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Kystartilleriforeningens adresser:
Københavns afdeling:
Formand: Servicechef Bent Nielsen
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
tlf. 3253 0975
Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen
Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde
tlf. 3250 9137. Giro 3 05 35 12
Skyttegruppen:
Formand: Leo Starup
Kirkeskellet 22, 2605 Brøndby
tlf. 4342 8270
Kasserer: Jan Benny Hansen
Ryesgade 31 B, 1.th., 2200 København N
tlf. 4051 3184
Raketafdelingen:
Formand: Gas- og vandmester Jørgen F. Pedersen
Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C
tlf. 3535 0829
Kasserer: Assistent Bente Holm Pedersen
Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C
tlf. 3535 0829
Frederikssund og omegns afdeling:
Formand: Chefsergent Gert Juhl
Kabbelejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 4793 7554
Kasserer: Civiløkonom
Jørgen Ellehammer Rasmussen
Bovænget 13, 3200 Helsinge
tlf. 4879 5317
Syd-Østsjællands afdeling:
Formand: Pens. major Benny Horn
Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk
Kasserer: Mekaniker Knud E. Jensen
Kildemarksvej 31, 4700 Næstved
tlf. 5572 3832. Giro 7 06 8654
Lolland-Falster afdeling:
Formand: Maskinarbejder Ib F. Rasmussen
Kløvervænget 15, 4900 Nakskov
tlf. 5492 3472
Kasserer: Anker Nielsen
Lindevænget 50, 3.tv., 4800 Nykøbing F
tlf. 5482 7116
Fyns stifts afdeling:
Formand: Direktør Kurt Klein Taanquist
Udsigten 8, 5853 Ørbæk
tlf. 6533 1776, e-mail: kukta@tdc.dk
Kasserer: Tage Knudsen
Sybergsvej 37, 5220 Odense SØ
tlf. 6615 9964. Giro 8 27 04 73
Esbjerg og omegns afdeling:
Formand: Arne Christiansen
Bastrupvej 18, 6800 Varde
tlf. 7521 2620
Kasserer: Jens Peter Vestergaard
Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø
tlf. 7514 0409
Sydjysk afdeling:
Formand: Trykkerichef Viggo Petersen
Møllevej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro
tlf. 7466 5124, e-mail: viggop@post.tele.dk
Kasserer: Salgsassistent Bent Stærke
Bakkegårdsparken 129 A, 6630 Rødding
tlf. 7484 2753, e-mail: bentstaerke@rnet.dk
Giro 6 97 01 92

Forside:

Århus og omegns afdeling:
Formand: Konsulent Poul Røll Sørensen
Langenæs Allé 44, 5.th., 8000 Århus C
tlf. 8611 8006, mobil: 4019 0600
e-mail: roell@mail1.stofanet.dk
Kasserer: Regnskabschef Erhardt Sandager
Rosensgade 33 B, 1.tv., 8300 Odder
tlf. 8654 4062, e-mail: esandager@privat.dk
Randers og omegns afdeling:
Formand: Bogtrykker John Heide
Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8900 Randers
tlf. 8645 4118, e-mail: jokihei@wanadoo.dk
Kasserer: Revisor Kaj A. Højholdt
Svinget 29, Skovgårde, 8961 Allingåbro
tlf. 8631 6820
Jylland Midt-Vest afdeling:
Formand: Forvalter Jørgen Svenstrup
Stoholmvej 16, Nr. Søby, 7840 Højslev
tlf. 9753 5550
Kasserer: Revisor Ole Maagaard
Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg
tlf. 8664 6211
Nordjyllands afdeling:
Formand: Tømrermester Jens P. Mosskov
Strubjerg 186, 1., 9400 Nørresundby
tlf. 9817 6647
Kasserer: Niels Jørn Simonsen
Poulstrupvej 127, st.th., Ferslev, 9230 Svenstrup J
tlf. 9838 3732. Giro 2 16 07 65
Thisted amts afdeling:
Formand og kasserer: Gunnar Roer Pedersen
Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted
tlf. 9793 5010. 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. 4362 2306
Kasserer: Servicechef Bent Nielsen
Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup
tlf. 3253 0975. Giro 5 00 31 72
Kystartilleriforeningens Tivoliklub:
Formand og kasserer: Chefsergent Gert Juhl
Kabbelejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 4793 7554. Giro 2 20 22 63
Kystartilleriforeningens PR-udvalg:
Formand: Pens. major Benny Horn
Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg
tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk
Mejeriingeniør Erik Nygaard
Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1..th.
1434 København K (Holmen)
tlf. 4814 1990, e-mail: beerny@get2net.dk
Trykkerichef Viggo Petersen
Møllevej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro
tlf. 7466 5124, e-mail: viggop@post.tele.dk

Bemærk evt. ændringer i adresselisten

Blad nr. 2/2004 udkommer

Vinteren 1978/79:
LVG 3 maser sig gennem isen
tilbage til København
Foto: SSG Elhardt Madsen

ultimo marts
Stof til bladet skal være
redaktøren ihænde

senest 1. februar

Et tilbageblik
- og et forsigtigt kig ind i fremtiden
I mange hjem er der tradition for at der omkring nytårstide
sker en ‘evaluering’ (læs gennemgang og vurdering/bedømmelse) af det nyligt afsluttede kalenderår, ligesom der kigges fremad mod forventede hændelser (familieforøgelse, bryllupper, runde fødselsdage og meget andet, der for det meste
er kendt i kalenderen). Hvad fremtiden ikke viser, er de ting,
der ikke er planlagt eller noteret i kalenderen, men som oprinder, uanset om vi ønsker det. Det kan være såvel kedelige
som glædelige oplevelser.
I en evaluering indgår såvel positive som negative oplevelser og hændelser. I lederen i blad nummer 5/2003, har
præsidenten, Herluf Ruge, dejligt optimistisk fortalt om det
nys afviklede delegeretmøde og de mange positive toner, der
lød fra delegerede og øvrige deltagere denne dag.
Pastor Preben Hansen ønsker sammen med sit julebudskab
os alle en god fremtid og fremhæver tre gode ting, han peger
på fra det forgangne år; nemlig ærespræsident Jørgen
Kehlings 90-års fødselsdagsfest, jubilarstævnet og Tivoliklubbens årsfest.
Når jeg ser tilbage på året, der nu er slut, kan jeg ikke lade
være med at tænke på de kammerater, der ikke er blandt os
mere. Tankerne går til de efterladte, der har det største savn,
men i savnet skal man ikke glemme at mindes de gode ting,

der er oplevet sammen med den, der ikke er mere. Vi, i denne
gamle forening der runder 95 år i 2004, skal se i øjnene, at
rekrutteringsgrundlaget i lang tid ikke har været blandt tjenstgørende i Kystbefæstningen. Den tjenestegren eksisterer ikke
mere i Forsvaret. Vort hvervegrundlag er ‘gamle’ basser, der
stadig ikke kender foreningen og som vi skal prøve at synliggøre os for. Jeg er personlig lige så stor optimist som alle
øvrige i foreningen: Kystartilleriforeningen skal nok nå at
fejre sin 100-års fødselsdag i 2009. Og sikken fest vi skal
have!!
Ellers bød året jo også på et Landsskyttestævne, der havde
pænt besøg. Traditionen lever videre.
I det kommende år kan vi glæde os til Landsskyttestævnet
i Aalborg lørdag den 24. april, og til Jubilarstævnet lørdag
den 19. juni (her jubilerer årgangene der ender på 4 og 9),
men som sædvanligt har mange IKKE-jubilarer altid deltaget i dette kammeratlige stævne. Efter al sandsynlighed skal
vi både i Kastellet og, efter gudstjenesten, til Middelgrundsfort, hvor vi har fællesspisning.
Uanset hvor stævnet gennemføres har det altid været kammeratskabet og samværet der har præget dagen.
Vel mødt igen i 2004
Benny Horn

Jubilarstævne i Kastellet og på Middelgrundsfort 2004
Forretningsudvalget har nu fået endelig
tilsagn fra Peter Bech, ejeren af Middelgrundsfort. Han har hele tiden haft et stort
ønske om at vi vil henlægge skafning
m.m. til Middelgrundsfort.
Forretningsudvalget har haft forhandlinger med Peter Bech, og vi har bl.a. oplyst om mindre heldige arrangementer de
sidste par gange på Middelgrundsfort med
for lidt mad og lidt for smarte priser på
drikkevarerne.
Peter Bech har nu oplyst, at der ikke vil
være sådanne uheldige oplevelser når vi
drager derud lørdag den 19. juni 2004.
Prisen for deltagerne vil kunne holdes på
samme niveau, som i 2003. Der vil være
professionelt serveringspersonale, så alt
skulle kunne glide til alles tilfredshed.
Derfor planlægger vi stævnet i store
træk således:
Vi mødes i Kastellet, hvor der marcheres fra Kongeporten til Kirkepladsen. Her
er der velkomst og korte taler. Gudstjenesten forrettes i Kastelskirken og derefter
fotografering.
Da Kystartilleriforeningen har eksisteret i 95 år i 2004, er der derefter planlagt
følgende:

