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LILLEBÆLT
Restaurant

Hotel

Hybylund
Fælledvej 58
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 98 00
Fax. 75 91 15 81
www.hotelhybylund.dk
hybylund@post3.tele.dk

Venlig hilsen
Jytte Nielsen

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

(Jesper Rasmussen - SG-hold 76)

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

B O G T R Y K K E R I
541 181
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G

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
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Forsidebillede:

Forsvarsminister Svend Aage Jens-
by besøgte den 28. januar 2002
Hærens Logistikskole, og bliver på
foto orienteret om »det danske kon-
cept« af chefsergent Hans Seiberg,
SG-52, medens skolechefen,
oberst L.B. Christensen og MP-che-
fen, major O.B. Kristensen, MPO,
lytter med.

4
April 2002 (53. årgang)/254.

Arbejdsro til
Forsvaret
Forsvaret skal have ro til at komme sig over
de store strukturændringer, der præger det
nuværende forsvarsforlig. Det lover den
nye forsvarsminister, Svend Aage Jensby.

Det nuværende forsvarsforlig, som gæl-
der indtil 2004, medførte omfattende ratio-
naliseringer, centralisering og sammenlæg-
ninger i hele forsvaret. Den tendens vil ik-
ke være at finde i et kommende forsvars-
forlig. »Hele den enorme strukturændring,
vi vedtog i det nuværende forlig, er jo den
største ændring af dansk forsvar, der har
fundet sted i hele forsvarets tid. Det tager
tid at få gennemført disse ændringer, og det
har skabt usikkerhed i store kredse i for-
svaret. Derfor mener jeg ikke, at vi ved
næste forsvarsforlig, kan lave yderligere
strukturændringer. Nu har forsvaret behov
for ro«, siger ministeren.

International respekt skal bevaresEt af
de områder, forsvarsministeren vil lægge
særlig vægt på i det næste forlig, er det in-
ternationale engagement. »Vi skal priorite-
re det internationale engagement ligeså
højt, som vi har gjort hidtil. Problemet er
bare, at det beløb, der er afsat i det nu-
værende forlig til internationale opgaver, er
langt overskredet. Så hvis vi vil opretholde
det engagement vi har nu, må der tilføres
nogle midler. Det vil vi arbejde på at få
løst, så vi definitivt kan komme ud af skyg-
gen af 80’ernes fodnotepolitik og bibehol-
de det niveau og den respekt, vi har opnået
internationalt i dag.«

En af de måder man kan styrke den in-
ternationale arbejde på, er ved en udvidel-
se af de danske specialstyrker. Hertil har
ministeren nedsat en arbejdsgruppe i for-
svarsministeriet, som skal vurdere, om den
nye situation efter 11. september gør, at
man skal justere på nogle dele af forsvaret,
»og heri kunne godt indgå en udbygning af
specialstyrker«, mener Svend Aage Jensby.
Også DIB’en ønsker han udvidet med om-
kring 1000 mænd. Men det er stadig et
åbent spørgsmål, som han vil undersøge
nærmere i den kommende tid.

�

(fortsættes side 4)
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75 år
Den 2. Harald J. M. Hansen, KP-5

ukendt adr.           
Den 14. Ole Olsen, KP-6

ukendt adr.           
Den 16. Alfred B. Conradsen, KP-6

Tyrebakken 1,           
5300 Kerteminde 

70 år
Den 1. Jens P. Jensen, KP-15

Tværgyden 16,
5550 Langeskov 
Kurt Nielsen, KP-15
ukendt adr.

Den 9. Helge Sørensen, KP-16
ukendt adr.
Karl Iversen, KP-16
Savværksvej 46,
7130 Juelsminde
Finn Harald Simonsen, KP-20
»Pindars«, The Old Rectory,
Rotherfield Greys
Oxfordshire, RG9 4PJ. England
Jørgen Plough, SG-1
Dr. Margrethesvej 2, 1.
4000 Roskilde

Den 16. Mogens L. Nielsen, KP-14
Fugledalen 18,           
4000 Roskilde 

Den 16. Jørn Tillegreen, KP-16
Fosdalvej 41, Lerup           
9460 Brovst 

Den 17. Børge Ø. Christensen, KP-14
Holmparken 10.st.tv.,           
7400 Herning 

Den 18. Svend O. Larsen, KP-14
Ny Gothersgade 12,           
8700 Horsens

Den 18. Kurt Larsen, KP-15
Kildesvinget 4,
3310 Ølsted Nordsj. 

Den 19. John Nielsen, KP-15´
St. Grandløse 16,
4300 Holbæk

65 år
Den  2. Karsten Juhl, KP-34

Rørhønevej 15,
2970 Hørsholm 

Den  6. Ole Hesselgaard-Andreasen,
KP-21, SG-9
Hanevangen 17,
2730 Herlev 

Den 8. Robert K. Langthaler, KP-23
Skovvænget 7,
2800 Lyngby 

Den 16. Johannes L. Jørgensen, KP-22
Håstrupvej 138,
7000 Fredericia 

kunne forsvare Danmark som led i NATO,
og det ville være et problem at mobilisere,
hvis de værnepligtige forsvandt«.

Et af de tiltag, der skal motivere de un-
ge til at gå ind i forsvaret, er et nyt forslag
om merit for værnepligten. »Det vi vil ar-
bejde på er, at de værnepligtige kan få det
overført som merit til en videregående ud-
dannelse«, oplyser ministeren. Og det kan
måske motivere flere unge til at blive vær-
nepligtige. Om der så er råd til flere vær-
nepligtige, er også et spørgsmål ministeren
vil se nærmere på i det kommende for-
svarsforlig.

Marianne Hansen
Nyhedsbrev fra FOV

Merit for værnepligt 
»Jeg er ubetinget tilhænger af værneplig-
ten«, siger Svend Aage Jensby. »Det er
blandt dem, der aftjener deres værnepligt,
at vi finder vores officerer. Det er der, vi
foretager en voldsom rekruttering til DIB’-
en. Og så giver det en god sammensætning
at have både fastansat personel og værne-
pligtige«.

Derudover er det også et økonomisk
spørgsmål, indrømmer ministeren. »En
professionel hær ville være afsindig dyr.
Man ville kun kunne have en beskeden
professionel fredsstyrke, alt andet ville
være umuligt at betale. Dertil kommer, at
det jo er dansk forsvars hovedopgave at

Til lykkeTil lykke
– fødselsdage i maj – fødselsdage i maj 
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Mandag den 28. januar 2002 aflagde den
nye forsvarsminister Svend Aage Jensby
besøg ved Hærens Logistikskole og Træn-
regimentet. Ministeren blev mødt ved ho-
vedvagten af seniorsergent Ole Larsen og
oversergent Thomas Skøtt på vores nye
motorcykler. Herfra blev ministeren eskor-
teret ned til skolens parolesal, hvor chefen
for Hærens Logistikskole, oberst L.B.
Christensen tog imod med æreskomman-
do.

I skolens parolesal orienterede CH HLS
ministeren om skolens mange aktiviteter.
Derefter gik turen videre til garageplad-
sen, hvor chefsergent Hans Seiberg havde
forberedt en større demonstration af kon-
trol med uroligheder. 

