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LILLEBÆLT
Restaurant

Hotel

Hybylund
Fælledvej 58
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 98 00
Fax. 75 91 15 81
www.hotelhybylund
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)

GALTEN
TØMMER
HANDEL

FRICHSVEJ 25 • 8464 GALTEN
TLF. *86 94 36 11 • GIRO 3 10 89 10

(Poul Nøhr - SG-hold 27)

Aut. el-installatør AllanRasmussen
KP-hold 86

Odinsvej 24-30, 2600 Glostrup
Tlf./fax 36 48 95 94 - Mobil 28 11 95 94

Thorkild Jensen
Eskebækparken DIN KØBMAND

ESKEBÆKPARKEN
THORKILD JENSEN

Vroldvej 92 • 8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 19 30 • Fax 86 52 19 38

KP-hold 94

Rekvirer brochure

Glostrup
låse &
alarm
v/ Dan Hansen

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

Brugte pengeskabe

- helt

sikkert!

MARCEL'S
A. DEICHMANN

Vesterbrogade 64
3250 Gilleleje

48 35 40 45
Hold 1

Værelse- og 
sommerhusudlejning

BODEGA
ÅBEN HVER DAG KL. 10-05

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

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

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

e-mail: adm@vestergaardsbogtrykkeri.dk
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DIGET 10, 1. tv.,
2600 GLOSTRUP
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Flemming Ørhem
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☎ 98 92 05 00
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Forsidebillede:
Ved jubilarstævnet den 1. septem-
ber 2001 på Aalborg kaserner skete
indmarchen med hjemmeværnsor-
kester og foreningens fane samt nu
4 lokalforeningsfaner i spidsen af
paraden. Godt så det ud med 5 Dan-
nebrog i spidsen af paraden.

8
Oktober 2001 (52. årgang)/248.

Terroren kan
trænges i
baggrunden
Kampen mod terrorismen bliver et
livsvilkår mange år fremover, men
terroren kan trænges i baggrunden.

Ved et velbesøgt møde i Dansk
Udenrigspolitisk Institut den 5. ok-
tober om Danmarks sikkerheds- og
forsvarspolitiske situation efter den
11. september 2001 anlagde for-
svarsminister Jan Trøjborg en over-
vejende optimistisk tone.

Ministeren sagde ifølge Nyheds-
brev fra Forsvarets Oplysnings- og
Velfærdstjeneste bl.a., at selv om vi
lever i en verden, hvor vi hverken
kan udelukke eller helt forhindre
terror, heller ikke på europæisk
grund, så er det muligt at trænge ter-
roren i baggrunden.

Det skal ske ved at holde sammen
på den globale alliance mod terrori-
sterne der nu er skabt, og ved at be-
kæmpe terroristerne og deres net-
værk med politiske, diplomatiske,
økonomiske og naturligvis militære
midler. Ligesom der skal gøres en
endnu større indsats for at fjerne de
forhold, som giver grobund for den
blinde terrorisme, der rystede ver-
den den 11. september.
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TIL LYKKE 
– fødselsdage i november

75 år
Den 3. Leo Chr. Jacobsen, KP-4

Cederfeldsgade 2,           
5560 Årup

Den 7. Leo Stokholm, KP-4
Kromarken 158,           
7730 Hanstholm 

Den 11. Hans E. B. Jespersen, KP-4
Tjørnestræde 4,           
7100 Vejle  

Den 13. Erik Løvenvig, KP-1
Solvej 4,           
3100 Hornbæk 

Den 16. Carl P. Bjerring, KP-5
Haderslevvej 24, 2.th.,           
6200 Aabenraa 

Den 21. John O. Framvig, KP-3
Gladbovej 6,           
2500 Valby

Den 23. Kjeld Rasmussen, KP-5
Bjørnsholmsvej 32,           
3500 Værløse  

70 år
Den  6. Bent Poulin, KP-12

Fodbygårdsvej 17 D,           
4700 Næstved

Den  7. Arne Reisfeldt, KP-13
Skovby Tværvej 52, Skovby         
4840 Nørre Alslev

Den 10. Bent Frydenlund, KP-13
Fjordgårdsvej 11.1.th.,           
4300 Holbæk 

Den 13. Thomas Skov, KP-14
Østervang 29,           
6520 Toftlund

Den 22. Henning Nielsen, KP-13
Nørregade 35,           
3700 Rønne

Den 24. Knud E. Jensen, KP-16
Roald Ammundsensvej 37, 1., h   
9210 Aalborg SØ

Den 26. Ole Mertz, SG-2
Drachmannsvej 2,           
2930 Klampenborg

Den 27. Wiggo Nielsen, KP-13
Nørrevænget 11,           
6270 Tønder     

65 år
Den  3. Ove Hem, KP-21

Kunnerupvej 116, Kolt           
8361 Hasselager

Den  5. Finn S. Hansen, KP-28
Rundingsholms Alle 85,           
4300 Holbæk  

Den 10. Erik T. Odgaard, SG-4
Åboulevard 3, 5.th.,           
1960 Frederiksberg C 
Jes B. Petersen, SG-16
Solskrænten 29,           
3540 Lynge 

Den 20. Jørgen L. Larsen, KP-21, SG-2
Ovstrupvej 2,           
4863 Eskildstrup 

60 år
Den  2. Klaus Klausen, KP-58

Æblevej 4,           
8270 Højbjerg 
Jens D. Madsen, SG-23
Nybrovej 21,           
3550 Slangerup 

Den  7. Per J. Baltzer, KP-62
Storegade 52,           
6880 Tarm 

Den 11. Svend O. Rasmussen,
KP-51
Østergade 72. 1.,           
5900 Rudkøbing 

Den 15. Gunnar Lund, KP-68
Vestergade 49,           
5560 Årup

Den 18. Preben Dürr, KP-59
Lundemosen 36,           
2670 Greve  

Den 20. Knud Ib Hansen, KP-46
Vigerslevalle 19,           
2500 Valby 

Den 22. John Christensen, KP-60
Vandkærsholmvej 2, Egsmark      
8400 Ebeltoft  

Den 24. Svend Vincents, KP-53
Egebjergvej 83,           
2750 Ballerup  

Den 25. Henning S. Rasmussen,
KP-57
Lillegårds Alle 121,           
2730 Herlev
John H. Buhl, MPO  
Vagtelvej 28, Hov           
9370 Hals
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Ny chef for Trænregimentet
Trænregimentet i Aalborg har den 1. novem-
ber 2001 chefskifte.

Den nye chef er oberst Flemming Larsen,
MPO, som er bosiddende i Biersted ved Aa-
bybro. Han er 49 år, gift med Ulla og har tre
voksne sønner.

Flemming Larsen blev indkaldt til det da-
værende Falsterske Fodregiment i Vording-
borg i april 1972 og har således været i For-
svaret i næsten 30 år.

Efter officersuddannelse på Hærens Offi-
cersskole valgte Flemming Larsen at skifte
tjenestegren og flytte familien til Aalborg.
Han startede den 1 juli 1977 ved Jyske
Trænregiment og har siden tilhørt dette regi-
ment, som i forbindelse med sammenlæg-
ningen med Sjællandske Trænregiment i
1997 som bekendt skiftede navn til Trænre-
gimentet.

