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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

Rekvirer brochure

Glostrup
låse &
alarm
v/ Dan Hansen

Grundlagt 1959 af Kurt Eli Hansen, KP-hold 4
Hovedvejen 64, 2600 Glostrup • Tlf. 43 96 45 00

Brugte pengeskabe

- helt

sikkert!

MARCEL'S
A. DEICHMANN

Vesterbrogade 64
3250 Gilleleje

48 35 40 45
Hold 1

Værelse- og 
sommerhusudlejning

BODEGA
ÅBEN HVER DAG KL. 10-05

Amagerbrogade 160 Tlf. 32 55 60 66
2300 København S Jørgen Pedersen, 

KP-hold 59 10% rabat til medlemmer af Militærpolitiforeningen i Danmark.

Vestergaards
Nørrebro 2 · Postbox 69 · 9800 Hjørring · Telefon 9892 0500 · Telefax 9892 7262 

e-mail: adm@vestergaardsbogtrykkeri.dk
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541            181
Tryksag

Miljøcertifikat ISO 14001
EU’s Miljøstyrings- og
Miljørevisionsordning

Ledig

Advokatfirmaet Kragbak
Gabelsgade 5, 9000  Aalborg

tlf. 96318800
fax 96318808

kragbak@eurojuris.dk
www.aalborg.eurojuris.dk

Tage Kragbak, KP-hold 88

SALG - UDLEJNING & VURDERING AF ERHVERVSEJENDOMME
RING FOR MATERIALE OG BESIGTIGELSE

Henvendelse

Andresen Erhverv • Tlf. 70 22 09 06
e-mail: ae@andresen-erhverv.dk - www.andresen-erhverv.dk
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Da Hendes Majestæt Dronningen
den 20. september 2002 overrakte
ny fane og standart til Gardehusar-
regimentet i Slagelse var MP ind-
sats dygtigt styret af oversergent
P.H. Jepsen, SG-hold 88.
Her er han i kongeligt selskab med
1. chauffør Torben Hansen og jæger
Hans Peter Jakobsen, »Jakob«.
Læs side 6.

2
Februar 2003 (54. årgang)/7

�

Kvinder
i Forsvaret
Der er for få kvinder i Forsvaret. På trods
af, at hver fjerde eksterne ansøger til For-
svarets militære uddannelser er kvinde,
udgør kvinderne kun ca. 5% af samtlige
stillinger. Det viser, at der på trods af for-
mel ligestilling i Forsvaret er lang vej til
reel ligestilling.

Forsvaret har udarbejdet en 4-årig
handlingsplan, der involverer alle Forsva-
rets myndigheder med det sigte, at få flere
kvinder ind i Forsvaret og der er desuden
ansat en ligestillingskonsulent i Forsvar-
skommandoen.

Der skal være plads til kvinder i For-
svaret på kvindernes egne præmisser, me-
ner man.

Der er behov for en mere aktiv familie-
politik, der gør det muligt for kvinderne at
håndtere karriere og familieliv samtidigt -
et ønske som Forsvarets mandlige ansatte
også i stigende grad giver udtryk for.

I modsætning til tidligere, hvor der ikke
blev skelet til den ansattes køn, når kondi-
tionen skulle tjekkes en gang om året, så
har Forsvaret i dag erkendt, at der er for-
skel på kvinder og mænds fysiske formåen
og særlige ressourcer.

Blandt andet derfor bliver de fysiske
krav, der stilles til Forsvarets ansatte i dag,
reguleret i forhold til soldatens køn og al-
der. Undtaget er de funktioner, der er pål-
agt et funktionsrelateret krav – der skal det
fysiske krav bestås af alle – ung som gam-
mel og kvinde som mand.

Dette betyder formodentlig, at kvinder i
MP - enhederne fortsat skal opfylde de
samme krav som deres mandlige kollega-
er.

Carl Bratved
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– fødselsdage i marts– fødselsdage i 
Til lykkeTil lykke

marts

Den  9.   Kurt D. Bertelsen, KP-27
Sct. Pedersgade 42, st.mf.,
8900 Randers 

Den 15.  Erik Jølf, SG-05
Lange Müllersvej 32,
7100 Vejle 

Jan Carlsen, SG-16
Vibemosen 55,           
2670 Greve 

Den 19.  Hans E. Jensen, KP-32
Bødkergårdsvej 10, Vinderød
Skov
3300 Frederiksværk 

Den 22.  Helge K. Hansen, KP-39
Vallvägen 5,
77733 Smedjebacken
Sverige

Den 27.  Uffe Jensen, SG-10
Thorsø Skovvej 34, Virklund
8600 Silkeborg 

Den 28.  Jørgen H. Jørgensen, KP-28
Fruerstuevej 43 A,
5700 Svendborg 

Hans A. Kubstrup, SG-16
Bakkevej 14,
2690 Karlslunde 

Den 30.  Hjalmar K.N. Olsen, SG-16
Åboulevarden 100, 2.tv.,
8000 Århus C 

60 år
Den 7. Børge Clausen, KP-57

Smutvej 9, Lånum
7850 Stoholm Jyll. 

