen i Danmark for 2000. Det
kan nås endnu, så skynd dig
ned på Posthuset!

Ledige stillinger
Der forventes i løbet af foråret 2001 at blive et antal
MP-stillinger ledige til besættelse på kontraktvilkår på
Marinestation Holmen.
Arbejdsopgaverne på MP-stationen på Marinestation
Holmen fremgår af Søværnets Militærpolitis hjemmeside (http://www.svn.dk/mp).
Uddannede MP’ere (fra Hæren, Flyvevåbnet eller
Søværnet) kan kontakte SG-MP H.H. Frederiksen på
MP-stationen, Marinestation Holmen, tlf. 3266-4203.
-sker

På nettet

Har du en hjemmeside, der endnu ikke er
med i redaktørens linkssamling (se adressen
i kolofonen, side 3), så send et signal med
oplysning om hjemmesidens adresse til redaktøren – har du »bare« en e-mail-adresse,
så send »bare« oplysning om den til redaktøren, så kommer du med på DRB’s »MP-net«.

N
O
P
U
K
S
E
S
L
E
D
L
E
M
D
IN

Navn:

Adresse:

Postnr./-distrikt
Stam-/CPR-nr.

KP-/SG-hold nr.

MPS/HTMS årg.

Adresseændring meldes til det lokale postkontor.

■ anmoder herved om optagelse i Militærpolitiforeningen
■ samt om optagelse i lokalforening
■ straks

■

pr. den 1.

den

/
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(Underskrift)

Sendes til Militærpolitiforeningen i Danmark, Finn L. Svendsen, Kobberupvej 33, Mejrup, 7500 Holstebro

✂

Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV
Girokonto: 6 07 70 64

Hovedbestyrelse:
Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
6740 Bramming
75 10 21 07
E-mail:
carl.bratved@get2net.dk

☎

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro
98 26 85 99
E-mail: dalby@email.dk

☎

Hovedkasserer:
Bent Erik Truelsegaard
66 17 57 20
Fax 66 17 57 44
E-mail: bet.matt@get2net.dk

☎

Sekretær:
Finn L. Svendsen
97 42 16 35

Fødselsdagsfond:

Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer:
Ole Olsen
74 75 00 26

☎

☎
☎

Helge V. Thomsen
Søndre Boulevard 48
5000 Odense C
66 12 49 37
Erik Hansen
58 26 31 95
E-mail:
e-a.hansen@get2net.dk

☎
☎

Fanebærer:
Mogens J. Holm

Erik Hansen
Risbjergvej 27,
4291 Ruds Vedby
58 26 31 95
Girokonto: 6 53 92 97

Historisk samling:
Erik P. Løvenvig
Solvej 4
3100 Hornbæk
49 70 05 55
E-mail:
Loevenvig@get2net.dk

☎

Alex Andersen
Prins Haralds Allé 47
5250 Odense SV
66 11 00 40

☎ 32 51 03 64

☎

Souvenirbod:

K. Anker Petersen
Lindsvej 2 A
4490 Jerslev S
59 59 56 59

Ole Olsen
Kildetoften 26
6780 Skærbæk
74 75 00 26
E-mail:
os.olsen@post.tele.dk
Girokonto: 1 14 86 99

☎

☎

Peter Jepsen
Vestervænget 78
7323 Give
75 73 21 24

☎
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PORSVEJ 4 • 9000 AALBORG
SVEND B. LARSEN • KP-HOLD 88

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

KJELDGAARD & STADSING A/S
HAUSER PLADS 16 . 1127 KØBENHAVN K . TLF. 33 14 44 76

Kurt Kjeldgaard "KK" SG-hold 27
ENTREPRENØR: TAGE - FACADER - RENOVERING - VEDLIGEHOLDELSE

Gratis tageftersyn – ring 46 75 73 77
• Tagrenovering
• Isolering
• Døre & vinduer
• Reparation
• Udskiftning af termoruder
• Vedligeholdelse • Udestuer
• Bygningsrenovering
• Vinterhaver • Carporte
• Også stråtag
• Liftudlejning
• Tilstandsrapport
• Byggeteknisk rådgivning

TRÆ & TAG

ApS

Ing-arkitekt og byggefirma

Bygningsrådgivning Christer Rasmussen,
KP-hold 73, Københavnsvej 198, 4000 Roskilde.
Tlf. 46 75 73 77, Fax. 46 75 73 97
Mobil 40 97 73 77, www.ctag.dk

Agentur: Værktøj og maskiner

LERCHENBORGVEJ 59
DK-4400 KALUNDBORG

TLF. 53 51 53 53
FAX 53 51 77 66
Niels Riis Christensen, SG-39

Ledig

