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Tiderne skifter, - men …!! ??
”Det har altid været kutyme, at soldaterforeninger havde en
vis hævd for at kunne komme på de militære tjenestesteder
og afvikle deres arrangementer såsom bestyrelsesmøder og
ligeledes jubilarstævner.”
Det var indledningen på lederen i Kystartilleribladet nr.
1/2006 og i den efterfølgende tekst var der ønske om at vi soldaterforeningerne - fortsat kunne benytte vore militære
etablissementer til møder og arrangementer, uden at vi dermed med kold hånd bliver opkrævet lokaleleje. Ofte er vore
møder jo i samme moment efterfulgt af bespisning, som vi
naturligvis betaler for. Det er mærkeligt, at det - i modsætning til mange gæstgiverier - skal være ’cool cash’ for den
mindste serviceydelse.
I vores forening har vi gang på gang opfordret vores ”paraplyorganisation”, Danske Soldaters Landsraad (DSL) til
at tage denne sag op, men hidtil har vi ikke set positive resultater om dette.
Vi venter stadig!
Nu er der så igen udløbet et kalenderår med de glæder og
sorger, som måtte følge den enkelte og hans/hendes familie.
I Kystartilleriforeningen er vi også blevet berøvet gode kammerater, der har måttet ’forlade skuden/fortet’ efter mange
gode leveår. Vi må se i øjnene, at vores forening ikke vokser
væsentligt.

Tilgang sker der da heldigvis, men afgangen er desværre
større, og rekruttering af nye medlemmer kan jo efterhånden
kun ske ved ’tilfældigheder’, når et medlem møder en gammel soldaterkammerat og får ham med i flokken.
Vi er åbne for alle gamle soldater, der har gjort tjeneste
på et af vore sø- eller kystforter.
De, der er i foreningen, værner om den ved at komme til
arrangementer - både lokalt og til det årlige jubilarstævne.
Fantastisk, at vore jubilarstævner fortsat kan trække mellem
12 og 15% af det samlede medlemstal.
Det kan kun betyde én ting: Nemlig, at gamle kystartillerister mødes og plejer det der er foreningens motto:

Godt Kammeratskab
Lørdag den 9. juni 2007 forventer vi igen at se mange glade
kammerater, der mødes ved Kongeporten i Kastellet, og efter den traditionsrige march, velkomst, gudstjeneste og fotografering, skal vi i år til Trekroner fort og holde fællesspisning m.m.. Vel mødt!
Godt nytår og på gensyn
Benny Horn
vicepræsident

Lidt information fra Forretningsudvalget:
Gudstjenesten ved Jubilarstævnet
Kort tid efter det sidste jubilarstævne afgik
pastor emeritus Preben Hansen ved døden efter en tids sygdom. Faktisk havde
Preben Hansen anmodet om orlov fra hospitalsindlæggelse, for at forrette gudstjenesten.
Forretningsudvalget har så forsøgt at
finde en afløser for Preben Hansen og det
er lykkedes os at få tilsagn fra Holmens
provst Ejgil Bank Olesen.
Ejgil Bank Olesen er, foruden at være
provst ved Holmens Kirke, også provst ved
Kastelskirken. Vi er taknemmelige for, at
provsten vil afse tid og kræfter til at hjælpe
os med at holde traditionen i hævd med
en gudstjeneste som etnaturligt indslag i
det årlige jubilarstævne.
Landsskyttestævnerne
Ved landsskyttestævnet 2006 i Haderslev
måtte vi konstatere, at fremmødet og deltagelsen i hele arrangementet var betænkelig lav. Det var ikke muligt at få økonomien til at hænge fornuftigt sammen.

Derfor har Forretningsudvalget på sit
seneste møde i november 2006 besluttet,
at der ikke holdes Landskyttestævne i
2007.
Emnet vil så blive taget op på delegeretmødet, der afholdes den 7. oktober
2007, hvor det skal drøftes den fremtidige
form for landsskyttestævne - eller om
stævnet har mulighed for at fortsætte måske på andre præmisser.
Bemærk i den forbindelse omtalen i lederen vedrørende økonomi og lån af faciliteter ved militære institutioner.
Kystartilleriforeningens
100-års jubilæumsår i 2009
Det er ikke nogen hemmelighed, at vores
forening, der er en af Danmarks ældste
soldaterforeninger, i 2009 har 100-års jubilæum.
Der er til alle afdelingsformænd blevet
sendt en opfordring til at indsende til PRudvalget lidt historie fra den enkelte afdeling for perioden 1999 - vi kommer så
tæt på jubilæumsåret som muligt.

Desværre her vi endnu ikke fået tilkendegivelser, men skyldes sandsynligvis, at
man rundt om i afdelingernes bestyrelser
har lagt hovederne i blød for at genopfriske de sidste 10 års virksomhed. Andre
medlemmer er naturligvis også meget velkomne til at fortælle fra deres oplevelser i
afdelingen.
I februar 2007 holder PR-udvalget sit
første detailplanlægningsmøde. Er der
gode idéer til udvalget, så kom med dem.
Alle forslag og ideer bliver seriøst behandlet.
Benny Horn

Har du en god historie
fra din soldatertid,
så send den til
vores redaktør.
Han bliver meget glad
for at høre
fra kammeraterne.
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KAF ønsker tillykke
Februar
85 år:
8072/1943 Pensionist
Niels Aa. Hejlesen
Hesseløgade 12, st.th.
9000 Aalborg
8102/17031/1943 Buschauffør
Hans A. Hansen
Ved Klosteret 7, st.th.
2100 København Ø

9012/14255/1953 Poul Mortensen
Hovedgaden 42, 6971 Spjald (13.feb.)

(1.feb.)

70 år:
8771/481/1957 Benny Jensen
Stradellasvej 30, 1.
2450 København SV
(27.feb.)

(6.feb.)

60 år:
8806/1971 Værkstedsassistent
Jens Jørgen Ruban Jensen
Ågeslundvej 20, 7200 Grindsted (8.feb.)

80 år:
2730/13572/1948 Skibstømrer
Werner Østerkjær Huus
Sønderupvej 10, 4242 Boeslunde (5.feb.)
3027/14827/1949 Lokomotivfører
Kaj Otto Jensen
Sct. Jørgensbjerg 44, st.tv.
4400 Kalundborg
(6.feb.)
9031/13353/1948 Overmontør
John Andersen
Anna Borgs Vej 20
3370 Melby
(11.feb)
75 år:
5390/14424/1953 Mejeribestyrer
Villy Nørgaard Andersen
Jernvedvej 249
6771 Gredstedbro
(10.feb.)
8303/181017/1953 Pedel
Vagner Christensen
Stadionvej 3, 9510 Arden

(13.feb.)

Marts
80 år:
2762/13610/1948 Tømrermester
Jens Peter Mosskov
Forbindelsesvejen 111 B
9400 Nørresundby
(4.mar.)
7491/432/1948 Kaptajnløjtnant
Poul Bolmgren
Padborgvej 71, 4600 Køge
(7.mar.)
8907/13550/1948 Leo Kristiansen
Teglvænget 1, 1.tv.
9000 Aalborg
(13.mar)
75 år:
7493/13909/1953 Vicevært
Kjeld Knudsen
Jappesgade 41
4800 Nykøbing Fl

(5.mar.)

8819/12089/1951 Tømrer
Flemming Skov
Snebærvej 14, 8270 Højbjerg (19.mar.)
8064/13107/1952 Cementarbejder
Mogens Th. S. Jensen
Hermodsgade 20
9000 Aalborg
(22.mar.)
70 år:
9103/1956 Maskinmester
Leif Halfdan Ferning
Lærkeparken 19, 5800 Nyborg (4.mar.)
8975/284615/1956 Specialarbejder
Verner Jensen
Avernakøvænget 10
5000 Odense C
(11.mar.)
65 år:
8535/10342/1967 Sergent
Janne S.C.B. Rontiér
Søborghus Park 5, 1.th.2
860 Søborg

(1.mar.)

