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Af oberst Kurt Mosgaard
Kære læsere af ”Prinsens” og ”Dragonen”,
mod de lande, som truer vores fælles grænser.
Pressen er i disse dage fyldt med historier fra Vore neutrale venner i det nordiske, Sverige
Krim-halvøen, Ukraine og Rusland. Ruslands og Finland, står også i en ny sikkerhedspolitisk
nabolande har fået sved på panden, er de baltiske situation. Størrelsen af deres forsvarsbudgetlande eller Polen de næste i rækken? På denne ter drøftes samtidig med, at også diskussionen
baggrund er der også i Danmark startet en dis- for og imod NATO-medlemsskab er dukket op
kussion på politisk niveau om forsvarets fremti- igen. Er truslen fra Rusland så stor, at Sverige
dige indretning. Er de gammelkendte trusler ved og Norge vil opgive neutraliteten?? Er det snart
at udvikle sig på ny? Skal vi igen til at opbygge for sent? Det er deres afgørelse, men det bliver
en reserve/ mobiliseringsstyrke og banke rust af interessant at følge.
motortorpedobåde og ubåde? Næppe!! Det bør Lige så interessant bliver det at følge politikernes
imidlertid stå klart, at hændelserne i Ukraine prioritering herhjemme. Der er iværksat besog tidligere i Georgien understreger behovet for parelser i forsvaret for 2.700.000 millioner kroikke at fjerne operative kapaciteter pga een type ner for at tilgodese andre områder af samfundindsættelser i Irak og Afghanistan. Forsvaret og søkonomien. Der er også krav om øget vægtning
hæren bør bevare både sin skarphed og sin flek- af både det arktiske område og cyberforsvar ligesibilitet.
som et snarligt indkøb af nye kampfly vil påvirke
I Danmark er forsvaret meget mindre men vores fælles budget meget og i lang tid.
også skarpere end det var tilfældet under den Vore dragoner gør det fortsat fremragende i Afkolde krig. Vi har de baltiske lande, Polen og ghanistan, og den lange række af udsendte med
det tidligere Østtyskland som ny ”buffer”. Til kamperfaring fra Irak, Afghanistan og Balkan
gengæld må vore NATO-forpligtigelser og gode samt nyt udstyr medfører, at hæren og Jydske
og tætte relationer med bl.a. de baltiske lande Dragonregiments enheder er så skarpe som
medføre, at vi sammen med vore NATO-allierede i 1813, hvor vi grundlæggende vandt enhver
fremover må belave os på, at der vil være for- træfning og kamp mod bl.a. russiske husarer omventninger om, at vi kan deployere og kæmpe kring Hamborg og i Slesvig-Holsten.
østpå og der vil komme ny fokus på bl.a. større Der er dermed noget at bygge på. Hæren kan
NATO-øvelser. ”Pendulet svinger”.
levere en hurtig og formidabel kampindsats,
Fra NATO vil der givetvis komme flere krav om, hvor der opstår et politisk bud om indsættelse.
at medlemslandene incl. Danmark lever op sine Hæren kan imidlertid også udvide ”butikken” ved
forpligtigelser til, hvor meget der skal bruges på at hverve og uddanne ved hjælp af vore erfarne
forsvaret. Det afgørende er at alle NATO-lande officerer, sergenter og konstabler, både de tjendeltager og bidrager, så der er kapable styrker estegørende men også den store gruppe af hjemnok til at bidrage til forsvaret af det øvrige Eu- sendte soldater, som vi vil kunne trække på.
ropa og Danmark. NATO er jo en forening, hvor Og det er ikke så ringe endda….
man som nation både må nyde og yde. De baltiske lande, Polen m.fl. forventer – med rette – Med dragonhilsen
at det øvrige NATO incl. Danmark vil leve op til Kurt Mosgaard
musketer-mottoet, og at vi er parate til at kæmpe Oberst
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Én af bladets gode samarbejdspartnere går nu på
pension. Efter næsten 39 års tjeneste er det slut
for seniorsergent John Pedersen.
Jeg vil gerne sige dig tak for et helt igennem
godt samarbejde. Aldrig er jeg gået forgæves når
jeg har manglet materiale til bladet. Der vil altid
være en plads til dig, i det frivillige arbejde på og
for vort gamle regiment.
Villy Ager (ansv. redaktør)

150 års dagen for
Niels Kjeldsens død
Af OKS-1 M. Toft 1/1
og SANBM F.H. Storm 1/1
28 februar drog 1 Kvgesk som sædvanlig afsted
for at mindes og markere dødsdagen for Niels
Kjeldsen. I år var det noget særligt, da det var
150 års dagen for hans død.
Vi kørte først til mindestenen som står ved Højen,
syd for Vejle. Her holdt chefen en tale, og fortalte
kort historien om Niels Kjeldsen, forløbet der ledte til hans død, og grunden til at eskadronen hedder Niels Kjeldsen Eskadronen. Efter talen blev
der holdt 1 minuts stilhed, og nedlagt en krans.
Derefter kørte bussen til Give egnsmuseum, hvor
der blev serveret gule ærter med tilbehør, som
der er tradition for. Det var ikke alle der havde
smagt det før!
Tanket op med mad marcherede eskadronen, med

en kampvogn forrest, ned gennem Give by, og
gjorde holdt på torvet. Her var der static display,
med kampvogn Leopard A2, pansermandskabsvogn, diverse udrustning og en udstillingsmodel af et F-16 jagerfly. Ligeledes havde de jydske
landsoldater stillet an med deres grej, og opførte
et lille rollespil om forholdene i 1864 og et rytterregiment stillede med heste og traditionelle
uniformer. En stor del af skolens børn havde
fået fri, så det vrimlede med unge mennesker,
der ikke var bange for at spørge om alt mellem

himmel og jord. Der blev taget billeder og prøvet
udrustning af mangt og mange, og dem der ville
kunne få lov til at komme op i kampvognen og
jagerflyet. Hvis man turde kunne man også få en
ride tur på en af forsvarets heste.
Kl 14.00 gik minde-højtidligheden i gang på
kirkegården. Der var taler fra eskadron chefen,
Dennis Hejlesen, regimentschefen, Kurt Mosgård
samt Vejle kommunes borgmester. Her blev der
på tre geleder og under kyndig gevær eksercits
ligeledes holdt 1 minuts stihed og nedlagt en
krans ved Niels Kjeldsens grav. Dette blev gjort
af borgmesteren og Amalie Kjeldsen, tip tip oldebarn af Neils Kjeldsens bror.
Efterfølgende marcherede eskadronen tilbage til
museet, igen med en kampvogn forrest, og med
et stort følge af civile interesserede.
På marken ved museet var der demonstration af
en kampvogn, jydske landsoldater og Fredericia
Kanonlaug. Det tiltrak rigtig mange mennesker,
som fik en god oplevelse med sig hjem.
Efter en kop kaffe og kringle var dagen slut for
vores vedkommende, og vi sad op i bussen og
kørte hjem til eskadronen, så vi kunne komme på
velfortjent weekend. Endnu en veloverstået dag,
hvor vi fik hædret en af Danmarks store krigshelte, dragon Niels Kjeldsen
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Med Ruder 4 KMP på skydeperiode i Jægerspris og Ruder 4-tur
fra Viborg til Holstebro!
Af KP N.M.G. Elsnap
Nogle gange er Oksbøl bare ikke nok længere. Og
denne SKYPER var en af disse gange. Ruder 4
kompagniet søgte nye udfordringer og fandt dem
i skydeterrænet omring Jægerspris.
Men for at det kan lade sig gøre så er der en
mindre dagsrejse fra Holstebro til sjælland så
lastbilerne blev hurtigt pakket og sendt afsted i
forvejen så de kunne være klar til os når vi kom
frem med de blå busser. Det skulle dog vise sig
at lastbilerne kom i rigelig god tid da den ene
af busserne lige tog en mindre omvej da GPS'en
troede den var en personbil. Det harmonerede
ikke rigtig med broer og bussens reelle højde så
halvdelen af os fik en ekstra tur i det sjællandske.
Førstedagen gik med lidt forskellige funktionsskydninger med GV/M10, LMG, 40mm granatkaster, DYKN så hele arsenalet var klar til de
næste tre dages skydninger. Om aftenen var
der indkvartering hvor vi måtte kaste misundelige blikke på indkvarteringsforholdene. Det
er bestemt noget andet end stuerne i Oksbøl eller Borris. Fjernsyn på pudsestuen syntes også
at være et hit - selvom en vedligeholdelse i
gennemsnit tager 20minutter ekstra under dise
forhold.
De tre efterfølgende dage gik i en treturnus delingerne i mellem. En dag hvor man kiggede på
enkeltkæmperfærdigheder på to forskellige
HABA'er. Begge foregik i skov og for størstedelen
var det første gang vi var på disse baner. Banerne
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blev gennemført både i dagslys og igen i mørke.
Næste turnus var en delingsskydning som så var
yderligere inddelt i en turnus til grupperne. I en
"kamp fra stilling" bane med løbegangsanlæg var
der lavet tre stationer. En med et TSE moment,
, en KANÆFOSKI bane og til sidst en AO/ PÅLI
bane. Her var morterdrengene med ude og give
lidt ekstra miljø.
SIdste etape af turnus'en var en gruppe bane hvor
man kommer kørerende som forpatrulje og kommer under beskydning. Infantriet bliver sat af og
så skal der renses skovstykker. En udfordrende
bane, som ikke blev nemmere af de mange træet
som vinden havde lagt ned. Det uoverskuelige
terræn gjorde at man sjældent kunne overskue
hele målområdet og de to holdfører får sat deres
kommunikationsevner på prøve. En gylden mulighed for at prøve en skarpskydning i skov som
abolut var det hele værd og gav rigtig mange
gode erfaringer med. Til trods for den lange
transport så var det en givtig SKYPER og fordele
og ulemper kan man altid veje op mod hinanden
men som menig mand er det altid fedt at komme
ud og se noget nyt og prøve nye ting af.
Når råstyrke, vilje og udholdenhed skal testes!
Tirsdag morgen kl 0600 stiller de tre første hold
klar til at blive sendt ud på årets Ruder4 tur. Informationsniveauet er holdt på et minimum for
at holdene ikke kan forberede sig specifikt til
opgaverne. Dagen forinden har der været holdt

en briefing, hvor udgangspunktet for øvelsen og
omgivelserne blev afsløret. Kompagniet vil blive
sat af i terrænet omkring Karup, fordelt i små
patruljer af 8-9 mand, og skal infiltrere fjenden,
som er blevet luftlandsat i området og har sat
sig på plantagerne i området. Der er erkendt et
fjendtligt KSN, og den første opgave er at observere og skaffe så mange efterretninger som overhovedet muligt inden patruljen skal videre til sin
første agentkontakt på et aftalt tidspunkt. Hele
INFIL’en skal udføres så skjult som muligt og
det bliver ikke nemmere af de mange fjendtlige
patruljer der regere i området. Bliver du først taget til fange, må du satse på at resten af gruppen kan redde dig tilbage ellers kan det koste
dyrt i mad, vand, og ammunition. Endvidere ville
fjenden udøve krigsfangetjeneste såfremt man
gav op eller fanget.
De hold der skal tidligt af sted har fået kontrolleret rygsække og grejer dagen forinden, så ingen
har ekstra mad eller andre hjælpemidler med ud
på turen. Når grejerne er samlet er det op i lastbilerne som kører patruljerne ud til deres individuelle drop-offs. Herefter er det bare at snøre
støvlerne og få nogle kilometer lagt bag sig.
Der er afsat 48timer til øvelsen og en feltration per man er blevet fordelt. Der er lagt op
til en masse forskellige opgaver undervejs, og
patruljerne har forberedt sig så godt som man
kan med de sparsomme informationer som er
sluppet ud og som man kan gætte sig til ud fra
pakningslisten.
Efter INFIL- og observationsopgaven blev
patruljen sendt videre ud på en lang opgave
march. Uden at vide hvor langt man skulle forvente at gå til næste post fortsatte holdene igennem hele natten. Den næste post bliver først
givet efter man havde gennemført en post, og
oftest er der en lukketid der skal nås. Man ved
aldrig om der bliver tid til et længere hvil og indhente lidt søvn – som måske vil være givet godt
ud. Af andre opgaver kom patruljerne igennem
taktisk vandpassage i mørke, ildoverfald, taktisk
sanitetstjeneste og panserkending.
Igennem hele forløbet faldt folk fra, som resultat er de mange kilometer og mange kilo. Helt
sikkert en øjenåbner for mange, hvor vigtigt
marchtræning kan være, når det strækker sig
længere end hvad vi er vant til fra vores daglige
arbejde.
Da patruljerne kommer igennem det værste
af opgavemarchen møder de endnu en agent.

