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LILLEBÆLT
Restaurant

Hotel

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

Venlig hilsen
Jytte Nielsen

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

(Jesper Rasmussen - SG-hold 76)

Aut. el-installatør AllanRasmussen
KP-hold 86

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

Rekvirer brochure

Glostrup
låse &
alarm
v/ Dan Hansen

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

Brugte pengeskabe

- helt

sikkert!

MARCEL'S
A. DEICHMANN

Vesterbrogade 64
3250 Gilleleje

48 35 40 45
Hold 1

Værelse- og 
sommerhusudlejning

BODEGA
ÅBEN HVER DAG KL. 10-05

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

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

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

e-mail: adm@vestergaardsbogtrykkeri.dk
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G

541            181
Tryksag

Miljøcertifikat ISO 14001
EU’s Miljøstyrings- og
Miljørevisionsordning

Ledig

Advokatfirmaet Kragbak
Gabelsgade 5, 9000  Aalborg

tlf. 96318800
fax 96318808

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

Tage Kragbak, KP-hold 88
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Forsidebillede:
6 gode ansigter – Ib Jørgensen, KP-
29, og fru Marma besøgte i juni 2002
Mount Rushmore inden de tog en
måneds ferie hjemme på Ærø. Ib bor
og driver til dagligt virksomhed i Chi-
cago.

Læs i næste nummer om Ib og
hans tilværelse som MP og til idag.

9
November 2002 (53. årgang)/4

Værnepligten er igen under pres fra poli-
tisk hold. Den bliver betegnet som værende
udemokratisk, fordi så få bliver indkaldt.

Store dele af dagens unge bliver kasseret
på sessionen, fordi de ikke har den fornød-
ne fysiske styrke til at klare uddannelsen i
det danske forsvar. De fleste, der slipper
igennem sessionen, finder forholdene un-
der uddannelsen for ensformig og kedelig.
Dagens unge stiller krav om indhold , mo-
tivation og selvstændighed, som de er
vandt til fra det civile samfund. Uddannel-
sen i forsvaret får skyld for, at de unge vær-
nepligtige drikker sig fulde og ryger hash
på kasernerne, fordi de keder sig bravt.

Forsvarsministeren vil nu have værne-
pligten undersøgt til bunds. ”Det er helt
åbenbart, at vi skal tage stofmisbruget me-
get alvorligt, også selv om omfanget måske
ikke er alarmerende i forhold til det øvrige
samfund”, udtaler forsvarsministeren til
Berlingske Tidende.

Værnepligten i Danmark er fastlagt af
grundloven og er vores bedste mulighed
for at rekruttere folk til den professionelle
del af hæren.

Militærpolitiet har altid rekrutteret deres
folk blandt de bedste værnepligtige fra alle
Regimenter, så for MP er opretholdelsen af
den nuværende værnepligt vigtig.

Carl Bratved

Kontingent
Julen nærmer sig med stærke skridt, og det
betyder at vi alle kommer i et rigtigt gave-
humør. Der er ingen grænser for, hvad vi
kan unde hinanden i denne søde juletid.
MP – Foreningens Hovedkasserer glæder
sig lige så meget til denne tid, men som det
beskedne menneske han er, så ønsker han
sig kun en ting: HUSK AT BETALE DIT
KONTINGENT. Der er nogle få hundrede
medlemmer, der endnu mangler at bidrage
til kasserens juleglæde, så kære MP ven
find girokortet frem og betal kontingentet,
så kommer kassereren i rigtig  julestem-
ning.

Red.

�

Værnepligten
under pres 
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75 år
Den  3. Børge Rasmussen, KP-6

Gydeparken 22, Esbønderup      
3230 Græsted 

70 år
Den 13. Poul E. Jensen, KP-14

Solvangen 10,           
9210 Aalborg SØ 

Den 20. Anders J. R. F. Nielsen, KP-15
Granlyvej 6,
Fjelstervang           
6920 Videbæk 

Den 26. Jens Aa. Clemens, KP-14
Holbergs Have 9,           
4300 Holbæk 

Den 30. Erling Lundberg, KP-15
Panumsvej 7 B, 1.th,,           
2500 Valby 

65 år
Den 16. Ib Bonde, KP-25

Tousvej 34,           
8230 Åbyhøj 

Den 24. Kjeld E. Nielsen, KP-44
Paludan Müllersvej 81, 1.tv.,       
8210 Århus V 

60 år
Den  6.  Tommy F. Larsen, KP-57, SG-20

Fiskens Kvarter 11 C,           
2620 Albertslund 

Kjeld Pedersen, KP-57
Vestenskovvej 44,           
4900 Nakskov 

Den  7.  Svend Dittman, KP-63
Pile Alle 39, 2.,           
2000 Frederiksberg 

Den 10. O.H. Eggers,  MPO
Lyngskrænten 17,           
2840 Holte 

Den 12. Hans H. B. Christensen, KP-62
Sofus Francks Vænge 10, 3.th.,   
2000 Frederiksberg 

– fødselsdage i december– fødselsdage i 
Til lykkeTil lykke

december

Den 13. Jens E. Olesen, KP-62
Gyldenrisvej 12,           
9380 Vestbjerg 

Jørgen Jensen, KP-71
Nørregade 26 C,           
9800 Hjørring 

Den 14. Allan L. Iversen, KP-56
Fyrrevang 58,           
2830 Virum 

Den 16. Leif Bremholm, KP-57
Højdevej 12
Tulstrup           
3400 Hillerød 

Den 18. Flemming Poulsen, KP-52
Sømandshvile Park 37,           
2960 Rungsted Kyst 

Den 19. Erik Letort, KP-64
Strand Alle 17,           
5240 Odense NØ 

Mogens Juul Dalsted, SG-21
Årøjel 24,           
2670 Greve 

Den 20. Jørgen Andersen, KP-63
Rødhøjgårdsvej 112,           
2630 Taastrup 

Den 21. René A. Nowicki, KP-63
Margrethe Alle 71,           
2690 Karlslunde 

Den 24. Søren Nielsen, SG-21
Solsortevej 1,           
2670 Greve 

Den 27. Hans Aa. Høi, KP-54
Ertebjerg Bygade 3 C,           
6470 Sydals 

Den 31. Kaj H. Jensen, KP-58
Drosselvej 4,           
8800 Viborg 

Henning D. Christensen, KP-70
ukendt adr.           
Kan en holdkammerat hjælpe?  



