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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: Direktør Kurt Klein Taanquist
Udsigten 8, 5853 Ørbæk
tlf. 65 33 17 76, e-mail: kukta@tdc.dk
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

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
Svinget 29, Skovgårde, 8961 Allingåbro
tlf. 86 31 68 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: Niels Jørgen Simonsen
Poulstrupvej 127, st.th., Ferslev, 9230 Svenstrup J
tlf. 98 38 37 32. 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

Bemærk ændringer i adresselisten

Forside:
Denne smukke fanefod er udført og
skænket af Anna & Poul Larsen,
Sydjysk afdeling.
Fanefoden bidrager til udsmykningen af
fælleslokalet på Haderslev kaserne.
(Se side 15)

Blad nr. 3/2002 udkommer

ultimo maj
Stof til bladet skal være
redaktøren ihænde

senest 1. april

Middelgrundsfortet solgt !
Som det sikkert vil være mange bekendt, har Middelgrundsfortet været til salg et stykke tid, men det statslige ejendomsselskab Freja, som forestod salget, havde
ikke haft hastværk med at få det solgt. Deres holdning
for et par år siden var, at fortet skulle sælges til en seriøs køber, som ville drive det videre i den rette ånd, den
ånd som er så karakteristisk for netop dette smukke fort.
Deres intentioner var også, at det ikke skulle sælges
for en slik.
Deres holdning var også, at når Middelgrundsfortet
blev solgt, blev det for et tocifret millionbeløb, og det
første ciffer var ikke et ét-tal!
Se det var fornuftig snak, både set i forhold til den
offentlige vurdering, men i lige så høj grad set i forhold
til stedets herlighedsværdi. Ingen kan med rette benægte,
at Middelgrundsfortet besidder nogle kvaliteter man
næppe finder mange andre steder i verden, og da slet
ikke i Danmark.
Efter et par år indtog Freja dog en noget anden holdning. Pludselig kunne det ikke gå hurtigt nok med at
skille sig af med det unikke fort. Fortet var åbenbart
blevet en klods om benet, så nu skulle det bare sælges,
og prisen røg ned til 5 millioner. Meget langt fra det
tocifrede millionbeløb, som ikke skulle starte med et éttal!
Det var en kovending af proportioner, og der meldte sig
to potentielle købere, som begge tydeligt gav udtryk for,
at der hverken var brug for KAF eller Foreningen
Middelgrundsfortet derude!
Det var en spand koldt vand i hovedet på de mange
mennesker, som igennem de sidste 5-6 år frivilligt, og
for de flestes vedkommende ulønnet, har tilbragt en meget stor del af deres fritid på at gøre fortet attraktivt
som besøgssted for den almindelige dansker og hans
familie.
Godt nok nåede vi ikke at klare driftsudgifterne selv,
men med de forholdsvis små virkemidler vi havde til
rådighed, gjorde vi et ganske godt stykke arbejde, hvilket jo ses af det enorme besøgstal der har været de sidste 2-3 år. Vi fik en flot udstilling op at stå; vi fik 2
missiler og en 40 mm kanon; vi har med stor entusiasme
rundvist mange tusinde glade gæster; der er blevet arrangeret skattejagter, kunstudstillinger, koncerter, fester,
møder, konferencer, performance og meget andet. Selv
de kongelige, og andre notabiliteter, har besøgt stedet
og deltaget i fester og arrangementer.
Fortet har dannet rammen om utallige jubilarstævner
i vores forening, og medlemmerne har været glade for
at komme der, hvilket deltagerantallet tydeligt viser, ligesom vores arbejdsweekender derude har været til stor
glæde og gavn for både fortet og de flittige deltagere.

Kystartillerister giver dog ikke op uden kamp til stregen; derfor forfattede vi et brev som blev sendt til 6 ministre, heriblandt statsministeren, og vi satte et par læserbreve i dagbladene.
Derudover forberedte vi en landsdækkende underskriftsindsamling og en hjemmeside, men valgte dog at
give politikerne en rimelig chance til at reagere, før vi
satte disse ting i værk.
Også Foreningen Middelgrundsfortet har talt deres
sag, hvilket kom til udtryk i avisartikler og omtale i TVLorry, og det var vort håb, at også andre satte noget i
gang.
Vores holdning skal ikke ses som en hetz mod private
investorer. De kan ikke undværes, de holder samfundets
maskineri i gang, og det er vi glade for, men principielt
bryder vi os ikke om, at staten uhæmmet sælger ud af
vores nationale skatte. Man kunne frygte, at også Kastellet, Kronborg eller Rosenborg en skønne dag bliver
udbudt til salg, og det tror jeg ikke nogen af os ville
bryde os om. Så galt går det sikkert næppe i vores tid,
men tanken ligger alligevel et sted og nager.
Vores kamp var dog forgæves. Trods yderst positive svar
fra 3 ministre formåede disse dog ikke at ændre på det
faktum, at fortet blev solgt midt i februar.
Køberens holdning til KAF’s og Foreningen Middelgrundsfortets fremtidige engagement derude, forekommer i høj grad urimelig. De to foreninger har ved fælles
indsats formået at ændre fortet fra et kaotisk rod til et
attraktivt udflugtsmål.
En del af os har gjort tjeneste derude i mange år, og
kender fortet og dets installationer til mindste detalje.
Vi har ved fælles hjælp og med små midler bragt det op
på en standard, som kommer den fremtidige ejer til stor
gavn. Vi har gjort fortet kendt og elsket i den danske
befolkning, og dermed skabt en PR-værdi som ligeledes
kommer køberen til stor gavn.
Det er derfor vort store håb, at køberen vil tage sin holdning op til fornyet overvejelse.
Med blod, sved og tårer har vi banet vejen for ham; vi
har tilført fortet en værdi som tager år at skabe. Det
forekommer derfor indlysende, at et fornuftigt samarbejde med de to foreninger vil være et stort aktiv for den
fremtidige ejer. Hvis han er indstillet på dette, og vi kan
få en fornuftig aftale i stand, er vi det også, men det vil
tiden vise. Indtil da må vi være taknemmelige for de
mange skønne timer vi til skrivende stund har tilbragt
på Middelgrundsfortet, og håbe at det ikke er de sidste.
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Modtagne hilsener
Søværnets Tamburkorps ønsker præsidenten, Forretningsudvalget og Kystartilleriforeningens medlemmer et rigtig godt
nytår samt en hjertelig tak for den fine
gave.
Vi mærker den store glæde I tydeligt tilkendegiver til det årlige jubilarstævne på
Kastellet, hvilket tjener til stor inspiration
for vor optræden.
Jeg kan sige, at den fine gave blev brugt,
vil jeg tro, efter jeres inderste ønske, nemlig mad og drikke ved vor egen nyt årsparole på Grundskolen.
På vegne af Søværnets Tamburkorps
Anders Rasmussen
SSG/Leder
Fra Kommandanten i Kastellet
Til Kystartilleriforeningens
Forretningsudvalg
Mange tak for opmærksomheden og deltagelsen i min fratrædelsesreception den
26. februar.
Det glædede mig meget, og sammen
med de mange fremmødte, var det med til
at gøre denne lidt vemodige dag ganske
særlig - et dejligt minde og en god afslutning på gode år som Kommandant i Kastellet.
En gentagen stor tak
- og venlig hilsen
Bjarne Sørensen

Velkommen i KAF
Tak
Jeg vil gerne her igennem have lov til at
rette min hjerteligste tak til alle de kammerater der har husket mig på min 70 års
dag den 10. januar; det gjorde en gammel
soldat glad at høre fra jer.
Samtidig vil jeg gerne have lov at ønske Kystartilleriforeningen et rigtig godt
nytår og forsat god fremgang med jeres
arbejde.
Med venlig hilsen og tak fra
8460/12434/1951
Evald Green
Torpe Byvej 7
Nakskov
Hjertelig tak for opmærksomheden ved
min 70 års fødselsdag.
Også tak til ‘Bassekoret’ fra Sydjysk afdeling for deres optræden.
Med venlig hilsen
8257/14273/1953
Jens J. Christensen
Idyl 22, Kolding
Hjertelig tak for den venlige hilsen med
gavekort, som jeg modtog i anledning af
min 80-års dag
8102/17031/1943
Hans A. Hansen
Ved Klosteret 3, 4.th.
København Ø