Flemming Larsens næsten 25 år ved
Trænregimentet har ført ham vidt omkring i
Forsvaret. Efter den indledende regiments-
og skoletjeneste ved forskellige underafde-
linger og som sagsbehandler ved Hærens
Træn- og Militærpolitiskole gennemgik han
generalstabskursus (FØR II/STK II) ved
Forsvarsakademiet i 1985-86.

Siden har tjenesten hovedsageligt været
gennemført som skole- og stabstjeneste
uden for regimentet - igen ved Hærens
Træn- og Militærpolitiskole samt ved
Hærens Materielkommando i Hjørring.

Den 1. august 1993 blev Flemming Lar-
sen udnævnt til oberstløjtnant og chef for 7
Trænbataljon samt Uddannelsestrænbataljo-
nen ved Jyske trænregiment. Efter bataljons-
chefperioden fortsatte han i ca. 11/2 år som
stabschef ved regimentet, som han herefter
igen måtte forlade til fordel for Hærens Ma-
terielkommando, denne gang  for at bestride
en stilling som afdelingschef i Materielkom-
mandoens Stab.

I 1999 forlod Flemming Larsen for en pe-
riode Nordjylland, idet der var bud efter ham
til en funktion som chef for Logistisk Plan-
lægningssektion ved Forsvarskommandoen.

Flemming Larsen har været i FN- og NA-
TO-tjeneste tre gange.

I november 1980 til december 1981 som

Deputy Commanding Officer
ved det internationale Mili-
tærpolitikompagni på
Cypern; i 1990 som
chef for Operations-
sektionen i den danske
bataljon på Cypern og
endelig i 2001 som De-
puty Chief Liaison Offi-
cer ved hovedkvarteret for
NATO-styrken i Kosovo,
hvorfra han netop er hjemvendt.

Som nævnt ovenfor har Flem-
ming Larsen også haft sin tjeneste ved
Militærpolitiet.

I 1978 gennemgik han Militærpolitioffi-
cerskursus ved Hærens Træn- og Militærpo-
litiskole og i 1984 var han elev (og lærer) på
”Trænofficerskursus”, som bl.a. omfattede
en kortere efteruddannelse for Militærpoli-
tiofficerer. Dette kursus blev kun gennem-
ført denne ene gang, men om dette skyldtes
Flemming Larsens deltagelse vides ikke
med sikkerhed.

Efter Militærpolitiofficerskursus gjorde
han i to år tjeneste som næstkommanderen-
de ved MPKMP/VLK og samtidig chef for
Militærpolitidetachementet tilhørende 2
Jyske Brigade. Med denne tjeneste påbe-
gyndtes en meget travl, men også yderst in-
teressant og spændende tjeneste.

Til Det Røde Betræk siger Flemming
Larsen: ”I to år havde jeg den ære at gøre
tjeneste i en professionel og højt engageret
enhed med yderst motiverede og engagerede
medarbejdere. Tjenesten var en blanding af
fredsmæssig militærpolititjeneste i rød/hvid
påklædning og feltmæssig militærpolititje-
neste, som brigaden tro væbnere og støtte til
mangfoldige opgaver.

Da MPKMP/VLK med to tjenestegøren-
de detachementer skulle støtte alle tre jyske
brigader gik en stor del af de to år med felt-
mæssige øvelser overalt i Jylland og på Fyn.
Jeg har senere kalkuleret, at jeg i mine to års
tjeneste som NK/MPKMP/VLK og CH/
MPDET var på øvelse i gennemsnit to uger
pr. måned. Men det var en vældig lærerig
periode for en ung officer, en periode som



6

Den 28. Erik Rejsenhus, KP-47
Rolfsvej 3,           
2990 Nivå                                    

50 år
Den 7. René Koopmann, KP-93

Glentevej 53. 1. th.,           
2600 Glostrup 

Den 11. Lars W. Nielsen, SG-46
Galopbakken 48, Ferslev           
9230 Svenstrup J 

Den 15. Karl Kr. Rasmussen, KP-93
Middelbanke 38, Gl. Skagen        
9990 Skagen 
Karsten Houmøller,
KP-94
Vesterhedenvej 65, Guldbæk        
9230 Svenstrup J 
Finn Nielsen, KP-94
Hyldestub 36, Høruphav           
6470 Sydals 

Den 19. Poul B. Mikkelsen, KP-92
Lybækgade 6 A, st.tv.,           
2300 København S 
Peder Melchiorsen, KP-94
Ballevej 8,           
8600 Silkeborg 

Den 22. Jann B. Olesen, KP-94
Thorshammer 54,           
7500 Holstebro 

Den 25. Jens O. B. Pedersen, SG-48
Stabelhøjen 13, Handrup           
8400 Ebeltoft 

Den 28. Kaj Melgaard, KP-98
Gl. Skørpingvej 39, 2.tv.,           
9520 Skørping 

Den 30. Bjarne Alberg, SG-46
Klintevej 3,           
9560 Hadsund 

Sender du - holdkammerat - en hilsen?
Det gør jeg! Erik, KP-8

jeg stadig ser tilbage på og mindes med glæ-
de.”

I umiddelbar forlængelse af tjenesten ved
MPKMP/VLK blev Flemming Larsen første
gang udsendt i FN-tjeneste, som Deputy
Commanding Officer ved det internationale
Militærpolitikompagni ved FN-styrken på
Cypern. Sammen med 12 andre danske mi-
litærpolitibefalingsmænd og MP’ere fra 6
andre nationer styrede den midlertidigt ud-
nævnte kaptajn Flemming Larsen militær-
politiets opgaver ved UNFICYP og det brag-
te ham og hans familie, som ledsagede ham
under opholdet i Nicosia, et af de mest ople-
velsesrige år i hans lange karriere.

”Her oplevede jeg for første gang respek-
ten om den danske soldat og ikke mindst den
danske MP’er i international tjeneste. Ho-
vedparten af det udsendte personel havde
netop udstået deres værnepligtige militær-
polititjeneste I Danmark, men på trods af
personellets ofte meget unge alder, klarede
de opgaverne på en yderst kompetent og
professionel måde. At de også var sprogligt
velfunderede gjorde ikke respekten om den
danske MP’er mindre”, siger Flemming Lar-
sen til Det Røde Betræk..

Næste gang Flemming Larsen fik direkte
berøring med militærpolititjenesten var som
stabschef ved Jyske Trænregiment i perio-

den 1994-96, men denne gang kun som fo-
resat for militærpolitienhederne ved regi-
mentet.

”Jeg har aldrig lagt skjul på, at min tjene-
ste ved militærpolitiet, såvel den direkte tje-
neste med rød kasket og hvid fangsnor i
1978-81 som samarbejdet med militærpoli-
tienhederne i 1994-96, har været en endog
særdeles positiv oplevelse. Det var derfor en
stor glæde for mig, da det i begyndelsen af
april 2001 blev bekendtgjort, at jeg pr. 1. no-
vember skulle overtage mit ”gamle” regi-
ment og herunder være chef for hærens sam-
lede danske operative militærpoliti. Jeg ser
frem til at genopleve det nære samvær med
MP’ere samt besøge MP-enhederne under
udførelse af deres mangfoldige vigtige op-
gaver i såvel garnison som i felten”, slutter
Flemming Larsen samtalen med Det Røde
Betræk.

Flemming Larsen afløser Bjarne Bagge,
MPO, der som bekendt falder for Forsvarets
aldersgrænse med udgangen af oktober
måned, og må gå på pension, men i øvrigt
fortsætter som præsident for Danske solda-
terforeningers Landsråd.