5

50 år
Den  7.  Jens-Ole Wilhelmsen,

SG-47
Dammen 16,           
6330 Padborg 

Den 15. Frank B. Faber, KP-96
Bragenholtvej 40, Langholt        
9310 Vodskov 

Den 16. Leif R. Andersen, KP-99
Østerlund 20,           
9870 Sindal 

Den 18. Mogens Halgaard, KP-96
Harald Damtoftsvej 53,
Nr. Felding           
7500 Holstebro 

Den 19. Jens P. Holm, SG-47
Nørre Smedievej 7, Sejerslev     
7900 Nykøbing M 

Den 21. Jørn M. Jensen, KP-94
c/o Birgitte Olesen           

Abildgårdsvej 43,2.th 
9400 Nørresundby 

Niels F. M. Larsen, KP-97
Gambøtvej 8
Thurø           
5700 Svendborg 

Den 28. Bengt Andersen, SG-48
Lotusvej 5,           
3650 Ølstykke 

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

Erik, KP-8

Da den danske hær, i 1947, skulle opstille
den første danske militærpoliti enhed, som
skulle gøre tjeneste ved Den Danske Brig-
ade syntes det, at være et eksperiment, at
hente ca. 100 korporaler fra landets regi-
menter og batalioner. Vi må betænke, at
der kun var ca 3 måneder til uddannelsen
af den brogede flok af unge mennesker,
der kom fra vidt forskellige samfundslag
og med vidt forskellige baggrunde til den
opgave, som de var udpeget til at løse.

Omkring den 8. marts 1947 startede ud-
dannelsen i Lundtoftelejren. Starten var
nærmest kaotisk. Vejrforholdene i Dan-
mark var i marts 1947 de værst tænkelige.
Snestorme lukkede alle veje, og frostgra-
der mellem 20 og 25 graders frøs alle dan-
ske farvande til heriblandt Storebælt.

Vi soldater, der havde fået besked på, at
møde i Lundtoftlejren den 8. marts, fik en
slem overraskelse. Vi , det vil sige de sol-
dater, der kom fra de jyske og fynske gar-
nisioner.

Da vi ankom til Nyborg fik vi den ke-
delige meddelelse, at al færgetransport
over bæltet var aflyst. Først når isbryderen
Holger Danske returnerede fra Korsør, vil-
le der være mulighed for at komme til
Sjælland. Indtil til denne afgang, der var
berammet til ca. kl. 22oo, fik vi anvist
plads på en af de færger som lå i lejet. Det
var en opmuntring, her var varme og vi
kunne få noget at spise. Det gav os lidt af
humøret tilbage, så vi havde kun. at vente
på Holger Danske.

Allerede på dette tidspunkt var der brug
for, at vi stod sammen, og vi fik her på fær-
gen de første kontakter med de kammera-
ter, som vi nu skulle arbejde sammen med,
på en svær opgave, der skulle lykkes.

Ved 21-tiden ankom Holger Danske, og
vi kom ret hurtig ombord med al vores ud-
rustning. Hjælpsomheden var stor, alle
gjorde deres bedste for at alle kunne få tå-
lelige forhold. Der var rimmelig god plads

Militærpolitiets
Pionerer,- hold
1 og hold 2.
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på isbryderen, idet der kun var passagere
med, ingen biler.

Det blev en hård tur over bæltet. Hol-
ger Danske havde store besværligheder
med at kæmpe sig gennem ismasserne,
men vi nåede i god behold til Korsør.

Dermed var vores besvær ikke til ende.
På vej over Sjælland kørte toget fast i sne-
driverne, så det var med stor forsinkelse, vi
nåede Københavns Hovedbanegård.

Herfra tog vi med S-toget til Lyngby.
Her var der også store snevanskeligheder,
så der var ingen mulighed for transport til
Lundtoftelejren. Vi måtte tage turen til
fods, og fandt ud af, at vi rigtig var Kom-
met på landet. Vejen til Lundtoftelejren var
nærmest en markvej, og den dag, næsten
ufremkommelig på grund af store snedri-
ver, som vi måtte kæmpe os igennem. Da
vi nåede frem til lejren, var vi godt udase-
de og trængte til hvile. Det fik vi, da vi
kom ind i en dejlig varm opholdsstue, som
vi senere erfarede, var det eneste rum der
kunne opvarmes.

Da vi opdagede, at vore indkvarterings-
barakker var uden nogen form for opvarm-
ningssystemer, var vi klar over, at vi gik en
kold tid i møde. Hele lejren var en stor
snedrive, så vores, første opgave ved Mili-
tærpolitiet var snerydning. Allerede på det
tidspunk blev vi klar over, at hvis skulle
komme igennem alle de trængsler, som vi
allerede havde været ude for. Ja,  så var der
et sammenhold og kammeratskab, der
skulle bestå sin prøve.

Der gik et stykke tid, inden vi kom
igang med den egentlige millitærpoliti ud-
dannelse. Efter en lidt famlende start kom
uddannelsen ind i en god gænge, og vi
kunne glæde os over, at det var meget dyg-
tige lærere, der var sat på opgaven. Lærer-
ne, til den politimæssige uddanelse var fra
politiskolen. Den militære og fysiske ud-
dannelse blev varetaget af skolens befa-
lingsmænd.

Undervisningen var tilrettelagt således,
at vi hver formiddag havde den militære
og fysiske uddannelse, og om eftermidda-
gen, den politimæssige uddannelse, der fo-
regik i klasselokaler. Det forhold gjorde, at
vi efter anstrengelserne om formiddagen,
skulle på skolebænken om eftermiddagen,

og det var ofte meget tørt stof,  vi skulle
igennem  skete det, at nogle elever lukke-
de øjnene for en stund. Det kunne selvføl-
geligt ikke tolereres. Her var der igen brug
for kammeratskab, når en elev skulle have
et lille puf for at komme tilbage til under-
visningen.

Efterhånden som undervisningen skred
frem, blev vi klar over, at der blev stille
meget store krav til vores kunnen. Også
krav, som flere blandt os tvivlede på, at
kunne klare. På det trin i uddannelsen fik
de der frygtede eksamenen, stor opbak-
ning fra kammeraterne. Det skete med
hjælp til lektielæsning og opfordringer til
at holde ud, så vi alle kunne komme med
til Tyskland.

