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Kystartilleriforeningens adresser:
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

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
Københavns afdelings Skyttegruppe:
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

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

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

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

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

Nordjyllands afdeling:
Formand: Tømrermester Jens P. Mosskov
Forbindelsesvejen 111 B, 1.tv., 9400 Nørresundby
tlf. 9817 6647
Kasserer: Niels Jørn Simonsen
Poulstrupvej 127, st.th., Ferslev, 9230 Svenstrup J
tlf. 9838 3732. Danske Bank 3696-3201019125

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

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

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: kurtkleintaanquist@webspeed.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: Peder Wang Nielsen
Oktobervænget 79, 6000 Kolding
tlf. 7551 9118, e-mail: pwang@stofanet.dk
Giro 6 97 01 92

Forside:

Kystartilleriforeningens Tivoliklub:
Formand og Kasserer: Chefsergent Gert Juhl
Kabbelejevej 5, 3390 Hundested
tlf. 4793 7554. Giro 9 5135 90
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: birtheerik@tiscali.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. 2/2005 udkommer

Vinteren 1940-41
Officersfløjen, Dragørfort
Foto: Dines Bogø

ultimo marts
Stof til bladet skal være
redaktøren ihænde

senest 1. februar

Velkommen i det nye år 2005
Hvert år, når det gamle år udrinder, fejrer vi nytåret og lægger det gamle år bag os. Faktisk kan vi jo ikke fejre det nye
år, al den stund vi jo ikke kender, hvad det nye år vil bringe
os. Så mon ikke festen nærmere er en tak til det gamle år, for
hvad det har givet os af oplevelser på både godt og ondt.
Ved årsskiftet går tankerne tilbage og det gamle år passerer revy og vi mindes forskellige højdepunkter. Også de mørke
og lidt triste hændelser passerer revy. Vi mindes i tankerne
de kære vi har mistet, også de kære gamle kystartillerister
der i løbet af året er gået til Rye’s Brigade.
Hvert år reduceres vort medlemstal, så der bliver færre og
færre til at føre KAF videre, skabe aktiviteter og samle medlemmer til arrangementer. Fødselsattesten viser årsagen, så
derfor er det naturligt, at det bliver sværere at samle vore
medlemmer til arrangementer i KAF. Men vi der er tilbage,
må ikke opgive håbet og arbejdet i afdelingerne af den grund.
Ser vi på de lyse sider, må vi nok glædes over tilslutningen
til årets jubilarstævne, som viste, at selv om det knager lidt i
de gamle knogler, lidt ømhed her og der, og selv om regnen
stod ned fra himlen i stive stænger, kunne vi mønstre 125
stovte og brave kystartillerister i Kastellet til den årlige mønstring. Et bevis på, at årgangene fra dengang vi var unge, er
gjort af et godt stof - ingen klynkeri - paraden blev gennemført med manér og i respekt for KAF.
Når vi ser på de forskellige kalendere vi får ind af brevsprækken hvert år ved nytårstide, så ligner det nye år jo til forveksling det forgangne år, bortset fra at årstallet er ændret. Skærtorsdag og langfredag falder atter på en torsdag og en fredag. Der er 365 dage, altså 52 uger i det nye år, præcis som
i det gamle år.
Er der så noget at se hen til i det nye år - ja, det er det da
bestemt. For hver enkelt er der sikkert meget, fødselsdage og
andre store familiebegivenheder for eksempel. I KAF regi

skal der da nævnes to begivenheder, hvor vi har mulighed
for at samles på tværs af afdelingerne. Som i det gamle år med succes i Ålborg - vil der igen i år blive afviklet et KAF landsskyttestævne som i 2005 er henlagt til Vordingborg den
9. april og med Syd-Østsjællands afdeling som den praktiske
arrangør. Glæd dig selv og ikke mindst arrangørerne - slut
op.
Ligeledes er der årets højdepunkt - Jubilarstævnet - lørdag den 4. juni 2005 at se frem til og glædes over. Atter i år
går turen til Middelgrundsfort, indledende med parade/mønstring og gudstjeneste i Kastellet. Glæd dig selv - slut op!
Derudover er der naturligvis alle de lokale arrangementer
ude i afdelingerne at se frem til og glædes over. Det glæder
Forretningsudvalget at læse om alt hvad der sker ude i afdelingerne året igennem. Må det fortsætte ind i det nye år, så
er der virkeligt meget positivt at se frem til og glædes over i
det nye år.
I det nye år introduceres KAF’s nye hjemmeside. Vi lever i
en elektronisk tidsalder og vi må følge med. Mange har da
også anskaffet sig en PC og sat sig ind i den nye elektronik.
Så derfor vil den nye KAF-hjemmeside sikkert være et kærkomment instrument til at binde vore medlemmer nærmere
sammen. Der bliver nemt og hurtigt til de sidste nye informationer om KAF. Enkelte af vore afdelinger har allerede oprettet deres egen hjemmeside. Nærmere herom vil blive meddelt/orienteret igennem vort medlemsblad.
Herfra skal der så blot lyde en stor tak til alle medlemmer og
samarbejdsparter for et godt og positivt samarbejde i det forgangne år og et på gensyn til arbejdet i det nye år.
GODT NYTÅR !
Herluf Ruge
præsident

”Guldet” på Dragør Fort
Dragør Fort fik i tresserne tilnavnet „Fort Knox“
Af Dines Bogø
I „Fort Knox“ i USA opbevares landets
guldreserver, men det var ikke danske
guldreserver, der blev opbevaret i Dragør.

Forklaringen var, at Den Kongelige
Mønt, der dengang hørte under Finansministeriet, havde lånt nogle rum til opbevaring af de 1 og 2 „krone guld-mønter“, der

blev inddraget og erstattet af „sølv-mønter“.
Den Kongelige Mønt lånte fra 19591960 flere lokaler på fortet i ca. 7 år. Ofte
blev også nyfremstillede mønter, under
politieskorte, bragt direkte til fortet. Mønterne lå i store sække.
De lokaler på fortet man havde lånt, var
så fugtige, at sækkene gik i stykker. Da
mønterne skulle hentes til omsmeltning,
måtte man derfor skovle mønterne op.
Den Kongelige Mønt havde ikke selv
kapacitet til omsmeltningen, så mønterne
blev igen under politieskorte, bragt til
metalvarefabrikken Paul Bergsøe i Glo-

strup, hvor medarbejdere fra „Mønten“
overvågede, at alle vognlæs blev omsmeltet.
De gule 1 og 2 kroner var af samme legering, som de nuværende 10 og 20 kroner, en legering, som indførtes i 1924 og
som består af 92% kobber, 6 % alumiium
og 2% nikkel. Legeringen kaldes
aluminiumbronce.
De hvide mønter, både dengang og nu,
indførtes i 1920 og består af 75% kobber
og 25 % nikkel. Den kaldes kobbernikkel.
Nikkel er så stærkt farvende metal, at det
røde kobbers farve ganske forsvinder.
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Modtagne hilsener
Til Københavns afdeling
Jeg vil gerne sige tak til de kammerater
som kom og hyldede os ved Oktoberfesten
den 7. oktober, da vi var nogle som fik
jubilæumstegn denne aften. Samtidig vil
jeg sige tak for en god aften.
285596/1956
Arne Jensen
Høvedstensvej 11, Hvidovre

Kære Herluf Ruge
Du og alle i Kystartilleriforeningen ønskes en rigtig velsignet og glædelig jul og
godt nytår.
Ønsker alle kystartillerister en god vind
i 2005.
Med venlig hilsen
E. Rosgaard
Generalløjtnant