Denne gang er det Stig Lethæl, en lokal bonde
som tilbyder patruljen at gå i ODO i hans jagtområde. Her er der mulighed for at få lavet et
bål til at tørre strømper ved, og Stig har endda en
pose med fisk og grøntsager der kan tilberedes.
De folk der er faldet fra i løbet af natten tilgår
igen patruljerne og hjælper de trætte kollegaer
der kommer ind. Patruljerne får ca. 5 timers hvile
inden næste opgave gives. Den står på gummibåd langs Storåen ind til Holstebro. Så snart
vi rammer land igen er det op på lastbilen som
sætter kurs tilbage mod Dragonkasernen – og
kører lige forbi hovedvagten… Patruljen sættes
af ude i øvelsesterrænet. Her møder de endnu en
agent som skal føre dem igennem fjendens linjer
støttet af deres egne linje på den modsatte side.
Uheldigvis bliver en af kollegaerne såret under
springet. Og som altid så skal den sårede jo med
hjem, så patruljens trætte medlemmer knokler sig igennem den sidste anstrengelse i form
af båreræs, inden vi rammer kasernen. Trætte,
beskidte og glade.
På kasernen kontrolleres alle medlemmer af
patruljen for om de har alle ting med hjem. Der
gives point for om man har det hele med sig.
Hvis man har glemt tørre reservesokker eller andet så trækker det ned.
Til aller sidst er der sodavand og debriefing i et
varmt og lækkert lokale. Så er det bare om at
huske så meget som muligt fra de sidste ca. 40
timer, det hele skal være så præcist som muligt.
Det hele var en ca. 60+ km gåtur og 16 km sejltur med en masse udfordrende opgaver undervejs som helt sikkert har udfordret kompagniet,
og vist folk hvad der kræves for at slide sig selv
og kollegaerne igennem når det gælder.

Anerkendelse af bestået RUDER 4
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Operation "Bøllebank" 1994
Af tidligere KDOBM på DANSQN hold 2,pensioneret seniorsergent Peter Yssing
Den 29 april 2014 mødtes 65 mand ud af de cirka
125 mand der var udsendt som DANSQN hold 2
til Tuzla i Bosnien i 1994, på kasernen i Holstebro. De kom for at fejre 20 årsdagen for Operation Bøllebank, og ikke mindst for at gense gamle
kammerater og få en fornøjelig dag sammen.
Jydske Dragonregiment (JDR) havde lavet et
flot program, hvor det var muligt at se de nye
pansrede køretøjer JDR råder over i dag samt,
høre diverse foredrag om både Operation
Bøllebank fra deltagerne selv og foredrag fra en
kampvognsdelingsfører fra ISAF hold 16. Derudover var der demonstration af kampvognssimulatoren på kasernen m.m. Dagen sluttede med

fællesspisning, og festen om aftenen forløb flot
og de sidste deltagere kom vist først i seng tidlig
på morgenen den efterfølgende dag.
Der er blevet skrevet meget rigtigt og urigtigt
om hvad der skete på Operation Bøllebank den
29 april 1994, men de 65 mand der mødtes til
dette festlige gensyn 20 år efter, ja de kender den
rigtige historie, hvor de var med til at sætte JDR
på verdenskortet.
En stor tak skal lyde til JDR og Oberst Kurt Mosgaard samt Seniorsergent J. C. Jensen (Operationsbefalingsmand på DANSQN hold 2) for det
store forberedende arbejde der var lavet for at vi
andre kunne nyde dagen .

Dragon Soldater Menu = Stor Menu med gratis Sundae is!

+
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Holstebro
Åbent: Søn - tors: Kl. 7-01
Fredag-lørdag: Døgnåbent

Dragondag 10. maj 2014
En fantastisk succes, vejret var godt og der var mellem 8-10.000 gæster på dragonkasernen.

Regimentets kampdemonstration tiltrak mange tilskuere, som fik en god oplevelse.

De mange tilskuere tog Galgebakkens besværligheder
med et smil.
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Danske Dragonforeningers
Sammenslutning
www.dragonforening.dk

MEDDELSER TIL FORENINGERNE...
Stof til DRAGONEN
sendes til Teddy Børgesen,
Engdraget 9, 7490 Aulum
pr. brev eller pr. E-mail til:
borgesen@post11.tele.dk

Referat fra ”Det 48. ordinære repræsentantskabsmøde*” den 22. marts 2014..
Præsidenten for Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS), Arne H. Rindom glædede sig
over fremmødet af repræsentanter fra 11 dragonforeninger ud af 13 mulige. Efter velkomsten
og orienteringen om forløbet af repræsentantskabsmødet var der lige en enkelt overraskende
ting, idet præsidiet havde besluttet at uddele Tak
og Ære korset til dragon Teddy Børgesen. En totalt overrasket Teddy Børgesen modtog herefter
korset efter præsidentens oplæsning af begrundelsen for tildelingen. Herefter blev, traditionen
tro, ”Dragonsangen” afsunget og der blev taget
hul på den egentlige dagsorden. Dragon K.C.
Olsen modtog hvervet som dirigent, hvorefter
han med venlig, men med fast hånd styrede
repræsentantskabsmødet gennem dagsordenens
forskellige punkter.
Præsidenten, Arne H. Rindom kommenterede
en del punkter i beretningen, som var udsendt
på forhånd til de forskellige dragonforeninger.
Han glædede sig over samarbejdet i præsidiet
og de forskellige opgaver, som det enkelte præsidiemedlem tog sig af. Men glædede sig også
over samarbejdet med de forskellige foreninger
i det forløbne år. DDS kasserer dragon Ole E.
Clausen fremlagde regnskabet, som blev modtaget med applaus, idet det klart fremgik, at den
økonomiske krise DDS havde været inde i, som
følge af et svigt i 2011, nu var overstået og de
lånte beløb kunne påbegyndes tilbagebetalt i løbet af dette kalenderår. Der var indkomne forlag fra bl.a. præsidiet om sproglige rettelser i
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DRAGONEN august 2014
• stof afleveres / tilsendes
		 senest 30. juni 2014.
DRAGONEN oktober 2014
• stof afleveres / tilsendes
		 senest 29. august 2014.
vedtægterne, som herefter blev godkendt uden
sværdslag. – Kontingentet blev fastsat til ”uændret”. Vedrørende de forskellige valg til præsidiet, blev alle foreslåede til genvalg og genvalgt
med applaus. Under orienteringer fortalte Arne
H. Rindom om arbejdet i JDR Historiske Samling
og rettede en tak til især dragonerne N.O. Kristensen, K.C. Olsen og Villy Ager for gennemført
indsats. Naturligvis takkede han også de mange
frivillige, som deltog i arbejdet med at få museet
op at stå. Dragon Villy Ager høstede stor ros for
sin indsats i forbindelse med arbejdet som webmaster for hjemmesiden www.dragonforening.
dk og ikke mindst jobbet som ansvarshavende
redaktør for DRAGONEN / PRINSENS. Et regiments- og foreningsblad, som fik mange roser
med på vejen. Villy Ager takkede til gengæld for
samarbejdet med regimentet samt de to lokalredaktører for deres indsats. Præsidiemedlem
og formand i Aarhus, John Ørsted Nielsen fortalte om arbejdet i Dragonfonden. En veloplagt
regimentschef, oberst Kurt Mosgaard dukkede op
til frokosten, hvor han fik en samtale med mange
af de tilstedeværende repræsentanter. A pro pos
frokost blev der udtrykt stor ros fra mange over
såvel buffeten ved morgenmåltidet som buffeten
ved frokosten. Som noget nyt og i forbindelse
med forskellige omlægninger i forhold til cafeteria og levering af mad, havde præsidiet denne
gang købt det hele ”udefra”. Og det var bestemt
ikke en dårlig løsning.
Alt i alt en godt møde, godt ledet og fint gennemført, med tid til refleksion og samtaler i de indlagte pauser i dagens løb.

Dragonforeningen
Holstebro og omegn
Formand:
K.C. Olsen
Kimsvej 13, 7500 Holstebro
Tlf. 97 42 94 02
Mobil: 22 38 56 07
E-mail: Isl40347@os.dk

Foreningen byder
velkommen til...
Oberst Kurt Mosgaard
Flintevej 42, Mønsted, 8800 Viborg. Indkaldt til
PLR (RKKMP/SLFR) i juli 1974.
Steen Brodersen
Fasanvej 26, Bremdal, 7600 Struer. Indkaldt til
2 RKKMP/JDR derefter 3/II/JDR i februar 1969.
Hjemsendt som oversergent.
Jan Grünberger
Langgade 27, 7550 Sørvad. Indkaldt til SLFR
(Studenterhold)/JDR) i maj 1971. Pensioneret
som oberstløjtnant.

Foreningen JDR og DDS
ønsker tillykke til følgende medlemmer
70 år. Jørgen Møller Kristensen
Indkaldt i juli 1963 til FSD/JDR og tildelt bynavnet Harboøre, fylder 70 år den 14. juni 2014.
Adr.: Dannevang 21, 8800 Viborg.
85 år. Per Nørskov
Indkaldt i maj 1950 til 3 ESK (cykeleskadron) som
1961 Kvols, fylder 85 år den 15. juni 2014. Adr.:
Kuhrgårdsvej 3, 8831 Løgstrup.
85 år. Svend Åge Mouritsen
Indkaldt i november 1950 til 2 ESK/JDR som
2142 Krejbjerg, fylder 85 år den 20. juni 2014.
Adr.: Nyvej 18, Balling, 7860 Spøttrup.
70 år. Jens Byriel Corydon
Indkaldt i februar 1964 til 2 OPKESK/JDR og tildelt bynavnet Øster Linnet, fylder 70 år den 11
juli 2014. Adr.: Ternevej 6, Asferg, 8990 Fårup.
75 år. Dalsgaard Jensen
Indkaldt i november 1958 til STESK/JDR som
366575 Trend, fylder 75 år den 24 juli 2014.
Adr.: Jungetvej 2, Selde, 7870 Roslev.

Dødsfald
SENIORSERGENT
JENS KRISTIAN JENSEN (1931 – 2014)
Søndag den 27. april modtog vi den triste meddelelse, at en af de mest tapre og glorværdige
dragoner, Jens Kristian Jensen med bynavnet
"Laurbjerg" var gået til ”Ryes Brigade”. I daglig
tale var han altid benævnt som JK, det var en
betegnelse for, at han var en accepteret dragon.
KEN* fra Dagbladet omtalte i sin tid JK som seniorsergenten med kors og bånd og stjerner på,
KEN refererede til de hædersbevisninger JK
havde modtaget fra Danske Dragonforeningers
Sammenslutning, Dragonforeningen for Holstebro & Omegn, hvor han i mange år var formand,
Dansk Gardehusarforening, De Danske Forsvarsbrødre, Danske Soldaterforenings Landsråd og
sidst men ikke mindst Dansk Rytteriforening.
Det er også JK's
fortjeneste,
at
Dragonforeningen for Holstebro
& Omegn hvert
år kan hædre et
af dens medlemmer med en
dragon hjelm for
et år og sat sit
navn på pladen
med æressablen,
disse effekter er doneret af JK. JK havde også en
stor del af æren ved etablering af dragonmuseet
i Asylgade og på Holstebro Museum.
I august 1953 var JK med til at flytte dragonerne fra Randers til Holstebro og som sergent
kom JK på centurion hold nr. to, men det er nok
mest som "Bakkekonge" JK blev kendt, idet den
tjeneste blev varetaget på bedste vis i 19 år. JK
havde som møbelsnedker med bronzemedalje
også en god baggrund. Når Raquel Rastenni den
gang optrådte på kasernens scene ønskede hun
"Lange Jensen" som scenemester. I sammenlagt
26 år plejede JK også med stor tilfredshed min
"Øvelses Plads".
Uden JK havde dragonforeningerne og dragon
museet ikke været det de er i dag og derfor var
han også æresmedlem af dragonforeningen. Vi
skylder alle JK en stor tak og ære.
Æret være JK's minde.
K.C. Olsen
*Redaktør Knud Erik Nielsen (red.)
fortsættes...
Dragonen | 11

Siden sidst...

