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2011
Vi har nu taget hul på et nyt år. Det bli-
ver sikkert et år med både spændende 
og store udfordringer. 

Det bliver også et år, hvor der aldrig 
tidligere har været udsendt så mange af 
vores tjenestegørende medlemmer, fra 
alle tre værn, til så mange forskellige 
missioner i udlandet, og de leverer alle 
et godt og professionelt stykke arbejde.

Det bliver også året, hvor Militærpoli-
tiforeningen vil yde sit bidrag til, at de 
tre veteranhjem, der er oprettet af Dan-
ske Soldater- og Marineforeningers 
Fællesråd med støtte fra Forsvarsmini-
steriet og forskellige fonde, for at støtte 
nuværende og tidligere udsendte solda-
ter og deres pårørende, skal udbygges 
og strømlines, så de dækker alle de be-
hov, vore veteraner har.

Det bliver også året, hvor Militærpoli-
tiforeningen skal yde en ekstraordinær 
indsats for at bibeholde det store med-
lemstal, som vi er så stolte af.

Udfordringerne blive store, men med 
den entusiastiske medlemsskare, vi har, 
er jeg sikker på, at vi i fællesskab vil 
løse dem.

Carl Bratved
Landsformand
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Fødselsdage i Februar                                    
80 år
Den  6. Viggo Nielsen, KP-13
        Kirkerupvej 61, Kirkerup,
        4200 Slagelse 
Den  6. Jørgen Stougaard, KP-15
        Bagsværd Hovedgade 2, 1.tv.,           
        2880 Bagsværd 
Den 11. Helmer Olsen, KP-13
        Engerødvej 38, 3200 Helsinge 
Den 22. Villy Østergaard Pedersen, KP-14
        Præstegårds Alle 30, 1 th,
        2700 Brønshøj 
Den 25. Erling Sørensen, KP-13
        Rundforbivej 265, 1.C., 2850 Nærum 
Den 26. Niels Peter Albrektsen, KP-13
        Jørgensmaj 6, 6200 Aabenraa 
Den 27. Jørgen Stjerne Johansen, KP-13
        Italiensvej 26, st., 2300 København S 

75 år
Den  8. Vagn Holst Sørensen, KP-21
        Dr. Dagmarsvej 18 A, 6760 Ribe 
Den  9. Karl Kjær Andersen, KP-20
        Ved Kanalen 9, 6.tv., 1413 Køben-
havn K 
Den  9. Ole Arne Westphall, KP-32
        Nørregade 36, 8300 Odder 
Den 10. Christian Augustinus Nielsen, 
KP-19
        Rørsangervænget 3, 4340 Tølløse 
Den 10. Ole Hansen Mahler, KP-20
        Toplærkevej 2, 9800 Hjørring 
Den 17. Poul Brøsted, KP-21
        Havnevej 3, 4970 Rødby 
Den 18. Peter Holmboe, KP-20
        Bjørnsknudevej 26, H.,           
        7130 Juelsminde 
Den 20. Carl Haase, KP-38
        Allerupvej 6, 9320 Hjallerup 

Den 24. Erik Birkerod Nielsen, KP-21
        Plantagevej 5, 4700 Næstved 

70 år
Den  2. Heine B. Jørgensen, KP-44
        Børup Skovvej 19, Børup Skov           
        7000 Fredericia 
Den  2. Verner Leth Snog, KP-54
        Helenelyst 470, 8220 Brabrand 
Den 13. Jørn Bille Jørgensen, KP-44
        Vesterbrogade 16, 4.,
        9400 Nørresundby 
Den 21. Ib Faurby, KP-51
        Godthåbsvænget 12, 2.th.,           
        2000 Frederiksberg 
Den 23. Leo Bak, KP-58
        Strandfogedvej 3, Klitmøller           
        7700 Thisted 
Den 24. Jørgen Andersen, KP-43
        Toftevangen 20, 7120 Vejle Øst 

65 år
Den  1. Jørn Kiølseth, KP-83
        Sundgade 10, 6400 Sønderborg 
Den  2. Holger Christian Skydt, SG-36
        Gillebakken 51, Løvel, 8830 Tjele 
Den  4. Carsten William Gram, KP-81
        Bavnebjergpark 20, 3520 Farum 
Den  5. Kurt Freddy Pedersen, KP-77
        Jernbanegade 22 B, 6933 Kibæk 
Den  6. Henning Busk, KP-84
        Bavnevej 55, Tvede, 8930 Randers NØ 
Den  7. Børge Andersen, KP-76
        Kjærgårdsvej 24, Hunderup           
        6740 Bramming 
Den  7. Torben C. Knudsen, KP-77
        Jernbanegade 6, 5450 Otterup 
Den  8. Jens Ole Mogensen, KP-74
        Haslevej 138 A, 3700 Rønne 
Den  8. Henning Larsen, KP-78
        Kornagervej 12, 4640 Faxe 
Den 10. Ib Weile, KP-76
        Dueholm 4, 4000 Roskilde 
Den 10. Finn Hass, KP-82
        Kernevænget 4, 3070 Snekkersten 
Den 12. Claus K. A. Petersen, KP-81
        Næstvedvej 44, 4700 Næstved 
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Den 12. Walther Højbo, SG-30
        Gattenvej 100, Gatten, 9640 Farsø 
Den 14. Lars Jørgen Thomander, KP-83
        Kongelundsvej 94 C,  2300 Køben-
havn S 
Den 15. Ole Svendsen, KP-74
        Ludvig Holsteins Alle 30, 2750 Bal-
lerup 
Den 15. Ole Chr. B. Peitersen, KP-79
        Astersvej 10, 8410 Rønde 
Den 15. Carsten Hausig, KP-81
        Suensonsvej 13, 7500 Holstebro 
Den 15. Uffe Franck Neumann, KP-83
        Gudmevej 38, 5874 Hesselager 
Den 15. Mogens Olesen, KP-84
        Staushedevejen 23, Vester Gesten           
        6621 Gesten 
Den 16. Mogens Asmund, KP-74
        Nørreløkke 5, 6200 Aabenraa 
Den 16. Svend H. Therkildsen, KP-88
        Ulvegravene 41, 9800 Hjørring 
Den 17. Jakob Zeuthen, KP-70
        Kronprinsensvej 4 A, 1.th.,           
        2000 Frederiksberg 
Den 18. Jens Qvist Thomassen, SG-31
        Tjebberup Vænge 11, 4300 Holbæk 
Den 19. Jens Thorsen, KP-84
        Nørrebro 170, 5900 Rudkøbing 
Den 20. Jørgen Jensen, SG-27
        Kløvereng 11, Trørød, 2950 Vedbæk 
Den 21. Bjarne Laursen, KP-81
        L.A.Ringsvej 45, 8270 Højbjerg 
Den 25. Hans-Jørn Sørensen, KP-79
        Jens Baggesensvej 3,
        Neder Hornbæk,8900 Randers C 

60 år
Den  2. Kristian Viuf-Larsen, KP-94
        Tarrelyk 8, 6200 Aabenraa 
Den  4. Finn Hugo Amos-Frederiksen,
        KP-92
        Gl. Kalkbrænderiv Vej 39, 3.tv,           
        2100 København Ø 
Den  7. Jørgen Vendeltorp, KP-94
        Hans Rasmussens Have 11,
        5600 Faaborg 

Den  8. Leo Bergholt 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
        Parkvej 28, 4800 Nykøbing F 
Den 20. Per Klausen, SG-43
        Chr. Bergsvej 15, 7330 Brande 
Den 22. Carsten Sauer, KP-91
        Hartmannsvej 87, 7500 Holstebro 
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 

50 år
Den 14. Kent Lillelund Gantriis, SG-66
        Gødvadtoften 1, 8600 Silkeborg 
Den 17. Torben Skjødt, SG-67
        Bellisvænget 1, Grønnemose           
        5560 Aarup 
Den 21. Steffen Graff Daugaard, SG-68
        Assensvej 102, 5500 Middelfart 

Fødselsdage i Marts                                    
85 år
Den 15. Svend Helmer Mølgaard, KP-04
        Svalevej 15, 4270 Høng 
Den 18. Erik Sørensen, KP-03
        Engvej 96, st.th., 2791 Dragør 
Den 27. Gunner Olesen Myrthue, KP-05
        Erikaparken 7, 1.tv., 2820 Gentofte 

80 år
Den  2. Carl Emil Lange, KP-11
        Mimersvej 12, 8900 Randers C 
Den  2. Harly Helsing, KP-14
        Mølleparkvej 2/48, 6715 Esbjerg N 
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Den 17. Ove Bjerregaard, KP-14
        Skolekrogen 64, 3500 Værløse 
Den 21. Leo V. L. Petersen, KP-13
        Alleen 113, 1.th., 2770 Kastrup 
Den 21. Ebbe Filstrup, KP-13
        Vesterled 18, 2970 Hørsholm 
Den 27. Tue Andresen, KP-12
        Højdevej 28, 2670 Greve 
Den 29. Arne S. Sørensen, KP-14
        Duevej 124, st.tv.,
        2000 Frederiksberg 

75 år
Den  1. Hans Rasmussen, KP-20
        Brøndumvej 5, 4130 Viby Sjælland 
Den  1. Eigil Hedegaard Rasmussen, KP-21
        Moldevej 3 A, 5.-22, Nørremarken           
        7100 Vejle 
Den  2. Finn J. Petersen, KP-22
        Stråmosevej 30, 3660 Stenløse 
Den  2. Poul E. Pedersen, KP-22
        Bødkervej 5, 3100 Hornbæk 
Den  6. Erling L. Friis, KP-25
        Odensevej 40, 5750 Ringe 
Den  8. Birger F. Frederiksen, KP-28
        Præstevænget 10, 5700 Svendborg 
Den 10. Vagn Aa. Rasmussen, KP-19
        Søkanten 6, 4500 Nykøbing Sj 
Den 15. Erik S. M. Glejberg, SG-04
        Rued Langgårds Vej 20, 7100 Vejle 
Den 19. Henning O. Larsen, KP-21
        Dyreholm 1, 3220 Tisvildeleje 
Den 19. Carl Allesø, KP-21
        Søkildevej 17, Allesø, 5270 Odense N 
Den 23. Arthur Arne Sand, KP-21
        Bonderup Vestergade 36,
        9690 Fjerritslev 
Den 23. Hans J. Kristensen, KP-23
        Skolebakken 19, Tønning,
        8740 Brædstrup 
Den 31. Robert H. Sonne, KP-20
        Tørslevvej 63, Skuldelev,
        4050 Skibby 

