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Kystartilleriforeningens adresser:
Københavns afdeling:
Formand: Servicechef Bent Nielsen
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
tlf. 32 53 09 75
Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen
Jacob Appels Allé 88, 2770 Kastrup
tlf. 32 50 91 37. Giro 3 05 35 12
Skyttegruppen:
Formand: Børge Tornø Bülow
Grønlunds Allé 34 A, 2610 Rødovre
tlf. 36 70 89 57, mobil: 40 31 43 53
Kasserer: Jan Benny Hansen
Ryesgade 31 B, 1.th., 2200 København N
tlf. 40 51 31 84
Raketafdelingen:
Formand: Gas- og vandmester Jørgen F. Pedersen
Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C
tlf. 35 35 08 29
Kasserer: Assistent Bente Holm Pedersen
Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C
tlf. 35 35 08 29
Frederikssund og omegns afdeling:
Formand: Chefsergent Gert Juhl
Kabbelejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 47 93 75 54
Kasserer: Civiløkonom
Jørgen Ellehammer Rasmussen
Bovænget 13, 3200 Helsinge
tlf. 48 79 53 17
Syd-Østsjællands afdeling:
Formand: Pens. major Benny Horn
Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 55 34 20 01, e-mail: horn@post6.tele.dk
Kasserer: Mekaniker Knud E. Jensen
Kildemarksvej 31, 4700 Næstved
tlf. 55 72 38 32. Giro 7 06 8654
Lolland-Falster afdeling:
Formand: Maskinarbejder Ib F. Rasmussen
Kløvervænget 15, 4900 Nakskov
tlf. 54 92 34 72
Kasserer: Anker Nielsen
Lindevænget 50, 3.tv., 4800 Nykøbing F
tlf. 54 82 71 16
Fyns stifts afdeling:
Formand og kasserer:
Tage Knudsen
Sybergsvej 37, 5220 Odense SØ
tlf. 66 15 99 64. Giro 8 27 04 73
Esbjerg og omegns afdeling:
Formand: Leif Larsen
Søndergade 85, 6670 Holsted
tlf. 75 39 31 10
Kasserer: Konsulent Willy Nørgaard Andersen
Jernvedvej 249, 6771 Gredstedbro
tlf. 75 43 50 11
Sydjysk afdeling:
Formand: Trykkerichef Viggo Pedersen
Møllevej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro
tlf. 74 66 51 24, e-mail: viggop@post.tele.dk
Kasserer: Peder Wang Nielsen
Oktobervænget 79, Bramdrupdam, 6000 Kolding
tlf. / fax: 75 51 91 18. Giro 6 97 01 92

Forside:
Middelgrundsfort 1939
Nysoigneret 30,5 cm kanon nr. 1
På kanonen VG 14521 A. Kernwein
Foto: A. Kernwein

Århus og omegns afdeling:
Formand: Konsulent Poul Røll Sørensen
Langenæs Allé 44, 5.th., 8000 Århus C
tlf. 86 11 80 06, mobil: 40 19 06 00
e-mail: roell@mail1.stofanet.dk
Kasserer: Regnskabschef Erhardt Sandager
Rosensgade 33 B, 1.tv., 8300 Odder
tlf. 86 54 40 62, e-mail: esandager@privat.dk
Randers og omegns afdeling:
Formand: Bogtrykker John Heide
Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8900 Randers
tlf. 86 45 41 18, e-mail: jokihei@wanadoo.dk
Kasserer: Revisor Kaj A. Højholdt
Gerstrømsvej 5, 8963 Auning
tlf. 86 48 48 20
Jylland Midt-Vest afdeling:
Formand: Forvalter Jørgen Svenstrup
Stoholmvej 16, Nr. Søby, 7840 Højslev
tlf. 97 53 55 50
Kasserer: Revisor Ole Maagaard
Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg
tlf. 86 64 62 11
Nordjyllands afdeling:
Formand: Tømrermester Jens P. Mosskov
Strubjerg 186, 9400 Nørresundby
tlf. 98 17 66 47
Kasserer:Tømrermester Jens A. Jensen
Fasanvej 1, 9000 Aalborg
tlf. 98 16 18 21. Giro 2 16 07 65
Thisted amts afdeling:
Formand og kasserer: Gunnar Roer Pedersen
Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted
tlf. 97 93 50 10. Giro 4 03 55 42
e-mail: gunnar_roer@mail.tele.dk
Hundred-Mandsforeningen
af Kystartillerister:
Formand: Direktør Aage Koch Petersen
Syvhøjvænge 40, 2625 Vallensbæk
tlf. 43 62 23 06
Kasserer: Servicechef Bent Nielsen
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
tlf. 32 53 09 75. Giro 5 00 31 72
Kystartilleriforeningens Tivoliklub:
Formand og Kasserer: Politikommisær Jørgen Kehling
Bredstensvej 8, 2610 Rødovre
tlf. 36 70 18 53. Giro 2 20 22 63
Kystartilleriforeningens PR-udvalg:
Formand: Pens. major Benny Horn
Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 55 34 20 01, e-mail: horn@post6.tele.dk
Trykkerichef Viggo Petersen
Møllevej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro
tlf. 74 66 51 24, e-mail: viggop@post.tele.dk
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Blad nr. 2/2002 udkommer

ultimo marts
Stof til bladet skal være
redaktøren ihænde

senest 1. februar

Klokken slår, tiden går...
Som tiden dog løber hurtigt af sted; det
føles ikke, at et år er gået siden jeg skrev
min sidste nytårsleder i januar 2001, men
sandt er det, vi er nu nået ind i år 2002.
Ved årsskiftet gør vi vel alle lidt status
over året der er gået. Det være sig i det
private, som i ens arbejde. Men sandelig også i alt det vi engagerer os i ude i
foreningslivet.
Man ser sig tilbage – har vi nået det
vi satte som målet ved det forrige årsskifte? Svaret er både ja og nej. Men er
det så afgørende nødvendigt med alle de
nytårsforsætter.
Jo, på én måde. Engang imellem må
vi tage os selv i nakken og planlægge
lidt ud i fremtiden, sætte nogle mål og
forsøge at nå dem.
Det er med til at holde maskinen ‘mennesket’ og alle sanserne ‘de menneskelige tandhjul’ og ‘de grå hjerneceller’ i
gang.
Man er nok tilbøjelig til at sætte lidt
vel mange nytårsforsætter på beddingen
for det nye år, – men pyt, når vi ikke dem
alle, så er det vigtigste, at man har sat
noget i gang, et mål, der kan beskæftige
én og holde maskinen ‘mennesket’ i
gang.
Når vi ikke alle nytårsforsætter, er det
en ærlig ting at erkende, at som årene
går, bliver vi også alle sammen ældre
og når derfor heller ikke alt det vi gerne
ville nå. Men fortvivl ikke af den grund
– man kan det man vil. Det hedder at
have ‘viljen’ til at nå et mål. Er ‘viljen’
væk, tager den modet med og så går alt
i stå.
I starten af året 2001, satte den gamle
91-årige Kystartilleriforening sig et mål:
at udfinde ‘gamle kystartillerister’ og
derved øge medlemstallet – eller i det
mindste at holde medlemstallet uændret.

Der var nok nogle medlemmer, der var
lidt skeptiske ved tanken. Men gudskelov fandtes der et PR-udvalg med ‘vilje’
til at nå et mål, og med stor entusiasme
gik i gang med at føre Kystartilleridagen
til startstedet den 31. marts 2001.
Et formandsmøde i Odense den 13. januar 2001, var starten til et rigtigt godt
PR-år. Skeptikerne blev ‘sparket’ i gang,
og ‘viljen’ til at gå hjem i afdelingerne
og starte et PR-arbejde op og nå målet
– nye medlemmer – var tændt, da alle
forlod mødet i Odense.
På forskellig vis blev arbejdet grebet
an ude i afdelingerne. Maskinen ‘mennesket’ og alle ideer, ‘de menneskelige
tandhjul’ – ‘de grå hjerneceller’ blev sat
i gang, for at nå målet – et nytårsforsæt
kan man vel godt kalde det.
Når jeg nu her ved årsskiftet gør status og ser tilbage, har indsatsen ikke
været forgæves. Er ‘viljen’ der, kan der
også nås resultater. Det blev til 98 nye
medlemmer i 2001. Tillykke og tak til alle
for indsatsen!
Ser jeg længere tilbage i historien - tilbage i referatet fra delegeretmødet i
1984 - viste en opgørelse pr. november
1984 1.098 medlemmer. I dag, 18 år
senere, er medlemstallet 912. Vi har altså
i løbet af de 18 år reduceret medlemstallet med 186 medlemmer, svarende til
en tilbagegang på 10,3 medlemmer årligt. Enkelte afdelinger er gået noget tilbage, hvorimod andre til gengæld er vokset betydeligt!
Det er faktisk ikke så ringe endda som vi siger på jysk!
Igen, - hvis ‘viljen’ er der, kan der faktisk stadigvæk findes ‘gamle’ kystartillerister ude omkring i landet. Så der-