Fremtidige aktiviteter...

Onsdag den 30. april havde medlemmer fra de to
foreninger, hhv. Dragonforeningen for Holstebro
og Omegn og Prinsens Livregiments Soldaterforening sat hinanden stævne, denne gang på
Dragonkasernen for at skyde på den indendørs
”SMART-skydebane, fremvisning af vores ”Dragonmuseum” i kælderen under administrationsbygningen, rundvisning i officerscasinoet og
hyggeligt samvær.
Alt lykkedes med undtagelse af skydning på
SMART skydebanen, som desværre havde fået en
funktioneringsfejl, som ikke umiddelbart kunne
afhjælpes.
De ca. 15 deltagere fra de 2 foreninger fik i stedet et par hyggelige timers samvær, hvor Villy
Ager og Arne Rindom fortalte og viste rundt i
museet. Ole Clausen orienterede og viste rundt
i officerscasinoet, hvor der er smukke rum med
mange fine genstande og malerier.
Afslutningsvis hyggede vi os sammen i Sergentmessen med gode historier fra svundne
dage til Villy Agers fine traktement. Herunder
bør nævnes, at den nye ”Dragonvin” høstede
stor anerkendelse fra samtlige tilstedeværende.
Næstformanden for PLS soldaterforening Peder
Korshøj takkede for en god og hyggelig sammenkomst på egne og PLS-soldaternes vegne.

Lørdag, den 14. juni. Fælles Grill arrangement
for alle vores samarbejdspartnere og Dragonforeningens medlemmer, jf. følgende plan:
1530 – 1700 Velkomst og orientering om
		
Nibsbjerg Vandcenter, se evt.
		
hjemmesiden (Ho Vandværk),
		
Idomvej 33 (KC & Jesper Mad
		
sen Vestforsyning).
1700 – 1800 Transport til Sergentmessen
		
ved egen foranstaltning (1 km)
		
kaffe i Sergentmessen.
1800 – 2300 Grill i SG messen kr. 100,00
		
(Dragonvin kan købes til
		
rimelige priser (NO og Villy)).
Velmødt til en informativ og festlig oplevelse,
med venlig dragon hilsen KC.
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Tilmelding: Senest 7. juni til:
NO: 97 42 71 63 / 24 21 05 71 eller
Villy: 97 84 03 88 / 30 11 25 00
Søndag, den 15. juni. Valdemarsdag.
Foreningen deltager i byens arrangement med
estandartfører og –vagt.

Dragonforening for
København og
Sjælland med Øer
Formand:
Christian Mortensen
Skovbovej 21, 4652 Haarlev
Tlf. 56 28 66 82
Mobil: 20 14 66 82
E-mail: c.m.skovbo@gmail.com

Odense
Dragonforening
Formand:
Søren P. Rostrøm
Hessum Bygade 46, 5450 Otterup
Tlf. 21 68 84 28
E-mail: sp-z@hotmail.com

Foreningen JDR og DDS Siden sidst...
ønsker tillykke til følOdense Dragonforening holdt den 4. april hyggeaften med skydning, spisning og generalforgende medlemmer
samling i Særslev Skytteforenings lokaler. Det
Radwan M. Hashem,
Sønder Parkvej 205, 4100 Ringsted.
Årgang 2006, bynavn Odense.

Siden sidst...
Søndag den 27.april 2014 afholdt dragonforeningen D.K.S.Ø. generalforsamling i D.G.I byen. Formanden Chr. Mortensen bød velkommen og bad
forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer,
der var afgået ved døden siden sidst.
Til stemmetæller blev valgt Leif Christiansen
og Jørgen Sørensen. Til dirigent blev valgt Kai
Nielsen. Kai takkede for valget og gav ordet til
formanden. Chr. Mortensen omtalte skydningen
og den vellykkede tur til Aller, og gjorde opmærksom på at skydningen genoptages for efteråret,
onsdag den 6. august 2014. og sidste dag i efteråret er onsdag den 26.november 2014.
Der blev foreslået at bestyrelsens sammensætning ændres fra 7 til 5 medlemmer. Beretningen blev godkendt. Dirigenten gav herefter ordet til kassereren Niels Nørskov, der oplyste, at
der havde været indtægter på i alt 14.955.00
kr. og udgifter på 16.202.00 kr. et underskud på
1.247.00 kr. der foreslået uændret kontingent for
2015.
Der var ingen indkomne forslag.
Bestyrelsen blev genvalgt.
Man gik herefter over til gennemgang af årets
skyde resultater, pokalen blev vundet af Chr.
Mortensen og på andenplads kom Leif Christiansen. Dagens Skydning blev vundet af Erik Dalum
og Jørgen Sørensen. Herefter gik man over til et
vel tilrettelagt tag selv bord. Tak til vores dragonesser.
Med venlig hilsen Bent Jørgensen.

var en rigtig hyggedag der startede med kaffe og
lagkager som Dragonesserne Åse og Marianne
havde fremstillet, rigtig kræs for ganen.
Derefter startede skydningen der var 3. serier, 1
med 10 delt ringskive, 1 med kuverter og 1 med
kampvogn.
10 delt ringskive nr. 1 Matilde med 50 point 2
Marianne med 50 point 3 Åse med 50 point.
Kuverter 1 Poul Arne med 62 point 2 Ella med 60
point 3 Ove med 54 point.
Kampvogn 1 Niels-Henning med 75 point Mogens med 62 point John med 55 point.
Da alle havde fået deres lyst med skydning gik
vi over til vores medbragte mad, og lidt godt til
halsen.
Under spisningen var der præmieoverrækkelse
til vinderne.
Derefter gik Dragonerne til generalforsamling,
og Dragonesserne hyggede sig i hinandens
selskab.
Odense Dragonforening generalforsamling den
4. april 2014.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning.
3 Forelæggelse af regnskab.
4 Indkomne forslag
5 Valg til bestyrelse.
6 Eventuelt.
Som dirigent blev valgt Niels-Henning Høvsgaard som takkede for valget, og gav derefter ordet til formanden Søren Rostrøm.
fortsættes...
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Søren berettede om de ting som foreningen
havde deltaget i arrangementer under DDS, og
om mærkedage
vi havde deltaget i på Fyn, samt om foreningens
sommertur til Hvidkilde på Sydfyn, desværre
havde Greven ikke tid til at fortælle om dragonernes indkvartering, men Søren har en aftale
med greven om at gøre Turen om i 2014, så
mødes vi ved Bunkeren i Ollerup og drikker kaffe
og hygger inden vi fortsætter.
Nærmere når vi får en dato af Greven. Beretningen godkendt.
Kassereren fremlagde regnskab, vi er 24 medlemmer og så er der 4 som har lovet at betale men
det er ikke sket endnu. Søren sagde at værdien
på fanen skulle hæves idet vi ikke kunne få en ny
fane for det den var værdiansat til. der var også
lidt diskussion om opkrævningen af kontingent
betaling over netbank, men det må vi af økonomiske grunde fastholde. Derefter blev regnskabet godkendt.
Indkomne forslag. Der var 1 fra bestyrelsen om
vedtægts ændring, da der står vi skal benytte
Danske Bank. Det ændres til vi skal benytte en
dansk bank, der er valgt af den siddende bestyrelse.
Valg. På valg er Søren P Rostrøm, Peter B. Rasmussen, Ole P. Jørgensen, Poul Arne Jensen, Kaj
Hansen, Ove Lykkegaard Pedersen,
Formand Søren P. Rostrøm genvalgt, Revisor Kaj
Hansen genvalg, Revisor Suppleant Ove Lykkegaard Pedersen genvalg, Reservefanebærer Søren
P. Rostrøm genvalg. Som nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Poul Arne Jensen, Mogens Ormshøj,
Bestyrelses suppleant Mogens Olsen.

Bestyrelsen er herefter. Formand Søren P. Rostrøm, Kasserer John Guld, Næstformand NielsHenning Høvsgaard, bestyrelsesmedlem Poul
Arne Jensen og Mogens Ormshøj.
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Aarhus og omegns
Dragonforening
Formand:
John Ørsted Nielsen
Kildegaarden 10, st. 8000 Aarhus C.
Tlf. 86 19 37 44
E-mail: lj.oersted@webspeed.dk

Foreningen JDR og DDS
ønsker tillykke til følgende medlemmer
70 år. Erik Borum Varbøl
indkaldt 1964, bynavn Århus, fylder 70 år den
16.juli 2014.
75 år. Åge Johnsen
indkaldt 1962, bynavn Skjød, fylder 75 år den 2.
august 2014.
80 år. Bent Madsen
indkaldt 1954, bynavn Torslev, fylder 80 år den
22. juli 2014.

Siden sidst...
Lørdag d. 29. marts
2014 afholdt vi vor
ordinære
generalforsamling. Der var
god tilslutning, og
medens de fhv. dragoner afviklede generalforsamlingen, fik
”dragonesserne” en
forfriskning i et tilstødende lokale. Efter generalforsamlingen mødtes
vi alle ved et smukt dækket bord, hvor vi nød en
dejlig buffet, som sædvanligt fremstillet af Lis
Jensen. I en pause overrakte næstformanden,
Eilif Askjær, 50 års tegnet til Erik Jensen, bynavn
Åbyhøj.

Dragonforeningen
for
Kolding og omegn
Formand:
Erik Johansen
Kastanieallé 4, Skanderup
6640 Lunderskov
Tlf. 75 58 51 05

Siden sidst...
Kegleaften /ForårsCup
Fredag den 25. april var der atter gang i keglebanerne i Kegleklubben Skjolds lokaler. Nu skulle
det afgøres, hvem der skulle have pokalerne med
hjem det næste halve år. Sidste gang var det jo
familien Andersen, Lis og Vagn fra Erik Glippings
Vej, der satte sig suverænt på sølvtøjet både ved
dragonerne og dragonesserne.
Denne gang blev der virkelig gået til makronerne. For manges vedkommende så meget, at vi
fik rigtig mange i ”grøften”. For dragonessernes
vedkommende gik mere end 30 denne vej, mens
de havde 3 ottere. Dem stod Gerda(2) og Tove(1)
for. De scorede også en masse syvere, 25 i alt,
hvoraf Gerda slog de 10. Hun er ved at komme
efter det! Det var og så Gerda, sammen med
Tove, der havde de største serier, nemlig 54.
Det blev dog Tove, der takket være de mange,
solide serier, satte sig på mesterskabet hos dragonesserne, mens Gerda, Lis, Ingelise og Bente
satte sig på de følgende pladser. Tillykke!
Dragonerne spillede lige så intenst. Det resulterede i, at de hældte 45 i ”grøften”. Til gengæld
blev det lavet 6 ottere, hvoraf Jørgen alene
tog sig af de 2. Der blev scoret i alt 75 syvere,
fordelt på alle dragonerne. Flot. I én enkelt runde
toppede Knud med 58 point. Han er også ved at
komme efter det.
Lige indtil allersidste runde, var der spænding
om, hvem af dragonerne, der ville hive sejren
hjem. Fire havde muligheden, og da den sidste
kugle var sendt af sted og Jonna og Marianne
havde talt sammen, var der kun 5 points mellem
de fire første. Det er vist aldrig sket før. Og der
var kun ét enkelt point mellem første- og andenpladsen!
Resultatet blev, at Finn, laaangt om længe, vandt
ForårsCup 2014. På de næste pladser kom Vagn,
Kaj, Knud, Erik, Hans, Ove, Jørgen og Villy. Tillykke!