Ministeren fik forevist det danske kon-
cept for kontrol med uroligheder, herunder
vores evne til koordineret indsættelse af
både køretøjer og materiel. Som uromage-
re var udkommanderet at hold sergentele-
ver fra logistiklinien, og vores yngste ser-

gentelever på MP-siden dannede kæden.
Som MP’ere bag kæden anvendtes de faste
instruktører på skolen. 

Vi havde omkring 20 minutter til rådig-
hed til demonstrationen, og det lykkedes
for chefsergent Hans Seiberg, med god
hjælp fra nogle meget entusiastiske ”uro-
magere”, at demonstrere de forskellige
eskalationstrin for ministeren. I forbindel-
se med demonstrationen var der også lej-
lighed til at se en del af vores nye materiel
i aktion, herunder bl. a. den nye ildslukker.
Tilsvarende blev anvendelse af kampvogn
Leopard til rydning af vejspærring demon-
streret. 

Efter demonstrationen blev ministeren
eskorteret til CH HLS kontor for afslutten-
de drøftelser, inden besøget gik videre til
Hvorup Kaserne hvor chefen for Trænregi-
mentet oberst Flemming Larsen tog imod.

O.B. Kristensen,
Major, MPO

Kampvogn Leopard rykker frem og rydder vejspærring.

Ministerbesøg ved
Hærens Logistikskole



Den 26. Svend Chr. Jensen, KP-30
Navervej 9,           
7430 Ikast 

Den 31. Boe Larsen, SG-3
Blidahlund 6, st.tv.,
2920 Charlottenlund

60 år
Den 2. Niels Olesen, SG-22

Elmegårdsvej 35, Bellinge
5250 Odense SV 

Den 5. Ole V. Hansen, KP-53
Høveltsvangsvej 39,
3450 Allerød 

Den 6. Erik Løfberg, KP-52
Gl. Bruunshåbsvej 11, Rinds-
holm 8800 Viborg 

Den 7. Walther P. Wismann, SG-24
Klingseyvej 22 A, st. 0002,
2720 Vanløse 

Den 11. Knud Møller Thomsen, SG-22
Jægerkrogen 2,
2635 Ishøj 

Den 14. Allan V. Larsen, KP-47
Brinken 19, Skelhøje
7470 Karup J 
Børge Schärfe, KP-57
Jægerhusene 70,
2620 Albertslund 

Den 15. Jørgen Hansen, KP-62
Brendstrupvej 26,
6800 Varde 

Den 17. Steen Gildberg, MPO
Ved Skoven 11,
4300 Holbæk 

Den 18. Bent M. Jensen, KP-48
Glentevej 6, Langø
4900 Nakskov 

Den 19. Lars M. Rydhard, KP-60
Skovbakken 75,
6200 Aabenraa 

Den 20. Frank J. Larsen, KP-51
Værnedamsvej 9, 3.th.,
1819 Frederiksberg C 
Tage Boddum-Andersen, KP-63
Vesterskovvej 41,
8370 Hadsten 

Den 21. John S. Borch Olsen, KP-63
Fortly 27,
2610 Rødovre 

Den 22. Hans G. Andersen, KP-51
Stubbehagelinien 1, Hesnæs
4850 Stubbekøbing 
Claus P. Franck, KP-57
Fraugdevej 59,           
5220 Odense SØ 

Den 25. Knud Jeppesen, KP-57
Ørnevej 37,
7430 Ikast 

Den 27. Per Feldberg, KP-61
Svalevej 4,
4340 Tølløse 
Jürgen J. Christiansen, KP-70
Arildsvej 30,
8800 Viborg 

Den 28. Vagner F. Lyckegaard, KP-55,
SG-26
Tyskland  ?

Den 29. Arne Roschmann, KP-52
Randager 50,
2620 Albertslund 

Den 30. Uve P. Rønnenfeldt, KP-54
Lars Nielsensvej 9,
2970 Hørsholm 

50 år 
Den  9. Niels-Peter Thoms, KP-91

Skovledet 95 A, 3.th.,
3400 Hillerød 
Finn E. Ruby, KP-96
Bøgehaven 1,
2980 Kokkedal 

Den 14. Svend Erik Q. Steensen, KP-97
Gammel Vestergade 3,
5500 Middelfart 

Den 20. Leif Hansen, KP-97
Postbox 283, Pandebjergvej 75,
4800 Nykøbing F 

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

Erik, KP-8

P.S. Enkelte står med ukendt adr., kan
du evt. hjælpe, ville det være godt.

I N V I T A T I O N
I anledning af Kurt Larsens 70 års fødselsdag d. 18. maj, pinselørdag,
vil det glæde ham at se jer (MP’ere med påhæng) til et »åbent hus arrangement«

på dagen fra kl. 13.00. Adressen er: Kildesvinget 4, 3310 Ølsted.

6
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Endnu engang nyt fra os i Bosnien, hvor vi
så småt er begyndt at finde os til rette. Ar-
bejdsprocedurerne er begyndt at sidde fast
og dagene går hamrende hurtigt. I sidste
brev fortalte vi at her var en del at lave, og
dette er stadig gældende. Vi har en masse
færdselsuheld, som dog heldigvis har vist
sig at været temmelig banale, hvilket pri-
mært kommer sig af de dårlige vejforhold
hernede.

Heldigvis har vi ikke stået for nogle af
dem denne gang.

Vi har også besøgt en masse barer og re-
stauranter i Doboj området for at fastlægge
om disse må besøges af SFOR, eller om det
er forbudt område. En del af vores kolleger
var meget tilfredse med denne opgave, da
”stolpebarer” også skal besøges. Her har
der været rig mulighed for at spise på Kam-
pgruppens regning.

Det hele har dog ikke været overdrevet
fedt, da Dekker og Sørensen havde en min-
dre ubehagelig episode ved et af disse be-
søg. En fuld mand mente, at han skulle af-
fyre et par skud i loftet på en café et par
meter fra der hvor de sad. Situationen kom
dog hurtigt under kontrol af det civile poli-
ti.

Vi har også en del træning med andre
enheder såsom Riot Control træning og
Brand øvelse. Desuden har vi haft nogle
pengetransporter og lignende.

Vores forhold til kaptajn Orup og seni-
orsergent Blankensteiner er dog også ble-
vet bedre efter vi havde »PINKY« fest i All
Ranks messen. Her var der arrangeret en
lille dejlig drink til os.

Vi må stadig ikke få at vide, hvad denne
drink indeholdt, men GØG og GOKKE
griner skummelt og svarer »Det vil i sgu
ikke vide«, og at dømme ud fra deres grin
tror jeg egentlig heller ikke vi vil.
Nå, men alle mand har det helt forrygende.
Vejret hernede kan vi dog heller ikke klage
over, da vi allerede har haft vores lille pool
i gang.

Beach volley er da også en yndet sport,
selvom halvdelen af danskerne er blevet
forbudt adgang når Blankensteiners »SU-
PERHOLD« spiller mod HQ-Coy og andre
enheder, der tør at stille op, men engang
imellem får vi lov til at øve os, når Blan-
kensteiner har noget ”vigtigt” arbejde at se
til.

Mobning i MP-Coy er nemlig en meget
yndet fritidsbeskæftigelse fra vores senior-
sergent, med moralsk støtte fra vores kap-
tajn.