til er der kun at sige: Hold maskinen
‘mennesket’ og og idésansen ‘de grå
hjerneceller’ i gang! Læg ‘viljen’ i arbejdet, så kan vi også i det nye år 2002
stabilisere vort medlemstal. - Vi har jo
et mål:
Vi skal blive 100 år!
Med et tilbageblik på de to traditionelle
KAF-arrangementer – Landsskyttestævnet og Jubilarstævnet – må jeg komplimentere Københavns afdeling for et
veltilrettelagt skyttestævne med en dejlig afslutningsfest. Herfra endnu engang
tak til Københavns afdeling og alle involverede for en rigtig god indsats, hvor
‘viljen’ igen viste, at vil vi et godt arrangement, så kan vi også.
Årets Landsskyttestævne er i sin forberedelse og er henlagt til Århus, og med
Århus og omegns afdeling som den praktiske arrangør. Slut op om stævnet og
glæd dermed arrangørerne.
Jubilarstævnet gav i 2001 mulighed
for et besøg på Middelgrundsfort. Det i
sig selv var en oplevelse, men restaurationen levede ikke op til vore forventninger, ikke alle blev mætte. Derfor er
Jubilarstævnet 2002 fuldtud henlagt til
Kastellet, som absolut også er en flot
ramme om et Jubilarstævne. Datoen er
lørdag den 8. juni . Sæt kryds i kalenderen - reserver dagen til et fest- ligt samvær med gamle soldater- kammerater.
Ude i afdelingerne har der været arbejdet godt med mange spændende aktiviteter, og skal vi her sætte os et nytårsforsæt, så skal det være, at denne aktivitet må fortsætte ind i det nye år 2002.
God vind fremover med ønsket om et
godt nytår til alle bladets læsere.
Herluf Ruge
præsident

Farvel - og tak til Kastellets kommandant
Major Bjarne Sørensen, Kastellets kommandant, fylder den 10. februar 60 år, og
afskediges på grund af alder med udgangen af februar måned.
Kystartilleriforeningen vil også her i
KAF-bladet rette en stor og varm tak til
major Bjarne Sørensen for hans altid store,
velvillige hjælpsomhed og imødekommenhed overfor Kystartilleriforeningen og
de af vore afdelinger, der benytter Kastellet til flere af deres arrangementer og mødeaktivitet.

I den tid jeg har stået i spidsen for Kystartilleriforeningen, har major Bjarne Sørensen været kommandant i Kastellet.
Vi takker Bjarne for et meget fint og
frugtbart samarbejde til gavn for vor
soldaterforening, og i et arbejde til stor
gavn for forståelsen civilbefolkningen og
forsvaret imellem.
Kystartilleriforeningen vil ønske major
Bjarne Sørensen en rigtig god og lang ‘fyraften’, med tid til endnu flere glade timer
med familien ved sommerhuset.

- og velkommen!
Kystartilleriforeningen vil ligeledes her
benytte lejligheden til at sige tillykke til
- og byde Kastellets nye kommandant, major Jørgen Kold velkommen, med ønsket
om, at det gode samarbejde må blive videreført.
Herluf Ruge
præsident
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Juleindsamlingen /
nytårshilsenerne

Modtagne hilsener
Hr. Præsident Herluf Ruge
Kystartilleriforeningen
Modtag ønsket om en rigtig glædelig jul
og et godt nytår 2002.
God vind i foreningen.
Med venlig hilsen
Grevinde Sussie og Greve Ingolf
Fra Æresmedlem/admiral Sv. Thiede
Kære Hr. Præsident
Med en stor tak for Kystartilleriforeningens gæstfrihed i år, sender jeg de bedste ønsker om en glædelig jul og et
fremgangsnyt nyt år for vor gamle forening.
Med mange hilsener
Sven Thiede

Hr. Herluf Ruge
Præsident for Kystartilleriforeningen
Flyvertaktisk Kommando sender hermed
de bedste ønsker om en glædelig jul samt
et godt og lykkeligt nytår og benytter samtidig lejligheden til at takke for godt samarbejde i 2001.
Med venlig hilsen
L. Simonsen
generalmajor
CH/FTK
Karup
Til Tivoliklubben
v/ Jørgen Kehling
Min hjerteligste tak for den venlige opmærksomhed ved min 70-års dag!
12618/1952
John Karlsson

Kære Præsident, Kære Kystartillerister
Med alle gode ønsker for julen og det nye
år.
Med venlig hilsen
K.E. Rosgaard
generalmajor
STCH/P/FKO
Vedbæk

Til Københavns afdeling
v/ Bent Nielsen
Min hjerteligste tak for den venlige
opmærksomhed ved min 70-års fødselsdag.
12618/1952
John Karlsson

Fra Danmarks Marineforening
Præsident Herluf Ruge
Kystartilleriforeningen
I anledning af årsskiftet sender Marineforeningen de bedste ønsker for det nye
år.
Med venlig hilsen
Otto Lichtenberg
landsformand

Til KAF Københavns afdeling
v/ Bent Nielsen
Hjertelig tak for den venlige hilsen med
gavekort, som jeg modtog i anledning af
min 65-års dag.
Venlig hilsen
8756/1959
Benny Mosgaard
Ametystvej 18
3060 Espergærde

Til Kystartilleriforeningen
Hovedkasserer Børge Andersen
Min hjerteligste tak for den personlige hilsen i anledning af min 70 års fødselsdag,
det glædede mig meget.
Med venlig hilsen
Thorkild Sandholdt
PS! Jeg har udleveret de medsendte indmeldelsesblanketter, så vi må sammen
håbe på flere nye medlemmer i KAF.
Til Kystartilleriforeningen
Sydjysk afdeling
Min hjerteligste tak for den venlige hilsen på min 70 års fødselsdag.
Med venlig hilsen
Thorkild Sandholdt
4
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Som det fremgår andetsteds i bladet,
har mange medlemmer fulgt min opfordring i sidste blad, til at fremsende
en nytårshilsen.
Samtidig har man givet bidrag til
festligholdelse af julen og nytåret for
de værnepligtige på tjenestestederne.
Ialt er der i år indgået kr. 8.200,- ,
som er en kærkommen forøgelse af
sidste års resultat. Et beløb som vi er
meget glade for, til støtte for vores
trængte økonomi.
Af ovennævnte beløb, har vi fremsendt kr. 2.000,- til de værnepligtige
ved Søværnets Tamburkorps, for at
forsøde deres jule- og nytårsvagter,
samt et tilskud i forbindelse med deres aktiviteter ude omkring, hvor de
har mange personlige forplejningsudgifter.
De mange takkeskrivelser, som
KAF modtager hvert år, beviser, hvor
kærkomment disse bidrag er til
festliggørelse af vagterne.
Det overskydende beløb vil således
støtte bevarelsen af vores smukke
blad, som vi ikke kan fremstille på basis af kontingentet alene.
Jeg vil samtidig bringe vore medlemmer og gode kammerater en hjertelig tak, fordi I igen i år har ydet
jeres bidrag, som bekræfter det gode
kammeratskab indenfor KAF og ud
til vore unge kammerater på tjenestestederne.
På Forretningsudvalgets vegne ønsker jeg hermed alle kammerater i
Kystartilleriforeningen, samt deres
familier et rigtig godt nytår 2002.
Børge Andersen
hovedkasserer

Velkommen i KAF
Raketafdelingen:

Århus og omegns afdeling:

Indmeldt ved Carit Andergren:
9067/773496/1967 Salgsassistent
John Mikkelsen Veise
Hedeparken 137, 2.tv., 2750 Ballerup

Indmeldt ved Poul Røll Sørensen:
9070/438151/1959 Autolakerer
Jørgen Christensen
Viby Ringvej 45, st.th., 8260 Viby J

Syd-Østsjælland:

Nordjyllands afdeling:

Indmeldt ved Anders Hansen:
9069/398101/1958 Chauffør
Børge Andersen
Vinkelvej 3, 4673 Rødvig Stevns

Indmeldt ved Jens Mosskov:
9068/469165/1961 Murermester
Arne Larsen
Vestergade 21, 9400 Nørresundby

KAF ønsker tillykke
FEBRUAR
91 år:
8060/13936/1937 Blikkenslager
Otto Weiss
Læsøgade 12, 2.th.
9000 Ålborg
(23.feb.)
80 år:
8072/1943 Pensionist
Niels Aage Hejlesen
Hesseløgade 12, 2.th.
9000 Ålborg
8102/17031/1943 Buschauffør
Hans A. Hansen
Ved Klosteret 3, 4.th.
2100 København Ø

(13.feb.)

9012/14255/1953 Poul Mortensen
Hovedgaden 42, 6971 Spjald (13.feb.)
65 år:
8771/481/1957 Benny Jensen
Tangmosevej 58, 1.
4600 Køge
(27.feb.)

(1.feb.)