Hovedafdeling:
Indmeldt ved Eigil M.S. Bruun:
9075/13419/1952 Kleinsmed
Flemming Vedsted Pedersen
870 Oak Street, Junction City, Oregon
USA

Københavns afdeling:
Indmeldt ved Arne Jensen:
9074/285000/1956 Smed
Arne Jørgen Pedersen
Rosenhøj 1, st.th., 2650 Hvidovre
Indmeldt ved Fritz Faber:
9076/17855/1951 Arne Lykkestrup
Tycho Brahes Allé 31, 1.tv.
2300 København S
Indmeldt ved Bent Bæhr:
9079/333/1949 Gårdmand
Carl Erik Matthiessen
Mørkhøjvej 191, 2730 Herlev

Raketafdelingen:
Indmeldt ved Eigil M.S. Bruun:
9077/641978/1964 Kai Hansen
456 Gorge Road E., Victoria, B.C.
Canada

Syd-Østsjælland:
Til Københavns afdeling v. Bent Nielsen
Mange tak for Kystartilleribogen og deltagelsen i min fratrædelsesreception den
26. februar.
Det glædede mig meget, og sammen
med de mange fremmødte, var det med til
at gøre denne lidt vemodige dag ganske
særlig - et dejligt minde og en god afslutning på gode år som Kommandant i Kastellet.
En gentagen stor tak
- og venlig hilsen
Bjarne Sørensen
Fra Redaktøren
Til Kystartilleriforeningens Forretningsudvalg, Tivoliklub og afdelingsbestyrelser
samt kammerater fra hele landet, som betænkte / besøgte mig på min 75 års fødselsdag den 28. januar, vil jeg hermed udtrykke min store tak for al venlig opmærksomhed og gaver, som glædede mig utroligt meget.
Med venlig hilsen
Eigil M.S. Bruun
4
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Til Tivoliklubben v. Jørgen Kehling
Tak på det hjerteligste for hilsen på min
70 års fødselsdag.
Verner J. Nielsen
Til Københavns afdeling v. Bent Nielsen
Hjertelig tak for den venlige hilsen med
gavekort, som jeg modtog på min 70 års
fødselsdag.
8561/2119/1951
Verner J. Nielsen
II Kystartilleribataljon
4. kompagni

Indmeldt ved Helmouth Jørgensen:
9071/290450/1972 GIS-Koordinator
Johnny Finn Jørgensen
Storstrømsvej 65, Øster Klippinge
4840 Nørre Alslev
Indmeldt ved Niels Jørgen Buch:
9072/550889/1962 Maskinarbejder
Benni Kurt Yttov
Multebærvænget 26, 2650 Hvidovre

Århus og omegns afdeling:
Indmeldt ved Vagn Outzen:
9078/13433/1952 Handelsgartner
Verner Børge Andersen
Bredkildegade 16, 8240 Risskov

Husk at tilmelde dig
til jubilarstævnet
den 8. juni

Jylland Midt-Vest afdeling:
Indmeldt ved Arnth Langballe:
9073/12570/1952 Slagtersvend
Ove Pedersen
Fredensgade 71, 6900 Skjern

KAF ønsker tillykke
April

Maj

85 år:
7369/14153/1938 Forvalter
Svend Skipper
Skagenvej 6, Vorup
8900 Randers

90 år:
6440/12039/1932 Eletroinstallatør
Svend Bisgaard
Kærvej 23, 7850 Stoholm
(10.maj)

5123/13927/1953 Købmand
Poul M. Vejbæk
Kastanievej 8, 1.tv.
4300 Holbæk

(6.apr.)

(19.apr.)

6563/13739/1953 Teknisk assistent
Richard Madsen
Valby Langgade 124, 2.tv.
2500 Valby
(24.apr.)
65 år:
8876/324681/1957 Frisør
Kaj Børge Jørgensen
Muldvarpevænget 4
3390 Hundested

85 år:
7334/1937 Portner Jens Larsen
Byparkvej 118, 2600 Glostrup (4.maj)

60 år:
8744/483188/1961 Forpagter
Jens Richard Møller
Plantagekrogen 2, Trørød
2950 Vedbæk

(9.maj)

75 år:
8278/14094/1948 Værkmester
Carl E. Johnsen
Knudensvej 70, st.th.
9900 Frederikshavn

50 år:
8847/120552/1974 Montør
Benny Wehlast
Lyøvej 15, st.th.
2000 Frederiksberg

2764/13247/1948 Landmand
Villy Nielsen
Brokhusvej 10, 8620 Kjellerup

(6.maj)

(7.maj)

8793/13725/1948 Knud Greve Madsen
Skibsgade 6, 1. 0004
9500 Hobro
(7.maj)
70 år:
8991/14034/1953 Smedemester
Hans Jørgen Jensen
Skovgårde Bygade 9, Hyllested
8400 Ebeltoft
(9.maj)
8250/122206/1951 Frank Lisbygaard
Vester Møllevej 18, Fjaltring
7620 Lemvig
(16.maj)

(5.apr.)

8740/444281/1960 Varmemester
Kurt Birch Hansen
Holmevænget 39, Gundsømagle
4000 Roskilde
(10.apr.)
7404/1955 Major Ib Olsen
Egevej 4, 3660 Stenløse

(28.maj)

(5.apr.)

75 år:
7264/14105/1948 Forretningsfører
Arne Sundgaard Jepsen
Damtoften 6, st.th.
6950 Ringkøbing
(24.apr.)
70 år:
8050/14370/1953 Vaskeriejer
Otto R. Christensen
Jyllandsgade 61
6700 Esbjerg

8522/284491/1956 Togfører
Gunnar Langelykke
Vestergårdsvej 28, st.tv.
2600 Glostrup

(14.apr.)

5529/285531/1956 Køkkenchef
Jens Rasmussen
Grønholtvej 48
2650 Hvidovre
(22.apr.)
8699/396724/1958 Specialarbejder
Ernst Bossen
Nørregade 10, 6500 Vojens
(27.apr.)
60 år:
9068/469165/1961 Murermester
Arne Larsen
Vestergade 21
9400 Nørresundby
(2.apr.)

8438/2156/1952 Grosserer
Vagn Outzen
Fuglesøvej 50
8240 Risskov

(22.maj)

65 år:
8635/285082/1956 Vagtmester
Egon J. Pedersen
Hjertingvej 32, 6800 Varde
(5.maj)
7618/284864/1956 Skolebetjent
Erling Jacobsen
Gimsing Hovedgade 6
7600 Struer
(15.maj)
9061/285356/1956 Aksel Molin
Clementsvej 29
9000 Aalborg
(23.maj)
8895/284697/1956 Overmontør
Leif Bendix Mikkelsen
Rugmarken 18, 8520 Lystrup (24.maj)

(12.maj)

8928/160552/1974 Fortmester
Poul-Erik Hemmingsen
Mosede Strandvej 89
2690 Karlslunde
(16.maj)

Gamle Ole kom ind i baren for at få
sig et par øl med vennerne.
- Hvad er der galt? Du ser lidt nedkørt ud, sagde en ven.
- Ja, svarede gamle Ole en smule forlegen, - jeg har været i fængsel i tre
måneder efter at være sigtet for voldtægt.
- Voldtægt? Jamen, du er 86 år!
- Ja, det er det, der er problemet. Jeg
erkendte mig skyldig og fik tre måneder for falsk forklaring ...

