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18. 19. og 20. januar 2016 
 De sidste 1948-2009 medaljer, ca. 15.000 stk. skulle pakkes. Det foregik i Kalbyris Anlægget 
ved Næstved. I dec. 2015 blev der pakket ca. 12.000 medaljer. Til disse 2 pakninger var vi 4 medlemmer fra 
Midtsjælland der deltog, Det var støttemedlem Inger Snoer, Rødvig, Ib Johan Snoer, Rødvig (Unmogip 61-
66-79-80, Uniom 1964) Niels B. Pedersen, Rødvig (Cypern 31-32-33, KFOR 1-3) og Flemming Jepsen, Køge 
(Congo 1962).  
  

                            
Ib Johan Snoer, Inger Snoer og  Niels B. Pedersen                 Flemming Lind, Slagelse, Flemming Jepsen 
   
Torsdag, den 28. januar 2016 
 Vi startede det nye år i januar med, at 31 veteraner havde tilmeldt sig til fællessang og Leifs 
traditionelle gule ærter med tilbehør, men grundet sygdom var der blot 26 ”sultne” veteraner, der fik en 
god start på det nye år, aftenen blev som altid, en rigtig hyggeaften, hvor mange ting blev vendt og drejet.  
 

 
 
 
Torsdag, den 25. februar 2016 

  Mødet i februar faldt midt i vinterferien, og det gjorde, at fremmødet ikke var så stort, 
men vi havde en god aften. Vi kunne byde Jørgen Nyboe T. Andersen velkommen som nyt medlem. 
Han er veteran fra Cypern 22. Fanekommandoen fortalte, at de ville deltage ved Nato´s fødselsdag den 
4. april på Kastellet.  
   
Torsdag, den 31. marts 2016 
 Den årlige generalforsamling blev afholdt den 31. marts. Efterfølgende er referatet fra 
generalforsamlingen indsat. 
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FORMANDENS HJØRNE                                                                                                                                               
Efter generalforsamlingen havde jeg den ære, at skulle overrække 3 af vore medlemmer, den flotte ”De Blå 
Baretters Fortjenstmedalje i bronze”. Det var Leif Petersen, medstifter af foreningen i 1981, mangeårig 
kasserer, et naturligt samlingspunkt, og ham der i mange år har sørget for en god forplejning til vore 
møder. De 2 andre var forhenværende faneløjtnant Frede Hansen, og nuværende faneløjtnant Hans Chr. 
Foght, der begge med stolthed og omhu har bestridt denne post i 10 år. I ønskes alle tillykke med 
æresbevisningen. 

 

                                                                                                                                                                               
 Niels Bannergaard overrækker 20 års tegn                           Frede Hansen, Hans Chr. Foght og  
 til Jens S. S. Olsen                                                                       Leif B. Pedersen, DBB-Fortjenstmedalje i bronze 

                                                                                                                               
Mandag, den 4. april 2016 
 Nato’s Stiftelsesdag blev markeret ved en ceremoni på Kastellet i København, hvor der blev 
lagt kranse ved vor Mindesten og ved Monumentet for Danmarks Veteraner. Der deltog 11 
Fanekommandoer og veteraner, i alt ca 35 mand. Der blev holdt tale af Viceforsvarschef Generalmajor    
Per Ludvigsen. 
 

                        
Leif B. Pedersen, i midten                                                      Allan Vennike, Hans Chr. Foght, Leif B. Pedersen  
                                                                                                    Flemming Jepsen og Per Røn  
 
4. til 8. april 2016  
 Auschwitz koncentrationslejr havde besøg af 6 medlemmer fra vor forening den 4-8. april, 
under ledelse af Niels B. Pedersen. På vort møde den 28. april, gav Niels os en god beretning af turens 
oplevelser. Turen som helhed er også med i bladet ”Baretten” nr. 4-2016. 
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Mandag, den 18. april 2016  
 Siden 1920 har Danmark mindes den voldsomme afslutning på den 2de Slesvigske Krig, 
nemlig Slaget ved Dybbøl den 18. april 1864. I år var DBB-Midtsjælland med andre foreninger inviteret til at 
deltage på Dybbøldagen den 18. april med fane, for at lægge kranse og mindes de soldater, der på tragisk 
vis mistede livet den 18. april 1864. Der var to grunde for at deltage. Den ene var, at vi ikke glemmer dem, 
der med livet som indsats, har været med til, at vi i dag er et godt land. Den anden er den, at vor tidligere 
fanevagt Frede Hansen, der er født på Als, og nu nærmer sig de 80 år, gribende har fortalt, hvordan det 
som ungt menneske, var at gå i optog fra Sønderborg til Dybbøl, for at mindes denne dag. 