Niels J. Haven, KP-66
Porsevej 12,
9800 Hjørring 

Den 8.   Leo Kraft, SG-25
Liselejevej 42,
3360 Liseleje 

Den 11.   Søren Pedersen, KP-59
4. Lhagan Port, St. Mary,
Isle of Man           
England

Den 15.   Knud Rosenstand, KP-69
Valdemar Jensens Vej 6 B,         
2920 Charlottenlund 

75 år
Den 18. Mogens Skjøth, SG-1

Skovvejen 55, 2.th.,           
8000 Århus C 

Den 21. Henry Geisler, KP-6
Falkevænget 10, Snestrup          
5210 Odense NV 

Den 24.  Benth Lassen, KP-11
Højsletten 6,           
4690 Haslev 

Den 29.  Niels C. Gormsen, KP-12
Rønshovedvej 75, Mølholm       
7100 Vejle 

70 år
Den 9.  Kurt U. Presfeldt, KP-16

Fuglemosevej 10,           
2970 Hørsholm 

Den 10.  Uffe Rosenkilde, KP-11
Lobeliavej 3, st.,           
2300 København S 

Den 12.  Jørgen N. Hansen, KP-19
Hasselvej 9, Hou           
8300 Odder 

Den 13. Freddy Falkesen, KP-16
Rødkælkevej 16, Allerup
4300 Holbæk 

Den 16.   Jørgen Andersen, KP-14
Lars Kr. Larsensvej 36,           
5540 Ullerslev 

65 år
Den 2.   Preben Balslev, KP-30

Scheelsvej 21,
4681 Herfølge

Den 3.    Hans Ottosen, KP-26
Færøerne

Vilhelm Gosvig, KP-29
Johannes Ewaldsvej 3,
8660 Skanderborg 

Den  5.    Mogens H. Lauridsen, SG-12
Cornelia Drive,
Hillsborough CA 94010 USA



5

Den 21. Johannes Thomassen, KP-63
Skejsbjergvej 4, st., Vellev          
8860 Ulstrup 

Den 22. Niels J. Pedersen, KP-71
Frodesvej 23,           
4200 Slagelse 

Den 23.  Jørgen S. Johansen, KP-53
Jennetvej 375, Hvims           
9982 Ålbæk 

Jens Jørgensen, KP-57
Hegnstoften 1,           
2630 Taastrup 

Leo Balle, KP-62
Kalvehaven 6,           
6330 Padborg 

Finn Rossen, KP-66
Mærskvejen 15,           
4241 Vemmelev 

Den 25   Torkild Messell, KP-58
Lillerupvej 10,           
8410 Rønde 

Frank Frederiksen, KP-73
Bjerggade 6 B,           
9400 Nørresundby 

Den 26.  Torben Friis, KP-64
Klevehøjvej 6 B,           
2630 Taastrup 

Den 30.   Jørgen Nielsen, KP-55
Søvejen 33, Jorløse           
4490 Jerslev S 

Claus Carmel, KP-56
Heibergs Have 19,           
4060 Kirke Såby 

Claus Friche, KP-56
Hyrdebakken 56, 0           
8800 Viborg 

Den 31.  Ole Jørgensen, KP-66
Blåbærhaven 1,           
3540 Lynge 

50 år
Den 4. Jørgen Larsen, SG-48

Padborgvej 85, Smedeby           
6340 Kruså 

Den 5.   Hardy Larsen, SG-48
Fyrrelunden 12,           
7130 Juelsminde 

Den 6.   Kaj Jensen, SG-46
Krudtgyden 12,           
5462 Morud 

John Vestergaard, SG-49
Bygaden 19,           
4300 Holbæk 

Den 9.   Peter Nielsen, SG-49
Jersorevej 51, Jersore           
5400 Bogense 

Den 10.  Frode Flint, SG-49
Tåsingevej 67, Starup           
6100 Haderslev 

Den 11.   Aksel O. H. Hansen, SG-46
Sværdsholtevej 24, Vedde          
4295 Stenlille 

Den 16.  Bent Bruun, KP-99
Sandternevej 4,           
2690 Karlslunde 

Den 17.   Ove Andersen, SG-46
Bildsøvej 101, Kelstrup           
4200 Slagelse 

Bent Knudsen, SG-52
Stokbrohedevej 25,           
9310 Vodskov 

Den 18.  Arne Petersen, KP-97
Æginavej 7,           
2300 København S 

Den 19.  Leif Madsen, SG-46
Vardevej 13, Assing           
6933 Kibæk 

Den 23.  Lars Bo LaCour, SG-47
Vænget 6,           
3050 Humlebæk 

Den 24. Preben Lorenzen, KP-99
Stenbjergparken 8 A, 1.th.,
Ulkebøl 6400 Sønderborg 

Ole Paulsen, SG-47
Hillerødvej 22, Tulstrup           
3400 Hillerød 

Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!

Erik, KP-8
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Ny fane og estandart samler
Gardehusarregimentet i Slagelse
»Hvis I i kamp mister jeres højre
hånd, skal I gribe fanen med jeres
venstre…«, med disse ord overdrog
regimentschef oberst J. Kidde-Han-
sen den nye fane til sine soldater.

Fredag den 20. september fik garde-
husarerne overrakt både en ny fane og
en estandart af Dronning Margrethe.
Det var første og også den eneste gang
at de vil optræde sammen, da fanen
kun føres når regimentet optræder til
fods, mens estandarten føres når regi-
mentet er til hest.

Den nye estandart og fane vil frem-
over være fælles samlingspunkt for al-
le de soldater der er en del af det nu-
værende Gardehusarregiment. Regi-
mentet er en sammenlægning af tre
gamle og traditionsrige regimenter,
Sjællandske Livregiment, Gardehusar-
regimentet og Danske Livregiment,
hvilket ses symboliseret i både den nye
estandart og fane, der afløser de gamle
regimenters.

På stangen viser 3 sølvringe de gamle
regimentsmærker, og historien bæres
med da både estandart og fane, ud over
at bære Dronning Margrethes mono-
gram, også er prydet af Kong Frederik
VI monogram, da han var regi-
mentschef for Sjællandske Livregi-
ment. Sluttelig bærer spyddet Kong
Christian IV navnetræk, da han i 1614
oprettede Sjællandske Livregiment, der
er det ældste af regimenterne. På fane-
båndene er de slag regimenterne har
deltaget i påført.