60 år:
8001/765208/1967 Halassistent
Erik Knudsen
Egevej 28, Tune,
4000 Roskilde
(12.mar.)
6835/770066/1967 Automekaniker
Mogens V. Blaase
Ahlgade 37 C, 3.
4300 Holbæk
(29.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 6.985,00 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 2.000,00
kr. til de tjenstgørende 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.
4
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Takkeskrivelsen fra korpset beviser jo også, hvor kærkomment bidraget er til festliggørelsen 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, og deres familier, samt bladets læsere et rigtig godt nytår 2007.
Børge Andersen
hovedkasserer

Modtagne hilsner
Til Randers og Omegns afdeling
Jeg sender hermed en hjertelig tak til afdelingens bestyrelse, for jeres udnævnelse
af mig til æresmedlem, i anledning af den
ellers vellykkede 60 års jubilæumsfest den
11. november 2006.
Det glædede mig virkeligt meget.
Med kammeratlig hilsen
5598 Børge Andersen
Kære Herluf
Tak for Din venlige julehilsen. Ligeledes
tak for mange gode KAF sammenkomster
i det nu snart svundne år. Nu begynder vi
snart at kunne skimte 100 års jubilæet i
2009.
Håber alt står vel til i det Sønderjyske
og KAF i al almindelighed.
Alt godt for julen og for fremtiden
Bedste hilsener
Jens B. Hansen
æresmedlem
Hr. Herluf Ruge
Glædelig jul og godt nytår.
Håber alt er vel. Her går det godt med
travlhed.
Mange venlige hilsener
Grevinde Sussie og Greve Ingolf

Fra Danmarks Marineforening
Marineforeningens medlemmer sender de
bedste ønsker om en glædelig jul og et godt
nytår 2007 med håbet om fortsat godt samarbejde vore foreninger imellem.
Med venlig hilsen
J.O. Løje Jensen
Landsformand
Fra Totalforsvarsregion Fyn, Sydog Sønderjylland
I anledning af den forestående jul ønskes
en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til
at sige tak for et godt samarbejde i det forgangne år.
Med venlig hilsen
Keller Nielsen
oberst
TAK
Til alle der glædede mig med en hilsen
og besøg i anledning af min 85-års fødselsdag, sendes de venligste tanker og stor
tak for opmærksomheden. Det var en dejlig dag.
Med KAF-hilsen
Jean Vædele

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Sender hermed de varmeste ønsker for en
glædelig jul og et godt nytår.
Samtidig siger vi tak for det gode samarbejde og den store opbakning til
soldaterforeningsarbejdet
Bjarne G. Bagge
Oberst / Præsident

Hjertelig tak
for venlig deltagelse
ved vores kære far
Henning Andersens
sygdom, død og bisættelse.
Tak for alle blomster og kranse
og for de meget fine ord,
der blevsagt om ham
til kaffen efterfølgende.
Jytte, Alice og Rikke

Nyt SOK-domicil
af Vivian Stampe, Journalist (SOK)
Kasernebygningen pa Sumatravej, som
har været SOK’s hjemadresse siden 1973,
er blevet for trang og utidssvarende. Så
omkring 1. april 2007 sker det.
SOK’s 300 medarbejdere, på nær personalet i bunkerne i Havreballeskoven,
flytter adresse. Det nye domicil ligger i
Brabrand med facade ud til Silkeborgvej
og tæt på motorvejsnettet.
Men i virkeligheden er flytningen til de
nye og lyse omgivelser allerede i gang.
For der ligger selvsagt et stort
planlægningsarbejde før selve flyttedagen.
Den ambitiøse plan er, at alle medarbejdere skal kunne pakke deres personlige
kontorting på Sumatravej, møde op på
kontoret i Brabrand, pakke ud og gå i gang
med arbejdet. Parkering af bilen den første dag skulle heller ikke skabe problemer, da SOK vil råde over rigeligt med
parkeringsbåse.

Før indflytningen bliver der etableret
garager og hegn. Visse andre ombygninger komme også på tale, så alle sikkerhedsforanstaltninger kan overholdes,
f.eks. i forbindelse med receptionen og
MP’ernes overvågning af passage ind og
ud af huset.
SOK-cheferne får kontorer på tredje sal,
og ifølge stabschef, kommandør Henrik
Andersen, kommer de til at svede over arbejdet - i hvert fald i sommerperioden,
hvor glasfacaden vil få temperaturen til
at stige oppe under taget.
Så er det godt, at gårdhaven måske byder på skygge!
Men inden alle mand går om bord i
„akvariet“ på Sødalsvej, 8220 Brabrand
omkring 1. april næste år, er der sved på
panden til de fleste, når den indre „Flyttemand Olsen“ skal findes frem, og programmet står på oprydning, arkivering og
pakning i kasser.
Pyha - og held og lykke til (os) alle!

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
Vi mødes til

Jubilarstævnet
lørdag den 9. juni
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Revisor
Børge Andersen
Vinkelvej 29, Grenaa
285497/1956

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

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

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

Vagtmester
Mogens Badino
Benzonsvej 1, Frederiksberg
292624/1956

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

Fabrikschef
John Edvard Karlsson
Priorlodden 13, Brøndby
12618/1952

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

Bogtrykker
John Heide
Over Fussingvej 39, Randers
438365/1959

Ærespræsident
Jørgen Kehling
Bredstensvej 8, Rødovre
12292/1933

Vaskeriejer
Frode Birkmose
Parkvej 9, Roskilde
12951/1947

Major
Benny Horn
Ornebjergvej 53, Vordingborg
204648/1954

Ingeniør
Adolf Kernwein
Fasanvej 6, Kolding
14521/1939

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

Hundredemandsforeningen
af Kystartillerister

Kystartilleriforeningen
Københavns afdeling

Konsulent
Mogens Børresen
Park Allé 41, Ølstykke
397184/1958

Chauffør
Harly K. Immersen
Nedermarksvej 2 A, Nordborg
443896/1960

Kystartilleriforeningen
Randers og Omegns afdeling

Bagermester
Eloff Christensen
Parallelvej 22, Pandrup
17348/1945

Tømrer
Henning Kr. Jensen
Danmarksgade 47, Sindal
15302/1949

Kystartilleriforeningen
Syd-Østsjællands afdeling

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

Gårdejer
Knud Erik Jensen
Hammelvej 6, Låsby
12840/1952

Pensionist
Arthur Conradsen
Hørgård 173, Aabenraa
17565/1945

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

Pensionist
Tage Melchior Ejler
Gefionsvej 110, Helsingør
13310/1936

Forretningsfører
Arne Lundgaard Jepsen
Damtoften 6, Ringkøbing
14105/1948
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Gårdejer
Knud Larsen
”Sandagergård” Dalbyvej 47, Borup
396975/1958
Arne Lykkestrup
Tycho Brahes Allé 31, København S
17855/1951
Togfører
Vagn Mogensen
Nørrebrogade 94, Fredericia
16477/1950Toldassistent

Kammeraterne ønskes Godt Nytår 2007
Ove Mortensen
Birkelund 5, Sdr. Vilstrup, Haderslev
325072/1957