(6.feb)

75 år:
2730/13572/1948 Skibstømrer
Werner Østerkjær Huus
Sønderupvej 10, 4242 Boeslunde (5.feb.)
3027/14827/1949 Lokomotivfører
Kaj Otto Jensen
Sct. Jørgensbjerg 44, st.tv.
4400 Kalundborg
(6.feb.)
9031/13353/1948 Overmontør
John Andersen
Anna Borgs Vej 20
3370 Melby
(11.feb.)
70 år:
5390/14424/1953 Mejeribestyrer
Villy Nørgaard Andersen
Jernvedvej 249
6771 Gredstedbro
(10.feb.)

En hilsen og tak
Da jeg pr. 1. januar 2002 har besluttet at stoppe på posten som
landssekretær i Kystartilleriforeningen, vil jeg gerne her
igennem bringe en hilsen og stor
tak for godt samarbejde til alle,
som posten i de forløbne 6 år har
bragt mig i forbindelse med.
Med kammeratlig
kystbassehilsen
Carit

8303/181017/1953 Pedel
Vagner Christensen
Stadionvej 3, 9510 Arden

8907/13550/1948 Leo Kristiansen
Teglvænget 1, 1.tv.
9000 Ålborg
(13.mar.)
70 år:
7493/13909/1953 Vicevært
Kjeld Knudsen
Jappesgade 41
4800 Nykøbing Fl.

(5.mar.)

8603/1949 Mekaniker C.J. Rasmussen
Hybensvej 36, 2605 Brøndby (16.mar.)

MARTS
80 år:
8144/88/1942 Orlogskaptajn
Otto Jørgensen
Lyngvej 10, 1.th.
2800 Lyngby

8819/12089/1951 Tømrer
Flemming Skov
Snebærvej 14, 8270 Højbjerg

(29.mar.)

75 år:
3470/312/1947 Maskinarbejder
Evald Juel Sønderskov
Dybdalsvej 20, Bjerre
8783 Hornsyld
(2.mar.)
2762/13610/1948 Tømrermester
Jens P. Mosskov
Strubjerg 186, 1.
9400 Nørresundby
(4.mar.)
7491/432/1948 Kaptajnløjtnant
Poul Bolmgren
Mjølnersvej 2, 4600 Køge
(7.mar.)

(19.mar)

8064/13107/1952 Cementarbejder
Mogens Th.S. Jensen
Hermodsgade 20
9000 Aalborg
(22.mar.)
65 år:
8975/284615/1956 Specialarbejder
Verner Jensen
Døckerslundvej 61 A
5000 Odense C
(11.mar.)
60 år:
8535/10342/1967 Sergent
Janne S.C.B. Rontiér
Søborghus Park 5, 1.th.
2860 Søborg

(1.mar.)

3654/13360/1948 Orlogskaptajn
Erik Hansen
Gartnervænget 61
3520 Farum
(13.mar.)

Sæt et stort X ved

lørdag den 8. juni
Da skal du nemlig deltage i

jubilarstævnet
som i år afholdes i

Kastellet

Forretningsudvalget
meddeler:
Forretningsudvalget (FU) har fra vor
landssekretær, Carit Andergren, modtaget meddelelse om, at han, efter eget
valg, ønsker at udtræde af FU med
udgangen af december måned 2001.
Forretningsudvalget takker Carit
Andergren for hans arbejde i FU, og
for det arbejde han har udført i Foreningen Middelgrundsfortet, samt
hans store arbejde med indretningen
af Kystartilleriforeningens udstilling
på Middelgrundsfortet.
Forretningsudvalget
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Kammeraterne ønskes godt nytår 2002
Konsulent
Carit Andergren
Overdrevsvejen 86, Lellinge
325274/1957

6

Inger Dreier
Ringparken 20
Holstebro

Hundredemandsforeningen
af Kystartillerister

Revisor
Børge Andersen
Enghavevej 10, Grenå
285497/1956

Pensionist
Tage Ejler
Gefionsvej 110, Helsingør
13310/1936

Harly K. Immersen
Østergade 2, Augustenborg
443896/1960

Tømrer
Leif Melby Andersen
Skovmarken 7, Hundested
397320/1958

Kaptajnløjtnant
Tage Frandsen
Vigerslev Alle 68, Valby
13708/1937

Telefonformand
Werner Isager
Dalstrøget 62, Søborg
2722/1942

Pædagog
Torben Andersen
Lindenowsgade 9, København Ø.
17800/1951

Købmand
Villy Frandsen
Poppelalle 73, Hareskov, Værløse
14569/1949

Pensionist
Holger Jacobsen
Sportsvej 13, Glostrup
14877/1939

Vagtmester
Mogens Badino
Bentzonsvej 1, Frederiksberg
292624/1956

Kommunalarbejder
Jørn Fredskilde
Lundtoftevej 208, Kgs.Lyngby
324311/1957

Redaktør (BIEN) Henning A. Jensen
1613 Brewster Avenue
Redwood City, California
16415/1942

Vaskeriejer
Frode Birkmose
Parkvej 9, Roskilde
12951/1947

Fhv. Kæmner
Flemming Grube
Søtoften 15, Ærøskøbing
14222/1953

Lokomotivfører
Kaj Otto Jensen
Sct.Jørgensbjerg 44, Kalundborg
14827/1949

Poul S. Bjerre
Istedvej 8, Silkeborg
12199/1946

Kedelpasser
Henning Hammelsvang
Nyvej 43, Ulbølle, V. Skerninge
285415/1956

Specialarbejder
Otto Jensen
Elmevej 4, Karup
13329/1952

Premierløjtnant
Eigil M.S. Bruun
Søvej 26, Værløse
13806/1948

Fabrikant
Elith Norup Hansen
Bavnehøj Park 34, Værløse
14598/1939

Forretningsfører
J. Juel-Jensen
Ndr. Ellebygaard, Ellebyvej 11, Rønne
12307/1946

Direktør
Børge Tornø Bülow
Grønlunds Allé 34 A, Rødovre
17598/1951

Kaffehandler
Frode Hansen
Nis Petersens Vej 10, Kolding
15130/ 1949

Personalechef
Per Johansen
Rugbjerg 8, Greve
13733/1953

Konsulent
Mogens Børresen
Park Allé 41, Ølstykke
397184/1958

Kontorchef
Jørgen H.D. Henriksen
Odensegade 6, København Ø
15555/1940

Buschauffør
Helge Jørgensen
Østergårds Allé 52, Odense SV
14047/1948

Bagermester
Eloff Christensen
Parallelvej 22, Pandrup
17348/1945

Ingeniør
Børge Hesselholdt
Østerhøj Bygade 70, Ballerup
12587/1952

Fabrikschef
John Edvard Karlsson
Priorlodden 13, Brøndby
12618/1952

Pensionist
Arthur Conradsen
Hørgård 173, Aabenraa
17565/1945

Major
Benny Horn
Ornebjergvej 53, Vordingborg
204648/1954

Ærespræsident
Jørgen Kehling
Bredstensvej 8, Rødovre
12292/1933
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Kammeraterne ønskes godt nytår 2002
Ingeniør
Adolf Kernwein
Fasanvej 6, Kolding
14521/1939