70 år
Den  2. Knud B. Lindhardt, KP-54
        Grenhusene 63, 2650 Hvidovre 

Den  9. John Hebo Nielsen, KP-45
        Svalevej 14, 2900 Hellerup 
Den 13. Erik O. Albæk Jensen, KP-41
        Faldtvej 11, Albæk,
        9330 Dronninglund 
Den 15. Erik R. Winther, KP-51
        Mørkhøjvej 10, 3660 Stenløse 
Den 19. Johnny Andersen, KP-52
        Nordlyset 18, 3700 Rønne 
Den 20. Vagn Rose, KP-51
        Skovkrogen 6, St. Mølholm, 7100 Vejle 
Den 21. John Jensen, KP-43
        Kronhjortløkken 236, Korup           
        5210 Odense NV 
Den 23. Gregers Krogshøj-Larsen, KP-63
        Skovhegnet 4, 3450 Allerød 
Den 26. P. Henning M. Oldrup, KP-43
        Pilehavevænge 28, 2625 Vallensbæk 
Den 26. Finn Graff Larsen, KP-49
        Kagerup Stationsvej 47, 3200 Helsinge 
Den 28. Stig Merrild Lundby, KP-40
        Stoensevej 42, Stoense,
        5953 Tranekær 
Den 29. Bent Alsbæk, KP-54
        Bundesratufer 11, 10555 Berlin
        Tyskland

65 år
Den  1. Leif Tindgaard Christensen, KP-81
        Rønnebærvej 2, 3200 Helsinge 
Den  7. Find Lindvig, KP-75
        Kongens Vænge 121, 3400 Hillerød 
Den  7. John Hilbert, SG-26
        Balders Plads 2, 2200 København N 
Den  7. Ivan Larsen, SG-31
        Truelsevang 90, 2640 Hedehusene 
Den 10. Henning L. Bruun, KP-74
        Rådhusvænget 11, 1.tv,           
        3600 Frederikssund 
Den 10. K. Hans-Kurt Jensen, KP-83
        Blåbærlunden 25, 2670 Greve 
Den 11. Ivan R. Astrup, KP-84
        Niels Bohrsvej 15, 8260 Viby J 
Den 14. Jørgen Johansen, KP-85
        Munkebjergvej 62, 2770 Kastrup 
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Den 14. Henrik Brink, KP-87
        Svalevej 1, Kyndeløse           
        4070 Kirke Hyllinge 
Den 17. Heine R. Ludvigsen, SG-33
        Kærmarksvej 4, Syrehusene           
        5610 Assens 
Den 17. J.E. Bjørklund,   -00
        Humlehusene 114, 2620 Albertslund 
Den 22. Per Arneke, SG-49
        Fasanvænget 4, Assentorp           
        4295 Stenlille 
Den 24. Per Knudsen, KP-84
        Poppelbakken 10, 4400 Kalundborg 
Den 26. Kaj Olesen, KP-85
        Thorsgade 13, st., 8700 Horsens 
Den 29. Michael Dam, KP-75
        Søager 21, 2820 Gentofte 
Den 31. Erling Chr. Paulsen, KP-77
        Følfodvej 19, Ordrup, 4540 Fårevejle 
Den 31. Gunner Chr. Hede, KP-85
        Skovglimt 27, 6340 Kruså 

60 år
Den  1. Jens K. Jørgensen, KP-95
        Jerstrupvej 67, Toelsvad           
        5400 Bogense 
Den  3. John Maibom, KP-94
        Elmevej 3,4681 Herfølge 
Den  4. Leif Buch-Larsen, KP-91
        Kærvej 19, Vindinge, 4000 Roskilde 
Den  7. Svend Arbo Nommesen, SG-48
        Hornemansvej 2, Vinding,
        7100 Vejle 
Den  8. Karl Johan Johansson, KP-89
        Griegsvej 13, 7500 Holstebro 
Den  9. Bent Olsen, KP-93
        Dørrøjel 25, 2670 Greve 
Den 12. Hans Michael Nielsen, KP-95
        Rosenbakken 30, 6100 Haderslev 
Den 13. Flemming Brinkgaard, KP-93
        Grithsvej 20,2791 Dragør 
Den 14. Leif Pedersen, KP-94
        Sorgenfrigårdsvej 58, st.th.,
        c/o Jørgensen
        2800 Kongens Lyngby 

Den 16. Erik Lovmand, KP-96
        Storskovvej 12, Dorf           
        9330 Dronninglund 
Den 16. Aksel Johs. Lind, KP-97
        Kornmarken 10, 1.th.,
        3060 Espergærde 
Den 16. Leif Jørgensen, SG-43
        Klydevej 10, Snaptun, 8700 Horsens 
Den 17. Jens Tanghus, KP-92
        Klovbygade 38,
        4490 Jerslev Sjælland 
Den 19. Jørgen Christensen, KP-94
        Stævnen 112, 3070 Snekkersten 
Den 20. Kaj Kristensen, KP-95
        Gotlandsvej 4, 8800 Viborg 
Den 21. Søren Møller Larsen, KP-94
        40 Bedard Crescent, Port Moody,
          B.C., V3H 1P5, Canada
Den 23. Svend Godsk, KP-98
        Tophøjvej 2, 9850 Hirtshals 
Den 27. Jørgen H. Hoppe, KP-93
        Bygmarken 105, Sonnerup           
        4060 Kirke Såby 
Den 28. Kai Flemming Larsen, SG-41
        Stendalen 120 B, 8850 Bjerringbro 

50 år
Den  9. Finn Møller, SG-69
        Idyl Alle 13, Dalby, 6000 Kolding 
Den 14. Christian Hove-Nielsen, SG-67
        Plutovej 5, c/o Anni Sjøberg           
        7100 Vejle 
Den 17. Torben Damm, SG-69
        Østerkrog 10, 6731 Tjæreborg 
Den 31. Bent Andersen, SG-66
        Hallundbækvej 16, Hodsager           
        7490 Aulum 
 
Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg!         
Peter, KP-62



Nyt fra Afghanistan
I Helmand-provinsen er det nu for alvor 
blevet vinter. Ganske vist har vi ikke op-
levet sne, og den kulde, der allerede i no-
vember ramte Danmark, har vi heldigvis 
også til gode. Men når man i en længere 
periode har været vant til stegende hede 
og tropiske nætter, er det noget af en om-
væltning, at vi nu ofte må leve med helt 
ned til 10 grader i dagtimerne og tem-
peraturer under frysepunktet om natten. 
Det gode humør har vi dog ikke mistet, 
og efter at leaveperioden nu er overstået 
– og alle dermed har haft mulighed for at 
komme hjem og være sammen med fa-
milie og venner, har vi igen fået opbyg-
get den nødvendige kampkraft, således 
at vi kan holde fokus på at løse vores op-
gaver i den sidste del af missionen, inden 
vi i løbet af februar atter vender næsen 

hjemad mod fædrelandet. 

Royalt besøg
Siden sidste indlæg, har vi endnu en 
gang haft fi nt besøg fra Danmark. Denne 
gang var det intet mindre end et ”tredob-
belt” VIP-besøg, der bestod af HKH 
Kronprins Frederik, udenrigsminister 
Lene Espersen og forsvarsminister Gitte 
Lillelund Bech. Der blev derfor også 
gjort ekstra ud af hemmeligholdelse og 
sikkerhed ved dette besøg, hvilket na-
turligvis ikke gjorde vores forudgående 
planlægning og koordination med PET 
nemmere. Besøget blev dog afviklet 
uden problemer, og soldaterne fi k sig no-
get af en overraskelse, da der pludselig 
dukkede en prins og to ministre op for at 
hilse på dem.
Delegationen, der også omfattede den 

Militærpolitiet Det Danske 
Kontingent, ISAF 10
”Missionen du ikke vil hjem fra”

Under store sikkerhedsforanstaltninger forlader forsvarsministeren og kronprinsen lejren 
Price for at fl yve til Patruljebaselinien. Længst til venstre ses SG K.H. Kristiansen samt OS 
N.J. Christensen og MJ C.C. Mørk.

Militærpolitiet Det Danske 
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danske ambassadør, en række embeds-
mænd samt pressefolk, blev under hele 
turen fulgt af livvagter fra PET og MP, 
og ud over byen Laskhar Gah, besøgte 
man de to største danske lejre, Bastion 
og Price. Udenrigsministeren, ambassa-
døren og en del af delegationen fortsatte 
herefter mod Kabul, hvor et livvagtshold 
fra 1 MPKMP var klar til at overtage 
opgaven, mens kronprinsen og forsvars-
ministeren imens besøgte Patruljebase 
Clifton, der er en del af den såkaldte ”Pa-
truljebaseline” nordøst for hovedbyen 
Gereshk i det danske område.

Julestemning
Næsten samtidig med, at vi gik ind i jule-
måneden, kom vores velfærdsofficer til-
bage fra sin orlov i Danmark, og dermed 
eksploderede lejrene næsten i et sandt 
inferno af julepynt, julegodter og anden 
form for julestads. Således lykkedes det 

til sidst at finde julestemningen frem hos 
alle, og selv de tre mand, der skulle hjem 
på orlov i julen, ville sandsynligvis have 
foretrukket at blive hernede og fejre jul 
med deres ”rigtige” familie. 

Faktisk har det for flere af vores MP’ere 
været et betydeligt større afsavn, at man 
ikke havde mulighed for at deltage i den 
årlige julefrokost på MP-Stuen i Aal-
borg. De enkelte, der havde været så 
heldige at være hjemme i Danmark, da 
denne begivenhed fandt sted, måtte såle-
des lægge ører til mange bemærkninger 
og misundelige ytringer, da de returne-
rede til missionsområdet. 