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

Tivoliklubben
v/ Gert Juhl
Kabbelejevej 5, Hundested

Rådhusbetjent
Flemming Kragh Nicolajsen
Møllegade 19, Stubbekøbing
438886/1959

Frisør
Niels Chr.Pedersen
Hovedgaden 73 B, Snedsted
14073/1948

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

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

Erland Petersen
Ove Billesvej 14, Tølløse
13562/1936

Direktør
Kurt Klein Taanquist
Udsigten 8, Ørbæk
438962/1959

Servicechef
Bent Nielsen
Egyptensvej 16, Kastrup
7435/1951

Køkkenchef
Jens Rasmussen
Grønholtvej 48, Hvidovre
285531/1956

Maskinarbejder
Benni Kurt Yttov
Multebærvænget 26, Hvidovre
550889/1962

Lektor
Egil Waagner Nielsen
Smedegade 12, Kirke Værløse
204730/1954

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

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

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

Vicepolitikommissær
Herluf Ruge
Vandlingvej 22, Haderslev
12240/1951

Glumsø Bogtrykkeri A/S
Østergade 17 B, Glumsø

Mejerist
Henry Linnemann Nielsen
Møllestenen 10, Hals
12131/1951

Skibsingeniør
Peter Sahlertz
Rørdams Have 9, Kgs. Lyngby
667759/1965

Kystartilleriforeningens
Forretningsudvalg
ønsker alle kammeraterne
Godt Nytår

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

Konsulent
Harry Sandholdt
Apotekergade 13 A, Haderslev
437953/1959

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

Smed
Egon Stick
Rolighedsvej 3, Asferg, Fårup
12030/1951

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

Materielmester
Mogens Stub
Ørager 14 A, Hvidovre
12406/1951

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

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

Antikvitetshandler
Frits B. V. Olsen
Foldbyvej 46, Kastrup
G.H.R. 1720/1946

Pensionist
Otto Thorhauge
Iranvej 6, København S.
12955/1952
Kystartilleribladet 1/07
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Jubilarer 2007

25 års jubilæumstegnet

40 års jubilæumstegnet

50 års jubilæumstegnet

Hovedafdelingen:

Frederikssund afdeling:

60 års jubilarer:
3291/12951/1947 Vaskeriejer
Frode Birkmose
Parkvej 9, 1.tv., 4000 Roskilde

25 års jubilar:
7673/2089/1942 Fisker
Carl R. Pedersen
Søndergade 22, 3390 Hundested

3367/12728/1947 Mejerileder
Erik K.A. Sørensen
Havnepladsen 10, 4673 Rødvig
Stevns
50 års jubilar:
5300/244879/1955 Typograf
Carl Johan Pedersen
Rønne Allé 15, 4000 Roskilde

Københavns afdeling:
60 års jubilar:
3211/12915/1947 Fuldmægtig
Jørgen Chr. Nielsen
Borgergade 19, 4.tv.
1300 København K
25 års jubilarer:
7658/220353/1973 Montør
Bjarne Andersen
Kronens Kvarter 2 B
2620 Albertslund
7663/171151/1971 Specialarbejder
Erik Hansen
Nærumgårdsvej 74 B, st.
2850 Nærum
7692/397380/1958 Scenetekniker
Johny Nielsen
Marstalsgade 44, 1.tv.
2100 København Ø
8
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60 års jubilæumstegnet

60 års jubilar:
5407/12933/1947
Jacob Busk-Sørensen
Kærnebidervej 31, Marielyst
4873 Væggerløse
Sydjysk afdeling:

Syd-Østsjællands afdeling:
50 års jubilarer:
5320/244881/1955 Parcelist
Niels J. Juul Olsen
Drosselvej 92, 4653 Karise
5365/244467/1955 Landmand
Verner Rasmussen
Dalstrøget 5, 4690 Haslev
40 års jubilarer:
6759/324452/1957 Overpostbud
Knud Erik Hansen
Østergade 21 B, 4660 Store-Heddinge
6750/17914/1951 Depotejer
Sv.Aa. Jørgensen
Søparken 41, 4171 Glumsø
25 års jubilar:
7678/325191/1957 Montør
Kjeld Lindkær Andersen
Glentevej 7, 4200 Slagelse

50 års jubilar:
5205/244593/1955 Postbud
Bent H. Sørensen
Jens Baggesensvej 26 A
7000 Fredericia
Århus og omegns afdeling:
60 års jubilarer:
3517/12780/1947 Elektriker
Erik Alexius Andersen
Gl Landevej 49, Spørring, 8380 Trige
Jylland Midt-Vest afdeling:
60 års jubilar:
3553/1941Gårdejer
Jens Peter Damsgaard
Bakkevej 15, 7870 Roslev
25 års jubilar :
7670/324446/1957 Kørelærer
Erik Sørensen
Bellisvej 9, 7850 Stoholm

Lolland-Falster afdeling:
Randers og omegns afdeling:
65 års jubilar:
1236/14619/1939 Overlærer
William Strøberg Andersen
Norgesvej 22 B, st.th.
4800 Nykøbing Fl

50 års jubilar:
5193/244523/1955 Revisor
Kay A. Højholdt
Møllevænget 7, 8963 Auning

Nyt fra afdelingerne
Københavns afdeling
Generalforsamling
Bestyrelsen indvarsler hermed til ordinær
generalforsamling
torsdag den 1. 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 og kaffe
for 75,- kr.,
- og bindende tilmelding skal ske
senest den 24. februar til
Kurt Læsøe på tlf. 3254 1742 eller
Hans Christiansen på tlf. 3250 7614.
Vel mødt, men husk, at kontingent for
året 2007 skal være betalt for at deltage
i generalforsamlingen.
Hans F. Christiansen
sekretær
Juleafslutning 2006
Afdelingens juleafslutning blev afholdt
den 8. december i 1. Regiments hyggelige lokaler i Laksegade 32.
Formanden indledte aftenen med at
byde velkommen til de 31 deltagere og
overbragte samtidig en hilsen fra vores
ærespræsident Jørgen Kehling og Nina,
som desværre ikke kunne være til stede
p.g.a. helbredsproblemer. Formanden
havde forinden klargjort et kort, som alle
deltagere skrev deres navn på, for at sende
det til Jørgen.
Endvidere overbragte formanden hilsener fra Hans Christiansen og Tove samt
Kurt Læssøe og Johanne, som grundet anden aktivitet heller ikke kunne være tilstede.
Herefter kunne vi gå i gang med den
lækre og som vanligt veltilberedte menu,
som Herdis havde tilberedt i sit lille køkken; samtidig gik snakken hen over bordene og man hyggede sig de næste par
timer, og jeg tror alle blev mætte.
Så kunne vi gå over til at sælge det lille
lotteri, og de medbragte pakker kunne
finde deres nye ejermænd.
Klokken ca. 22:30 takkede formanden
af for en hyggelig aften og mindede alle
om, at det var ikke for at man skulle gå

lige nu - det tilkommer Max at sige ‘slut’.
Tilbage havde han blot at ønske alle en
rigtig god jul.
Næste klubaften finder sted tirsdag den
16. januar i Grøndals Centret på Hvidkildevej 64, hvor der vil blive serveret kogt
torsk,
og
Jørgen
Kehlings
‘Kammeratskabspokal’ skal tildeles.
Tilbage er kun at sige, at vi godt kan
være nogle flere deltagere og håbe på, vi
ses talstærkt næste år til nogle hyggelige
aftener.
Vagn Tranekær

100-Mandsforeningen
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 22. februar kl.19:00
i 1. Regiments lokaler
Laksegade 32
Af hensyn til spisningen må tilmelding
ske til
Ole Bæk på tlf. 3250 9137 eller
Bent Nielsen på tlf. 3253 0975
senest den 18. februar.
P.b.v.
Bent Nielsen
Medlemmer og familie ønskes et godt og
lykkebringende nytår