Gardehusarregimentet har tidligere
haft en omskiftelig tilværelse. Regi-
mentet flyttede til Næstved efter 30 år i
København. Med flytningen fra Næst-
ved, hvor regimentet havde til huse i 60
år, konkluderede regimentschefen af-
slutningsvis; »Regimenter skifter gar-
nisoner, men hvis historien skal følges
bliver det til mindst 120 år i Slagelse«.

Lotte Bank Nielsen
Nyhedsbrev fra FOV

Christian Bloch ”RAS” hold 14 (1145336)
der blev hjemsendt fra Tyskland i
1954, kastede sig dengang over rosporten,
både som aktiv og i leder-
gerningen. Han kan stadigvæk ikke und-

være konkurrencerne, nu dog 
i veteranafdelingen.

Gennem tiderne er det blevet til to gan-
ge WM guld og syv 
danske mesterskaber, de sidste to i 2002.

Det 6. danske mesterskab vandt han i
januar, i Ergometerroning, og igen i okto-
ber kom det 7. danske mesterskab i dob-
beltsculler, for veteraner, på sin egen
hjemmebane, Bagsværd sø.

Nyt fra sporten

Gamle MP’ere
kan endnu!

Dagen efter gennemførte han sit 34. Ere-
mitageløb, 13,2 km i tiden 1 time 30 min.
70 år er ingen hindring for en gammel
MP’er bare man holder sig i form.

Christian Bloch
Skolebakken 22

2830 Virum
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Det lille land i Østen...
Der var en gang et fattigt land langt ude i
østen. I dette lille land boede der nogle
fremmede. Disse fremmede blev kaldt
Danskere. Danskerne boede i en lille getto
i et lille samfund. Stedet de boede på blev
kaldt Manas, her havde de et lille stykke af
verden de kaldte Raballerstræde efter en
gammel filosof. Raballerstræde var et hyg-
geligt sted med masser af hygge i de små
tipier som danskerne boede i. De havde
små udestuer, som de havde bygget af de
materialer, der blev fundet i naturen om-
kring dem.

I disse små stuer skete af og til det, at
der var lidt for meget hygge og folket gik i
korte perioder over og blev lidt dumme.
Det kunne høvdingen for det lille samfund
naturligvis ikke acceptere. Han havde im-
porteret en lille gruppe af landets største
vismænd, disse mænd gik under daglig ta-
le som MPérne. Det var en lille, men stærk
gruppe på kun 5 mand. De havde til opga-
ve at sikre, at alle i det lille samfund hav-
de det godt, og ikke gjorde skade på sig
selv eller andre. Den lille gruppe var en
energisk del af det danske folk. Det var no-
get, den store høvding kunne bruge, for
han var en meget omsorgsfuld høvding,
som ikke ville have at der tilstod nogen
skade eller ulykke i hans lille samfund.
Han sendte sine vismænd ud i store dele af
det fattige land for at hjælpe det danske
folk.

De lokale indbyggere i det fattige land
var generelt meget venlige, men der var
også i dette land nogle skarnsbørn. Det
skete at nogle af de danske folk tog på op-
dagelse i den store by, som lå en lille dags-
rejse fra gettoen. Byen blev kaldt Bishkek,
og var den største by i landet, og var sam-
tidig hjemsted for styret i landet.

Høvdingen så det var nødvendigt at sik-
re sig at hans folk havde det godt også her
inde. Så han satte en lille afdeling af sine
vismænd ind for at hjælpe danskerne der
inde. Den lille gruppe af vismænd kom til-
bage til gettoen sent ud på natten med et

lettet hjerte, fordi de kunne meddele høv-
dingen at alle danskere, der havde været på
opdagelse var vendt hjem uskadt og beri-
get med mange gaver og visdom. Dette
gjorde høvdingen varm om hjertet og han
lo mildt, når han lagde sig i sit leje for at få
ro for natten.

Når de vise mænd ikke var på eskusion
til byen, havde de til opgave at hjælpe in-
de i den lille getto. Her var der fra tid til
anden nogle enkelte danskere, der ikke
kunne efterleve det regelsæt høvdingen
havde udarbejdet til det lille samfund. Så
var det vismændenes opgave at sikre, at
retfærdigheden ville ske fyldest. Dette
kunne godt tage en del af deres sparsomme
tid, men så brugte de bare nætterne til de-
res hjælp, for de var meget interesseret i at
alt gik som det skulle og der igen ville bli-
ve fred i det lille samfund.

Det lille samfund fungerede godt, og
høvdinge belønnede sit folk med stamme-
dans af de letpåklædte lokale møer, dette
var et initiativ som det danske samfund
kunne forstå. Det lille optrin vakte stor in-
teresse også ved de tilstødende ghettoer så
i danskernes lille forsamlings tipi var der
samlet en hjort af blandet rase på omkring
200 individer. Jo det var en god høvding
og et hyggeligt samfund der levede i det
fattige land.

Se nu er historien ikke slut endnu, idet
det danske folk ikke er taget tilbage til de-
res hjemstavn endnu og det ser ud til, at de
vil fortsætte med, at befinde sig i landet i
flere måneder og sandsynligvis år endnu.

Vi har det godt, men til tider travlt.
MVH.

En MP’er fra Flyvevåbenet.
Manas

Billeder næste side...

NYT FRA FLYVEVÅBENETS MILITÆRPOLITI • NYT FRA FLYVEVÅBENETS MILITÆRPOLITI • NYT 

En hilsen fra Tajikistan
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Rettelse
I sidste nummer af Det Røde Betræk skrev vi fejlagtigt at Oberstløjtnant Balle var leder af
Flyvevåbenets grundskole. Flyvevåbenets Militærpoliti bliver naturligvis uddannet på Fly-
vevåbenets Førings- og Operationsstøtteskole (FFOS), som Oberstløjtnant er leder af.
Vi beklager fejlen.