Afmarch fra Kirkepladsen mod Toldboden. Ved mindesmærket for de faldne i 2.
Verdenskrig gøres holdt og foreningen
lægger en krans ved mindesmærket. Videre til udskibning på Toldboden og sejlads til Middelgrundsfort, hvor der er
fællesspisning og kammeratligt samvær.
Der vil være mulighed for at komme omkring på det gamle fort og se foreningens
udstillingslokale. Afgang fra Middelgrundsfort ca. 1630.
Vi (Forretningsudvalget) har naturligvis allerede anmodet Søværnets Tamburkorps om at være med til at festliggøre
dagen som sædvanlig. Ligeledes vil vi forsøge at få andre aktiviteter etableret under opholdet på Middelgrundsfort.
Så har vi også aftalt med Peter Bech, at
al afregning af drikkevarer sker ved
betaling med mønter, idet priserne vil
være med 10, 15 eller 20 delelige tal.
Dette letter serveringspersonalet i tid, og
allerede nu henstiller vi til kommende
deltagere, at man forbereder sig på dette
og ikke besværliggør serveringen med for
megen forsinkelse ved at aflevere sedler

og skulle have penge retur. Når man ved
det i forvejen, er det jo ikke noget problem at forberede.
Endelig indbydelse m.m. vil fremkomme som sædvanlig i næste nummer
af bladet.
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget

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
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Modtagne hilsener
Fra tidligere Forsvarschef
admiral Sven E. Thiede
Kære Hr. Præsident
Idet jeg takker Kystartilleriforeningen for
stor gæstfrihed og godt kammeratskab i
det forløbne år, sender jeg de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Sven Thiede
Fra Chefen for
Flyvertaktisk Kommando
Med de bedste ønsker om en
Glædelig Jul og et Godt Nytår
Leif Simonsen
GL
Fra Den danske
militære repræsentant i Bruxelles
Kære Præsident - Kære Kystartillerister
Du og alle Kystartillerister ønskes en rigtig
Glædelig Jul og et Godt Nytår
God vind i 2004
E. Rosgaard
GL

Velkommen i KAF
Københavns afdeling:
Indmeldt ved Bent Nielsen:
9121/205121/1954 Ib Rasmussen
Irlandsvej 130 F, 1., 2770 Kastrup

Sydjysk afdeling:
Indmeldt ved Poul Sørensen:
9123/1764/1964 Chauffør
Christian Hansen
Gåskærgade 17 B, 1.tv., 6100 Haderslev

Århus og omegns afdeling:
Indmeldt ved Finn Jeppesen:
9120/444046/1960 Ove Andersen
Skolevænget 25, 8310 Tranbjerg J.
Jylland Midt-Vest afdeling:
Indmeldt ved Steen Jensen:
9122/204939/1954 Fisker
Svend Aagaard
Jens Søndergaards Vej 7, 307
7620 Lemvig
4
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Fra Chefen for
Søværnets Operative Kommando
Kære Præsident!
Kystartilleriforeningen og dens medlemmer sendes de bedste hilsner med tak for
samarbejdet gennem det forløbne år, samt
med de bedste ønsker om en
Glædelig Jul og et Godt Nytår
Med venlig hilsen
Kurt Birger Jensen
KA
Fra Præsidenten for DSL
Kære Herluf Ruge
Danske Soldaterforeningers Landsraad
sender de bedste ønsker for julen og det
nye år, med tak for for samarbejdet i året
der svandt.
Bjarne G. Bagge
Oberst
Til Kystartilleriforeningen
I anledning af årsskiftet sender Marineforeningen de bedste ønsker for det nye
år.
Med venlig hilsen
Otto Lichtenberg
Landsformand

Nye Vedtægter
for Kystartilleriforeningen
Ved Kystartilleriforeningens delegeretmøde i Nyborg den 5. oktober 2003, vedtoges nogle enkelte redaktionelle ændringer/tilføjelser i vore vedtægter.
Disse er ganske små - og kan derfor
være vanskelige at få øje på, men de er
altså at finde i:
Vedtægter for Kystartilleriforeningen:
§1
§ 2 stk. 1 og 3
§ 3 stk. 1
§ 4 stk. 1
§ 6 stk. 3, 4, og 6
§ 7 stk. 7, 8 og 9
§ 8 stk. 3
§ 9 stk. 2 og 3
§ 10 stk. 10 og 11
Normalvedtægter for afdelingerne:
§ 2 stk. 1
Vedtægterne, som er hæftet ind i dette blad
(1/2004), er lige til tage ud og gemme.
Redaktøren

Til Kystartilleriforeningen
Kære Venner
Lokalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland sender de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår, med tak for godt
samarbejde i det forløbne år.
Med venlig hilsen
Jørgen Jelstrup
Oberst

Fra Søværnets Grundskole
Søværnets Tamburkorps ønsker jer alle i
KAF en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Samtidig skal der lyde en kæmpe Tak
for den fine gestus I atter har betænkt
korpset med.
Vi glæder os meget til gensynet den 19.
juni 2004.
At spille for jer er helt specielt. I forstår, med jeres store entusiasme og gode
humør, at virke som inspirationskilden der
får det bedste ud af Tamburkorpset.
På vegne af
Søværnets Tamburkorps
Anders Rasmussen
Seniorsergent

Jubilarvideo
Som det kunne ses i KAF-bladet i december 2003, er vores længe ventede
videooptagelser fra jubilarstævnerne
2001 og 2002 nu færdigudarbejdet.
Udgivelsen kan købes - enten som
videobånd (VHS) eller DVD.
Prisen er kr. 80,- inkl. forsendelse.
Da jeg ligger inde med et restlager,
kan alle interesserede blot bestille
dem ved hovedkasserer
Børge Andersen
Enghavevej 10
8500 Grenå
Tlf. 8632 4988

Vi mødes til
Jubilarstævnet
den
19. juni

KAF ønsker tillykke
Februar

Marts

75 år:
8243/1950 Adolf Wilhelm Edemann
Valmuevej 2, Havnbjerg
6430 Nordborg
(3.feb.)

80 år:
3290/12057/1946 Mejerist
Henning Rasmussen
Augustvej 51, 2730 Herlev

7322/16484/1950 Landmand
Ejner Nielsen
Holmen 5, Magleby
4672 Klippinge

(13.feb.)

75 år:
9019/13137/1952 Musiker Carl Nielsen
Gammel Strandvej 97, Strib
5500 Middelfart
(3.mar.)

(16.feb.)

3010/15487/1949 Skibsmægler
Hans J. Johansen
Lucernevej 20, Dyssekilde
3390 Hundested
(14.mar.)

8061/17510/1951 Murer
Christian Jensen
Kærvang 7, 2.th.
9000 Aalborg

3908/16754/1950 John Breiting
Engstien 7, 2980 Kokkedal
(18.feb.)
7723/387/1948 Smed
Kjeld Stampe Hansen
Porthusvej 19, 3390 Hundested (21.feb.)

70 år:
4920/204775/1954 Gårdejer
A. Jørgensen
Regulusparken 15, Givskud
7323 Give

(3.feb.)

8736/14573/1953 Blikkenslager
Albert Hansen
Åkirkebyvej 12, 3700 Rønne
(7.feb.)

65 år:
8388/244254/1955 Fuldmægtig
Palle Rosenkjær
Vesterkøb 1 A, 2.th.
2640 Hedehusene
(5.feb.)
5764/387033/1958 Klargøringsmand
Knud Kristensen
Tryggelev Mose 12, Tryggelev
5932 Humble
(21.feb.)

6597/602028/1963 Skolebetjent
Kurt Jensen
Freysvej 5, 2635 Ishøj
(14.mar.)

(23.mar.)

7999/15458/1949 Telefonformand
Hans F. Christiansen
Alléen 105, 6.tv.
2770 Kastrup
(28.mar.)
70 år:
4837/205282/1954 Arb. formand
Erling O. Pedersen
Niels Lyhnes Allé 7
2800 Lyngby
(29.mar.)
65 år:
5895/397059/1958 Elektriker
Freddy Vilhelm Sørensen
Magleparken 104, 1.tv.
2750 Ballerup

(2.mar.)

5904/396903/1958 Bager Viggo Schaadt
Grænsevej 11, Avedøre
2650 Hvidovre
(3.mar.)
8954/481695/1961
John Vibholm Pedersen
Fuglemosen 7, 1.tv.
2605 Brøndby

(7.mar.)

7471/438337/1959 Smedemester
Peter Juul Andersen
Kronjydevej 30, Støvring
8900 Randers
(15.mar.)

60 år:
8051/602471/1963 Automekaniker
Harry Damsgaard
Hovedgaden 37, 7752 Snedsted (12.feb.)

9058/444038/1961 VVS-montør
Carl Otto Valdemar Eriksen
Kurlandsgade 15 A, st.
2300 København S
(16.mar.)

50 år:
8714/0000 Plejer Stinne Rasmussen
Kanalens Kvt. 160, 2.th.
2620 Albertslund
(20.feb.)

60 år:
9010/637894/1964 Assurandør
Jørgen Cassøe
Sødringholmsvej 23
8900 Randers
(10.mar.)