Fra Vort æresmedlem, tidl. forsvarschef
Kære Hr. Præsident
Med en varm tak for al den hæder og venlighed Kystartilleriforeningen har vist mig
i det forløbne år, sender jeg de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.
Med mange hilsener
Sven Thiede
Admiral

Fra Marineforeningen
I anledning af årsskiftet sender Marineforeningens medlemmer de bedste ønsker
for det nye år, med håbet om fortsat godt
samarbejde vore foreninger imellem.
Med venlig hilsen
Otto Lichtenberg
Landsformand

Kære Herluf Ruge
Hermed vore gode ønsker for julen og det
nye år.
Tak for hyggelige stunder i årets løb.
Med venlig hilsen
Greve Ingolf & Grevind Sussie
Fra Chefen for
Søværnets Operative kommando
Kære Præsident
Med de bedste ønsker om en glædelig jul
og et godt nytår, sendes de bedste hilsener til Kystartilleriforeningens medlemmer.
Kurt Birger Jensen
Kontreadmiral

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 foløbne år.
Med venlig hilsen
Jørgen Jelstrup
Oberst
Fra Præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsraad
Kære Herluf Ruge
Danske Soldaterforeningers Landsraad
sender de bedste ønsker for julen og det
nye år, med en stor tak for hjælp og samarbejde.
Bjarne G. Bagge
Oberst

Fra Vort æresmedlem Jens Bech-Hansen
Hr. Præsident
Kære Herluf
Tak for din venlige og flotte julehilsen i
dag.
Jeg siger også tak for mange gode KAFtræf i det nu snart svundne år, vi håber på
mange af slagsen i det kommende år.
Sydjysk afd. gør noget ved det - dejligt.
Men mon ikke det gennemgående går godt
i afdelingerne. Men det er nu heller ikke
let, hvis man har kun en 15 - 20 medlemmer.
Vi vil ønske dig og din viv og alle medlemmer i KAF en glædelig jul og et godt
nytår.
Grethe og Jens Bech-Hansen

Velkommen i KAF
Nordjyllands afdeling:
Indmeldt ved Rudolf Jeppesen:
9139/14682/1953 Peter Johansen
Havnegade 44, 9370 Hals

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 8.175 kr. som er meget kærkomment i
vores kammeratskabsforening. Et beløb som vi er meget glade
for, til støtte for vores trængte økonomi. En særlig tak til de
medlemmer, som har bidraget med et større beløb.
Af ovennævnte beløb har vi besluttet at fremsende 2.000
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.
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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 ar 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 2005.
Børge Andersen
hovedkasserer

KAF ønsker tillykke
Februar
80 år:
3578/12377/1946 Slagtermester
Erik Sørensen
Jeppe Åkjærs Vej 29
9200 Aalborg SV
(4.feb.)
8970/12438/1946 Poul Hansen
Elmevej 20, Søvang
2791 Dragør
(8.feb)
3462/12259/1946 Lokomotivfører
Søren Møller Sørensen
Augustenborggade 23 E
8000 Århus C
(15.feb.)

75 år:
5491/12030/1951 Smed Egon Stick
Rolighedsvej 3, Asferg
8990 Fårup
(6.feb.)
8125/17516/1951 Karetmager
Bernt Jeppesen
Ladegårdsvej 24, Visse
9210 Aalborg SØ
(12.feb.)

6987/361/1950 Arbejdsmand
Knud Harndahl
Fuglemosen 14, st.
2605 Brøndby
(22.feb.)

8939/17718/1950 Tjener
Leif Linnemann
Hovedgaden 62
3220 Tisvildeleje

70 år:
5205/244593/1955 Postbud
Bent H. Sørensen
Jens Baggesensvej 26 A
7000 Fredericia
(2.feb.)

70 år:
7911/204734/1954 Murermester
Kaj Willy Jensen
Postboks 31, 4140 Borup (18.mar.)

8629/205761/1954 Slagtermester
Per B. Larsen
Møllevangsvej 77
3300 Frederiksværk
(2.feb.)
65 år:
8621 Greve Ingolf af Rosenborg
Egelandsvej 49, Ø. Starup
6040 Egtved
(17.feb.)

(16.feb.)

3377/14047/1948 Buschauffør
Helge Jørgensen
Østergård Allé 52, Sanderum
5250 Odense SV
(20.feb.)

8110/209588/1954 Ejendomsinsp.
Henning Aamodt
Alléen 105, 6.th.
2770 Kastrup
(31.mar.)
65 år:
6974/438373/1959 Per Bent Ohms
Sagasvej 8, st. 0001
2000 Frederiksberg
(3.mar.)

60 år:
8638/10245/1965 Jørn Larsen
H C Ørstedsvej 1 A
1879 Frederiksberg C
(1.feb.)

8779/1959 Maskinmester Bent
Pedersen
Østerbrogade 20, 1.tv.
7100 Vejle
(13.mar.)

Marts

60 år:
8804/727716/1966 Forstander
Mogens Bodenhoff Larsen
Storegade 18, Stenderup-Krog
7200 Grindsted
(20.mar.)

85 år:
7714/5337/1943 Lab.assistent
Evald Frøkier
Myrtoften 41, 2820 Gentofte (6.mar.)
3553/1941 Gårdejer
Jens Peter Damsgaard
Bakkevej 15, 7870 Roslev (29.mar.)

8027/17151/1951 Maskinarbejder
Villum Villumsen
Fiskervænget 1, 2.th.
6400 Sønderborg
(20.feb.)

75 år:
8383/498/1948 Premierløjtnant
Knud B. Schmidt
Nørrebred 97
2625 Vallensbæk
(10.mar.)

8913/1952 Ingeniør
Poul Erik Hansen
Pilehavevænget 74
2625 Vallensbæk

8507/17101/1951 Fisker
Georg Schrøder Jensen
St. Strandstræde 7 B
3250 Gilleleje

(20.feb.)

(23.mar.)

6995 Jens M. Bojesen
Sthensvej 9, 2630 Tåstrup (22.feb.)

9042/12604/1952 Anders Laursen
Jernbanegade 10 C
4291 Ruds Vedby
(13.feb.)

4761/17352/1951Slagter
Frede H. Madsen
Savværksvej 2, st.
5620 Glamsbjerg

9074/285000/1956 Smed
Arne Jørgen Pedersen
Rosenhøj 1, st.th.
2650 Hvidovre

(21.mar.)

(11.mar.)

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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Jubilarer 2005
Hovedafdeling:
50 års jubilar:
4648/14207/1953 Kontorleder
Aslakkur B. Poulsen
Tjurgården 209, 2670 Greve

Københavns afdeling:

25 års jubilæumstegnet

40 års jubilæumstegnet

4983/15733/1953 Kontorassistent
Per Johansen
Rugbjerg 8, 2670 Greve
25 års jubilarer:
7564/41152/1972 Ole Møller
Linde Allé 24, 1.tv., 2850 Nærum

60 års jubilarer:
1709/17091/1943 Overmekaniker
Frede Sonne
Elstedvej 15, st., 2610 Rødovre

7573/17065/1951Maskinarbejder
Børge F. Knudsen
Hvidovrevej 524, st.tv., 2650 Hvidovre

1860/16805/1943 Kontorleder
Anders-Klindt Petersen
Gl. Havnevej 6, 2670 Greve

7584/766094/1967 Reparatør
Per Gormsen
Onsbjerg Allé 51, 2730 Herlev

3168/17419/1945 Frisørmester
Johannes Mortensen
Solnavej 36, 2.tv., 2860 Søborg

7586/316/1951 Assistent
Kjeld Sv. Bødtcher
Finsensvej 6 B, 1.tv., 2000 Frederiksberg