                      

  

                      
 

For første gang var vi, Midtsjælland med til, at mindes de faldne fra slaget den 18. april 1864 på Dybbøl 
Banke. Det var en højtidelig og flot ceremoni, med deltagelse af ikke mindre end 27 faner, hvor Danmarks  
Veteraner var repræsenteret med faner fra Midtsjælland, Sønderjylland og Sydvestjylland. Der var også 
deltagelse af andre militærforeninger samt damer og mænd i dragter og uniformer fra dengang, hvilket var 
med til, at gøre dagen højtidelig. 

Torsdag, den 28. april 2016                                                                                                                                  
 Formanden kom med en kort fremlægning af, hvad bestyrelsesmedlemmerne i det 
kommende år skal tage sig af. Han bød også Ivan Overvad Laursen (Cypern 27) velkommen i foreningen. 
Der er desværre også 2 gamle medlemmer der har meldt sig ud. Flemming uddelte pokaler til vinderne fra 
vinterens skydning, det var Henrik Krogh, hold 1, Kjeld Jensen, hold 2 og Alex Kulle, hold 3. Foreningen er 
inviteret til 100 års jubilæum i Roskilde Marineforening, den 18. maj kl. 14-16 på Elisagårdsvej 10, Roskilde. 
Fanekommandoen kunne fortælle, at de deltager 4. maj til minde om befrielsen i 1945 i Køge, den 29. maj 
til Peace Keepers Day på Kastellet, og den 15. juni på Valdemarsdagen i Køge Kirke. Niels fra Rødvig gav et 
fyldigt foredrag om besøget i Auschwitz, det havde været en interessant tur. 



 7 
   

Onsdag, den 4.maj 2016                                                                                                                     
 Fanekommandoen og Flemming Pedersen deltog i markeringen af 71 året for Danmarks 
befrielse efter 2de verdenskrig. Der blev lagt en krans ved mindepladen i Flindts Gård i Vestergade, og 
frihedsbudskabet blev hørt. Bagefter gik optoget med lys til torvet. Der deltog i alt 9 faner. 

                            

Vor klub på Stevns havde sammen med Hjemmeværnet på Stevns en mindehøjtidelighed ved Halifax 
Mindestenen i Højeruplund, hvor der blev lagt en krans.  Feltpræst Torben Petersen forrettede en mindre 
gudstjeneste. Klubben sluttede af med en lille sammenkomst ved Fyrcentret. 

 

 

Torsdag, den 26. maj 2016                                                                                                                                                 
 Formanden kunne berette, overfor de 19 fremmødte medlemmer der var til stede, at der var ikke sket 
noget nævneværdigt. Foreningen var mødt op til Roskilde Marineforenings 100 års jubilæum for at lykønske. De havde 
haft en fin dag.                                                                                                                                                                       
Skydeudvalget kunne fortælle, at der skydes på Skovbo Skydeforenings baner i Ejby Hallen, som vanlig i den 
kommende vinter med én skydning i oktober 2016, november 2016, Januar 2017 og én i februar 2017. Den 
konkurrence der tidligere har været imellem foreningerne, er blevet erstattet af en enkel konkurrence i Veteran 
Støttens regi. Fanekommandoen kunne samtidig meddele, at de sammen med 8 andre medlemmer ville deltage på 
Peace Keepers Day  29. maj på Kastellet, og det sidste arrangement Fanen skal deltage ved, er til Valdemarsdag den 
15. juni i Køge Kirke.  