7584/766094/1967 Reparatør
Per Gormsen
Onsbjerg Allé 51, 2730 Herlev (25.mar.)

Juleindsamlingen/
nytårshilsenerne
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
festligholdelsen af julen og nytåret for
de værnepligtige på nuværende
tjenestesteder.
Det har glædet mig meget at modtage jeres mange gode bidrag, som ialt
udgør 8.260,oo kr. som er meget kærkomment i vores kammeratskabsforening. Et beløb som vi er meget
glade for, til støtte for vores trængte
økonomi.
Af ovennævnte beløb har vi besluttet, at fremsende 2.000,oo kr. 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.
Takkeskrivelsen fra korpset beviser
jo også hvor kærkomment bidraget er
til festliggørelse af deres vagter.
Det overskydende beløb vil således
støtte bevarelsen af vores smukke
blad, som vi ikke kan fremstille på
basis af medlemskontingentet 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 2004.
Børge Andersen
hovedkasserer
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Jubilarer 2004

25 års jubilæumstegnet

Hovedafdeling:
50 års jubilar:
4487/12958/1952 Frisør
Poul Henning Johansen
Havnearkaderne 46, 1., 4220 Korsør
40 års jubilar:
6569/12430/1946 Møbelsnedker
Knud Børge Olsen
Stadion Allé 73, 2.tv., 7430 Ikast

40 års jubilæumstegnet

4591/15133/1949 Pensionist
Aksel Preben Nørgaard
Bendzvej 6, 2.th., 2000 Frederiksberg

4304/12587/ 1952 Ingeniør
Børge Hesselholdt
Østerhøj Bygade 70, 2750 Ballerup
4305/12603/1952 Overassistent
John Nielsen
Lyngby Hovedgade 57 B, 2800 Lyngby
4306/12618/1952 Fabrikschef
John Evald Karlsson
Priorlodden 13, 2605 Brøndby

Frederikssund og omegns afd.:
50 års jubilar:
4536/28/1952 Chefsergent Gert Juhl
Kabbelejevej 5, 3390 Hundested

4621/14226/1953 Kontorpakmester
Nis Aage Damgaard
Vinkelhuse 37, 3.tv., 2770 Kastrup

Lolland-Falster afdeling:
40 års jubilarer:
6563/13739/1953 Tekn. assistent
Richard Madsen
Valby Langgade 124, 2.tv., 2500 Valby

Københavns afdeling:
50 års jubilarer:
4292/17754/1951 Kjeld Suhr-Olsen
Hyldegårdsvej 51, 2920 Charlottenlund

50 års jubilæumstegnet

6591/14598/1939 Fabrikant
Elith U. Norup Hansen
Bavnehøj Park 34, 1., 3500 Værløse

6594/14588/1939 Bogholder
Svend B. Torp
Azaleavej 7, st.tv., 2000 Frederiksberg

6597/602028/1963 Skolebetjent
Kurt Jensen
Freysvej 5, 2635 Ishøj

60 års jubilar:
3344/16116/1942 Max Christensen
Grønlandsvej 10, 4800 Nykøbing Fl
50 års jubilarer:
4490/12951/1952 Købmand
Jørgen Raahauge
Birketvej 60, 4941 Bandholm

4492/12937/1952 Maskinarbejder
Ib Freddy Rasmussen
Kløvervænget 15, 4900 Nakskov
25 års jubilar:
7493/13909/1953 Vicevært
Kjeld Knudsen
Jappesgade 41, 4800 Nykøbing Fl

Fyns Stifts afdeling:
4307/12648/1952 Elektromekaniker
Preben Duchwaider
Hesselparken 16, Ganløse
3660 Stenløse

25 års jubilarer:
7520/285596/1956 Chauffør
Arne Jensen
Høvedstensvej 11, st.th., 2650 Hvidovre

4339/12995/1952 Automekaniker
Kurt Hansen
Ordrupvej 165, st.tv.
2920 Charlottenlund

7533/1961 Kontorpakmester
Vagn Tranekær
Vejlegårdsparken 12, 2665 Vallensbæk
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50 års jubilarer:
4385/12271/1951 Disponent
Carl E. Andersen
Carl Blochsvej 74, 5230 Odense M
4603/14222/1953 Kæmner
Flemming Grube
Søtoften 15, 5970 Ærøskøbing

Jubilarer 2004
25 års jubilarer:
7497/300952/1971 Kontorassistent
Jack Mortensen
Brinken 20, 5270 Odense N
7510/12253/1946 Rørlægger
Børge Jacobsen
Østerbæksvej 81, 1.tv., 5000 Odense M

Esbjerg og omegns afdeling:
60 års jubilar:
1554/5468/1943 Børge Jensen
Bellisvej 37, 6700 Esbjerg

Sydjysk afdeling:
40 års jubilarer:
6560/444199/1960 Landmand
Johs. Lind
Vikkevej 45, 6052 Viuf

6614/15130/1949 Kaffehandler
Frode Hansen
Galateavej 10, Seest, 6000 Kolding

Århus og omegns afdeling:
50 års jubilar:
4441/12840/1952 Landmand
Knud Erik Jensen
Hammelvej 6, 8670 Låsby

Jylland Midt-Vest afdeling:
50 års jubilar:
4571/16141/1950 Montør
Theodor Jensen
Saturnvej 6, 8800 Viborg

25 års jubilar:
7513/1212/1958 Bagersvend
Anders Jørgensen
Ekkodalen 12, 8831 Løgstrup

Nordjyllands afdeling:
50 års jubilar:
4624/12131/1951 Mejerist
Henry Linneman Nielsen
Møllestenen 10, 9370 Hals

Marinehjemmeværnet
- SOK’s forlængede arm
Marinehjemmeværnet har en rolle at spille i fremtidens forsvar, mener
marinehjemmeværnsinspektør, kommandør Karsten Riis Andersen.
Det er det tætte operative samarbejde med Søværnet, den hyppige deltagelse i sørednings- og miljøoperationer og de nye fartøjer, der giver
marinehjemmeværnet sin styrke.
„Set fra vores side, skal Marinehjemmeværnets virke ses i forlængelse af Søværnets opgavevaretagelse. Hver gang et
marinehjemmeværnsfartøj forlader kajen,
er det underlagt Søværnets Operative
Kommando, der udøver sin kontrol med
fartøjet gennem Søværnets to marinedistrikter, Kattegats Marinedistrikt og
Bornholm Marinedistrikt.
På det operative plan, er marinehjemmeværnet integreret i Søværnet“, siger Karsten Riis Andersen og tilføjer, at
allerede i dag opstiller Marinehjemmeværnet nogle kapaciteter, der er værdifulde
for samfundet og Søværnet; det drejer sig
om søredning, farvandsovervågning og
assistance ved miljøulykker.

Søredning
„Søredning er en stor og vigtig opgave
for Marinehjemmeværnet. I 2002 var vi
med 205 timer næstefter den civile kystredningstjeneste den største bidragsyder
i søredningstjenesten. Marinehjemmeværnet er ude i aktion tre gange om ugen.
Det kan lade sig gøre, fordi besætningerne
på de 30 marinehjemmeværnsfartøjer frivilligt har underlagt sig et beredskab på
to timer; i praksis er et fartøj ude af havnen på under en time. Det vil sige, at man
ved Søværnets to marinedistrikter ringer
til nærmeste marinehjemmeværnsfartøj og
sender det ud, hvis man skønner, at opgave og fartøjet matcher. I princippet sidder der lige nu rundt om i Danmark 360
mennesker på to timers varsel“, fortæller
Karsten Riis Andersen, der mener, at volumen også er Marinehjemmeværnets
styrker.

Sikker skibstrafik
„Marinehjemmeværnet kan i øget omfang
gå ind og varetage nationale opgaver. Fx
er farvandsovervågning en af de opgaver,
som marinehjemmeværnet længe har beskæftiget sig med, men som man kan forvente bliver mere krævende i takt med, at
kravene til skibsfarten er blevet skærpede
bl.a. fra EU’s side“ siger Karsten Riis
Andersen. Baggrunden for dette tilbud fra
Marinehjemmeværnet, er indskrænknin-

gen af antallet af fartøjer i Søværnet og
Forsvarets større internationale engagement, som også for Søværnets vedkommende, forventeligt kan betyde, at værnets
enheder oftere vil blive sendt ud i internationale operationer, og af de grunde ikke
kan præstere den samme talmæssige tilstedeværelse i de danske farvande som før
i tiden.

Førstehjælp til miljøet
“Inden for miljøberedskab og første hjælp
ved miljøulykker til søs, er Marinehjemmeværnet blevet en betydelig kapacitet.
De nye fartøjer af den såkaldte 900klasse er netop konstrueret til at gribe
hurtigt ind og yde førstehjælp som fx udsætning af større flydespærringer svarende antal fra 900-klassen, så Marinehjemmeværnet kan dække hele landet og
træde til, der hvor trafikken er intens“,
påpeger Karsten Riis Andersen.