Servicechef
Bent Nielsen
Egyptensvej 16, Kastrup
7435/1951

Formand
Poul Schacke
Druehaven 45, Valby
244462/1955

Kystartilleriforeningen
Københavns afdeling

Skrædder
Christian Nielsen
Norgesvej 27, Kolding
15451/1940

Håndværkerformand
Ole Schack
Rypevej 8, Augustenborg
284630/1956

Kystartilleriforeningen
Randers og Omegn

Afdelingsleder
Ernst M. Nielsen
Munkedammen 16, Brøndby
15778/1950

Elinstallatør
Erik Skov
Tane Hedevej 15, Blåvand
13946/1937

Kystartilleriets
Skyttegruppe

Pensionist
Ejner Nielsen
Holmen 5, Magleby, Klippinge
16484/1950

Filmkonsulent
Poul Røll Sørensen
Langenæs Alle 44, Århus C
438392/1959

Pensionist
Arthur Linnet Larsen
Skovhøjen 1, Hejnsvig
12726/1947

Afdelingsleder
Ole Bæk Nielsen
Jacob Appels Allé 88, Kastrup
438850/l959

Direktør
Torben Thams
Fullerton, Los Angeles, California
13920/1948

Portner
Jens Larsen
Byparkvej 118, Glostrup
Årgang 1937

Aktivitetshandler
Frits B.V. Olsen
Foldbyvej 46, Kastrup
1720/1946

Pensionist
Otto Thorhauge
Iranvej 6, København S.
12955/1952

Malermester
Werner Larsen
Søndervangs Allé 26, Valby
1100/1934

Orlogskaptajn
E. Hartvig Pedersen
Kirkebroen 35, Hvidovre
13031/1935

Tivoliklubben
v/Jørgen Kehling
Bredstensvej 8, Rødovre

Maskinarbejder
Sigfred Madsen
Søndergade 3, Hurup Thy
438073/1959

Frisør
Niels Chr.Pedersen
Hovedgaden 62, Snedsted
14073/1948

Togfører
Knud Tolstrup
Bakke Allé 11, Åbyhøj
9021-53/1952

Tømrermester
Jens P. Mosskov
Strubjerg 186. Nørresundby
13610/1948

Vognmand
Willy Pedersen
Vandværksvej 1, Magleby, Klippinge
12914/1952

Bankfuldmægtig
Poul Erik Topp
Søndergårdsvej 16, Søborg
13059/1935

Gårdejer
Egon Møller
Tørskindvej 62, Randbøl
204772/1954

Hotelejer
Bent Rasmussen
Christiansted, Sct.Croix, Virgin Islands
483833/1961

Direktør
Kurt Klein Taanquist
Udsigten 8, Ørbæk
438962/1959

Teknisk-Serviceleder
Flemming Nicolajsen
Vildkildevej 21, Hedehusene
438886/1959

Køkkenchef
Jens Rasmussen
Grønholtvej 48, Hvidovre
285531/1956

Maskinarbejder
Jean Vagner Vædele
Kastanievej 8, Holbæk
OKE 104/1942

Fiskesorterer
Bent Nielsen
Langholmvej 4, Agger, Vestervig
284403/1956

Vicepolitikommissær
Herluf Ruge
Vandlingvej 22, Haderslev
12240/1951

Aabenraa Bogtrykkeri
Vestermarksvej 21, Aabenraa
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Jubilarer 2002

25 års Jubilæumstegnet

50 års Jubilæumstegnet

70 års Diplomet

60 års Jubilæumstegnet

40 års Jubilæumstegnet

Hovedafdeling:
50 års jubilar:
388/14942/1939 Tømrer Egon Laursen
Vester Allé 26, 8600 Silkeborg

40 års jubilar:
643/12997/1952 Tømrermester
Erik Jensen
Stevnsvej 102, Strøby Egede, 4600
Køge

40 års jubilar:
640/14616/1949 Knud Christensen
Biskop Svanesvej 51, 3460 Birkerød

25 års jubilarer:
742/438968/1959 Politiassistent
Kaj Aa. Sørensen
Granlunden 65, 2635 Ishøj
742/17800/1951 Pædagog
Torben Andersen
Lindenowsgade 9, st.tv.
2100 København Ø

Raketafdelingen:
25 års jubilar:
743/771883/1967 Generalmajor
Kurt Ebbe Rosgaard
Rytterhaven 37, 3520 Farum
Lolland-Falster:
60 års jubilar:
123/14619/1939 Overlærer
William Andersen
Norgesvej 22 B, st.th.
4800 Nykøbing Fl.

Københavns afdeling:
65 års jubilar:
864/13059/1935 Bankassistent
Poul E. Topp
Søndergårdsvej 16, 2860 Søborg

50 års jubilarer:
390/16754/1950 John Breiting
Engstien 7, 2980 Kokkedal
398/17598/1951 Direktør
Børge Tornø Bülow
Grønlunds Allé 34 A, 2610 Rødovre
8
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743/106/1951 Servicechef
Bent Nielsen
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
744/12783/1947 Snedker
Georg J. Nielsen
Tårnby Torv 12, 2.th., 2770 Kastrup
745/1720/1946 Antikvitetshandler
Frits B.V. Olsen
Foldbyvej 46, 2770 Kastrup

Esbjerg og omegns afdeling:
40 års jubilar:
642/14567/1953 Snedker
Johs. Lauridsen
Novrupvej 24, 2.tv., 6705 Esbjerg Ø

Jylland Midt-Vest afdeling:
40 års jubilar:
644/12039/1932 Eletroinstallatør
Svend Bisgaard
Kærvej 23, 7850 Stoholm

Nyt fra afdelingerne
Københavns afdeling
Generalforsamling
Bestyrelsen indvarsler hermed til ordinær
generalforsamling
torsdag den 7. marts kl. 19:00
i 1. Regiment’s lokaler, Laksegade 32
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før.
Som sædvanlig spiser vi sammen efter generalforsamlingen. Vi får 3 stk. smørrebrød + ost for 55,- kr..
Bindende tilmelding skal ske
senest den 3. marts til
Kurt Læsøe på tlf. 32 54 17 42 eller
Hans Christiansen på tlf. 32 50 76 14.
Vel mødt på generalforsamlingen.
Hans Christiansen
sekretær

†
526/543/1928

Børge Gronemann
* 04.05.1908

† 29.11.2001

Vor gode kammerat, fhv. portør
Børge Gronemann, er stille afgået
ved døden efter kort tids indlæggelse
på Rigshospitalet.
Børge Gronemann har været trofast medlem af Kystartilleriforeningen siden sin indkaldelse i 1928,
og har således været medlem i 73
år, og var ligeledes medlem af Tivoli klubben gennem mange år.
I 1981 blev Børge æresmedlem af
Københavns afdeling, og i 1985
modtog han Kystartilleriforeningens hæderskors.
Børge har altid været meget aktiv
i afdelingen. Selv de sidste år mødte
han op til vore arrangementer, under ledsagelse af sin trofaste datter,
Vibeke, indtil alderen og svageligt
helbred satte stopper for hans deltagelse.
En trofast og god kammerat er gået
bort.
Æret være
Børge Gronemanns minde
Bent Nielsen

Tak
I anledning af min fader, Børge
Gronemann’s død, føler jeg trang til
at takke KAF’s Københavns afdeling
samt Tivoliklubben for den venlighed
der er udvist Far gennem årene.
Samtidig vil jeg takke foreningen
for venlig deltagelse ved Fars bisættelse den 4. december.
KAF ønskes alt godt fremover.
Vibeke Gronemann

Skyttegruppen
Juleskydningen
Så har vi atter på det nærmeste lagt et år
bag os og det blev tid til Juleskydningen
som det sidste arrangement i 2001.
En snes skytter og gæster havde fredag
den 14. december givet møde i Kælderen
for at hygge sig en stund med æbleskiver,
glögg m.v., samt skyde på de drilske særlige skiver, der bliver benyttet ved denne
lejlighed.
Ovnen og kogepladen blev rigget til og
snart bredte der sig en umiskendelig ‘juleduft’ af varm glögg, og klog af skade
havde man venligt men bestemt henstillet til undertegnede om at holde sig til
æbleskiverne og lade mere kompetente
folk stå for ‘marmeladevinen’, som glögg
undertiden bliver kaldt. Sikkert en udmærket fordeling af ‘skafningen’, for glögg’en
havde et passende indhold af rødvin i modsætning til engang for ‘mange år siden’
(og så siges det, at menneskenes hukommelse er kort!). – Ja tak! Fadæsen bevares
stadig i frisk erindring!
Nok om det, - både æbleskiver og glögg
smagte godt og blev sat til livs med god
appetit. Werner måtte dog tilsætte sit krus
glögg en 4–5 skefulde flormelis, da den
ellers var for sur efter hans mening – den
sukkergris.
Skydningen blev afviklet planmæssigt.
Nogle fik lidt hjælp, men det er jo tilladt,
ligesom skydestillingen er (meget) fri,
men det er jo også kun for sjov!
Resultaterne blev, at Leo fik 47 point,
Alex, Claus og Steen hver 45 point, Alice,
Bjarne og Børge hver 42 point og Anita
40 point. Hanne blev en sød ‘Jumbo’ med
10 point.

Præmier – en del muligvis med tilskud
fra ‘Tandlægeforeningen’ – blev fordelt til
de heldige.
Herefter var det godt med en øl/vand til
at skylle ‘sukkervandet’ af munden, inden vi med et ‘Glædeligt jul og på godt
gensyn i det nye år’ skiltes for at gå hver
til sit.
L.S.
Julefrokosten
Skyttegruppens julefrokost den 7. december 2001, blev atter afholdt i 1. Regiments
lokaler i Laksegade, hvor en snes skytter
og gæster mødtes kl. 19 til en hyggelig
stund.
Efter det såkaldt akademiske kvarter,
kunne selskabet sætte sig til et smukt pyntet julebord, hvor Herdis og Max havde
kræset op med alskens gode sager, som
nu hører en julefrokost til: Sild i forskellige ‘forklædninger’ som varm fiskefilet,
flæskesteg, æbleflæsk, mørbradbøf, lun leverpostej og sylte - ikke at forglemme.
Alt var som sædvanlig særdeles veltillavet, og der var rigeligt, så selv den mest
hungrige blev rigelig mæt (ellers har vedkommende kun sig selv eller sin her unødvendige beskedenhed at takke derfor).
Afslutningsvis blev der serveret diverse
oste, som - med en enkelt undtagelse –
var rigtig velsmagende. Undtagelsen (det
står for referentens helt personlige smag)
var et ostelignende uhyre af ubestemmelig (høj) alder med en – pænt sagt – odeur,
der vistnok må betegnes som en på det
nærmeste radikal krænkelse af almindelig anstændig medmenneskelighed. Ikke
engang Werners cerutter formåede at fortrænge ‘duften’, og det siger ikke så lidt!
(fortsættes næste side)