Vi byder Flemming Larsen velkommen
til opgaven og ønsker al mulig held og lyk-
ke i den nye stilling. Vi glæder os til samar-
bejdet. -sker
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Skal - skal ikke!
Det var min reaktion på invitationen til Ju-
bilarstævnet på Aalborg Kaserner, som vil-
le finde sted den 1. september 2001. 

Mange tanker løb igennem mit hoved
de følgende dage, og invitationen blev læst
igen og igen. Navnelisten over hold 10
blev grundigt studeret. Vi var spredt for al-
le vinde, og nogle var desværre ikke mere
i live.

Soldateralbummet blev fundet frem og
jeg kunne nikke genkendende til mine
kammerater fra hold 10 og så begyndte
minderne at vælde frem: Udtagelsen til
MP-skolen på Jægersborg Kaserne, den
meget sportslige og alsidige uddannelse,
tjenestetiden ved Det Danske Kommando i
Itzehoe, jo det ville næsten ingen ende ta-
ge. Jeg kunne næsten ikke fatte, at der var
gået 50 år

Summa summarum blev, at jeg fik til-
meldingen sendt af sted og for hver dag,
der gik  glædede jeg mig mere og mere til
at gense mine gamle kammerater.

Og så oprandt den store dag, hvor jeg
forventningsfuld satte kursen mod Aalborg
Kaserne.

Mine forventninger blev ikke skuffet.
Blandt de mange fremmødte var der seks
fra mit hold,

og vi fandt hurtigt sammen. Efter at ha-
ve forsynet os med 50-års jubilartegnet
stillede vi stolt

op, rettede ind til højre og marcherede i
samlet trop ind på paradepladsen, hvor
oberst

L.B. Christensen modtog os. Efter en
kort velkomst hilste han på os alle og gav
hver enkelt

et håndtryk.
Efter fotografering af jubilarholdene

var vi på rundtur og fik set på de nutidige
forhold for MP-skolens elever, hvorefter vi
samledes i messen til kammeratligt sam-
vær.

Ved gennemgangen af medbragte fotos
lød konstant: ”Kan du huske?” og ved fæl-
les hjælp fik vi styr på personer og begi-
venheder – især vore mange sportslige
succeser ved Kommandomesterskaberne

fik vi sat fokus på.
Jeg har altid følt en vis stolthed over at

have gjort tjeneste ved Militærpolitiet og
har haft en klar fornemmelse af, at det har
haft en meget positiv indflydelse på min
tilværelse gennem hele mit liv. Det ind-
tryk, viste det sig, at mine kammerater og-
så havde.

I cafeteriet samledes vi alle til en læk-
ker middag med diverse drikkevarer til en
meget

overkommelig pris. Der blev holdt
mange dejlige taler bl.a. af repræsentanter
for de jubilerende deltagere og snakken
gik lystigt omkring bordene.

Men alting får jo en ende og tidspunktet
var kommet, hvor vi skulle tage afsked
med hinanden. Lidt vemodigt efter et gen-
syn med hinanden efter 50 år.

Hvad har skæbnen tiltænkt os hver
især? Ses vi mon igen?

Herom kan man jo kun gisne og livet
skal jo gå videre.

På mine seks kammeraters og egne veg-
ne vil jeg sluttelig sige tak til alle de, som
på en eller anden måde har medvirket til at
gøre det muligt for os at opleve et nostal-
gisk gensyn.

På hold 10´s vegne siger jeg tak for en
herlig dag.

Ib Eugen Petersen

Chefen for Hærens Logistikskole, oberst L. B.
Christensen gratulerer Aalborgs fhv. chefkrimi-
nalinspektør Arne Olsen, KP-hold 9, med 50-
års MP-jubilæum.
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Da indbydelsen til jubilarstævne kom med
posten, satte det straks tanker i gang om, at
det kunne være morsomt at mødes med
gamle kammerater fra tiden som MP’er.

Vi var 2 mand fra SG-hold 52, der satte
os for at ringe rundt efter den telefonliste,
der var lagt ved indbydelsen. 

Det var lidt spændende at møde op ved
hovedvagten ved Aalborg kaserner, for vi
vidste jo ikke rigtigt, hvor mange der vil-
le troppe op. Vores lille initiativ gjorde, at
vi mødte 10 mand op til jubilarstævnet.

Efter en kort orientering blev vi be-
hørigt rettet ind til højre af Frants Dalby
fra MP-foreningen, og med musik i spid-
sen gjorde vi vores entre på kasernes om-
råde, og jubilæet var startet. 

En jubilæumsdag, som var tilrettelagt
med taler, fotografering, udstillinger med
det nyeste udstyr (der er sket en masse på
25 år, og Gud ske lov for det), besøg i un-
dervisnings- og belægningsområdet. Det
eneste sted, der ”lugtede” af rigtigt solda-
terliv var på pudsestuen, der lugtede lidt af
våbenolie - herligt!

Der var tilrettelagt en flot spisning med
flere taler fra de forskellige hold, hvor det
gennemgående var en stor tak til regimen-
tet, skolen og MP-kompagniet og særligt
til MP-foreningen for det store og vellyk-
kede arrangement, som vi alle synes var
spændende - og så var der kaffe bagefter!

Resten af dagen og aftenen foregik på
MP-Stuen (den nye), hvor der som sæd-
vanlig var høj stemning - udveksling af
gamle minder og gode historier til 1 krus
øl eller 4!!! 

For os fra SG – 52 har det været en god
anledning til at mødes, og efterfølgende at
tromme sammen til et møde for at se om
flere har ønske om at holde en god traditi-
on i hævd med at støtte MP-foreningens
store arbejde, ved deltagelse i forskellige
arrangementer.

Det er jo flot, at gamle MP med 50 år
eller 50+ år på bagen stadig deltager og
hygger sig.

Tak for en god dag.
På vegne af SG – 52

Flemming Rukjær 

Major O. B. Kristensen,
MPO, hilser på folke-

tingsmedlem Erik Jacob-
sen, der havde 40-års ju-
bilæum sidste år. Men fe-

sten var så god, at han
kom igen i år, og til næste

år...

25 års jubilæum

Fra middagen.
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Dybt at falde...
På det fortrinlige jubilarstævne blev der
selvfølgelig udvekslet masser af soldater-
oplevelser. Således også på hold 9 blandt
50 års jubilarerne.

Her kommer en enkelt fra MP-skolen
på Jægersborg kaserne i vinteren 1950/51.

På hold 9 havde vi altid formiddagen
afsat til den fysiske del af uddannelsen,
men ikke kun i gymnastiksalen. Ofte
trænede vi udendørs i vinterkulden.

En dag var vi på Ermelunden og godt
igang med forskellige øvelser, da Arve-
prins Knud kom spadserende.

Oversergenten kommanderede ret front,
og mens han meldte til arveprinsen, hvad
vi foretog os, lød der et BUMP bag os.

Det var “602 Nielsen”, der var drattet
ned fra et tov, der var udspændt mellem
træerne. “602” havde det ikke godt, og ar-

veprinsen hastede skyndsomt videre.
“602” blev lagt på en våbenfrakke og

transporteret hjem til kasernen, hvor han
hurtigt kom til hægterne og i fin form.