Sikre havne
Udover fortsat at varetage sine klassiske
opgaver, er man fra Marinehjemmeværnets side også parat til at indgå i et
nationalt terrorberedskab på det maritime
område. „I Marinehjemmeværnet kan vi
se os varetage nogle maritime sikringsopgaver. Lige for øjeblikket ligger der et
lovforslag om maritim sikring af havne.
Man kunne overveje, hvorvidt Marinehjemmeværnet kunne indgå i løsningen af
den opgave. Det er efterdønningerne af
11. september, der viser sig her. FN har
via sine maritime organisationer, arbejdet på, at der skal være sikre havne, hvor
skibsfarten ikke risikerer at blive udsat for
fx terrorhandlinger, eller hvor handelsskibe ikke bliver terrormål. Det er en civil opgave, men i det øjeblik, at trusselsniveauet forhøjes, kunne man godt forestille sig, at det var en opgave til Marinehjemmeværnet; selvfølgelig i samarbejde
med SOK og civile myndigheder“ siger
Karsten Riis Andersen.
Kilde: FOV Nyhedsbrev nr. 24 (lml)
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Revisor
Børge Andersen
Enghavevej 10, Grenå
285497/1956

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

Landmand
Knud Erik Jensen
Hammelvej 6, Låsby
12840/1952

Tømrer
Leif Melby Andersen
Skovmarken 7, Hundested
397320/1958

Pensionist
Poul Græsing
Kulbyvænget 14, Høng
244245/1955

Specialarbejder
Otto Emil Jensen
Elmevej 4, Karup J.
13329/1952

Mejeribestyrer
Villy Nørgaard Andersen
Jernvedvej 249, Gredstedbro
14424/1953

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

Forretningsfører
Arne Lundgaard Jepsen
Damtoften 6, Ringkøbing
14105/1948

Ministerialbetjent
Jens Bech-Hansen
Cedervænget 33, Virum
13838/1948

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

Forretningsfører
Jens Juel-Jensen
Ellebyvej 11, Vestermarie, Rønne
12307/1946

Vaskeriejer
Frode Birkmose
Parkvej 9, Roskilde
12951/1947

Kaffehandler
Frode Hansen
Galateavej 10, Seest, Kolding
15130/ 1949

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

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

Bogtrykker
John Heide
Over Fussingvej 39, Randers
438365/1959

Fabrikschef
John Edvard Karlsson
Priorlodden 13, Brøndby
12618/1952

Værkfører
Niels Jørgen Buch
Poppelvej 8, Vordingborg
550044/1962

Ingeniør
Børge Hesselholdt
Østerhøj Bygade 70, Ballerup
12587/1952

Ærespræsident
Jørgen Kehling
Bredstensvej 8, Rødovre
12292/1933

Konsulent
Mogens Børresen
Park Allé 41, Ølstykke
397184/1958

Major
Benny Horn
Ornebjergvej 53, Vordingborg
204648/1954

Ingeniør
Adolf Kernwein
Fasanvej 6, Kolding
14521/1939

Bagermester
Eloff Christensen
Parallelvej 22, Pandrup
17348/1945

Harly K. Immersen
Østergade 2, Augustenborg
443896/1960

Salgsassistent
John Kreutzfeldt
Dalføret 18, København S
18871/1951

Forretningsfører
Knud Otto Christensen
Vinkelvænget 28, Rødovre
O.K.E. 86/1942

Telefonformand
Werner Isager
Dalstrøget 62, Søborg
2722/1942

Kystartilleriforeningen
Københavns afdeling

Pensionist
Tage Melchior Ejler
Gefionsvej 110, Helsingør
13310/1936

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

Kystartilleriforeningen
Randers og Omegns afdeling

Købmand
Villy Frandsen
Poppel Alle 73, Hareskov, Værløse
14569/1949

Tømrer
Henning Kr. Jensen
Skovvej 1, Nr. Lyngby, Løkken
15302/1949

Kystartilleriforeningen
Syd-Østsjællands afdeling
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Købmand
Arthur Linnet Larsen
Skovhøjen 1, Hejnsvig
12726/1947

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

Formand
Poul Schacke
Druehaven 45, Valby
244462/1955

Portner
Jens Chr. Larsen
Byparkvej 118, Glostrup
Årgang 1937

Orlogskaptajn
E. Hartvig Pedersen
Golfparken 30, Hjørring
13031/1935

Installatør
Erik Skov
Englandsgade 4, Esbjerg
13946/1937

Arne Lykkestrup
Tycho Brahes Allé 31, København S
17855/1951

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

Salgskonsulent
Fønss Willum Steen
H.C. Andersens Vej 285, Hjørring
397230/1958

Cykelhandler
Aksel Gudmund Madsen
Skelvangsvej 151, Randers
17337/1951

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

Materielmester
Mogens Stub
Ørager 14 A, Hvidovre
12406/1951

Maskinarbejder
Sigfred Madsen
Klostergade 23, Vestervig
438073/1959

Pensionist
Erland Petersen
Bjergvej 5 A, Klippinge
13562/1936

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

Landmand
Egon Møller
Tørskindvej 62, Randbøl
204772/1954

Maler
Verner Risum Petersen
Christian X’s Vej 8, Viby J.
204702/1954

Direktør
Torben Thams
532 Miguel Place, Fullerton, California
13920/1948

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

Køkkenchef
Jens Rasmussen
Grønholtvej 48, Hvidovre
285531/1956

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

Servicechef
Bent Nielsen
Egyptensvej 16, Kastrup
7435/1951

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

Tivoliklubben
v/Gert Juhl
Kabbelejevej 5, Hundested

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

Tage Rasmussen
Braineparken 7, Haderslev
175750/1953

Assistent
Kurt L. Trolle
Roskildevej 31, Frederikssund
OS/AR 33/1949

Skibsmaskinchef
Per Bjerring Nielsen
Torbistvej 3, Rødovre
KY 576/1950

Fuldmægtig
Palle Rosenkjær
Vesterkøb 1 A, Hedehusene
244254/1955

Direktør
Kurt Klein Taanquist
Udsigten 8, Ørbæk
438962/1959

Mejeriingeniør
Søren Ib Nielsen
Tirslundvej 40, Nørbølling, Brørup
14051/1953

Vicepolitikommissær
Herluf Ruge
Vandlingvej 22, Haderslev
12240/1951

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

Inspektør
Erik Nygaard
Danneskjold-Samsøes Allé 40, Kbh. K.
444293/1960

Konsulent
Harry Sandholdt
Odinsvej 6, Vojens
437953/1959

Kystartilleriforeninges
Forretningsudvalg
ønsker alle kammeraterne

Godt Nytår
Kystartilleribladet 1/04
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Nyt fra afdelingerne
Københavns afdeling

Skyttegruppen

Generalforsamling
Bestyrelsen indvarsler hermed til ordinær
generalforsamling
torsdag den 4. 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 65,- kr.,
- og bindende tilmelding skal ske
senest den 29. februar 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

Juleskydning 2003
Årets sidste arrangement var juleskydningen i ”Kælderen”.
I år havde vi aftalt at afholde denne sammen med vore kammerater fra Raketafdelingen, da vi jo, som formentlig nu
kendt af alle, skyder sammen med dem
hver torsdag aften.
Bente og Jørgen havde lovet at tage sig
af skydningen og præmierne samt juleknas og Leo havde påtaget sig at skaffe
gløgg - (ja, ja; - der var taget højde for
indhold af rødvin i år - samt lidt ekstra) og æbleskiver. Jan kom med et mindre
gartneri af julestjerner.
Vi kunne efterhånden tilsammen mønstre godt en snes skytter omkring det
smukt pyntede julebord, og medens Per
med kyndig hånd tilberedte gløgg’en, varmede Leo æbleskiverne, og så tog vi ellers fat på ‘bordets glæder’.
Skydningen, der blev afviklet løbende,
var et kapitel for sig, - eller rettere: Skiverne var et helt speciel kapitel. Selv
Falkeøje, eller hvad vores barndoms
skarpskytter nu hed, ville have endog
meget svært ved at se de diminutive mål,
vi skulle forsøge at ramme. Jeg mener ellers at have været nogenlunde god til Danmarks geografi, da jeg gik i den stråtækte,
men her, hvor det gjaldt om at ‘prikke ind’
på mål spredt ud over fædrelandet; - tja her var det så som så. Hjørring byttede
plads med Aalborg og Sorø (hvor jeg oven
i købet har boet) rykkede til Nykøbing
Sjælland så æhe…..
Nu er det godt nok længe siden, men
dengang var jeg rimelig habil med en slangebøsse, hvilket – ak ja, - ungdommelig

Hundredemandsforeningen
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 26. februar kl.19:00
i 1. Regiments lokaler, Laksegade 32
Af hensyn til spisningen, må tilmelding
ske til formanden
Aage Kock Petersen, tlf. 4362 2306 eller
kassereren
Bent Nielsen, tlf. 3253 0975
senest den 22. februar.
Medlemmer og familie ønskes et godt og
lykkebringende nytår.
P.b.v.
Bent Nielsen