Redaktøren skriver:
Med en tak til alle, der i det forløbne år har bidraget med stof og
indlæg i KAF-bladet, og med
håbet om et fortsat godt samarbejde også i det kommende år, ønskes alle medlemmer og alle bladets øvrige læsere et godt og lykkebringende nytår.
Eigil M.S. Bruun
Kystartilleribladet 1/02
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Nyt fra afdelingerne
Skyttegruppen (fortsat)

Alligevel hørtes adskillige udtale lovprisninger af ‘djævelskabet’, hvilket får
en til at undre sig over, hvad det er for en
slags personager, man deler skytteforening
med. Uff!
Efter frokosten blev der serveret kaffe,
og gaverne fordelt med velvillig bistand
af Alice og Jan.
Atter i år var der sjove påhit, hvor bl.a.
Erik erhvervede sig en rigtig ‘charmeklud’, så han fik julelys i øjnene ved tanken om, hvilke muligheder en sådan kan
åbne.
Lisbeth grundlagde sin kommende formue, ved at lade sin nyerhvervede lyserøde sparegris gå rundt, og efter lyden at
dømme, blev den fodret godt.
Efter julegaverne havde Alice sponsoreret et lille lotteri, hvor man, ved at gætte
et forudbestemt tal fra en lukket liste, opnåede en lille gave.
Her hæftede man sig især ved Per’s gevinst: Et par underbukser af meget konservativt, rummeligt snit, så den gode
mand bliver ganske sikkert et kosteligt
syn, når han fører sig frem i ‘permissionerne’.
Klokken blev henad 23, inden vi tog afsked med en forståelig træt Herdis og Max,
med ønske om en god jul samt - endnu
engang - en dejlig aften i Laksegade.
Tak til alle deltagende for godt og muntert selskab.
S.

TAK!
I forbindelse med årets fugleskydning på
Dragørfort, oplevede jeg den store ære at
modtage Kystartilleriforeningens Hæderskors.
Må det være mig tilladt her at give udtryk for min glæde og taknemmelighed
overfor Kystartilleriforeningen samt kammeraterne her for den påskønnelse, der således er blevet mig til del.
Hjertelig tak med de bedste ønsker for
det nye år, såvel for foreningen, som for
den enkelte kammerat.
Werner Larsen

Det er stadig tilladt
at træne til

landsskyttestævnet
i Århus
den 13. april

10

Kystarilleribladet 1/02

†
Jens Frederik Holm Knudsen
* 30.01.1917
Med sorg erfarer vi, at vor gode kammerat, medlem af Skyttegruppen siden
1949, Frederik Holm Knudsen (HK eller ‘Bageren’, som vi ofte kaldte ham)
er død.
HK kom som ganske ung til København med såre beskedne midler, vistnok 7 kr., og kom her i lære som bager.
I årenes løb fik han ved sin store flid
og gode sans for redelig og sund forretning ‘foden under eget bord’, idet
han blev selvstændig bagermester –
først på Amager og sidenhen i City,
hvor hans forretning ‘Marstrand’ i
Købmagergade vandt et godt og velfortjent renomé.
HK afhændede forretningen til sin
søn, der - velsagtens i samråd med HK
- flyttede den til Illum og udvidede med
Café Norden på Amagertorv, hvor HK
– endskønt pensionist – stadig var aktiv og i næsten daglig vigør, så længe
helbredet tillod det.
HK har været medlem af Skyttegruppen i mere end 50 år. Godt op i
årene var han stadig en aktiv skytte og
selvskreven til vore møder og fester, ligesom han i en periode var medlem af
Skyttegruppens bestyrelse.

† 06.12.2001
HK var i mange mange år særdeles
gavmild med lækkerier fra bageriet,
som han meget ofte havde med til os i
‘Kælderen’ eller til julefrokoster eller
andre sammenkomster, og rigtig mange
skyttekammerater har således indtaget
adskillige overskydende kalorier, for
HK’s brød var bare så godt, at fornuften måtte vige for ‘den søde tand’. Var
HK’s helbred i de sidste år i nogen grad
præget af kamp mod sygdom, så var
hans livsmod dog, så vidt vi ved, uforandret, og han var aktiv både i bageriet og sommerhuset, som begge havde
bragt ham så megen glæde, så langt
kræfterne slog til.
HK sov stille ind på Københavns
Amtssygehus i Herlev den 6. december – knap 2 måneder før hans 85-års
fødselsdag.
Et hæderligt og flittigt menneske –
en god skyttekammerat er ikke mere.
I taknemmelighed, og med vore tanker til HK’s hustru gennem 62 år samt
hans øvrige familie udtaler vi
Æret være
Frederik Holm Knudsens minde
Skyttegruppen

Frederikssund afdeling
Efterårsfesten
Lørdag den 24. november var dagen, hvor
afdelingens efterårsfest fandt sted. 26 deltagere til ‘Oksebryst i Peberrod’.
En dejlig eftermiddag med hygge og
kammeratligt samvær.
Efter middagen blev der afholdt auktion
over en flot ‘Købmandskurv’, sponsoreret af Ole Aastad fra Slangerup. Kurven
indbragte kr. 949,- . Sidste bud kom fra
Palle Berg Jensen fra Ølstykke, som således kunne ‘fragte’ denne hjem.
Deltagerne gav alle udtryk for endnu et
godt arrangement i de hyggelige lokaler i

Hundested Marineforening.
Prisen var - alt inklusive - også kun kr.
100,- pr. deltager, og festen gav et pænt
overskud.
Generalforsamling
Det næste vi nu kan se frem til, er generalforsamlingen, som vil finde sted
lørdag den 16. marts
Nærmere vil tilgå medlemmerne skriftligt, så sæt allerede NU kryds i kalenderen.
På bestyrelsens vegne
Gert Juhl

Nyt fra afdelingerne
Raketafdelingen
Foredragsaften
fredag den 22. februar kl. 18:00
i Kastellet
Gælder alle KAF-medlemmer!
Mange raketfolk husker sikkert vores besøg på Kriminalhistorisk Museum for et
par år siden.
Besøget gjorde stort indtryk på alle, og
vores guide Poul Fjeldgård, som alle vist
kender fra TV, fortalte os, at han gerne
holdt foredrag om hans tid i tysk koncentrationslejr under besættelsen.
Han holder dog ikke foredrag for 1015 mennesker, og for at nå op på et passende antal er det nærliggende, at prøve
at få et samarbejde i gang på tværs af afdelingerne. Dels vil det styrke hele foreningen, og dels vil der være flere om at
få en uforglemmelig aften. Desværre er
der ikke mange af ‘de gamle’ som vil tale
om denne mørke tid. Det er synd, for vi
kan lære meget af det, og set i lyset af,
hvad der sker både i Danmark og andre
europæiske lande, trænger vi vist alvorligt til det.
Vores nærmeste ‘nabo’, Københavns afdeling, er med på idéen, og arrangementet vil blive afholdt i Kastellets nordre Magasin med efterfølgende spisning.
Alle er velkomne, men der kan max.
være 60 deltagere, så det er med at
komme ud af starthullerne, hvis man vil
have denne enestående chance for at nyde
et spændende foredrag, så det følger princippet ‘Først til mølle’.
Vi har, som antydet, oplevet Poul Fjeldgård på slap line før, og vi kan love, at
det er en fornøjelse bare at høre ham fortælle. Hans evne til at fange sit publikum’
er enestående, så glæd jer!
Der vil være forloren skildpadde kl.
19:00 og foredrag kl. 20:00 til en pris af
kr. 95.- pro snabel.
I kan trygt stole på, at Bente nok skal
‘kradse’ skillingerne ind i løbet af aftenen!
Mød talstærkt op, så både Poul Fjeldgård og KAF får en fornøjelig aften.
Sidste frist for bindende tilmelding er
den 8. februar til
Jørgen og Bente på tlf. 35 35 08 29

Generalforsamling
Raketafdelingen afholder sin ordinære generalforsamling
fredag den 5. april kl. 18:00
i Kastellet
med dagsorden i henhold til lovene
Bemærk det sene tidspunkt. Det skyldes, at Kastellet ikke har plads til os i marts
måned.
Også her bliver vi forkælet af Kastellets
cafeteria, så det kan varmt anbefales at
møde talstærkt frem, ikke blot på grund
af den gode mad, men i høj grad også for
at ‘være med ved bordet’, når det nye års
aktiviteter skal planlægges.
Som til alle arrangementer i Kastellet,
møder man op i god tid, så man kan få sig
en hygge-sludder i baren før generalforsamlingen løber af stabelen.
Pris for gule ærter + 1 øl: kr. 50.- pr.
tryne. Snaps må man selv medbringe.
Bindende tilmelding sker, underligt
nok, hos Jørgen og Bente senest den 22.
marts.
Telefonnummeret burde I kende nu!
Opfordring til medlemmerne
Husk at betale jeres kontingent til tiden.
Bente får utallige rykkere fra hovedkassereren, og det er hun ved at være gevaldigt træt af. Det gør bestemt ikke hendes travle hverdag lettere.
Vi kan ikke være det bekendt, hverken
overfor Bente, hovedkassereren eller de
øvrige afdelinger.
Kontingent skal være betalt
senest 15. februar.
Er det forholdsvis beskedne kontingent
ikke indgået til tiden, betragter Raketafdelingen medlemmet som udmeldt!
Det er ikke ligefrem skånekost, men vi
er nødt til det, hvis vi fortsat skal bevare
vores troværdighed.