Tiden hernede går ufatteligt hurtigt, og
allerede nu begynder folk at tage på orlov.
I næste uge tager vores 2 gengangere Lu-
ther og Wheler sig en velfortjent ferie på 14
dage i Danmark, som de har set frem til i
lang tid.

Dette betyder endnu mere arbejde, så
jeg må hellere slutte vores brev, så jeg kan
blive psykisk klar til den kommende tid.

Hilsen H.B. Baggesen,
SG-hold 107

I forlængelse af Baggesens indlæg vil jeg
give et par ord med. Vi tæller i skrivende
stund over 30 dage i missionsområdet, og
tiden er fløjet afsted. Der har da også været
en del at se til i den forløbende tid; mange
færdselsuheld (10 indtil nu på vores hold!!)
og mange andre hændelser som brand,
fuldskab, tab af vital våbendel m.m., så al-
le folk har været travlt beskæftiget med sa-
ger ud over at vænne sig til nye omgivelser.
Det danske bidrag er dog faldet godt til i
kompagniet - moralen, og vigtigst, hu-
møret er i top, procedurerne og dagligda-
gen kører uden de store problemer, dan-
skerne gør virkeligt et godt stykke arbejde
hernede. Snart påbegynder vi også vores
leave-periode, hvor de første snart rejser
hjem til Danmark eller bruger leaven på at
besøge andre og mere eksotiske lande. 

Kompagniet har sendt vores svenske bi-
drag hjem dog uden at få en erstatning, så

Nyhedsbrev fra
MP’erne i Doboj – Hold 13
Doboj 19.03.02
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vores mandtal er nu 20 mand til at ”vareta-
ge” de ca. 750 soldater der er i Kampgrup-
pen – dette kombineret med vores leave-
periode betyder nok ikke en mindre travl
hverdag fremover for de folk der er herne-
de!

Vejret begynder at blive bedre, vi har ca.
20 grader i skyggen og solen skinner fra en
skyfri himmel, så vores ”branddam” (pool)
er allerede blevet benyttet og det varer ikke
længe før grillen bliver aktiv.
Men vi ser dog stadig frem til at det bliver
rigtig sommer hernede!

Hilsen
Michael Orup Petersen

kaptajn

Doboj, den 1. april 2002
Endnu en hilsen fra Bosnien, hvor den sid-
ste måned er fløjet af sted. Tiden går ham-
rende hurtigt hernede i øjeblikket, hvor
trafikuheldene heldigvis ikke længere er så
mange som i starten. Der har ikke været
uheld med personer fra NPBG siden star-
ten af marts (7-9-13). Nu har stort set alle
kompagnierne også haft et uheld, så det
kan selvfølgelig være, at de har lært lekti-
en.

Vores højtelskede SSG Blankensteiner
er dog af en anden opfattelse. Han mener
bestemt, at det er hans flotte trafiksikker-
hedsplakater, der virker. Han har lavet en
masse plakater i forbindelse med sin trafik-
sikkerhedskampagne, selv Baggesen var
imponeret. Nu skulle man jo tro, at vi ikke
længere havde travlt, når der bliver længe-
re og længere mellem uheldene, men nej.
Folk er begyndt at tage på leave og i skri-
vende stund har vi så mange på leave, at vi
må låne tre US-MP’ere til assistance, men
de har jo også nok af dem.

Vi har også ydet personbeskyttelse
»American Style«. Chefen for SFOR kom
på besøg, han er en amerikansk general.
Dette var den samme person, der aflyste
sidste gang, da Sørensen og jeg stod for
eskorten. Om det var fordi Baggesen havde
opgaven denne gang, og generalen dermed
tænkte, at han var temmelig sikker på, at en
eventuel snigskytte formodentlig ville ram-

me dette noget større mål i stedet for ham
selv, skal jeg ikke kunne sige.

Generalen ankom i Blackhawk helikop-
tere og i samarbejde med amerikanske sik-
kerhedsofficerer eskorterede vi ham med
blå blink og hele ”svineriet” til diverse sig-
ht seeings steder i TESLIC området. Der-
udover har vores litauiske kammerat Buivi-
dis stået for en eskorte af en anden general
og Sørensen og jeg fik en tredje. Ja VIP-be-
skyttelse har vi masser af.

Livet er heller ikke blevet meget lettere
med vores chef KN Orup og SSG Blan-
kensteiner efter vi påbegyndte vores Plays-
tation 2 - Tekken Tag turnering i Marshal-
len. Orup er overglad, fordi han har vundet
et par kampe, går konstant rundt og laver
imitationer af de boksere han vandt nogle
af sine kampe med og er i bund og grund
møgbelastende, hvis man har tabt til ham.
Blankensteiner er lige modsat, eftersom
han er pissesur over at have tabt størstede-
len af sine kampe. Hans vrede kommer
især til udtryk mod de gutter, der bankede
ham i turneringen. Finalerne bliver spillet i
aften og vi håber alle, at Orup ikke vinder. 
I øjeblikket er Stilling og Hou i GLAMOC,
hvor der bliver afholdt en kæmpe øvelse.
Wheler har fortalt, at det skulle være en fed
øvelse, hvor man kunne se en masse krudt
og kugler. Kampvogne og ikke mindst
kamphelikoptere, der skyder med skarpt.
Der skulle også være mulighed for at
MPCOY’s udsendte får mulighed for at
være i en kampvogn ved skudafgivelse el-
ler flyve med i helikopter.

Det eneste problem er, om Stilling kan
holde ud at være væk fra sine højt elskede
Cocio kakaomælk i en hel uge, eller om der
skal ydes førstehjælp, når han kommer til-
bage.

Vi ser også alle frem til søndag den 7.
April, eftersom vi skal gå den dejlige
DANCON March. En rute på ca. 30 kilo-
meter, som alle danskere i MP-Coy delta-
ger i. Vi glæder os alle på lidt forskellige
måder. Heldigvis har vi da også lidt at se
frem til, da der er BBQ-fest i Marshallen
om aftenen sammen med de amerikanske
MP’ere, der også skal gå marchen.

Nogle af os glæder os ekstra meget til
denne fest, eftersom vores US-MP Scott
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I fortsættelse af Dekkers indlæg kan jeg
informere om, at danskerne er ved rigtig
godt mod. Baggesen er påbegyndt et kniv-
skarpt motionsprogram efter nogen opfor-
dringer fra SSG og undertegnede, Dekker
og Stilling derimod er gået i Cocio og cho-
kolade-”mode”, så vi skal snart have sat
dem på samme program! At vejret som
skrevet er begyndt at blive bedre beg-
rænser jo heller ikke motivationen, vi har
ligeledes været hernede en fjerdedel af ti-
den i skrivende stund, men vigtigst så be-
gynder leaveperioden for danskerne at
nærme sig. Luther og Wheler er i gang
med deres og returnerer 4. og 2. april, jeg
selv skal afsted den 12. april og derefter
følger de resterende i en lind strøm.

I kompagniet går det stadig godt, der er
masser at se til med personbeskyttelse, re-
kognoscering af steder, der skal være ”out
of bounds”, patruljeringer, hastighedskon-
troller m.m., forholdet mellem nationalite-
terne er godt og alle kommer godt ud af det
med hinanden.