Det var nærliggende, at han nu blev
kaldt “Tarzan”. 

“602” er til skæg og ballade og han spil-
lede med på den - og han gik op i det.

Han hang i een arm i gitterspærene i ba-
rakken, og han blev ret god til at udstøde
tarzanhylet, selvom den første tid, hvor
han øvede sig var svær at komme igennem
for os andre.

Brevene til kæresten blev nu indledt
med “Kære Jane” og afsluttet med kærlig
hilsen “Tarzan”.

Navnet har hængt ved 602 Erik Bruhn
Nielsen i 50 år, og tiden nærmer sig, hvor
“Tarzan “kan fejre guldbryllup med sin
“Jane”. 

Hun hedder for øvrigt Gerda.
1840 “Ras”, KP-hold 9

KP-hold 9: Forrest fra venstre: Erik Bruhn Nielsen, Agner Carlsen, Ove Rasmussen, Gunnar Kring
Frederiksen og Carl Bent Olsen. Bagest fra venstre: Børge Eriksen, Svend Aage Nielsen, Knud Mor-
ten Rasmussen, Arne Olsen og Arne Jørgen Carlsen.

50 års jubilarer
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KP-hold 10: Forrest fra venstre: Villy Christian Høgfeldt, Bent Kølle Pedersen, Elvin Christensen
og Ib Eugen Petersen. Bagest fra venstre: Mogens Bang Kjeldsen, Tage Steffen Gammelgaard og
Kristen Overmark Larsen.

KP-hold 45: Fra venstre: Jørgen Hansen, Kaj Rudolf Koch, Mogens Remmer og Erik Holst Jensen.

40 års jubilarer

50 års jubilarer
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KP-hold 46: Fra venstre: Benth Reno Larsen og Frank
Borch Jacobsen.

40 års jubilarer

KP-hold 49: Børge Dam Larsen.

KP-hold 47: Fra venstre: John Oxholm Pedersen, Allan Valther Larsen, Eske Høgh-Nielsen og
Svend Brøndum.

40 års jubilarer
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SG-hold 12: Forrest fra venstre: John Erik Kehler, Per Toft-Pedersen og Poul Leon Sommer. Bagest
fra venstre: Ole Vilner, Nis Fogh Schultz og Erik Carl Bromer.

SG-hold 52: Forrest fra venstre: Bent Knudsen, Dan Benny Mortensen, Hans Seiberg, John Otto
Larsen og Flemming Rukjær. Bagest fra venstre: Allan Bruno, Kaj Erik Paaske, Henning Christen-
sen, Karsten Sørensen Gjedde og Jørn Haubro.

40 års jubilarer

25 års jubilarer
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SG-hold 53: Forreste række fra venstre: Carsten Helleskov Hennie, Steen Poulsen, Kaj Verner Wil-
lemoes Larsen, Jørgen Birger Jensen, Jens Peter Skov og Gunnar Kristensen. Anden række fra ven-
stre: Jes Ladefoged, Frantz Nørgreen, Erling Schultz Jensen, Kim Ditlev Larsen, Peter Bruun Kri-
stensen, Jan Jørgensen og Poul Erik Jacobsen. Bageste række fra venstre: Lars Egede Andersen,
Torben Salomonsen, Per Jensen Dahl, Carsten Vig Hansen, Torben Kai Kristiansen og Lars Kristi-
an Nielsen.

25 års jubilarer

30 års jubilarer: Fra venstre: Martin Bjørn
Nielsen, KP-hold 92, og Laurits Jørgen Niel-
sen og Jørgen Erik Skriver, begge KP-hold 93.

10 års jubilar: Martin
Romvig Jensen, SG-hold
88.

5 års jubilar: Mathias
Vingaard, SG-hold 97.

Øvrige »runde« jubilarer
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”Militærpolitiforeningen i Danmark er jo
en selskabelig forening!” udtalte forenin-
gens første landsformand ved en given lej-
lighed – og det vil jeg give ham fuldstæn-
dig ret i.

Men når det er sagt, skal vi vel også hu-
ske på, at Militærpolitiforeningen i Dan-
mark tillige er en soldaterforening, hvilket
under visse omstændigheder ”kræver”, at
forskellige foretag bliver udført og be-
handlet med det for øje.

Vi afholder vore jubilarstævner sam-
men med Militærpolitiet og helst på en ka-
serne, hvor Trænregimentet eller som i år
Hærens Logistikskole optræder som vær-
ter og på den måde foranlediger, at stæv-
nerne får så festligt et præg som vel mu-
ligt, og altså i delvis militært regi - noget
man efter min mening aldrig bør fravige. 

Og her mener jeg, at man må tage de
gamle ord i betragtning om ”Skik følge el-
ler land fly.”

Når vi derfor samles foran kasernepor-
ten og derefter marcherer ind til parade,
der efter ankomsten til paradepladsen afle-
veres til Landsformanden, som derefter af-
leverer til den pågældende chef, har vi al-
lerede vist, at vi følger skikken, og de der-
efter kommende rokeringer og andre tiltag
bør derfor foretages på lignende ”mili-
tærisk vis”.

Vi har så at sige taget respektpligten i
betragtning, hvilket er vigtigt, hvis vi vil
begå os fremover sammen med de militær-
personer, der yder os så megen bistand og
som altid har modtaget os med åbne arme,
samtidig med, at der ofres tid og penge på,
at vi skal få så god en oplevelse som mu-
ligt. 

En del af respektpligten handler om re-
spekten for Dannebrog – og dermed også
vores forenings faner.

Jeg bemærkede under indmarchen, at en
af fanerne ludede slemt til siderne og var i
hvert fald ikke holdt lodret, som det
kræves. Dette burde måske have været
påtalt fra den kommandohavendes side.

Det var for så vidt ikke bedre, da man
besluttede, at holdfotograferingen skulle

En selskabelig forening
forgå i gymnastiksalen på grund af begyn-
dende regnvejr, at styrken ”kommandere-
des” ind ved at landsformanden med ud-
bredte arme og fremadvendte håndflader
gennede styrken ind - nøjagtig som man
ville gøre det med en flok gæs.

Uheldigt - navnlig fordi holdopstillin-
gen nu var brudt.

Men det kunne nu forsvares, idet para-
den som sådan var slut.

Aftenen før selve jubilarstævnet var der
varslet faneindvielse af to lokalforenings-
faner, og man forventede derfor, at alle vil-
le være til stede i gymnastiksalen til denne
ceremoni.

Det gik ikke helt som ventet, idet bus-
serne fra Sjælland endnu ikke var ankom-
met og i øvrigt først ankom en time senere
på grund af en alt for stram køreplan.

Men vi, der var til stede oplevede altså
faneindvielserne på godt og ondt.

Hærens Logistikskole stillede en æres-
deling på højre fløj under kommando af en
kaptajn med flot indmarch og ulastelig
påklædning med hvide hjælme, livremme
og handsker. Selve indvielsen foregik un-
der ledelse af Erik Hansen, Fødselsdags-
fonden.

De to nye faner blev opstillet med fane-
bærer og fanevagt vilkelret på paradens
front og ”rullet ud” - ikke afdækket.

Efter afsyngelse af ”Vaj højt …. ” blev
de obligatoriske søm blev slået i af oberst
L.B. Christensen, Landsformanden og af
et ældre medlem fra hver lokalforening.
Æresdelingen var herunder rettet og så til
venstre, hvorimod der ikke i foreningens
parade forekom andet en sporadiske opret-
ninger, idet der ikke forekom nogen form
for  kommando. Der er ganske bestemte
regler for denne procedure og de bør over-
holdes.