Arbejdet fortsætter
Juletid, VIP-besøg og øvrige ”forstyr-
rende” elementer betyder dog ikke, at 
operationerne er lagt på is. Tværtimod 
fortsætter arbejdet i højeste gear; både 
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de daglige MP-opgaver og bestræbel-
serne for at skabe en troværdig og pro-
fessionel politistyrke i Helmand kører 
derudaf. 

Leaveperioden har også haft indvirkning 
på vores MP-gruppe, der er tilknyttet 
Police Operational Mentor and Liaison 
Team (POMLT), hvor der i en periode 
på mere end tre uger, kun var en enkelt 
MP-sergent til at løse de mange opgaver. 
Der er dog fortsat fremgang at spore in-
den for dette område, og for hver dag, 
der går, sker der forbedringer inden for 
det afghanske politi (ANP), selv om der 
stadig er lang vej endnu. 

Talkshow i lejren
Som et lidt anderledes og utraditionelt 
indslag, fik vi i midten af december 
besøg af journalisten og entertaineren 
Anders Lund Madsen, der skulle optage 
en TV-udsendelse for DR. Under over-

skriften ”Jul i Helmand” blev der opført 
et udendørs Talkshow i lejren Price, og 

Vicepolitiinspektør og tidl. MPSG Lars 
Haugaard fra POMLT med chefen for ANP 
i Gereshk, major Ezmarai.
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som særlig gæst i dette program, deltog 
også den kendte sexolog Joan Ørting. 
Midt i en alvorlig hverdag var dette na-
turligvis et ganske muntert og opløften-
de indslag, og særligt Joan Ørting tiltrak 
sig en del opmærksomhed i lejren, selv 
om hun – som følge af vinterkulden – 
var betydeligt mere fornuftigt påklædt, 
end de fleste soldater måske havde hå-
bet. Da holdet befandt sig nogle dage i 
lejren, nåede Anders Lund Madsen des-
uden også at komme med MP på skyde-
banen, hvilket også havde en vis under-
holdningsværdi.

Øvrige opgaver
Herudover går dagligdagen fortsat sin 
vante gang. Belastningen er svingende; 
nogle dage er der ganske roligt, mens vi 
andre dage nærmest ligger vandret. Vi 
er trods alt den absolut mindste enhed i 
kampgruppen, og det kan i perioder være 
lidt af en kunst at få ressourcerne til at 
slå til. Uheldigvis er det normalt altid, 
når vi er færrest til rådighed, at der vir-
kelig er brug for os. 

Eksempelvis havde vi et par dage i de-
cember kun bemandet MP-stationen i 
Price med chefen og to sergenter, og 
netop på dette tidspunkt fik vi endnu 
et par sager med køretøjer, der påkørte 
sprængladninger. Desuden måtte vi næ-
sten samtidig sende en patrulje ud for at 
tilbageholde en civil afghaner, der var 
mistænkt for at være involveret i et plan-
lagt selvmordangreb. Men når man har 
travlt, går tiden som bekendt hurtigt, og 
som sagt er humøret stadig højt hernede. 

Afslutningsvis skal der her fra Helmand 
lyde et ønske om et godt nytår til alle læ-
sere af Det røde Betræk samt vore kolle-
ger såvel i Danmark som i de øvrige mis-
sioner. Selv om tiden nærmer sig, er dette 
fortsat ”missionen du ikke vil hjem fra”…

OS S. Underbjerg, SG A. Hoeck, SG N.N. 
Overgaard og OKS T.B. Østergaard på sky-
debanen med Anders Lund Madsen og en 
medarbejder fra DR.

SG M. Sørensen er - via en tolk - i gang med undervisning af ANP

11



Stort jubilarstævne
på Nørre Uttrup Kaserne (Aalborg Kaserner) lørdag den 27. 
august 2011 ved Hærens Logistikskole, Militærpolitiskolen.
Militærpolitiforeningen i Danmark afholder i år sit 40. jubilarstævne. Følgende 
kan markere og fejre:
60 års jubilæum For KP-holdene 9 og 10.
55 års jubilæum for KP-holdene 19 og 20.
50 års jubilæum for KP-holdene 44, 45, 46, 47, 48 og 49 samt SG-holdene 
11, 12 og 13.
40 års jubilæum for KP-holdene 91, 92 og 93 og SG-holdene 39, 40 og 41, 
samt SVN-hold 1971.
25 års jubilæum for SG-holdene 78 og 79 samt SVN-hold 1986.
45 års jubilæum
for KP-holdene 74, 75, 76, 77, 78 og 79 og SG-holdene 26, 27 og 28 samt 
SVN-hold 1966 (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 udnævnt i 1976, 1981, 
1991, 1996, 2001 og 2006, der kan fejre henholdsvis 35, 30, 20, 15, 10 og 5 
års jubilæum.
Alle der har gjort tjeneste ved Militærpolitiet (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 60, 55, 50, 40 
og 25 års jubilarer.
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 igen i år blive indsat en bus, startende i København med opsamling 
på Sjælland, Fyn og Jylland, så prisen på rejsen vil blive på et overkommeligt 
niveau.
Militærpolitiforeningen i Danmark har i samarbejde med Trænregimentet og 
Hærens Logistikskole indrettet Militærpolitiets Historisk Samling (MP-muse-
um) på Nørre Uttrup kaserne, vi håber mange vil benytte lejligheden til at be-
søge den spændende udstilling under jubilarstævnet.
Der vil selvfølgelig fremkomme yderligere 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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Disse overskrifter taler sikkert deres 
tydelige sprog. Derfor er MP-for-
eningen også aktiv i veteranarbejdet, 
og støtter oprettelsen af veteran-
hjem rundt om i landet - ikke kun 
for MP’ere, men for alle soldater, 
der har brug for det fristed, som et 
veteranhjem er - og MP-foreningen 
støtter ligeledes bestræbelserne på 
at få sårede og hjemvendte soldater 
ud i et meningsfuldt arbejde igen, til 
trods for de skader, de har fået.

Og lad os lige genopfriske tanken 
bag Den Gule Sløjfe: Ved køb af 
produkter med den gule sløjfe viser 
du ikke blot din støtte til soldater og 
deres pårørende. Du bidrager også 
med økonomisk støtte. Overskuddet 
fra salget går nemlig direkte til støtte 
for de danske soldater og deres på-
rørende. 

Men hvad gør man? - og hvad ko-
ster det? - vil du måske spørge. En 

stor sløjfe med magnet til at sætte 
på bilen, traktoren, motorbåden, cy-
kelanhængeren, osv. koster kr. 50,00 
- og den lille sløjfe til at sætte på 
tøjet koster kr. 20,00. Du kan f.eks. 
sagtens have én på både dit overtøj 
og din jakke eller bluse - og din hat 
eller hue - og hvis du indbetaler kr. 
200,00 til Arbejdernes Landsbank i 
Silkeborg, reg.nr. 5347 og kontonr. 
0000503388 og skriver i den lille ru-
brik: ”2 store og 5 små”, så får du et 
par dage efter en kuvert med netop 
det antal sløjfer. Og jeg ved, at det 
fungerer.

På den måde viser du, at du ikke er 
ligeglad, men at du vil gøre noget 
for de soldater - MP’ere eller andre 
- som kommer 
hjem med sår 
på krop og/eller 
sjæl - eller som 
kommer hjem i 
en kiste.   red.
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Halvdelen er julemåneden er nu gået. 
Tidligere på dagen lettede en Challen-
ger 4 fra lufthavnen i Beirut. Ombord 
var en 10 mand stor delegation med 
forsvarschefen, general Knud Bartels, 
i spidsen. Besøget er nu veloverstået 
og alt gik som det skulle. Besøget er 
et af mange hos de danske soldater i 
UNIFIL hovedkvarteret.

Siden sidst vi skrev i Det Røde Betræk 
har vi haft besøg af CH/HOK og CH/
DDIV, besøg af chefen for Trænregi-
mentet, der besøgte os sammen med 
feltunderholdningen, der denne gang 
bestod af bandet ”Die Herren”, og slut-
teligt besøget der endte i dag. Dette 
gør, at den måned der er gået siden sid-
ste indlæg i bladet, i høj grad har været 
præget af besøgsplanlægning. Ud over 
rollen som MPO varetager Jørn opga-
ven som planlægningsoffi cer.

I den forbindelse kommer der helt 
naturligt lidt ekstra opgaver til det 
tre mand store militærpolitielement 
(MPELM). På grund af MPELM’s 

størrelse er det ikke muligt at yde til-
fredsstillende livvagtstjeneste uden 
forstærkning. HOK har derfor indtil 
nu vurderet, at de enkelte besøgende 
ikke har krævet livvagter. Dog har man 
ønsket, at MP har været med rundt 
ved besøgene. Så dét, og Jørns rolle 
som planlægningsoffi cer, har gjort, at 
MPELM har haft en betydelig rolle i 
afviklingen af besøg til DANCON. 
Dette er dog sket uden at udføre egent-
lig livvagtstjeneste. Det har derfor væ-
ret lidt anderledes for Ronni og Morten 
hvad angår selve besøgsafviklingerne.

Perioden har, på nær besøgsplanlæg-
ningen, også været præget af Mortens 
2. leave-periode. Han var på leave 2 
uger omkring månedsskiftet mellem 
november og december. Morten tog fra 
Libanon og 25 graders varme, hvoref-
ter han landede i Danmark til synet af 
et snedækket landskab og meget kolde 
temperaturer. På vej tilbage blev han, 
pga. snestorm over Frankfurt, mere 
end 24 timer forsinket. Hovedparten 
af tiden blev brugt i lufthavnen i Han-

Nyt fra Libanon
UNIFIL 3

En meget våd sportsplads
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nover, der blev tilflugtssted, da flyet til 
Frankfurt desværre ikke kunne lande i 
en lukket lufthavn. 