Selv om eleverne arbejdede målbe-
vidst, og undervisningen var meget målret-
tet, kunne den i perioder virke belastende.
Så var det godt, at der på elevholdet var
nogle spasmagere, der kunne sætte liv i
kludene og skabe humør i rækkerne.

Da afrejsedagen til Tyskland nærmede
sig, fornemmede vi alle, at vi nu var en fa-
sttømret enhed, der var klar til at løse op-
gaverne ved den Danske Brigade i Tysk-
land.

Da vi på afrejsedagen var linet op,  og
på plads i kollonnen, havde vi forventet, at
der var kommet en repræsentant fra hærle-
delsen for at ønske os god tur til Tyskland.
Det var trods alt, første gang i nyere tid, at
en militærpoliti enhed skulle gøre tjeneste
uden for landets grænser. Der kom ingen
repræsentant.  Jeg husker Kaptajn Høeds
ord »Det klarer vi selv soldater«, det var et
håndslag til os alle. Med ønsket om god
tur, forlod vi Lundtoftelejren.

Vi var alle spændte på, om vi kunne kla-
re de opgaver, man forventede af os, men
vi var fulde af forhåbninger, fordi vores
uddannelse, havde været så god og målret-
tet.

Når vi uddannelsesmæssigt syntes, at
være godt rustet, skyldes det ikke mindst
den jernhårde diciplin vi havde levet med i
hele uddannelstiden. Der var aldrig blevet
tålt nogen form for slendrian, hverken fra
lærene fra Politiskolen, eller fra vores be-
falingsmænd. Det skal bemærkes, at alt var
foregået i en god og soper., tone. Kamme-
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ratskabet i skoletiden havde bestået sin
prøve. Vi var blevet til en enhed, helt for-
skellig fra de hundrede enkelt personer,
der omkring den 8. marts 1947 mødtes i
Lundtoftelejren.

Turen til Aurich-halvøen startede ikke
for godt. Inden at vi nåede udenfor Køben-
havn, kørte en af vore kammerater ind i en
holdende bil. Han kom slemt til skade, og
burde havde været indlagt på et hospital,
men vores Chef kaptajn Høed insistere de
på, at han skulle have alle mand med til
Tyskland. Den til skade- kommende blev
lagt op i en Truck og havde sygeleje der,
intil vi nåede målet i Tyskland.

Første etape af turen gik langt bedre end
forventet. Alle vore køretøjer nåede frem
til Korsør, uden motorstop. Langs med ve-
jene fra København til Korsør, stod der
mange mennesker med Danebrog og vin-
kede til os. Det var en stor opmuntring for
os. Nu var der da nogen som var klar over
at  MP-erne skulle til Tyskland. Om bord
på færgen til Fyn, fik vi lejlighed til at spi-
se en madpakke og slappe lidt af, og få en
god samtale med kammeraterne, om alle
de oplevelser, der lå forude.

Turen fra Nyborg til Søgårdlejren i Søn-
derjylland var også uden problemer. På
den strækning var der endnu flere Dane-
brog og vinkende mennesker så efterhånd-
en følte vi os helt porpulære. Vi ankom til
Søgårdlejren kl. 00 20 ‘ og kunne glæde os
over, at få serveret en virkelig god aftens-
mad. De fleste af os, fik en rimmelig god
nats søvn. Det var godt, for allerede kl.
4.oo blev vi vækket. Vi fik en solid mor-
genmad. KL. 4.40 var vi klar til at sætte
kursen mod den danske landegrænse, hvor
vi skulle være

kl. 6.00. Ved grænsen var der rigtig
mange Danebrog,  og mange mennesker
som ville ønske os god tur. Da vi passere-
de grænsen, var det nok for nogen lidt ved-
modigt. Dette at skulle forlade det fredeli-
ge Danmark, nu for at gøre tjeneste, som
besættelsesmagt i et krigshærget Tyskland.

Passagen af grænsen foregik let og
ubesværet, så vi hurtigt kunne komme af-
sted mod næste mål,

Set Anddrews kaserne i Hamburg. Da
vi nærmede os byen, fik vi det første ind-

tryk af krigens frygtelige ødelæggelser.
Det var en barsk oplevelse og et trist syn,
som virkeligt berørte os. Gennem kæmpe-
mæssige ruin dynger fandt vi frem til ka-
sernen. Her fik vi lidt at spise, efterfulgt af
2 timers hvil.

Herefter indledte vi turen til Bremen, en
overkommelig opgave på ca. 100 km. Det
blev dog helt anderledes.

Det var en strækning med meget dårli-
ge veje, intermistiske broer, som skulle
passeres med største forsigtighed med me-
get lav hastighed. Det vi havde set af øde-
læggelser i Hamburg var ingenting i for-
hold til ødelæggelserne i Bremen. For os at
se var den totalt udbombet. Tankerne gik
til de mange, der havde oplevet bombereg-
nen over deres by, og de lidelser de havde
været udsat for.

Efter et hvil uden for Bremen, indledte
vi den sidste etape til endemålet på Auri-
ch-halvøen. Første del af det sidste stykke
vej gik godt, men trætheden begyndte at
melde sig, og øjnene begyndte at blive
små. Efterhånden havde mørket sænket
sig, og vi kunne ikke rigtig fornemme
landskabet, men fornemmede at det var
noget mere fredeligt end det vi havde pas-
seret.

Det var midnat, da vi nåede Garnisio-
nen i Oldenborg og tog afsked med de
første kammerater. Os der skulle til Varel,
havde nu ca, 3o km tilbage. Første deling,
der skulle til Jever, havde vel ca 5o km.
Delingen der skulle til Aurich, havde om-
kring 70 km til målet.

For os der skulle til Varel var det kun en
smuttur, inden vi skulle i en dejlig seng,
troede vi, men det skulle blive helt ander-
ledes.

Fortsættes i næste nummer.
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SG hold 15. Fra venstre: Niels Himmelvang, Hans Werner Ohlson og Per Vestergaard.

Hjemmeværnet spille op. Fhv. landsformand Erik Løvenvig.
Nuv. landsformand Carl Bratved.

2 glade veteraner Bliv nu færdig Flemming.
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Hvem er mest glad.