Hørt på caféen:
- Frøken! I reklamerer med, at I blander jeres egen kaffe, men den her smager altså ikke som nogen specialblanding?
- Jamen, det er det skam. Det er en
blanding af kaffen fra i går og kaffen
fra i dag

Journalisten skulle interviewe en enlig mor, der havde 15 børn.
- Og hvad hedder børnene? spurgte
han.
- Jeg kalder dem allesammen for
Louis.
- Jamen, hvad gør du så, hvis du skal
kalde på dem enkeltvis?
- Det er nemt nok, svarede moderen,
jeg bruger altid deres efternavne ...
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Hvordan bliver man ‘Kystbasse’?
Af 7279/8962/1959 Kurt Klein Taanquist
Formand for Fyns stifts afdeling
Udtrykket kendes af forholdsvis få i landet, og mange af dem der bærer betegnelsen, ved det ikke engang selv. Jeg blev
kystbasse i 1959 kun 16 år gammel. Det
må, for de senere generationer, lyde næsten som når jeg husker at min far fortalte, at han kom ud at tjene som hjorddreng som 10 års grønskolling.
Selv om der tidligere har været elever i
søværnet på 14 år, så må det i dag opfattes som at sende drenge i krig, når man
kunne blive soldat som 16 års dreng.
Det tænkte vi nu nok ikke så meget over.
For mit vedkommende som sønderjyde
og født under - og efterkommer direkte
fra - anden verdenskrig. Den urolige tid
og den efterfølgende Kolde Krig,
Ungarnskrise, Suezkrise m.fl. betød, at
vi drenge vel nok så det som et naturligt
led i opvæksten, at man skulle være beredt, som vore sønderjyske fædre og forfædre havde været det i generationer.
Det var derfor såre naturligt, at jeg som
16-årig gut mødte op - først på Vartov for
at overnatte, for senere næste dag kl. ni at
møde ved Værftsbrovagten.
Der var selvfølgelig også en del af de
46 der mødte, som var over 16 år, men
flertallet var 16-17 år.
Vi blev så på vanlig vis iklædt under
opildnende tilråb fra vore kommende befalingsmænd.
Efter aflevering af vores civile tøj i en
renovations sæk og vores hjem adresse
skrevet på et manilamærke, forlod vi Holmen og kørte til Auderød.
Auderødlejren var helt ny. Udover
kompagnibygningerne og forbindelsesgaderne på fast grund, så var resten af omgivelserne ny optøet jord og ler - noget vi
senere skulle stifte bekendtskab med, når
vi efter en lang eftermiddagsmarch/løb
virkede for friske, så kunne en tur ud i
leret tæmme gemytterne.
Jeg tror nok der var nogle drenge der
blev mænd i løbet af et par dage. Jeg havde
selv forladt skolen ganske få dage forinden i et sønderjysk indremissionsk
landsby-samfund, så kontrasterne var mildest talt meget udpræget.
Nå, – men jeg overlevede da og mindes
mine 3 1/2 år som kystbasse med stor
glæde.
Efter Auderød kom de af os, der skulle
fortsætte, til Lynæsfortet, hvor mathskolen
var for kystartillerister.
6
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Her startede en meget spændende tid,
hvor vores uddannelse vekslede mellem
almindelige skolefag samt samfunds- og
militære fag.
På Lynæsfortet mødte vi flere af de gode
gamle befalingsmænd og officerer fra
Kystartilleriet. Lad mig nævne nogle få
navnkundige så som Johannes Rasmussen (‘den Johannes’), Hartvig Petersen,
Viggo Petersen, Kaj Larsen (‘Torpedo
Kaj’), K.M. Nielsen (kasernemester), løjtnant Sobieski m.fl.. Af de civile lærere husker vi alle præsten fra Torup, der var færing.
Her gik vi så og blev kloge og professionelle soldater. Jeg har mange gange
bagefter egentlig betragtet det år på Lynæs
som en slags højskole eller efterskole med
et islæt af opdragende elementer.
Vi var selvfølgelig også på Sjællands
Odde for at skyde med henholdsvis 105,
40 og 20 mm kanoner.
Fordi vi ikke var fyldt 18 år, skulle vi jo
have vore forældres tilladelse, hvis vi
skulle overnatte på orlov andre steder end
hos vore forældre, så blev der udstedt en
attest, der blev sendt til vore forældre, som
så skulle returnere den inden der kunne
bevilges orlov.
Vore officerer var nok hårde mod os og
brugte et tonefald og kommandosprog som
ingen formentlig ville finde sig i dag. Jeg
mener dog at kunne huske, at specielt så
længe vi var så unge, så følte de også, at
de havde et ansvar - og det rent menneskelige skinnede ved flere lejligheder igennem det ‘barske ydre’.
Efter et år, var vi mather og næsten voksne
- i hvert fald var vi artillerister med hud
og hår, og kastede rundt med store og små
kanoner uden problemer.
Selve udnævnelsen skete under en parade for HKH Prins Knud samt chefen for
Kystdefensionen, kontreadmiral Lundsteen. De tre med den bedste afsluttende
karakter fra mathskolen, fik personlig
overrakt flidspræmier af Prins Knud fra
Kystartilleriforeningen. De tre var Poul
Eskildsen, Bent Skaarup og i al beskedenhed undertegnede; vi fik alle tre 9,3 på en
skala til 10.
Efter Lynæs, var vi 10 mather der blev
sendt (vi valgte selv) på Infanteriets
Korporalskole i Sønderborg, for at lære
føring og felttjeneste; dette har jeg tidligere berettet om i Kystartilleribladet, og
går derfor let hen over dette.

Efter endt tjeneste i Sønderborg, kom vi
tilbage til forterne og jeg fik et ophold på
Middelgrundsfortet på 7 måneder, og oplevede det helt specielle miljø der var på
fortet derude midt i Øresund. De store
sovesale, ind imellem også krigskasernen,
det ugentlige brusebad m.m..
Jeg forstår godt, at det er en speciel oplevelse, hver gang vi holder jubilarstævne
på Middelgrundsfortet. For dem der har
gjort tjeneste derude, må det have været
en helt speciel oplevelse. Vi må håbe at
det kan bevares som ‘museum’ m. v. for
fremtiden.
Når man taler om ‘Kystbasser’, så tror
jeg, at begrebet specielt er opstået under
opholdene på de gamle forter.
Det skal dog ikke nedgøre oplevelserne
ved at have gjort tjeneste på de ‘nye’ forter. Jeg begav mig således i april 1961 til
Stevnsfort. Vi var selvfølgelig stadigvæk
‘Kystbasser’, men omgivelserne var noget anderledes. Det var nye bygninger og
nyetablerede forsvarsanlæg, beregnet for
moderne krig og overvågning.
Ånden var den samme, og mange af
befalingsmændene var eller blev også
gamle kendinge, men det at være soldat,
var blevet et arbejde i militære omgivelser.
Min beretning vil jeg slutte med den sidste tid i Søværnet, hvor jeg fik lejlighed
til at komme ud at sejle med MTB’erne,
men det har jo intet at gøre med, endsige
kunne sammenlignes med livet som ‘Kystbasse’. ≠

Landsskyttestævne 2002
i Århus
Århus og omegns afdeling indbyder hermed alle
Kystartilleriforeningens afdelinger og grupper
til deltagelse årets landskyttestævne

lørdag den 13. april
i Skytternes Hus, Møllevejen 19, Århus C
Program for dagen:
Kl. 09:30 - 10:00 Ankomst til Skyttehuset, hvor der kan købes formiddagskaffe
- 10:00 - 12:00 Stævnet åbnes
Skydning på indendørs baner for såvel mandlige som kvindelige skytter
- 12:00 - 13:30 Frokost i Skyttehusets kantine, hvor der kan købes smørrebrød og drikkevarer
til rimelige priser.
- 13:00

Skydningen forsætter og forventes afsluttet ca. kl. 16:00
Resten af eftermiddagen til fri disposition
Indkvartering af tilrejsende på Ferie- og Kursuscenter Skæring,
hvor aftenens arrangement afholdes

- 18:00

Festmiddag med efterfølgende dans til levende musik v. Axel Boel
Under festmiddagen vil resultaterne af dagens skydning blive offentliggjort,
og præmieoverrækkelse til vinderne finde sted

Menu:
Forret:
Dampet fisk, pyntet m. rejer, æg og caviar; hertil flûtes
Hovedret: Tyndstegsfilét m. carotter, grønne ærter og baconbønner
samt perleløg og hvide kartofler
Dessert:
Appelsinfromage
Der serveres 1 glas hvidvin + en halv fl. rødvin pr. person
Prisen inkl. kaffe efter middagen beløber sig til kr. 270,- pr. person

Overnatning på Ferie- og Kursuscenter Skæring, Plantagevej 14, Skæring Strand:
For tilrejsende, der ønsker overnatning, kan der skaffes 4-sengs værelser til kr. 130,- pr. person incl. morgencomplet,
bestående af rug-/franskbrød, rundstykker, pålæg, ost, marmelade, mælk, juice, kaffe og the