Det dårlige vejr blev desværre bragt 
med tilbage til Libanon, hvilket resul-
terede i en mørk og stormfuld week-
end. Weekenden, der blev afsluttet af 
3. søndag i advent, bød på særdeles 
dårligt vejr. På 48 timer faldt der om-
kring 150 mm regn. De store mængder 
vand forvandlede sportspladsen til et 
improviseret badebassin.

Temperaturen nåede under 10 grader, 
og vinden nåede hastigheder, der fik 
den for nyligt opstillede Bentley Wal-
ker parabol til at udløse dens storm-
sikring, hvilket fik den til at klappe 
sammen - noget CIS folkene var helt 
oppe at køre over, da de tidligere havde 
forsøgt at udløse stormsikringen ved, 
tre mand at have skubbet på den af al 
kraft. 

Middelhavet viste tænder, hvilket var 
et meget fascinerende syn. Enkelte 
bygninger fik sat plader for vindu-
erne af frygt for større skader. Lejren 
trængte til en hel del oprydning, ef-
ter stormen havde lagt sig. Heldigvis 
kom ingen til skade, og intet gik mere 
i stykker end at oprydning og Camp 
sektionen kunne få det rettet i løbet af 
de efterfølgende dage.

Slutteligt vil jeg nævne, at juleposten 
kom med en Hercules for en god uges 
tid siden. Udover juleposten kom også 
julemaden, julepynt og selvfølgelig 
juletræer. Messen er nu pyntet, og 
stemningen ovenpå søndagens klippe-
klistredag er ved at blive helt julet. 
Julepostens store mængder konfekt, 
hjemmebag og andre godter har nu 
også hjulpet godt til på julestemnin-
gen.

Forsinket ønskes I og jeres familier en 
glædelig jul og et godt nytår!

Anker er død
Knud Anker Petersen fra KP-hold 43, som fejrede 50 års jubilæum 
i august, er død. De af jer, som var med i Ålborg, vil vide, at Anker 
havde svært ved at holde styr på tid og sted. Det var alzheimers - og 
derfor var jeg med ham. Han var glad for at møde kammeraterne fra 
dengang - i Danmark, Gaza og Congo. Han glemte det dog hurtigt, men 
så hjalp billederne, hvor han så sig selv i en sammenhæng, han var stolt 
af, nemlig militærpolitiet. 3 måneder efter døde han.

Nu har Anker fået fred for det kaos, men mindet om ham lever. For mit 
indre øre hører jeg en melodi, som i mange lande spilles, når soldater 
stedes til hvile. Det er en meget smuk melodi - de første linjer i sangen 
lyder: Jeg havde en kammerat - en bedre finder du ikke …………. 

Æret være Ankers minde.
Arne Pedersen
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De fl este kender sikkert - i hvert fald af 
omtale - E.O.A. Hedegaards ”Militær-
politiets historie”, som udkom i 1972. 
Det er en beskrivelse af militærpoliti-
ets oprindelse, tjenesten i Danmark og 
Tyskland og under FN samt en beskri-
velse af MP-foreningens grundlæggelse 
og virksomhed. Desuden er der de to 
publikationer af hhv. Erik Løvenvig og 
Hans Fiil, som kan købes i souvenirbo-
den.

MEN - der er jo sket meget, siden oven-
nævnte blev skrevet, og det må ikke 
gå i glemmebogen. Så hvis du ligger 
inde med en historie, en oplevelse, en 
episode fra din tid ved militærpolitiet - 
som du vil dele med os andre - så send 
den til drb@militarypolice.dk - gerne 
med billeder. Så vil vi forsøge at gøre 
den tilgængelig for alle, enten på MP-
hjemmesiden under MP’s historie eller 
på anden måde.

Lad os få samlet de historier, som ligger 
i ”hjernekisten” og kommodeskufferne 
rundt omkring, inden de forsvinder for 
altid. Vi vil naturligvis behandle materi-
alet skånsomt, men vi vil også forbehol-
de os retten til at redigere 
i både tekster og billeder. 
Det drejer sig altså ikke 
om fysiske genstande, som 
mere hører til MP’s histo-
riske samling, men om hi-
storierne .

Som eksempel er neden-
for et billede fra Berling-
ske Tidende den 16. marts 
1979, hvor MPOS Erik 
Rasmussen eskorterer liv-

garden, fordi politiet, som ellers har den 
opgave, strejkede i 3 timer sammen med 
andre offentligt ansatte. MPOS Flem-
ming Steen Pedersen gik forrest - mulig-
vis for at bane vej gennem den jublende 
menneskemængde. Det billede har jeg 
vist ikke set før.

Det andet billede er en bid af ”For-
eningsbefaling nr. 1” fra 10. december 
1949, som vi har fået af Leif Mehlsen, 
og hvor der som første punkt står: ”På 
dertil given foranledning skal det ind-
skærpes, at det er absolut ikke ulovligt 
at indmelde sig i MP-foreningen. Be-
falingsmændene især bedes tage dette 
punkt til efterretning.”  Hvad betyder 
det?

Foreningsbefalingen er underskrevet af 
”Rødhue/ventilløfter” men ikke noget 
navn. Var det ”Strø” alias Viggo Strøan-
der? - eller ”Just” alias Gunnar Justesen? 
- men det er måske mere interessant, 
hvad der fi k vedkommende til at skrive 
sådan? Hvad var det for en anledning, 
der nødvendiggjorde den indskærpelse? 
Hvem ved noget om det?

Militærpolitiets historie
- efter Hedegaard, Løvenvig og Fiil
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Uanset hvad du end har hørt om 
MP’eren, så har han alligevel ikke is-
vand i blodårerne. Han har heller ikke et 
hjerte af sten, øjne i nakken eller et horn 
i siden på sine medmennesker.

MP’eren er bagtalt, rakket ned, ignoreret 
og misforstået. Du møder ham overalt, 
særlig når du ikke ønsker det. Han kører 
i bil eller på motorcykel, og når han ikke 
kører rundt, så går han. Han går i sne, 
slud, hagl, blæst, regn og i bagende sol. 
Han går på asfalt, i græs, mudder, vand 
og på is og ømme fødder.

Når han ikke kører eller går, så står han. 
Han står æresvagt, skildvagt og ret. Når 
han ikke kører, går eller står, så gør han 
honnør for fl aget, for offi cerer, for gæ-
ster og for biler (bare for ikke at overse 
nogen).

Det kræves af en MP’er, at han besid-
der Salomons viden, Jobs tålmodighed, 
Samsons styrke, diplomatens takt, dom-
merens retskaffenhed og manerer som 
en danselærer. Når han udfører sit arbej-

de godt, er der ingen, der lægger mærke 
til ham. Hvis han derimod kludrer i det, 
så opdager alle det.

Indberetter han dig er han et bæst, ind-
beretter han andre gør han bare sin pligt. 
Sinker han dig ved adgangskontrollen er 
han en plage, men når han stopper andre, 
så er han virkelig på tæerne.

Griber han dit barn i at slå kvarterets ga-
delygter i stykker er han en tyran, som 
slår ned på uskyldige børn. Tager han sig 
derimod af naboens børn, så skulle han 
have gjort det for længe siden.

Noget af det første en MP’er erfarer 
er, at han ikke kan behage alle. Der er 
dage, hvor han spekulerer på, hvorfor 
han ikke valgte et andet job, eller hvor 
han sværger, at han aldrig vil forlænge 
sin kontrakt, men hører han, at der er 
en forfremmelse i vente, fi nder han en 
bedre måde at gejle sine støvler på, el-
ler sker det, at en eller anden takker ham 
for noget, så har han straks genvundet sit 
gode humør. 

Om MP’eren
Oversat fra ”Military Police Journal, JAN 1963 - set på MP-hjem-
mesiden under MP’s historie
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Siden sidst har vi haft gang i en masse 
ting. Arbejdsmæssigt går det op og ned, 
nogle gange har vi mere at se til end an-
dre gange, men det passer os fi nt og er 
med til at skabe en varierende hverdag. 

Julen har så småt meldt sin ankomst i 
Kosovo. Der er blevet pyntet op på sta-
tionen i en sådan grad, at man skulle tro, 
vi var i Københavns tivoli på samme 
årstid. Det har bevirket, at hovedafbry-
deren er stået af et par gange på grund 
af overbelastning. Men når man er væk 
hjemmefra, så har man nok også en ten-
dens til at gøre mere ud af højtider for at 
mindes det, man er vant til hjemmefra.  

Situationen hernede er stadigvæk for-
holdsvis rolig, og vi har nu fået en plan 

for den resterende tid, vi har tilbage her-
nede. Den 12. december blev det meget 
omdiskuterede valg gennemført. Selve 
valget forløb stille og roligt, og med 
stor valgdeltagelse. Det haltede dog i 
området nord for Mitrovica. Her var 
der opstillet mobile valgposter, og den 
samlede valgdeltagelse blev til 22 mand, 
hvoraf kun de 7 var serbere. Vores LMT 
hold opsnappede dog, at partierne ikke 
satsede på fusk med stemmesedlerne, 
men i stedet satsede på at købe den en-
keltes stemme.

Dette skulle efter sigende være foregå-
et ved, at der stod en repræsentant for 
hvert parti ved hvert valgsted, så kunne 
vælgeren gå rundt til de forskellige re-
præsentanter og forhandle om prisen på 
sin stemme. Prisen på en stemme kunne 
varierer fra 5 til 20 euro. Når vælgeren 
havde solgt sin stemme, fi k vælgeren 
en mobiltelefon, som han tog med ind 
i stemmeboksen, her tog vælgeren så et 
billede af stemmesedlen, som dokumen-
tation. Længe leve demokratiet!

Natten til valgdagen var der dog sky-
derier mod vores LMT hus i Skende-
rai. Heldigvis kom ingen til skade ved 
skudafgivelsen, da huset ikke er beboet 
om natten. Militærpolitiet blev underret-
tet om hændelsen, hvorefter en patrulje 
blev sendt til gerningsstedet for at klar-
lægge, hvad der var sket. Det viste sig 
at være en ny oprørsbevægelse, som 
havde afgivet skuddene, de havde også 
efterladt et trusselsbrev, hvori de truede 
KFOR, EULEV, KP og andre organisa-
tioner i Kosovo. 