Vi har påbegyndt et udvekslingspro-
gram med de amerikanske MP’ere for at få
lidt afveksling i hverdagen, men også for-
di vi mangler personel i denne periode. 21
MP’ere rækker ikke langt, når folk begyn-
der at tage på leave! Vi vil desuden forsøge
at gøre det samme med andre nationer her-
nede, for at få nye input og for at se hvor-
dan MP’ere arbejder i andre nationer.

Det var alt for denne gang
Michael Orup

Kaptajn/Næstkommanderende
/MP-Coy

Miller har inviteret en kvindelig løjtnant
fra Hawaii. Jo, det skal nok blive en hyg-
gelig aften, HVIS ALTSÅ VEJRET HOL-
DER.

I den seneste tid har vejret nemlig været
temmeligt belastende. De sidste par dage
har vi haft dejlig solskin med temperaturer
op til 25 grader, men for bare en uge siden
havde vi snevejr. Sådan skifter vejret en-
gang imellem og det er sgu belastende. Vi
vil bare gerne have solskin.

Vores forhold til polakkerne har også
været på en lille prøve, eftersom to af dem
klokkede lidt i det. De to har gjort det godt
igen ved at arrangere en storslået påske-
middag i Marshallen. Det var virkelig fan-
tastisk. Der var chokoladeæg, kylling og
meget andet.

Baggesen har allerede krævet, at en
sådan middag bliver standard i kompagni-
et for fremtiden, hvilket dog har fået Orup
ud af sine gode fjer, og Baggesen bliver nu
futtet ekstra hårdt. Han får dog nok en lil-
le fridag, da det er hans fødselsdag i dag.
Tillykke!

Jeg må hellere slutte her, da jeg skal
med Blankensteiner og vores tolk Ceca til
DUBROVNIK i Kroatien, for at efterfor-
ske en sag omhandlende et par SFOR-sol-
dater, der angiveligt har været i nærkontakt
med det civile kroatiske politi.
Det var alt fra os fra denne gang.

Troels Dekker, SG hold-107
MP-Coy/NPBG/SFOR 13

Så blev der endelig tid til at sende en hi-
storie fra KFOR hold 6. Vi roterede af 3
gange. Den 15/2 tog stationslederen, seni-
orsergent O.N. Madsen alene til Kosovo
som lille forkommando. 19/2 kom MPO,

major C.C. Mørk og sergenterne R.S. Ni-
elsen, M. Sørensen og J. Sørensen. Sidste
rotation var den 21/2 med sergenterne C.
Nissen og C.M. Gedved samtog konstabel
P.H. Jørgensen.

Nyhedsbrev fra 
MP’erne i Mitrovica - Hold 3
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De første uger hernede gik med patruljer
og terrænkendskab. Der var nogle små
operationer med house search o.lign.

Efter de første uger hernede gik MP
med i bataljonens færdselssikkerhedskam-
pagne. På den første måned var der fire
uheld med civil part, samt et par væltede
spejder-GD’ere. MP’s del af færdselssik-
kerhedskampagnen går bl.a. ud på at af-
skilte MSR og andre veje, hvor  KFOR
soldater kan komme i tvivl om hvor stærkt
de må køre.

Den 15/3 startede våbenamnesti i hele
Kosovo. Fra brigadens side var der store
forventninger, men efter 10 dage var der
kun afleveret en riffel og to håndgranater i
vores AOR. Og det var kun sølle tal, de an-
dre brigader kunne vise frem.

Da vi var to uger inde i amnestien fik vi
en ordentlig portion våben ind, og det re-
sulterede i, at den danske bataljon var den
bataljon i hele Kosovo, der havde samlet
flest våben.

Vi har været i KONURO indsatsdragt 2
gange; første gang fordi der var blevet an-
holdt 2 serbiske brovagter. Det kunne brin-
ge serbernes pis i kog, og de stenede et par
UNMIK police biler.

Vores bidrag var kun at være tilskuere,
mens SPU (Special Police Unit) tævede
løs på folk.

Anden gang vi var indsat var en episode
ved et MCP, hvor en serbisk mand ville
stikke af. Han smed to håndgranater for ik-
ke at blive taget med dem. Vi fik meldin-
gen at der var blevet smidt to håndgranater
mod MCP’et. Det endte med, at hele ba-
taljonen var indsat, inden de fandt ud af,
hvad der virkeligt var sket. 

For at vi ikke skulle køre tomhændet
hjem blev der oprettet et nyt MCP mellem
Mitrovica N og Zvecan. Da der var blevet
searchet et par biler fandt vi en motorola
radio model hardliner. En konstabel fra
PANSERMOT mente, at den var ulovlig
og ville beslaglægge den. Det resulterede
i, at der på ingen tid stod hardlinere på
begge sider af MCP’et, så hvis der ikke var
problemer, da vi kom, så fik vi hurtigt
skabt nogle.

Efter en times diskussion og lettere
håndgemæng var der ro igen.

Jeg vil slutte af med at hilse alle hjem-
me i Danmark og lige gøre opmærksom
på, at vejret hernede er varmt og dejligt.

Med venlig hilsen
Jusse, Militærpolitiet
Den Danske Bataljon

Camp Olaf Rye

MEDDELELSER FRA
MP-ØSTJYLLAND

GENERALFORSAMLINGEN

REFERAT AF GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 21. MARTS 2002
Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent. Ole Degnbol blev
valgt og konstaterede meget grundigt, at
generalforsamlingen var lovlig iht. ved-
tægterne.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne
år samt forelæggelse af aktivitetsplan for
det kommende år.

Formanden omtalte årets begivenheder,
som omfattede deltagelse i repræsentant-
skabsmødet den 28. april i Odense og del-
tagelse i Schøllepokalskydningen den 5.
maj i Aalborg.

Årets to øvrige aktiviteter, besøg på
Flyvestation Karup og besøg af politik-
ommissær Thøger Berg Nielsen måtte
desværre aflyses pga. for lille tilmelding.
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Inspireret af disse aflysninger lagde for-
manden op til en generel diskussion om ar-
rangementernes form og indhold. Der var
stor uenighed blandt deltagerne. Nogle
”havde været soldat, og ville derfor have
andre arrangementer”, mens andre ”gerne
ville mærke forbindelsen til det militære
system”. Diskussionen efterlod det ind-
tryk, at sidstnævnte synspunkt havde størst
tilslutning.

Konkrete forslag til arrangementer var
besøg på virksomheden Terma i Århus, be-
søg på militære institutioner, kammeratli-
ge hyggeaftner og fortsat deltagelse i
Schøllepokalskydningen.
Der blev også foreslået, at fremtidige mø-
der blev afholdt på Hjemmeværnsgården i
Brabrand.

Beretning og aktivitetsplan blev god-
kendt.

3. Godkendelse af regnskab samt fore-
læggelse af budget for det kommende år,
herunder fastlæggelse af kontingent. Kas-
serer Ejgil Brøgger forelagde regnskab
2001, der blev omdelt ved mødets start.
Det viste et overskud på kr. 76,75, der hen-
lægges til formuen , som herefter udgør kr.
2.802,01. Budget 2002 blev gennemgået
og det viste, at indtægterne svarer til ud-
gifterne, dvs. overskud lig nul.