Sådan var køretøjerne ikke i min tid.

Drengene drømmer. Det er alligevel noget andet
end de gamle Nimbusser.

Der er ikke noget som en kold fadøl.
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Morgenmaden nydes.

Søndag morgen. Flaget er hejst

Skal jeg også i seng?

Så slukker vi lyset.

Slut på et godt jubilarstævne...
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Nekrolog
Fhv. kontorchef, cand agro, Kaj Børge An-
dersen, Holte KP-Hold 2, døde den
14.09.02, 76 år.

På MP-stationen i Wilhelmshaven blev
K.B. populært kaldt ”Folke” Andersen, da
han ofte og gerne for få eller flere holdt
små folkelige foredrag af politisk og sam-
fundsrelevant indhold.

Efter MP tiden blev K.B. landbrugskan-
didat i 1951, og det førte ham ind i 40 års
indsats på landbrugets højborg, Akselborg
i København.

Efter en kort tid i landbrugets kvæg- og
kødsalg kom han til De Danske Landbo-
foreningers sekretariat, hvor han arbejdede
med uddannelse, sociale forhold, hushold-
ning og veterinære sager.

En meget stor plads i hans indsats udgjor-
de udvekslingen af unge landmænd i prak-
tik i udlandet. Han deltog i formidlingen af
lærepladser til ca. 12.000 udenlandske og
ca. 6.000 danske landbrugselever i ind- og
udland. Det førte ham gennem årene ud på
mange rejser – også til fjerne lande.

K.B. var i 1976 med til at stifte A-kas-
sen for selvstændige ASE. Efter pensione-
ringen var han frivillig medarbejder i
Dansk Blindesamfunds 6. kreds. Desuden
blev der tid til at dyrke hans store interes-
se for historie.

Harald M. Jørgensen
Krimi. Hold 2. Wilh.haven.

Nye kræfter efterlyses!
Lokalforeningen Fyn er efter nogle år med
lav profil igen på banen med en fuldtallig,
aktiv bestyrelse. 

For at vi kan opbygge en god og inter-
essant aktivitet for medlemmerne af lokal-
foreningen har vi brug for din støtte.

Vi har et godt samarbejde med SFF (
Soldaterforeningens Fællesrepræsentation
Fyn ), der har tilslutning fra 20 soldater-
foreninger med tilsammen 2434 medlem-
mer.

Hidtil har vi orienteret i Det røde Bet-
ræk om fælles engagementer, dette vil vi
fortsætte med fremover, alt efter hvad der
kan have interesse for M.P. Foreningen.

Som det fremgår af ”Vedetten” nr. 3,
2002 er M.P. foreningen i Danmark under
optagelse i Danske Soldaterforeningers
Landsråd. Vi vil fremover orientere i Det
røde Betræk, såfremt der er engagementer
af interesse for lokalforeningens medlem-
mer.

Lokalforening Fyn orienterer:

Vi håber, at du vil give tilsagn om at være
medlem af lokalforeningen fra januar
2003, Kontingent er kr. 50,- pr. år, kan evt.
betales på generalforsamlingen.

Lokalforeningen afholder den årlige ge-
neralforsamling onsdag den 19. marts
2003, nærmere herom i Det røde Betræk
nr. 1, 2003.

Eventuelt tilsagn til:
Kasserer Helge V. Thomsen
tlf. 66 12 49 37
bedst mellem kl. 18.30 og 19.30.
eller
Formand Svend Pedersen
tlf. 66 13 98 89.

På bestyrelsens vegne
Svend Pedersen KP 20

formand
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Juleskydningen den 9. december kl.
19.00 i Hvidebækhallen. Skydningen fo-
regår i kælderen under Hvidebækhal-
len.
Efter skydningen kl. ca. 20.00 kører vi til
Gitte og Jørgen. Søvejen 33, Jerslev. Der
serveres Gløgg og æbleskiver, pris 35 kr.
”Ikke skytter” mødes på Søvejen kl. 20.00.

Vel mødt.
Erik

Tissø 10 år
Fredag den 11. oktober 2002 fejrede MP-
Tissø sit 10 års jubilæum med en fest, der
blev afholdt hos Anna og Erik på Vimmer-
vej i Ruds Vedby.

Festivitasen blev indledt med, at MP-
Tissøs fane blev ført ind. Det af MP-fore-
ningen skænkede faneskjold, til afdøde

MP Foreningen Tissø

HUSK!...
æresmedlem Fritz Volquartz, ”Leopold”,
KP-hold 2, blev efter hans ønske slået på
fanestangen. Dejlig fest med spisning og
diverse glas. Anna og Erik havde udtænkt
mange sjove overraskelser og ordlege.
Der var 27 deltagere, deriblandt lokalfor-
mændene Christer Rasmussen fra Køben-
havn og Niels Møller Thnomsen fra Stor-
strømmen. Sidstnævnte med hustruen Jyt-
te.

Alle var enige om, at det var en meget
flot fest.

Niels, KP-hold 18

Gå ikke glip af denne spændende aften.
Den 27. november 2002 kl. 19.00 får du
lejlighed til at besøge firmaet:
TERMA ELECTRONIC, Lystrup ved
Aarhus.
Det er en enestående chance for dig, for at
få mulighed for at se en virksomhed, det
ikke er enhver beskåret at få lov til at be-
søge. Det er en virksomhed, hvor sikker-
heden er i højsæde, så gå ikke glip af den-
ne enestående chance.
Tilmelding til Henning Enemærk
tlf.: 8628 2141.

Lokalforening
Østjylland 
orienterer:

En ung kvinde skulle lære at ride. Da
beridderen havde fået manøvreret
hende  op på hesten spurgte hun:
”Hvor sidder bremsen?”.
Beridderen svarede, at der ikke er no-
get, der hedder bremse på en hest,
hvortil damen sagde: ”De vil da vel
ikke bilde mig ind, at der ikke er no-
get der hedder en hestebremse!”

En dag kom lægens kone hjem fra
frisøren med en ny frisure, og spurg-
te: ”Hvad synes du om den, Skat?”.
Lægen svarede. ”Vi har tavsheds-
pligt!”