Kosovo hold 23
af MPSG Jonas N. Foss

Lasse har stået for endnu et skilt til vores 
station.
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Vedrørende vores sidste tid hernede, så 
ligger det nu fast, at DANCON stopper 
sit operative virke pr. 15. JAN, og skal 
bruge den resterende tid på, at pakke vo-
res lejr ned og sende materiellet hjem til 
Danmark. MP stopper først sit operative 
virke pr. 1. februar, da de amerikanske 
MP’er ikke er klar til at overtage før. Vi 
vil stadig skulle stå for at opretholde di-
sciplin, lov og orden frem til den sidste 
rotationsdato.

Onsdag den 10. november kom den tri-
ste dag, hvor vi skulle tage afsked med 
Lars, da han havde fuldført sin tjeneste i 
Kosovo. Vi tog alle med i lufthavnen for 
at sige farvel. Den nye stationsleder Kim 
Bodholdt var allerede faldet godt til, og 
var blevet sat godt ind i, hvorledes da-
gene forløb.

Kort efter at Kim havde overtaget kom-
mandoen, blev han lørdag aften kaldt ud 
til et færdselsuheld mellem en dansk GD 
og en civil bil. Den civile var kommet 
fra en sidevej med alt for høj hastighed 
og kørt ind i siden på det danske køretøj. 
Den civile forsøgte at stikke af, men de 
danske soldater fi k hurtigt fat i ham. Det 
viste sig, at han kun var 16 år gammel og 
ikke havde noget kørekort. 

Den 21. november blev den sidste DAN-
CON march i Kosovo gennemført, og 
som de andre gange stillede MP med to 
mand. Denne gang var det blevet Lasse 
og undertegnedes tur til at prøve kræfter 
med bjergene i nærheden af Camp Novo 
Selo. Marchen forløb som planlagt, men 
landskabet bar dog præg af de voldsom-
me mængder vand, som var faldet de 
foregående dage. 

Vi deltog også i julefrokost for alt per-
sonel i DANCON. Der var sildebord, 
frikadeller, ribbenssteg, varm leverpo-
stej med bacon, medister og ostebord. 
Det var et rigtig godt arrangement, hvor 
vi også fi k testet vores sangstemmer 
adskillige gange. Efter hyggen gennem-
førte vi selvfølgelig alkoholkontrol for 
at sikre, at det operative personel ikke 
var påvirket af alkohol.

Inden julefrokosten havde Lasse også 
tid til at deltage i restant DANCON mar-
chen, da han ønskede at forbedre sin tid. 
Det startede også rigtig godt, men des-
værre for Lasse forsvandt han fra ruten 
ude på bjerget. Lasses egen vurdering 
var, at han på sin detour mistede en halv 
time. Lasse gav den gas til sidst og slog 
sin tidligere tid med et minut og vandt 
dermed også restant marchen overbevi-
sende.

Der samarbejdes på højeste plan.
Kim på arbejde under DANCON march. 

Jonas og Lasse efter en veloverstået march
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Vi har videreført tidligere holds tradition 
med en ugentlig stikkeraften, og jeg vil 
her blot nævne en enkelt vinder, benævnt 
part 1, som vi har haft inden for den se-
neste måneds tid. Part 1 fi k lov til at give 
kage for en episode, der fandt sted under 
en LDP i bjergene. Da det blev tid til at 
gå til køjs havde part1 og part2 forberedt 
et soverum tæt ved bilen, hvor de havde 
slået en teltfl age op ad bilen og lagt to 
fl etsenge under.

Tolkene, som de havde med på patrulje, 
kom over til deres bil og spurgte pænt, 
om de ikke kunne få lov til at sove inde 
i køretøjet, når nu MP’erne havde plan-
lagt at sove under teltfl agen. Efter få se-
kunders betænkningstid svarede part 1 
og part 2, at de kunne få lov til at sove på 
deres feltsenge under teltfl agen, så part 
1 og part 2 selv kunne sove inde i bilen. 

Det var så hvad det var, men part 1 hav-
de fået lidt for meget vand at drikke i 
løbet af dagen. Da part 2 sad brandvagt 
midt om natten, så han, at part 1 rejste 
sig op og stillede sig op ved bagklappen 
på bilen og tissede ud. Part 1 havde dog 
glemt, at tolkene lå der, som til gengæld 
fi k et ekstra regnskyl den nat, til part 2’s 
store fornøjelse.

Uge 50 var ugen, vi alle havde set frem 
til med spænding. Forsvarschefen og 
chef HOK havde nemlig meldt deres 
ankomst. Alle havde en travl uge, men 
Jeppe, som var livvagtsleder blev sat på 

MP på Long Duration Patrol (LDP) i bjer-
gene

Billeder, der viser, hvorfor man ikke skal fodre de lokale hunde. En unavngiven MP’er gav 
hunden mad inde i Mitrovica, og da de 10 km derfra, holdt ind på en tankstation, fulgte 
hunden stadig efter.
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måtte gå til bekendelse og fortælle, at 
der var kommet en anelse ALCOGEL i 
røret til forsvarschefens store fornøjelse. 
Forsvarschefen udtrykte efterfølgende, 
at han var særdeles tilfreds med sine sol-
dater, og at han havde været glad for at 
besøge os.

Vi har det alle sammen godt hernede, og 
vi håber også, at I alle har det godt der-
hjemme, og I ønskes alle en glædelig jul 
og et lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen
MPDET KFOR hold 23.

fl ere prøvelser, eftersom programmet 
hele tiden blev ændret. Det hjalp heller 
ikke, at vejret pludselig ændrede sig fra 
højt solskin til snestorm. Men på trods 
af de mange udfordringer, forløb alt som 
det skulle. 

Under MPO’s præ-
sentation af mili-
tærpolitiets organi-
sation, materiel og 
opgaver, blev For-
svarschefen tilbudt 
at blæse i alkomete-
ret. Han valgte dog 
at sende alkometeret 
videre til sin adju-
dant, der blæste en 
promille på 4,0. Ad-
judanten brokkede 
sig efterfølgende 
over, at røret smagte 
at sprit, hvortil MP 

DØDSFALD
Gunner Werner

Michelsen 
-  KP-hold 66

* 16. november 1944  
 2. december 2010

og er bisat fra
Brøndbyvester Kirke

den 8. december 2010.
Tak for venlig deltagelse

Familien
Landsforeningens fane og 

Københavns fane var
til stede.

DØDSFALD
Gunner Christensen 

-  KP-hold 62
* 5. april 1944  

 10. december 2010
og er bisat fra

Strøby



Det var St. Bededagsaften, og min kone, 
Gitte, og jeg havde for lang tid siden be-
stemt, at i år ville vi genopleve den gamle 
skik med at gå på volden. Vi deltog for 
4-5 år siden, en ligeså fl ot forårsaften 
som denne. Så vidt jeg husker, var der 
dengang 12-14 gl. MP’er der deltog. Da 
vi var ankommet til Kastellet, gik vi til 
Kongeporten. Der var mange mennesker 
og et leben med børn, hunde i snor og 
mange damer med sjove gamle hatte.

Kl. var næsten 1855 - jeg kiggede mig 
grundigt omkring efter nogen, jeg skulle 
kende, eller nogen med rød kasket, som 
jeg selv havde på. Efter lidt søgen fi k jeg 
øje på tidl. major Andreas Wilson, der 
talte med en anden ældre herre. Vi hilste 
på de 2 mænd, den anden person præsen-
terede sig som Egon Gammelholm. Et 

øjeblik efter stødte endnu et par til, for-
mand for MP-Kbh. Aksel Ravn og hans 
kone, samt deres 2 børn Katrine og Lasse 
Ravn.

Efter lidt snak og lidt venten på fl ere 
medlemmer begyndte vi 6 voksne plus 2 
børn at gå. Nogle gik den ene vej rundt, 
andre den anden, så vi mødte mange, men 
ingen gamle MP’ere tror jeg, men stadig 
nogle damer med sjove hatte, åbenbart en 
tradition denne aften. Vi fi k fortalt, at der 
vistnok var præmie til den mest originale 
hat.

Kastellet blev grundlagt af Chr. IV i året 
1624 som en del af Københavns volde. 
Det var oprindelig kongens mening, at 
der skulle have været bygget et slot, hvor 
han kunne søge tilfl ugt i ufredstider, men 

St. Bededag på Kastellet 2010
Dette referat har ligget og ventet, men nu kan det tjene som appetitvækker 
for at deltage i MP-Københavns VOLDTUR I KASTELLET den 19. maj 
2011 kl. 18.55.
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A.H. Hunæus: »På Københavns Vold Aftenen før Store Bededag«.
Maleriet er fra 1862 og viser promenerende københavnere ved Østre Voldgade.



det blev opgivet af økonomiske grunde. 
Langt senere, i slutningen af 1800 tal-
let blev Københavns Frihavn anlagt og 
senere i 1900 tallet udvidet flere gange 
bl.a. med jernbanespor. Det gik ud over 
Kastellet, hvor noget af voldanlægget 
blev inddraget. Frihavnen er nu rykket 
længere nordpå, og i årene 1989-99 blev 
Kastellet tilbageført og renoveret med 
hjælp af penge fra A.P. Møller’s fond og 
fremstår igen som en femstjernet attrakti-
on, med fem bastioner og er et af de bedst 
bevarede fæstningsanlæg i Nordeuropa. 
Det kan vi da godt være lidt stolte af.

Og det var så på toppen af volden i dette 
flotte gamle anlæg, vi gik rundt og nød 
den dejlige som-meraften. I en af bastio-
nerne spillede Hjemmeværnets Musik-
korps dejlige marcher og anden musik 
og folk stod stille og klappede for hvert 
nummer. Nogle sad med madkurv og det 
hele og nød musikken.