60 års jubilæumstegnet

Sydjysk afdeling:
60 års jubilar:
1852/3540/1941 Akkvisitør
Vagn Sønderdahl
Otte Rungsvej 26, 7100 Vejle
50 års jubilarer:
4916/204772/1954 Landmand
Egon R.H. Møller
Tørskindvej 62, 7183 Randbøl
4920/204775/1954 Gårdejer
Arthur Jørgensen
Regulusparken 15, Givskud
7323 Give

Esbjerg og omegns afdeling:
50 års jubilarer:
4647/13018/1947 Minemekaniker
Harry B. Rasmussen
Magleparken 194, st.th., 2750 Ballerup
4649/13750/1953 Jord/betonarbejder
K.E. Sørensen
Nørrekær 17, st.th., 2610 Rødovre
4652/13875/1953 Elektriker
Finn G. Andersen
Vejlegården 132 H, 2635 Ishøj
4671/13877/1953 Bogholder
Erling Svendsen
Spaden A 2, st. 0001, 2630 Tåstrup
4673/13944/1953 Jørgen Petersen
Skodsborgvej 300, st., 2850 Nærum

Frederikssund og omegns afdeling:
50 års jubilar:
4781/OSAR/1949 Assistent
Kurt L. Trolle
Roskildevej 31, 1.tv., 3600 Frederikssund
25 års jubilar:
7557/15506/1950 Smed
Ove Andersen
Turistvej 1, 3390 Hundested

25 års jubilar:
7566/397242/1958 Installatør
Arvid Gaardbo
Østre Strand 13, Kobæk
4230 Skælskør

Lolland-Falster afdeling:

4834/205136/1954 Personalechef
Paul Bech Jacobsen
Brabrandvej 18, 2610 Rødovre

50 års jubilar:
4672/13913/1953 Hans P. F. Hansen
Vester Landevej 266, 4952 Stokkemarke

4872/205014/1954 Driftleder
Torben Henriksen
Borups Alle 9, st.tv., 2200 København N
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Jylland Midt-Vest afdeling:
50 års jubilar:
4808/13329/1952 Spec.arb.
Otto Emil Jensen
Elmevej 4, 7470 Karup J

Syd-Østsjælland afdeling:

4776/936/1953 Mekaniker
Knud E. Nielsen
Stibjergvej 50, 4220 Korsør

4837/205282/1954 Arb.formand
Erling O. Pedersen
Niels Lyhnes Allé 7, 2800 Lyngby

50 års jubilar:
4734/14224/1953 Tilskærer
Ove Strandby Lindskov
Boetoft 6, st.tv., 6070 Christiansfeld

Fyns Stifts afdeling:
50 års jubilar:
4761/17352/1951 Slagter
Frede H. Madsen
Savværksvej 2, st., 5620 Glamsbjerg

Nordjyllands afdeling:
60 års jubilar:
3570/17348/1945 Bagermester
Eloff Christensen
Parallelvej 22, 9490 Pandrup

Århus og omegns afdeling:
50 års jubilarer:
4691/14082/1953 Landmand
Sigfred Fuglbjerg
Løsningvej 6, Haurum, 8762 Flemming
4699/14090/1953 Landmand
Bent Jørgensen
Fasanlunden 12, 8382 Hinnerup

Landsskyttestævne 2005
i

Vordingborg
Syd-Østsjællands afdeling indbyder hermed alle afdelinger i Kystartilleriforeningen
til at deltage i Landsskyttestævne 2005

Lørdag den 9. april

i skydelokalerne på Iselingeskolen, Chr. Richardtsvej 33 i Vordingborg
(Kørselsvejledning udsendes med indbydelse til afdelingerne)

Program for afvikling:
Kl. 10:00

Ankomst, indskrivning. Kaffe og drikkevarer kan købes

Kl. 10:30

Stævnet åbnes
Skydning på de indendørs baner for såvel herrer som damer
Mulighed for køb af smørrebrød

Kl. 12:30

Sidste frist for indskrivning til skydning

Kl. 15:00

Skydningens forventede afslutningstidspunkt

Kl. 17:30

Festmiddag med efterfølgende kammeratligt samvær, dans til levende musik på
Hjemmeværnets Kursuscenter, Stensved kaserne
Resultater og præmieoverrækkelse under middagen

Menu:

Forret:
Spegeskinke m. honningmelon, 1 glas hvidvin
Hovedret: Kalvesteg m. hele tomater, flødepeberrod m.m., 1/2 fl. rød- eller hvidvin
Dessert:
Nøddekurv m. is
Kaffe
Der kan tilkøbes yderligere drikkevarer

Pris i alt: Kr. 260 pr. person
Overnatning:

På Hjemmeværnets Kursuscenter, Stensved kaserne til følgende priser:
Enkeltværelse
kr. 325,Dobbeltværelse kr. 480,Morgenbuffet:
kr. 60,- pr. person

Vi håber i afdelingen, at rigtig mange vil komme og deltage i denne årlige dyst i kammeratligt samvær
og med ønsket om en god sportslig konkurrence.

Tilmelding:

Der udsendes deltaljeret tilmeldingsprogram til alle afdelinger.
Tilmelding skal ske via egen afdeling senest fredag den 11. marts
Med venlig hilsen og på gensyn

p.a.v.
Benny Horn
Ret til ændringer forbeholdes

Kystartilleribladet 1/05
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Kammeraterne ønskes godt nytår 2005
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Revisor
Børge Andersen
Enghavevej 10, Grenå
285497/1956

Pensionist
Poul Græsing
Kulbyvænget 14, Høng
244245/1955

Kontorassistent
Per Johansen
Rugbjerg 8, Greve
13733/1953

Tømrer
Leif Melby Andersen
Skovmarken 7, Hundested
397320/1958

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

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

Mejeribestyrer
Villy Nørgaard Andersen
Jernvedvej 249, Gredstedbro
14424/1953

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

Chefsergent
Gert Juhl
Kabbelejevej 5, Hundested
0028/1952

Projektleder
Jacob Bach
Jernbanegade 18 C, Vejle
159161/1950

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

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

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

Buschauffør
Hans A. Hansen
Ved Klosteret 3, København Ø.
17031/1943

Overmontør
Helmouth Gerner Jørgensen
Mølleparken 22, Vordingborg
12988/1952

Vaskeriejer
Frode Birkmose
Parkvej 9, Roskilde
12951/1947

Franck Boll Henriksen
Vigerslev Allè 58, Valby
8301/1951

Fabrikschef
John Edvard Karlsson
Priorlodden 13, Brøndby
12618/1952

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

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

Fhv. Maler
Arne Bøwig
Ryesgade 18, København N
422/1955

Hundredemandsforeningen
af Kystartillerister

Kystartilleriforeningen
Fyns stifts afdeling

Bagermester
Eloff Christensen
Parallelvej 22, Pandrup
17348/1945

Chauffør
Harly K. Immersen
Østergade 2, Augustenborg
443896/1960

Kystartilleriforeningen
Københavns afdeling

Arthur Conradsen
Hørgård 173, Aabenraa
17565/1923

Landmand
Knud Erik Jensen
Hammelvej 6, Låsby
12840/1952

Kystartilleriforeningen
Randers og Omegns afdeling

Pensionist
Tage Melchior Ejler
Gefionsvej 110, Helsingør
13310/1936

Svejser
Kresten Langelund Jensen
Brislingevej 5, Allerød
2123/1953

Kystartilleriforeningen
Syd-Østsjællands afdeling

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

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

Købmand
Arthur Linnet Larsen
Skovhøjen 1, Hejnsvig
12726/1947
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Portner
Jens Chr. Larsen
Byparkvej 118, Glostrup
Årgang 1937