Man kunne evt. have aftalt, at fore-
ningsparaden skulle følge kommandoerne
fra æresdelingen fra HLS

Efter endnu et vers af føromtalte sang
blev fanerne ”kommanderet ud” med nog-
le håndbevægelser, dog uden ”sammenrul-
ning” og først derefter forlod obersten
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gymnastiksalen.
Jeg tror, vi bør lægge os på sinde, at

hvide handsker ikke matcher rigtig godt
med  ret meget andet end en uniform eller
i hvert fald en eller anden form for jakke-
sæt. Kan det det ikke skaffes, så stryg de
hvide handsker.

Lad det aldrig ske igen – nok er vi en
selskabelig forening og der er da ingen,
der forlanger at vi stiller i hverken smo-

king eller mørkt tøj med topgejlede sko,
men jeg mener nu nok, at det skulle have
være ledelsen muligt at udvælge folk med
en lidt mere passende påklædning om ikke
for andet så af hensyn til vore værter, for-
eningens omdømme og ikke mindst af
hensyn til vort nationalflag -  som vi alle
skylder respekt.

Erik Løvenvig

Vores første tid ved
1. Militærpolitidetachement
Vi blev udnævnt den 27. juli 2001 og havde
derefter en uges ferie.

Mandag den 6. august startede vi så i 2
MPKMP. De to første uger gik hovedsage-
ligt med introduktion til ny lokaliteter, nyt
udstyr, nye rutiner og ikke mindst MP-Stu-
en, hvilket er et helt kapitel for sig, men en
ting er sikkert, den sidste omgang fra 1 MP-
DET er endnu ikke givet!

Vi havde det næsten, som var vi rekrutter
igen. Ikke med hensyn til den måde vi blev
behandlet på, ja, det skulle da lige være, da
vi skulle svømme i friluftsbadet, mens liv-
redderen stod på kanten og frøs i sit regntøj,
men nærmere, at vi ikke kunne vente med at
få uniformen med fløjtesnoren og ikke
mindst den røde baret på. 

Efter kun at have vist den røde baret frem
på nogle sideveje som trafikpost til et par
cykelløb, hvor vi for resten fik megen ros
for vores indsats, hvilket skyldtes, at arran-
gørerne var vandt til hjemmeværnets ”ar-
bejdsproces”, kom der en stor mulighed for
at vise baretten frem.

Hele 1 MPDET tog en uge til Slagelse i
forbindelse med Forsvarschefens sikker-
hedspolitiske kursus. Om torsdagen skulle
det meste af hærens materiel vises frem på
forskellige måder, hvilket de første 3 dage
blev brugt til at træne på.

Da vi kun havde en ellers meget besøgt
stand om torsdagen og ellers skulle støtte
med færdselsregulerende foranstaltninger
og eskortering, havde vi ikke så meget at se

til de første par dage. Så der var rig lejlighed
til at studere det meste af Forsvarets isen-
kram der var hentet til Slagelse.

Da Jægerkorpset midt på ugen lige så
stille dalede ned fra himlen i faldskærm,
tænkte vi efter 5 timer på motorvejen, om vi
mon havde valgt den rigtige transportmåde.
Men vi har senere fundet ud af og vænnet os
til, at en MP’er, i kraft af beliggenheden i
Aalborg, bruger meget tid på vejen, ikke
mindst i forbindelse med stationstjenesten.

Men det er spændende at komme så me-
get rundt og se landet. 

Alle sektionerne har nu været på MP-sta-
tionen en uge, og der er vist ingen tvivl om,
at det er den del af tjenesten ved MP, der er
mest spændende.

Vi startede med at have en hel uge sam-
men med folk fra stationen, hvor vi fik gen-
opfrisket lærdommen om stationstjeneste,
og blev gjort opmærksom på de forskelle
der er, mellem det vi har lært på skolen, og
hvordan det rent praktisk fungerer på statio-
nen. Desuden fik vi en lektion i, hvordan
man handler i forbindelse med færdselsu-
held, hvilket var meget heldigt, for om ef-
termiddagen skete der pludseligt virkelig
mange færdselsuheld på kasernen, som vi
rykkede ud til og skrev rapporter om. Efter
den uge var vi alle klar til at blive afgivet til
stationen. 

Tjenesten på stationen er meget mere vir-
kelighedsnær og lettere at forholde sig til,
da der rent faktisk er tale om en ”skarp” si-
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tuation. Og det er også her man, specielt i
forbindelse med afhentning af ulovlige ude-
blivere, kan sige militærpoliti med tryk på
politi. For ikke nok med at vi får mulighed
for at anholde nogen, så ligger der en masse
spændende efterforskningsarbejde forud,
hvor den lille detektiv kommer op i os.

Selv om vi er meget ude, bliver FUT så
vidt muligt prioriteret ret højt. Men hvor
FUT’en på skolen for det meste var med
henblik på at opnå et godt resultat til eksa-
menerne, er det nu hovedsageligt for at hol-
de sig i form, hvilket man let kan mærke på
engagementet fra den enkelte - der er en helt
anden lyst til at dyrke FUT.

Disciplinerne har også ændret sig så fod-
bold, hockey og styrketræning kan være en
del af FUT’en, selv om løb dog stadig er
den bærende del. Vi har desuden haft nogle
terrænsportsdage i forskellige klitplantager,
som en kombination af FUT og kortlære. Vi
har også været på et par marchture, så al den
kørsel ikke skal få os til at glemme, hvad
benene kan bruges til.

Siden terrorangrebet den 11. september
er vores tjeneste blevet berørt af det for-
højede beredskab. Vi skal tage os af eskor-
teringen af ammunitionstransporter fra Am-
munitionsarsenalet i Elling nord for Frede-
rikshavn, samt bevogtningen af en arbejds-
bunker i et nærliggende bunkerområde. Da
vi skiftevis er afgivet to sektioner af gangen
til bevogtningen, og bor i Frederikshavn i
den uge, det står på, er det ikke så meget, vi
har set til hinanden i det sidste stykke tid.

Oven på tiden hos skolen har det været
dejligt at komme over i detachementet og
kompagniet, hvor omgangstonen er en helt
anden, og hvor vi er givet større frihed til at
handle, naturligvis under ansvar.

Til sammen giver dette en mere behage-
lig måde at arbejde på, og vi glæder os me-
get til de kommende måneder ved 1 MP-
DET og STN, hvor vi ved, at vi bl.a. skal på
”Dunkel Jæger” og nok også et par uger til
Polen.

N. Johannesen, SG-hold 108
NK/2 MPSEK/1 MPDET

Militærpolitiets Historiske Samling
(MHS) har afholdt sit første og konstitue-
rende bestyrelsesmøde på Hærens Logi-
stikskole fredag den 31. august 2001.

I mødet deltog Carl Bratved (CB), Mili-
tærpolitiforeningen i Danmark, Frants
Dalby (FD), Militærpolitiforeningen i
Danmark, chefsergent Hans Seiberg (HS),
Hærens Logistikskole, seniorsergent Knud
Erik Anholm (KEA), Trænregimentet
(mødt for oberst B.G.Bagge) og Gert
Bøjer Jensen (GBJ), Lokalforening Nord-
jylland.