Vi håber på en god deltagelse fra afdelingerne og grupper fra begge sider af Storebælt,
og vi vil gøre alt for et godt og festligt arrangement
Tilmelding må ske til din lokale KAF afdeling/gruppe senest den 20. marts
P.b.v.
Poul Røll Sørensen
Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet

Kystartilleribladet 2/02
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Program
for

Kystartilleriforeningens jubilarstævne

lørdag den 8. juni
Kl. 09:45 - 10:25Deltagerne møder på Ndr. Toldbod
- 10:30

Årgangsvis antrædning.
Under kommando af vicepræsidenten - og med Søværnets Tamburkorps
i spidsen, marcherer deltagerne ad Esplanaden via Kongeporten
ind på Kastellet

- 10:35

Gæster, æres- og FU-medlemmer tager opstilling ved Kongeporten
for modtagelse af paraden

- 10:45

Ankomst til Kirkepladsen
Velkomst ved præsidenten for KAF og kommandanten i Kastellet.
Chefen for Søværnets operative Kommando bringer Søværnets
hilsen til jubilarerne

- 11:30

Indrykning i Kastelskirken, hvor gudstjenesten
forrettes af pastor Preben Hansen

- 12:10

Fotografering

- 12:30

Tattoo på Kirkepladsen af Søværnets Tamburkorps

- 13:00

Antrædning og årgangsvis indrykning til skafning i Ndr. Magasin

Stævnemenu:
1 Sildemad samt 1 øl
Forloren skildpadde m. sherry, hårdkogte æg og flûtes.
Kaffe m. småkager
Yderligere drikkevarer kan som sædvanligt købes til rimelige priser

- 15:45

Det officielle stævne slut

- 16:30

Afsejling fra ‘Den lille Havfrue’ for havnerundfart ind om Holmen
og landgang ved ‘Mindeankeret’ ved Kgs. Nytorv. Sejltid ca. 50 min.
Husk afkrydsning til havnerundfarten bag på girokortet!
Stævneudvalget

Forbehold for evt. ændringer i programmet

8
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Jubilarstævnet 2002
Forberedelserne til dette årets højdepunkt har allerede været i gang et stykke tid,
for et arrangement af denne størrelse, kræver koordination og rekvirering
af støtte lang tid i forvejen.
Jubilarstævnet finder i år sted i Kastellet,
men mødestedet er igen flyttet til Nordre Toldbod

lørdag den 8. juni
- og forhåbentlig vil vi til den tid opleve foråret på sit
højeste med nyudsprungne træer og buske, - og da tager
Kastellet og Københavns havn sig ud fra deres allerbedste side.
Stævnet afvikles i store træk som sidste år, men efter
den smukke ombygning af voldene omkring Kastellet, finder vi Nordre Toldbod som et bedre startsted for vores

indmarch til Kastellet.
Her vil hovedkassereren registrere de tilmeldte deltagere
og udlevere deres navneskilte i takt med deres ankomst.
Det anbefales at møde i god tid, da gensynet med årgangskammeraterne godt kan tage nogen tid, - og tid til munterhed skal der jo også være.

Jubilarer er orlogsgaster og soldater af årgang:
1927 - 1932 - 1937 - 1942 - 1947
1952 - 1957 - 1962 - 1967 - 1972
1977 - 1982 - 1987 - 1992 - 1997
Bemærk: Også IKKE-jubilarer er velkomne
Forretningsudvalget opfordrer afdelinger, grupper og med-

lemmer til at slutte op om jubilarstævnet.
Lad os igen i år fylde Kastelskirken og Nordre Magasin på Kastellet med glade kammerater som det fremgår
af programmet med på foranstående side.
Bemærk det ændrede mødetidspunkt, som vi har udskudt til kl. 09:45 for at give deltagerne fra Jylland bedre
mulighed for at nå frem med morgentogene.

afrives forsigtigt

Betaling på girokortet nederst på siden skal finde sted
så betids, at beløbet er
hovedkassereren i hænde senest 10. maj

Vel mødt til jubilarstævnet 2002
Jubilarkommiteen

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

Overførsel fra kontonummer

GIROINDBETALING KVITTERING
8

Indbetaler
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Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

602-5560

602-5560

Kystartilleriforeningen
Hovedkassereren

Kystartilleriforeningen
Hovedkassereren

Enghavevej 10 · 8500 Grenå

Enghavevej 10 · 8500 Grenå

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Kan ikke anvendes til kontingent
Til dækning af omstående
Kroner

Betalingsdato

Øre

.

.

,

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+82<

+6025560<

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
4030S (9.98) Giro 254-11565

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

.

.

Øre

,

Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank
modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Kystartilleriforeningens jubilarstævne 2002

lørdag den 8. juni
For deltagelse og spisning betales 200,- kr.,
der bedes fremsendt på girokortet forneden på denne side
(Udfyld venligst girokortets bagside med stilling, navn,
adresse, soldaternummer og årgang)
OBS! For deltagelse i havnerundfarten kl. 16:30,
må der tillige afsættes et X bag på girokortet
Også IKKE-medlemmer kan deltage
Udfyld girokortet allerede i dag

Beløbet skal være fremsendt senest den 10. maj
Ingen kan tilmelde sig på selve jubilæumsdagen
Pårørende er meget velkomne til at overvære paraden og gudstjenesten
Dette er en særlig oplevelse
Tvangfri påklædning
Befalingsmænd bedes dog møde i uniform
Foreningens emblem, jubilæumstegn og
evt. hæderstegn og ordener bæres
Alle henvendelser i øvrigt til foreningens hovedkasserer
Børge Andersen, Grenå
Telefon 86 32 49 88

Velkommen til
Kystartilleriforeningens jubilarstævne
- vi glæder os til at hilse på dig!

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

afrives forsigtigt

Navn:
Adresse:
Nr.

af årgang

betaler i henhold til programmet for deltagelse i Kystartilleriforeningens Jubilarstævne:
Ønsker at deltage i havnerundfarten

❏

Jubilarstævne .............................................. kr.
Ekstrahjælp ................................................. kr.
Ialt kr.

240,00

Nyt fra afdelingerne
Københavns afdeling
Fugleskydning
Så nærmer tiden sig, hvor vi skal sætte
kryds i kalenderen for vores årlige fugleskydning, som traditionelt afholdes på
Dragørfortet Kr. Himmelfartsdag
den 9. maj kl. 10.00 præcis
Bestyrelsen håber selvfølgelig på et
stort fremmøde, da det
muligvis er sidste gang vi kan afholde
fugleskydning på Dragørfortet.
Men vi har som sædvanligt lagt op til
en god dag, således at alle kan føle de er
i godt selskab.
For at kunne deltage i skydningen, må
man købe et skydekort - eller flere - ved
bestyrelsen. Prisen er kr. 20,-, og man er
samtidig med i sidegevinster ved skydningen.

Program for dagen:
Kl. 10:00 Fanen føres til front og fuglekongen mønstrer sine skytter
- 10:05 Skydningen og andre aktiviteter begynder
ca. 12:00 Frokostpause (sild,forloren
skildpadde/skipperlabskovs,
ostemad)
ca. 15:00 Fuglekongen udråbes og der
foretages udskænkning af
kongeøl
Spisningen koster kr. 75,- , og for at
deltage heri, må tilmelding ske til:
Kurt Læsøe på 32 54 17 42 eller
Bent Nielsen på 32 53 09 75
senest den 1. maj
Obs! Tilmeldingen er absolut bindende.
Det er selvfølgelig tilladt at medbringe
sin egen frokost, men af hensyn til borddækningen, må dette så meddeles når
man møder op.