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

Elektriker
Freddy V. Sørensen
Magleparken 104, Ballerup
397059/1958

Gunnar Lindholm
Kongelundsvej 363, Kastrup
444213/1960

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

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

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

Pensionist
Erland Petersen
Bjergvej 5 A, Klippinge
13562/1936

Pensionist
Otto Thorhauge
Iranvej 6, København S
12955/1952

Tømrermester
Jens P. Mosskov
Forbindelsesvejen 111 B, Nørresundby
13610/1948

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

Tivoliklubben
v/Gert Juhl
Kabbelejevej 5, Hundested

Landmand
Egon Møller
Tørskindvej 62, Randbøl
204772/1954

Køkkenchef
Jens Rasmussen
Grønholtvej 48, Hvidovre
285531/1956

Assistent
Knud L. Trolle
Roskildevej 31, Frederikssund
OSAR 33/1949

Rådhusbetjent
Flemming Kragh Nicolajsen
Møllegade 19, Stubbekøbing
438886/1959

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

Direktør
Kurt Klein Taanquist
Udsigten 8, Ørbæk
438962/1959

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

Tage Rasmussen
Braineparken 7, Haderslev
175750/1953

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

Servicechef
Bent Nielsen
Egyptensvej 16, Kastrup
7435/1951

Fuldmægtig
Palle Rosenkjær
Vesterkøb 1 A, Hedehusene
244254/1955

Glumsø Bogtrykkeri A/S
Østergade 17 B, Glumsø

Bankbetjent
John P. Nielsen
Blichersvej 93, Helsingør
15452/1949

Vicepolitikommissær
Herluf Ruge
Vandlingvej 22, Haderslev
12240/1951

Afdelingsleder
Ole Bæk Nielsen
Assensvej 6, Himmelev, Roskilde
438850/1959

Konsulent
Harry Sandholdt
Odinsvej 6, Vojens
437953/1959

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

Formand
Poul Schacke
Druehaven 45, Valby
244462/1955

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

Installatør
Erik Skov
Tane Hedevej 15, Blåvand
13946/1937

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

Materielmester
Mogens Stub
Ørager 14 A, Hvidovre
12406/1951

Kystartilleriforeningens
Forretningsudvalg
ønsker alle kammeraterne

Godt Nytår

Husk!
Hvis bladet udebliver
- eller du ændrer adresse,
meddeles det til

hovedkassereren
Kystartilleribladet 1/05
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Nyt fra afdelingerne
Københavns afdeling

Kbh. afd. Skyttegruppe

Generalforsamling
Bestyrelsen indvarsler hermed til ordinær
generalforsamling
torsdag den 3. 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 26. 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

Skyttegruppens julefrokost 2004
Fredag den 10. december mødtes skytter
– enkelte med ledsager – til den traditionelle julefrokost i 1. Regiments lokaler i
Laksegade 32. Oprindelig havde en snes
meddelt deres ankomst, men af forskellige årsager – herunder sygdom – kunne
vi mønstre 15, da der blev ‘pebet til skafning’ kl. 19:00.
Formanden bød velkommen til de fremmødte og bragte hilsner fra de, der var
blevet forhindret og udtrykte ønske om,
at det måtte blive en god aften, selv om
der i sidste øjeblik var kommet nogle ændringer i forhold til, hvad traditionen ellers byder – bl.a. var julelotteriet på grund
af Jans sygdom aflyst.
Hvad endnu næsten værre var, at salutkanonen savnedes, men Jens Olsen lovede
at være substitut og råbe et højt og tydeligt ”BUM”, når der skulle skåles (han
klarede det godt – med hjælp fra forsamlingen).
God og veltillavet mad blev stillet på
bordet – og som andetsteds skrevet står: ”I skulle ej leve af brød alene”, så både øl
og snaps var naturlige ledsagere.
Det turde være overflødigt at nævne, at
der var en rigtig god og hyggelig stemning omkring jule-bordet, hvor snakken
gik på kryds og tværs med rimeligt sobre
historier o.s.v.
Ved kaffen blev de medbragte gaver fordelt, og atter i år var der mange finurlige
påfund, som påkaldte latter og muntre bemærkninger.
Klokken blev henad 23, inden forsamlingen - efter at have takket Herdis & Max
for endnu engang at have skabt de bedste
rammer for en god julefrokost – skiltes
med et ‘Glædelig Jul’.
L.S.

Fugleskydning
Så er det tid hvor I skal sætte X i jeres
kalender for den årlige fugleskydning,
som afholdes på Dragørfortet.
Bemærk: I år skal den ikke afholdes
på Kr.Himmelfartsdag, men
lørdag den 14. maj kl. 10:00
Nærmere program i næste KAF-blad.
P.b.v.
Bent Nielsen

Hundredmandsforeningen
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 24. februar kl.19:00
i 1. Regiments lokaler, Laksegade 32
Af hensyn til spisningen, må tilmelding
ske senest den 20. februar til
formanden Aage Kock Petersen
på tlf. 4362 2306 eller
kassereren Bent Nielsen
på tlf. 3253 0975
Medlemmer og familie ønskes et godt
og lykkebringende nytår.
P.b.v.
Bent Nielsen
10

Kystarilleribladet 1/05

Juleskydningen 2004
Sidste arrangement i 2004 var vores juleskydning, som vi med sidste års gode erfaring in mente afholdt sammen med vore
kammerater i Raketafdelingen torsdag den
16. december. Vi havde ganske vist oprindelig annonceret, at der ville være
gløgg og æbleskiver denne aften, men da
der blev ytret ønske om at prøve noget
andet, og da Raketafdelingen plejer at få
smørrebrød, ja, så fulgte vi trop og fik Alex

til at bestille smørrebrød hos Gitte i
”Mellemfortet” – et valg, som vi absolut
ikke har fortrudt.
Planlægningen af aftenens skydning var
lagt i hænderne på Raketafdelingen, og
skiverne var mindst lige så ‘giftige’ som
sidste år – og hverken øjne eller teknik er
blevet bedre, så her gjaldt det om at notere sig et omtrentligt retningspunkt og
så ‘knibe lidt til højre eller venstre’ – og i
øvrigt håbe på det bedste.
Skivebedømmelse og fordeling af præmier er et kapitel for sig og et skoleeksempel på diplomati og godt kammeratskab, og atter i år var Jørgen i sit es som
‘corpus juris’. Helt i overensstemmelse
med almindelig praksis, blev de individuelle vindere nævnt sammen med de
opnåede resultater og fik fortjent applaus
herfor, men når man havde fået præmie i
en skydning og måske også opnået bedste
resultat i en eller flere af de øvrige, ja så
måtte vedkommende slå sig til tåls med
æren – og den er jo som bekendt ‘det
fagreste træ i skoven’; - præmien gik i
dette tilfælde til den skytte, der havde det
bedste resultat – og som altså ikke tidligere havde fået nogen præmie.
Alle fik således deres fortjente ære, og
præmierne blev fint fordelt.
Sådan får man en både morsom og alligevel rimelig seriøs skydning – og tilmed
en god og hyggelig stemning.
Da skydningen var vel overstået, kunne
vi gøre os til gode med dejlig smørrebrød
og en enkelt øl til de motoriserede – de
øvrige fik måske en enkelt mere.
På Skyttegruppens vegne takkede formanden Raketafdelingen for god planlægning og især Jørgen for udøvelse af sit
‘dommerembede’ og sluttede så af med at
ønske alle en glædelig jul samt på godt
gensyn i det nye år.
En ‘kanongod’ afslutning på 2004.
L.S.