Syd-Østsjællands afdeling
Året, der gik ...
Så runder kalenderen
– allerede – igen et årsskifte, og såvel i
den gamle forening som privat, er det den
tid man først ser tilbage på det forløbne
år, og ligesom gør op i regnskabet om det
nu også blev til det, man havde ønsket og
planlagt.

I Syd-Østsjællands afdeling har vi - bestyrelsen - absolut ikke grund til at beklage os. Vi har kunnet byde velkommen
til nye medlemmer og vi har haft lejlighed til at mødes til forskellige arrangementer.
Hver gang vi har indbudt eller ‘indkaldt
til mønstring’, har vi følt opbakning
blandt alle medlemmer. Så er det en fornøjelse at være med i bestyrelsen.
Tak for jeres – og familiens – opbakning til vore arrangementer!
Vi har på den årlige generalforsamling
ændret vores afdeling navn til Syd-Østsjælland, og det er blevet godt modtaget
af den halvdel af medlemmerne, der ikke
kunne være til stede.
Et par hyggelige sammenkomster med
ledsagere både på Beldringe Hjemmeværnsgård i februar, og senere ved besøg
på en strudsefarm, med efterfølgende spisning, havde begge gange stor tilslutning.
Sommerarrangementet på Svansbjerg
skydeanlæg var igen en succes med Erna
og Anders Hansen som primus motorer.
Det går helt sikkert ikke af mode, men
må gentages.

og
Året, der er kommet ...
Fødselsdagsfest
Vi lægger ud med en lille beskeden fødselsdagsfest i anledning af, at den tidligere Sydsjællands afdeling har eksisteret
i 85 år, søndag den 13. januar.
Der er udsendt indbydelser til alle medlemmer med ledsager.
Vi skal på Beldringe Hjemmeværnsgård
ved Præstø, og hygge os i hinandens selskab søndag eftermiddag med spisning og
andet hyggeligt.
Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er planlagt til
tirsdag den 5. marts
på Stensved kaserne.
Vi starter kl. 18:00 med fællesspisning
og derefter generalforsamlingen.
Vi satser på, at rigtig mange vil møde
op og give bestyrelsen gode råd om fremtidige arrangementer.
Den altid aktive Anders Hansen har allerede startet træningsskydninger på
Hotherskolen i Hårlev, for nu må og skal
(fortsættes næste side)
Kystartilleribladet 1/02
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Nyt fra afdelingerne
Syd-Østsjællands afdeling (fortsat)

vi altså have nogle pokaler vristet fra de
jyder. Der er fortsat ledige pladser både
for herrer og damer.
Landsskyttestævnet
I år skal landsskyttestævnet afvikles i Århus
lørdag den 13. april
med Århus og omegns afdeling som arrangør.
Besøg på Flådestation Korsør
Bestyrelsen har talt om, men ikke planlagt, at lave et besøg på Flådestation Korsør i sommerens løb, men kom og giv os
gode tip om mulige arrangementer.
Jubilarstævne
Så skal vi jo ikke glemme, at det årlige
jubilarstævne afvikles i Kastellet
lørdag den 8. juni
Her er jubilarerne alle, der er indkaldt i
årstal, der ender på 2 eller 7, men alle
andre er meget velkomne og der er altid
nogle rigtig glædelige gensyn til disse
jubilarstævner.
Vel mødt!
Med disse ord sender bestyrelsen de bedste hilsner til alle medlemmer med familier med ønsket om et
GODT NYTÅR
Benny Horn

Fyns Stifts afdeling

†
Ove Sørensen
* 7.12.1929 † 23.11.2001
Det er med sorg vi må meddele, at
vor kære kammerat og mangeårige
bestyrelsesmedlem for Fyns Stift
afdeling
7206/17912/1951 Ove Sørensen,
Møllevænget 4, Odense SV
er afgået ved døden.
Æret være hans minde
På afdelingens vegne
Tage Knudsen
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Esbjerg og omegns afd.
Generalforsamling
Esbjerg og omegns afdeling afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 14. marts kl. 18:00
på restaurant ‘Parken’
Vognsbøl Parken, Søvej 9, Esbjerg
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen spiser og
hygger vi os i samvær med vore piger.
Af hensyn til spisningen, er tilmelding
nødvendig senest den 10. marts til
Leif Larsen på tlf. 7539 3110 eller
Villy Nørgaard Andersen på tlf. 7543 5011

på øerne, og samtidig fik de en lille en til
halsen.
Fredag til eftermiddagskaffen begyndte
gæsterne til aftenens fest at indfinde sig.
Der blev hilst, snakket og grinet meget.
Kl. 18:30 blev dørene slået op til festsalen, som var fint udsmykket. Bordene
var smukt pyntede, musikken var på plads
og indtogsmarchen spilledes.
Alle fik sig placeret ved bordene, og formand Viggo bad alle rejse sig for indførelse af fanen. Efter fanens ankomst bød
Viggo (formanden) velkommen til ærespræsident Jørgen Kehling, præsident Herluf Ruge og alle øvrige gæster, ialt 102
personer.

Nytårshilsen
Esbjerg og omegns afdeling ønsker alle
medlemmer og deres familier et godt og
indholdsrigt nytår, med tak for året der er
gået.
På bestyrelsens vegne
Leif Larsen

Sydjysk afdeling
Viggo byder velkommen

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes
lørdag den 9. marts kl. 10:00
på Haderslev kaserne
Dagsorden vil inden denne dato blive tilsendt.
Reservér allerede nu datoen, og mød op,
så I kan deltage i afdelingens fremtidsplanlægning.
VM
Efterårsfesten
- fredag den 16. november, startede allerede torsdag eftermiddag kl. 14, hvor 8
gamle kystbasser med damer ankom til
Agerskov kro. De indkvarteredes i kroens nye luksus dobbeltværelser. Allerede
ved eftermiddagskaffen følte de sig som
én stor familie, hvor snakken gik om
gamle dage på forterne.
Damerne fik dog hurtigt nok af al den
soldatersnak og gik på støgtur på Agerskovs hovedgade.
Ved luksus middagen blev de klar over,
hvad der ventede dem dagen efter. Ud på
aftenen samledes de på værelserne og
snakken gik; der vistes billeder fra tiden

Derefter samledes Bassekoret med dirigenten Kaj på scenen og sang 3 sange,
som blev godt modtaget af gæsterne.
Nu var alle også klar til at gå i lag med
sildene; her skulle mange nok have hørt
efter, for kroman Peter Otte fortalte os,
hvad vi skulle igennem af retter.

Herluf i fuld ‘auktion’ (efter stokkemetoden)

Da silden og nogle af de ‘klare’ var kommet indenbords, samledes Bassekoret igen
på scenen, hvor de sang 4 sange mere.

Nyt fra afdelingerne

Et udsnit af det store selskab

Den ene sang var forfattet af Viggo, og 2
sange af Henning Andersen – disse var
skrevet i aftenens anledning.
Som ekstranummer leverede de sangen
‘I skovens dybe stille ro’ flerstemmigt.
Som dirigenten sagde: – Bassekoret er ret
nyt, men vi kommer igen til næste år, så
skal I bare høre sang.
Så kom de varme retter (4 stk.).
Efter disse blev der holdt auktion over
pakker, som Bassekorets medlemmer
havde skænket. Der kom også et pænt
overskud ud af det, nok mest pga. den formidable auktionarius som personificerede
sig i præsident Herluf, som på en dygtig,
morsom, idérig og - næsten grænsende sig
til frækhed - måde at gennemføre auktionen på.
Så var det ‘det store ta’ selv-bords’ tur;
sjældent (måske aldrig) er der set en sådan overflod af skønne retter (jeg opgiver
at nævne dem alle, så er der ikke spalteplads nok).
Musikken havde spillet taffelmusik under spisningen, men nu kom dansemusikken. Dansegulvet var fuldt af dansende
par hele resten af aftenen, som ved 1:30tiden afsluttedes med at vi sang ‘Skuld
gammel wenskaw rent forgo’.
Efter morgenbordet næste morgen, drog
alle hjemad, med endnu en god weekend
i gode saldaterkammeraters lag, – takket
være Ole, Børge og Viggo’s initiativ og
store arbejde, med at få et sådan arrangement stablet på benene. TAK!
Reservér allerede nu
weekenden den 15. november 2002.
– Alle kystbasser med ledsager er velkomne til at opleve dette.
VM