†
Ove P. Nielsen
*14.06.1936 † 01.12.2006
Med sorg må det herved meddeles,
at vores gode kammerat af årgang
1956 og medlem af KAF siden 1957
5319/284407/1956
Ove P. Nielsen, Nykøbing S.
er afgået ved døden.
Vi har haft mange gode sammenkomster ved vore jubilarstævner og
andre fællesarrangementer igennem
årene.
Æret være hans minde
284491/1956 Gunnar Langelykke
285497/1956 Børge Andersen

Frederikssund afdeling
Efterårsfesten
Lørdag den 21 oktober var dagen, hvor
22 forventningsfulde deltagere mødte op
til vor traditionsrige menu: Oksekød i peberrod.
Velkomstdrinken blev indtaget, og da
kokken bød til bords, indtog deltagerne
plads ved de veldækkede borde. Smukke
blomster, levende lys, og ikke mindst drikkevarer ad libitum, så stemningen var allerede på sit højeste.
Alle var igen enige om, at det stadig er
en menu der skal fastholdes, den eneste
forskel år for år er desserten, som denne
gang var fersken og syltede pærer med flødeskum.
Ved kaffen blev auktionen over
købmandskurven afholdt, og efter mange
bud kom det sidste fra Palle Berg Jensen
fra Ølstykke. Kurven indbragte kr. 954,25.
Eftermiddagen gik alt for hurtigt, men
alt får jo en ende, også de gode timer i
kammeratlig lag, men minderne må vi
’ha’ lov at ha’.
En stor tak til de fremmødte, for at I vil
støtte op om vores arrangement, det er dejligt når man ser glade og tilfredse deltagere.
Jeg vil ikke undlade bemærke, at vi ikke
kan afholde nogen arrangementer der giver underskud, men ’ulykken’ er ikke så
stor, vi skal jo tænke på vores 90-års jubilæum i april 2008.
Endnu engang Tak!
Gert Juhl
Generalforsamling
I blad nr. 5/2006 er nævnt, at generalforsamlingen i 2007 vil blive afholdt i februar, men dette er ændret til marts, og
datoen er fastsat til
lørdag den 17. marts
Nærmere vil som sædvane tilgå medlemmerne skriftligt.
Tivoliklubben
Rettelse: Da ”sætternissen” har været på
spil i indlægget om årsfesten i Tivoli,
m.h.t. datoen for afholdelse af årsfesten i
2007, skal datoen selvfølgelig være onsdag den 22. august og ikke oktober.
Gert Juhl
Kystartilleribladet 1/07
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Nyt fra afdelingerne
Raketafdelingen
Generalforsamling
Raketafdelingens generalforsamling afholdes
den 9. marts klokken 19:00
i Kastellet, Nordre Magasin
Hestestalden i stuen
For generalforsamlingen er der udarbejdet følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent – referent – stemmetæller
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Aflæggelse af revideret regnskab til
godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 6
6. Økonomi til bestyrelsesmøder fremover
7. Valg:
a. Valg af kasserer (Bente H. Pedersen)
b. Valg af best.medlem
(Anette Elkjær Jensen)
c. Hvis punkt 5 vedtages, valg af
yderligere 1 bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen indstiller Hans Lundgreen
d. Valg af revisor og rev.suppleant
(revisor Jørgen Hauberg)
(revisorsuppleant Steen Nørfalk)
e. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
(Henrik von Sydow)
f. Valg af fanebærer
(Jes Svendsen)
g. Stedfortr.faneb.
(Steen Nørfalk)
8. Fastsættelse af afdelingskontingent.
9. Fastsættelse af godtgørelse, kontorhold
og diæter
10. Eventuelt
Der vil som tidligere år være fællesspisning efter generalforsamlingen.
De traditionelle gule ærter med tilbehør samt 1 øl eller vand, kan tilbydes til
kr. 85, - pr. person.
Baren vil være åben fra kl. 18:00 til
kammeratligt samvær, før generalforsamlingen som starter kl. 19.00.
Tilmelding til spisning skal ske
senest søndag den 19. februar
til Jørgen eller Bente
på telefon 3535 0829 eller 4072 7037
Vi i bestyrelsen håber på et stort fremmøde.
Husk idéer til fremtidige ture.
Med kammeratlig hilsen
-og på godt gensyn
P.b.v.
Jørgen F. Pedersen
10
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†
Elhardt Madsen
* 14.12 1939
† 16.11.2006
En god kammerat forlod os
Det er med stor sorg at vi må konstatere at vores gode kammerat gennem
mange år, Elhardt Madsen, ikke er
blandt os mere.
Elhardt Madsen blev født den 14. december 1939, og gik bort den 16. november 2006 efter et langt og spændende liv.
Elhardt Madsen gik som ung på navigationsskole i Norge, og sejlede efterfølgende i en periode som styrmand
i rederiet A. P. Møller.
Efter indkaldelse til søværnet fik han
interesse for det militære liv, og blev
lånt ud til flyvevåbnet for at varetage
stillingen som seniorsergent og havnemester på Middelgrundsfortet, hvor
hans opgave var at sørge for sejlads af
personel og gods til og fra fortet med
vores tre LVG-både, men Elhardt havde
overskud til meget mere end det.
Elhardt var typen som gik ind i folk
med store træsko på, og det bragte ham
ind i 1974 ind i Københavns Borgerrepræsentation hvor han i mere end 20
år med stor entusiasme repræsenterede
Centrum- demokraterne, som dengang
var et forholdsvis ungt parti.
Man må sige, at selv om han gik op i
dette hverv med liv og sjæl, var der stadig mere i Elhardt Madsen, for de
mange maritime aktiviteter bragte ham
tæt på den tiltagende forurening af havet omkring os, og fik ham til at tænke,
om der ikke var noget han kunne hjælpe
til med.
Igennem hans politiske forbindelser
fik han kontakt med de rigtige mennesker, og tilbød at deltage i bekæmpelsen af olieforurening, hvis han fik midler til at udruste de tre LVG-både med
udstyr til dette. Det fik han, og har gennem årene gjort en stor indsats på
denne front til gavn for både mennesker og dyr.
Også på redningsfronten var Elhardt
Madsen med når der var søfolk i nød,
og det skete ikke så sjældent i Øresund,

som er blandt verdens mest trafikerede
farvande. Mange lystsejlere kan takke
Elhardt Madsen og hans dygtige bådfolk for stadig at være i live, fordi hans
både var på pletten i tide til at redde
dem når uheldet var ude.
Han og hans folk var også ude og
hjælpe til da et passagerfly under landing styrtede i Øresund, en tragisk hændelse, men også den slags opgaver påtog han sig, og varetog dem med
bravour.
Da Flyvevåbnet forlod Middelgrundsfortet i 1984, blev fortet i en periode
brugt til at huse flygtninge fra blandt
andet Iran og Irak. Også her var
Elhardt Madsen på banen, dels til at
varetage transporten og dels som fortmester hvor han engagerede sig meget
i flygtningenes liv og problemer.
Mad kunne han også lave, og det var
vi mange som nød godt af på de mange
vagter vi havde med ham på fortet i
Flyvevåbnets tid. Der jo altid var adgang til frisk fisk og fjerkræ.
Elhardt Madsen var et utroligt spændende og favnende menneske, et menneske man ikke sådan lige kom udenom,
og et menneske som satte humor og sjov
og ballade meget højt.
Han fulgte med i alt hvad der skete i
samfundet, og deltog ofte i debatten
både i radio og TV.
Han havde sine meninger om tingene,
og var ikke bange for at stå ved dem.
Der var altid liv i kludene hvor
Elhardt var til stede, og han beholdt
disse egenskaber, selv da hans helbred
den sidste tid begyndte at svigte ham.
I år har Elhardt Madsen været medlem af KAF i 40 år. Vi vil alle savne
Elhardt og hans altid smittende humør.