Husk tilmelding
til

Landsskyttestævnet
i

Vordingborg

Nyt fra afdelingerne
Raketafdelingen
Generalforsamling
Grundet problemer med ‘indkvartering’,
har det ikke været muligt at fastlægge
nøjagtigt tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen.
Indkaldelse hertil vil derfor blive fremsendt direkte til medlemmerne pr. brev.
P.b.v.
Jørgen F. Pedersen
Besøg på Københavns Rådhus
Vi må jo nok erkende, at der ikke har
været lige så meget spræl i os som der
har været. Vi har haft mange gøremål i
årets løb, så der har været nok at se til,
men just som året var ved at rinde ud fik
vi, takket være en stor indsats fra Bente
Pedersen, alligevel stablet noget på benene.
Det blev en rundvisning på Københavns
Rådhus, efterfulgt af en julefrokost på Den
Danske Kro, der som bekendt ejes af
‘Sømandsbossen’, så på en kold og blæsende lørdag den 27. november, mødte
der 20 stolte krigere op foran rådhuset kl.
10:45. Der var en borgerlig vielse på trapperne, så der var mange gæster, og en
brud som tænderklaprende, men tappert
stillede op til fotografering foran rådhuset. Den iskolde vind ruskede i den papirtynde brudekjole, så jeg er ret sikker på,
at hun havde bedt fotografen indstille
kameraet på 1/1000 sekund, så hun kunne
komme ind i varmen i en vis fart.
Det var rart at hilse på de gamle gutter
igen, så snakken gik lystigt mens vi ventede på vores guide, og allerede her begyndte underholdningen, idet en mand fik
lyst til at fodre duer lige udenfor hovedindgangen. Da en tilfældig gæst åbnede
døren for at gå ud, fløj der straks en due
ind. Den flaksede noget desorienteret
rundt i forhallen til stor moro for de besøgende, men da den pludselig satte kursen mod en sidedør og fløj ind på et kontor, lød der forskrækkede hvin derinde fra.
Det var givetvis ikke første gang det var
sket, for de fik den på rekordtid lempet
ud ad et vindue inden den fik kastet
‘bombelasten’ på deres borde.
Vores guide dukkede op, og han viste
sig at være en rar fyr, som havde arbejdet
på rådhuset i mange år, og derfor besad
en kolossal viden om den gamle bygning.

Det var imponerende som han kunne
remse begivenheder og årstal op. Han
havde både humor og lune, og det gjorde
rundvisningen til en spændende og sjov
oplevelse. Der var utrolig mange flotte ting
at se, flot udskårne paneler, flotte gamle
møbler, billeder, kunstgenstande, enorme
vægmalerier, bøger helt tilbage til 1700tallet, og en masse andre arkivalier. Der
var et gammelt toilet, bevaret i original
stand. Det var så stort, at der var plads til
både læsestof og drinks derude, ja man
kunne såmænd fortsætte mødet derude,
hvis manden på talerstolen skulle blive
trængende midt i sin tale.
I et bibliotek pegede guiden op på et
skudhul i væggen, cirka 3 meter oppe, og
sagde: ‘ - Det her er en gave fra tyskerne
under besættelsen ...’! Jeg studsede lidt
over hvordan et skud kunne gå vandret ind
i et lokale i fjerde sals højde, men da jeg
kiggede ud ad vinduet i den retning skuddet måtte være kommet fra, så jeg lige over
på Dagmarhus cirka 300 meter borte! Der
må have været en Gestapomand der har
kedet sig, og fået lyst til at lave lidt rav i
gaden, og han har nok fået sig et billigt
grin, men det stivnede som bekendt i maj
’45.
Det kostede ekstra, hvis man ville se
Jens Olsens Verdensur, men guiden sagde,
at dér kunne vi bare gå ind uden videre,
hvis vi havde lyst, så det gjorde vi. Det
var et stykke finmekanik der kunne tage
pusten fra de fleste. Det var simpelthen
helt utroligt flot, fine lodder og trisser og
en guds velsignelse af aksler og tandhjul,
fine skalaer, skruer og møtrikker, alt sammen utrolig fint forarbejdet og skinnende
blankt. Den første tanke der faldt én ind,
var, at man var kommet ind i en juvelérforretning. Det lignede simpelthen et
kæmpestort smykke i sølv og guld, men
det var blankpoleret stål og messing, fint
forarbejdet og uhyre kompliceret.
Det tog højde for stort set alle de planeter der omgiver os, og deres indvirkning
på jordens rotation, så når det viste, at
klokken var 12, - ja, så var klokken 12 og hverken mere eller mindre, og det passer også om 1000 år! Det tandhjul som
kørte ‘langsomst’, var over 27.000 år om
at dreje 1 omgang!
Man fristedes til at tænke, om det mon
kunne betale sig at bruge krudt på at lave
alle tænderne på det tandhjul. En 7-8 tænder havde såmænd været rigeligt til at uret
kunne gå, til der var en eller anden tåbe

som fandt på at skrotte det, fordi det kostede for mange penge at vedligeholde. Det
er jo desværre en almindelig holdning til
tingene i Danmark, det har vi jo set mange
eksempler på.
Efter den spændende rundvisning, forlagde vi til Den Danske Kro i Nørre
Farimagsgade, og vi har jo hørt ‘Sømandsbossen’ udtale i TV, at:
”- Jeg ve’ fa’me ikke servere en kæmpetallerken, hvor der ligger 3 mikroskopiske stykker kød og en teskefuld sovs og
råber til hinanden ude langs ”rælingen”!
”- Danskerne ska’ sgu’ ha’ ordentlig mad,
som er te’ og ta’ og føle på”! ”- Det er
det de ve’ ha’ og det ka’ de få her, punktum”! Han har jo så evig ret, og han lever
op til sit løfte.
Det var en rigtig god gammeldaws
julebuffét, med alt hvad der hører til af
sild, laks, fiskefilét, steg, and, blodpølse,
sylte, æbleflæsk, skinke, frikadeller, medisterpølse, ost og - ikke at forglemme ris a la mande, - let og luftig og med vanilje.
Der var ikke et øje tørt. Maden var veltillavet og rigelig, måske ikke ligefrem
slankekost, men det har heller aldrig været meningen, at en julefrokost skulle være
et slankeorgie. Det har vi resten af året til
at rette op på, så der blev gået til fadene
uden de store hæmninger.
Et godt og hyggeligt sted, hvor maden
er god og rigelig; tjenerne er venlige og
imødekommende. Det kan varmt anbefales, men ring og bestil bord i god tid. Der
er mange andre som også har opdaget det.
Sømandbossen dukkede op i egen person på et tidspunkt, og gutterne fik en
sludder med ham. Desværre var jeg gået
hjem på det tidspunkt. Jeg skulle være
frisk søndag morgen, så jeg fik desværre
ikke hilst på den karismatiske herre, men
det må jeg have til gode.
Det var en dejlig dag; vi havde nogle
spændende oplevelser; fik noget godt at
spise og drikke, og vi fik rigtig sludret
sammen for første gang i lang tid, så det
var ikke så ringe endda.
Bente skal have tak for sin indsats med
at få denne tur stablet på benene, det er
altid rart at kvinderne kan tage initiativet, når det kniber for mændene, det kan
vi jo have glæde af i mange situationer,
uden dermed at have sagt for meget.
Steen Lykken
Kystartilleribladet 1/05
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Nyt fra afdelingerne
Frederikssund afdeling
Generalforsamling
Det næste der er på programmet, er generalforsamlingen, der afholdes
lørdag den 2. april kl. 12:00
Nærmere vil tilgå afdelingens medlemmer skriftligt, men sæt allerede nu X i kalenderen.
Gert Juhl