Regnskab 2001 og budget 2002 blev
godkendt. Kontingent blev forhøjet fra kr.
50 til kr. 75.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
a. Henning Enemærke blev genvalgt som

formand.
b. Til bestyrelsen blev valgt John Egholm

Jensen. Ud af bestyrelsen gik Steen La-
defoged og Ejgild Brøgger, der begge
ikke ønskede genvalg.

c. Suppleanten Erik Danielsen blev gen-
valgt.

d. Til deltagelse i landsforeningens re-
præsentantskabsmøde på soldaterhjem-
met Dannevirke i Odense den 20. april
blev bestyrelsen valgt. Øvrige interesse-
rede medlemmer kan tilmelde sig hos
formanden med henblik på evt. fælles-
befordring.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Genvalg af henholdsvis Preben Kjær Pe-
dersen og Verner Vistisen.
7. Eventuelt. Erik Danielsen oplyste, at
han kunne arrangere en whiskey-smag-
ning. Bestyrelsen lovede at overveje dette
arrangement. Mogens Gantriis omtalte
muligheden for at oprette en lokalforening
i Horsensområdet, da der aldrig var delta-
gelse fra dette område i arrangementerne i
Århus.

Formanden takkede de to afgående
medlemmer af bestyrelsen for god indsats
og ønskede til gengæld, at de ville assiste-
re indtil bestyrelsen konstituerede sig med
ny sekretær og kasserer.

Efter generalforsamlingen blev der ser-
veret den traditionelle generalforsamlings-
menu, gule ærter med tilbehør - ledsaget af
hyggeligt samvær.
Steen Ladefoged, sekretær

Kviedrabet
Vi er tilbage i vinteren 1947-48,
MP-station 4, Varel.

I Varel var der kun én politimester og én
betjent, der i øvrigt hed Kurt.

Kurt kom meget tit på Station 4 og fik
sig nogle kopper kaffe samt nogle af de be-
rømte Wienerbasser, og dem kunne han
virkelig konsumere en hel del af. Man skal
jo huske på, at der var ikke så meget af den
slags lækkerier i Tyskland i 47-48. 

Det var faktisk en rigtig guttermand,
husker jeg. Han havde været Feldwebel i
den tyske hær under krigen og havde været
stationeret i Paris. Kurt kunne fortælle hi-
storier om sin tid i hæren, det var bestemt
ikke kedeligt at høre på, samtidig var han
også en god fortæller.

Vi havde inviteret Kurt til nytårsaften på
stationen, og der hyggede han sig rigtigt.
Vi havde dog lovet hans chef at overtage
vagten, om der skulle opstå problemer i
Varel.

Alt forløb fredeligt og Kurt blev beru-
set……..

En dag dukker Kurt op på Stationen og
spørger, om vi ville tage med ham lidt
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uden for Varel til en bondemand, der skul-
le have skudt en kvie, der var blevet ”vild”
- man kunne ikke komme i nærheden af
den (Tyskerne havde ikke tilladelse til
våben så kort tid efter krigen).

Da det var undertegnede (Københav-
ner), der modtog anmodningen, allierede
jeg mig staks med en mere kyndig på det
område, nemlig KP Jens-Peter Sørensen
(Jyde). Vi tog straks af sted til ”gernings-
stedet”, bevæbnet med bl.a. et Enfieldge-
vær.

Udenfor folden, hvor den formastelige
kvie gik, stod bonden, slagteren med en
kæmpe kniv samt 3-4 andre fra sognet. 
Da Jens-Peter fik udpeget kvien, der gik
ca. 100 meter inde på marken sammen
med 10-15 andre kvier, lagde han sig til-
rette op ad en hegnspæl, tog ladegreb på
geværet, tog omhyggeligt sigte og skød.
Tilsyneladende skete intet, men så lagde
dyret sig, først ned på forbenene og deref-
ter kom bagkroppen ned.

Så blev der gang i den, og det var et
festligt syn, idet slagteren med dragen
kniv, bonden og 2 MP’ere masede  op over
pigtrådshegnet og i fuld løb af sted mod
dyret. Kvien var ramt i  boven, og var
stendød, flot skudt Jens-Peter. (På vej over
marken havde jeg trukket min pistol, for
sæt nu den ikke var helt død !!!!!!! safety
first, ha-ha)

Vi fik megen tak for udført dåd af både
bonden og slagteren og Kurt, hvorefter vi
drog tilbage til Stationen for at skrive rap-
port over ”drabet” på en tysk kvie.
Erik Schultz-Lorentzen. KP-hold 2
Brigade Nr.: 000008
MP-station 4, Varel 
PS. Det var sgu aldrig kedeligt at være
MP’er.

Dødsfald
Direktør Erik Lundsgaard, KP-hold 6, Kolding,
er afgået ved døden den 30. januar 2002. Han
blev 74 år. Finn Meyer Jacobsen, KP-hold 14,
København, er afgået ved døden den 19. marts
2002. Han blev 69 år. Fhv. restauratør Arne Hel-
mut Jensen, KP-hold 7, Skovlunde, er afgået
ved døden. Han blev 73 år. Arne var MP-fore-
ningens hovedkasserer fra 1955 - 1959.

EFTERLYSNING:
Den Danske Brigade

og Det Danske Kommando.

Kære soldaterkammerater
Kan/vil I hjælpe mig med at lave en
posthistorisk samling om Den Danske
Brigade og Det Danske Kommando i
Tyskland?

Det er meningen, at den skal udstil-
les, ligesom jeg vil holde foredrag om
emnet for hvem der måtte være interes-
seret i at høre herom.

Til dette efterlyser jeg materiale fra
Brigaden og Kommandoet:

Alle former for breve til og fra en-
hederne, også interne breve, postkort
herunder også håndtegnede af enhe-
dens garnisoner, rekommanderede og
ekspres forsendelser, breve via det ty-
ske og engelske postsystem, brevpapir,
officielle papirer og postcirkulærer.
Også fotografier af postfolk, posthuse,
postkøretøjer og posttog har stor inter-
esse.

Ligeledes søger jeg eksemplarer af
aviserne ”Brigade-kureren” og ”Kom-
mando-kureren”, diverse rationerings-
mærker, brigadenål, ”hundetegn” , sol-
daterbøger, brigadepenge, ”Brigs” spe-
cielt 1-, 5- og 10 kr.

Kort sagt: Alt hvad der har med
Brigaden og Kommandoet at gøre.
Har du noget, du kan undvære, giver
jeg en god pris.

Med venlig hilsen og på forhånd tak
for hjælpen.

Jan Liengaard Drejer (tidl. Ander-
sen)(SG-hold 65 og UNFICYP 37, 38,
40, 41, 42.)

I dag tjenestegørende SG-MP ved
Joint Headquarters Northeast, OC Fin-
derup.

Skriv eller ring til:
Jan Liengaard Drejer,
Højenvej 187, 7100 Vejle. 
Tlf. 75 86 57 70
E-Mail: janogbente@mail.tele.dk
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Schøllepokal-
skydning
MP-foreningen Nordjylland arrangerer
Schøllepokalskydning i Aalborg
Lørdag den 25. maj 2002 kl. 10:00

Mødested: Skydebanen Gl. Hvorupvej (si-
devej til Høvejen SV for Hvorup Kaserne).
Startpenge: Deltagergebyr 50,00 kr. pr.
mand, dog 40,00 kr. for elever på MP-sko-
len.