Redaktøren.

NYT FRA SØVÆRNETS MILITÆRPOLITI • NYT FRA SØVÆRNETS MILITÆRPOLITI • NYT FRA

Hæderstegnet tildeles: »enhver mand eller
kvinde, som er ansat i søetaten eller ved Or-
logsværftet og har forrettet tjeneste ved For-
svaret (uafbrudt) i fulde 25 år efter sit fyldte
20. år, og som af sine foresatte er kendt som
en brav mand eller kvinde, der ved troskab,
duelighed, flid og i øvrigt god opførsel i tje-
nesten samt ved ulastelig vandel i sit private
liv har gjort sig værdig til at bære et offent-
ligt vidnesbyrd for god tjeneste ved Forsva-
ret.«

Tegnet skal tilbageleveres ved indehaver-
ens død – eller ved frakendelse af retten til at
bære det – og herefter genanvendes de fleste,
hvorfor man kan opleve at få tildelt en slidt
og bulet medalje, der så til gengæld har hi-

HOLMENS HÆDERSTEGN
storiens kosmiske vingesus over sig.

Siden 1801 er »Holmens hæderstegn«
hvert år blevet uddelt på Kong Christian VI-
I’s fødselsdag den 29. januar, og i år tildeltes
hæderstegnet til ikke færre end 3 tjens-
tgørende MP`ere, nemlig:
MPSPC J. B. Jørgensen (tv) og MPSPC MP
B. M. Olsen. Marinespecialist MP Kim Til-
sted, 45 år, tjenstgørende ved militærpolitiet
på Flådestation Frederikshavn siden april
1976.

Tillykke til alle tre – og tak for til sammen
75 års god indsats i søværnets militærpoliti.

Thomas Grønlund
Søværnets MP officer
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HÆDERSTEGN
B. M. Olsen 
begyndte sin karri-
ere i Søværnet d.
14. APR 1975. 

Fra 1975-77
sejlede han mine-

lægger. Han var på
MP skolen fra
1977-78. I perio-
den 1993-99 udfør-
te han international
tjeneste, som MP i
AFCENT (Hol-
land).

I den resterende tid
har han gjort tjene-
ste ved Militærpo-
litiet i København,
her har han udført
sin tjeneste efter
bedste evne J.

DDDDeeeennnn    22229999 ....     JJJJaaaannnn    2222000000003333 blev

J. B. Jørgensen
begyndte sin

karriere i Søværnet
d. 16, APR 1974,

han har haft sejlen-
de tjeneste på

korvetten Bellona,
hvor han var

konstabelelev, og
siden hen

våbenmand.

Derefter på
skoleskibet Triton.

Fra 1979-81 var
han på skydeskolen

på Sjællands
Odden. Derefter

tilbage til sejlende
tjeneste på Olfert

Fisher i 1981.

Derefter MP i
København. 

MSPC MP B. M.
Olsen 45 år.

Tjenestegørende
ved Militærpolitiet

Marinestation
København. 

• HOLMENS HÆDERSTEGN •

Det nok ældste hæderstegn i Forsvaret er Hæderstegnet
for god tjeneste ved søetaten -  i daglig tale kaldet

»Holmens Hæderstegn« – som i året 1801 blev indstiftet af
Kong Christian VII på kongens fødselsdag den 29. januar.
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TAK
Vi vil her igennem Det Røde Bet-
ræk sige så inderlig tak for de
smukke kranse fra Hovedforenin-
gen og lokalforening København
og samtidig takke alle for Jeres sto-
re og varme deltagelse ved Kurt
Larsens KP-hold 15 sygdom og
sidst bisættelse, samt den minderi-
ge tale ved sammenkomsten bagef-
ter.
På familiens vegne

Rune (søn)

Nekrolog

Kurt Larsen, Ølsted født 18.05.1932 er efter
kort varig sygdom, der tog sin begyndelse
11.08.2002, død 18.12.2002 og bisat
27.12.2002 fra Ølsted kirke, hvor forenin-
gens fane var til stede på værdig vis.

Efter endt uddannelse til MP korporal KP-
hold 15 på Jægersborg kaserne med kaptajn
Gunnar som skolechef var Kurt følgende:

MP korporal ved Det danske Kommando i
Itzehoe, Tyskland 17.03.1954 – 10.101954,
det var MP hold 1 15 54 13 – øgenavn ”Tam
Puss”. Udnævnt til sergent i Itzehoe
23.04.1955. Fra 01.05.1955 stationsleder ved
den nyoprettede MP-station i Århus og deref-
ter Billedet tilbage 29.04.1956 i Itzehoe som
oversergent. Hjemsendt april 1957 til civil.

Startede 01.05.1957 egen forretning, Is-
mejeri i Estlandsgade på Vesterbro i Køben-
havn, senere i mange år også ismejeri på Her-
lev Hovedgade – begge drevet sammen med
sin hustru Irma – hvorfor hun blev omtalt
som ”Smørklapperen” og af nogle stadig
blev omtalt som sådan.

Til sidst forpagtning af kiosken på Nyt-
orv/Strøget i 10 år, hvor hans aktive arbejds-
liv så sluttede i 1996.

Poster i MP-foreningen:
Næstformand 22.04.1959 – 04.04.1963
Landsformand 04.04.1963 – 01.02.1973
Sekretær 01.02.1973 – 16.05.1973 Og

kort før sin død at være revisor i lokalfore-
ningen København.