Efterårshilsen fra Anders,
Hold 1

Det Muntre
Hjørne
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BØF & Bowl
Juleafslutningen onsdag den 20. november
kl. 18.00, hvor vi mødes i Rødding Haller-
ne, Søndergyden 15 6630 Rødding.

Der serveres hakkebøf, pomme frites,
salat og bernaisesauce. Derefter bowler vi.
Foreningen er efterfølgende vært ved en
kop kaffe, og der er som sædvanlig lidt
præmier og hygge. Prisen bliver 75 kr. pr.
person, ekskl. Drikkevarer.
Tilmelding til Carl tlf. 75 10 21 07 eller
Ole tlf. 74 75 00 26

Sensommer udflugten ved MP-
Forening Sønderjylland
Lørdag den 14. september 2002 vil sikkert
i lang tid blive husket, som en af de dage,

der startede lidt gråt med skyet og diset
vejr, men i løbet af formiddagen blev til
det skønneste solskinsvejr, nærmest hav-
blik vil nogen sikkert kalde det.

Udflugtens startadresse var blevet flyt-
tet fra Nyborg til Kolding, hvilket sikkert
var medvirkende til at foreningen kunne
melde udsolgt (der var ca. 6 tilmeldinger
vi desværre måtte sige nej til, da der kun er
redningsudstyr til 20 personer på MHV
818 Sabotøren Kolding). Efter de frem-
mødte var blevet registreret, blev vi anvist
plads i messen, og budt velkommen af Kn-
lt Henning Christensen. Han holdt et fore-
drag om fartøjets tekniske specifikationer.: 
L. 23,70 m., B. 5,5 m., dybdegang 2,2 m.,
2 stk. 450 HK motorer, max. fart 13 knob,
ca. 6000 l. diesel, gyro, radar, ekkolod,
GPS, DGPS, decca, og radiopejler til ef-
tersøgning af nødstedte. Endvidere fortalte
han om besætningsstørrelse hvor mange
der skal/må være ombord, og hvilke opga-
ver der løses sammen med søværnet og de
civile myndigheder, i flæng kan nævnes.:
Eftersøgning og redningstjeneste, far-
vandsovervågning, bevogtning og sikring
af søværnets anlæg, anløbskontrol og støt-
te til skibe i havn og opgaver i forbindelse
med olieforureningsbekæmpelse. MHV-
818 Sabotøren Kolding blev overdraget
den 13.10.2001 i varetægt af HVJ 135
Kolding, som et led i dette forsvarsforlig.
Der skal i alt laves 25 fartøjer i samme ka-
tegori. Fartøjet deltager også i øvelser i ud-
landet, men ville dog ligge til kaj i den
nærmeste fremtid, da der var tid til 1. års
eftersyn. Vi havde i mellemtiden lagt fra

Husk...

Marinehjemmeværnet
Marinehjemmeværnet er opdelt i to marine-
hjemmeværnsdistrikter, med ialt 32 marine-
hjemmeværnsflotiller.

Flotillerne råder over 30 fartøjer, som er place-
ret i en række større havnebyer.
Marinehjemmeværnets vigtigste opgave er:
- eftersøgning og redningstjeneste til søs
- farvandsovervågning
- bevogtning og sikring af søværnets anlæg
- anløbskonntrol ogh støtte til skibe i havn.
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Lokalforening Storstrømmen 
orienterer:

kaj og var på vej ud af Kolding Fjord. Ef-
ter foredraget var der tid til spørgsmål og
ikke mindst; vi måtte bevæge os rundt på
hele fartøjet. Efter ca. 2 timers sejlads,
hvor vi nåede at sejle under begge broer
mellem Jylland og Fyn, lagde vi igen til
kaj i Kolding Havn. Som det er kutyme
ved vore udflugter, hygger vi os altid sam-
men mens vi for en bid brød ( ofte med-
bragt ) og lidt af det flydende.

Vi var denne gang blevet anbefalet af
Marinehjemmeværnet i Kolding, at de stod
for forplejningen. Jeg tror, jeg taler på al-

les vegne, at et mere lækkert, afvekslende
og velsmagende smørrebrød til så få pen-
ge, ikke er set i lange tider. Som alt andet
her i livet får de gode stunder også en en-
de. Vi forlod Havnekontoret i Kolding,
hvor vi havde opholdt de sidste par timer,
en oplysende og uforglemmelig dag rige-
re.

Til slut skal overbringes en stor tak til
”Seniorgruppen” som underholdt og
beværtede os den 14. september 2002 hos
Marinehjemmeværnet i Kolding

Erling Juhl (SG-47)

Jyllands-Postens Fond gav flot til-
skud til logo på MP-Storstrøm-
mens fane
På årsmødet i Jyllands-Postens Fond i juni
blev det oplyst, at fonden havde modtaget
359 ansøgninger - herudaf havde fonden
efter nøje overvejelse valgt at støtte 38 for-
mål.

Vi i militærpolitiforeningens lokalfore-
ning Storstrømmen var så heldige at være
blandt de udvalgte - vi modtog en check på
6.000 kr som tilskud til logo på vor nye fa-
ne. Dette beløb er nu videresendt til MP-
foreningens hovedkasse, hvorved vi (sam-
men med et bidrag fra vor lokale fanefond
på 3.400 kr) næsten har udlignet hovedfor-
eningens udlæg for logo-påtryk.

Jeg har på lokalforeningens vegne haft
til opgave at udfærdige ansøgninger også
til en række andre fonde, som dog med
forskellige begrundelser har måttet med-
dele afslag. Men J-P Fonden var heldigvis
positiv stemt overfor det for det gode for-
mål.

Det var i øvrigt for mig en særlig ople-
velse telefonisk at blive kontaktet af fonds-
styrelsens nu afgåede medlem og sekretær,
Meta Elsborg. Fr. Elsborg ringede en

søndag og orienterede mig om styrelsens
behandling af vor ansøgning - der var in-
gen tvivl om at hun bl.a. fra sit arbejde i
spejderbevægelsen talte varmt for betyd-
ningen af at råde over en fane i lokalfore-
ningsregi.

Fondens tilskud blev omtalt i Jyllands
Posten den 15. juni 2002 og vi har selvføl-
gelig fra lokalforeningens side sendt vor
store tak for donationen.