Da vi havde været rundt ventede et af 
aftenens højdepunkter, nemlig de varme 
hveder og kaffe eller te i Kastellets cafe-
teria. Vi fandt et ledigt bord ude i baggår-
den, hvor vi sad samlet og hyggede os.

Hvorfor spiser vi varme hveder den af-
ten? Baggrunden er, at end ikke bagerne 
måtte arbejde fra solnedgang aftenen før 
Store Bededag og hele den følgende dag. 
Derfor kom de helligdagen i forkøbet ved 
at bage ekstra store hvedeknopper dagen 
før, som folk så kunne købe med hjem til 
at varme og spise dagen efter. Det blev 
imidlertid hurtigt til, at hvederne blev 
spist samme aften - medens de endnu var 
lune og sprøde. Skikken kan føres tilbage 
til midten af 1800-tallet, men er sandsyn-
ligvis ældre.

Efter kaffen og hvederne var der flag-
strygning med sangkor og orkester, vist-

nok 8. Regiments Musikkorps, der spille-
de på kirkepladsen. Det begyndte at blive 
mørkt, og nu faldt de øvrige fra, men vi 
havde jo kørt en lang vej og skulle lige 
have det hele med. Et af de sidste numre, 
der blev spillet, var ”Aftentur på Volden” 
af Svend Saaby, inden orkesteret pakkede 
sammen ca. kl. 2100.

Nu var det næsten mørkt, og pludselig 
hørte vi lyden af tromme og fløjte, det var 
2 soldater i gl. uniformer, der gik rundt 
om kirkepladsen og tilbage igen, medens 
de spillede ”Nu kommer Jens med fa-
nen”. Det er en meget gammel tradition, 
kaldet Tappenstregen, hvis oprindelige 
formål var at gå rundt i byen og hente 
garnisonens soldater hjem fra værtshuse 
og bordeller.

Vi fulgte efter Tappenstregen tilbage til 
Kongeporten, hvor føreren melder tap-
penstregen udført til Kastellets komman-
dant, der giver tilladelse til, at retræten 
blæses, og at mandskabet kan rykke i 
kvarter, og der skal være ro. 

Efter lidt venten blev kl. 2200, da en 
hornblæser kommer frem i tårnet og spil-
ler retræten, og for de tilskuere, der var 
tilbage, betød det også afslutningen på 
en meget smuk og hyggelig aften. Inden 
vi gik tilbage til bilen, kunne jeg ikke 
dy mig for at smutte hen til arresten lige 
inden for porten og kigge ind ad vinduet 
til det, der engang var arrestforvarerens 
kontor. Dertil var jeg afgivet som med-
hjælper, vistnok en måned, som et led i 
uddannelsen til MP’er i 1962.

Det havde været en meget fin aften, som 
jeg varmt kan anbefale. Jeg håber at se 
nogle flere med røde kasketter en anden 
gang!

Jørgen Nielsen, MPKP hold 55
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Torsdag den 16. september mødte 26 
forventningsfulde medlemmer af MP-
Østjylland op på Fjord-gaard Vineri i 
Norsminde (mellem Århus og Odder). 
Her skulle vi se og høre om dansk pro-
duceret vin og efterfølgende indtage en 
herlig middag ledsaget af gode vine.
Fjordgaard Vineri er næsten helt nybyg-
get, idet bygningerne kun er 4 år gamle 
og opført på en tidligere landejendom 
med en fantastisk beliggenhed. Her kan 
man se til både Samsø og Thurø, og vin-
marken er beliggende på en sydskråning 
ned mod Norsminde Fjord. Ingelise og 
Jan Riising, som ejer stedet, dyrker - ud-
over vin  også grøntsager, som sælges 
fra en butik på stedet.
For 4 år siden blev der plantet 1500 vin-
stokke - 1200 rødvin og 300 hvidvin. 
Disse er igen opdelt i 9 forskellige sorter 
af rødvin og 3 forskellige hvidvin. På et 
godt normal-år skal de 1500 vinstokke 
give ca. 1500 kg. druer, som igen skal 
give ca. 1200 flasker vin.
På et besøg i vinmarken fortalte Jan Ri-
ising levende om det at dyrke og pro-
ducere vin. 2009 var det første år, hvor 
Fjordgaard-vinen var blevet produceret 
og tappet på flasker. Men ved 2 forskel-
lige  vinsmagninger blandt eksperter 
indenfor dette område, var vinen blevet 
tildelt Broncemedalje som den 8. bedste 
vin ud af 200. Et resultat, som Jan Ri-
ising naturligvis var stolt over. Produk-
tionen det første år var på beskedne 400 
flasker.
På et spørgsmål om, om man sprøjtede 
vinen, fortalte Jan, at man sprøjtede mod 
meldug. Dette foregik ved at blande 
1 ltr. letmælk i 10 ltr. vand og herefter 
overbruse planterne med denne blan-
ding. Det må da vist kunne siges at være 
tæt på økologisk drift !

Efter at have besigtiget vinmarken, som 
i øvrigt er indhegnet med 20 km. stål-
tråd, gik vi tilbage til gården. Her så 
vi også de lokaler, hvor druerne bliver 
afstilket, og hvor stormgæring, filtre-
ring, omstikning, lagring på egefade mv 
foregår. Her føres løbende kontrol med 
vinens udvikling m.h.t. syreindhold, al-
koholprocent osv. 
Både fødevarekontrollen og toldvæsnet 
er jævnlige gæster, og som Jan udtrykte 
det: Toldvæsnet ved bedre, hvor mange 
flasker vi har, end jeg gør. Alkoholpro-
centen på 2009-vine var på 12% for rød-
vinen og 14% for hvidvinen.
Med det gode indblik i fremstilling 
af dansk vin, vi nu havde fået, blev vi 
placeret inde i den til virksomheden hø-
rende butik, hvor der var dækket op til 
spisning. Vi fik serveret en dejlig mid-
dag bestående af tunmousse, rødvinsma-
rineret nakkekamsteg med tilbehør og 
isdessert med vindrue-gelé. Denne gelé 
fremstilles i øvrigt af overskudsdruer, 
der plukkes af de vinstokke, som bærer 
for mange druer. Til maden blev der ser-
veret hvidvin, 2 forskellige rødvine og 
endelig en dessertvin.
Både mad og vin var helt på toppen, og 
om stemningen blandt deltagerne kan 
man sige det samme.
Der var nu lejlighed til at gå rundt i 
butikken og købe ind af de mange for-
skellige varer - både fremmed- og egen-
producerede. Det var der mange, der 
benyttede sig af. Til både de rare men-
nesker på Fjordgaard - ejere såvel som 
personale - samt til de fremmødte med-
lemmer med ledsagere, skal der lyde en 
stor tak for en dejlig aften.

Bestyrelsen

Besøg på dansk vingård
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Aktiviteter i første halvår 2011
Dato Anledning/Emne Mødested MP-arrangør

  1. jan. Nytårsgudstjeneste formodentlig i en kirke Nordjylland
12. jan. Torskegildet Restaurant Pinden Østjylland
19. jan.  Frømandskorpset Livgardens kaserne  København
21. jan. Forsinket julefrokost hos Erik og Kirsten Tissø
25. jan. Familie- & MP-skydning Haderslev skydecenter Sønderjylland
16. feb. MP-afdelingen Livgardens kaserne  København
22. feb. Familie- & MP-skydning 2 Haderslev skydecenter Sønderjylland
  2. mar. Mesterskabsskydning 2011 Bullerup skydehus Fyn
  9. mar. Generalforsamling Hestestalden, Kastellet København
  9. mar. Generalforsamling Toften 19, Bording Vestjylland
  9. mar. Generalforsamling MP-stuen Nordjylland
11. mar. Whisky-smagning MP-stuen Nordjylland
11. mar. Generalforsamling Tissø Frugtplantage Tissø
18. mar. Generalforsamling ”Dannevirke” Fyn
22. mar. Generalforsamling MP-stuen, Vordingborg Storstrømmen
23. mar. Generalforsamling Restaurant Sdr. Ege Østjylland
24. mar. Generalforsaml. og foredrag Hjemmeværnsgården Sønderjylland
26. mar. Hovedbestyrelsesmøde Fredericia Bestyrelsen
  1. apr. MP-Kbhs. 60 års jubilæum Kastellet København
  6. apr. Københavns hovedbanegård måske under uret? København
30. apr. Repræsentantskabsmøde Odense MP-foreningen
11. maj Læger uden grænser Livgardens kaserne København
?? maj Schølleskydning dato og sted ukendt Nordjylland
19. maj Voldtur i Kastellet ved Kongeporten København  

8. juni Pantomimeteatret i Tivoli et sted i Tivoli København
ajourført den 15. dec. 2010 kl. 16.00
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Julefrokost i MP-København
Redaktøren var inviteret til julefrokost en fre-
dag før jul, midt på dagen, mens alle andre arbejdede, og det var ganske hyggeligt. Vi var i 
alt 25, heraf tre mand fra hold 1: Niels Juel, Egon Gammelholm og Anders Nielsen, to mand 
fra hold 2: Arno Jeppesen og Erik Schultz-Lorentzen, og én mand fra hold 3, Leif Mehlsen.
Andreas Wilson bød velkommen med en lettere omskrevet udgave af Peters Jul, og Tom 
Thomasen tryllede med en grøn ballon og en lånt mobiltelefon. Det var nok fup, men det 
så overbevisende ud. 
Der blev fortalt flere vittigheder og et par lettere vovede historier, ja, der var sågar en sang 
om samme emne. Maden var upåklagelig - selvom der hverken var blodpølse eller finker - 
men der var masser af risalamande.
Erik Juul Nielsen formulerede lokalforeningens tak til Andreas for hans store arbejde for 
MP-København, og Aksel Bo Ravn overrakte en flaske god portvin. 
Flere af de kommende arrangementer blev annonceret, bl.a. jubilæumsfesten den 1. april. 
Under kaffen - ”avec” - var der en lille konkurrence i paratviden om MP. Det var de ikke så 
gode til - eller osse er de bare så smadder flinke - for redaktøren kunne kun svare rigtigt på 
4 af de 10 spørgsmål - men vandt alligevel!!! Vi skiltes i fred og fordragelighed og ønskede 
hinanden glædelig jul. 