Vel mødt Kr. Himmelfartsdag kl. 10:00 på
Dragørfortet og få en god dag.
P.b.v.
Bent Nielsen

Åbent hus
I anledning af at jeg bliver 85 år, afholder
jeg åbent hus
lørdag den 4. maj kl. 13:00
på min adresse:
Jens C. Larsen
Byparkvej 118
2600 Glostrup
Juleafslutningen
Vi mødtes i vore mindestuer på Dragørfortet kl. 14, hvor der blev serveret
juleglögg med æbleskiver, som vi hyggede
os med til vi skulle spise.
Alice Hansen havde sit terningspil med
og hun sponsorede præmierne. Alle havde
en god spillelyst ved hendes bord, og kl.
ca. 17 gik vi til bords, hvor formanden
endnu engang bød rigtig hjertelig velkommen til vore damer og medlemmer, og
bragte samtidig en varm hilsen fra vor
ærespræsident og Nina, som desværre ikke
kunne deltage i år.
Bent opfordrede til at ‘spise langsomt’,
idet vi som sædvanligt skulle igennem
mange retter, men ‘ - vi holder en pause
ind imellem, hvor vi sælger vores julelotteri over de pakker som vore medlemmer har medbragt’.
Den hyggelige og muntre dag sluttede
kl. ca. 22 med et leve for KAF samt
kammeratskabssangen.
På bestyrelsens vegne
Bent Nielsen

Første klubaften i det nye år
Vor første klubaften ved starten af det nye
årtusind, var der mødt 32 glade medlemmer op for at deltage i ‘torskegildet’ - og
ønske hinanden godt nytår.
Bent Nielsen (BN) bød velkommen og
bragte en hilsen fra vor ærespræsident,
som desværre ikke kunne deltage grundet
privatbesøg.
Det er jo en særlig aften, hvor ‘Jørgen
Kehlings Kammeratskabspokal’, som vi
fik ved vores 90 års jubilæumsfest den 18.
september 1999 til afløsning af Hubert
Larsens mindepokal, skulle tildeles en god
kammerat.
BN indledte festaftenen med en omtale
af juleafslutningen på Dragørfort, og fort-

satte med nogle praktiske bemærkninger
om aftenens videre forløb, hvorefter vi gik
i gang med spisningen som, traditionen
tro, består af kogt torsk med alt muligt
tilbehør, afsluttende med ostemadder.
Efter at alle havde spist sig mætte i den
lækre torskeanretning, tog BN atter ordet,
for nu skulle spændingen, om hvem der
skulle tildeles Kammeratskabspokalen,
udløses.
- Før vi kan overrække denne pokal, vil
jeg først bede vor kasserer Ole Bæk Nielsen, som har haft Kammeratskabspokalen
i året 2001, om at modtage erstatningspokalen til evig eje.
Derefter udtrykte BN glæde over, efter
enstemmig indstilling af bestyrelsen, at
kunne overrække Kammeratskabspokalen
for 2002 til en kammerat med 62 års
medlemsskab i afdelingen, og som trofast
deltager i samtlige afdelingens arrangementer.
Med applaus og 3 x hurra, modtog en
overrasket Werner Larsen Kammeratskabspokalen. Werner takkede rørt og udtrykte glæde over, at han var blevet således beæret, og lovede at forvalte pokalen
med stor ære og respekt.
Herefter gik vi over til ostemadderne,
og inden vi gik ned og hyggede os med
kort-, terninge- og keglespil et par timers
tid, sluttede vi den dejlige middag med et
LEVE for KAF efterfulgt af Kammeratskabssangen.
Bent Nielsen

Skyttegruppen
Generalforsamlingen
Skyttegruppen afholdt sin ordinære generalforsamling fredag den 18. januar i 1.
regiments lokaler i Laksegade, hvor en
snes skytter – atter i år – indledte med at
indtage anseelige mængder af gule ærter
med tilbehør – heriblandt også en dram
m.v.
Den egentlige generalforsamling indledtes med valg af Bent Nielsen som dirigent. Bent konstaterede, at indvarsling var
sket i overensstemmelse med reglerne, ligesom dagsordenen var forskriftsmæssig,
og da ingen havde indvendinger, fik Børge
som formand lejlighed til at aflægge årsberetning for det forløbne år.
(fortsættes næste side)
Kystartilleribladet 2/02
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Nyt fra afdelingerne
Børge indledte med at omtale, at Skyttegruppen i det forløbne år havde mistet et
af vore ældste medlemmer, idet Frederik
Holm-Knudsen døde i begyndelsen af december måned. I respekt for en god kammerat påhørte en stående forsamling formanden udtale et: ‘Æret være Frederik
Holm-Knudsens minde’.
Adskillige tilstedeværendes diskrete nik
supplerede.
Formanden kunne derpå oplyse, at
Skyttegruppen nu talte 57 medlemmer.
I årets løb havde der været 9 ‘runde
dage’ samt jubilæer. Werner har været
medlem af Skyttegruppen og KAF i 60
år, hvilket blev markeret, ligesom de øvrige fødselarer fik en hilsen fra foreningen.
Mødedeltagelsen til træningsaftenerne
i kælderen var i starten af året meget beskedent, men det rettede sig dog noget op
i årets løb.
24. marts havde KSS 15-meter stævne
i Kælderen, hvor der blev skudt både gevær og pistol.
I pistolskydningen var Skyttegruppen
blevet nr. 1 ; - i geværskydning nr. 2.
Den 20. april afsluttede vintersæsonen
i Kælderen med hyggeligt samvær og en
pæn deltagelse.
Landsskyttestævnet i Roskilde den 28.
april, var lagt i KAF Københavns afdelings regi, hvor Skyttegruppen gav en
hånd med ved den praktiske afvikling.
Skyderesultaterne viste, at vores hold blev
nr. 2, samt at Jan opnåede en delt 3. plads
på det individuelle plan.
Ved KAF Københavns afdelings fugleskydning på Dragørfort var Skyttegruppen
godt repræsenteret, og alle havde vist en
rigtig god dag. Vore skytter tegnede sig
for 4 nedskudte plader!
Bakketuren i juni måned var ikke det
store tilløbsstykke, idet kun 6 (!) mødte
frem, men de havde da en rigtig rar aften.
Det beskedne antal skyldtes måske manglende annoncering i bladet - hvem ved?
På Kalvebod Skyttecenter der i sommerens løb skudt på 200 og 300 m samt 25
m pistol.
Også her er der varierende fremmøder,
idet nogle er meget flittige, mens andre
tager det noget mere ‘over langs’. Det kniber også noget med at få afleveret skydesedler, så det bliver forhåbentlig bedre det
kommende år. Da en god del af vore skytter har egne våben, bør de have kravet om
at være ‘aktive skytter’ in mente – også af
12
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hensyn til fornyelse af våbenpåtegning.
I august måned (5.- 6.) fik Kælderen på
Østerbro en slem vandskade som følge af
det voldsomme skybrud. Vore våben blev
derfor hentet og efterset samt indsmurt i
olie og sat i våbenskab hos formanden, så
de ikke led skade som følge af fugten. Det
tog et par industriaffugtere et par måneder at få luftfugtigheden ned på det normale.
Efterårssæsonen i Kælderen begyndte
den 7. september. Fem mand mødte op og
havde Kælderen helt for sig selv, så næste
år starter vi ikke før midten af september.
Dog; de pågældende havde det efter omstændighederne ret så hyggeligt i deres ensomhed.
I september afvikledes den (måske) sidste 200 m KSS-skydning. Vinder blev –
atter i år – Garden, med Skyttegruppen
som (den evige) to’er. Det skal dog nævnes, at den individuelt bedste skytte kom
fra Skyttegruppen, idet Per (igen) hentede
et ‘fuldt hus’ på 150 points – heriblandt
en masse X 10’ere!!! Alt i alt også en god
dag her.
Den 7. december holdt vi – atter i år julefrokost i Laksegade. En snes deltagere
mødte op til en god aften med dejlige retter i rigelige mængder, så de der gik brødflove fra bordet, kan takke sig selv herfor.
Gaveuddelingen afstedkom megen moro
over de finurlige påfund; - Steen blev meget glad for en ‘rap-and’ og formanden
blev vist også mobbet over ‘et eller andet’
og det efterfølgende lotto, der var sponsoreret af Alice, gjorde ikke mindre lykke
(hvem husker ikke det knaldhamrende
sexede par G-strengstrusser anno 1930,
som Per erhvervede, så nu er han nok på
score-listen).
Den 14. december afsluttede vores juleskydning årets aktiviteter. 18 mødte frem
til glögg (ja, ja, - der var rødvin i!) og
æbleskiver og skydning på de specielle
skiver. Diverse præmier blev fordelt og vi
kunne skilles med ønsket om en glædelig
jul.
Formanden afsluttede sin beretning med
en tak til sin bestyrelse for godt samarbejde, ligesom han opfordrede Skyttegruppens medlemmer til at slutte op om
de kommende arrangementer både i egen
og andres regi. Raketafdelingens arrangement i Kastellet den 22. februar samt
Landsskyttestævnet i Jylland den 13. – 14.
april blev anbefalet.