Æret være hans minde
Steen Lykken

Nyt fra afdelingerne
Bowlingaften
Raketafdelingen havde arrangeret en
bowlingaften den 20. november i D.G.I
byen, hvor også vores kammerater fra
Skyttegruppen var inviteret. Der var tilmeldt i alt 32 til arrangementet.
Aftenen begyndte med spisning i
D.G.I.-byens café kl. 18, hvor der var et
pænt ta’ selv-bord med mange gode retter.
Der var afsat 2 timer til spisning, så der
var god tid til at nyde maden og hygge sig
i kammeratligt samvær.
Kl. 20 skulle vi have gang i kuglerne.
Vi havde lejet hele hallen, hvilket var rigtig fint, idet vi så ikke behøvede at blive
overdøvet af den musik/muzak der ellers
kendetegner en bowling aften.
Der var 4 personer på hver bane, og der
blev „skudt“ i 2 timer uden pause. Det var
hyggeligt, men også hårdt for de uøvede.
Det er nok ikke sidste gang, der bliver
arrangeret en fælles bowling-aften.
1. pladser i de 3 første spil:
Damer: Marianne Staugaard med 308
point
Herrer: Fillip (gæst til Leo Starup) med
365 point
Hold: Bane 3 (Kai, Bitten, Bo og John)
med 1213 point
Tak for et godt fremmøde, og tak til Erling for et godt arrangement.
P.b.v.
Hans Lundgreen

Syd-Østsjællands afdeling
Først skal der til alle i afdelingen med pårørende lyde et Godt Nytår og velkommen til et næsten ubrugt 2007.
Lidt historie
13. Januar 1917 – 13. Januar 2007
Lørdag den 13. januar 1917 holdt man
på Hotel Tange i Vordingborg
konstituerende generalforsamling hvor
Sydsjællands afdeling af Kystartilleriforeningen blev oprettet.
Fra starten havde foreningen 72 medlemmer. Man afsluttede generalforsamlingen med fællesspisning.
Lørdag den 13. januar 2007 fylder afdelingen således 90 år.

I årenes løb var der stor tilgang til afdelingen, men efterhånden som
rekrutteringsgrundlaget svandt ved Kystbefæstningens ophør og forternes
udfasning, er medlemsskaren jo naturligt
ikke vokset – tvært imod.
Imidlertid skete der det, at de ‘gamle’
medlemmer af den nedlagte Østsjællands
afdeling kom ind i Sydsjællands afdeling,
og ved generalforsamlingen den 1. marts
2001 blev afdelingens navn ændret til SydØstsjællands afdeling.
Afdelings-ophør- /sammenlægning
Som det har været meddelt til medlemmerne i Lolland-Falster afdeling, mente
deres bestyrelse ikke, at der fortsat var
grundlag for at opretholde afdelingen som
en fortsat selvstændig afdeling.
Derfor skal der fra bestyrelsens side lyde
et hjerteligt velkommen i Syd-Østsjællands afdeling til vore kammerater, der
hidtil har været medlemmer i LollandFalster afdeling.
Generalforsamling
For at vi kan få oplevet hvordan det er
sønden for broerne over Storstrømmen,
har vi, i samarbejde med Niels Mikkelsen
Pedersen, tidligere næstformand på Lolland-Falster, bestilt lokaler til afvikling af
årets generalforsamling
søndag den 25. marts kl. 11:00
i Orlogsstuen
i Marineforeningen, Nykøbing F
Der indsendes naturligvis indkaldelse til
alle medlemmer.
I 2005 prøvede vi for første gang noget
nyt til vores generalforsamling: Vi var i
Køge Marineforenings lokaler. Og mens
der blev holdt generalforsamling, var der
’bytur’ for vore ledsagere. Bagefter var
der fællesspisning. Alle udtrykte glæde
over at kunne mødes på denne måde.
Dette gentog vi med lige så stor succes
i Korsør i 2006, så det er hensigten igen i
år at lave denne tradition og altså denne
gang i Nykøbing F.
Benny Horn
Stiftelsesfest
Vi har siden 1999 fejret afdelingens stiftelsesfest hvert år så tæt som muligt på
stiftelsesdagen den 13. januar. Det har
adskillige gang resulteret i vejrmæssige
problemer med dårligt føre og enkelte

gange udsættelse af datoen på grund af
vejret.
I 2007 har afdelingens bestyrelse derfor valgt at fejre vores stiftelsesfest og afdelingens 90-års fødselsdag lidt tættere på
den nedlagte Østsjællands afdelings
stiftelsesdag den 5. april 1960, nemlig:
Søndag den 15. april kl. 13:00
på Beldringe Hjemmeværnsgård
Der vil naturligvis blive udsendt indbydelse til alle medlemmer og gæster i god
tid forud, men reservér allerede nu dagen.
Vi håber så, at vejret denne dag arter
sig således, at ingen kan bruge dette som
undskyldning for ikke at deltage.
Det skal bemærkes, at Lolland-Falster
afdeling blev stiftet søndag den 14. januar
1917, altså en dag efter Sydsjællands Afdeling. Deres stiftelsesfest blev holdt den
17. januar 2007 som det sidste arrangement, og dermed ophørte med at være afdeling.
Her er altså endnu en lejlighed til at
knytte gode forbindelser og fortælle nye
’løgnehistorier’ fra soldatertiden sammen
med vore kammerater fra Lolland-Falster
afdeling. Vi glæder os alle til at byde vore
kammerater fra Lolland-Falster velkommen i afdelingen.
Vi vil derfor gerne se alle medlemmer
til festen den 15. april. Det er tæt på
stiftelsesdatoen (5. april 1960) for den
nedlagte Østsjællands afdeling.
Med venlig hilsen
Benny Horn
Træningsskydningerne
Der er godt gang i træningsskydningerne
på Hotherskolen i Hårlev. Der falder da i
hvert fald mange træffere i den inderste
del af skiven, når der tælles op ved kaffebordet i skydekælderen.
Vi har selvfølgelig plads til endnu flere
skytter!
Efter landsskyttestævnet 2006, hvor vi
desværre måtte konstatere, at tilslutningen var så lav, at det økonomisk ikke
kunne bære, har Forretningsudvalget
besluttet, at der ikke holdes landsskyttestævne i 2007, og det lægges op til delegeretmødet i efteråret 2007 at tage stilling til fremtiden for dette arrangement.
Benny Horn

(fortsættes næste side)
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†
Søren Jochumsen
* 28.11.1938 † 31.12.2006
Et af afdelingens
trofaste medlemmer
8969/396789/1958
Søren Jochumsen
Præstevangen 23, Skælskør
er pludselig afgået ved døden.
Søren kom til afdelingen december
2000 og var sammen med Anni trofast fremmøder til vore arrangementer når det kunne lade sig gøre.
Han deltog desuden gerne i Kystartilleriforeningens jubilarstævner
for at møde gamle kammerater fra
soldatertiden.
Vi vil savne Søren til vore arrangementer og vore tanker går til hans
hustru Anni og familie, der alt for tidligt har mistet en god mand og far.
Æret være
Søren Jochumsens minde
Benny Horn