Patienten sad inde hos lægen, da denne
spurgte:
- Når De vågner om morgenen, har De
så en belagt tunge og en smerte siddende mellem skulderbladene samt en
fornemmelse af svimmelhed?
- Ja, nøjagtig, svarede patienten og undrede sig over lægens meget præcise
diagnose.
- Det har jeg nemlig også. Gad vide
hvad det kan være ...
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Der sad to mænd og ventede i
fødeklinikens venteværelse. De snakkede sammen, og det viste sig, at den
ene ventede besked om sin førstefødte,
mens den anden var veteran.
- Hvor lang tid går der, før man kan
genoptage den normale ægteskabelige
omgang med sin kone efter fødslen,
spurgte den første efter en lille pause.
- Det kommer ganske an på, om hun ligger på enestue, sagde veteranen.

dårskab – gik ud over en del porcelænsklokker på el-masterne (jeg blev i parentes bemærket aldrig opdaget). Men her
hvor det gjaldt ‘porcelænsklokker’ på en
skydeskive med et gevær med fast anlæg.
Resultat: Forstemmende!
Jeg tror nok, at de fleste gjorde samme
iagttagelser ved denne ‘skydning’, så det
grinede vi en del af den aften.
Præmieuddelingen var et andet specielt
– og utrolig positivt – kapitel. Med salomonisk visdom uddelte Jørgen præmierne
efter et regelsæt, som vistnok med rette
kan kaldes ‘ad hoc’. Alle vinderne blev
rost, og flest muligt blev tilgodeset. Det
var en fornøjelse, der berettiger en særlig
tak til ‘dommerne’ Bente og Jørgen.
Julestjerner til alle, uanset resultater, var
også et fint islæt.
Med en rigtig god aften bag os kunne
skytterne fra Raketafdelingen og Skyttegruppen sige hinanden tak for i aften og
ønske

Glædelig Jul
L.S.

Frederikssund afdeling
Generalforsamling
Det næste vi nu kan se frem til, er den
årlige generalforsamling
lørdag den 27. marts
Nærmere vil tilgå afdelingens medlemmer skriftligt, men sæt allerede nu X i kalenderen.
Gert Juhl

Efterårsfesten
Lørdag den 22. november mødte 25 deltagere til den traditionsrige efterårssammenkomst i Marinehuset i Hundested.
Menuen bestod som sædvanlig af oksekød i peberrod, hertil drikkevarer ad libitum samt dessert og kaffe.
Afdelingen havde den store glæde at
kunne overrække Henning Issov, Frederikssund, jubilæumstegnet for 50 års trofast medlemskab af Kystartilleriforeningen.
Efter middagen blev der afholdt auktion
over en stor købmandskurv. Kurven indbragte kr. 854,50 og sidste bud kom fra
Bodil Berg Jensen fra Ølstykke.

Nyt fra afdelingerne
Eftermiddagen gik alt for hurtigt, der
jo meget at snakke om når gamle Kystbasser mødes. Det kan godt være at nogle
af historierne har været fortalt før, men
de bliver ikke dårligere med årene; det kan
godt være „noget“ er fri fantasi, men det
gør ikke noget, bare det er godt fortalt.
Deltagerne gav igen udtryk for et godt
arrangement med god mad og hygge. I den
forbindelse skal der herfra lyde en stor tak
til dem der mødte frem; det er en glæde at
sætte noget i gang og få gode tilbagemeldinger.
Prisen var - alt inklusive - pr. deltager
kr. 110,- , og der blev et lille overskud.
Gert Juhl

Raketafdelingen
Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i
Raketafdelingen i henhold til afdelingens
vedtægter
torsdag den 18. marts kl. 19:00
i Kastellets Nordre Magasin
Kastelsbaren vil som sædvanlig være
åben fra kl. 18.
Der vil være spisning efter generalforsamlingen: Gule ærter med tilbehør, til en
pris á kr. 85,- pr. person.
Tilmelding til spisning er bindende og
skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen til Jørgen/Bente på
tlf. 3535 0829 eller
tlf. 4072 7037
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
P.b.v.
Jørgen Pedersen

Arbejdsweekend på MFT
- i foråret 2004, er aftalt til weekend’en
den 17. - 18. april
Program herom vil tilgå medlemmerne
senere.
P.b.v.
Jørgen Pedersen

Arbejdsweekend’en på MFT
I weekenden 25. - 26. oktober 2003, holdt
Raketafdelingen arbejdsweekend på
Middelgrundsfortet.

Der skulle ryddes op efter sommerens
store antal gæster og, traditionen tro,
skulle der jo også være tid til lidt selskabeligt samvær, og noget godt til ganen.
Man må sige, at vejret gjorde hvad det
kunne for at få smilene til at stivne, men
gamle kystbasser giver som bekendt ikke
op så let, så humøret var højt lige fra morgenstunden.
Fortets ejer, Peter Bech, havde sagt at
det primært drejede sig om, at vi holdt en
hyggelig og rar weekend, men når vi nu
alligevel var her, så skulle vi ikke høre et
ondt ord, hvis vi fik læsset en dynge gammelt jern på en pram, så det kunne sejles
til ophug, og hvis vi skar en del høje buske og træer ned, rensede tagrenderne for
nedfaldent løv, samt ryddede lidt op i krogene.
Under morgenmaden blev vi opdelt i
hold, som, udover de allerede nævnte opgaver, også skulle gøre rent i KAF’s udstilling, samt lave frokost, eftermiddagskaffe og oksehaleragout til aftensmad.
Vi fik også at vide, at vi som noget nyt
fik stillet forsyningstropper til rådighed,
idet Peter Bech havde bedt 2 af sine friske folk, Dennis og Andreas, om at sørge
for at arbejdsholdene ikke gik ’sukkerkolde’ under strabadserne. Den opgave
løste de eftertrykkeligt, idet de læssede
Mercedes’en med øl og vand, både ’fra
kassen’ og iskolde. De to friske fyre kørte
så rundt og sørgede for alle, dog klagede
pigerne ned i udstillingen over, at bilen
åbenbart ikke kunne komme ned i midtergangen, så de følte sig lidt oversete, men
det blev der rettet op på.
Selv om regnen silede ned, så jeg skal
love for, at der blev gået til vaflerne. Både
’jernholdet’, ’træholdet’ og ’tagrendeholdet’ trodsede stædigt naturens rasen,
og de hold som arbejdede inden døre, gik
til den med ukuelig entusiasme.
Jeg selv var sammen med Henrik blevet sat på kutterholdet. Henrik vaskede styrehuset ned og begyndte at male loftet med
hvid maling, mens jeg skar en rest tæppe
til, så det passede nogenlunde i det snørklede styrehus. Vi skulle dog sejle et par
gange ind imellem. Den pram vi skulle
bruge til alt det gamle jern var nemlig en
lille russisk fragtbåd som Niels Stummann
havde købt for en slik, og prisen var meget forståelig, for sjældent havde vi set
værre pæreskude. Han ville gerne have
eskorte det sidste stykke vej, for det blæste godt, båden var let, og motoren kunne

dårligt slæbe den af sted, så vi mødte ham
i rum sø og sørgede for, at han kom godt
ind i havnen og fik lagt til kaj.
Efter frokost skulle han og hans makker, Erling, sejles i land, så også det klarede vi.
Kort før aftensmaden dukkede Peter
Bech op, og han udtrykte stor glæde over
det store arbejde der var lavet. Han var
oprigtig glad for indsatsen, og håbede at
det ville være en årligt tilbagevendende
begivenhed. Han var så imponeret, at han
straks donerede en liter brændevin og 10
flasker rødvin til styrken. Det varmede,
men det varmede endnu mere at fornemme
den ægte glæde han viste os, og hans løfte
om, at der altid var plads til os på fortet.
Peter er en mand som ikke siger noget
han ikke mener, så vi ser alle frem til et
godt samarbejde på det gamle fort, som
står vore hjerter så nær.
Middagen stod på oksehaleragout, og
som sædvanlig var Elhardt Madsen udnævnt til køkkenchef.
Den opgave tog han meget bogstaveligt,
idet han fandt en god stol og placerede
sig så han kunne nå knapperne på komfuret. Han kunne så sidde og styre hvad
der skulle koge hvornår og hvor længe,
og samtidig kommandere rundt med sit
mandskab når der skulle slæbes. Elhardts
bentøj er ikke hvad det har været, og så
må han vel have visse rettigheder.
Hvordan de end har fordelt opgaverne
derude, så var maden god og rigelig, og
efter endt skafning var tiden så inde til de
obligatoriske taler, hvor hver enkelt skulle
gøre rede for deres indsats i dagens løb.
Reglen siger jo, at det er tilladt, ja nærmest obligatorisk at lyve lidt, men frem
for alt lægges der stor vægt på det humoristiske islæt, og jeg skal da ellers love
for, at det ikke var småting som her kom
frem i dagens lys, og historierne blev mere
og mere farvestrålende som talerne skred
frem.
Især var det til stor inspiration, at et af
holdene havde fået navnet ’Jernholdet’ og
et andet ’Træholdet’.
Det skulle være underligt, om så mange
gamle basser kan sidde og snakke om jern
uden at der sniger sig nogle, ææh..høm,
skal vi kalde dem ’let pornografiske’ undertoner ind, og der kom heller ikke så få
hentydninger til hvad en ’Træmand’ var
for en størrelse. Det blev gjort med stor
indlevelse og fantasi, dog uden på noget
(fortsættes næste side)
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Nyt fra afdelingerne
Raketafdelingen (fortsat)
tidspunkt at blive vammelt. Der blev grinet og klappet så tårerne trillede. Det var
en fornøjelse at høre, hvordan folk kunne
komme med små uartige hentydninger, og
alligevel holde salontonen.
Det var os ligeledes en stor glæde, at de
2 forsyningsfolk fra Peters stab faldt ualmindelig godt ind i selskabet. Deres taler
om deres egen glorværdige indsats var
fuldt på højde med vores, og der blev grinet og klappet. Det var tydeligt at de nød
det, og de syntes at det var en kanon god
tradition.
De skal have tak for den måde de levede ind i rollen på, de var bare alle tiders guttermænd.
Men alt godt får jo en ende, så de fleste
famlede sig vej til deres køjer ved 1-tiden, mens et par stykker af dem med galvaniseret indmad først krøb på ’kogepladen’ ved 4-tiden.
Ikke desto mindre var alle oppe til morgenmad ved 9-10 tiden søndag morgen,
blege men fattede, og stadig med godt
humør, om end lidt mere stille.
Det var en weekend af de bedre, og vi
kan være stolte af, at vi stadig kan både
arbejde som voksne mænd, more os som
små børn - og trække os tilbage med højt
løftet halespids efter veludført dåd.
Steen Lykken