Kommende aktiviteter:
Frømandskorpset
Onsdag den 19. januar 2011 kl. 19.00
Det første arrangement i det nye år vil sikkert blive lidt af en ”hård nyser”, idet vi på Liv-
gardens Kaserne, Gothersgade skal høre Chefen for Frømandskorpset: Kommandørkap-
tajn Mogens S. Christens give os en orientering om organisation - opgaver - materiel m.v.
Tilmelding til A. Wilson senest den 16. januar 2011.  TLF.: 44 94 43 81.

MP-afdelingen
Onsdag den 16. februar 2011 kl. 19.00
Specielt for gamle MP´ere er der på Livgardens Kaserne, Gothersgade orientering ved CH/
MP-afdelingen: OL J. Søgaard Larsen med hjælper om MP status efter det nye forsvarsforlig, 
situation/opgaver for MP såvel herhjemme som udenlands m.m., så mød op og bliv ført ajour. 
Formodentlig film om MPO-virke i Irak. Som vanligt en lettere anretning efter foredraget.
Tilmelding til A. Wilson senest den 13. februar 2011.  TLF.: 44 94 43 81, bedst efter 10.00. 
Husk oplysning om egen transport.

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 9. marts 2011 kl. 19.00
Afholdes i Hestestalden, Ndr. Magasin, Kastellet. Så mød op og giv din mening til kende om 
bl.a. bestyrelsens håndtering af lokalforeningens virke, kort sagt: gør din indflydelse gæl-
dende. Efter afslutning, som vanligt lidt lækkert smørrebrød. Ingen tilmelding - blot mød op.



Københavns Hovedbanegård
Onsdag den 6. april 2011 kl. 17.00
Om vi skal mødes ”UNDER URET” (som det hed før i tiden) står hen i det uvisse, men der er 
rundvisning på Københavns Hovedbanegård, hvor vi bl.a. skal høre lidt om bygningens historie 
og bese nogle af de steder, man normalt ikke lægger mærke til. 
Tilmelding til A. Wilson senest den 1. april 2011. TLF.: 44 94 43 81.

Læger Uden Grænser
Onsdag den 11. maj 2011 kl.19.00
Denne aften skal vi lytte til et foredrag med alvorlige undertoner, idet vi på Livgardens 
Kaserne, Gothersgade vil få en orientering af Reservelæge Jens Hillingsø om foreningen: 
Læger uden grænser, der blev stiftet i 1971 og bl.a. har modtaget Nobels Fredspris. J. Hil-
lingsø har i sin tid været formand for den danske afdeling samt været udsendt til forskellige 
brændpunkter i årenes løb.
Tilmelding til A. Wilson senest den 8. maj 2011. TLF.: 44 94 43 81.

Voldtur på Kastellet
Torsdag den 19. maj 2011 kl. 18.55
Så er det atter tid til at finde traveskoene frem, eftersom vi som sædvanlig mødes ved 
Kongeporten i Kastellet for sammen at rundere omkring Kastellets ærværdige bygninger, 
lytte til militærmusikkens inciterende toner, nyde udsigten over Københavns Havn og ikke 
mindst de varme hveder i cafeteriet efter en frisk tur i godt selskab.
Ingen tilmelding - blot mød frem.

Pantomime-teatret i Tivoli
Onsdag den 8. juni 2011 kl. 17.00
En forhåbentlig både morsom og fremmedartet oplevelse venter os, idet vi skal en tur rundt i Panto-
mimeteatrets forunderlige verden og opleve, hvor bl.a. Pjerrot optræder på slap line.
Bestyrelsen tilstræber at finde et passende sted at spise efter rundvisningen inde i Tivoli.
Tilmelding til A. Wilson senest 1. juni 2011. TLF.: 44 94 43 81
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MP København fylder 60 år
I anledningen af MP Københavns 60 års jubilæum d. 29. juni. 2010, indbydes til sam-
menkomst
den 1. april 2011 kl. 18.00 på Kastellet, (spisesalen).
Her bliver serveret en 3 retters menu med vin ad libitum, efterfulgt af kaffe, serveret af 
et yderst veloplagt serverings-personale. Alt dette for kr. 250,00. Dette kan naturligvis 
kun lade sig gøre, fordi MP København yder et betragteligt tilskud.

Tilmelding foregår efter først til mølle princippet, idet der kun er ca. 50 pladser.
Tilmelding til A. Wilson på tlf. 44 94 43 81 senest d. 1. marts 2011.

Bestyrelsen MP København
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Ordinær generalforsamling i Lokalforening København. 
Onsdag den 9. marts 2011 kl. 1900 på Kastellet, i Nordre Magasin

med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af:
 a) Formand - Aksel B. Ravn genopstiller ikke
 b) 1 bestyrelsesmedlem, på valg er Vagn Benn Nielsen
 c) 2 bestyrelsessuppleanter på valg er Preben Larsen og Tom Thomasen
 d) 2 revisorer på valg Ole Vilner og Boe Larsen
 e) 1 revisorsuppleant på valg er Ib Hansen
 f) 2 repræsentantskabsmedlemmer, på valg er Ib Hansen og Arno Jeppesen
 g) 1 repræsentantskabssuppleant
 h) 1 Skyttelaugsformand, på valg er Flemming Ørhem
 j) 1 fanebærer 
6. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
den 3. marts.

Pfv. Aksel B. Ravn

Lokalforening MP Vestjylland 
afholder ordinær

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 9 marts kl.19,00 på 

TOFTEN 19, 7441 Bording.
Dagsorden ifl g. lovene, men bliver 

udsendt senere med post.
Vel mødt Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling
i MP-Storstrømmen

Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19.00 i 
MP-Stuen, Vordingborg kaserne. 

Dagsorden ifl g. vedtægterne.
Det er vigtigt, at du møder op for at 
få sat lidt gang i den - og et kampvalg 
var nu heller ikke af vejen. Vi prøver 
at få lidt mere gang i arrangementer-
ne, såsom besøg ved Politiet i Næst-
ved - Flådestation Korsør, saunatur 
måske igen, og lignende.
Vi benytter lejligheden til at ønske 
alle MP’ere - til lands, til vands 
og i fuften - samt deres familier et 
”knaldgodt” NYTÅR.

Bestyrelsen



Referat fra Bankospil
Mandag den 22. november mødtes 22 gamle MP’ere, incl. damer, til årets julebanko i Sil-
keborgs nye Medborgerhus. Det blev en hyggelig aften, hvor der blev spillet om 11 fine 
juleænder. Deltagere havde medbragt en gave til en værdi af ca. 30 kr. som blev fordelt ved 
”rækken fuld”. Otto Westergaard var opråber, og han havde endvidere indkøbt et antal små 
potteplanter som sidegevinster. Så der var tale om en sand gaveregn i aftenens løb.
Selv om præmierne ikke blev helt ligeligt fordelt, et enkelt par kunne tage hjem med ikke 
mindre end 3 ænder (tillykke Henning Enemærke!) så var der ingen sure miner af den 
grund. Det er mit indtryk, at alle havde en fin aften. Det var derfor en fornøjelse at kunne 
sige tak for fremmødet, ønske alle en god jul og et godt nytår.

Næste arrangement er Torskegildet den 12. januar i Århus (nu Aarhus).
Ole Pedersen
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Ordinær generalforsamling i MP-Østjylland

I henhold til vore vedtægter indkaldes til ordinær generalforsamling, Onsdag den 23. 
Marts, kl. 1900, på Restaurant Sdr. Ege, Søkildevej 69, 8680 Ry.

Dagsorden iht. vedtægterne:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af aktivitetsplan for det 

kommende år
• Fremlæggelse/godkendelse af regnskab samt forelæggelse af budget for kommende 

år. Fastsættelse af kontingent for 2012.
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelse og suppleanter
 valg af formand
 valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Klaus Klausen og Kristian Thomsen)
 valg af suppleant (på valg Oluf Degnbol)
 valg af 5 medlemmer til landsforeningens repræsentantskabsmøde
 Valg af revisor og revisorsuppleant (Preben Kjær Pedersen og Verner Vistisen)
 Valg af faneansvarlig
Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag, der 
af bestyrelsen anses for at være væsentlige, sendes til foreningens medlemmer senest 1 
uge før mødet.

Efter generalforsamlingen serveres gule ærter m/ tilbehør. Prisen er kr. 135,00, men 
foreningen er vært ved en vand/øl efter behag. Tilmelding til formanden er nødvendig 
aht. spisning. Telefon 8688 6082, mobil 3061 6082 og mail pedersen.obi@gmail.com

Vær med til at præge din lokalforening - mød op til generalforsamlingen.

Bestyrelsen
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MP-foreningen FYN afholdt vores årlige julefrokost den 26. november i beboerhuset på 
Lisemindevej i Odense, Yrsa havde igen overgået sig selv med en overdådig buffet. 
Efter spisningen spillede vi pakkespil, MP kammeratskabet stod her virkeligt sin prøve.
En meget stor tak til Yrsa & Hans for et fantastisk arrangement.

MP MESTERSKABSSKYDNING 2011
Lokalforeningen MP FYN afholder den årlige mesterskabsskydning onsdag den 2. marts 
fra kl. 1900 til 2100 i Bullerup skydehus. Der er ingen tilmelding, så bare mød frem, du 
er hjertelig velkommen.

Ordinær generalforsamling i MP-FYN
Fredag den 18 marts 2011 kl. 1800 på soldaterhjemmet ”Dannevirke” i Odense.

Dagsorden for generalforsamlingen:
Valg af dirigent.  (bestyrelsen foreslår Svend)
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Kontingent for 2012.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.  (på valg er Jens, Peter samt Poul Erik)
Valg af bestyrelsessuppleanter.    (på valg er Svend og Einar)
Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Valg af 5 repræsentanter til repræsentantskabsmødet 2011.
Eventuelt.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen serveres der ca. kl. 1900 wienerschnitsel, senere kaffe og 
småkager. De fremmødte damer vil få serveret en forfriskning medens de venter. Pris 
pr deltager kr. 125, bindende tilmelding til Helge senest den 27 februar på telefon 
6612 4937. Kontingent samt deltagerbetaling kan betales på generalforsamlingen.