Som sædvanlig var der ’næsten’ gevinst
til alle familierne -nogle vandt endda flere
gange!
Bestyrelsen havde med omhu sørget for
flotte gevinster og deltagernes medbragte
pakker til det spændende amerikanske lotteri var yderligere med til at sætte spændingen op.
En ekstra donation fra kroparret på Ørbæk kro, i form af 2 gange æggekage for
2, blev brugt til et ekstra lotteri, og vinderne vil i den kommende tid sætte kursen mod Ørbæk Kro, og flere medlemmer
meddelte at de ville med, så det kan være
vi kan få en lille KAF-æggekagespisning
i det nye år.
Spillegildet gav et fornemt overskud og
vil være med til at skabe de rette rammer
for afdelingens 90 års jubilæum til august
2007.
Nytårshilsen fra Fyn
På Fyn vil vi tænke på alle KAF’ere ved
nytårsskiftet. Både vore venner over det
ganske land og vore medlemmer i særdeleshed.
Vi ønsker for alle et godt nytår og ser
frem til mødet med hinanden i 2007.
Kurt Klein Taanquist
formand

Fyns Stifts afdeling

Esbjerg og omegns afdeling

Ordinær generalforsamling
Vi afholder igen i år generalforsamling
på ”Dannevirke” i Odense
onsdag den 21. marts kl. 17:00

Generalforsamling
Afdelingens ordinære generalforsamling
afholdes
fredag den 12. januar kl. 17:00
på Restaurant Parken, Esbjerg.
Dagsorden ifølge lovene vil senere tilgå
de enkelte medlemmer.

Dagsorden ifølge lovene.
Kl. 18:00 samles vi omkring bordet til gule
ærter og kammeratligt samvær.
HUSK! Vi medtager vore ledsagere, der
under generalforsamlingen kan nyde en
drink og en kop kaffe.
Tilmelding senest den 18. marts til
formanden 6533 1776 eller
kassereren 6615 9964
KAF-Fyn’s andespil
Efter en lang og varm sommer og et dejligt efterår, har vi igen afholdt det årlige
andespil på ”Dannevirke” i Odense.
35 spændte mennesker og KAF’ere var
mødt frem til spillegildet.
12
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Faneparade i Fredericia
Fra Leif Christensen, medlem præsidiet
for
Danske Soldaterforeningers
Landsraad, modtog jeg, efter en telefonsamtale, den 8. oktober 2006 en e-mail
med overskriften:
”Målet er mindst 100 faner
i Fredericia ...”
efterfulgt af en beskrivelse af anledningen som var 50 året for oprettelsen af det
første danske FN kommando som skete
på Bülows Kaserne i Fredericia.

Det hed endvidere i mailen, citat:
... Landsrådets præsidium henstiller, at
alle soldaterforeninger / afdelinger
markant slutter op bag det store arrangement i Fredericia, og derved medvirker
til at vise vor respekt for de mange
soldaterkammerater, der gennem årene
har bidraget så flot til den internationale
indsats under FN og NATO flag. Citat slut.
Vi besluttede i Esbjerg og omegns afdeling at efterkomme denne opfordring ,
og vi deltog i paraden med afdelingens
fane, fanebærer Villy Andersen og fanehjælper Ole Spiel. Undertegnede deltog
ved paraden som fanehjælper for en fanebærer (der manglede en hjælper).
Efter den tilsendte tidsplan, stillede vi
på Ryes Kaserne i Fredericia tirsdag den
7. november kl. 9, hvorfra vi blev transporteret til Bülows kaserne.
Paraden tog opstilling på plænen foran
kasernen, hvor der var kransenedlægning
og taler af
HKH Prins Joachim og forsvarsminister Søren Gade m. fl.
Der var herefter udeling af medaljer til
De Blå Baretter-paradedeltagere fra
UNEF hold 1.
Herefter var der march gennem byen,
der afsluttedes med uddeling af faneplader
til samtlige deltagende 94 faner plus deltagende faner fra De Blå Baretter, alt i
alt over 100 faner.
Paraden var herefter aftrådt, og vi blev
transporteret tilbage til Ryes kaserne, hvor
der var skafning, og vi for kr. 50,- pr. person kunne stille op i køen og få en god
portion biksemad med kartoffelmos, samt
en øl / sodavand.
Til alt held holdt det tørvejr denne dag
med strejf af solskin, så vi havde en rigtig
god tur, som afsluttedes med at Gurli og
Villy bød på kaffe, hvor vi fik lejlighed til
at evaluere turen.
I aftenens TV-avis blev der fortalt om
og vist billeder fra paraden.
Søren Ib Nielsen

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

Nyt fra afdelingerne
Sydjysk afdeling

†
Generalforsamling
Afdelingens generalforsamling afholdes
torsdag den 8. marts kl. 10:00
i Messe Syd
på Haderslev kaserne
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Beretning ved formanden for skydeudvalget
4. Regnskab ved kassereren
5. Indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før
6. Valg:
a. Formand: Herluf Ruge
b. Best.medl.: Gynther Greisen
Paul Larsen (ønsker ikke genvalg)
c. Best.suppl.: Bent Rasmussen
d. Revisorer: Frode Hansen og
Bent Rasmussen
e. Rev.suppl.: Johannes Lind
f. Fanebærer/stedfortr.: Laurits Bjerg,
Vagn Mogensen og Svend Sejstrup
7. Afdelingskontingent
8. Honoraer/diæter.
(Bestyrelsen har ingen ønsker herom)
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der skafning
Menu: Gule ærter.
(Øl,vand og snaps til sædvanlige billige
priser)
Pris: Morgenkaffe, Gl. Dansk og skafning
kr. 110.Husk at betale dit kontingent rettidigt ellers har du ingen stemmeret på generalforsamlingen!
Bestyrelsen
Vinterudflugt !
Vi prøver noget helt nyt: Vi tager på
vinterudflugt med egen madkurv og drikkevarer.
Normalt tager man på sommerudflugt
med madkurven ’i det grønne’, om vi her
kan sige ’ud i det hvide’, kan kun vejrguderne afgøre til den tid.
Men sikkert er det, at
tirsdag den 20. februar

Henning Andersen
* 21. 12. 1936 † 02. 01. 2007
Det er med sorg vi må meddele,
at vor gode og afholdte kammerat og
ÆRESMEDLEM
5603/324202/1957
Henning Andersen
Sct. Jørgensgade 10, Kolding
er afgået ved døden
Henning Andersen blev indkaldt den 1.
april 1957 til Middelgrundsfort og efter grunduddannelsen overført til
Stevnsfort resten af sin værnepligtstid.
Siden 1958 har Henning Andersen været medlem af Kystartilleriforeningen
– først i Kolding afdeling og senere
Sydjysk afdeling.
Lige siden sin indmeldelse har Henning Andersen været meget aktiv i Kystartilleriforeningen og især skydning
havde hans store interesse. Han var en
sikker deltager i KAF’s Landsskyttestævner og har været med til at hjemføre Kehling-pokalen adskillige gange
til Sydjysk afdeling.
Henning Andersen viste stor og trofast kærlighed til Kystartilleriforeningen, og i Sydjysk afdeling kan
vi i sorgen over tabet af en god kammerat glædes over, at hans altid store
engagement i foreningens trivsel, altid
var en stor glæde for ham. Han spredte
glæde omkring sig og nød stor tillig og
respekt blandt kammeraterne.

er der programlagt en tur til Vejers Strand
- en travetur på stranden - og opleve et
formentlig oprørt og brusende Vesterhav.
En tur rundt i området under kyndig ledelse af Kurt Thomsen.
Praktisk påklædning for årstiden anbefales.
Dagen er tilrettelagt således:
Vi mødes kl. 10:00 ved Kurt’s sommerhus, hvor der serveres kaffe og rundstykker.
Derefter ud i naturen og senere tilbage
i sommerhuset for indtagelse af den medbragte mad.