Præmier: Præmier i forhold til deltageran-
tallet. Præmierne overrækkes efter endt
skydning på MP-stuen.

Forplejning: Lokalforeningens marketen-
deri vil være opstillet på pladsen, hvor du
kan købe forfriskninger til rimelige priser.
I forbindelse med præmieoverrækkelsen
vil der blive arrangeret grill-mad, pris 40
kr. pr. person.

Skydehold: Hvert skydehold består af 6
mand, hvoraf de 5 bedste resultater tæller.
Præmier til det vindende holds deltagere
og pokal.

Tilmelding: Tilmeldingen er bindende og
skal ske senest den 13 maj 2002 til for-
mand Hans Mathiesen, tlf.: 98 27 15 27 el-
ler til den ansvarlige for skydningen, næst-
formand Gert Jensen tlf.: 98 11 31 73 .
Startgebyr og gebyr  for deltagelse i grill-
mad betales før skydningen begynder.

MP-foreningen Storstrømmen indbyder til
Kammeratskabsaften på MP-stuen i Vor-
dingborg med aktuel orientering om For-
svarets engagement i udlandet onsdag den
29. maj 2002 på Vordingborg kaserne.
– Anmeldelse v/ankomst til hovedvagten –
ikke nødvendigt med forudanmeldelse
– Vi ser gerne at familie deltager – Vi op-
fordrer også Tissø og København til at mø-
de frem.

Aftenen forløber således:
19:30 møder deltagerne ved Auditoriet

(Bygning 19). MP-foreningen byder
velkommen.

19:40 vises filmen »Dansk soldat i
Kosovo«.

20:15 (Ryge-)pause
20:30 Foredrag om Dansk Militær i Inter-

nationale Missioner pr. dags dato.
21:00 Forevisning af SITRUM/DANILOG.
21:15 Kammeratligt samvær på MP-stuen,

Vordingborg kaserne.
Bestyrelsen

Kammeratskabsaften
Generalforsamlingen
Referat af Storstrømmens generalforsam-
ling den 17. marts 2002 kl. 11:00 på MP-
stuen, Vordingborg kaserne.

Fungerende formand Poul Martin
Brøsted (PMB) bød velkommen til general-
forsamlingen og bad derefter om at fanen
måtte blive bragt ind. Derefter gik han over
til første punkt på dagsordenen, valg af di-
rigent. Bestyrelsen anbefalede Flemming
Ørhem (FØ) der blev valgt enstemmigt. FØ
konstaterede, at der var 12 medlemmer til-
stede og dermed var generalforsamlingen
beslutningsdygtig. Den var endvidere lov-
ligt indvarslet, dels pr. brev til medlemmer-
ne i februar 2002, dels ved avertering i
DRB januar 2002. Ingen fremviste fuld-
magter. Den fungerende formand aflægger
beretning.

Så gik det andet år i lokalforening Stor-
strømmen og der er jo sket en del, hvor det
væsentlige var, at formanden Dagfinn
Holmberg, af personlige grunde, trak sig,
og meldte sig ud af både hovedforening og
lokalforening, hvorefter jeg som næstfor-

Lokalforening Storstrømmen 
orienterer:
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mand indtrådte som fungerende formand
indtil denne generalforsamling.

Der har i det forløbne år været afholdt 6
ordinære bestyrelsesmøder samt et ekstra-
ordinært møde grundet formandsskiftet. Vi
deltog fra MP-Storstrømmens side i repræs-
entantskabsmødet i Odense i april 2001
med 5 bestyrelsesmedlemmer. Niels Møller
Thomsen blev ved mødet indvalgt i hoved-
bestyrelsen som suppleant. Med hensyn til
MP-stuens udvidelse og færdiggørelse af
det tilstødende lokale, satser vi på, at det
bliver en realitet i løbet af sommer/efterår
2002.

Samarbejdet med lokalforeningerne Tis-
sø og København har fungeret godt - enkel-
te har bl.a. deltaget i MP-Tissø’s »Grise-
fest« og cykelturen »Tissø rundt«. I Køben-
havn var vi på voldtur i Kastellet Store Be-
dedagsaften og endvidere deltog vi i et be-
søg på Politihistorisk Museum.
Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren, Flemming Steen Pedersen
(FSP), oplæste det omdelte regnskab, der
oplyste, at MP-Storstrømmen har et over-
skud på kr. 1.717,41 og en formue på kr.
3.037,75. Fanefondens formue beløber sig
til kr. 3.335,00. Budget for 2002/2003:
Overskud kr. 300,00.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsens forslag om fastsættelse af

uændret af kontingent, kr. 50,-, for det kom-
mende år blev enstemmigt vedtaget.
Der var ikke fremsendt forslag til behand-
ling. Som ny formand for lokalforeningen
foreslog bestyrelsen Niels Møller Thomsen
(NMT), der blev  valgt enstemmigt for 1 år.

Kasserer FSP blev genvalgt for 2 år.
Som bestyrelsesmedlemmer blev PMB
genvalgt og Henrik K. Bertelsen (HKB)
nyvalgt, begge for 2 år. Som bestyrelses-
suppleanter blev Kenneth Jeppsen (KJ)
genvalgt og Svend Aage Nielsen (SAN)
nyvalgt, begge for 1 år. Som revisorer blev
Erik Birkerod Nielsen (EBN) og Ole Radi-
ch Johansen (ORJ) genvalgt, begge  for 1 år.
Jørgen Lybecker Larsen (JLL) blev gen-
valgt som revisorsuppleant for 1 år.
Som medlemmer af repræsentantskabet, til
mødet i Odense den 20.april , blev bestyrel-
sen udpeget. Bestyrelsen udpegede Svend
Aage Nielsen som fanebærer.

Under eventuelt henledte FØ opmærksom-
heden på, at hovedbestyrelsen påtænker at
søge optagelse i Danske Soldaterforenin-
gers Landsråd, hvilket blev modtaget posi-
tivt af generalforsamlingen. Hovedforenin-
gens fanebærer Mogens Holm ønskede til-
lykke med vores nye fane samt et tillykke til
SAN med hvervet som fanebærer for MP-
Storstrømmen. NMT oplyste, at HM Dron-
ning Margrethe II kommer til Vordingborg
den 19.juni 2002 for at indvie DANILOG’s
nye fane på Vordingborg Kaserne. MP-
Storstrømmen ønsker at deltage i paraden
med fane og »Kongejeep« (FSP undersøger
nærmere).

FØ informerede om, at skydningen i
København var skåret ned til en aften om
måneden  på grund af manglende tilslut-
ning. FØ opfordrede  MP-Storstrømmen til
at organisere en bilfuld skytter for at delta-
ge i skydningen i København en gang i mel-
lem. Generalforsamlingen opfordrede for-
manden til at sende en hilsen til Dagfinn
Holmberg, med tak for det store arbejde i
forbindelse med lokalforeningens opstart
og hans virke som formand.

NMT takkede for valget til formand og
opfordrede medlemmerne til sammenhold i
foreningen og at møde op til de forskellige
lokale arrangementer samt på landsplan.
Generalforsamlingen sluttede kl. 13:00
hvorefter fanen blev ført ud af vores nye fa-
nebærer. Niels Møller Thomsen, referent.