Kurt fik Mp`s sølvmedalje i 1986 som
blev modtaget med almindelig post. Det er
Kurt Larsens fortjeneste at E.O.A. Hedega-
ard skrev den blå bog: ”Militærpolitiets hi-
storie”, som udkom i 1972 i forbindelse med
25 års dagen for MP-skolens oprettelse.

Igennem tiderne er der nok nogen der ved

diverse generalforsamlinger og repræsentant-
skabsmøder har syntes at Kurt har været lidt
kontrovers, men han havde sine meningers
mod og godt for at der er nogen der har det.
Kurt ville kun det bedste for foreningen. Kurt
var altid parat til at være hjælpsom og han
var altid opmærksom ved forskellige begi-
venheder blandt medlemmer af foreningen.

Vi er mange der var til stede ved Kurts 70
års fødselsdag pinselørdag den 18.05.2002,
hvor vejret næsten vanligt var smukt, som har
et godt minde om ham.

Kurt deltog i alt i foreningen, hvis det var
muligt, men til sidste års jubilarstævne lør-
dag den 31.08.2002, måtte han desværre
melde fra i sidste øjeblik. Ved dagen var der
mange som spurgte – hvor er Kurt og siden
var spørgsmålet altid det same de få gange
igennem tiderne, når han ikke var der.

Det bedste alle i medlemmer af forenin-
gen kan gøre var at Kurt fra sin plads i him-
melen kan se at I talstærkt møder op til alle
de gode arrangementer som foreningen – lo-
kalforeningerne over hele landet laver og
som mange lægger et stort forarbejde i. Se nu
at komme ud af starthullerne! Kurts urne er
gravet ned på de ukendtes gravplads på
Lundtofte kirkegård.

Min kone og jeg har mistet en virkelig god
ven af huset, vi vil savne ham meget.

Ingen mennesker er uundværlige, men no-
gen er uerstattelige – Kurt var en af disse.

Æret være hans minde.
J. Egelund Jensen

KP-hold 19.
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STORT JUBILARSTÆVNE

Militærpolitiforeningen i Danmark af-
holder i år sit 32. jubilarstævne for at
markere og fejre:

55 års jubilæum
for KP- holdene 3 og 4.

50 års jubilæum
for KP- holdene 13 og 14.

40 års jubilæum
for KP -holdene 56, 57, 58, 59, 60 og 61
og SG- holdene 17, 18 og 19, samt SVN -
hold 1963

25 års jubilæum
for SG- holdene 56, 57 og 58 samt SVN-
hold 1978

45 års jubilæum
for KP- holdene 26, 27, 28, 29, 30 og 31
samt SG-hold 2, 3 og 4 (45 år er jo ifølge
”reglerne” ikke noget rundt jubilæum, men
mød op alligevel og giv jer selv en dejlig
oplevelse).

Øvrige jubilarer
Her drejer det sig om de hold, der er ud-
nævnt i 1968, 1973, 1983, 1988, 1993 og
1998, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20,
15, 10 og 5 års jubilæum.

Alle der har gjort tjeneste ved Militær-
politiet ( Det være ved Hæren, Søværnet
eller Flyvevåbnet) – jubilæum eller ej -  er
meget velkommen til at deltage i denne
festlige begivenhed.

Desværre kan foreningen kun udsende
direkte indbydelser til 55, 50, 40 og 25 års
jubilarer.

STORT JUBILARSTÆVNE
på Nørre Uttrup Kaserne (Aalborg Kaserner)

lørdag den 6. september 2003
hos Hærens Logistikskole (MP- Skolen).

Militærpolitiforeningen i Danmarks re-
præsentantskabsmøde har besluttet igen i
år, at fejre jubilarstævnet i Aalborg.

Ved igen at henlægge jubilarstævnet til
Aalborg kan vi garantere, at stævnet vil
finde sted i de bedste rammer, så alle kan
mødes og få nogle dejlige timer sammen.

Der vil i Aalborg blive stillet overnat-
ningsfaciliteter gratis til rådighed for alle
der måtte ønske det, endvidere vil der igen
i år blive indsat en bus, startende i Køben-
havn med opsamling på Sjælland, Fyn og
Jylland, så prisen på rejsen vil blive på et
overkommeligt niveau. Militærpolitifore-
ningen i Danmark har fået stillet et lokale
til rådighed på Nørre Uttrup kaserne, hvor
vores Historiske Samling, der er under op-
bygning, er anbragt, vi håber mange vil
benytte lejligheden til besøge Samlingen
under jubilarstævnet.

Der vil selvfølgelig fremkomme yderli-
gere invitation og oplysninger i et senere
nummer af Det Røde Betræk, men reserver
dagen allerede nu, vi glæder os til at byde
jer velkommen.

Landsformanden
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Den københavnske side
http://www.mpkbh.dk

Indkaldelse til Ordinær Generalforsam-
ling i Lokalforeningen MP- København.
Torsdag den 13. marts 2003 kl. 1900, på
Kastellet, i Nordre Magasin, over cafete-
riet, dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, for det forløbne

år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregn-

skab og budget for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af:

a) Formand, Christer Rasmussen,
er villig til genvalg.

b) Bestyrelsesmedlem, Vagn B Nielsen,
er villig til genvalg.

c) 2 Bestyrelsessuppleanter.
d) 2 revisorer, Jørgen Egelund,

er villig til genvalg.
e) 1 Revisorsuppleant.
f) 2 Repræsentantskabsmedlemmer.
g) 1 Repræsentantskabsmedlemssup-

pleant.
h) 1 Fanebærer, Mogens Holm,

er villig til genvalg.
6. Eventuelt.

Skyttelauget.   
1. Årsberetning, ved Skydeleder Flemming

Ørhem.
2. Fremlæggelse af Regnskab og budget,

ved Skydelederass. Preben Larsen.
3. Valg af:

a) Skydeleder, Flemming Ørhem,
er villig til genvalg.

b) Skydelederass. Preben Larsen,
er villig til genvalg.

4. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på Gene-
ralforsamlingen, skal være formanden

i hænde senest den o6-o3-2003.

Igen i år vil Lokalforeningen servere et par
stk. smørrebrød og en ostemad, efter gene-
ralforsamlingen, med en øl eller vand til og
kaffe eller the til ostemaden.

Med venlig hilsen og på gensyn, vi
håber på at se rigtig mange medlemmer til
generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Lokalforeningen  MP -
København.

Besøg i Værløse
Reserver den 10.april 2003 kl. 18:00 til at
besøge Flyvestation Værløse.

Vi har i resten af sæsonen planlagt skydning
fra kl. 18:00 længst til kl. 21:00 følgende
tirsdage på banerne på Østerbrogade i den
kommende sæson: 

25. februar 2003
25. marts 2003
15. april 2003

Vi vil prøve at kombinere skydningen med
»åbent-hus-klubaften« i MP-foreningen
København. Kom og vær med!

Preben Larsen
og Flemming Ørhem

SSKKYYTTTTEELLAAUUGGEETT



13

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Behandling af indkomne forslag (even-

tuelle forslag skal tilsendes formanden
senest 8 dage før generalforsamlingen)

5. Fastsættelse af kontingent for 2004

MP foreningen Fyn

Kommende aktiviteter
i MP-foreningen Nordjylland

6. Valg:
a. Valg af formand
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
d. Valg af revisorer
e. Valg af revisorsuppleanter

7. Valg af 5 repræsentanter til repræsen-
tantskabet i M.P. foreningen i Danmark

8. Eventuelt
På Bestyrelsens vegne

Svend Pedersen

Nordjylland har i samarbejde med de
andre foreninger på Aalborg Kaserner
arrangeret følgende.

3. marts
Bankospil i sergentmessen Hvorup.
Start kl. 1900.
26. marts
Præmie whist i sergentmessen 
Hvorup. Start kl.1900.
24. april
Bowling i Aalborg. Tilmelding til
Gert Jensen 98113173.
3. maj
Forældredag på Aalborg Kaserner. Dagen
starter med parade kl. 0900
Masser af aktivitet. MP stuen er åben hele
dagen.
2. august
Dronningens soldaterforening afholder
fugleskydning på skydebanerne i Lind-
holm. Alle er velkomne og kan deltage.
Start Kl. 1000.

27. september
Foreningerne afholder fælles Høstfest. Til-
melding til Gert Jensen 98113173.
25. november
Fælles bankospil. Spillet afholdes i ser-
gentmessen på Hvorup. Der vil blive reser-
veret bord til MP. Start kl.1900.
7. december
Travetur. Turen starter kl.1300. Vi mødes
foran MP stuen.

Efter generalforsamlingen vil vi fastlægge
de faste  MP arrangementer.

Bestyrelsen.

Lokalforeningen Fyn afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 19.marts, 2003  På Dannebirke, Odense, kl. 19.00
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MP foreningen Tissø

MP-Tissø er startet på det nye år med det
første vellykkede arrangement, nemlig den
»forsinkede julefrokost«. Snakken gik liv-
ligt over bordet, hvor mange MP-historier
blev genopfrisket, enkelte havde man
måske hørt en gang før, men det blev den
ikke ringere af.

Hilsen fra Tissø

Ordinær GENERALFORSAMLING
fredag d. 7. marts 2002 kl. 18,00  ved
Gitte og Jørgen, Tissø Frugtplantage,
Søvejen 33, Jerslev.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Beretning

a. formanden
b. skydelauget

3. Revideret regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Fremtidigt virke
6. Valg:

a. kasserer Jørgen Nielsen
modtager genvalg

b. bestyrelsesm. Oluf Sørensen
modtager genvalg

c. suppleant Arne Winther
modtager genvalg

d  revisor
(bilagskontrollant) Erik Jeppesen
modtager genvalg
e. revisor suppl. Bent Mitchell
modtager genvalg

f. 5 repræsentantskabsmedlemmer
7. Eventuelt

Evt. forslag skal være formanden i hæn-
de senest 8 dage før generalforsamlin-
gen. Damerne vil under generalforsam-
lingen få serveret et glas vin oppe i stu-
en. Efter generalforsamlingen deltager
damerne i spisningen af de gule ærter.

Af hensyn til de gule ærter helst til-
melding  senest d. 2/3.

Vel mødt
Bestyrelsen

MP-Tissø program 2003
Fredag d.  7.marts kl. 18,00
Generalforsamling hos Gitte og Jørgen,
Søvejen 33, Jerslev. Se nærmere i indkal-
delsen

Lørdag d. 26.april
Repræsentantskabsmøde i  MP-foreningen
i Danmark.

Søndag d. 11. maj kl. 10.00
Besøg  på Arla i Slagelse.
Vi mødes ved port 3 på Karolinevej. Mu-
lighed for smagsprøver. Tilmelding helst
senest d. 6/1 til Jørgen eller Erik.

Sidst i august
Vi cykler Tissø rundt.
Datoen bekendtgøres senere. Start og mål
hos Gitte og Jørgen, Søvejen 33   hvor vi
drikker morgenkaffen kl. 9.30.

Efter endt cykeltur spiser vi den med-
bragte mad og hygger os.   MP’ere med
damer, der ikke cykler med, er velkommen
til at spise med. Øl m.m. til vanlige priser.

FREDAG LØRDAG SØNDAG
med

GRISEFEST
lørdag kl. 13.00 den 13.-14.-15. juni.
Pris for gris med kartoffelsalat,
årstidens salater og flutes
samt kaffe m/hjemmebag: 90,-
Tilmelding helst senest d. 10/1 til
Jørgen 5825 0097 og Erik 5826 3195.