MINDEORD                                                                                                                                                                                   
 Veteran og medlem af Danmarks Veteraner- Midtsjælland, Tage Madsen, Ærøvej 26, Køge                                  
er gået bort den 28. maj. Tage blev 84 år. Tage Madsen forrettede tjeneste på hold 4-5-7-8 i Gaza.                                                                                                                                                                                                                                                     
Æret være Tages minde.  
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Søndag, den 29. maj 2016                                                                                                                                                             
 Peace Keepers Day på Kastellet blev en god dag, hvor Midtsjælland var mødt med 10 medlemmer. 2 af 
vore medlemmer skulle modtage 50 års medaljen for deres udsendelse, det var Finn Toldal, Cypern 5-6, og Max A. 
Laursen, Gaza 19-20-21. Der skulle lægges 11 kranse, og de 3 af dem blev båret af Niels Bannergaard, Gunnar 
Bergstrøm og ”Spjæt”. Der var noget mere format over Faneborgen siden sidst. Vi havde fået en kommandør, der 
kunne styre tropperne, men han havde ikke fået at vide, at der er en såkaldt ”Æreskommando”, og den kom af samme 
årsag ikke i funktion. Varmen og solen fra en skyfri himmel, samt ingen vind gjorde, at der var flere der blev dårlige, 
grundet  mangel på vand. Per Amnitzbøl havde en stak sangbøger med til os. 

Juni 2016                                                                                                                                                                                             
 Den 6. og 7. juni var Niels B. Pedersen på webmaster-kursus sammen med de andre foreninger.        
Her fik alle foreninger en ny ensartet hjemmeside, og vi fik vor første hjemmeside. Den er opdelt i to afdelinger, en for 
hovedafdelingen Midtsjælland, og en for vor klub ”Stevns”     

Onsdag, den 15. juni 2016                                                                                                                                                  
 Valdemarsdagen blev i Køge Kirke markeret  ved en gudstjeneste i overværelse af ca 200 besøgende 
og en faneborg på ikke mindre end 27 faner. Fra Midtsjælland deltog formanden og fane-kommandoen. Efter 
gudstjenesten overrakte Danmarks Samfundet  ved borgmester Flemming Christensens  hjælp 3 nye faner til Greve 
Byråd, Kulturelt Samråd Køge, IF Frem Bjæverskov og et flag til Tyrkisk Kultur og Hjælpeforening.  Hele arrangementet 
sluttede med musik fra 32. Bataljons Musikkorps og Køge Skoleorkester. 

 

Torsdag, 30. juni 2016                                                                                                                                                                     
 Niels Bannergaard havde indkaldt bestyrelsen, fanekommandoen, samt sekretær vedr. aktiv  
medlemslister. Det der skulle drøftes var en ny arbejdsfordeling i foreningen, således at vi var flere om at passe det 
arbejde der nu engang er. Opgaverne og hvem der skal forvalte dem, er som skrevet efterfølgende:                                
 Vicevært i Borup kulturhus  Carsten G. Madsen 
 Madlavning klubaftner  Leif B. Petersen med hjælp fra os andre 
 Gaver til runde fødselsdage   L. B. Petersen, G. Bergstrøm, Fl. Pedersen 
 Kontakt til Landsforeningen  Niels Bannergaard 
 Hjemmeside og Medlemskartotek Niels B. Pedersen, Henning Spjæt Larsen 
 Kontakt til kommunen vedr. kulturhus Niels Bannergaard, Carsten G. Madsen 
 Anmodninger om støtte fra fanekommando        Fl. Jepsen, Hans Chr. Foght, Henning S. Larsen 
 Kontakt til rekvirenter af fanekommando Fl. Jepsen, Hans Chr. Foght, Henning S. Larsen 
 Koordinering af fanekommando  Fl. Jepsen, Hans Chr. Foght, Henning S. Larsen 
 Indlæg til Baretten  Niels Bannergaard, Flemming Jepsen 
 Lokalforenings butik  Flemming Pedersen, Gunnar Bergstrøm 
 Bestilling af lokaler  Niels Bannergaard, Carsten G. Madsen 
 Foreningens trivsel og velfærd   Bestyrelsen og alle i foreningen 
 Klub Stevns   Niels B. Pedersen 
 Foreningens navn (heri er vi vist enige) Danmarks Veteraner, Midtsjælland afdeling 
 M.m. Blomsterhilsen 5. september Hans Chr. Foght, Flemming Jepsen 
 M.m. Skydning   Alex Kulle, Flemming Jepsen 