Der forlå afbud fra oberst B.G. Bagge
og Erik Løvenvig, Militærpolitiforeningen
i Danmark.

CB bød velkommen og indledte med at
takke Trænregimentet (TRR) og Hærens
Logistikskole (HLS) for velvillig indstil-
ling og en god start på samarbejdet om-

kring oprettelse og etablering af MHS i
Aalborg garnison.

CB konstaterede, at der ikke var ind-
kommet yderligere punkter til dagsorde-
nen, og der var ikke bemærkninger til den-
ne fra de fremmødte. Dagsordenen blev
herefter godkendt.

Herefter afholdtes møde i h.t. den i mø-
deindkaldelsen udsendte dagsorden:

Ad. pkt. 1 - Konstituering af bestyrelsen
Efter en drøftelse om hvorledes hvert besty-
relsesmedlem bedst kunne bidrage til muse-
ets udvikling og drift, konstituerede besty-
relsen sig således:
Formand: Carl Bratved
Kasserer: Frants Dalby
Protokolfører: Erik Løvenvig
Bestyrelsesmedlem, TRR: B.G. Bagge
Bestyrelsesmedlem, HLS: Hans Seiberg

Nyt fra Militærpolitiets
Historiske Samling
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Ad. pkt. 2 - Udpegning af kustode
Som kustode valgtes enstemmigt Gert Bøjer
Jensen.

Det blev vedtaget, at kustoden deltager i
fremtidige bestyrelsesmøder.

Ad. pkt. 3 - Strukturering af MHS’ arbejde
På baggrund af et forslag fremsat af CB
drøftedes opdeling af museets udstilling og
mulighederne for at tilvejebringe så mange
effekter som muligt.

Det blev vedtaget at der i museets udstil-
linger skal være ”en rød tråd” i MP’s histo-
rie fra etablering i 1947 og frem til 2001 -
opdelt i emner og epoker således:
• Baggrunden for MP.
• ”MP-skolen” gennem tiderne.
• Den Danske Brigade i Tyskland.
• Det Danske Kommando i Tyskland.
• MP i Danmark.
• Dansk MP udstationeret ved NATO-

stabe i udlandet.
• Dansk MP under FN i Gaza.
• Dansk MP under FN i Congo.
• Dansk MP under FN på Cypern.
• Dansk MP under FN i Namibia.
• Dansk MP under FN på Balkan.
• Dansk MP under NATO på Balkan
• Dansk MP under FN i Eritrea.
KEA foreslog, at der etableres et samarbej-
de med henblik på gensidig støtte ved ud-
stillinger, udlån, udveksling af arkivalier
mv. samt evt. samplacering med Garnisons-
museet.

Alle fandt ideen om samarbejde god, og
GBJ blev valgt som kontaktperson til Garni-
sonsmuseet.

HS fandt det vigtigt, at MHS placeres på
HLS, idet en obligatorisk forevisning af
museet under bl.a. internationale- og
værnsfælles MP efteruddannnelses-kurser
samt i f.m. MP-elevernes møde og velkomst
på skolen vil fremme nye og tjenestegøren-
de MP’eres kendskab til ”MP’s rødder” og
traditioner og dermed styrke korpsånden.

Det blev besluttet at MHS fortsat bør
være placeret på HLS.

Ad. pkt. 4 - Arbejdsgrupper og prioritering
af disse
Det blev konstateret, at den bedste måde at
indsamle materiale fra de enkelte epoker på,

vil være etablering af et antal arbejdsgrup-
per (AG).

Efter en kort diskussion om hvilke AG,
der burde nedsættes, blev det besluttet ind-
ledningsvis at starte med 2:
• AG vedrørende afsluttede missioner (CB

formidler kontakt) og
• AG vedrørende igangværende missioner

(HS formidler kontakt).

Ad. pkt. 5 - MHS’ økonomi
CB oplyste at MP-foreningens hovedbesty-
relse har afsat 20.000,- kr. i indeværende år
til etablering af MHS, og at der på hoved-
foreningens giroindbetalingskort fremover
vil være mulighed for at yde frivillige bi-
drag til museet.

CB undersøger mulighederne for økono-
misk støtte fra fonde og hovedforeningen
næste år.

KEA opfordrede til, at man undersøger
mulighederne for støtte fra lokale pengein-
stitutter og virksomheder.

Ad. pkt. 6 - Eventuelt
Man diskuterede hvordan MHS’s bomærke
skulle se ud og blev enige om, at man ville
benytte den gamle opstilling fra SAS med
de tre flag, os med Trænregimentets,
Hærens Logistikskoles og Militærpolitifor-
eningens mærker.

Hans Seiberg, referent

Militærpolitiets nye fællesværns motorcykel til
fredsmæssig tjeneste, et rødt-hvidt hyl, blev på
jubilarstævnet præsenteret ved indgangen til
Militærpolitiets Historiske Samling.
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Tirsdag d. 27. november 2001, kl. 19:00
Andespillet afholdes i år i samarbejde med
Trænregimentets soldaterforening.

Spillet holdes i SG-messen.

Søndag d. 9. december 2001, kl.13:00
Den årlige juletravetur., hvor der er mulig-
hed for at erhverve sig et billigt juletræ.

Prisen for et træ er 40 kr. Efter travetu-
ren er der gløgg og æbleskiver.

Mødestedet for traveturen er parke-
ringspladsen foran MP-stuen.

Der vil folk blive orienteret om dagens
forløb.

Gert

Poul Lund Jensen, KP-hold 17, Kalund-
borg, er afgået ved døden den 11. septem-
ber 2001.

Han var udstationeret i Itzehoe, og efter
endt militærtjeneste fortsatte han ind i
Rigspolitiet.

Jørgen Jensen, KP-hold 49, Mariager,
er den 21. september 2001 afgået ved dø-
den ved en tragisk arbejdsulykke på hans
egen virksomhed ”Jensen Teknik”.

Sigurd Rosager-Lund, KP-hold 51, Vin-
dinge pr. Nyborg, er afgået ved døden den
22. september 2001.

MP-foreningen Vestjylland indbyder til

Juleandespil
onsdag den 28. november 2001, kl. 19:30 i
Sergentmessen på Holstebro kaserne.

Mange fine gevinster, og som sædvan-
lig er der juleglögg til de voksne og soda-
vand til børnene inkluderet i pladeprisen.

Alle medlemmer af Militærpolitifore-
ningen i Danmark er velkomne til en rigtig
hyggeaften.

Ta’ familien med til en rigtig julebanko-
spilsaften, og træf nye og gamle MP-kam-
merater.

Bestyrelsen

Sommerhus-
grund sælges

Flot sommerhusgrund med direkte
udsigt til Holbæk Fjord. 1.200 m2.
Sælges til MP- pris 275.000,- kr. 

Arne Winther, KP-hold 86
Tlf. 59 26 81 71

Frederiksborg Amt
Bo Brandt, MPO

Københavns Amt
Flemming Ørhem, SG-42

Viborg Amt
Torben Bundgaard, KP-78
Allan Clifford Christensen, SG-56

Aarup kommune
Gunnar Lund, KP-68

Birkerød kommune
Bo Brandt, MPO

Glostrup kommune
Flemming Ørhem, SG-42
Peter Sørensen, SG-46

Karup kommune
Mogens Vibæk-Nielsen, KP-90
Holger Laustsen, KP-93
Allan Clifford Christensen, SG-56

Maribo kommune
Børge Christiansen, KP-25
Klaus J. Jensen, SG-93

Sydthy kommune
Laust Grove Vejlstrup, KP-39

Ulfborg-Vemb kommune
Poul Erik Sig, KP-84

Vordingborg kommune
Bent Maigaard, KP-62

Og der er helt sikkert mange flere MP’ere
på stemmesedlerne den 20. november,
men de har ikke givet sig til kende.