»MP-træf-Øst«
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Så samles sønderjyderne igen til famili-
eskydning i Haderslev.
onsdag den 26. februar 2003  kl. 19.00.

Resultaterne bliver brugt i en konkurrence
mod andre MP- lokalforeninger. Som de
foregående år vil der blive lavet individu-
elle skydninger både for børn, mænd og
kvinder. Lokalforeningen har præmier til
de bedste i deres kategorier. Der serveres
kaffe, the og ostemad. Prisen er 30 kr. pr.
person.
Skydningen foregår i:

Haderslev Skydecenter
Fjordagervej 44
6100 Haderslev

Husk tilmelding til Erik tlf.:
7458 4242, Carl tlf.: 7510 2107
eller Ole tlf.: 7475 0026.

GENERALFORSAMLING
Lokalforeningen Sønderjylland afholder
ordinær generalforsamling, torsdag den
20. marts 2003 kl. 19:00, i Hjemmeværns-
gården Gredstedbro, nord for Ribe og
Gredstedbro. (I den Gl. børnehave ved
skolen, vest for landevejen). Dagsorden i
flg. Vedtægterne  (Se DRB januar 2003).

Af hensyn til maden beder vi om til-
melding senest den 14. marts 2003.

Vel mødt, bestyrelsen.

RUNDE FØDSELSDAGE
I LOKALFORENINGEN
Torsdag den 6. februar fyldte
Aage William Olsen KP-1 80 år

Mandag den 10. marts 2003 fylder
Carl Frode Flint SG-49 50 år

Et stort tillykke til jer begge
fra foreningen.

Familieskydning onsdag 29/1-03
Så, kom vi i gang med aktiviteterne i det
nye år. Vi mødtes fra nær og fjern til en
gang skydning i Haderslev. Der var des-
værre en del fraværende, men vi kunne da
mønstre 11.

Som fik en god snak og en rigtig god
gang træning, der var op til flere, der fik
slået deres personlige rekord.

Men da det var træning, tæller det des-
værre ikke, det ser dog lovende ud ,så vis
vi kan holde standarten 26/2-03, kan de
der sprang træningen over ,være sikker på
kamp til skiven.

Efter skydningen fik vi kaffe/te og oste-
madder, igen gik snakken lystig , og vi
sluttede af  ca. kl. 2130.

Vi håber, og tror, at der vil dukke en del
flere op når det næste gang tæller i kon-
kurrence mod de andre MP - lokalforenin-
ger.

Husk tilmelding til:
Erik tlf.: 74584242,
Carl Tlf.: 75102107
eller Ole Tlf.: 74750026.

På gensyn 26. februar 2003
KBH
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INDKALDELSE
Til GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling ons-
dag den 26. marts 2003 kl. 19.30
på restaurant Festens Menu, Alstrup Allé
4,  8361 Hasselager med følgende dagsor-
den:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne

år samt forelæggelse af aktivitetsplan
for det kommende            år

3. Godkendelse af regnskab samt fore-
læggelse af budget for det kommende
år, herunder fastlæggelse af kontingent

4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt.

MP foreningen Østjylland

Indkomne forslag, jf pkt., 4, skal være for-
manden i hænde senest onsdag, den 12.
marts 2003.
Forslag, der af bestyrelsen anses for væs-
entlige, sendes til foreningens medlemmer
1 uge før mødet, jf, vedtægternes § 7.

Efter generalforsamlingen serveres gule
ærter med 1 øl og 1 snaps med tilskud til
den sædvanlige pris af kr. 99,-. Af hensyn
til spisningen, er det nødvendigt at tilmel-
de sig hos formanden på nedenstående tlf.:
nummer senest den 20. marts 2003.

Lokalforening Østjylland
Formand Henning Enemærke

Søren Loftsvej 9
8260 Viby J

Tlf. 8628-2141

Lokalforening Storstrømmen 
orienterer:

Indkaldelse til ordinær generalforsam-
ling søndag den 9. marts 2003 kl. 1100 i
MP-stuen på Vordingborg kaserne
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af fuldmagter
3. Formanden aflægger beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regn-

skab
5. Fastsættelse af kontingent for det kom-

mende år
6. Behandling af indkomne forslag . se

nedenfor *)
7. Valg af:

Formand
1 bestyrelsesmedlem
2 bestyrelsessuppleanter
2 revisorer

1 revisorsuppleant
5 repræsentantskabsmedlemmer (heraf

gerne 2 fra bestyrelsen)
8. Eventuelt

*) Ifølge vedtægternes § 15 skal evt. for-
slag være formanden i hænde senest 2 uger
før generalforsamlingens afholdelse.

Lokalforeningen er vært ved øl/vand
under generalforsamlingen. Efter mødet
serveres kaffe og kage. Bemærk at denne
indkaldelse er tilsendt hvert enkelt med-
lem den 3. februar 2003 som brev - med
opfordring til at møde talrigt frem!

På bestyrelsens vegne
Niels Møller Thomsen

formand



FORÅRSPROGRAM 2003
MP-stuen - Vordingborg kaserne
9. marts 2003 kl. 1100 Generalforsamling
- officiel indvarsling sker pr. brev.
Foreningen er vært ved øl/sodavand. Efter
generalforsamlingen serveres kaffe/kage.
27. marts 2003 kl. 1500 Medlemsmøde
m/kammeratligt samvær. Her fejrer vi bl.a.
oprettelsen af den første MP-stue i Høvel-
te.
22. maj 2003 kl. 1545 Medlemsmøde
m/kammeratligt samvær

Odense, 26. april 2003
Repræsentantskabsmøde - se nærmere i
DRB. Alle medlemmer af mp-foreningen
har møderet.