Johs. Lind Johansen (KP hold 18)
MP-storstrømmen



15

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

Bankospil i MP-København
Det årlige BANKOSPIL afholdes på KA-
STELLET i den Store Spisesal, over cafe-
teriaet, i Nordre Magasin
Lørdag den 16. november 2002 fra kl.
13:00.
(Fuldstændig indbydelse i Oktobernum-
meret af DRB)

Julefrokost                 
Lokalforeningens bestyrelse har i sin
uransagelige visdom fundet frem til en ny
og forhåbentlig festlig aktivitet, der nok
bør kunne lokke folk (=MP’ere. Gamle
såvel som yngre) af huse, nemlig julefro-
kost, som vi håber må blive en tilbageven-
dende tradition.

Vi har sikret os plads i Kastellet i
særskilt lokale, hvor Cafeteriet i år disker
op med en særdeles lækker julebuffet til
den yderst favorable pris af kun kr. 100,-
(+ drikkevarer = øl og vand, som skal
købes i Cafeteriet!).

Levering af brændevin tager bestyrelsen
sig indledningsvis af. Derfor mød talrigt
op – der er jo rigelig tid til planlægning –

Torsdag den 12. december 2002 kl.
12:00 ved Cafeteriet i Kastellet. Tilmel-
ding senest den 3. december 2002 rettes
til Andreas Wilson, tlf. 4494-4381.

Det detaljerede indhold af julebuffeten
vil snarest blive gjort tilgængelig på MP-
forening Københavns hjemmeside.

(Det skulle dog dreje sig om marineret
sild med karrysalat, kryddersild med dild,
fiskefilet med remoulade og citron, æg og
rejer med mayonnaise og citron, skinke
med grønlangkål, lun leverpostej med ba-
con og champignons, lun ribbenssteg med
rødkål,  2 slags ost med frugt, kiks m.m.
og Ris à l’amande med varm kirsebærsau-
ce. Dertil brød, fedt og smør.)

Hilsen og på gensyn
Andreas Wilson

På Holmen
Torsdag den 13. juni 2002 besøgte lokal-
forening København MP-stationen på Ma-
rinestation Holmen. Vi var sat stævne  ved
portindgangen til Holmen for enden af
Prinsessegade, men det er jo længe side,
Holmen startede dér, måtte vores arrange-
rende bestyrelse erkende.

Men det hindrede ikke et flot fremmøde
på godt en snes mennesker, hvor iblandt
deres udsendte genkendte Mogens ”Mug-
ge” Tøttrup, KP-hold 12, der var kommet
helt fra Møgeltønder for at være med.

I samlet flok drog vi op til den gamle
eskadrebygning på Henriks Gerners Plads,
der i vore dage er hovedbygning på Mari-
nestationen og rummer bl.a. MP-stationen,
hvor chefsergent K.K. Christensen bød
velkommen og inviterede indenfor.

Han præsenterede sig og gennemgik sin
karriere, der bl.a. bragte ham gennem MP-
skolen på SG-hold 45 hos major Kryger-
Jørgensen på Svanemøllens kaserne.

Han fortalte dernæst om opgaverne for
Marinestationens MP. 

Væsentligst er diverse MP-opgaver og
alarmmonitering og bevogtning af Marine-
stationen og Søværnets Materielkomman-
do samt af Forsvarsministeriet, Adjudants-
taben på Christiansborg og Dronningens
Jagtkaptajn i Det Gule Palæ.

Dertil kommer ceremonielle opgaver
som Rigets Flag, salutering, kransened-
læggelser m.v. samt kurerkørsel, skydele-
derassistance, øvelser og afgivelser af al-

Fra SG-MP til oberst
Arrangement med

oberst L.R. Møller, SG-hold 47
er programsat til

den 22. januar 2003.
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skens forskellige slags. Det hele skal kla-
res af 1 chefsergent, 1 vagtleder (senior-
sergent), 4 vagthavende befalingsmænd
(sergenter/oversergenter) og 24 MP’ere
(konstabler/overkonstabler/marinespecia-
lister), som der er behov for yderligere en
halv snes af, idet personellet er ansat med
37 timers arbejdsuge.

Materielt er MP-stationen udstyret med
2 firehjulede og 6 tohjulede køretøjer samt
våben og øvrigt udstyr til en funktionsdyg-
tig MP-station. De to firehjulede er under
udskiftning til helt nye udrykningskøre-
tøjer.

Efter denne hæsblæsende gennemgang
af MP-stationen forlagde vi residensen til
Bræddehytten, hvor Søværnets MP-officer
(med mange andre opgaver også), kaptajn-
løjtnant Thomas Grønlund gennemgik
Søværnets MP på et mere overordnet ni-
veau, herunder uddannelse og tjeneste -
også på udenlandske tjenestesteder. 

MP-samarbejdet værnene imellem blev
også omtalt. Der arbejdes med spændende
visioner på området.

Thomas Grønlund var allerede uddan-
net navigatør hos A.P. Møller, da han gik
ind i Søværnet. Det var udsigten til en me-
re afvekslende tjeneste, der fik ham over i
Søværnet. 

Vi sluttede af med et let traktement i
Bræddehytten medens der var mulighed
for at stille spørgsmål til Thomas Grøn-

Skyttelauget
Vi har planlagt skydning fra kl.
18:00 længst til kl. 21:00 følgende
7 tirsdage på banerne på Østerbro-
gade i den kommende sæson: 

24. september 2002 
22. oktober 2002 
26. november 2002 
28. januar 2003 
25. februar 2003 
25. marts 2003 
15. april 2003 

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

Preben Larsen
og Flemming Ørhem

lund, KK. Christensen og vagthavende
oversergent Hans Hartmann.

Herefter overværede vi MP’s nedhaling
af Rigets Flag yderst på spidsen af batteri-
et Sixtus, hvorefter vi med tak til MP på
Marinestationen kunne gå hjem, en god
oplevelse rigere.