Tove og Finn
måtte derefter
til
lommerne,
for vi har den
gode tradition,
at her er det vinderne, der giver
”en bette jen”.
Derefter satte vi
os ved det festdækkede bord, som Skjolds dygtige damer altid
sørger for, og indtog vores medbragte sildemad
og andet godt. En overraskelse lurede dog også
denne gang. Lis havde kreeret en uforskammet
lækker og velsmagende lagkage, mens Gerda
delte marcipanbrød ud. Tusind tak til de to dragonesser. Også en tak til de hårde, men retfærdige
”skriverkarle”, Ruth og Marianne, der hver gang
sørger for, at resultaterne stemmer.

Fremtidige aktiviteter...
Sommerudflugt
Som nævnt tidligere går dette års sommerudflugt den 14. juni til den hyggelige, gamle vandmølle, ”Knagemølle” og derfra videre til ”Frihedsbroen”. Senere skal vi se den smukke, statelige
herregård ”Sønderskov Hovedgård”, hvor vi får
en guidet tur. Husk en veludstyret frokostkurv,
med kaffen og det løse. Vi glæder os til at se jer
på Knagemøllevej 8 kl. 9.30.

Skydeaftener
Med hensyn til fremtidige skydeaftener i den
kommende sæson, bedes de interesserede henvende sig til Henrik Larsen på telefon 75 56 88 23.
Ny Kegleaften
Til efteråret er vi på banen med endnu et slag
om mesterskabet i kegler. Det foregår som altid i
Kegleklubben Skjolds lokaler, Brostræde 3-5 kælderen, 6000 Kolding.
Det er fredag den 19. september. Vi starter kl.
1900. Husk madkurven. Vi glæder os til at se jer.
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Dragonforeningen
for
Horsens og omegn
Formand:
Rasmus Reedtz
Stationsvej 40, 8700 Horsens
Tlf. 75 65 39 19
E-mail: ras.reedtz@get2net.dk

Foreningen JDR og DDS
ønsker tillykke til følgende medlemmer
75 år. Bent Berg Møller
Saxofonvej 23, 8700 Horsens.
Indkaldt 1. marts 1960 som 455768 Thorsvang
til 1. ESK, fylder 3. juli 75 år.

Siden sidst...

22. marts var der repræsentantskabsmøde i Holstebro som gik stille og rolig. 9. april var vi nede
og lægge en buket sammen med de andre foreninger ved havnen, derefter en kop kaffe og hyg-
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gesnak. 10. april deltog jeg i afsløringen af en
mindesten i Egebjerg for dragonløjtnant Frederik
Bajer og hans lille styrkes kamp mod prøjserne
denne dag i 1864. 18. april lagde vi som sædvanlig en buket ved dragonstenen i Torsted, men
deltog derud over i det store arrangement som
forsvarsbrødrene havde arrangeret i anledning
af 150 året for slaget ved Dybbøl, med march
gennem byen, kransenedlæggelse ved mindesmærket på nordre kirkegård, gudstjeneste i
Klosterkirken og til slut buffet med kor underholdning i hjemmeværnscentret.

Fremtidige aktiviteter...
SKYDNINGER:
I Ølsted Skyttehus Kl. 19.00: 2014 skydes: 2.
sep., 4. nov. og 2. dec. med julehygge og sjove
skiver (Husk tilmelding af hensyn til maden).
FÆLLESARRANGEMENTER:
Flagdagen, fredag den 5. september. Mindesten
ved havnen.
Jubilarstævne Lørdag den 13. september. Se
program og kontakt på www.dragonforening.dk
eller kontakt din lokalformand.
For Fællesarrangementer:
Tilmelding til formanden på 2680 3919. Helst en
uge før.
Eller ras.reedtz@get2net.dk
Alle ønskes en god sommer, vi ses til efterårsprogrammet.
Ønsker nogen at modtage indlægget til avisen
tidligere kan dette gøres ved at sende e-Mail
adresse til Formanden.
Se også vores hjemmeside på
http://www.dragonforening.dk/ klik på ”Afdelinger” for at finde din egen forening.

Sønderjysk
Dragonforening
Formand:
Flemming Jensen
Alssundvej 25, 6400 Sønderborg
Tlf. 74 48 64 92
E-mail: toudahl.arnborg@gmail.com

Foreningen byder
velkommen til...
Morten Behrends Schmidt
Bynavn : Sønderborg.
Indkaldt 1984 som konstabel.

Siden sidst...

Sønderjysk Dragonforening har afholdt Bestyrelsesmøde hos Kasserer Bruno Terp, Møllegade
2, Hellevad tirsdag den 29. april 2014.
Dagsorden.
1.Orientering fra formanden.
2. Planlægning af Sommerudflugt.
Sommerudflugt.
Den årlige sommerudflugt går til
Møllers Maskinfabrik
Tøndervej 7.
Vedsted.
6500 Vojens.
Fabrikken laver komponenter til vindmøller.
Turen er fastlagt til onsdag den 18. juni 2014.
Kl.09.30.
Tilmelding senest den 13. juni 2014 til kasserer
Bruno Terp på tlf.74 66 93 55 / Mob 24 49 08 98.

Stort udvalg i sportspræmier!
Guldsmedeforretningen
Yelva Rogers
v/Jeannette Rogers
Nørregade 17 Holstebro
Telf. 97 42 01 51

Mødested på fabrikken Kl.09.30. Bestyrelsesmedlem / fanebærer Egil J. Wind er sponsor for
morgenkaffen. Efter rundvisningen på fabrikken
kører vi ud til Haderslev Dyrepark, hvor vi nyder
vores medbragte mad og drikke. Når vi har set
nok af den skønne natur og dyrene, kører vi op til
Nis Richard og Ruth som igen har stillet lokalitet
til rådighed for foreningen. Sønderjysk Dragonforening vil være vært for en gang grillpølser.
Drikkevarer skal man selv medbringe.
Bestyrelsen håber på god tilslutning. Så mød op
dragoner, og lad os igen få en hyggelig dag med
vores dragonesser.
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Vest- og Sydjydsk
Dragonforening
Formand:
Svend Pedersen
Bækgårdsvej 29, 6900 Skjern
Tlf. 97 35 10 75
E-mail: svend.skjern@mail.dk

Foreningen JDR og DDS
ønsker tillykke til følgende medlemmer
80 år. Eilif Olesen
Midtbyvej 2 Nr. Bork. 6893 Hemmet. Indkaldt
den 11.november 1954. Stamnummer: 221046.
Bynavn: BORK.
Eilif fylder 80 år den 21 juni 2014.
75 år. Ingo Lausten
Vardevej 71, 6880 Tarm. Indkaldt den 2. marts
1959. Stamnummer: 421632. Bynavn: BALLUM.
Ingo fylder 75 år den 31 august 2014.

Dødsfald

Osmund Forum (1923 – 2014)
Vores mangeårige medlem Osmund Forum er
stille sovet ind den 4. april 2014.
Osmund opnåede at fejre sin 90 års fødselsdag
den 18. november 2013.
Æret være hans minde.

Siden sidst...
Generalforsamling
Vest-og Sydjydsk Dragonforening har den 28
marts 2014 afholdt generalforsamling på Restaurant Stavsø.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Erik Lykkebo blev valgt til dirigent.
Formanden holdt 1 min stilhed for de kammerater som var gået bort i det forløbne år.
Derefter orienterede han fra præsidiemødet og
om de aktiviteter der var planlagt i anledning
af Hærens 400 års jubilæum i 2014. Han orienterede om sommerudflugten til Filsø, hvor Dragonforening Herning havde været med. En på
alle måde en vellykket dag som sluttede med grill
hos Eilif og Tove i Bork.
Beretningen blev godkendt.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
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Regnskabet blev godkendt.
På valg til bestyrelsen var: Jeppe Didriksen, Ingo
Lausten, Eilif Olesen, Svend Pedersen og Svend
Aage Sørensen. Alle blev genvalgt.
Svend Andreasen ønskede ikke genvalg som revisor. Valgt blev William Johansen.
Det blev vedtaget at sommerens udflugt går til
Brunkulslejrene i Søby ved Herning.
Formanden planlægger turen sammen med
Dragonforening Herning.
Formanden takkede de fremmødte dragoner og
dragonesser. Der blev holdt et konstituerende
bestyrelses møde. Bestyrelsen konstituerede sig
således:
Formand: Svend Pedersen,
Kasserer: Bent Henriksen,
Sekretær/referent: Erik Lykkebo.

Herning og omegns
Dragonforening
Formand:
Finn Hansen, Skjernvej 55, 7400 Herning
Tlf. 97 14 91 30
E-mail: toudahl.arnborg@gmail.com

Foreningen JDR og DDS
ønsker tillykke til følgende medlemmer
90 år. J. Fogtman Jensen,
bynavn Heibøl, Rugvænget 2, Uhre, 7330 Brande.
Fylder 90 år den 19. juli 2014.
75 år. Ole K. Jacobsen,
bynavn Timring, Kærvænget 16, 7480 Vildbjerg,
fyldte 75 år den 18. april 2014.
75 år. Henning Thybo Møller,
bynavn Ettrup, Bindstowvej 8, Ørre, 7451 Sunds,
fyldte 75 år den 22. april 2014.
85 år. Jacob Nørskov Lundgaard,
bynavn Vennerslev, Lundgaarde 11, 8620 Kjellerup, fyldte 85 år den 27. april 2014.

Fremtidige aktiviteter...

Herning og Omegns Dragonforening planlægger en sommerudflugt lørdag den 9. august til
Søby Brunkulsmuseum samt en køretur gennem
området. Efterfølgende grill og hyggeligt samvær på Nørreholmvej 3, Hoven. Vestjysk Dragonforenings medlemmer indbydes. Tidspunkt og
mødested i Dragonens augustnummer.

JDR´s Soldaterforening
Aalborg & Omegn

Sydfyns
Dragonforening

Formand:

Formand:

Børge Buus
Stationsmestervej 6, 1.th. 9200 Aalborg SV
Tlf. 40 58 35 68
E-mail: bkbuus@gmail.com

Emil Rasmussen
Lindekildevej 14, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 20 93 83 67
E-mail: emilkaren7@gmail.com

Foreningen JDR og DDS Foreningen JDR og DDS
ønsker tillykke til følønsker tillykke til følgende medlemmer
gende medlemmer
80 år. Kristian Ejner Kristensen,
Skørpingvej 5A 1.dør 17, 9575 Terndrup, kan
den 11. august 2014 fejre sin 80 års fødselsdag.
Kristian blev indkaldt i 1954 til Stabseskadronen
og fik nr. 221037 Jetsmark. K.E. var formand
for foreningen fra 1996 – 2007, og æresmedlem
siden 2009.
75 år. Egon Møller Pedersen,
Linalyst 37, 9610 Nørager, kan den 11. september 2014 fejre sin 75 års fødselsdag. Egon Møller
Pedersen blev indkaldt i 1961 til 3 KVGESK og
fik nr. 518360 Løvel.

Siden sidst...

Den 8. marts fejrede 19 dragoner og dragonesser
foreningens 70 års jubilæum på Skalborg Kro.
Den 3. april sluttede forårets møderække med
spisning, skydning og bankospil. Herunder modtog Egon Jensen vandrepokal for skydning og
Henning Larsen fik Kampvognspokalen

75 år. Erik Christensen
Medlem af bestyrelsen fylder 2. juli 75 år.
Indkaldt den 1. januar 1959.
Stamnummer 421578 Bredsten.
Adr. Gundestrupvej 7, 5762 V, Skr, Tlf. 62243655.

Dødsfald
Svend Åge Albeck (1957 - 2014)
Bestyrelsesmedlem og fanebærer i Sydfyns Dragonforening.
Det er meddelt foreningen at vort medlem siden
1978; kleinsmed Svend Åge Albeck fra Vester
Skerninge er afgået ved døden den 27. april
2014. Svend Åge Albeck var i 25 år ansat som
klejnsmed på DAMAS i Vester Åby. S.Å.Albeck
blev indkaldt til JDR i november 1973 til 2 KVG.
og blev tildelt bynavnet Ollerup.
Ære være hans minde.