Niels Møller Thomsen, »Skive«, KP-hold 18, er
ny formand for MP-lokalforening, Storstrøm-
men.
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Militærpolitiforeningens
Fødselsdagsfond
af 13. April 1965.

ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab for tiden 1. januar
- 31. december 2001

Indtægter:
Indgåede bidrag 885 stk.............22.090,00
Indgåede gaver ...........................11.896,25
Kursgevinst
v/køb af obligationer.......................284,83
Renter m.v.
(bank, giro, obl.) ..........................3.681,33
Frimærker pr. 31/12 2001 3.536.00

41.488,41

Udgifter:
Porto 11.054,00
Kuvert, kort, giro, brev ................5.883,00
Kontorart. .....................................4.043,13
Diverse gebyrer
(giro, bank, obl.) .............................807,72
Diverse gaver iflg. fundats ...........1.118,00
Telefonbøger, cd.rom ...................3.165,00

26.070,85
Årets driftsoverskud...................15,417,56

Vores kommende
aktiviteter:
Torsdag den 25. april 2002:
Gå tur på volden – Store Bededagsaften
(familietur)

Søndag den 26. maj 2002:
Havne- og kanalrundfart i København (fa-
milietur)
arrangeret af MP Tissø

Onsdag den 29. maj 2002:
Kammeratskabsaften på  MP-stuen (aften-
møde)

Onsdag den 19. juni 2002:
H.M. Dronning  Margrethe overrækker og
indvier DANILOG’s nye fane på Vording-
borg kaserne.

Afskrivning: Inventar
20 % af 13.732.............................2.746,40

2.746,40
Årets overskud 12.671,16

Status den 31. december 2001
Aktiver:
Indestående i Danske bank ...............15,76
Indestående i Girobank ................2.276,51
Realkredit 26 C S 2011
(kurs 101,50)..............................19.145,11
Danske Kredit 2026
(kurs 98,21)................................39.392,93
Realkredit 23 C S 2026
(kurs 98,35)................................22.786,61
Inventar pr. 31/12 2001................2,746,40
Frimærkebeholdning
pr. 31/12 2001 3.536,00 
I alt: ............................................89.899,32
Passiver:
Kapitalkonto pr. 31. 12. 2000 ....77.228,16
Overskud iflg. årsregnskab ........12.671,16

I alt: 89.899,32

Hareskovby, den 14. marts 2002.
Erik Hansen, Formand for Fødselsdagsfon-
den fra 1996. Ovenstående regnskab er re-
videret og godkendt. Bilag og beholdnin-
gernes tilstedeværelse konstateret. Beck-
Rasmussen, Erik Rasmussen, Revisor.

Storstrømmen deltager i paraden med fane
og Jeep.

21.-23. juni 2002:
MP-træf hos Tissø - Bemærk især grisefe-
sten lørdag den 22. kl. 13:00.

Søndag den 25. august 2002:
Cykeltur Tissø rundt - traditionen tro mø-
der vi op (med eller uden cykler) med det
formål at besøge vennerne i MP-Tissø

Lørdag den 31. august 2002:
Jubilarstævne i Aalborg

Medtransport til arrangementerne kan evt.
aftales med Johannes på tlf. 5486-1515 el-
ler Niels på tlf. 5577-0401.
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Det Muntre Hjørne
En dansker skulle hente en amerikaner på Hovedbanegården i København.
Danskeren var ikke videre begejstret for amerikaneren, for han pralede altid om
hvor dygtige, og hvor hurtige, de var ovre i staterne, bl.a. var de meget hurtige til
at bygge huse. Da danskeren havde hentet amerikaneren begyndte han straks at
prale. Da de kørte over Rådhuspladsen fik amerikaneren øje på Rådhuset og
spurgte, hvad det var. »Åh, det ved jeg ikke,« svarede danskeren, »Det var der ik-
ke, da jeg kørte forbi før!«

Et ungt forelsket par var ude at køre i bil på landevejen. Han havde den ene hånd
ovre hos pigen, den anden på rattet. Bilen slingrede fra den ene side af vejen til
den anden. Så sagde pigen: »Tag nu ordentligt fat med begge hænder!«
»Det kan du sagtens sige,« svarede den unge mand, »Jeg skal jo også styre!«

Forårshilsen fra Anders, Hold 1

Klør Knægt
Klør Knægt er navnet på en øvelse på MP-
skolen.

En øvelse, der gennem mange år var en
overlevelsesøvelse få dage efter eleverne
var mødt på skolen. En øvelse med båref-
ræs, gasmaskefræs og andet godt fra de
militære arsenaler. En øvelse, der virkelig
trak søm og kittede MP-eleverne sammen.
Klør Knægt eksisterer skam endnu.
Men hvor kommer navnet fra?? Vi ved det
ikke.

Øvelsen blev tilført MP-skolen midt i
1960’erne af MPO’erne Stampe Nielsen

(senere Stampe Lindeløf) og Søren Rand.
Stampe er død og Søren Rand  husker ikke
hvorfra navnet kommer.

De første hold, der blev udsat for Klør
Knægt fik muligvis fortalt navnets oprin-
delse m.v.

Vi vil gerne vide lidt om Klør Knægts
historie, herunder specielt navnets oprin-
delse.

Derfor kontakt meget gerne underteg-
nede, hvis du kan bidrage.
Telefonisk (7510-2107) eller pr. mail:
(carl.bratved@get2net.dk).

Carl Bratved, Landsformand

Militærpolitiets Historiske Samling

Tirsdag den 19. marts 2002 blev den årlige
generalforsamling afviklet på MP-stuen på
Hvorup kaserne. Fremmødet til general-
forsamlingen kunne godt have været bed-
re, idet der ud over bestyrelsen på 5 mand
kun var mødt 4 mand op, alt i alt 9 mand. 
Dette på trods af, at koner/kærester var in-
viteret med, og der var stillet et traktement
med smørrebrød i udsigt.

Efter en kort velkomst ved formanden
blev Mogens Dolberg (KP-70) valgt til
ordstyrer, hvilket han klarede på fortrinlig
vis. Formandens beretning blev godkendt,
det samme skete med kassererens revide-
rede regnskab (overskud på 5.918,41 kr.).
Kontingentet blev fastholdt på samme ni-
veau kr. 50,-. Der var ikke indkommet for-
slag til behandling.

Hvad er der sket i lokalforening Nordjylland?
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Kommende aktiviteter
i MP-foreningen Nordjylland

MP-NORDJYLLANDS PROGRAM -
2002

Lørdag den 25. maj
Schøllepokalskydning. Yderligere infor-
mation om tilmelding m.v. fremgå andet
sted i bladet.

Søndag den 23. juni
Skt. Hans fest på Hvorup Kaserne. Yderli-
gere information vil fremgå af DRB/maj-
juni.

Weekend 16.-18. august
MP-træf  på Sjelborg Camping, Hjerting
(v/Esbjerg).

Lørdag den 31. august
Deltagelse i jubilarstævne.

Tirsdag 26. november
Andespil på Hvorup Kaserne. Yderligere
information DRB/oktober.

Søndag den 8. december
Juletravetur. Yderligere information
DRB/november.

Valg til bestyrelsen:
Formand Hans Mathiesen (SG-10), næst-
formand Gert B. Jensen (KP-89)og sekre-
tær Poul-Erik Vinkler (SG-47) var ikke på
valg.