 9 
   

Torsdag, den 28. juli 2016                                                                                                                                                              
Mindeord                                                                                                                                                                                      
 Veteran og medlem af Danmarks Veteraner- Midtsjælland, Viggo Jensen, Nørregade 114 
st.mf., Ringsted, er død den 24. juni 2016. Viggo ville være fyldt 80 år den 28. juli 2016. Viggo Jensen 
forrettede tjeneste på hold 2 i Gaza.                                                                                                                                                                                                                                                     
Æret være hans minde. 
 
Torsdag, den 25. august 2016                       
 Det var vort første møde efter sommerferien, og 18 medlemmer var mødt op. Bannergaard 
kunne fortælle, at bestyrelsesmødet 30. juni var forløbet fint, de forskellige jobs var fordelt til rette 
personer. Vi havde fået en midlertidig kantinemester i Bannergaard, fordi Leif for én gangs skyld skulle 
noget andet, nemlig i Cirkusrevyen. Niels klarede det fint, og for ikke at miste pusten, havde han ladet 
stegen langtids stege. Skydeudv. kunne fortælle, at der i vinter er 4 skydninger fordelt 1 skydning i oktober, 
november, januar og februar.  
 
Lørdag, den 27. august 2016                                                                                                                                                                   
 Klub Stevns havde i samarbejde med Stevns Kommune lavet en Veteran- og Familiemarch 
med start ved Stevns Fyrcenter. Ruterne var på 6, 12, 22 og 30 km. Der var ca 50 deltagere, hvilket må siges 
at være flot første gang. Arrangementet var godt, der var blot én der kom til skade og måtte på sygehus 
med ambulance. Næste år afvikles denne begivenhed den 26. august 2017. 
                                                                                                                                                                                                                                                  

                                              
 Stevns Klint                                                Startstedet for veteran- og familiemarchen          
                                                                                                                                                                                    
Mandag, den 5. september 2016 
 Flagdagen blev markeret på Kastellet, med deltagelse af vor Fane og 7 medlemmer, og 
samme dag vil der blive lagt 5 buketter på 5 grave i vort distrikt. Vi var også repræsenteret i kommunerne 
Tåstrup, Roskilde, Greve og Køge. I køge deltog vi med Fane og 7 veteraner. Det blev til en fin afslutning på 
en mindeværdig dag for vore faldne veteraner. 
   Klub Stevns havde også et vellykket arrangement på Stevns Fyrcenter. Det startede kl 1800 
hvor der var fremmødt ca 60 veteraner med ledsager og 9 fanekommandoer. Der var taler ved Borgmester 
Mogens Haugaard, Oberstløjtnant Bjarne Bladt Hansen, Sprogofficer Camilla Nellemann. Sognepræst Erik 
Grønvall Kempfner havde en lille andagt, hvorefter flaget blev nedhalet til musik af Godsejer Peter Henrik 
Tesdorpf, Gjorslev. Ceremonien sluttede med social samvær, sandwich og ristede frankfurter, imens Major 
Tommy Rasmussen fortalte om sin tid som kontaktofficer.    
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Leif Petersen, Gunnar Bergstrøm, Kjeld Jensen,                                                                                                                           

Hans Chr. Foght og Per Røn  

                                                                     
          Carsten Busk Andersen, Ejby                    Kenneth Patrick Nielsen, Køge 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                           
              Fanekommandoen på Stevns                                 Sognepræst Erik Grønvall Kempfner         
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Torsdag, den 29. september 2016 
 Der var mødt 15 veteraner til en god aften, hvor Bannergaard gav en orientering fra det 
sidste formandsmøde. Grundet lidt dårlig økonomi i Landsforeningen, er det besluttet at bladet Baretten nr 
8 udgår. Det blev også bestemt hvilket nyt logo der skal arbejdes videre med, til godkendelse på landsplan. 
Niels kunne fortælle, at tidligere Landsformand Bjarne Hesselberg vil give et foredrag om Kroatien 1992-95 
på vort næste møde den 27. oktober. Der vil også denne aften være 5 veteraner, der får tildelt Fredspris 
Medaljen. 
 