Juleskydningen på
‘Skydeloftet’
Med julelys i øjnene
deltog 34 medlemmer i
Sydjysk afdelings
‘Julehyggeskydning’
torsdag den 6. december.
Skydningen markerer ikke blot, at julen nu
står for døren, men
også det, at første halvdel af skydesæsonen er overstået.
Lokalet var igen julesmykket med juledug, lys og gran på bordene og meget
mere, - julestemningen var også mødt op.
Der blev snakket - og smagt på årets julebag, og udvekslet erfaringer og gode råd
ud i den store julebagekunst. Herluf medbragte nogle eminente ægte sønderjyske
fedtkager fra bagermester Wandahl i Varnæs.
Traditionen tro, var der også i år små
julepakker som præmie til den festlige del
af juleskydningen, - igen i år de populære
sønderjyske pølser fra Pølsegården i Haderslev.
De heldige vindere blev:
Damerækken:
1. Kamma Poulsen
49 point
2. Anna Larsen
48 af 50 mulige.
Trøstpræmie til Mona Sørensen
Herrerækken:
1. Bent Rasmussen
48 point
2. Christian Hansen
47 af 50 mulige.
Trøstpræmie til Peter Jessen
Traditionen tro, skydes der denne aften
om ‘Polly’s Mindepokal’, der i år gik til
Poul Erik Poulsen med 48 point af 50 mulige.
Tillykke til alle vinderne!
Aftenen afsluttedes med et par lækre
stykker smørrebrød. Den kære formand
ønskede alle en glædelig jul og et godt
nytår og kvitterede med en flaske snaps
til brødet. Da steg julehumøret med et par
ekstra point.
Tak for en dejlig aften!
Alle skytterne i Sydjysk afdeling sender
en hilsen med ønsket om et rigtigt godt
nytår 2002 til alle KAF’ere ud over det
ganske land og håber på et gensyn i Århus til landsskyttestævnet den 13. april.
Med KAF–hilsen fra
Skydeudvalget i Sydjysk afdeling

Randers og omegns afd.
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til afd. ordinære generalforsamling
tirsdag den 19. marts kl. 19:00
hos Eigil Froberg,
Smedegyde 2, Ørsted
Dagsorden ifølge lovene.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i
hænde senest 8 dage forinden.
Vi starter som sædvanlig med spisning
af gule ærter med tilbehør.
For beregning af mængden heraf, må
tilmelding ske senest 12. marts til undertegnede på tlf. 8645 4118 (aften).
Reservér allerede nu denne aften i kalenderen.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer
- nye som gamle, til at møde op, så vi kan
få en god generalforsamling og en hyggelig og kammeratlig aften sammen.
P.b.v.
John Heide
formand
Stiftelsesfesten
Afdelingen afholdt tirsdag den 6. november sin 55. stiftelsesfest hos ‘Anne Marie’. Vi var mødt ialt 24, iberegnet damerne.
(fortsættes næste side)

†
Gunnar Kristensen
* 3.9.1937

† 2.1.2002

Det er med sorg vi må meddele, at
vor kære kammerat
285583/1956 Gunnar Kristensen
Gl. Jennumvej 10, Randers
er afgået ved døden.
Som holdkammerat på MFT og
DFT i årene 1956 og 1957, kendte vi
ham som ‘Røde Gunnar’, og oplevede
mange gode sammenkomster med
ham.
Æret være hans minde
285497/1956
Børge Andersen
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Nyt fra afdelingerne
Randers afdeling (fortsat)

Formanden, John Heide, bød forsamlingen velkommen, med en speciel hilsen
til de nye medlemmer, som vi fik på
hvervedagen. Fra vort ældste medlem,
Poul Olsen, Randers, havde vi modtaget
en hilsen.
Før vi begyndte på menuen, drak vi,
sædvanen tro, dronningens skål, og derefter sang vi ‘Den danske kyst’.

Århus og omegns afdeling arrangerer

Landsskyttestævne 2002
lørdag den 13. april
Sted:

Skytternes Hus, Møllevej 19, Århus
Fest og indkvartering :

Feriehjemmet i Skæring
Plantagevej 14
Musik ved:

Axel Boel’s 1-mands orkester

John Heide gratulerer Arne Nielsen

Efter første ret, som bestod af flæskesteg stegt som vildt m. diverse tilbehør,
kaldte formanden vort medlem, Arne Nielsen, Veggerslev, frem foran forsamlingen
for at overrække Arne sit 25-års jubilæumstegn. Vi sang nu KAF-sangen, og
Arne fik sit velfortjente Hurra.
Før desserten, som bestd af hjemmelavet is m. varm hindbærsovs, sang vi så
‘Når kastanjen sit brudelys tænder’.
Efter en kort pause kom kaffen og småkagerne på bordet - sammen med raflebægrene, for nu skulle vi til at spille om
pakkerne, som vi havde haft med. Pakkespillet foregik til stor morskab for alle, indtil klokken ringede og alle pakkerne havde
fundet sig en ejermand.
Formanden tog igen ordet og takkede
for det store fremmøde og en god aften,
og med håbet om snarligt gensyn til generalforsamlingen i marts, ønskede han
os en god hjemtur.
Aksel
Randers afdeling ønsker godt nytår
Bestyrelsen for Randers og omegns afdeling, vil herigennem gerne ønske alle sine
medlemmer og familie et rigtigt godt
nytår, med tak for gode fælles oplevelser i
året der gik.
Ligeledes vil vi endnu en gang byde alle
vore nye medlemmer rigtig hjertelig velkommen i afdelingen.
På snarligt gensyn til alle, og vel mødt til
årets kommende arrangementer.
På afdelingens vegne
John Heide
14
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Da der ved festen om aftenen kun er plads til
60 gæster, og der er plads til 54 overnattende gæster,
må princippet om ‘først til mølle...’ gælde.
Tilmelding kun igennem din lokale afdeling senest den 20. marts
Invitationen gælder alle KAF-afdelinger og grupper
Århus og omegns afdeling

Århus og omegns afdeling
Generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
lørdag den 16. marts kl. 10:00
i spiselokalet, Langenæs Allé 38, kld.
(Parkering venligst i Langenæs Allé !! )
Indbydelsen gælder naturligvis
også vore damer
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Aflæggelse af revideret regnskab til
godkendelse
4. Indkomne forslag
Behandling af indkomne forslag skal
være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
5. Valg:
a. Valg af formand for 2 år
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Jørn Birk og
Gunnar Jensen

c. Suppleanter.
På valg er Flemming Skov
d. Valg af revisor og
revisorsuppleant
e. Valg af fanebærer og
stedfortræder
6. Fastsættelse af afdelingskontingent
7. Fastsættelse af honorarer og diæter
8. Eventuelt
Af hensyn til bestilling af mad, bedes
man tilmelde sig generalforsamlingen
til undertegnede (tlf. 8611 8006)
senest 8 dage før.
Dette bedes venligst overholdt
Husk: Du kan betale dit kontingent på
generalforsamlingen og derved spare
porto.
På bestyrelsens vegne
Poul Røll Sørensen
formand

Nyt fra afdelingerne

Samarbejdets svære kunst
Af Kaptajn Helge Moosmann
Danske Soldaterforeningers Landsraad

Nordjyllands afdeling

Thisted Amts afdeling

Generalforsamling
Afdelingens generalforsamling afholdes
fredag den 8. marts kl. 18:30
i Kulturhuset, Gl. Lindholm Skole

Lidt af hvert
Hermed tak for året 2001 der gik, og de
bedste ønsker for det nye år 2002 til vore
kammerater og deres familier.
2001 var året, vi måtte sige farvel til
Harly Immersen som formand pga. af hans
flytning til Sønderjylland.
Ellers har der ikke været den store aktivitet i afdelingen. Vi var repræsenteret ved
jubilarstævnet med vor fane og to mand.
Desværre var der ikke mange af vore
kammerater der havde deltaget i de arrangementer, som vi var indbudt til fra de
andre afdelinger
Vi forsøgte om vi kunde finde nye medlemmer til vor afdeling under hvervekampagnen, men det gav ikke desværre
noget noget resultat. Til gengæld nød så
nogle af de andre afdelinger godt af vore
anstrengelser.
Generalforsamlingen afholdes ultimo
februar. Nærmere vil tilgå vore medlemmer angående tid og sted.
Med kammeratlig hilsen
P.a.v.
Gunnar Roer Pedersen

Som noget nyt, har bestyrelsen bestemt,
at vi byder på en varm ret og en øl eller
vand.
Efter spisning deltager pigerne i bankospil med gavekort. Pigerne medtager
selv en lille gavepakke til en pris af minimum kr. 20,- .
Mændene begynder på generalforsamling i andet lokale.
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Beretning v. formanden
3. Revideret regnskab v. kasserer
4. Indkomne forslag
senest 8 dage før til bestyrelsen
5. Valg:
a. Valg af kasserer
b. Valg til bestyrelsen
c. Valg af suppleant til bestyrelsen
d. Valg af revisor
e. Valg af suppleant til revisor
f. Valg af fanebærer
6. Fastsættelse af kontingent
7. Fastsættelse af honorar og diæter
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen samles vi
med pigerne til kaffe og en småkage.
KAF Skytteafdeling starter med deres
generalforsamling efter kaffen.
Dagsorden er samme som KAF.
Tilmelding til Jens Mosskov på
tlf. 9817 6647 senest den 2. marts.
Kontingent skal være indbetalt
senest den 4. marts.
På bestyrelsens vegne
Jens Mosskov

En turistbilist stoppede en mand i Silkeborg og spurgte, hvor langt der var til
Ålborg.
- Til Ålborg, øh, til Ålborg. Jah - øh, det
kommer jo sådan lidt an på, - mener du
herfra eller bare sådan i almindelighed?