Syd-Østsjælland afdeling
Godt Nytår
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med
familie et godt og lykkebringende nytår.
På gensyn til vore arrangementer.
Generalforsamling
Generalforsamlingen holdes
tirsdag den 9. marts kl. 18:00
på Stensved kaserne
Der udsendes indkaldelse samt girokort
til alle medlemmer.
Stiftelsesfest
Når disse linier læses, har bestyrelsen allerede indbudt til og tilmeldte deltaget i
vores første sammenkomst, søndag den 11.
januar, nemlig afdelingens stiftelsesfest
med gule ærter i Beldringe Hjemmeværnsgård ved Præstø.
Af redaktionelle årsager kan referat fra
dagen ikke bringes nu, men i et senere
nummer af bladet.
12
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Skydning/Landsskyttestævne
Vore skytter er i hård træning. Siden
Landsskyttestævnet i 2003, hvor vi vandt
pokalen, har der været aktivitet på den indendørs bane på Hotherskolen i Hårlev
hver anden tirsdag.
Nu nærmer vi os, og snart bliver det
ugentlig træning.
Der er stadig ledige pladser, så kontakt
Anders Hansen på tlf. 5550 7201 eller
Hans Verner Poulsen på tlf. 5550 6689.
De kan fortælle om tid og vej til banen.
PS: Det er kun for et syns skyld, at vi tager pokalen med til Aalborg. Vi skal jo
ha’ den med hjem igen!
Jubilarstævne lørdag den 19. juni
Vi har i vores afdeling mindst 8 jubilarer,
spændende fra indkaldelse i 1949 til 1974.
Så afdelingen er igen i år på banen med
fanen og masser af medlemmer, der gerne
vil fejre disse jubilarer.
Sommertræf
på Svansbjerg skydebane
Bestyrelsen vil snarest fastsætte dato m.m.
for det traditionelle sommertræf på Svansbjerg skydebane.
Det er ikke kun skydning. Der er noget
for hele familien og så hygger vi os sådan
den dag. Kom og vær med!
Bestyrelsen vil snarest oplyse, hvad der
eller tilbydes i det kommende år.
Vel mødt og på gensyn
Bestyrelsen

Fyns Stifts afdeling
Generalforsamling
Fyns Stifts afdeling afholder sin ordinære
generalforsamling
torsdag den 18. marts kl. 17:30
på soldaterhjemmet ’Dannevirke’
Dagsorden iflg. lovene.
Efter generalforsamlingen serveres der
gule ærter.
Vi gentager succesen fra sidste år og beder vore koner og ledsagere med.
Endvidere sørger vi (afdelingen) for
transport, hvis man ikke kan klare det selv.
Vel mødt
Bestyrelsen

Hæderskors
Tirsdag den 14. oktober aflagde formanden og kassereren for Fyns afdelingen uanmeldt besøg hos vort mangeårige medlem,
Walther Hansen, i Odense.

Dødsfald
Det er med stor beklagelse, at afdelingen må meddele, at et af vore trofaste medlemmer
8026/1954 Arne Raahauge Bonke
er afgået ved døden den 31. december 2003.
Arne blev medlem af afdelingen i
januar 1987 og mødte trofast op til
vore arrangementer når der var mulighed for det.
Sammen med hustruen Inger deltog
han i flere af vore arrangementer, og
han var aldrig bange for at tilbyde
sin hjælp til afdelingens drift m.m.
Vore tanker går til hans efterladte.
På egne og kammeraternes vegne
skal her lyde et
Æret være hans minde
Benny Horn

Årsagen var den, at Forretningsudvalget, efter indstilling fra bestyrelsen på Fyn,
havde tildelt Walther KAF’s hæderstegn.
Udover 40 års medlemskab af KAF, har
Walther gennem flere år taget sin tørn i
bestyrelsen, og kun svigtende helbred har
tvunget Walther ud af dette arbejde.
Walther og hans familie har været KAF
en stor støtte og møder troligt op til alle
de arrangementer de har mulighed for at
deltage i samt de årlige jubilarstævner.
Fyns Stifts afdeling ønsker tillykke med
hæderstegnet.
Kurt Taanquist

Andespil
Traditionen tro afholdt KAF Fyn sit årlige andespil, der i år fandt sted på ’Dannevirke’ den 4. november.

Nyt fra afdelingerne
Fremmødet var ikke så stort i år og der
blev ’bidt’ af kassebeholdningen. Vi havde
dog en dejlig og hyggelig aften, hvor alle
fremmødte familier fik en eller flere præmier med hjem.
På grund af det ringe fremmøde, vil bestyrelsen nok fremover sende en særlig
invitation til alle medlemmer, da vi tror
det simpelthen var forglemmelse der var
årsag.
Vi ses igen til andespil næste år!

Godt nytår
Fyns Stifts afdeling sender hermed de bedste ønsker for det nye år.
Må det nye år bringe endnu flere gode
oplevelser i vor gamle hæderkronede forening. Vi siger samtidig tak for oplevelsen af at være vært for delegeretmødet i
2003.
Vi har den glæde her ved begyndelsen
at kunne byde velkommen til 6 nye medlemmer af vor forening, det giver arbejdslyst til bestyrelsesarbejdet og vi ved jo, at
der er endnu flere potentielle nye medlemmer - bare vi kan finde dem. Lad os
derfor alle lægge os i selen for at få de
sidste med.
Vi har jo gode tilbud til medlemmerne.
Lad mig blot nævne generalforsamling
med efterfølgende gule ærter, udflugter
sammen med naboforeninger, jubilarstævnet i Kastellet o.m.a.
Som det blev sagt på delegeretmødet
skulle vi gerne komme styrket ind i de
næste hundrede år af foreningens virke!
P.b.v.
Kurt Taanquist

Esbjerg og omegns afd.
Generalforsamling
Afdelingens ordinære generalforsamling
afholdes
torsdag den 11. marts kl. 18:00
på Restaurant Parken, Søvej 9, Esbjerg
Nytårshilsen
Esbjerg og omegns afdeling ønsker alle
medlemmer et godt nytår.
Vi håber på, at I også i det nye år vil
møde talstærkt op til afdelingens arrangementer.
På bestyrelsens vegne
Arne Christiansen

Sydjysk afdeling
Generalforsamling
Afdelingens generalforsamlingen afholdes
lørdag den 13. marts kl. 10:00
på Haderslev kaserne
Dagsorden vil inden denne dato blive
tilsendt.
Reserver allerede nu datoen, og mød op,
så du kan deltage i afdelingens fremtidsplanlægning.
Invitation
Forsvarssamvirket, danske soldaterforeninger, som vi er medlem af gennem
medlemskab af KAF, indbyder os til at
deltage i samvirkets aktiviteter. Der vil i
vinterens løb blive afholdt følgende foredrag på Haderslev kaserne:
Onsdag d. 21. januar kl. 19.30:
Generalmajor Ulf Scheibye : Har vi
brug for hjemmeværnet?
Torsdag d. 12. februar kl. 19.30:
Oberstløjtnant Jørgen Storm: Værnepligten og det nye forsvarsforlig
Onsdag d. 17. marts kl. 19.30:
Paneldiskussion om det nye forsvarsforlig med politikere fra S, R, V, C og DF.