Onsdag, den 5. oktober 
 Vi indledte vor vinterskydning med 8 deltagere. Det var en hyggelig aften, med nogle fine 
skydninger, og et gennemsnit på 182,6. 
 
Torsdag, den 27. oktober 2016 
 Til denne mødeaften var vi 38 deltager, vor fane deltog, og alle veteraner havde anlagt 

dekorationer, i anledning af, at der skulle overbringes Fredspris Medaljen til 5 af vore medlemmer. 
Gert Blauenfeldt Nielsen, Jens Jørgen Formsgaard, Jens Larsen, Jørgen Thrane Nielsen og Tom 
Sønderdahl Bruun.                                                                                                                                             
Vi kunne også sige tillykke til vor kasserer Leif og vore to revisorer Hanna og Kaj Krogh for 30 års          
fint og godt arbejde i Foreningen. Tillykke til alle. 
Den samme aften fik vi et godt og levende foredrag om Kroatien 1992-1995 af tidligere 
Landsformand Bjarne Hesselberg. 
 

                                       
           Jens Blauenfeldt Nielsen, Jens Jørgen Formsgaard              tidl. Landsform. Bjarne Hesselberg 
                      Jens Larsen og Jørgen Thrane Nielsen 
 
Onsdag, den 2. november 2016 
 11 skytter var mødt og de leverede et fint gennemsnit på 184,4. Der var en god stemning. 
 
Torsdag den 24. november 2016                                                                                                        
 Var den sidste mødeaften i år. Der var mødt 23 medlemmer til rigtig julehygge med familien, 
Leifs lækkerier i form af julegløgg, æbleskiver og meget andet.  
Skydeudvalget og Fanekommandoen takkede for den gode og fine opbakning de havde modtaget i årets 
løb. Når året 2016 er slut har Fanekommandoen været ude til 12 arrangementer. 
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Imens alt dette foregik, kunne Foreningen overrække 10 års, 20 års tegn og 25 års medalje til 9 
medlemmer.                                                                                                                                                                          

  Kåre Stripp, Kroatien 6, IFOR 2, SFOR 12, ikke mødt                                                                   
         Henrik Hjort Christiansen, Kroatien 1, ikke mødt                                                                                     
  Jan Bacher, Gaza 10-11, ikke mødt                                                                                   
  Kjeld Ole Jensen, Cypern 7-8-9-10, modtog nålen                                                                           
10 års tegn  Michael Simonsen, Kroatien 4-5, ikke mødt 
 
  Ejner Winter, Kroatien 1, Bosnien 1-3, ikke mødt                                                                       
  Mogens Jon Seidler, Cypern 2, ikke mødt                                                                                               
   
  
20 års tegn   
   
  Carsten Gert Madsen, Kroatien 1, modtog medaljen   
  Henrik Funch Larsen, Cypern 53-54, ikke mødt                                                                               
                                                         

25 års medalje 

                                                                  
                               Kjeld Ole Jensen                                                          Carsten Gert Madsen 
                                    10 års nål                                                                    25 års medalje 
 

                   
           7. dec. 2016 Sct. Bendts Kirke, Ringsted                         7. dec. 2016 Sct. Bendts Kirke, Ringsted               
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Onsdag den 7. december 2016  
  Veterancentret i Ringsted havde inviteret Midtsjælland til julegudstjeneste i Sct. Bendts 
Kirke, Ringsted, med efterfølgende reception.  Vi var 5 veteraner med damer og fane der deltog i dette fine 
arrangement. Denne oplevelse tåler gentagelse næste år. 
 
Torsdag den 22. december 2016 
 Deltog vi ved Mindedagen på Kastellet med 4 mand, hvor der blev lagt blomster ved vor 
Mindesten, og lagt kranse ved Monumentet. En enkel og flot ceremoni. Bag efter var der et lille traktement 
i Bunkeren. 
 

                         
           Paradestyrken ved Mindestenen på Kastellet                  Generalmajor Michael Lollesgaard 
 
 

SLUT 
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