Fra forsamlingen blev der fra Niels herefter spurgt til det tidligere rejste spørgsmål om ændring af den ugentlige aften
fra fredag til en anden – evt. torsdag aften. Fra bestyrelsens side blev der svaret,
at man var villig til at tage spørgsmålet
op, men formanden så en del problemer
med en ændring som den omtalte, idet der
til sammenligning med fredag, hvor der
kun er tre foreninger i Kælderen, om torsdagen er seks – syv foreninger tilstede,
hvilket givet vil medføre længere ventetider, når man ønsker at skyde. Desuden
vil vi ganske givet miste ‘vores’ plads i
lokalet. Formanden konkluderede, at man,
såfremt der var et udbredt ønske om ændring, ville tage sagen op.
Spørgsmålet omkring den ringe tilslutning til Bakketuren blev rejst og blev i
nogen grad undskyldt med den manglende
annoncering i bladet, hvilket fik Niels til
at spørge, hvorfor bladet altid kom for
sent. Han havde bemærket, at tilmeldingsfristerne til de fleste arrangementer for
længst var overskredet, når han modtog
bladet. Samme opfattelse havde flere, med
det blev i nogen grad undskyldt med, at
pludselige hændelser som dødsfald o.l.
(samt postvæsenet.red.) kunne medføre en
vis forsinkelse. Også forsinket stof fra afdelinger kunne medføre det kritiserede
forhold, men der var et udbredt ønske om,
at bladet måtte udkomme så betids, at man
kunne nå at tilmelde sig til diverse arrangementer.
Formandens beretning blev herefter
godkendt af forsamlingen.
Kassereren fremlagde det reviderede
regnskab for forsamlingen, der ikke havde
særlige bemærkninger til dette, hvorfor
det godkendtes.
Økonomien viser sig rimelig sund med
overskud.
Der var ikke indkommet forslag fra
medlemmer eller bestyrelse, der skulle behandles på generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen afstedkom ej heller
den store virak, idet Jan blev genvalgt som
kasserer, Per og Leo genvalgt som bestyrelsesmedlemmer; Alex valgtes som
bestyrelsessuppleant, Ole genvalgtes som
revisor og Jens ‘Kok’ genvalgtes som revisorsuppleant.
Under ‘Eventuelt’, hvor der som bekendt ikke kan vedtages bindende forslag,
oplyste Jan om landsskyttestævnet i april
i Århus, samt om mulige transport- og
overnatningsfaciliteter, der kunne være in-

Nyt fra afdelingerne
teressante for de, der agter at deltage.
Absolut sidste punkt på den ordinære
generalforsamling var tildelingen af Chas.
Andersens Mindepokal (som er Skyttegruppens kammeratskabspokal) og
Skyttegruppens mødepokal.
Mødepokalen går til den mest trofaste
skytte til vore træningsaftener i Kælderen, og i det forløbne år har Erik været
den, der oftest har givet møde, hvilket han
modtog forsamlingens hyldest for, sammen med pokalen.
Omkring Chas. Andersen Mindepokal
omtalte formanden, at kredsen af potentielle modtagere jo bliver mindre hvert år,
da der skal findes en ny modtager. Bestyrelsen havde samstemmende besluttet
at give pokalen til én, der altid optræder
hjælpsom og velvillig, når der skal gives
en hånd, er venlig overfor sine kammerater, positiv og altid i godt humør, - kort
sagt Steen Hede.
Valget af Steen blev af forsamlingen bekræftet med akklamation, og Steen selv
modtog ‘hæderen’ med et smil og en munter bemærkning.
Bent kunne herefter afslutte den ordinære generalforsamling med tak for ro og
orden og overlade scenen til Børge og Jan
for uddeling af præmierne i årets løbende
skydninger, hvor resultaterne blev følgende:
200 m:
1. Bjarne
735
2. Leo
711
3. Willy
657
Gevær 15 m (Senior X-rækker):
1. Leo
90,8
2. René
81,5
3. Erik
73,8
Gevær 15 m (Senior handicap):
1. Erik
99,6
2. Leo
95,6
3. René
93,8
Gevær 15 m (Old Boys X-rækker):
1. Alex
98,7
2. Willy
93,9
Gevær 15 m (Old Boys handicap):
1. Alex
98,7
2. Willy
98,0
Pistol 15 m:
1. Børge
94,4
Resultatliste: Jan
Ref. L.S.

Raketafdelingen
Arbejdsweekend
på Middelgrundsfortet
den 20-21. april
Traditionen tro skal det gamle fort gøres
forårsklart, så det nye års gæster får en
god oplevelse derude.
Der bliver som sædvanligt nok at se til,
og retningslinierne med hensyn til transport, forplejning, overnatning og arbejdsindsats, følger dem der gælder for vores
ålegilder derude.
Mere detaljeret program vil blive udsendt senere.
Sidste frist for tilmelding den 8. april
til Jørgen og Bente
på telefon 3535 0829
P.b.v.
Steen Lykken
Udflugt til
Forskningscenter RISØ
Det er lang tid siden, at RISØ strøg ‘Atomforsøgsstation’ fra navnet. I dag er den sidste atomreaktor i Danmark lukket ned.
Imidlertid eksisterer prøveanlæg, laboratorier og atomreaktorer med tilhørende radioaktivitet endnu. Nu venter et oprydningsarbejde i milliardklassen. Måske skal
vi være glade for, at det kun er et lille forsøgsanlæg og ikke et stort atomkraftværk,
der skal ryddes.
RISØ forsker i dag i alternativ energi,
materialeforskning, bioteknologi, samt en
række beslægtede områder. Det får vi meget mere at vide om.
Raketafdelingen inviterer til et besøg på
RISØ
lørdag den 4. maj
Program for besøget:
Kl. 13:00 Mødes vi i forhallen på Roskilde
station
- 13:30 Afgang med bus til RISØ
Velkomst på RISØ
Introduktion til RISØ
Foredrag og multimedieshow (vi har valgt
at høre om nye materialer!)
Pause og derefter ‘legetid’. Du får mulighed for at lave dine egne eksperimenter i
et eksperimentarium. (nul grissebasse - ingen små atombomber).
Rundtur på RISØ´s område, herunder besøg på prøvestationen for vindmøller.
Rundturen tager ca. 1 time.

Bussen returnerer til Roskilde station kl.
17:00. Vi forventer at ankomme til Roskilde senest kl. 17:30. I Roskilde er der
gode muligheder for at finde lidt godt til
ganen såvel som maven.
Vælger man at komme i bil, er der gode
muligheder for parkering tæt ved Roskilde
station.
Pris pr. næse kr. 100,- inkl. bustur og
besøg.
Tilmelding senest mandag den 22. april
Vi har desværre kun plads til 50 deltagere på denne rundtur. Eventuelle ledige
pladser tilbydes medlemmer af KAF København.
Yderligere information og tilmelding til:
Palle Jensen på
tlf. 4656 4155 (bedst efter kl. 18)
Jørgen Pedersen på
tlf. 3535 0829

Syd-Østsjællands afdeling
Sommerudflugt
Sæt nu et stort kryds i kalenderen for
søndag den 4. august
Allerede nu har vi planlagt at lave afdelingens årlige sommerudflugt for medlemmer med ledsagere - herunder også børn,
til Svansbjerg skydebane der er beliggende syd for Køge.
Det er nu tredje år, afdelingens medlemmer med familie – under kyndig ledelse af Erna og Anders Hansen – skal
mødes i det skønne område og hygge os
med medbragt madkurv og kaffe.
Vi mødes kl. 10:00, hvor vi starter med
flaghejsning og fælles kaffebord.
Så er der skydninger og andre aktiviteter, hvor alle kan deltage.
Kl. ca. 12:30 er der fællesspisning og
derefter fortsætter aktiviteterne indtil vi
slutter kl. ca. 16:30 (kan I ikke være der
fra starten, så slut op senere. Alle er velkomne)
Sæt kryds i kalenderen. Nærmere følger først i juli måned.
(fortsættes næste side)

Vi mødes ved
Landsskyttestævnet i
Århus
Kystartilleribladet 2/02
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Nyt fra afdelingerne
Syd-Østsjællands afdeling (fortsat)

85-års fødselsdagsfest for oprettelse af den ældste afdeling udenfor København
Flaget var hejst foran Beldringe Hjemmeværnsgård, da medlemmer af Syd-Østsjællands afdeling med ledsagere, i alt
knapt 40 deltagere, ankom kl. 13:00 for
at fejre 85-års dagen for oprettelse af den
gamle Sydsjællands afdeling.