-sker

MP station Holmen har nu fået 2 nye udrykningskøretøjer.
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Pris 2002-2
Prisliste for MP-SOUVENIRBOD

Sweat Shirt. Blå med “Veteran logo”. Str. XXL, XL, L. . . . . . . . . . . . . . 175,-
Polo Shirt. Blå eller Hvid med foreningens logo. Str. XXL, XL, L.. . . . . . . 100,-
T-Shirt. Hvid med “Gl. MP & Veteran logo”. Str. XXL, XL, L, M. . . . . . . . 80,-
Børne-T-Shirt. Hvid med “Gl. MP & Veteran logo”. Str. 4/6, 8/10, 12/14. . . . 70,-
Slips. Blåt med foreningens logo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,-
Blazermærke. Blåt med foreningens logo i guldtræk. . . . . . . . . . . . . . . . 105,-
Super baseball Cap. »low profile« børstet bomuld og strop m/metalspænde . . 70,-
Jubilartegn. Bronze for 5-20 år. Sølv for 25-45 år. Guld for 50 år. . . . . . . . . 60,-
Jubilarår. Årstal til Jubilartegn. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 år. . . . . . 30,-
Miniature Jubilartegn, Sølv for 25-45 år. Guld for 50 år . . . . . . . . . . . . . . 50,-
Mindemedalje i æske, Tyskland 1947 – 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,-
Miniature, mindemedalje i æske, Tyskland 1947 –1958. . . . . . . . . . . . . . 150,-
Hæfte. MPs´ historie på en anden måde. E. Løvenvig. 25 sider dok. . . . . . . . 25,-
Af en MP-soldats dagbog, Hans Fiil, 42 sider med illustrationer. . . . . . . . . . 30,-
Bog. Soldatersange -og tapre historier. Jesper Asmussen, 350 s. m. illustr . . 100,-
Klistermærke. Blåt med foreningens logo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-
MP-kort med indstikspapir, til alle former for MP-hilsen. 10 stk.. . . . . . . . . 50,-
MP-Skjold. Mørkt træ med blåt skjold, logo i guld, rødt bånd med tekst. . . . 250,-
Zippo-lighter. Blank med MP-KMP logo (Krydslagte pistoler) . . . . . . . . . 170,-
Nøglering. Blå med foreningens logo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,-
Kapselåbner. Klar plastik med foreningens logo indlagt. . . . . . . . . . . . . . . 30,-
Slipseklemme, i “Sølv” og “Guld” med foreningens logo i relief . . . . . . . . . 50,-
Reversknap, i “Sølv” og “Guld” med foreningens logo i relief. . . . . . . . . . . 40,-
Manchetknapper. 2 stk. i  “Guld” med foreningens logo i tryk. . . . . . . . . . . 50,-
Karaffel (70 cl.) med foreningens logo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,-
Snapseglas, (2 cl.), 6 stk. med foreningens logo (12 stk 180,-) . . . . . . . . . . 95,-

Restpartier - Enkelte tidligere varer findes måske stadig -   Ring og hør nærmere.
Fritidsdragt i HighTech Micro, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650,-
Forhandler anvises.
Løbedragt Ciré Coated, vand-/vindafvisende, åndbar, . . . . . . . . . . . . . . . 250,-
Forhandler anvises.

Bestilling af varer foregår ved indbetaling på giro 114 86 99, (kortart 01), eller ved
fremsendelse af check til Souvenirboden. Anfør antal, art og pris, samt adresse. Ved
bestillinger på under 150,- kr. tillægges gebyr på 20,- kr. til porto og ekspedition. 
Sender også pr. postopkrævning mod gebyr.
Forbehold for vare- og prisændringer.

Med venlig hilsen
Ole Olsen

MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARK

SOUVENIRBOD v/ Ole Olsen, Kildetoften 26, 6780 Skærbæk 
Giro: 114 86 99
Tlf.: 74 75 00 26
e-mail: souvenir@militarypolice.dk
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MAND OG MAND IMELLEM – MAND OG MAND IMELLEM
Påskønnelse af
indsats
Den 24. oktober blev der i et
dejligt solskinsvejr gennem-
ført en flot lille ceremoni i
Camp Viking l. Millitærpoliti-
betjent sergent J. Hansen fra
det kontinent var den direkte
årsag hertil, idet han i oktober
havde ydet en overordentlig
rosværdig indsats i forbindelse
med et alvorligt trafikuheld på
Jelalab Road 5 km. fra lejren,
hvor et amerikansk millitær-
køretøj ulykkeligvis havde
påkørt og dræbt et barn.

Ud over at optage rapport
og afhøre diverse vidner gen-
nem tolk havde Sergent Han-
sen den pågældende dag rolig
og på en overbevisende måde
holdt en større skare lokale til-
skuere på afstand af det ameri-
kanske køretøj.  Selv da mør-
ket havde indfundet sig, og til-
skuerne blevet mere og mere
urolige og ophidsede, var J.
Hansen forblevet på sin post
og havde holdt gemytterne i
ro, Indtil det amerikansk milli-
tærpoliti  ankom til stedet og
havde overtaget sagen.

Den øverstkommanderende
for de amerikanske special-
styrker i Kabul havde efter-
følgende fremsendt et »Letter
of Appreciation« hvori han ro-
ste Sergent Hansens uselviske
og professionelle indsats og
udtrykte sin store anerkendel-
se af en flot Indsats under van-
skelige forhold.

Den 24. oktober overrakte
chefen for Kabul Multinatio-
nale Brigade på vegne af sin
amerikanske kollega ‘Com-
manders Coln» samt det ind-
rammede »Letter of Apprecia-
tion«.

Generalen udtrykte glæde
og stolthed over at have folk
som sergent J. Hansen samt de
øvrige danske soldater under
sin kommando,

Ceremonien blev afsluttet
med en hyggelig lille recepti-
on.

Hvad en MP’er
også kan bruges
til
Man sidder lørdag aften og
slapper af over en rigtig god
gammel dansk film: ”Soldater-
kammerater på vagt.”

Hvad skuer ens øje ikke
midt i filmen, hvor der er ar-
rangeret et pragtfuldt slagsmål
mellem danskerne og araber-
ne, som danskerne naturligvis
vinder. En af araberne er en
gammel kending, han er pære-
dansk. Da han får hovedbek-
lædningen revet af, viser det
sig at være ikke mindre end
”Mugge”, nærmere præsenta-
tion er vist ikke nødvendigt.

For ”Mugge” må det have
været noget af en kovending,
at det er ham der får kløene og
ikke omvendt, som det jo nok
ellers ville have været tilfældet
i en virkelig episode. Men her
i filmen må han lide den tort at
få hovedet banket ind i en dør
ikke mindre end to gange. Det
var døren der ikke holdt til det.
Jeg har talt med ”Mugge” fle-
re gange, og jeg kan berolige
jer med, han er fuldstændig
normal at tale med, så det var
kun døren, der gik i stykker.