Med MP hilsen
Jens Chr. Pedersen
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MP-Nordjylland afholder ordinær generalforsamling, 
onsdag d. 9. marts 2011, kl. 19.00 på MP-stuen, Nørre Uttrup Kaserne.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest d. 21. feb. 2011

P.B.V. Jakob Mølgaard. formand.

Forsinket julefrokost
- hos Kirsten & Erik Mortensen - er flyttet til fredag den 21. januar kl. 18.00. Tilmelding 
senest mandag den 16. januar på e.v.mortensen@mail.dk eller på telefon 2928 7404. Man 
skal blot tage lidt penge og det sædvanlige gode humør med.

Ordinær generalforsamling i MP-Tissø
fredag den 11.marts 2011 kl. 18.00 hos Gitte og Jørgen, Tissø Frugtplantage.

DAGSORDEN :
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning for det forløbende år.
3. Beretning skyttelauget Jørgen Nielsen                  
4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fremtidigt virke
7. Valg af.
 a. 1 bestyrelsesmedlem, på valg er  Oluf Sørensen
 b. 1 bestyrelsessupplant, på valg er Erik Mortensen.
 c. 1 revisor, på valg er Bent Mitchell.
 d. 1 revisorsupplant, på valg er Arne K Pedersen
 e. 5 repræsentantskabsmedlemmer.
7. Eventuelt.  
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Damerne får under generalforsamlingen serveret et glas vin i stuen ved Gitte. Efter 
general-forsamlingen deltager damerne i spisning af de gule ærter. Af hensyn til de 
gule ærter, helst tilmelding senest 9. marts til Jørgen Nielsen tlf. 5825 0097 eller Oluf 
Sørensen tlf. 5824 1611

Vel mødt
Bestyrelsen.
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MP-Sønderjylland afholder ordinær generalforsamling & foredrag
Torsdag d. 24. marts 2011, kl. 19:00 til ca. 21:30.

Hjemmeværnsgården, Kongeåvej 17, 6771 Gredstedbro.
Dagsorden jf. vedtægten.

Efter generalforsamlingen er der traditionen tro gule ærter med tilbehør inkl. drik-
kevarer samt kaffe eller te, til en pris af 60 kr. pr. person.
Veteranhjemmene vil være emnet for foredraget. Tilmelding senest tirsdag d. 15. marts 
2011 til: Karl Petersen, e-mail: else-karl@mail.tele.dk  -  eller telefon 20 12 88 02.

Med venlig hilsen
KARL PETERSEN

Whisky-smagning!
MP-Nordjylland gentager succesen: Whisky smagning på MP-stuen.
Fredag d. 11. marts 2011, kl. 19.00 vil Søren Kempel, SG hold 88, atter fortælle os om whisky. 
Han vil endda lade os smage på noget af det, og det bliver ikke kedeligt. Budgettet er blevet 
fordoblet, i forhold til sidst, så der er garanti for I vil få smagt på noget rigtigt godt whisky.

Prisen er i denne omgang fastsat til kr. 125 for medlemmer af lokalforeningen - og kr. 175 
for ikke medlemmer. Der vil blive serveret lækre gourmet-sandwich fra Restaurant Dahl 
under arrangementet. Baren vil efterfølgende være åben, så der kan skylles efter med fadøl.

Tag gerne konen, kæresten eller en kammerat med. Tilmeld jer allerede i dag, da der er 
plads til max. 50 deltagere. Tilmelding og betaling skal ske senest d. 28. februar 2011 - en-
ten til Jakob Mølgaard, lillepludder@hotmail.com, tlf. 26 82 51 10. eller overført til bank 
reg. Nr. 9163. kontonummer 6882 802 602. Husk at anføre navn.

M.P. Forening Nordjyllands medlemmer med familie ønskes et godt og lykkebringende nytår.
Bestyrelsen

Familieskydning og
MP Mesterskabsskydning 2011
Tirsdag d. 25. januar og tirsdag d. 22. februar 2011, begge dage med start kl. 19:00.
Haderslev Skydecenter, Fjordagervej 44, 6100 Haderslev.

Gå ikke glip af disse hyggelige familieaftener, hvor alle kan deltage i skydningen. Der sky-
des individuelt for børn, damer og herrer, med præmier til både store og små. Vores resulta-
ter, sammen med resultaterne fra øvrige lokalforeninger, danner grundlag for udpegning af 
vinderne af MP mesterskabsskydning 2011.

Pris for deltagelse ca. 50 kr. Tilmelding senest tirsdag d. 18. januar / tirsdag d. 15. februar 
2011 til: Peter Kraft, E-mail: pkraft@bbsyd.dk, Tlf. 74 75 36 10 / 42 96 25 30.



33

De medvirkende:
En ældre dame: D
Politibetjent: B - en overbetjent: OB

Den ældre dame bliver stoppet af politiet 
D: Er der problemer, hr. betjent? 
B: Frue, De kørte for hurtigt.    
D: Åh, javel. 
B: Må jeg se Deres kørekort?    
D: Jeg har ikke noget.
B: Har De ikke noget kørekort?    
D: Jeg har mistet det pga. spirituskørsel. 
B: Må jeg se indregistreringspapirerne.  
D: Dem har jeg ikke. 
B: Hvorfor ikke?     
D: Jeg har stjålet bilen. 
B: Har De stjålet bilen?    
D: Ja, jeg slog ejeren ihjel og parterede liget. 
B: Hvad gjorde De?     
D: Delene ligger i bagagerummet. Vil De se? 
Betjenten går langsomt tilbage til sin bil og tilkalder assistance. Få minutter senere 
står 5 politibiler rundt om bilen. En overbetjent nærmer sig bilen med hånden på sin 
halvt trukne pistol. 
OB:  Frue, vil De være venlig at stige ud.
D: Er der problemer, hr. betjent? 
OB: En af mine betjente har fortalt, at De har stjålet denne bil og myrdet ejeren. 
D: Myrdet ejeren ???
OB:  Ja. Vil De være venlig at åbne for bagagerummet.  
Den ældre dame åbner for bagagerummet, der viser sig at være tomt. 
OB:  Er det Deres bil, frue?
D: Ja, og her er registreringspapirerne. Overbetjenten kigger måbende. 
OB:  En af mine betjente siger, at De ikke har noget kørekort. 
Damen åbner tasken, tager kørekortet frem og giver overbetjenten det. Overbetjenten 
studerer kørekortet. Han ser meget forvirret ud. 
OB: Tak, frue. En af mine betjente fortalte, at De ikke har noget kørekort, og at 
De stjal denne bil, myrdede ejeren og parterede liget.  
D: Så har løgnhalsen vel også sagt, at jeg kørte for stærkt! 

Hvad man dog kan komme ud for 
med ældre damer
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Frank Løvgren Carstensen fra MP-ser-
genthold 111, som læser samfundsfag 
og historie på universitetet, har efterlyst 
informationer om, hvem der er tovhol-
dere på veteranpolitikken fra soldater-
foreningernes side. Frank skal nemlig 
bruge informationerne til et projekt, 
hvor han skal til eksamen i januar. Carl 
Bratved har fortalt om MP-foreningens 
rolle, og vi ønsker Frank held og lykke 
med den forestående eksamen.

Henrik Danielsen, MPSG fra 1987, er 
initiativtager til og idémand bag et nyt 
og virtuelt baseret netværk af ledere fra 
dansk erhvervsliv, som tilbyder rådgiv-
ning og sparring til hjemvendte danske 
soldater. Netværket skal gøre det let-

tere for soldaterne at vende tilbage til 
det civile arbejdsmarked, og som pro-
tektor for det nye mentornetværk står 
generalløjtnant Kjeld Hillingsø.

Ved MP-Københavns juleandespil sad 
to tidligere landsformænd, Leif Mehl-
sen og Arne Pedersen, over for hinan-
den sammen med deres bedste halvdele 
og konkurrerede om de attraktive præ-
mier. Slutresultatet blev vist, at Leif 
Mehlsen og Rikke havde vundet mest. 
Og denne notits er kun taget med for 
at opfordre andre til at indsende små 
notitser - gerne i stikord og gerne mere 
interessante  - til ”mand og mand imel-
lem”. For - som du kan se - der er mas-
ser af plads …………….

og så minder hovedkassereren om kontingentet, der kan indbetales til

Danske Bank - reg.nr. 0914 - kontonr. 6077064

Godt Nytår



Kontor:
Militærpolitiforeningen
i Danmark
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Hovedbestyrelse:
Landsformand:
Carl Bratved
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 formand@

militarypolice.dk
Næstformand:
Frants Dalby
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 nastformand@

militarypolice.dk
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Otto Westergaard
Højgårdsvej 24
8362 Hørning
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Jesper Brøndum Larsen
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militarypolice.dk
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Peter Jepsen
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 fodselsdagsfond@

militarypolice.dk
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Carl Bratved
I bestyrelsen:
Frants Dalby
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Aksel Bo Ravn
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3140 Ålsgårde
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VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro
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 norfi n@mail.dk

FYN:
Jens Chr. Pedersen
Hvidkløvervej 54
5700 Svendborg
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 J.C.Pedersen@mail.dk
NORDJYLLAND:
Jakob Mølgaard
Aalborgvej 21
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TISSØ:
Oluf Sørensen
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LOKALFORENINGER
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- En god oplevelse
Østerbro 12, 9000 Aalborg, tlf. 9813 3075

Torben, Kai & Jeppe, KP-hold 2

Give Afdeling
Torvegade 5-7
7323 Give
Telefon 45 12 16 20

Østergade 3-5 - 7323 Give
Tlf. 75 73 22 00 - Fax 75 73 23 46

E-mail: gb@give-avis.dk

Vi har også idéen
til din tryksag