Henning Andersen har ligeledes igennem en årrække også været aktiv i
bestyrelsesarbejdet. Han besad også en
sjælden evne i at forfatte sange. I den
egenskab skrev han flere sange med relation til Kystartilleriforeningen og om
værnepligtstiden og livet på forterne,
sange som nu efterhånden er kendt ud i
landets andre afdelinger. Vi vil fremover fortsat synge disse sange ved vore
sammenkomster, og hver gang vil vore
tanker gå til Henning Andersen i et evigt
minde om en ægte KAF kammerat der
levede op til vort motto:
Godt kammeratskab.
Et væld af kranse og blomster smykkede kirkerummet, og under stor deltagelse fandt bisættelsen sted fra Sct.
Nikolai Kirke i Kolding den 6. januar,
og hvor Sydjysk afdelings fane smukt
paraderede som en sidste honnør for vor
afholdte kammerat og æresmedlem.
Æret være
Henning Andersens minde
På bestyrelsen og afdelingens vegne
Herluf Ruge
Nærmere om mødestedets geografiske
beliggenhed og kørerute dertil, vil tilgå
hvert enkelt medlem pr. post sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Adressen på Kurt’s sommerhus er i øvrigt: Engesøvej 109, Vejers Strand.
Tilmelding til turen er nødvendig og må
være afgivet senest lørdag den 17. februar til formanden på tlf. 7452 5234.
Skal vi ses med hue og vanter til en rask
sneboldkamp – så meld dig til nu!
Bestyrelsen
(fortsættes næste side)
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Juleskydningen
Traditionen tro blev juleskydningen igen
afviklet i en god sportslig ånd og i
julepyntede lokaler, som bidrog til en god
julestemning og optakt til den forestående
julemåned.
Der var ialt 23 skytter som deltog i juleskydningen.
Først skulle vi skyde om Pollys Mindepokal. Her skydes der 5 skud på den almindelige ringskive.
Der var kamp om at vinde, idet både
Eva Maagaard og Chr. Hansen havde 48
point. Men i omskydningen var Eva bedst.
Herefter Festskydning med 7 skud mod
en speciel skive forestillende et kattehoved.
Damerækken
1. Eva Maagaard 69 point
2. Rosa Holm
3. Kamma Poulsen
Herrerækken
1. Frode Hansen
2. Kurt Thomsen
3. Poul Sørensen
Trøstpræmier
Og som noget nyt var der trøstpræmier til
dem med færrest point.
Damer: Martha Knudsen
Herrer: Lauritz Bjerg
Der var sponsoreret præmier fra Bryggeriet Fuglsang, Inspiration Haderslev og
Jyske Bank.
Efter Skydningen var der smørrebrød,
og her havde kasernen taget snaps med,
vi siger tak!
Med venlig hilsen
Poul Sørensen
skydeudvalget

Nytårshilsen
Århus og omegns afdeling sender hermed
de bedste ønsker for et godt og lykkebringende nytår til Forretningsudvalg, medlemmer med familie samt alle gode venner af vor forening.
Poul Røll Sørensen

Randers og omegns afd.
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til afdelingens ordinære generalforsamling
onsdag den 21. marts kl. 19:00
hos Anders Jørgensen,
Solhøj 6, Vivild, 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 torsdag den 15. marts
på tlf. 8645 4118 eller E-mail:
hei-de@elrotel.dk
(bemærk ny mail-adresse)
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

Århus og omegns afdeling
Generalforsamling
Århus afdelings ordinære generalforsamling afholdes
lørdag den. 10. marts kl. 11:00
hos Bent Andreasson
Bushøjvej 260, Højbjerg
Dagsorden iflg. lovene.
Af hensyn til traktementet, skal bindende
tilmelding ske senest 1. marts
til Bent Andreasson, tlf. 8627 6183
P.b.v.
Erhardt Sandager
14

Kystartilleribladet 1/07

60-års stiftelsesfesten
Lørdag den 11. november afholdt Randers
og omegns afdeling sin 60 års stiftelsesfest under festlige former ”hos Anne Marie” i Randers.
Der havde samme dags formiddag været afholdt en reception i Fritidscentrets
Kælder-Café med beskeden tilslutning.
Ved festarrangementet om aftenen var
der var stemning og godt humør lige fra
ankomsten, til vi sluttede kl. 24 - en god
kammerataften rigere.
Festen startede med at formanden, John
Heide, bød velkommen til de fremmødte.

En særlig velkomst rettedes til KAF’s præsident, Herluf Ruge, der sammen med sin
frue havde kørt den lange tur fra Haderslev for at være med til at festliggøre aftenen. Ligeledes blev gæsterne fra afdelingerne i Viborg og Ålborg samt alle damerne budt velkommen.
Formanden bragte hilsener fra forskellige medlemmer, der af forskellige årsager var forhindrede i at komme, samt oplæste et modtaget telegram fra De samvirkende Soldaterforeninger i Randers, og
takkede for gaverne afdelingen havde
modtaget fra henholdsvis Nordjyllands afdeling, Jylland Midt-Vest afdeling samt
fra KAF’s Forretningsudvalg.
Efter velkomsten overgav formanden ordet til aftenens toastmaster, Anders Jørgensen, der indledte med at udbringe en
skål samt et nifoldigt hurra for Hendes
Majestæt Dronningen. - Det har forhåbentlig ringet behageligt for hendes royale ører.
Efter afsyngelse af sangen ’Gamle venner’ fik formanden, som aftenens festtaler, ordet.
Formanden indledte med at fortælle om
foreningens første start i 1918. Denne forening blev dog ophævet igen allerede i
1926. Først i 1946 blev foreningen genstiftet i sin nuværende form.
John omtalte de mange aktiviteter, der
har fundet sted gennem årene, og stadig
finder sted i foreningen - både de muntre
og de mere alvorlige, som når vi - med
vor fane - har taget afsked ved en
kammerats båre.
Godt kammeratskab - samt en række
dygtige bestyrelser har været det fundament, der har gjort det attraktivt at være
med i foreningen og dens arrangementer.
“ ... Siden starten i 1946 har Randers
afdeling kun haft 7 formænd, det er ikke
mange, målt på de 60 år, men vidner om
stor interesse og loyalitet for foreningen,
hvor alene 2 tidligere formænd nemlig
Kristian Pedersen og Børge Andersen sad
i over 20 år, og vi er dem stor tak skyldig
for deres store indsats.
Mit ønske her på falderebet må være:
at KAF Randers afdeling og ikke mindst
Kystartilleriforeningen som helhed må gå
en god fremtid i møde og klare sig
medlemsmæssigt godt i rigtig mange år
endnu, og at vort motto “godt kammeratskab” altid må være basis for al vort
virke”.
Efter den lækre hovedret og efter at