Der er åbenbart ingen
grænser for, hvor de danske
Militærpolitifolk kan anven-
des, men morsomt er det, at in-
den for filmen havde man brug
for professionel hjælp til at ar-
rangere et rigtigt slagsmål.
Episoden er bekræftet af seni-
orsergent Mogens Tøttrup.

Red.

Militærpolitiet
indsat
På Nørrebro hvor 2. generati-
onsbanderne hærger, har poli-
tiet en ungdomsklub til at pas-
sificere de unge fra 14-17 år.
Sådan en klub har 3 medarbej-
dere.

For at få styr på rødderne
har Københavns politi nu valgt
at indsætte Militærpolitiet.

Kenneth Holm Svendsen og
Kim Wallbridge, begge SG-94
samt Esbern Stig Møller, SG-
89 styrer og leder nu denne
ungdomsklub. Alle tre gør for
tiden tjeneste i Kriminalpoliti-
et på station City i København
(Gamle station 1).

Sejler
Jesper B. Rasmussen, SG-76,
har deltaget i Fyns Cup i sin
egen båd, en Rambo 42, med
en besætning på 13, der trods
vekslende vejr fra 0-17 se-
kundmeter dog klarede sig
godt blandt de 10 første både i
mål og på præmietid nr. 2 i
klassen.

Haloween
Danmark har også taget den-
ne amerikanske skik til sig.
Folk laver et udhulet græskar
til at stille foran døren med lys
i, den kaldes også en Jack-o-
lantern ved i hvorfor? 

Da Jack døde, kunne han ik-
ke komme i himlen på grund
af sin livsstil, men nu ville den
onde heller ikke have ham
længere, og det eneste Jack
fik, var et stykke af helvedes
ild til at lyse for sig på vejen
tilbage til tilværelsen som gen-
ganger.

Ilden var varm, og den var
ved at gå ud, så Jack puttede
den ned i en udhulet roe, hvor-
ved han skabte de fortabte sjæ-
les symbol. Den dag i dag van-
drer han stadig hvileløst om-
kring i mørket med sin lygte
og sin længsel efter domme-
dag. Happy Haloween og ven-
lig hilsen.

Flemming

Tillykke
Rikke og Leif Mehl-
sen, KP-Hold 3 kan
fejre Guldbryllup den
20.12.02.

MP TISSØ ønsker
et stort tillykke.
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Kontor:
Militærpolitiforeningen
I Danmark
Finn L. Svendsen
Kobberupvej 33
Mejrup
7500 Holstebro

9742 1635

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

7510 2107
formand@military-
police.dk

Næstformand:
Frants Dalby
Elbækvej 15, Biersted
9440 Aabybro

9826 8599
nastformand@military-
police.dk

Sekretær:
Finn L. Svendsen

9742 1635
Øvrige hovedbestyrelses-
medlemmer:
Ole Olsen, Erik Hansen

Souvenirbod:
Ole Olsen
Kildetoften 26 
6780 Skærbæk

7475 0026
souvenir@military-
police.dk

Girokonto: 1 14 86 99

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

Formand:
Carl Bratved

I bestyrelsen:
Frants Dalby
Flemming Ørhem
Søren Nørgaard
Hans Seiberg

Chefkustode:
Gert B. Jensen
Hadsundvej 19
9000 Aalborg    

9811 3173
loega.gbj@get2net.dk

☎

�
☎

�
☎

�
☎

�
☎

☎

LL O K A L FO K A L F O R E N I N G E RO R E N I N G E R
LOKALFORMÆND:
København:
Christer Rasmussen
Postboks 58
4000 Roskilde

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

VESTJYLLAND:
Finn Lykke Svendsen
Kobberupvej 33, Mejrup
7500 Holstebro

97 42 16 35

FYN:
Svend Pedersen
Asser Rigs Vej 8, 1.tv
5000 Odense C

66 13 98 89

NORDJYLLAND:
Hans Mathiesen
Bøgevænget 9
9430 Vadum

98 27 15 27

TISSØ:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Rudsvedby

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

SØNDERJYLLAND:
Erik Stokholm
Hajstrupgade 53, Øsby
6100 Haderslev

74 58 42 42

ØSTJYLLAND:
Henning Enemærke
Søren Loftsvej 9
8260 Viby J

86 28 21 41

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

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

☎
�

☎
�

☎

�

☎

☎

☎

☎

☎

Hovedkasserer:
Erling Lund Juhl
Skolegade 25
6600 Vejen

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

kasserer@military-
police.dk

Girokonto: 6 07 70 64

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

6617 5720
webmast@military-
police.dk

WWW.Militarypolice.dk

Fanebærer:
Mogens J. Holm

3251 0364

Fødselsdagsfond:
Erik Hansen
Risbjergvej 27
4291 Ruds Vedby

5826 3195
fodselsdagsfond@mili-
tarypolice.dk

Girokonto: 6 53 92 97

☎

�
☎

�
☎

�

☎



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

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

Reserveret Postvæsenet

Gratis tageftersyn – ring 46 75 73 77
• Tagrenovering                       
• Isolering
• Døre & vinduer
• Reparation
• Udskiftning af termoruder

• Vedligeholdelse  • Udestuer
• Bygningsrenovering
• Vinterhaver • Carporte
• Også stråtag
• Liftudlejning
• Tilstandsrapport
• Byggeteknisk rådgivning  

TRÆ & TAG ApS

Bygningsrådgivning Christer Rasmussen,
KP-hold 73, Københavnsvej 198, 4000 Roskilde.

Tlf. 46 75 73 77, Fax. 46 75 73 97
Mobil 40 97 73 77, www.ctag.dk

Ing-arkitekt og byggefirma

LERCHENBORGVEJ 59
DK-4400 KALUNDBORG

TLF. 53 51 53 53
FAX 53 51 77 66

Niels Riis Christensen, SG-39

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

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

Kai & Jeppe, KP-hold 2

Agentur: Værktøj og maskiner

www. .dk

SOLDATERHJEMMET
Dannevirke
Odense

Tlf. 6611 3054

Det gode møde -og spisested
for alle adgangsberettigede

KP-hold 33