Siden sidst...

Generalforsamling
Sydfyns Dragonforening har afholdt ordinær
generalforsamling den 12 marts 2014.
Vi mødtes i Ulbølle skytteforening hvor vi afholdt
præmieskydning på 15 m. bane for dragoner og
dragonesser. Efter skydningen spisning hos formanden, hvor fruen serverede gule ærter. Efter
middagen afholdtes generalforsamlingen. Alle
valg var genvalg. Uddeling af præmier ved kaffen og derefter hyggeligt samvær for dem som
var mødt op.
Med hilsen fra Sydfyns Dragonforening
v/Emil Rasmussen
formand
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Meddelser fra...

Prinsens Livregiments Soldaterforening
Ærespræsident Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
Foreningen for alle der brænder for ånden
ved Prinsens Livregiment
Landsformand:

Vicelandsformand:

Landskasserer:

Jens Christian Lund (MR).
Sct. Mogens Gade 31
8800 Viborg
Mobil: 53 63 06 45
E-mail: jens.c.lund@gmail.com

Peder Korshøj (MR).
Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro
Tlf. 86 65 90 43
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Poul Erik Timm (MR).
Århusvej 111,
8900 Randers
Tlf. 86 42 02 11
E-mail: timm@timm.dk

Fødselsdagsfonden
Formand:

Mogens Pedersen
Tlf. 20 45 48 45
E-mail: mtp@turbopost.dk

Kasserer:
Henning Kristensen (MR)
Toftefaldet 1, 8240 Risskov
Tlf. 86 21 25 17
E-mail: toftefald@kristensen.mail.dk

Sekretær:
Poul Erik Rasmussen (MR)
Rosenvang 31, 8543 Hornslet
Tlf. 86 99 60 35 - Mobil: 51 86 06 35
E-mail: polleras43@hotmail.com
GIRONR.: 01 KONTONR.: 2003309
Niels Winther Erichs, Sverige............kr. 125,00
Poul Staun, Nibe................................kr. 100,00
Svend Aage Henriksen, Skals............kr. 50,00
Ivan Mikkelsen, Brædstrup................kr. 150,00
Jørgen Ørsøe Juul, Viborg.................kr. 69,00
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Poul E. Jensen Frandsen, Ryomgård.kr. 100,00
Pauli Johansen, Viborg......................kr. 100,00
Kaj B.Christensen, Viborg.................kr. 100,00
Niels Erik Madsen, Hammel..............kr. 100,00
Jørn Termansen, Karup.....................kr. 100,00
Poul Erik Adamsen, Horsens.............kr. 100,00
Svend- Erik Kragh Olsen, Hals..........kr. 100,00
Henrik Hvidegaard, Allerød..............kr. 200,00
Claus Langvad, Viborg......................kr. 100,00
Knud Erik Kristensen, Viborg ..........kr. 100,00
Birger Reslow, Odense......................kr. 100,00
Birger Tretow-Loof, Beder.................kr. 200,00
Tommy Ballegaard, Børkop................kr. 100,00
Knud Børge Brohus...........................kr. 100,00
Poul Erik Timm, Randers...................kr. 200,00
Niels Grejs Nielsen, Viborg ...............kr. 200,00
Leif Schouboe, Holstebro..................kr. 100,00
Anker Magne Fonnesbæk, Herning...kr. 200,00
Preben Isager Troelsen, Herning......kr. 100,00
Poul Erik Jensen, Viborg....................kr. 50,00
Niels J.Mikkelsen, Arden...................kr. 100,00
Poul-Erik K.Andreasen, Bjerringbro..kr. 100,00
Ulæseligt indbetalingskort................kr. 100,00

18 April
1864 Dybbøl

Først vil jeg gerne byde alle jer, der i den senere
tid er blevet medlemmer, velkommen i vorAf
forenFanebærerne Herning afdelingen
ing.
En storslået mindeceremoni var arrangeret i
Sønderborg i anledningen af 150 året for slaget
på Dybbøl Banke. Nederlaget i 1864 var hårdt
ved Danmark, vi mistede over 5000 soldater, ca.
1/3 af vort landområde og 1 million indbyggere.
Dette tab prægede rigtig mange familier i hele
landet i lang tid.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe og
Prins Henrik deltog med blandt andet kransenedlæggelse og tale. Deri sagde Dronningen
også:” at tiden læger alle sår, vi blev forsonet,
ja men det krævede viljestyrke fra begge sider.
D.18. april er aldrig glemt, men blevet et minde
vi ærer.” Vores statsminister Helle Thorning
Smith holdt også tale, og forsvarsminister Nicolai Vammen.
Natten til d 18 havde det regnet og blæst, så det
var spændende at stå op om morgenen, for at
se vejret. Der var en frisk vind, det var overskyet, men med få solstrejf op ad dagen, det holdt
tørvejr hele dagen. ”Tak for det”

Der deltog ca. 65 faner, et FLOT SYN, mange forsvarsbrødre m.m. Prinsens Livregiment deltog
med fane fra Herning afd. Vi hyggede os meget
med de andre fanebærere, og var fint placeret
i en lang række på en lille vold, lige overfor
scenen, godt nok på lidt afstand, men vi kunne
både høre og se, det var dejligt.
Efter den ceremonielle del, blev vi trakteret med
sandwich og vand, og så var der frit slag mellem
mange ting, der var nok at se på, teater, musik
især for børnene. Der blev udkæmpet ”slag” af
udklædte soldater og ”rigtige” kanonslag.
Ja Sønderborg havde lagt et stort arbejde i at fejre 150 års jubilæet.
Det blev en rigtig god dag!
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Udstationering til Polen
– en udfordring
og en stor oplevelse

Mit navn er Carsten Mørkenborg, jeg kom til
Prinsens Livregiment i december 1979 fra Hærens Officersskole og våbenkursus ved Kampskolen. Efter forskellig tjeneste ved eskadronen og
i I bataljon tog jeg i 1985/86 til Cypern på Hold
44 og derfra til Vestre Landsdelskommando som
efterretningsofficer. I december 1988 tilbage til
regimentet for at være chef for stabskompaniet
i hele 1989 og derfra på generalstabskursus i
København. Efter tjeneste ved BALTAP og ved
Hærens Operative Kommando (HOK) i Karup og
som Chef/Operationssektion ved 1. Jyske Brigade
kom jeg i 1997 tilbage til regimentet som chef
for II bataljon, hvilket desværre blev min sidste tjeneste hjemme ved regimentet. Resten af
min tjeneste forrettede jeg ved det britisk ledede
korpshovedkvarter (ARRC) i Mönchengladbach i
tre år, i NATO-staben i Karup (inkl. en mission til
Kabul), AFDCH i HOK i fire år og endelig de sidste fem år i korpshovedkvarteret i Stettin, Polen
som Chief Operations.
Hele denne indledning skal kun tjene to formål:
At nogen måske kan genkende navn og tjeneste
og forhåbentlig have gode minder med dette
samt for at oplyse om en bred og nuanceret baggrund for min sidste udstationering og de oplevelser jeg og min hustru fik ud af det. Kort fortalt
kan det sammenfattes til: Udfordrende, lærerigt
og sjovt. Vi havde fem dejlige år i Stettin!
Men hvad er Stettin og hvilken tjeneste kan
man forrette der. Stettin er en universitets- og
havneby placeret ved den nordlige munding af
Oderfloden i det nordvestligste hjørne af Polen,
og kun ca. 15 km fra grænsen til Tyskland. Her
ligger nu det hovedkvarter, som tidligere var
placeret i Rendsborg, og som siden flytningen
22 | Dragonen

fra Rendsborg er vokset fra tre nationer (Danmark, Tyskland og Polen) til nu 13 nationer som
bidragydende. Hovedkvarteret hedder nu HQ
Multinational Corps Northeast (MNC NE). Den
danske del af staben tæller 20 officerer og befalingsmænd af de 200 militære stillinger i alt.
Der er desuden et lille Dansk Element med en
chefsergent og en korporal samt tre lokale polske
medarbejdere som sørger for det meste af den
militære administration samt danskernes samspil med polske myndigheder. Og det er en kæmpe hjælp at have dette element – specielt fordi
det er hamrende svært at lære polsk så man kan
klare sig, og så er bureaukratiet meget omfattende
og en hel
del anderledes
end man (pens.)
er vant
Af Carsten
Mørkenborg,
oberstløjtnant
til fra Danmark
Af HQ MNC NE opgaver vil jeg blot omtale de
to som fyldte mest i min tjeneste, nemlig at
bidrage til oplæring af officerer fra nye NATO
medlemslande i NATO procedurer samt bidrage
til at integrere nye medlemslandes militære styrker i NATOs Styrkestruktur. Den første gjorde vi
i det daglige med alle de forskellige landes tjenstgørende officerer og befalingsmænd (BM) samt
på øvelser. Det var en stor fornøjelse at være
chef for operationsafdelingens 11 officerer og BM
fra Tyskland, Polen, Slovenien, Estland, Lithauen, Tjekkiet, Kroatien og Danmark. Det var også
udfordrende, at finde styrker og svagheder ved
alle disse vidt forskellige personer med meget
forskellige forudsætninger og udvikle disse, men
det var en stor hjælp at den laveste fællesnævner
faktisk lå ret højt på skalaen og der derved var
virkelig god basis for videreudvikling. Denne del
af jobbet var nok den jeg nød mest og som også
var sjovest – men tillige lærerigt - for mig personligt. Dagligt samarbejde i et multinationalt
miljø er udfordrende, lærerigt og morsomt – heldigvis.
MNC NE laver desuden øvelser for de bidragydende land efter ønsker fra disse, ligesom korpset
deltager i øvelser lavet af andre højere hovedkvarterer. Her skal jeg da – lidt dagsaktuelt –
nævne samarbejdet med den polske værnsfælles
HQ som har bedt om MNC NE deltagelse i en stor
stabsøvelse hvert andet år hvor temaet er forsvar
af Polen mod en udefra kommende fjende. Desuden laver korpset stabsøvelser, hvor de nyeste
NATO strategier afprøves og indøves for de deltagende stabe – de såkaldte CRYSTAL EAGLE øvelser. I 2013 foregik denne øvelse i Nymindegablejren i Danmark. Det turde være indlysende at

disse store øvelser giver en operationsafdeling
masser af arbejde og oplevelser.
Men også rent privat var opholdet i Polen og Stettin en stor og dejlig oplevelse. Vi fik en godt hus
at bo i med lidt plads til liggende gæster, som er
meget nødvendigt, når man gerne vil have besøg
af familien mv. fra Danmark – de smutter jo ikke
bare lige hjem igen efter en middag og kaffen.
Og så er Stettin en dejlig by med gode forretninger, centre, kulturliv, parker og idrætsfaciliteter.
Men ja, der er mange store grimme boligblokke
stadigvæk, men de bliver saneret og vedligeholdt
bedre, og lejligheder slåes sammen for at leve
op til nutidige krav og standarder. Polakkerne er
næsten lige så stolte over og arbejdsomme med
deres hjem og boliger som danskerne. Vi nød
meget koncert- og operatilbudene i byen samt
mulighederne for at gå ud at spise til meget
overkommelige priser. Og det blev ikke ringere af
at der er virkelig gode offentlige transportmidler
eller meget billige taxaer (efter danske forhold),
så der er ingen grund til at køre selv, når man
skal i byen for at more sig. Vi oplevede dog også,
at antallet af biler i byen steg ret meget i perioden, og at kvaliteten af disse biler var imponerende god.
Som regel bedre end de danske. Men jeg vil nok
lige fremhæve samværet og sammenholdet med
de andre danskere i HQ. Det var en forrygende
god oplevelse at være en del af dette. Det viste
sig især i forbindelse med, at MNC NE leverede
ca. 120 officerer og BM til hovedkvartererne i Kabul i januar – august 2010. Dette indebar at

næste alle danske stabsmedlemmer var udsendt
samtidig og at det danske element stod for støtten til familierne. Det virkede utrolig godt, men
vi brugte også meget af det som PLR har stået
for i forbindelse med støtten til udsendte og
pårørende. Men det interne sammenhold og sociale forbindelser på kryds og tværs har givet os
venner for livet og minder vi meget, meget nødig
ville have været foruden.
Og så skal jeg da også lige nævne nogle af de
dejlige ture og mini-ferier m.v. vi gjorde rundt
i Polen. Det er et dejligt land som har masser at
byde på, både rekreativt med strande, bjerge,
søer og museer mv. Byer som Poznan, Krakow og
Gdansk kan meget anbefales, men der er mange
flere som også fortjener et besøg. Og fordelen er
jo at det stadig er relativt billigt at være turist
i Polen, men skynd jer. Den polske økonomiske
udvikling står bestemt ikke stille, tværtimod, så
stigende priser er noget vi også har oplevet. Et
enkelt hjertesuk er der dog afslutningsvis. Polakkerne har investeret milliarder af euro i deres infrastruktur med veje, jernbaner mv., men der er
lang vej igen. De bliver ikke færdige med vejene
i min levetid; men der er godt nok også mange
af dem.
Men alt i alt havde min hustru og jeg en rigtig
dejlig tid i Polen, såvel arbejdsmæssigt, privat og
socialt. Og vi vil blive ved med at komme tilbage
til dette spændende land, som ligger lige udenfor
vor nationale dørtærskel.
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Viborg
afdelingen
Stiftet 17. februar 1954
Formand:
Peder Korshøj (MR)
Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro
Tlf. 86 65 90 43
Mobil: 23 32 43 66
E-mail: pkorshoej@youmail.dk