-sker

Kommende aktiviteter
i MP-foreningen Nordjylland

MP’ere i
kommunevalget

Dødsfald



19

MP-Østjylland har den glæde at kunne in-
vitere til en spændende aften med Thøger
Berg Nielsen, KP-34. Thøger har gjort tje-
neste som MPSG i Congo, og været ud-
sendt som politimand til mange forskellige
opgaver i mange forskellige brændpunkter,
bl.a. i Gaza, hvor han har været policead-
viser, dvs. konsulent med opgaven at op-
bygge et palæstinensisk politikorps på ik-
ke mindre end 30.000 mand.

Arrangementet finder sted
Tirsdag den 6. november kl. 19.00 på poli-
tistationen i Skanderborg, Adelgade 38

Vi vil gerne have telefonisk tilmelding

MEDDELELSER FRA
MP-ØSTJYLLAND

Besøg af en gammel MP’er
senest den 30. oktober til undertegnede på
tlf. 8628-2141. Deltagergebyret er kr. 25,
og der kan købes øl og vand.

Mød op … og hør nyt fra den store ver-
den. Thøger vil fortælle om mellemøsten-
konflikten, fredsprocessen eller mangel på
samme og om jobbet som policeadviser.

Henning Enemærke, KP-41, formand

Aktivitetsoversigt
Lokalforeningens næste arrangement er
generalforsamlingen i marts 2002 med ef-
terfølgende fællesspisning og kammeratlig
hygge.

Steen Ladefoged, SG-8, sekretær

Ved O.L. i Rom i 1960 vandt Dan-
mark sølvmedaljer i fodbold.
Den unge Harald Nielsen fra Fre-
derikshavn blev herefter ikke kaldt
andet end Sølv-Harald.

Ved i hvad de kaldte hans mor?

Næh.

Fru Nielsen!
Venlig hilsen

Anders, Hold 1.

DET MUNTRE

HJØRNE

MP Tissø
Ingen Jul uden juleskydning
Vi mødes i kælderen under Hvidebækhal-
len mandag d. 10 december kl. 19.

Efter skydningen kører vi til Jørgen og
Gitte, hvor Gløgg og æbleskiver serveres
kl. 20. »Ikke Skytter« kan slutte sig til ved
Jørgen og Gitte.

Bestyrelsen

Fødselsdagen
MP Tissø fejrede den 12/10 sin 9 års fød-
selsdag. Som sædvanlig en fest med en
meget afslappet og hyggelig stemning. 

Formanden kunne fortælle om indviel-
sen af lokalforeningens fane ved jubilars-
tævnet i Aalborg og samtidig overrække
fanebæreren en indrammet fanebefaling
fra gammel tid, skrevet med gotisk skrift,
som vi havde modtaget af Mogens Holm.
En tak for den.

Alle havde en dejlig aften og ser med
forventning hen til 10-års dagen i 2002.

Erik



20

Lokalforening Storstrømmen 
orienterer:

Vores fane er nu færdigbroderet med
”guld”-logo + navn og blev luftet ved jubi-
larstævnet i Aalborg den 1. september
2001.

Imidlertid vil vi gerne i bestyrelsen
kunne udpege en fanebærer samt en sup-
pleant.

Jeg vil derfor bede om eventuelt inter-
esserede om at melde sig til undertegnede.

Opgaven er ikke svær men ærefuld og
har ikke nogen økonomiske konsekvenser,
idet vi jo har opbygget vores fanefond til

netop at dække eventuelle udgifter i for-
bindelse med fanens brug.

Af opgaver kan jeg nævne deltagelse i
parader (f.eks. jubilarstævne), afdøde
medlemmers bisættelse eller begravelse
samt særlige arrangementer, hvor fanen vil
have en naturlig plads.

Altså ikke nogle store opgaver - men
absolut vigtige!

Til brug for opgaven har vi udarbejdet
et fanereglement for MP-Storstrømmen,
der skulle give svar på de fleste spørgsmål,

Fanebærer og suppleant

Det årlige BANKOSPIL afholdes på KA-
STELLET i den Store Spisesal, over cafe-
teriaet, i Nordre Magasin lørdag den 24.
november 2001 kl. 15:00.

Som noget nyt starter vi kl. 15:00 med
kaffe/the og et meget lækkert kagebord
med mange forskellige hjemmebagte ka-
ger, kringler, tærter og lagkager m.m.m. og
dertil kommer naturligvis det kammeratli-
ge samvær med »gamle« MP’ere og deres
familie.

Så vi håber meget på, at I alle sammen
vil møde op på denne dag.

Kl. ca. 17:00 påregner vi at starte selve
årets store bankospil.

Vi spiller 10 spil og et Superspil om 3
stk. Købmandskurve. Sædvanen tro er der
en masse gode sidegevinster og i pauserne
spiller vi Kinesisk Lotteri, så der er mange
muligheder for at tage en god gevinst med
hjem.

Den københavnske side
http://www.geocities.com/Pentagon/Quarters/3900

Bankospil i
MP-København Vi vil meget gerne have en tilmelding,

så »bagerne« ved hvor mange kager, de
skal bage.

Ring til Christer Rasmussen, helst in-
den den 20 november, på tlf. 4675-7377
eller 4097-7377. I kan også sende en E-
mail på cr@Ctag.dk

Er der nogen som ønsker kager for dia-
betikere, så lad os det venligst vide ved til-
meldingen.

MP-Tissø og MP-Storstrømmen m.fl. er
selvfølgelig også meget velkomne til dette
arrangement.

Alle er tillige velkomne til at sponsore-
re arrangementet med en kage: Det er bare
at I siger det ved tilmeldingen, for så afla-
ster i »bagerene« (Fritz ”Leopold” og Lin-
da). Så har I en god opskrift, i gerne vil ha-
ve prøvet af, så gør det nu!!!     

Her er chancen. Går det godt, så siger vi
det til dem alle sammen, går det mindre
godt, så siger vi det ikke til nogen.             

Hilsen og på gensyn
Christer Rasmussen, lokalformand



21

men derudover får man naturligvis den
fornødne instruktion.

Så har du tid, lyst og lejlighed, så ring
eller mail til undertegnede og få lidt mere
detaljerede oplysninger.

Dagfinn Holmberg
Lokalformand
Tlf.: 5494 1481 eller 
e-mail: dagfinn@get2net.dk 

Til medlemmerne
i MP-Storstrømmen
Kære ”gamle” MP’er! På det sidste besty-
relsesmøde diskuterede vi den manglende
tilslutning til vores arrangementer, -  jeg
tillader mig derfor at spørge dig, om dit
manglende fremmøde til de planlagte akti-
viteter skyldes, at de ikke har nok appel.

Jeg kan sige, at det er ret frustrerende at
arrangere f.eks. foredrag, hvor der kun
kommer 1 medlem udover bestyrelsen,
dels er det pinligt overfor den pågældende
foredragsholder, dels føler vi i bestyrelsen,
at vi ikke gør det godt nok!