Efterårsfesten
Lørdag den 4. oktober var datoen for afdelingens traditionsrige efterårssammenkomst i Marinehuset i Hundested.
18 deltagere mødte op (vi kunne godt
være flere), men afbud fra nogle af de faste deltagere, var årsag til det ’lille’ fremmøde.
Efter en velkomstdrink, tog man plads
ved det veldækkede bord, og kokken havde
fremstillet/anrettet den sædvanlige menu
‘Oksekød i peberrod’, dessert gammeldags æblekage, og drikkevarer som sædvane ad libitum.
Efter middagen - og under kaffen, blev
der afholdt auktion over en flot købmandskurv, som indbragte kr. 1.o34,5o. Sidste
bud kom fra Hans J. Johansen (Jonas).
Eftermiddagstimerne løb af sted; hyggen og det gode samvær var i højsædet.
Deltagerne udtrykte, som sædvane, en tak
for arrangementet med den gode mad.
En tak herfra for fremmødet og det altid gode humør, som deltagerne møder op
med.
Prisen var pr. deltager kr. 115,- (alt inklusive) - og der blev et overskud på kr.
283,65.
Gert Juhl

Syd-Østsjællands afdeling
Velkommen
- i det nye og til dels endnu ikke nedslidte
år 2005.
Afdelingen har allerede haft sit første arrangement når dette blad udkommer.
12
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Vi har været samlet på Beldringe
Hjemmeværnsgård ved Præstø søndag den
16. januar, hvor vi har afviklet vores traditionelle stiftelsesfest med gule ærter med
tilbehør, og undervejs har det fortsat ikke
skortet på gode historier fra vores tjeneste som gamle kystartillerister.

Generalforsamling
Den årlige generalforsamling holdes
lørdag den 19. marts kl. 11:00
i Marineforeningens lokaler i Køge
Dette for at veksle lidt med mødesteder i
afdelingens medlemsområde. Der har
være forslag om at vore ledsagere skulle
med og hygge sig i byen under generalforsamlingen og så støde til, når der blev
fælles skafning. Dette forslag er ikke blevet godkendt af bestyrelsen, så det bliver
alene medlemmerne, der kommer til generalforsamlingen. Indkaldelse bliver
sendt til hver enkelt i god tid forud.
KAF Landsskyttestævne
Allerede igen i 2005 har afdelingen påtaget sig at afvikle Landsskyttestævnet, som
afholdes
lørdag den 9. april
på Iselinge-skolen i Vordingborg
Der udsendes indbydelse til alle afdelingsformænd i god tid forud og stævnet
er annonceret i dette blad.
Vi har allerede trænet flittigt i afdelingen og kan fortsat bruge flere skytter. Der
er jo ingen grund til at ‘de stakkels sydjyske kystartillerister’ skal slæbe landsforeningens pokaler tilbage over bæltet.
Så vel mødt til en fair kamp.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Fyns Stifts afdeling
Året der svandt
På Fyn glider dagene stille og rolig. Afdelingen har afholdt sin årlige generalforsamling uden de store ændringer i bestyrelsen.
Vi har deltaget med foreningens fane
ved kronprinseparrets besøg i Odense og
festligholdelsen af dagen for slaget ved
Nyborg den 14. november 1659 (se omtalen).
Foreningens andespil blev, traditionen
tro, afholdt på ‘Dannevirke’. Selv om del-

tagerantallet falder år for år, så kan vi alligevel lave et lille overskud til foreningen bl.a. pga. meget fordelagtigt indkøb.

Mindehøjtideligheden for Slaget
ved Nyborg 14. november 1659
Som omtalt, deltog Fyns stifts afdeling
med fanen ved mindehøjtideligheden for
slaget ved Nyborg.
Dagen blev indledt med koncert i Nyborg Kirke ved Prinsen Livregiments musikkorps, der fyldte kirken med den skønneste koncert, - stor ros til dem!
Byens præst causerede omkring nogle
af Nyborgs personligheder igennem 200300 år.
Fra Kirken gik en tappenstreg i spidsen
for faneborgen til den ny renoverede Carls
Bastion og videre til indgangen til Landporten, hvor Nyborgs borgmester, Jørn
Terndrup, sammen med chefen for Prinsens Livregiment, oberst Lund, nedlagde
en krans.
Tappenstregen, fanerne og et stort opbud af fremmødte beboere, fortsatte til
Dronningens Bastion, hvor borgmesteren
holdt en kort tale inden man affyrede de 4
nye kanoner i en flot salut ud over voldgraven.
Efterfølgende var der udstilling på Nyborg slot, Danehof, hvor bl.a. general Keld
Hillingsøe fortalte om slaget ved Nyborg.
Historien kort fortalt
Den svenske hær, under ledelse af den
svenske konge, var efterhånden trukket op
igennem Jylland og havde bl.a. sat sig fast
ved Nyborg. Hvis svenskerne skulle få
held til at besætte hele Danmark, ville det
blandt andet betyde beherskelse af både
Storebælt og især Øresund; derfor var hollænderne interesseret i at hjælpe danskerne med at stoppe denne udvikling, og
en samlet hær af danskere og hollændere
angreb svenskerne over en bred front
udenfor Nyborg, strækkende sig fra Hjulby
mose i syd til Storebælt i nord.
Slaget blev vundet af den kombinerede
dansk/hollandske hær, og svenskerne
måtte trække sig ind bag voldene og forberede en tilbagetrækning over det tilfrosne Storebælt.
Ved den efterfølgende ’Roskildefred’
måtte vi dog afstå Skåne, Halland og
Blekinge af samme grund som tidligere:
At ingen måtte råde over begge sider af
Øresund med mulighed for at kræve told
ved gennemsejling.

Nyt fra afdelingerne
Den danske hærfører var Hans Schack,
der som belønning for sin indsats, af kongen fik foræret Schackenborg i Møgeltønder.

Nytårsønske
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og
kammerater over det ganske land et
Godt Nytår
På gensyn i 2005 til generalforsamlingen
den 10. marts på ’Dannevirke’ i Odense.
Husk at det er med ledsager, der i
2005 vil få en særlig oplevelse!
Kurt Klein Taanquist

Esbjerg og omegns afdeling
Generalforsamling
Afdelingens ordinære generalforsamling
afholdes
torsdag den 17. marts kl. 18:00
på Restaurant Parken
Søvej 9, Esbjerg
Efter generalforsamlingen, der plejer at
være færdig kl. 19, mødes vi med vore
damer til en udsøgt middag; i år skal vi
have Oksefilèt. Pris kr. 85,00.
Indkaldelse til generalforsamlingen vil
blive udsendt til hver enkelt.
Vel mødt
Arne
Nytårshilsen
Esbjerg og omegns afdeling ønsker alle
medlemmer et godt nytår 2005.
P.b.v.
Arne

Sydjysk afdeling
Seneste nyt fra Skydeloftet
Første halvleg af vintersæsonen på skydeloftet her i Sydjysk afdeling blev afsluttet
med manér, både festligt, fornøjeligt og
højtideligt og med flotte resultater – selvfølgelig. Så grundlaget for deltagelsen i
KAF’s landsskyttestævne i foråret, er lagt.
27 glade og feststemte KAF’ere m/k,
mødte op på skydeloftet til et par hyggelige timer - som altid.