941 medlemmer, hvilket er en fremgang på 17
medlemmer. Udviklingen fortsætter, idet vi i år
allerede har fået 25 nye medlemmer. I kender
sikkert en tidligere soldat fra regimentet, der ikke
er medlem – endnu. Få fat i pgl. og skaf et nyt
medlem. De nye medlemmer i 2014 er hovedsageligt kommet fra Facebook via den side, der
hedder ”Prinsens Livregiments 1657 – 2005”.dt
om årets aktiviteter.
Vi har fortsat samarbejdet med Dragonforeningen i Holstebro. Den 16. april havde vi arrang-

Siden sidst...
Generalforsamling den 18. marts 2014
Der deltog 50 medlemmer
Formandens beretning for år 2013 (reduceret.)
Det fulde referat kan ses på hjemmesiden)
Vi har i løbet af 2013 mistet gode kammerater og
medlemmer, der er afgået ved døden:
Egon Hansen, Thisted, Ingemann Pedersen, Viborg, Jørgen Højvang, Humlebæk, P.B. Møller, Viborg, Knud S. Nicolaisen, Harlev J., Verner Gade,
Vejrumbro, Mads Eigild Mikkelsen, Nykøbing
Mors, Carl Aa. Christensen, Nordborg, Erik Nielsen, Snedsted, K.E. Clausen, Nørresundby, Ejnar
Gunnar Christensen, Vrå.
Æret være deres minde.

Det er bestyrelsens vurdering, at 2013 har været
et godt år for foreningen. Økonomisk har året
givet et lille underskud, men vi slutter med en
beholdning på ca. 255.000. Vi startede året med
at være 647 medlemmer. Vi har fået optaget
Musikerne i Prinsens Musikkorps som medlemmer, så det blev i alt til 72 nye medlemmer,
hvilket har medvirket til en netto fremgang på 32
medlemmer. Ved udgangen af 2013 var vi 679
medlemmer i vores afdeling. På landsbasis er der
24 | Dragonen

eret rundvisning i Viborg Domkirke og derefter
spisning. Det måtte desværre aflyses, idet der
ingen tilmeldte var fra Holstebro og kun 7 herfra.
Den 14. maj var vi på aftenudflugt med 33 deltagere. Vi havde valgt at besøge Viborg Miniby,
hvor vi fik en rundvisning i værkstedet og derefter så de færdige bygninger.
Jubilarstævne:
Vi var igen heldige med vejret, da vi den 8. juni
afviklede vores jubilarstævne med ca. 130 deltagere. Det var lidt færre, end der plejer at være.
Tak til jubilæumsudvalget for et godt arbejde.
Den 8. september afvikledes årets fugleskydning
med 14 deltagere. Karl Buksti blev årets fuglekonge. Herefter var der frokost og præmieoverrækkelse.
Den 30. oktober deltog 36 medlemmer og
pårørende i bowling med spisning i Bowl´n Fun.
Kirsten Fruergaard og Denis Nielsen fik præmie
for det bedste resultat.
61 medlemmer og pårørende deltog i vores julefrokost den 1. december i Cafe Stationen. Vi fik
en udvidet juleanretning, spillede lotterispil og
hyggede os med hinanden. En god dag. Den gav
et betragteligt underskud, så næste gang må I
forudse at yde en lidt større brugerbetaling.
Vores fane har deltaget i arrangementer således:
Ved Hjemmeværnets nytårs-gudstjeneste i Vi-

borg Domkirke, den 4. maj ved mindemuren ved
domkirkepladsen, ved march gennem byen den
15. juni på Valdemarsdagen, ved Rindsholm Kro
den 4. juli, ved flagdagen den 5. september og
ved regimentets fødselsdag den 30. november.
Herudover har fanen været tilstede ved begravelser og bisættelser af afdøde medlemmer. Tak til
fanebærer og hjælpere.
Der er ca. 9- 10 skytter, der 2 gange om måneden
mødes for at skyde, om sommeren på udendørs
bane og om vinteren på indendørs bane. De er
meget dygtige, og både i 4 -kantskydningen på
200 m og på 15 m vandt vore skytter pokalen.
Kontaktudvalgets pokaler på 15 m gik til Bent
Svejstrup og på 200 m gik den til Knud Erik
Holm. Stort tillykke til skytterne. En stor tak til
Bent, fordi du tager dig af ledelsen i skydeudvalget.
Vore udsendte soldater gør en stor og farlig indsats for Danmark i Afghanistan og i andre
brændpunkter. Selvom vi nu har trukket vore
kampenheder hjem er vi stadig repræsenteret
med udsendte. Vi skylder dem dyb respekt og
anerkendelse for deres arbejde under vanskelige
forhold. Når I møder dem i dagligdagen, kan I gå
hen til dem og sige tak for indsatsen.

rater for godt og konstruktivt samarbejde og for
jeres løsning af opgaverne under mit jævnlige
fravær. En særlig tak for godt arbejde i bestyrelsen til Knud Erik Kristensen, der nu har valgt
at forlade bestyrelsen.
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskabet blev godkendt.
Der var nyvalg af Klavs Niebuhr, Karup, til bestyrelsen og genvalg til formanden, Peder Korshøj,
Rødkærsbro.
Efter generalforsamling var der overrækkelse
af medaljer og ”Gloria Finis ” til 25 års og 50
medlemmer af foreningen.
Aftenen sluttede med fællesspisning i lokalerne
hos Madam Sund i den gamle kostforplejning/
cafeteria.

Hundredemandsforeningen Stiftet 1947
Formand:
Søren Sørensen (MR) Tlf. 25 33 32 72

Køb bogen Gloria Finis
den koster kun kr. 50,00

Jeg vil til slut rette en tak for den støtte, der i
årets løb er givet til vores forening. Tak til jer
medlemmer, for opbakning og deltagelse i vore
arrangementer, tak til jer, der har tegnet nye
medlemmer, Tak til Viborg Kommune for praktisk
og økonomisk støtte, tak til medarbejderne ved
kaserneelementet, som vi fortsat kalder det, tak
til Kontakt-udvalget for et godt samarbejde, tak
til den lokale presse for stor imødekommenhed,
når vi har et budskab, som vi gerne vil have ud.
Tak til vores redaktør af bladet for at bearbejde
og optage indlæg fra vores forening.
Endelig en stor tak til mine bestyrelseskammeDragonen | 25

Herning
afdelingen

Aarhus
afdelingen

Stiftet 20. juni 1930

Stiftet 5. november 1973

Formand:

Formand:

Jens Henry Jensen (MR)
Vester Allé 29, Hammerum, 7400 Herning
Tlf. 97 11 85 51
E-mail: jens.henry@mail.tele.dk

Jan Vinther Magnussen (MR)
Drosselvej 8, 8544 Mørke
Tlf. 86 37 70 60
Mobil: 40 17 70 60

Siden sidst...

Siden sidst...

Den 24. april mødtes Forsvarsbrødrenes Herning afdeling og Prinsens Herning Afdeling til den
halvårlige dyst i Herning Bowlinghal.
Det blev en fornøjelig aften med både striks,
spare og skud i renden, men også keglerne blev
lagt ned.
Resultatet blev:
Prinsens med 8 spillere og de væltede i alt 1019
kegler.
Det giver et gennemsnit på 127 kegler pr. spiller.
Forsvarsbrødrene stillede med 11 spillere og de
væltede 1013 kegler.
Det giver et gennemsnit på 101 kegle pr. spiller.
Bedst placerede hos Prinsens Livregiments Soldaterforening var:
1.
Henning Rømer med
176 kegler
2.
Preben Troelsen med
153 kegler
3.
Henry Bjerg med		
136 kegler
Bedst placerede hos Forsvarsbrødrene var:
1.
Knud Nielsen med
157 kegler
2.
Benny Nielsen med
134 kegler
3.
Karsten Bothe med
122 kegler
Efter kampen var der kaffe , hvor snakken gik livligt og hvor præmierne blev overrakt.
Vi sender her en hilsen til vores trofaste hovedtaler, Kurt Nygaard Pedersen, der havde fået forfald på grund af sygdom. Vi ønsker god bedring.
Der bliver mulighed for revanche torsdag den
25. september 2014 kl. 1900 samme sted. Mere
om dette i august.nummeret.
Referent: Preben . Troelsen

Prinsens Livregiments Soldaterforening – Aarhus
afdelingens generalforsamling. Foreningen afholdt sin ordinære generalforsamling den 18.
marts 2014 i Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers lokaler.
Efter formandens velkomst til de fremmødte
medlemmer og til landsformand Jens Chr. Lund
blev Ove Grøn valgt som dirigent. Formanden
aflagde en kort beretning, hvori han omtalte de
arrangementer, hvor foreningen og foreningens
fane har været repræsenteret i det forløbne år.
Derudover nævntes skydeaktiviteterne, samt
at foreningen i 2013 er fyldt 40 år, hvilket blev
markeret ved en kammeratskabsaften den 5. november.
Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren omdelte det reviderede regnskab.
Den ordinære drift viser et overskud på ca. 400
kr., men som følge af en besluttet afskrivning af
tilgodehavende er foreningens status reduceret
med ca. 1.800 kr. Foreningen har dog en positiv
egenkapital på ca. 2.500 kr. Kassereren oplyste,
at kontingentet til de samvirkende soldaterforeninger er nedsat til 7,50 kr. pr. medlem tidligere
15,00 kr.)
Regnskabet blev godkendt.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Alle valg var genvalg, således blev følgende
valgt:
a. kasserer: Jens Ulsted Sørensen
b. bestyrelsesmedlemmer:
		 Ove Grøn og Niels Jørgen Ravn Sørensen
c. bestyrelsessuppleant: John Larsen
d. revisorer: Poul Erik Adamsen og
		 Hans Peter Krupsdal
e. revisorsuppleant: John Larsen
f. fanebærer: Niels Dürr
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Under eventuelt drøftedes mulighederne for en
tættere kontakt til foreningens medlemmer ved
brug af elektroniske medier – sms eller e-mail.
Emnet behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
Landsformanden orienterede om bladet – som
nu hedder Prinsens for PLS-medlemmer. Det er
i god gænge med annonceindtægter over det
budgetterede og vil udkomme 6 gange pr. år.
Derudover orienterede landsformanden om aktiviteter i forbindelse med vor ærespræsident,
Prinsgemalens 80 års fødselsdag den 11. juni.
Gennem sponsorater fra kommuner med tilknytning til regimentet og Salling Bank er tilvejebragt
midler til et portræt af Prinsgemalen i uniform,
som vil blive overrakt den 28. maj.
Derudover vil der blive afholdt en koncert med
Prinsens Musikkorps og oplæsning af Prinsgemalens digte i Tinghallen den 30. oktober.
Afslutningsvis nævnte landsformanden, at der er
god aktivitet omkring mindelokalerne.
Generalforsamlingen afsluttedes med kaffe.