Nyt fra afdelingerne
ganerne var blevet behørigt smurt, lød
’Den danske Kyst’ rigtig godt, og herefter fik præsidenten Herluf Ruge ordet, og
indledte med et historisk tilbageblik over
foreningen og hyldede ligeledes det gode
kammeratskab og sammenhold, der siden
starten i 1946 har præget foreningen.
“Godt kammeratskab er KAF´s motto
og kammeratskabet blev virkelig grundlagt i os alle, dengang vi aftjente vor værnepligt på Kyst- og Søforterne i Søværnet.
Det var dengang vi rigtigt kom hinanden ved. Vi var jo stort set sammen 24
timer i døgnet. Vi lå 32 mand på én stue i to lag - og dinglede sammen i hængekøjerne. Da lærte vi at tage hensyn til hinanden, at komme hinanden ved - vi kendte
dengang ikke det fine ord “socialt samvær” - det var der bare. Vi delte hinandens
glæder og sorger - vi delte den sparsomme
tobak - og vi delte med hinanden fra de
rare pakker, der engang imellem blev
sendt fra mor og far fra nær og fjern.
Ja, da lærte vi hvad godt kammeratskab
er, og hvor enormt meget det betyder”.
Vi er ikke så mange medlemmer tilbage
mere ude i de tilbageværende afdelinger
- og i tiden fremover bliver det også sværere foreningsmæssigt at holde gang i afdelingerne - medlemmerne bliver ældre
og af naturlige årsager falder fra - nye
og unge kommer der ikke til - og det er
der to årsager til - færre værnepligtige
indenfor alle værn - og for vort eget vedkommende, er Kyst og Søforterne for
længst udfaset af det danske forsvar og
derfor ikke flere indkaldelser til Søværnets Kystbefæstning”.
Præsidenten sluttede med at overbringe
en hilsen fra de øvrige FU- medlemmer.
Herluf Ruge havde dog mere på hjerte:
Han bad kassereren Kay Højholdt om at
træde frem, og sagde: ”Det er mig en stor
glæde og ære i dag at hæfte Kystartilleriforeningens Hæderskors på dit bryst, Kay
Højholdt. Du lever fuldt ud op til
statutternes bestemmelser og til KAF´s
motto ”Godt Kammeratskab”.
Et stort tillykke til Kaj!
Henvendt til Børge Andersen, tilføjede
formanden bl.a.:
“ … Kære Børge, jeg har haft den store
fornøjelse, at sidde i bestyrelse med dig i
samfulde 24 år, og har set og oplevet
hvilke kræfter og energi, du har lagt i arbejdet for Randers afdeling - derfor er det

mig en stor glæde i dag, på den samlede
bestyrelses vegne, at udnævne dig til afdelingens æresmedlem af Randers afdeling”.
Det nye æresmedlem fik 3 rungende
hurra’er, og dernæst sang man
“Kammeratskabssangen”Et stort tillykke til Børge!
Børge takkede glad for udnævnelsen og
mindedes de mange travle år i bestyrelsen.
Herefter bragte Ole Maagaard fra Viborg afdeling en hilsen fra kammeraterne
dér, og hermed var den officielle del af
festen forbi.
Man gik nu over til kaffen, festede og
dansede videre til musikeren Gunnars dejlige musik indtil midnat, hvor de sidste
gæster brød op.
Anders Jørgensen
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

Midt-Vest afdeling
Generalforsamling
Årets generalforsamling finder sted
lørdag den 10. marts kl. 10:00
på Aktivitetscentret i Holstebro
Vi starter med kaffe og rundstykker, derefter generalforsamling.
Vi ta‘r damerne med, - de vil igen blive
underholdt af Henry lige som sidste år.
Kl 12 serveres et stort ta´selv-bord - alt
sammen til små penge.
Vi opfordrer alle mand til at komme af
hus, så vi igen kan få en god og saglig
generalforsamling
Vel mødt, gamle Kystbasser!
Tilmelding senest 27. februar til
Steen Jensen, tlf. 9742 4407 eller
Jørgen Svenstrup, tlf. 9753 5550
P.b.v.
Jørgen Svenstrup

Nordjyllands afdeling
Generalforsamling
Afdelingens generalforsamling afholdes
lørdag den 10. marts kl. 10:00
i lærerværelset i hovedbygningen
på Gl. Lindholm Skole
Parkering i skolegården.
Vi begynder med kaffe og rundstykker.
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-generalforsamlingen kl. ca.
12:30, er foreningen vært med et ta’selvbord.
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 1. marts.
Husk! Kontingenterne skal være betalt
senest den 1. marts!
På bestyrelsen vegne
Jens Mosskov

†
Ingolf K. Larsen
* 15.8.1918
† 6.1.2007
Med sorg må vi meddele, at vor
gode kammerat og medlem
af KAF siden 1985
9001/1937 Ingolf K. Larsen
Gr. Sørensens Vej 13, Tylstrup
er afgået ved døden.
Æret være hans minde
Jens Mosskov
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Afsender:
Kystartilleriforeningen
Vinkelvej 29
8500 Grenå

Magasinpost B

På sporet af Søværnets Tamburkorps
Mange af musikanterne fra Søværnets Tamburkorps var på hjemmebane,
da de spillede til juletræs-tænding i Nyboder.
Af Sune Wadskjær Nielsen (FOV)
„Har Nikolaj været oppe i dag? Han svarer ikke?“
En matrosklædt konstabel fra Søværnets
Tamburkorps går lidt væk og ringer op
igen. Resten står og gør deres instrumenter klar ude foran korpsets mørkeblå bus,
der er parkeret ved Nyboder. Klokken er
13:50, og 14:30 skal de spille til juletræstænding i Nyboder.
„Ha ha ha“, lyder det fra telefonsamtalen. „Han kommer om fem minutter“,
meddeler konstablen, og slukker sin telefon. Og ganske rigtigt. Kort efter dukker
den forsinkede konstabel op.
Hele ti af de 25 konstabler fra Søværnets Tamburkorps har kun få skridt til arbejde i dag, da de bor i Forsvarets boliger
i Nyboder. Flere og flere af musikanterne
flytter til de gamle gule bygninger i takt
med, at datoen for korpsets flytning fra
Auderød i Nordsjælland til Holmen nærmer sig.

Ærekære musikere
Søværnets Tamburkorps er ikke fuldtallige. Der er tre, der er syge i dag. Det er
atypisk“, siger seniorsergent Anders Rasmussen, der er leder for korpset.
„De plejer at stille op, selv om de næsten har brækket et ben. De er meget ærekære og kan det hele på rygraden“, tilføjer han om sine ihærdige konstabler, der
øver mange timer om dagen.
„Soldaterne er utrolig glade for at bo
herinde, så slipper de for kasernemiljøet i

Auderød, hvor arbejdstid og fritid kan gå
ud i ét. Nu kan de køre hjem og være sig
selv“, siger Anders Rasmussen.
Holmens faste stok
Imens Søværnets Tamburkorps finder de
sidste instrumenter frem, stimler
Nyboders beboere sammen ved det 7-8
meter høje juletræ. Julen
er børnenes fest, kan
man se. De er klædt i
farvestrålende flyverdragter og deres øjne
flakker mellem juletræet
og kasser med småkager
og pebernødder, der ligger klar på en trævogn.
Nu vender alle hovedet
mod Tamburkorpset,
der i rask i tempo marcherer frem mod juletræet af Nyboders
brostensbelagte hovedgade, mens de spiller en marchmelodi.
„Danske gutter blå“, lyder det fra de
sortklædte musikanter, der lidt senere
marcherer på stedet midt i forsamlingen,
der tæller omkring 150 mennesker. Uvant
med lyden fra messinginstrumenterne,
holder nogle er børnene sig forskrækket
for ørene.
„Glade Jul“ og „Højt fra træets grønne
top“, får flere smil frem.

Søværnets Tamburkorps slutter af med
Nybodersangen. Arrangementet er timet
sådan, at tilskuerne kan nå ind på Rådhuspladsen og se juletræstænding dér. Det går
musikanterne dog glip af. De skal videre
til næste job i Nærum Kirke.

Morten Jessen uden for sit hjem. Han er en
af de ti musikere i Søværnets Tamburkorps,
der bor i Nyboder. Når hans kontrakt med
Tamburkorpset udløber, skal han læse videre
på musikkonservatoriet.
Korpsets flytning til Holmen medfører
ikke de store ændringer i programmet,
bortset fra, at julearrangementerne på
nordsjællandske plejehjem bliver skiftet ud
med københavnske.

KAF ønsker
alle kammeraterne

Godt Nytår