Fra mælk til øl/vand
I maj måned sidste år besøgte vi mejeriselskabet ARLA for at bese behandlingen
af mælkeprodukter, nu skal vi på besøg
på bryggeriet Fuglsang i Haderslev
torsdag den 4. marts kl. 19:30
Varighed ca. 2 timer.
Mødested ved bryggeriets port
Bryggerivej 2, Haderslev
Bryggeriet Fuglsang med maltfabrik, er et
rent familieforetagende, der blev grundlagt i 1865 af Søren Christian Fuglsang
på de arealer, hvor bryggeriet stadig ligger.
Bryggeriets produkter forhandles fortrinsvis i hele Sønderjylland, hvorimod
maltfabrikkens produkter leveres til
mange bryggerier i Danmark, Nordtyskland, Skandinavien samt store dele af
lande i oversøiske områder.
Malt er det vigtigste råstof til fremstilling af øl og fremstilles af den fineste danske maltbyg.

Bryggeriet fremstiller alm. Pilsner,
Black Bird, Hertug Hans Pilsner, Golden
Bird, Bock-øl, White Christmas juleøl,
Ding Dong julebryg samt flere forskellige
sodavandstyper.
Glæd dig derfor til at se og smage på
bryggeriets produkter.
Tilmelding
senest fredag d. 27 februar til
Viggo tlf. 7466 5124,
Bent tlf. 7484 2753 eller
Poul tlf. 7457 1158
Obs! Der kan max. deltage 60 personer, så det er ‘først til mølle’-princippet.

Efterårsfesten
Fredag d. 7. november afholdt sydjysk afd.
sin årlige efterårsfest i Gothorpsalen på
Haderslev kaserne. Festen startede kl. 18,
hvor alle gæster var mødt (dog exept. 1,
som kom lidt senere)
Vi blev budt ind til et smukt dækket
bord, hvor formanden bød velkommen, og
fanen blev flot ført ind af Frode til en stående forsamling.
Og så gik vi til herlighederne, startende
med hvid, røde og stegte sild med tilbehør, laks, lun leverpostej, glaseret skinke,
æbleflæsk og mørbrad.
Fire basser sang under måltidet, en julesang skrevet på sønderjysk, og mens vi
andre sad og fordøjede første afdeling af
maden, optrådte vores præsident som den
meget professionelle auktionar. Han fik
ved salget af nogle sponserede gaver, bragt
vores underskud ned med kr. 1.750.
Tak for din meget fine og morsomme
indsats, Herluf!
Og så var det ostens tur; – den var nødt
til at skylles ned, og det blev den så.
Under måltidet spilledes der hyggemusik, og ved kaffen til kl. 1, dansemusik af
musiker Morten Petersen. Der blev danset meget, - dansegulvet ikke var tomt resten af aftenen. En hyggelig og morsom
aften, som vi er glade for at kunne samle
medlemmerne til.
Der var dog mere plads i Gothorpsalen,
så mange flere medlemmer kunne sagtens
have været med. Til de medlemmer, som
vi aldrig ser i foreningen skal siges, at vi
har det virkelig dejligt og sjovt når vi mødes – så tænk på det næste gang der bliver
kaldt.
VM
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Nyt fra afdelingerne
Bemærk: Forslag skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Af hensyn til bestilling af mad, bedes
man senest 8 dage før generalforsamlingen tilmelde sig
Deltagerantallet til undertegnede på tlf:
86 11 80 06.
Husk: Du kan betale kontingent på generalforsamlingen og derved spare porto.
På bestyrelsens vegne
Poul Røll Sørensen

Randers og omegns afd.
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til afdelingens ordinære generalforsamling
onsdag den 17. marts kl. 19:00
hos Kay A. Højholdt
Svinget 29, Skovgårde, Allingåbro
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 til undertegnede
senest lørdag den 13. marts
på tlf. 8645 4118 eller
e-mail: jokihei@wanadoo.dk
Reserver allerede nu denne manneaften
i kalenderen.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer
til at møde op, så vi kan få en god generalforsamling og en hyggelig og kammeratlig aften sammen.
P.b.v.
John Heide
afdelingsformand

John Heide - vor formand - havde så
den fornøjelse at dekorere vort medlem
438337/1959 smedemester Peter Juul
Andersen med 25 års-tegnet.
Tillykke med det, Peter!
Og efter maden, så kom terningerne på
bordet, for nu skulle der spilles pakkespil. Man må sige, at det blev en lystig forestilling inden diverse pakker havde fundet deres ejermand.
Snakken gik - og kaffekanderne blev
tømt, - ja, det blev sent inden vores formand bød godnat og takkede for en god
aften.
Aksel

Århus og omegns afdeling
Godt Nytår
Bestyrelsen for Randers og omegn ønsker
alle sine medlemmer og deres familie et
rigtigt godt nytår, med tak for mange gode
fornøjelige fælles oplevelser i året der gik.
På snarligt gensyn til alle, og vel mødt
til årets kommende arrangementer
På bestyrelsens vegne
John Heide

Stiftelsesfesten
- den 57. i rækken, løb af ‘stabelen’ den
12. november kl. 19:00, som sædvanlig
hos ‘Anne Marie’ på Messingvej i Randers.
Vi var i år 23 deltagere, hvilket må siges at være et pænt fremmøde.
Vores formand bød velkommen og ønskede alle en god aften.
Der blev som altid udbragt en skål for
Dronningen; de gode, gamle sange blev
da også afsunget; maden var som altid god
- og stemningen i top.
14
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Generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
lørdag den 13. marts kl. 10:00
i spiselokalet Langenæs Alle 38, kld.
(parkering venligst i Langenæs Alle !!)
Indbydelsen gælder også damerne.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Aflæggelse af revideret regnskab
til godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Valg:
a: formand for 2 år
b: valg af bestyrelsesmedlemmer:
på valg er Flemming Skov og
Vagn Outzen
c: valg af suppleant
d: valg af revisor og suppleant
e: valg af fanebærer og stedfortræder
6. Fastsættelse af afdelingskontingent
7. Fastsættelse af honorarer og diæter
8. Eventuelt.

Lidt om året der gik
Ved vor generalforsamling i foråret, fremkom et medlem med den gode ide, at vi
skulle arrangere et ‘ bassetræf’ for vore
medlemmer. Forslaget blev vedtaget, så
onsdag den 8. oktober samledes 11 af medlemmer til en gang gule ærter på Cafe 8 .
Vi nød den fine mad og det gode samvær, der besluttedes at gentages i 2004.
Synd, at ikke flere fulgte opfordringen.
Vi har godt gang i skydningen, og deltager naturligvis i landsskyttestævnet i
2004 i Aalborg.
Gennem forsvarsrelaterede foreninger
bliver vi indbudt til at deltage i forskellige foreningers aktiviteter, - bl.a. har
nogle af medlemmerne deltaget i møde
med tidl. forsvarschef general Hvidt –
møde med kaptajn Harder Dahl Sørensen
fra Hærens Operative Kommando, der berettede om Hærens Internationale Engagement 2003.
Den 20. november møde med chefen for
Hjemmeværnet general Ulf Scheibye, der
taler om Hjemmeværnet i dag og i fremtiden.
Den 24. marts 2004 er der møde på
Vejlby Landbrugsskole med forsvarschef
general Jesper Helsø.
Dette interessante møde starter kl. 19.00
Disse interessante møder berammes ofte
så sent, at vi ikke har mulighed for at få
dem med i
Kystartilleribladet, men vore medlemmer kan kontakte mig for at høre, om nye
tiltag er planlagt.

Kystartilleriforeningen
ønsker
Godt Nytår

Nyt fra afdelingerne
Vi har naturligvis deltaget med vor fane
den 11. november til arrangementet for
faldne i 1. verdenskrig. Dette skete i
Mindeparken i Århus afsluttende med en
flot buffet på SOK.
Vor kontaktmand på SOK, orlogskaptajn Leif Hoel, går på pension den 28. november og vi deltog naturligvis i hans
afskedsreception.
Der arbejdes også i bestyrelsen om, at
vi næste år kan få arrangeret et besøg i
kommandobunkeren i forbindelse med
SOK.
Jo, kom ikke og sig, at der intet sker i
vor lokalforening. Det er bare at møde op;
som regel er der ingen entré, men ofte er
tilmelding nødvendig!
Poul Røll Sørensen

Nytårshilsen
Århus og omegns afdeling sender de bedste ønsker om et godt og helsebringende
nytår til medlemmer med familie, både
lokalt og til venner over hele landet.
Bestyrelsen

Jylland Midt-Vest afdeling
Generalforsamling
Årets generalforsamling finder sted
lørdag den 6. marts kl. 10:00
på Aktivitetscentret i Holstebro
med sædvanlig dagsorden.
Vi starter med kaffe og rundstykker, derefter generalforsamling.
Kl. 12 serveres et stort ta’ selv-bord.
Vi tar’ damerne med, - de bliver underholdt af Henny.
Bestyrelsen håber på stor tilslutning.
Vel mødt, gamle Kystbasser!
Tilmelding senest 8 dage før til
Steen Jensen på tlf. 9742 4407 eller
Jørgen Svenstrup på tlf. 9753 5550.
P.b.v.
Jørgen Svenstrup

Nordjyllands afdeling
Generalforsamling
Afdelingens generalforsamling afholdes
fredag den 26. marts kl. 18:30
i Kulturhuset, Gl. Lindholm Skole