Aalborg
afdelingen
Stiftet 15. januar 1946
Formand:
Karl Erik Nørholt (MR)
Molbjergvej 20, 9240 Nibe
Tlf. 98 35 17 60
E-mail: storemosehus@gmail.com
Fra Cimbrernes og Vendelboernes domæne.
Vinterskydning.
Så er vinterskydningen slut, det blev fejret med
et rigtigt godt bord med alt godt fra havet, og
alt godt fra havet skal jo svømme så det blev en
festlig aften, men det væsentlige er jo årets skyderesultater som var følgende.
Damer
Guld. Agnes Larsen
Sølv. Inger Andersen
Bronze Lone Pedersen
Mænd.
Guld Kar Erik Nørholt
Sølv Svend Erik Sørensen
Bronze Christen Pedersen

Fugleskydning:
Der afholdes fugleskydning søndag den 13. august kl. 1000 i skydekælderen Gl. Lindholm
skole, Gl. Lindholmvej 65.
Der startes med antrædning kl. 1000, hvorefter
fanen føres frem. Fuglekongen afgiver det første
skud på fuglen. Der holdes pause for frokost kl.
1200, hvor der kan købes pølser, øl og vand til
lave priser. Efter frokosten skydes der til brystpladen er faldet og umiddelbart derefter er der
præmieuddeling. Vi forventer at skutte ca. kl.
1400.
Mød talstærkt op til en god fugleskydning.
Sommerudflugt lørdag den 30. august.
Så er det igen Aalborg-afdelingens tur til at arrangere vores sommertur. Vi har rigtigt lagt os i
selen for at lave en rigtig god dag i Rebild bakker. Vi mødes ved Rebild Vandrehjem, Rebildvej
23, 9520 Skørping kl. 1030. Når alle er samlet
serveres der brunch. Derefter køres der til Tindbæk kalkmine, Røde Møllevej 4 9520 Skørping,
hvor vi skal være kl. 1200, da der er rundvisning med guiden Martin Bjerring, så vi kan få lidt
opdatering. Guiden møder vi på p-pladsen ved
kalkminerne. Rundvisningen varer ca. en time.
(Husk en varm trøje). Efter turen i minerne køres
der til Spillemands-jagt og skovbrugsmuseet.
Der kan man på egen hånd gå rundt for at kigge
på tingene. Der afsluttes med kaffe og kage samt
underholdning i em halv time ved to Rebild Spillemænd.
Alt dette til den lave pris af 150 kr. pr. person.
Tilmelding senest den 22. august til Mogens Pedersen, 20454845 eller e-mail: mtp@turbopost.
dk
Mogens Pedersen. Sekretær.
Der sker altid noget i Aalborg afdelingen,
så mød op.
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21. JUNI

Fødselsdagsliste
FRA 16. JUNI TIL 15. AUGUST

REDAKTIONEN UNDSKYLDER

I sidste nummer af PRINSENS havde vi desværre glemt, at disse to gamle kæmper kunne
fejre fødselsdag den 29. April.
1963 591635 TKMP Kern Kristensen,
Havrevænget 2, 9632 Møldrup. 69 år
1968 797132 1/I Tommy Qvist, Strubjerg 190,
9400 Nørresundby. 66 år

16. JUNI

1965 673953 I/PLR Arne Virklund Pedersen,
Egernvej 54, A 8643 Ans By. 70 år
1982 UDDKMP Jørgen B. Pedersen, Bredkær
Tværvej 72, 8250 Egå. 52år

17. JUNI

1991 STKMP Per Bak Nielsen, Vandværksvej 2,
4241 Vemmelev. 44 år
1956 3/II Kai Svendsen, Østre Allè 76, 2 th.
9000 Aalborg. 78 år

18. JUNI

1985 STKMP/PLR Carsten Gaaei, Vinkelvej 77,
8800 Viborg. 51 år
1949 1111 5/20 Knud Henneberg Bay, Slesvigsgade 32, 8800 Viborg. 86 år
1967 757206 2/I Kaj Birkmann, Thorsagervej 2,
B. 8544 Mørke. 68 år
1973 GKMP Svend Erik Pedersen, Ilskov Hovedgade 25, 7451 Sunds. 61 år

19. JUNI

Peter Wulff Andersen, Himmerlandsgade 23,
9560 Hadsund. 79 år
1997 STKMP/1/PLR Keld Lorenzen, Kirkebækvej
52, 8800 Viborg. 38 år
1977 2 KMP/PLR Albert Gadegaard Mørcke, Lille
Ravningvej 6, 7182 Bredsten. 55 år
1980 STKMP/2JBDE Bente E. Raunholdt Pedersen, Sigurtgade 16, A. st. th., 2200 København.
53 år

20. JUNI

1973 TMTDEL/STKMP/PLR Poul Arne Jensen,
Sct. Mathiasgade 62, 4. th. 8800 Viborg. 66 år
2002 Musikkorps/PLR Babara Vestfalen Laursen,
Lillehammervej 26, 8600 Silkeborg. 39 år
1981 MUK/PLR Niels Grejs Nielsen, Skottenboreg 36, B. st. 8800 Viborg. 66 år
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1967 752286 1/I Jørgen Kristiansen, Hovedgården 9, 6823 Ansager. 69 år
1991 STKMP/I Christian Mogensen, Myrhøjvej
22, 9640 Farsø. 44 år
1972 1169 STKMP/I Henning Hald Poulsen,
Ingefærvej 19, 8800 Viborg. 62 år

22. JUNI

1945 3/9 Laust Skovfoged Bach,Violvej 22,
Østerbjerregrav, 8920 Randers NV. 91 år
1983 STKMP 2PLR Mogens Bahnsen, Bissenvej
32, 7000 Fredericia. 50 år
1960 465220 TKMP Peer Stensgård Knudsen,
Algade 34, Koldby 7752 Snedsted. 73 år
1963 AKMP/SLFR Jens Christian Lund, Sct.
Mogens Gade 31, A.st. 8800 Viborg 69 år

23. JUNI

1964 634186 3/I Aage Andersen, Spergelvangen 22, 8920 Randers NV. 70 år
1966 2/I Bent Hansen, Stormstræde 32, 6792
Rømø. 71 år
1961 512519 2 KMP/3 REG Erik Høgh, Sølvvej
29, 7870 Roslev. 72 år

24. JUNI

1980 STKMP/BDE Bjarne Frederiksen, Søndergade 29, 8840 Rødkærsbro. 52 år
1966 Ole Engberg Madsen, St. Sct. Pedersstræde 5 A, 1. 8800 Viborg. 70 år
1954 232812 KMPT/I Alex Mahler, Strands
Havvej 20 A, Strands 8420 Knebel. 80 år

25. JUNI

1954 232557 MTKMP/3R Erik Andreassen,
Sønder Allè 57, 8800 Viborg. 80 år

26. JUNI

1980 1/1/PLR Christian Marschall, Huginsvej 24,
8800 Viborg. 56 år

27. JUNI

1969 1963 1/I Jan Flintholm, Fårupsparken 69,
7900 Nykøbing M. 67 år
1968 797218 STKMP/I Lars Kjeldgaard, Rantzausvej 11, 9460 Brovst. 66 år

28. JUNI

1962 558854 1 KMP/PLR Martin Håkonsen,
Strandgade 14, 6950 Ringkøbing. 71 år
1967 2BAT Jens Vilhelm Kjærhede, Ginderskovvej 8, Feldborg, 7540 Haderup. 67 år

29. JUNI

1962 558854 1 KMP/PLR Martin Håkonsen,
Strandgade 14, 6950 Ringkøbing. 71 år
1967 2BAT Jens Vilhelm Kjærhede, Ginderskovvej 8, Feldborg, 7540 Haderup. 67 år

30. JUNI

1986 SGØS Jens Ibsen, Ådalsvej 223, 5250
Odense SV. 47 år

1964 633708 TKMP/I Jacob Eigil Jung, Firehusevej 2, 7470 Karup J. 70 år
1960 465348 1/I Tage Pedersen, Gasværksvej
19, 9300 Sæby. 73 år
1969 STKMP/I Egon Stensgaard, Grandalsvej
56, 7700 Thisted. 65 år
1956 300174 STKMP Niels P. Madsen, Nygårdsvej 99, Gjesing 8660 Skanderborg. 77 år

Gård 14, 2-4. 7800 Skive. 44 år
1948 13 1.KMP Georg K. Nielsen, Skrænten 9,
E. 7600 Struer. 87 år

01. JULI

1961 512372 2/2 Preben Bransholm Jepsen,
Klostervej 23, 8840 Rødkærsbro. 73 år
1991 PLR Kim Dalbøge, Holmstruphøjvej 95,
8210 Aarhus V. 66 år

1964 633935 STKMP/3REG Bruno Udby Andersen, Hyttevej 107, 7570 Vemb. 70 år
1984 4/I Jan Vinther Magnussen, Drosselvej 8,
8544 Mørke. 51 år
1971 DRLR Niels Elle Rolin, Vollingvej 20, 7860
Spøttrup. 65 år

02. JULI

1969 Jens Jørgen Bærntsen, Skibsgade 38, st.
9500 Hobro. 85 år
1954 232401 MTK/20 Kar Egon Ebbesen, Vesterled 34, 7850 Stoholm J. 80 år
1958 372931 STKMP/I Jens Elgård, Plantagevej
10 D, Skæring 8250 Egå. 76 år
1973 2/I Jørgen Jokumsen, Ejsbølvej 33, A.
6100 Haderslev. 61 år
1989 2/I John Allan Nygaard, Højmarksvej 37,
Stensballe 8700 Horsens. 50 år
1950 Carl Bent Olsen, Nørremøllevej 23, C 8800
Viborg. 85 år

03. JULI

1949 627 1/9 Bent Andersen, Skovalleen 13,
9900 Frederikshavn. 85 år
1965 673597 TKMP Hardy Bang, Tietgensgade
28, 7400 Herning. 69 år
1945 7 REG V.H.F. Jensen, Gråmejsevej 95,
8800 Viborg. 89. år
1958 373030 1/I Elmer Olesen, Glerupvej 95,
9575 Terndrup. 76 år
1947 4/9 Jacob Pedersen, Lærkevej 48, 2 mf.
Langesø 6430 Nordborg. 88 år

04. JULI

1964 1 KMP Hans Faueskov, Bissenvej 59, 7000
Fredericia. 70 år
1947 1048 ?/6 Jørgen Jensen, Ternevej 16,
7900 Nykøbing M. 89 år
2000 S/FOR 9 Palle Munk, Havevej 25, 8840
Rødkærsbro. 58 år
1966 Panserskolen/Oksbøl, P. B. Mortensen, Halvorsmindevej 9, 9800 Hjørring. 65 år
1963 Musikkorpset Bent Otto, Midhårdsvej 17,
8800 Viborg. 81 år
1959 1/I Poul Mosegård Svendsen, Dagnæsalle
1, B. E28. 8700 Horsens. 75 år

05. JULI

1966 719808 2/I Hugo Falk Østergaard, Lundgaardsgade 5, 7490 Aulum. 69 år

06. JULI

09. JULI

1961 2 KMP/PLR Christen Fristrup, Ågade 43,
Vegger 9240 Nibe. 72 år

10. JULI

11. JULI

1952 155042 2/I Kaj Kleppe-Hansen, Spidstoftevej 4, 8800 Viborg. 83 år
1964 KFR Mogens Filbert Johansen, Mimosevej
11, 8840 Rødkærsbro. 72 år