Som gæster havde vi indbudt præsidenten
Herluf Ruge og fru Tove samt vores ærespræsident Jørgen Kehling ledsaget af Nina.

med spisning (fisk, steg og is) og dans til
en pris á kr. 3,- pr. kuvert.
I velkomsten gjorde formanden kraftigt
opmærksom på, at takken for den store
opbakning til vore arrangementer, skal
lyde til damerne. Det er jer, der skal huske at melde til og at det sker rettidigt.
Tak til pigerne.
Under middagen talte præsident Herluf Ruge til forsamlingen og udtrykte sin store
anerkendelse af det arbejde, bestyrelsen lægger og har lagt for dagen i afdelingens opbygning. Han udtrykte
stor beundring for at
medlemmer af den ‘hedengangne’ Østsjællands afdeling har været så positive i deres
forhold til kammeratskabet, at vi i dag kan
mønstre over 50 medlemmer i den sammen- lagte afdeling.
Præsidenten fremdrog så en kuvert, og
direkte henvendt til formanden for afdelingen, udtalte han Forretningsudvalgets
anerkendelse af den indsats der er gjort i
dagligdagen. Afdelingen blev doneret med
et beløb af Forretningsudvalget. I forlængelse heraf, fortsatte Herluf Ruge med at
oplyse, at et ‘enigt’ Forretningsudvalg
(vicepræsidenten var dog ikke adspurgt)
har besluttet at tildele (en noget overrasket) Benny Horn: Kystartilleriforeningens Hæderskors, som en påskønnelse
for arbejdet. Præsidenten lod derefter udbringe et leve for afdelingen efterfulgt af
Kammeratskabssangen.
Senere fik ærespræsident Jørgen
Kehling ordet.

Præsidenten påhæfter Kystartilleriforeningens
hæderskors

Formanden bød alle hjertelig velkommen og en særlig velkomst til vore gæster. I velkomsten blev lidt af afdelingens
historie genopfrisket og den gamle fane,
der blev indviet 2. september samme år
som afdelingens stiftelse, var ophængt og
præsenteret sammen med fanen fra den
nu nedlagte Østsjællands afdeling. Vi
kunne også mindes, at man i 1917 kunne
afslutte et arrangement efter faneindvielsen på Ruin-terrænet i Vordingborg
14
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God stemning ved bordene

På sin sædvanlige ildsprudlende engagerede måde gav han os en ‘peptalk’ til
vores afdeling og en stor ros for det kammeratskab og engagement, som medlemmerne udviser for at bestyrelsen kan føle,
at det nytter at lave et stykke arbejde. Også
nogle meget positive bemærkninger til
Benny Horn om det arbejde, der bliver
gjort. Også fra ærespræsidenten modtog
afdelingen en donation. Jørgen Kehling
sluttede med at udbringe et leve for afdelingen og igen efterfulgt af
Kammeratskabssangen.
Ind imellem blev der – som vanligt i
afdelingen – sunget sange, og bl.a. havde
Poul Bolmgren medbragt sange til formålet. Ikke alle nåede vi igennem, men vi
skal nok nå det senere.

Der blev kigget meget i de gamle protokoller

Der blev kigget meget i de gamle protokoller, der var medbragt til lejligheden
og Ejner Nielsen fik også til stort bifald
fortalt om sine muligheder som sulten soldat.
Ved afslutning af spisningen takkede
Benny Horn for ordene fra talerne og konstaterede, at ‘- man stadig kan blive meget overrasket, når der sker det, der i dag
er overgået mig’.
Endnu en gang tak til alle og vi kunne
så synge et par sange mere og fortælle historier fra gamle dage. Præcis kl. 16:04
blev flaget strøget under kommando af
præsidenten. På grund af glatføre udendørs, nåede ikke alle ud til denne ceremoni.
Vi sluttede festen med ‘skrup a’-suppe’
og de sidste gæster forlod stedet ved 19:30tiden. Så kunne alle nå hjem inden det
blev for sent.
Igen en god dag for os, der kunne deltage.
På gensyn!
Benny Horn

Nyt fra afdelingerne
Sydjysk afdeling
Tak er kun et fattigt ord, siger man
- men når nogen laver et virkeligt fint
stykke arbejde for KAF, så vil jeg gerne
sige mange tak!
I forbindelse med indretningen af vores
KAF hjørne i fælleslokalet på Haderslev
Kaserne, er der tre jeg gerne vil sige tak
nemlig: Herluf Ruge og Anna og Paul Larsen.
Herluf har lagt et meget stort arbejde i
indretningen af lokalet. Han har sørget for,
at vi har fået KAF-hjørnet meget fint udsmykket, så vi synes, at det er den fineste
afdeling i fælleslokalet, og her kommer
Anna og Paul ind i billedet: De har lavet
en lille fane, hvor toppen med KAF, er
savet ud i metal, og foden med vores emblem, er skåret ud i træ, og sluttelig er
vores emblem igen skåret ud i træ og malet i vore farver. Neden under hænger så
huebånd fra de forskellige tjenestesteder,
- fantastisk fint lavet.
Mange tak til jer alle tre!
Viggo
Bededagsturen
Når du læser dette, har du allerede modtaget programmet for 2002, og måske allerede tilmeldt dig turen. Skulle dette ikke
være tilfældet, så er dette bare en erindring om, at du må huske at tilmelde dig
til Bededagsturen
fredag den 26. april
- så du ikke går glip af afdelingens tilrettelagte tur til Danfoss og Danfoss
Teknorama.
Vi mødes ved Gl. Fabriksvej 7, Elsmark,
Nordborg, og bliver guidet rundt på museet og Teknoramaet, som skildrer mere
end 65 års teknologisk udvikling og fortæller historien om Mads Clausen –
Danfoss-eventyret som skabte flere tusinde
arbejdspladser til Als.
Efter at have beset Danfoss, kører vi lidt
øst på, til et meget skønt naturområde ved
Mjels, ved den inddæmmede sø Oldenor.
Der er et meget rigt fugleliv ved søen.
Søen var oprindelig en del af Alssund, men
blev allerede omkring 1780 inddæmmet,
pumpet fri for vand og opdyrket. Den er i
dag genetableret som en 35 ha stor sø, og
forsyner hele Nordals med ferskvand.
Såfremt det er godt vejr køres til Dyvig,
hvor vi i smukke omgivelser kan nyde vo-

res medbragte madkurv. I tilfælde af regn,
finder vi ud af noget.
P.g.a. rundvisningen hos Danfoss, kan
der max. være 50 deltagere.
Tilmelding til
Børge tlf. 7462 2392 eller
Viggo tlf. 7466 5124
Vi glæder os til at modtage din tilmelding.
VM.

Tak
Jeg vil gerne have lov til at takke Sydjysk
afdeling for en dejlig julefrokost, som vi
fik lov til deltage i.
Ikke mindst en stor tak til Ole, for det
store arbejde som du har gjort for at vi
alle fra årgang 56 kunne samles med vore
damer. Det er hyggeligt hver gang vi er
samlet, og hver gang vi skilles, glæder vi
os til vi skal ses igen.
Det er noget af en sjældenhed, at så
mange fra en årgang kan samles, og der
er jo plads til flere; der er jo sikkert flere
fra årgang 56 ude i landet, og I er velkomne til at være med. Der er lavet et stort
arbejde for at det er kommet så langt, og
det kan vi takke Ole Schack for, og vi møder glade op hver gang - næste gang er på
Felsted Skovkro på Fyn.
Vores jubilarstævne er jo også en fantastisk oplevelse at være med til. Tivoliklubben er en dejlig oplevelse - et af Jørgen Kehlings gode påfund.
Jeg er glad for det kammeratskab jeg
har fundet i Kystartilleriforeningen, og
møder op lige så tit jeg kan - og så længe
jeg kan.
Mange bassehilsener fra
8522/284491/1956
Gunnar Langelykke
Vestergårdsvej 28, st.tv.
Glostrup

Tilbageblik på et godt KAF-år 2001
Marts:
Vores første arrangement, generalforsamlingen, afholdtes som sædvanlig på Haderslev Kaserne, hvor jeg igen blev valgt
som formand og Vagn Mogensen blev
valgt til bestyrelsen, hvor han blev sekretær.
Hvervedagen, Kystartilleridagen den
31. marts, vi var med på Staldgården
Koldinghus. Vi fik kun et par nye medlemmer, men på landsplan gav det 92 nye
medlemmer til KAF.