Der var genvalg af kassereren Paul V. H.
Andersen (KP-99) og bestyrelsesmedlem
Frants Dalby (KP-73). Som suppleanter
nyvalg til Jakob Mølgaard (SG-96) og
genvalg til Hans Bjerre (KP-87).

Genvalg til revisorerne Kaj R. Jensen (KP-
90), Leif Skårup (KP-85), ligeledes gen-
valg til revisorsuppleant  Mogens Dolberg
(KP-70). Under punktet valg af repræsen-
tantskabsmedlemmer gik debatten højt,
idet vi i Nordjylland må se i øjnene at vi
ikke kan være med fra starten af mødet,
hvis starttidspunktet fastholdes til kl.
10.00. Togforbindelserne tillader det ikke.

Frants Dalby

Havne- og
kanalrundfart
MP-lokalforeningerne Tissø, Storstrøm-
men og København indbyder hele familien
til havne- og kanalrundfart i Københavns
Havn søndag den 26. maj 2002.

Vi mødes kl. 10:45 ved Ankeret i Ny-
havn, og sejler ud for at se København fra
vands i den. Pris: ca. 40 kr. Tag madkurv
og drikkevarer med, så finder vi et sted,
hvor vi kan spise.
På Gensyn

Erik, KP-hold 8

Grisefest
For 10. Gang afholdes Grisefesten  i  »MP-
ØST« (hos Erik Hansen) Lørdag d. 22. Ju-
ni kl. 13:00. Pris for gris med kartoffel-
salat årstidens salater og flutes samt kaffe
med hjemmebag: 90 kr. Vin, øl og vand til
vanlige billige priser. Der er som sædvan-
lig muligheder for at ankomme fredag og
tage hjem søndag.
Plads til campingvogn og telte forefindes.

Tilmelding til:
Jørgen, 5825-0097
eller Erik, 5826-3195.
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MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM
Skt. Hans
Skt. Hans fejres igen i år
på Hvorup kaserne. Yderli-
gere information vil frem-
gå af DRB/maj-juni.

Bølger i håret
Den 2/4-2002 startede
Henrik Johannesen, ”Den
gamle”, SG-105, ved MP
på Flådestation Korsør.
Henrik er uddannet fra
HLS i 1999, og  har gjort
tjeneste ved MP på Farum
kaserne.

Sømændene håber at
Henrik falder godt til.

Vin til Hein
MP-Foreningen Sønderjyl-
land har afholdt  general-
forsamling, og Bjarne
Bagge, MPO, foretog en
lodtrækning blandt de 73
kontingentindbetalinger,

som var rettidigt modtaget
inden generalforsamlin-
gen. 
Det viste sig at Henry E.
Hein, KP -5, Kolding, blev
den heldige vinder, og han
modtager nu 2 flasker rød-
vin. Sønderjyderne håber,
at medlemstallet igen i år
når over de 100.

Fødselsdagsfonden
beklager
Den sidste sending af giro-
kort fra girokontoret var en
dårlige kvalitet, så Erik
Hansen undskylder dem,
der udsendes p.t. Det skul-
le gerne være ændret til
næste gang, siger han.

Jubilæumsgris
For 10 år siden afholdt
MP-København en grise-

fest hos Erik og Anna ved
Ruds Vedby.
Dette viste sig at være en
god ide, og var starten på
MP Tissø (som til efteråret
har 10 års fødselsdag).
MP Tissø kører traditionen
videre og den hyggelige
stemning og gode rammer
omkring stedet burde være
et incitament til at tilmelde
sig arrangementet, der i år
er fastlagt til den 22/6. 

Motorcyklister
Det var seniorsergent Ole
Larsen, SG-82, og overser-
gent Thomas Skøtt, SG-
95, der kørte motorcykel
på forsiden af DRB,
Marts-nummeret.

Kontingent-
opkrævning
På de midterste sider af Decembernumme-
ret af »Det Røde Betræk« var indsat årets
opkrævning af kontingent til Militærpoliti-
foreningen i Danmark.

Brug venligst indbetalingskortet til at
betale kontingentet – hurtigst muligt, hvis
du ikke allerede har gjort det. Og husk
venligst at skrive dit navn, din adresse og
dit medlemsnummer på indbetalingen.

Dit navn går vi ud fra, at du kender!
Dit medlemsnummer står på bagsiden af
»Det Røde Betræk« over dit navn.
Først står der »05326 ARC«- det er Post-
væsnets nr. på »Det Røde Betræk« og står
på alle bladene, så det skal du ikke skrive.
Dernæst står et syv-cifret tal – Det er dit

medlemsnummer, og dét der skal skrives
på indbetalingen (ex.: 4196302 er mit
medlemsnummer, der fortæller, at jeg er
fra SG-hold 19, der blev udnævnt i 1963.
02 er min individualisering på holdet). 
Til sidst står et trecifret tal (Som oftest
»001« - »010«) - det trecifrede tal viser
blot, hvilken lokalforenings virkeområde,
du er tilknyttet, så det skal du heller ikke
skrive. Starter dit syv-cifrede medlems-
nummer med 8 eller 9 og/eller er det tre-
cifrede tal 098 eller 099 skal du ikke beta-
le kontingent!

Kan du ikke findegirokortet, brug et
blankt, girokontoen er 6077064.
Bruger du Pc-bank eller tilsvarende skal
du vælge kort type 01.
Hovedkassereren vil blive så glad for at
høre fra dig!

Carl Bratved
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
Bent Erik Truelsegaard
Sanderumvej 205
5250 Odense SV
www.militarypolice.dk
Girokonto: 6 07 70 64

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

75 10 21 07
carl.bratved@get2net.dk

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro

98 26 85 99
fdalby@mail.dk

Hovedkasserer:
Bent Erik Truelsegaard

66 17 57 20
Fax 66 17 57 44
bet.matt@get2net.dk

☎

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27,
4291 Ruds Vedby

58 26 31 95

Girokonto: 6 53 92 97

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

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Erik P. Løvenvig

49 70 05 55
loevenvig@get2net.dk

Søren Nørgaard
Hans Seiberg

Chefkustode:
Gert B. Jensen

98 11 31 73
loega.gbj@get2net.dk

☎

☎

☎

Sekretær:
Finn L. Svendsen

97 42 16 35

Øvrige hoved-
bestyrelsesmedlemmer:
Ole Olsen

74 75 00 26

Erling Lund Juhl
Skolegade 25
6600 Vejen

76 96 11 50
ej@v-e-c.dk

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

☎

☎

☎

☎☎

☎
Souvenirbod:
Ole Olsen
Kildetoften 26 
6780 Skærbæk

74 75 00 26
os.olsen@post.tele.dk

Girokonto: 1 14 86 99

☎

INDMELDELSESKUPON

✂

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 / 20

(Underskrift)

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

Fanebærer:
Mogens J. Holm

32 51 03 64☎

�

�

� �

�

�

�

�
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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

LERCHENBORGVEJ 59
DK-4400 KALUNDBORG

TLF. 53 51 53 53
FAX 53 51 77 66

Niels Riis Christensen, SG-39

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

Agentur: Værktøj og maskiner

www. .dk

Ledig

SOLDATERHJEMMET
Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde -og spisested
for alle adgangsberettigede