12. JULI

1963 3/I Louis Glud Christensen, Søndrevej 51,
8700 Horsens. 73 år
1954 Reinhold Fjeldsted, A. S. Ørstedvej 19,
8800 Viborg. 81 år
1950 639 3/6 Kresten J. Kristiansen, Ulstrupvej
22, Sdr. Onsild 9500 Hobro. 85 år
1949 4KMP20BAT/3REG Egon Mortensen,
RR1,Miaford,Ontario,Canada. N 4 1W5 86 år
1960 465182 1/III Børge Vistisen, Klingenbergvej 4, Sperring 7700 Thisted. 73 år
1972 KSE-UDD Jens Morten Jørgensen,
Åbrinken 9, 8800 Viborg. 59 år
1961 512876 1/II 3 Egon Tylak, Lærkevej 8,
6340 Kruså. 74 år

13. JULI

2/PFKMP Sv. E. Bjørnkjær, Gl. Skolevej 13, Demstrup 8620 Kjellerup. 65 år

14. JULI

1963 Specialkmp. Axel Hermann, Fallevej 62,
Finderup 8800 Viborg. 69 år
1968 1 PNINFKMP/PLR Kristian Korsgaard,
Norupvej 13, 8830 Tjele. 66 år
1952 155401 1/III Eigil Madsen, Reberbanen 1,
st. th. 9500 Hobro. 83 år
1973 Flemming Mølby Nielsen, Valdemarsvej
75, 3. th. 7400 Herning. 61 år
1958 373054 STKMP/I Henning F. Pedersen,
Lundbygade 2 A, Vejrum K. 7600 Struer. 76 år
1956 300303 STKMP Carl Vestergård, Stidalskæret 24, 8600 Silkeborg. 78 år
1951 460 Trænkmp./3REG. Per Østergaard,
Nordentoften 21, 8832 Skals. 84 år

15. JULI

1973 2/1 Bent Johannesen, Birkevej 13, 8620
Kjellerup.61 år
1961 513162 2/I Bent Tøfting, Agertoften 3,
Vodstrup 7900 Nykøbing M. 72 år

1970 STKMP/JBDE/DRLR Finn Kortsen, Sallings
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16. JULI

1964 633636 1/I Erik Bundgaard, Egvadvej 7,
6880 Tarm. 70 år
1953 175681 Villy Pedersen, Smedegaardsvej
1, Møborg, 7660 Bækmarksbro. 82 år
1963 591705 1/KMP/PLR Henning Pedersen,
Svalevej 18, 6640 Lunderskov. 71 år

17. JULI

1950 Signal KMP/3 REG Gustav Bertelsen, Hadsundvej 132, 9000 Aalborg. 85 år
1983 3 INFKMP/PLR Jens Christensen, Engelshøjgade 7, 2. th. 6400 Sønderborg.50 år
1969 1/PLR Bjarne Jensen, Rakkebyvej 159,
9800 Hjørring. 65 år
1961 512877 I/2 Kurt Andersen, Egevej 6,
5500 Middelfart. 73 år
2/1 539202 John Larsen, Lindenæsvej 17, 8200
Århus N. 72 år

1966 719954 3/I Jens Jensen, Svendstrupvej 8,
7830 Vinderup. 70 år
1964 633885 2RKMP/PLR Bent Sodborg Jensen,
Kirkebakken 35, Sevel 7830 Vinderup, 70 år
1993 STKMP/I Henrik Linnet, Skovduevej 7,
6980 Tim. 42 år
1993 STKMP/1 Henrik Kinimond Ørsted, Godthåbsvænget 16, 1. tv. 2000 Frederiksberg. 41
år
1948 243 1/20 Svend Aage Svendsen, Multebærvej 44, 9330 Dronninglund. 89 år
1962 561348 3/1 Christian Sørensen, Hamarvej
33, 8800 Viborg. 73 år

25. JULI

18. JULI

1954 218095 MTKMP Ejnar Clausen, Klingseyvej 20, 2720 Vanløse. 81 år
1976 2/1/PLR Frank Leon Frisdahl Jensen, Indre
Ringvej 2, 7000 Fredericia. 55 år
1990 Hans Jørgen Johansen, Filippavej 90,
5762 V. Skerninge. 43 år

19. JULI

662729 TKMP Ejnar Thygesen, Søndergade 48,
Assens 9550 Mariager. 70 år

1972 1 KMP/1/PLR Ib Rohde, Teglmarken 139,
8800 Viborg. 62 år
1961 512391 2/I Arne Henriksen, Højagervej 8,
Lindved 7100 Vejle. 73 år
1952 155248 5/III Arne Mosgaard, Præstehaven 12 B, 1. tv. 7400 Herning. 82 år

20. JULI

1970 HMAK Mogens Aggerholm, Pebermyntevej 69 st. tv. 8800 Viborg. 65 år
Per Vinter Christensen, Violvej 153, 7800 Skive.
58 år
1963 591583 SPRKKMP/PLR Erling Jensen, Mågevej 4, 4720 Præstø. 70 år
1973 96 2/I Ole Nielsen, Bekkasinvej 22, Smidstrup 6000 Kolding. 61 år
1932 2 KMP/20. BTN Elias Gulholm-Hansen,
Roligsvej 1, B. 9632 Møldrup, 102 år

22. JULI

1994 1.PNINF/KMP Søren Andersen, Mølledammen 60, 6800 Varde. 40 år
1980 1/1/PLR Preben Enevold Betzer, Skivevej
123, 9632 Møldrup. 51 år
1971 220751 2/I Kresten Gregersen, Fårdalsvej
7, 8830 Tjele. 63 år
2001 2/I Jacob Holm Løkke, Hjedsbækvej 285
9541 Suldrup. 33 år

23. JULI

1963 1/I Ejgil Høgh, Fasanvej 16, 7600 Struer.
71 år
1996 STKMP/I Michael Aagaard, Danasvej 15,
Mejlby 89+81 Spentrup. 39 år

24. JULI

1957 2KMP 3deling Bent Erik Bak, Mølleskrænten 42, 4140 Borup. 77 år
1962 RKKMP Hans Erik Christiansen, Granstien
20, 8800 Viborg. 72 år
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26. JULI

27. JULI

1957 Erling Christensen, Slagterigade 11, 9700
Brønderslev. 77 år
1973 STKMP/1/PLR Benny Hansen, Korsørvej
13, C. 7400 Herning. 61 år
1956 STKMP Bent Erik Thommassen, Randersvej 22, 9550 Mariager. 78 år

28. JULI

1949 993 5/9 Chr. Fristrup, Dronning Dagmarsvej 21, 9600 Aars. 86 år
1958 STKMP/I Erik Kruger, Mejerivej 38, Østerild 7799 Thisted. 76 år
1961 512633 3 KMP/3.REG Hans Birger Nejsum, Toftevænget 7, Hvidsten 8981 Spentrup.
73 år

29. MAJ

1966 719804 2/I Kristen Knygberg-Jensen,
Storåvej 14, 7400 Herning. 68 år
673742 3.KMP Bent Nyby, Fællestoften 13, 7400
Herning. 69 år
Torben Bangshøj Olesen, Nørre Alle 5, 8850
Bjerringbro. 49 år

30. JULI

1997 STKMP/I Jacob Berthelsen, Hovedgaden
104, B. 8961 Allingåbro. 38 år
1964 3KMP/PLR Villy Jakobsen, Frederiksberggade 73, 8600 Silkeborg. 71 år
1965 673811 TKMP/I Kristian Kongsholm, Søndergade 34, 1, tv. 8600 Silkeborg. 70 år

31. JULI

1985 CAF/PLR Edith Nielsen, Volden 42, Skelhøje 7470 Karup J. 78 år
1968 187 STKMP Frede Nørgård, Latyrusvej 9,

9240 Nibe. 67 år
1975 KSEDEL/PLR Lars Petersen, Skolevangen
4, 8830 Tjele. 57 år
1992 PLR Musikkorps Charlotte Højlund Simonsen, Johannes Ewaldsvej 17, 8800 Viborg. 48 år

01. AUGUST

1959 1/3 Børge Hansen, Torvegade 11, 9370
Hals. 77 år
1998 1/I Niels Witting, Bynkevej 4, 8600 Silkeborg. 36 år

02. AUGUST

Anders Overgaard Andersen, Møllehøj 20, Brunshåb 8800 Viborg. 68 år
1962 538659 3/I Aage Pedersen, Lærkekrogen
1, Bislev 9240 Nibe. 72 år
1960 478166 7 REG. Mogens Randa, Gukdregnvej 9, 8462 Harlev J. 72 år

03. AUGUST

1971 1/1 Svend Erik Heinsvig, Plejlen 42, 8800
Viborg. 64 år
1954 232224 Jørgen Kjær Jørgensen, Kikkenborg 4, 9310 Vodskov.. 80 år
1960 465313 1/I Kurt Nygård Pedersen, Kærvej
15, 6920 Videbæk. 74 år
1973 PLR Mogens Kristensen Vestergaard, Østparken 77, 6840 Oksbøl. 61 år

04. AUGUST

1960 465286 1/I 3. REG Jørgen Nielsen, Stationsvej 33, 4241 Vemmelev. 73 år

05. AUGUST

1964 3 KMP/PLR Poul Dahl, Stendalvej 10, 8620
Kjellerup. 70 år
1951 2/I Knud Vestergård, Herredsvejen 203,
Klejtrup 9500 Hobro. 84 år

06. AUGUST

1972 3/IPLR Carsten Mørkenborg, Søbakken 34,
8800 Viborg. 61 år

07. AUGUST

1954 232446 MTKMP Viggo Jacobsen, Farvergade 8, 1. tv. 8700 Horsens. 81 år
1967 752223 2 KMP Verner Pedersen, Linåbakken 54, 8600 Silkeborg. 68 år

08. AUGUST

11947 478 4/9 Johannes Kristensen, Pilgårdsvej 4, Råbjerg, Fousing 7600 Struer. 88 år
1990 1/I Jan H. Lorentzen, Holskovbækvej 17,
9320 Hjallerup. 45 år
1945 2KMP/6BAT/3REG Alfred Sevelsted, Overdamsvej 17, 8800 Viborg. 90 år

09. AUGUST

1993 PLR Musikkorps Ebbe Ringholm, Fassanvej
41, 8800 Viborg. 50 år

10. AUGUST

1997 STKMP Bjarke Andersen, Tollestrupvej
100, 9500 Hobro. 38 år
1959 409787 1/3 Niels Jørgen Jensen, Skovskellet 3, Uggerhalne 9310 Vodskov. 75 år
1976 BV.Bjarne Kragh Jensen, Salvievej 28,
8800 Viborg. 55 år
1967 752196 2 KMP Svend Erik Kjældmand,
Hjortevej 9, 8643 Ans. 67 år
1963 SPRKKMP/PLR Jørgen Juul Knudsen, Skovglimt 36, 8700 Hoesens. 71 år

11. AUGUST

1971 Henrik Neergaard, Furvej 21, Selde 7870
Roslev.64 år
1967 752295 1/I Henning Naur Pedersen,
Finderupvej 7, 9500 Hobro. 67 år

12. AUGUST

1985 KMDSK/PLR Frank Jørgensen, Rismarken
25, 8800 Viborg. 67 år
1947 TKMP/I Gert Kristensen, Søndermarken 8,
9760 Vrå. 75 år
1949 17 4/9 Egon Madsen, Kildevænget 6, Rødding 8830 Tjele. 86 år
1952 Svend Nielsen, Tavervej 53, 9270 Klarup.
83 år

15. AUGUST

1994 STKMP/I Lars Raabjerg Didriksen, Janus
Tobins Alle 49, 9220 Aalborg Øst. 40 år

Mindelokaler
Formand:
Erik Jensen
Tlf. 86 61 11 63
E-mail: post@plrs.dk
Niels E. Hvid
Tlf. 86 62 94 42
Bent Nielsen
Tlf. 86625948
Peder Korshøj
Tlf. 86 65 90 43
Lokalerne er beliggende i kælderen i
Viborg Kasernes hovedbygning.
Der er 14 lokaler med uniformer, udrustning, soldaterfotos, effekter m.m.
Åben efter aftale med én af ovennævnte.
Øl og vand kan købes.
Entré: Rundvisning 20 kr. pr. deltager.
Enkeltpersoner efter behag.
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Afsender: DRAGONEN
DRAGONEN,Kasernen
Kasernevej1,5,7500
7500 Holstebro
Holstebro
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