April:
Den 9. april stillede vi fire mand med vores smukke fane på Haderslev Kaserne for
at mindes dem, der kæmpede for vores
sag. En meget fin dag, som vi aldrig må
glemme.
Ved afslutningen på vinterskydningen,
hvor også Bassekoret havde sin debut,
sagde jeg igen til skytterne: Nu vil jeg se
Kehling pokalen i Sydjysk afdeling igen,
- og jeg skal sandelig love for, at den kom
- sammen med næsten alt hvad der var af
præmier. Vi er stolte af jer!
Samme aften, blev dirigenten for Bassekoret, Kaj Lunding, udnævnt til Suberbasse for sin fine ledelse af Bassekoret.
Maj:
Jeg var i Radio Syd, hvor jeg fortalte om
KAF. Efter sigende en god udsendelse, der gav 7 nye medlemmer.
Bededagsturen gik i år til Løveparken i
Givskud. En meget fin og spændende dag,
men alt for få deltagere.
Under spisningen blev Peter Jessen
hædret for sin fine indsats gennem 11 år i
bestyrelsen, mange år som sekretær. Helt
sikkert fortjent!
Århus afdelingen havde lavet et fint arrangement, hvor vi først sejlede på Skanderborg sø. Så var vi på Ejer Bavnehøj,
Kloster Mølle ved Gudenåen, og på Øm
Kloster. En meget dejlig dag sluttede hos
Hanne og Bent Andreasson, som sørgede
for forplejningen.
Stor tak til de to og Århus afdeling, fint lavet!
Juni:
Til Jubilarstævnet: En meget fin dag, og
vi havde lejet en bus; det var meget festligt, men også et stort arbejde (vi har ikke
afklaret, hvad vi gør i år, men hvis der er
stemning for det, gør vi det måske igen,
men vi skal have bindende tilmelding
fra min. 30 personer.
Oktober:
Basseaften blev i år afholdt i Søgårdlejren,
hvor vi også kunne overnatte - en god ide!
Bjarne viste os moderne udstyr; det vejede ikke så meget, som det vi slæbte rundt
på.
Derefter fik vi en meget fin middag med
5 lune retter og meget andet godt. Ole
havde sponsoreret snapsen. Tak for det
Ole!
(fortsættes næste side)
Kystartilleribladet 2/02
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Husk!
Hvis bladet udebliver
- eller du ændrer adresse,
meddeles det til

hovedkassereren
Sydjysk afdeling (fortsat)
En fin aften/nat, - men ved morgenkaffen var vi lidt stille.
Stor tak til festudvalget og kaptajn Bossen samt hele personalet i Søgårdlejren!

November:
Efterårsfesten på Agerskov Kro blev den
helt store oplevelse.
Den 11. september, var jeg ved at miste
mit positive syn på mine medmennesker,
men sammen med 102 dejlige mennesker
den aften, begyndte jeg at få det igen, og i
nogle timer glemte vi helt den ufred som
hersker omkring os i verden.
Tusind - 1000 tak til jer alle, - vi kan jo
skabe de bedste rammer, men uden jeres
gode humør, fik vi jo ikke en god fest, men
det fik vi!

Mange fra årgang 56 var allerede mødt
om torsdagen, andre kom til kaffen fredag eftermiddag, og de sidste kom
kl.18:30.
Efter velkomsten sang Bassekoret. Derefter gik vi til sildene og den varme fiskefilet; så sang Bassekoret igen, og så kom
der tre varme retter, og da det var overstået, kom det store ta’ selv-bord med et
udvalg af de fineste retter, som jeg opgiver at nævne her.
Under spisningen sang vi selvfølgelig
vore KAF sange, og da vi sang ‘Nu går
våren gennem Nyhavn’, sang ‘Den Syngende Maler’ fra Fyn for, og han synger
så godt, at vi andre næsten glemte at synge
med. Mange tak for det, Børge!

Da musikken ‘os 3’ spillede op, var gulvet fyldt med det samme, og var det hele
aftenen. Alle tiders aften sluttede med
suppe kl. 01:30.
Stor tak til dem fra de andre afdelinger
som var mødt op, og vi havde også den
store glæde at se vores ærespræsident Jørgen Kehling og fru Nina.
Vi håber at se endnu flere fra hele landet den 15. november 2002. Hotellet er
bestilt. Og vi skal nok gøre vores bedste
for at lave en god fest.
Jeg vil slutte med en stor tak til jer alle.
Tak til bestyrelsen, festudvalget og vore
to fanebærere!
Med kammeratlig hilsen
Viggo

Vi besøger en rigtig saltmine dybt nede
i jorden, hvor vi bevæger os gennem nogle
af de mange spændende minegange og ser
hvad der sker der.
Centrets biograf tager os med på en
spændende saltrejse, og informative plancher fortæller om saltsydning gennem tiderne.
I oplevelsesbassinet ‘Det Døde Hav’
med 39 grader varmt vand og ca. 30 %
saltindhold, vil der være mulighed for en
afslappende badetur – man kan ikke
synke! Så tag bare badetøjet med!

af familien Fiil, som tyskerne henrettede
i Ryvangen for våbenmodtagelse og sabotage under 2. verdenskrig, andre familiemedlemmer ‘slap’ med fængsel og koncentrationslejr for medvirken.

Velbeholdne ude i det fri igen efter de
mange oplevelser, går turen videre til

Beløb for deltagelse skal betales ved ankomst til Fussingø Slot.

Randers og omegns afd.
Randers afdeling har hermed fornøjelsen
at indbyde fynske og jyske kammerater
med evt. ledsager til:

Fælles sommerudflugt
lørdag den 1. juni
Vi mødes kl. 13.00 på p-pladsen ved
Fussingø Slot, (ca. 10 km fra Randers ad
Viborgvej går vejen af til venstre mod
Fussingø) og her ser vi slottet og får fortalt lidt om dets historie.
Derfra køres i egne biler til den idylliske gamle vandmølle ved Skovfogedhuset
– her kan vi se en af landets endnu brugbare og bevarede vandmøller.
Så går turen videre gennem Læsten
Bakker og det smukke østjyske landskab
til Tindbæk, forbi Glenstrup sø, forbi
Kongehøjene ved Kastbjerg og slutter i
Mariager. Undervejs vil der selvfølgelig
blive gjort holdt på et passende sted, hvor
Randers afd. vil være vært ved en forfriskning.
I Mariager besøger vi

Danmarks Saltcenter
Arrangementet starter med frisklavet
kaffe, lagkage og brød i det flotte Cafeteria. Efter denne hyggelige pause er vi klar
til at se en af Jyllands mest spændende
attraktioner.

Kgl. Privilegeret
”Hvidsten Kro”
hvor vi som aftensmad skal smage kroens
‘verdensberømte’ æggekage.
Kroen har nylig gennemgået en omfattende, men nænsom restaurering og gemmer på mange minder fra krigene i 1848,
1864, 1. og 2. verdenskrig. Kroen har gennem flere generationer været ejet af slægten Fiil og er det stadig.
En stor granitsten ved kroen indeholder navnene på en halv snes medlemmer

Efter spisningen vil der ud over det kammeratlige samvær være mulighed for at
studere kroen og dens omgivelser.

Pris for hele arrangementet
incl. entré, kaffe og æggekage
er kun kr. 170,- pr. person.

Bindende tilmelding til dette spændende
arrangement senest 22. maj
til din lokale afdelingsformand, der sørger for fælles tilmelding til mig
på tlf. 8645 4118
og aftal ligeledes samkørsel med din afdelingsformand.
Randers og omegns afdeling glæder sig
til at mødes med kammerater og damer
denne lørdag og håber på stor deltagelse.
På afdelingens vegne
John Heide