Efter at skydeudvalgsformanden
(præsidenten) havde instrueret teknik og andre fiduser, gik aftenens
skydninger i gang.
Der blev vist meget flotte resultater fra hver enkelt skytte. Men i
enhver konkurrence, vil der altid
findes en vinder; her blev fundet
indtil flere. Vinderne blev hædret
af hele forsamlingen og i den rette
ånd ”tab og vind med samme sind”.
I skydningen om ”Polly’s”
mindepokal, blev vinderen Børge
Holm med 49 point af 50 mulige.
På andenpladsen kom Anna Larsen og
Bent Rasmussen med 48 point. På tredjepladsen placerede Rosa Holm og Bent
Stærke sig med 47 point - hjertelig
tillykke!
Samtlige skytter leverede hver
især meget flotte resultater, hvilket
tegner godt for fremtiden.
Den afsluttende festskydning om
pølsevarer fra Pølsegården, fik en
ligeledes spændende og et ret jævnbyrdigt forløb.
I damerækken blev:
1: Mona Sørensen
2: Anna Larsen
3: Inger Hansen
I herrerækken blev:
1: Christian Hansen
- efter omskydning med
2: Bent Stærke
- der altså besatte 2. pladsen
3: blev Børge Holm
Under festlighederne dukkede vores
kære formand Viggo Pedersen op for at
hædre de to vindende hold ved KAF’s
Landsskyttestævne 2004 i Aalborg. Der
var diplomer til hver enkelt skytte med tak
for indsatsen og gode ønsker for et godt
resultat også i 2005.
Aftenen sluttede med et par stykker velsmurt smørrebrød og med et par snapse
til, som afdelingens kasserer Peder Wang
Nielsen havde medbragt i sin taske - fantastisk god idé, Peder, - og som til glæde
for alle skytter, er blevet til en fast tradition, og traditioner skal man holde fast
ved. Det satte stemningen adskillige grader op, og aftenen sluttede i en rigtig god
stemning, som alle ønskede hinanden
måtte fortsætte ind i 2005.
Sluttelig skulle jeg hilse og ønske alle
KAF’ere ud over det ganske land et godt
skyttenytår og på gensyn i Vordingborg
den 9. april.

Viggo præsenterer vinderne af Damepokalen:
Fra V Laurits Bjerg (på Edith’s vegne), Inge
Hansen, Anna Larsen, Rosa Holm og Poul Erik
Poulsen (på Kamma’s vegne)

Viggo præsenterer vinderne af Kehlingpokalen: Fra V Christian Hansen, Børge Holm,
Frode Hansen, Poul Larsen og Poul Erik
Poulsen

Børge Holm takker indstifteren af Polly’s
mindepokal, Bent Rasmussen

Herluf
Formand f. skydeudvalget
(fortsættes næste side)
Kystartilleribladet 1/05
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Nyt fra afdelingerne
Sydjysk afdeling (fortsat)

Vigtige KAF-datoer i 2005
Se også www.kaf-syd.dk
Generalforsamling
den 5. marts kl. 10:00
Messe øst på Haderslev Kaserne
Tilmelding til formand eller kasserer
senest 27. februar
Landsskyttestævne 9. april
Bliver afviklet af Syd -Østsjællands afdeling i Vordingborg
Tilmelding på skydeloftet
Jubilarstævne den 4. juni
Bliver igen i år på Kastellet og Middelgrundsfort.
Tilmelding til hovedkassereren
Sommerudflugt den 6. august
Bliver i år i Hjemsted Oldtidspark
Vi mødes kl. 10:00, og nyder vores medbragte kaffe.
Derefter går vi en tur gennem dette
spændende anlæg.
Tilmelding til bestyrelsen
Basseaften den 30. september
Stedet er endnu ikke fastlagt
Efterårsfest 19. november
Stedet er endnu ikke fastlagt
Bestyrelsen glæder sig til at modtage din
tilmelding!
Her kan du tilmelde dig:
Formand: Viggo Petersen, Hjordkær
tlf. 7466 5124
e-mail: viggop@post.tele.dk
Kasserer: Peder Wang Nielsen
Bramdrupdam, Kolding
tlf. 7551 9118
e-mail: pwang@stofanet.dk
Sekretær: Vagn Mogensen, Fredericia
tlf. 7592 4093
e-mail: vagn@fritid.tele.dk
Poul Sørensen, Hejsager
tlf. 7457 1158
e-mail: poul.s@c.dk
Henning Andersen, Kolding
tlf. 7552 7616
14
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Århus og omegns afdeling
Generalforsamling
Afdelingens ordinære generalforsamling
afholdes
onsdag den 2. marts kl. 11:00
i spiselokalet Langenæs Alle 38. kld.
(parkering venligst i Langenæs Allé)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Valg:
a: kasserer for 2 år
b: valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Bent Andreasson og
Valter Pedersen
c: valg af 2 suppleanter
d: valg af revisor og suppleant
e: valg af fanebærer og stedfortræder
6. Fastsættelse af kontingent
7. Fastsættelse af honorarer og diæter
8. Eventuelt
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 til undertegnede
på tlf. 8611 8006.
Husk: Du kan betale kontingent på generalforsamlingen og derved spare porto!
På bestyrelsens vegne
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 5. marts kl. 10:00
på Aktivitetscentret i Holstebro
med sædvanlig dagsorden.
Vi starter med kaffe og rundstykker,
derefter generalforsamling.

Vi tar’ damerne med, - de bliver underholdt af Henny.
Kl. 12 serveres et stort ta’ selv-bord;
altsammen til små penge.
Vi opfordrer alle mand af hus, så vi kan
få en god og saglig generalforsamling.
Vel mødt, gamle Kystbasser!
Tilmelding senest 28. februar til
Steen Jensen på tlf. 9742 4407 eller
Jørgen Svenstrup på tlf. 9753 5550.
P.b.v.
Jørgen Svenstrup

Randers og omegns afd.
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til afdelingens ordinære generalforsamling
onsdag den 30. marts kl. 19.00
hos Ejgil R. Froberg
Smedegyde 2, 8950 Ørsted
Dagsorden ifølge lovene.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i
hænde senest 8 dage forinden.
Vi starter som sædvanlig med spisning
af gule ærter med tilbehør. For beregning
af mængden heraf, må tilmelding ske til
undertegnede
senest tirsdag den 22. marts
på telefon 86 45 41 18 eller
E-mail: jokihei@wanadoo.dk.
Reservér allerede nu denne manneaften
i kalenderen, eller meld dig til med det
samme.
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
formand

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

Nyt fra afdelingerne
Stiftelsesfesten
Vores årlige sammenkomst den 10. november blev også i år afholdt “hos AnneMarie”, og der var som sædvanligt dækket op i de pænt pyntede lokaler.
Vi var i år i alt 25 deltagere, og det må
siges at være en pæn tilslutning.
Efter den dejlige middag, hvor de sædvanlige ritualer som “Dronningens skål”
og diverse sange m.m., var overstået, gik
vi over til det årlige pakkespil.
Her var pakkerne på en “større tur”,
indtil klokken ringede, og alle fik en pakke
hver. Der blev så pakket ud, og alle så ud
til at være tilfredse med “gevinsten”.
Herefter takkede formanden for en hyggelig aften og håbede, at vi måtte komme
godt hjem, og at vi snart måtte mødes igen.
Aksel
Møde i De samvirkende Soldaterforeninger for Randers og omegn
Den 2. december kl. 18:00 blev det årlige repræsentantskabsmøde afholdt “hos
Anne-Marie”, og her deltog Kay Højholdt
og undertegnede.
Efter mødet, hvor vi hørte om de forskellige aktiviteter m.m., var der valg af
diverse repræsentanter, og det var næsten
genvalg over hele linien; dog havde vores
medlem, Børge Andersen, meldt afbud og
ønskede ikke genvalg på grund af helbredet. I stedet blev valgt en ny revisor, P.E.
Wulff, fra Luftartilleristerne, anbefalet af
bestyrelsen.
Efter mødet blev der serveret Skipperlabskovs med diverse tilbehør.
En god aften med en masse snak over
bordene med de andre værn.
Aksel