Så, kære MP-Storstrømsmedlem, - har
du ikke tid?, , har du ikke lyst?, eller er der
noget som vi gør forkert fra bestyrelsens
side i forbindelse med aktivitetstilbud? 

Vi er i bestyrelsen indstillet på, at gøre
MP-Storstrømmen til en levende og aktiv
lokalforening, - men det kræver altså din
medvirken!!

Vi mener selv i bestyrelsen, at vi har
skabt nogle gode rammer for vores lokal-
forening, i og med etableringen af MP-
Stuen på Vordingborg Kaserne, anskaffel-
se af fane, (- med tilhørende fanefond),
overførsel af effekter fra MP-Stuen i Far-
um inkl. ”Kongejeepen”, (- der bl.a. står til

rådighed ved f.eks. bryllup eller lign.!),
samt et godt samarbejde med de nærmeste
lokalforeninger, nemlig MP-Tissø og MP-
København.

Jeg vil derfor på baggrund af oven-
stående be’ dig om, at kommentere de ak-
tiviteter som vi har afholdt samt de fremti-
dige, idet vi jo meget gerne ser dig som et
aktivt medlem til fælles gavn og fornøjel-
se!

Du kan kontakte mig på mail: dag-
finn@get2net.dk eller tlf.: 5494 1481, - jeg
håber meget på en respons fra dig!

Med stor MP-hilsen
Dagfinn Holmberg

Foreløbig aktivitetsplan
for efteråret 2001 
Torsdag den 25. oktober:
Folk og Forsvars Storstrøms afd. inviterer
til fyraftensmøde på Vordingborg Kaserne,
med foredrag af Forsvarschefen, General
Christian Hvidt, over emnet ”Forsvaret i
dag”. Alle er velkomne. Mødet starter kl.
17:30!

Søndag den 4. november:
Medlemsmøde i MP-Stuen/Sergentmessen
på Vordingborg Kaserne med foredrag af
Politiinspektør Thøger Berg Nielsen, (KP-
hold 34). Medlemsmødet starter  kl. 18:00.
(Se nærmere i artikel i DRB september).

Medtransport til arrangementerne kan
evt. aftales med: Johs. tlf. 5486-1515, Ni-
els tlf. 5577-0401 eller Dagfinn tlf. 5494-
1481.

Bak din lokalforening op og mød frem.
Med MP-hilsen

Dagfinn Holmberg

MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM

Filatelisme
Lørdag 6/10-2001 blev en
mærkedag i Brønderslev på
mere end én måde. Mogens
Dolberg, KP-70, havde fået
den gode idé at udgive en sær-

ver de særlige kuverter for
Brønderslev Rotaryklubs
Hjælpefond.

lig kuvert med postvæsenets
særstempel på dagen for mo-
torvejsåbning. 

- Særstemplet bliver kun be-
nyttet på Brønderslev Postkon-
tor - og kun på dén dag, for-
tæller Mogens Dolberg, der la-
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MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM

Danmarksmester
Ved de danske militærmester-
skaber i svømning, der blev af-
viklet i september, blev A.S.
Gudnitz, SG-108, dansk mili-
tær mester i 200 m. brystsvøm-
ning og fik en andenplads i
100 m. butterfly.

I alt fire MP-sergenter fra 1
MPDET deltog i stævnet.

Hædret
Da der den 26/9-2001 blev ud-
delt Hæderstegn for god og tro

tjeneste i hæren, var seniorser-
gent John Otto Larsen, SG-52,
blandt modtagerne. Da han er
ansat i Forsvarkommandoens
for Presse- & Informationssek-
tion var det chefen for For-
svarsstaben, generalløjtnant
Jesper Helsø, der overrakte
hæderstegnet.

Hædret
Kaptajn Jess Kenneth Torp, SG-hold 82,
modtog den 28. juni 2001 F.A. von Schleppe-
grells Mindelegat ved en ceremoni i Kilde-
parken i Aalborg.

Den 33-årige kaptajn var stolt over at
modtage den fornemme hæder, der hvert år er
blevet uddelt ved statuen af von Schleppe-
grell siden dens afsløring i 1880.

Inden overrækkelsen lagde Aalborgs gar-
nisonskommandant, oberst Bjarne G. Bagge
og oberst Orla C. Kops, bestyrelsesformand
for mindelegatet hver en krans ved statuen.
Hertil spillede solotrompetist Paul Cook en
festfanfare.

Oberst Kops fortalte kort historien om den
afholdte generalmajor Schleppegrell, der
faldt i slaget ved Isted i 1850.

Herefter begrundede oberst Bagge valget af
Jess Kenneth Torp som prismodtager.

Som kaptajn og midlertidigt udnævnt ma-
jor i Den Danske Internationale Brigades ba-
taljon i Kosovo ydede Torp et stort bidrag til
at løse politimæssige opgaver på ”en særde-
les engageret og professionel måde”. Kaptajn
Torp blev hyldet for utraditionel tænkning,
der var påkrævet i Kosovo.

Brigaden og dens Militærpoliti fungerede
som en reel politistyrke i forhold til civilbe-
folkningen og måtte bl.a. anvende tåregas i
Mitrovica på et kritisk tidspunkt.

Efter overrækkelsen af mindelegatet blev
kaptajn Torp gratuleret.

Selv havde han lidt svært ved at forstå det:
- Det var nogle flotte ord, som jeg vist lige
skal synke lidt. Jeg havde ikke regnet med, at
det var derfor , jeg skulle i Kildeparken i dag,
men det er selvfølgelig en rar anerkendelse,
sagde Jess Kenneth Torp, der er indfødt århu-
sianer, men har boet de sidste 12 år i Aalborg.

Grøn

J. O. Larsen modtager
Hæderstegnet for god og tro

tjeneste i hæren.

Kaptajn Jess Kenneth Torp, SG-hold 82.
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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
E-mail: 
carl.bratved@get2net.dk

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro

98 26 85 99
E-mail: fdalby@mail.dk

Hovedkasserer:
Bent Erik Truelsegaard

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

☎

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27,
4291 Ruds Vedby

58 26 31 95

Girokonto: 6 53 92 97

Historisk samling:
Erik P. Løvenvig
Solvej 4 
3100 Hornbæk

49 70 05 55
E-mail:
Loevenvig@get2net.dk

Alex Andersen
Prins Haralds Allé 47
5250 Odense SV

66 11 00 40

K. Anker Petersen
Lindsvej 2 A
4490 Jerslev S

59 59 56 59

Peter Jepsen
Østergade 28, 7323 Give

75 73 22 55
E-mail: pjepsen@privat.dk

☎

☎

☎

☎

Sekretær:
Finn L. Svendsen

97 42 16 35

Øvrige hoved-
bestyrelsesmedlemmer:
Ole Olsen

74 75 00 26

Helge V. Thomsen
Søndre Boulevard 48
5000 Odense C

66 12 49 37
Erik Hansen

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

☎

☎

☎

☎

☎

☎ Souvenirbod:
Ole Olsen
Kildetoften 26 
6780 Skærbæk

74 75 00 26
E-mail:
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☎



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

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

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

Kai & Jeppe, KP-hold 2

Agentur: Værktøj og maskiner

Reserveret

www. .dk

Ledig