100-mands-foreningen
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 28. februar kl. 19:00
i 1. Regiments lokaler, Laksegade 32
Af hensyn til spisningen, må tilmelding
ske til formanden Aage Kock Petersen
på tlf. 4362 2306
eller kassereren Bent Nielsen
på tlf. 3253 0975
senest den 22. februar
Medlemmerne og familie ønskes et
godt nytår.
Bestyrelsen

En ung mand søgte stillingen som
pressemedarbejder for en kendt politiker og fik brev fra dennes kontor:
„ Deres ansøgning er fyldt med overdrivelser, misforståelser, halve sandheder
og løgne. Kan De begynde på mandag?“

Det er naturligt af og til at standse op og
gøre sig nogle tanker om sig selv, om omgivelserne og om de forventninger og mål,
som man har mere eller mindre klare forestillinger om i forbindelse med tillidsposter og lignende. Der dukker hele tiden
nye opgaver op, og det gør, at man simpelthen må fordybe sig for at konstatere,
om alt fungerer efter hensigten, om trufne
beslutninger overholdes og om man fortsat følger aftalte spilleregler.
Al snak om at svælge i minder, give hinanden skulderklap eller angle om smiger
og taknemmelighed bør man lade ligge,
for heri ligger aldrig kernen til sandhed.
Det samme er også tilfældet med kritik,
der er forløjet og underlødig, for den vil
kun virke sårende. Desværre er det ofte
sådan, at der er en tendens til krydsen klinger og en leven op til, at modparten skal
sluge flest mulige kameler, og det er såre
negativt.
Det er nu også mærkeligt, at visse personer opfatter demokrati som retten til kun
at fremsætte krav og så iøvrigt genere
modparten mest muligt - at beskytte særinteresser på bekostning af det fælles konstruktive, er simpelthen helt utilgiveligt.
Kedeligt er det, når der stilles krav om
medvirken, når man forlods kan konstatere, at viljen til samarbejde er meget lille,
og der nærmest er en tilstedeværende desinteresse for sagen. I så fald vil arbejdet
blive lammet.
Og så to eksempler på, hvordan et arbejde kan hæmmes. Hvis man optræder
uinspirerende som et intetsigende humørforladt hængehoved, grå og festløs, så fører det aldrig til positive gøremål.
Arbejdsvilkårene vanskeliggøres i høj
grad, også når personer ikke ved, hvad de
har med at gøre og derfor bruger uærlige
metoder for at påvirke beslutninger. Og,
værre endnu, når man ikke engang gider
deltage i de møder, der indkaldes til.
Viden og indsigt er nøgleordene når
man skal diskutere og argumentere, og
man har pligt til at sætte sig ind i en sags
mekanismer, og veje ulemper og fordele,
inden man affejer sagen eller tager den
for gode varer.
Enhver forhandlingspartner må også
have vilje til at lade sig overbevise, når
man opdager, at man ligger under for vildfarelser. Vi kunne kalde det at gå fornuftens vej.
(fortsættes næste side)
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Husk!
Hvis bladet udebliver
- eller du ændrer adresse,
meddeles det til
hovedkassereren
Samarbejdets svære kunst (fortsat)

Vi har alle en mening om, hvordan ægte
samarbejde skal være, og vi har alle mulighed for at præge en udvikling, men man
må hele tiden have for øje, at det er helhedens tarv det drejer sig om. Det gælder om,
at enhver medvirker til at løse problemer
på den for alle parter bedste måde. I modsat fald svigter man på en helt utilgivelig
måde.
Husk, at ved manglende forhandlinger
bliver resultatet dårligt, men ved forhandlinger med positivt samarbejde, bliver resultatet ønskværdigt. ˇ

Minder fra en svunden tid
Marinens Bibliotek (MAB) kunne i år
2060 få stillet følgende spørgsmål:
„Hvordan havde de det i Søværnet
i det forrige århudrede?“
Hvis hovedparten af alle amatørbilleder, smalfilm eller -videooptagelser om søværnet bliver destrueret, hvem skal så til den
tid kunne svare på spørgsmålet?
Giver din familie dig lov, kan du hjælpe
med til at give svar på dette spørgsmål
ved at sende billeder, 8 mm eller Super 8
smalfilm, 16 mm film eller videooptagelser (alle helst med dato og hvemhvad-hvor) fra din tid i Søværnet til
Marinens Bibliotek
Henrik Gerners Plads
Nyholm
1139 København K
i stedet for at kassere eller destruere disse
herlige minder.
MAB kan give en eventuel ønsket diskretion, og materialet vil blive registreret af MAS eller Søværnets Filmudvalg
og herefter indgå i MAB billede- og filmsamling, hvor ældste billede er fra år 1865
og ældste film er fra år 1900. Uanset hvomår optagelserne har fundet sted, er der
altid plads til dine billeder, film og videoer
på MAB.
Ønsker du at beholde billederne, film
eller videoer, vil MAB gerne Iåne det
ovennævnte materiale for kopiering.
Hvis du har spørgsmål, kan du kan kontakte
OK Hans Eggert Sørensen på MAB
Tlf. 3254 7382 eller e-mail: info@mab.dk.

Middelgrundsfort år 2001
Sæsonens nye tiltag og udbyttet af rundvisningerne
I efteråret 2000 fik vi en 40 mm maskinkanon på feltaffutage sejlet ud på fortet,
og ved åbningen af sæson 2001 havde den
fået et - formentlig - blivende sted i hjørnet på kajgaden ved den gamle fyrmesterbolig.
Kystartilleriforeningens udstilling var
ligeledes klar til åbningen med dobbelt så
stort et areal, nymalet og rigtigt lækkert.
Disse to ting er før blevet omtalt her i bladet og deltagerne ved årets jubilarstævnet
havde lejlighed til at konstatere disse ting
ved selvsyn.
Såvel udstillingen som ’40 millimeteren’, var de to højdepunkter på de rundvisninger, der i sommerens løb blev foretaget på fortet af blandt andet medlemmer af Kystartilleriforeningen.
Der blev i alt rundvist 5.954 personer,
hvilket er nøjagtigt 1.001 flere end året
før.
Fra Raketafdelingen var der 3 mand
som igennem sommeren rundviste de
1.326 af det samlede antal. De tre friske
fyre er Ivan Christiansen, Palle Jensen og
formanden Jørgen F. Pedersen.
For denne bedrift erholdt afdelingen
19.890 kr., hvoraf der blev hensat 6.630
kr. på PR- og udstillingskontoen. Resten
13.260 kr. råder afdelingen over.

Fra Københavns afdeling har der ligeledes været 3 mand i gang hele sommeren, nemlig Fritz Faber, Torben Henriksen og jeg selv. Vi tre gamle kystbasser
har rundvist 1.541 gæster, hvilket har givet 23.115 kr., hvoraf der er hensat 7.705
kr. til PR- og udstillingskontoen.
Når udgifter til fortæring og transport
er trukket fra er der så 12.373 kr. tilbage,
som vi tre har valgt at lade indgå på PRog udstillingskontoen også.
Så alt i alt har seks mands mange gåede
kilometre og megen stønnen og pusten op
og ned af trapperne, givet 26.708 gode
danske kroner til vedligeholdelse og udbygning af udstillingen (der i parentes bemærket kan bruges, måske i små bidder,
over hele landet), samt til foreningens PRarbejde.
Som et resultat af ovenstående er der
nu, formedelst godt 9.000 kr., indkøbt 2
flotte glasmontrer. Disse er opstillet i udstillingen på fortet og det bliver så Torbens arbejde, i det nye år, at fylde disse
med nogle af de effekter vi har modtaget
fra velvillige medlemmer!
Carit

Når du alligevel har kuglepennen fremme,
bør du sætte et stor x ved

Jubilarstævnet
lørdag den 8. juni
i Kastellet
Vi glæder os til at møde dig i
kammeratligt samvær