MP- TISSØ
11. maj 2003
Besøg hos ARLA i Slagelse
(se nærmere i DRB)
13.-15. juni 2003
Tissø`s berømte grisefest
(se også nærmere i DRB)

MP - KØBENHAVN
Følg MP-Københavns annonceringer i
DRB om deres forskellige arrangementer.
Vær specielt opmærksom på skyttelaugets
planlagte skydeaftener (4 i foråret)

Hvis man er i tvivl om et arrangements
indhold, om samkørsels muligheder osv, -
så ring til èn af os i Storstrømmens besty-
relse
(fx Niels 55770401 eller Johs. 54861515).

Kiss og Flemming Nørgaard Pedersen
(SG-18) er årets arrangører af MP-træf
(campingtræf) 2003.

Her ved Danmarks ældste bispesæde og
hjemsted for Vestre Landsret ligger cam-
pingpladsen ned til badesø, hvorfra der er
udsigt til Domkirken med de to tårne.
Pladsen har gode faciliteter og ligger fred-
fyldt, men alligevel centralt i forhold til
byen, der vrimler med gode spisesteder og
indkøbsmuligheder.

MP-TRÆF  -  MP-TRÆF  -  MP-TRÆF - MP-TRÆF  -  MP-TRÆF  -  MP-TRÆ
MP-træf (campingtræf) 2003 afholdes i år på:

DCU-CAMPING, VIBORG SØ DEN 15. – 16. og 17. august 2003

Med venlig hilsen
Kiss og Flemming

Dette område er
reserveret.

Hytter

DCU CAMPING VIBORG
Vinkelvej 36 B
8800 Viborg
Tlf.: 8667 1311
Fax 8667 3529

E-mail: viborg@dcu.dk

Faciliteter: Hoppepuder, minigolf, fiske-
muligheder, bålplads, beachvolley, kondi-
sti og badebro. Campingvognsudlejning.
Hytteudlejning.
Hytte kr. 275,00 pr. døgn inkl. 4 personer.
Medbring sengetøj, puder og dyner.

DCU CAMPING VIBORG
Vinkelvej 36 B
8800 Viborg
Tlf.: 8667 1311
Fax 8667 3529
E-mail: viborg@dcu.dk

Med venlig hilsen
Kiss og Flemming
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Mac 1
her er den så den blanke side.
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
I Danmark
Finn L. Svendsen
Kobberupvej 33
Mejrup
7500 Holstebro

9742 1635

Hovedbestyrelse:
Landsformand:
Carl Bratved
Fruerlundvej 2
Kjærgård Mark
6740 Bramming

7510 2107
formand@
militarypolice.dk

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro

9826 8599
nastformand@
militarypolice.dk

Sekretær:
Finn L. Svendsen

9742 6182
Øvrige hovedbestyrelses-
medlemmer:
Ole Olsen, Erik Hansen

Souvenirbod:
Ole Olsen
Kildetoften 26 
6780 Skærbæk

7475 0026
souvenir@
militarypolice.dk

Girokonto: 1 14 86 99

Militærpolitiets
Historiske Samling:
c/o Hærens Logistikskole
Aalborg kaserner
9400 Nørresundby

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Flemming Ørhem
Søren Nørgaard
Hans Seiberg

Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg    

9811 3173
2cv@stofanet.dk

☎

�
☎

�
☎

�
☎

�
☎

☎

L O K A L F O R E N I N G E RL O K A L F O R E N I N G E R
LOKALFORMÆND:
KØBENHAVN:
Christer Rasmussen
Postboks 58
4000 Roskilde

4643 2377
Mobil: 4097 7377
Arb.: 4675 7377
cr@ctag.dk

VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro

97 42 16 35

FYN:
Svend Pedersen
Møllelykkevej 19, st. nr. 5
5000 Odense C

66 13 98 89

NORDJYLLAND:
Hans Mathiesen
Bøgevænget 9
9430 Vadum

98 27 15 27

TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Rudsvedby

58 26 31 95
e-a.hansen@-
get2net.dk

SØNDERJYLLAND:
Erik Stokholm
Hajstrupgade 53, Øsby
6100 Haderslev

74 58 42 42

ØSTJYLLAND:
Henning Enemærke
Søren Loftsvej 9
8260 Viby J

86 28 21 41

STORSTRØMMEN:
Niels Møller Thomsen
Sct. Jørgenspark 39, 2.tv
4700 Næstved

55 77 04 01
nielsmoeller.tho@-
wanadoo.dk

☎
�

☎
�

☎

�

☎

☎

☎

☎

☎

Hovedkasserer:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25
6600 Vejen

7696 1155
Kontortid: man-fre: kl. 9-18

kasserer@
militarypolice.dk

Girokonto: 6 07 70 64

IT-Webmaster:
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV.

6617 5720
webmaster@
militarypolice.dk

WWW.Militarypolice.dk

Fanebærer:
Mogens J. Holm

3251 0364

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby

5826 3195
fodselsdagsfond@
militarypolice.dk

Girokonto: 6 53 92 97

☎

�
☎

�
☎

�

☎



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

Reserveret Postvæsenet

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

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

Ing-arkitekt og byggefirma

Godthåbsvej 4 . 2000 Frederiksberg
Rev./gæst. 38 10 06 42 - Tlf. 38 33 13 36

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

Kai & Jeppe, KP-hold 2

www. .dk

SOLDATERHJEMMET
Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde -og spisested
for alle adgangsberettigede

KP-hold 33

Storegade 8 - 8500 GRENAA
TLF. 86 32 12 85 - 86 30 99 55

(Jesper Rasmussen - SG-hold 76)