Nordjyllands afdeling
Generalforsamling
Afdelingens generalforsamling afholdes
fredag den 11. 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 småkager.
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 formand
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 den 5. marts.
Husk! Kontingent skal være betalt
senest den 1. marts!
På bestyrelsen vegne
Jens Mosskov

Igen i år indbyder vi til

Stiftelsesfest
Lørdag den 19. februar kl. 18:00
i Kulturhuset på Gl. Lindholm Skole
Efter det flotte fremmøde ved vores 85 ars Stiftelsesfest sidste år, må
vi jo, når vi nu bliver 86 år, kunne
samle alle vores medlemmer - og
mange fra vores naboafdelinger - og
alle er meget velkomne.
Jeg glæder mig allerede nu til at
hilse på jer alle sammen (og bliver vi
mange, vil jeg forsøge at få os med i
“Guinness Rekordbog”)
Festmiddag
Menu:
Forret: Nyt og spændende
Hovedret: Kom og smag
Dessert: Spændende
Kaffe og småkager
Dans til kl 24:00
Alt dette for en pris af kr. l25,Drikkevarer til små priser
Vi stiller én betingelse: Godt humør
Bestyrelsen vil gøre alt for en god fest
Tilmed dig til din egen afdeling eller undertegnede (Jens Mosskov)
tlf. 9817 6647 senest d. 10. februar.
Med venlig hilsen
Jens Mosskov

Samkørsel til jubilarstævnet
m. overnatning (indkvartering)
Kammerater og våbenfæller
Nu er tiden kommet at vi snart har forår
og vores jubilarstævne lørdag den 4.
juni på Kastellet i sigte.
Sidste år var vi uheldige og gik hver
sine veje.
Lad os i stedet løfte i flok og samles
om en bus og overnatning på vandrehjem; så der også er tid til at se København.
Vi er jo 5 afdelinger: Århus-, Randers-, Jylland Midt-Vest-, Thisted- og
Nordjyllands afdelinger, hvorfra offentligt transport er træls (vanskelig).
Husk! Først til mølle er mest sikker!
Jeg tilbyder mig som kontaktmand for
Knud Nielsen, som har lovet at skaffe
os bus og chauffør, så vi kan komme
samlet til jubilarstævnet.

Interesserede i tur-arrangementet,
kan ringe til undertegnede (Jens Mosskov) på tlf. 9817 6647 (træffes bedst
aften)
I skal ringe snarest, da vandrehjemmet skal bestilles allerede nu!
Husk! Lille-mor må gerne være med.
Afbestilling kan ske senest den 15.
maj (der kan jo komme noget i vejen).
Med hilsen og på gensyn
Jens Mosskov
Forbindelsvejen 111 B, 1. tv.
9400 Nørresundby
Tlf. 9817 6647
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Afsender:
Kystartilleriforeningen
Enghavevej 10
8500 Grenå

Magasinpost B

Kastelskirken 300 år
Første søndag i advent, den 28. november 2004, kunne forsvarets kirke - Kastelskirken
på Østerbro i København - fejre sit 300 års jubilæum, og det blev gjort med manér.
Af Line Lærkholm (ForsvarsFokus 18/04)
Som ved indvielsen i 1704, deltog monarken i mærkedagens festgudstjeneste i
Kastelskirken.
I 1704 var det Frederik IV. I 2004 var
det Margrethe II.
Da Kastelskirken er forsvarets kirke, var
forsvarsministeren og forsvarschefen også
inviteret.
Chefen for Hærens Operative Kommando, der har overopsynet med Kastelskirken, stod side om side med formanden
for kirkens menighedsråd og modtog
dronningen ved kirkedøren.

Fine gaver
Københavns biskop Erik Normann Svendsen prædikede for en fuld kirke og for de
mange seere, der fulgte tv-transmissionen
på DR 1. Under altergangen sendte DR 1
et indslag om Kastellets og kirkens dramatiske historie. Indlagt i festgudstjenesten var et værk for orgel og sopran ”Vaagn op og slaa på dine Strenge” - komponeret til lejligheden af Bent Lorentzen,
som havde ladet sig inspirere af Kingos
salme af samme navn.
Som afslutning på gudstjenesten holdt
både chefen for Hærens Operative Kommando, Poul Kiærskou, og formanden for
menighedsrådet Arthur T. Mønsted tale.

Menighedsrådsformanden takkede for de
to gaver, Kastelskirken havde fået i dagens anledning, nemlig et kors til at stille
på alteret under gudstjenesterne og et
dåbsfad.
Korset, som var en gave fra Foreningen Kastellets Venner og Historiske Samling, fremstod i en enkel stil inspireret af
feltpræsternes lille trækors.
Dåbsfadet var en gave fra Vor Frue
Kirke - Københavns Domkirke. Fadet
skulle oprindeligt have fulgt med døbefonten, da den i 1838 kom til Kastelskirken fra Vor Frue Kirke, efter
Thorvaldsens dåbsengel var blevet stillet
op i Vor Frue Kirke. Dåbsfadet nåede af
uransagelige årsager ikke frem til Kastelskirken, men fandt siden vej til domkirkens historiske samling.
Efter fælles ønske fra de
to kirker, blev 300 års-jubilæet anledningen til en genforening af døbefont og
dåbsfad.

Resultatet er en plancheudstilling og et
skrift om kirkens historie og menighed
gennem de 300 år. Udstillingen kan ses i
kirken, og jubilæumsskriftet kan lånes på
Det Kongelige Garnisons Bibliotek.
Kirken er åben, når Kastellet er åbent.
Og Kastellet er åbent for offentligheden
fra solopgang til solnedgang.
Da Kastelskirken fejrede 300 års
jubilæum den første søndag i advent,
var dronningen hædersgæst.
Majestæten blev modtaget i
Dronningedøren af chefen for Hærens
Operative Kommando Poul Kiærskou,
formanden for menighedsrådet Arthur
T.. Mønsted, hærprovst Ole Brehm
Jensen og sognepræst Gyrite Madsen,
samt konfirmand og blomsterpige
Henriette Lemke.

Synlig kirke
Kastelskirkens menighedsråd har benyttet jubilæet
som en anledning til at synliggøre kirke og menighed.

KAF Hjemmeside
Så er KAF’s hjemmeside ved at være på plads.
PR-udvalget er nu i gang med at kontakte alle afdelinger
med henblik på at få indlæg om lokale arrangementer m.m.
til hjemmesiden.
Har du adgang til Internet, kan du klikke ind på
www.kystbasse.dk , hvor der er ved at blive opbygget en
rigtig hjemmeside med relevante links.
Det er hensigten, at siden opdateres når der er aktuelt, men
dog således at det principielt er stof, der sendes til foreningens landssekretær Erik Nygaard, der så samler og videregiver til Web-master Bjarne Andersen.
Hjælp os med at få en rigtig god hjemmeside, som vi alle
kan være stolte af.

Jubilarstævne 2005
Det er tidligere oplyst, at jubilarstævnet holdes

lørdag den 4. juni
med start i Kastellet, og efter parade og gudstjeneste samt fotografering, sejler vi til Middelgrundsfort, hvor der er fælles skafning og kammeratligt samvær.
Vi vil i år blive lidt længere på fortet, da der
fra mange sider sidste gang blev udtrykt ønske om mulighed for at bevæge sig lidt rundt
på det historiske fort.
Nærmere følger som sædvanligt i kommende
blad.