Mændene begynder med KAF-generalforsamling, og pigerne deltager i bankospil, hvor foreningen giver gavekort.
Pigerne tager selv en lille gave med til
ca. 25 kr.
Efter KAF-generalforsamling/bankospil, serveres der 2 stk. smørrebrød, kaffe
og et stykke kransekage.
Øl og vand kan købes.
Efter serveringen holder skytterne deres generalforsamling efter samme dagsorden.
Dagsorden ifølge lovene.
1. Valg af dirigent
2. Beretning v. formanden
3. Revideret regnskab v. kassereren
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 revisorer
e. Valg af suppleant for revisorer
f. Valg af Fanebærer
6. Fastsættelse af kontingent
7. Fastsættelse af honorar og diæter
8. Eventuelt
Tilmelding til Jens Mosskov
på tlf. 9817 6647
senest 18. marts.
Husk! Kontingent skal være betalt
senest den 1. marts!
På bestyrelsen vegne
Jens Mosskov

Skydning
Nu er der tid til at nyde tilværelsen efter
jul og nytår, med megen mad og for lidt
motion, men løsningen har vi:
Vi starter med skydning den 15. januar
kl. 19:00.
Er du ikke med allerede, er det nu!
Mændene har 2 aftener, og damerne er
med 1 gang om måneden til nogle hyggelig aftener. Ring blot til mig eller en kammerat og hør mere om det.
Jens
Manneaftenen
- blev en stor succes, med dejlige gule
ærter, kaffe og en lille én.
Tilslutningen er blevet større år efter år;
det er i sig selv reklame nok, men der er
også plads til dig.
Jens

Stiftelsesfesten
Vor tidligere oplysning om vores stiftelsefest den 21. februar 2004 er aflyst, men
afløses af en stor fest i forbindelse med
KAF Landsskyttestævne 2004 den 24.
april.
Lidt om vor forening:
Ifølge forhandlingsprotokollen var navnet
“Kystartilleriforeningen Aalborg og Omegn”, Aalborg den 16. februar 1919. Foreningen startede med 100 medlemmer.
Den første bestyrelse bestod af følgende:
Formand Overbanemester A. Strøm, Løjtnant B. Rasmussen, Fabrikant Th. Madsen, Trafikassistent F. Jacobsen, Kontorchef A. Harild, Murermester G.M. Boris
og Gaardejer Søren Johansen.
De indsamlede i alt 183,00 kr. til en
fane, som blev indviet den 1. juni 1919
ved en stor fest på Odd Fellow Palæet.
1. september 1941 blev afdelingen tappet for en del af sine medlemmer, da der
blev oprettet en ny afdeling i Brønderslev
nord for Limfjorden, under navnet “Nordjysk afdeling”. Da afdelingen igen lukkede
i Brønderslev, blev medlemmerne overflyttet til Aalborg i 1969.
I 1970 blev “Aalborg og Omegns afdeling” omdannet til “KAF Nordjyllands
afdeling”.
Ved julefrokosten på Flyvestationen den
28. november 1988, blev vores nuværende
fane indviet; der deltog 60 personer fra
hele landet.
Fanedugen var skænket af Danmarkssamfundet og der var indsamlet kr. 4.500
til monogrammet.
Første søm for dronningen blev slået af
præsidenten, oberstløjtnant Arne Th.
Bruhn. Andet søm for vort fædreland blev
slået af vores æresmedlem, Hugo Lensbo.
Tredje søm for vor forening blev udført af
formanden, Jens Mosskov. Herefter blev
fanen ført på plads af Ib Kjærbo og Anders Andersen.
Vor stiftelsesfest bliver således
lørdag den 24. april
i Kulturhuset G1. Lindholm Skole
i forbindelse med KAF Landsskyttestævne
2004 med deltagere fra hele landet. Der
vil afgjort være nogle af dine gamle
soldaterkammerater med som deltagere i
festen om aftenen. Vi håber at se jer alle.
Musikken er bestilt helt til kl. 01:00.
På bestyrelsens vegne
Jens Mosskov
Kystartilleribladet 1/04
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Husk!
Hvis bladet udebliver
- eller du ændrer adresse,
meddeles det til

hovedkassereren

Fakta om Søværnets Tamburkorps
Tamburkorpset er Søværnets officielle
musikkorps og består af værnepligtige og
enkelte konstabler, der holder til på Søværnets Grundskole i Frederiksværk i
Nordsjælland.
Søværnets Tamburkorps spiller marchhonnør- og evoleringsmusik. Instrumenterne er slagtøj og messingblæsere.
Desuden synger Tamburkorpset både
sømandsviser, sange og salmer.
Årligt deltager Tamburkorpset i mere
end 100 militære- og civile arrangementer både herhjemme og i udlandet.
Tamburkorpset leverer den musikalske
ledsagelse ved indvielser, jubilæer og højtider i Forsvaret, og ved musikfestivaller
og byfester er Tamburkorpset også at
finde.

Foto: Ivan Christiansen, KAF

Hovedparten af de 24 musikere i Søværnets Tamburkorps er værnepligtige. Musikerne, deralle skal kunne spille et instrument, inden de bliver optaget i Tamburkorpset, kommer for det meste fra landets bygarder, hvor Søværnets Tamburkorps nyder stor anseelse.

Ryster på hovedet over
byggeri foran Fregatten
Af Redaktør S.E.Rønde Olesen
EBELTOFT: Det er ikke så få mennesker,
lokale som udenbys boende, der gennem
de sidste måneder, har rystet på hovedet
over de planer, som nybyggeriet skaber
foran Fregatten „Jylland“ i Ebeltoft.
Fregat-planerne er rigtig kommet i modvind, for at blive i det maritime. Kritikken går på, at fregatten vil blive delvis
skjult og ikke kunne ses ordentligt fra
Strandvejen. Fra mange sider er ønsket
også, at udsigten over Ebeltoft Vig bevares. Der har dog også været enkelte reaktioner fra folk, der roser projektet.
Det er et stort og afgørende projekt, der
i sensommeren tog sin begyndelse. Og
først til maj 2005, samme tid som fregatdirektøren Jørgen Petersen går af, da han
fylder 70 år, skal det være færdigt. Med
byggeriet sættes kronen på værket efter
en bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond på 45 mio. kr.
Når byggeriet er helt færdigt, vil der
gennem de godt 20 år, der er gået, siden

landsindsamlingen, med Prins Henrik i
spidsen, blev indledt, være investeret 224
mio. kr., hvoraf cirka halvdelen er gået til
Fregatten „Jyllands“ restaurering.

160 meter nyt kajanlæg
I træskibshavnen skal der etableres 160
meter nyt kajanlæg, mens vanddybden
skal øges til 4,5 meter, således at større
skibe kan komme ind. Gravemaskinerne
arbejder på fuld kraft, og i alt skal der flyttes cirka 13.000 kubikmeter jord. Projektet tager form fra uge til uge, og såfremt
vejret holder, kan der nåes langt, inden
frosten sætter ind. Der skal også foretages udgravning og støbning til en kælder,
som under den kommende museumsbygning skal indeholde en tro kopi af
Fregattens oprindelige dampmaskine samt
kedelanlæg. Ovenpå kælderen skal
museumsbygningen med café og faciliteter for publikum samt administrationslokaler være. Det sker i løbet af 2004.

For de militære musikere varer værnepligten ni
måneder, som for de fleste andre. Dog bruger de
unge i Tamburkorpset al
deres tid på at indøve
korpsets repertoire, øve
sig i grupper eller alene,
træne stemmerne og
synge, eksercere og holde
udstyret rent, blankt og
skinnende.
I Søværnets Tamburkorps
er der også plads til et par konstabler på
to-års kontrakter.
For mange af dem går vejen lige til
musikkonservatoriet, efter tiden i Tamburkorpset.
Kilde: FOV Nyhedsbrev nr. 24

Stort rykind
Ved et weekend-arrangement i slutningen af oktober, hvor der var lejlighed til
at se detailtegningerne, kom der næsten
500 mennesker. Og det var direktør Jørgen Petersens klare opfattelse, at det såkaldte ‘tavse flertal’ gik ind for byggeriet.
‘ - Jeg er sikker på, at når byggeprojektet er færdigt, vil de fleste reaktioner blive, at de helt rigtige rammer for
det gamle orlogsskib, er nået’, siger han.
Fregatdirektøren pointerer også, at der
ikke på noget tidspunkt har været tænkt
på at stoppe arbejdet og revurdere projektet - trods den megen kritik, som har været.
Det igangværende byggeri koster godt
60 mio. kr., og med de 45 mio. kr. fra
Feriefonden, mangler der 15 - 20 mio. kr.
Fregattens egne håndværkere vil lave arbejde for 5 - 7 mio. kr., så der mangler
fortsat en financiering på adskillige mio.
kr.
‘ - Men der arbejdes fortsat på højtryk
for at finde flere penge udefra, ligesom
der kan ses på et par besparelsesmuligheder. Skulle det glippe, er man stadig parate til at optage lån for at fuldføre projektet’, slutter Jørgen Petersen.

