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Onsdag den  4. januar 2017 
 Den første skydning i år, var også den 3de i denne vinter. Vi var 11 skytter, der havde en 
hyggelig aften, med nogle meget fine resultater. Henrik Krogh scorede 199 point ud af 200 mulige, tillykke 
med det. 
 
Torsdag den 26. januar 1017 
 På første mødeaften i det nye år nød 31 veloplagte veteraner de traditionsrige gule ærter, 
vel tillavet af vor kok Leif. Vi fik sunget nogle sange, og Bannergaard kom med en kort orientering om hvad 
der skal ske fremover. Flemming fortalte lidt om det foredrag som Oversergent Jacob Panton-Kristiansen er 
inviteret til at holde torsdag den 23. februar. Flemming nævnte også, at sidste skydning er den 1. februar og 
præmierne vil blive overrakt samme aften. 
 
Onsdag den 1. februar 2017 
 Her på vor sidste skydeaften i denne vinter var der mødt 11 skytter. Vi fik som alle de 
andre gange en rigtig god og hyggelig skydeaften. Der har i alt været 18 forskellige skytter, der har vist 
deres evner med en riffel, og resultatet har været fint. 1st. præmien gik til Henrik Krogh med 194,8 point, 
nr. 2 blev Nicolai Krogh med 193,5 point og nr. 3 blev Flemming Jepsen med 189,7 point. Det totale 
gennemsnit for hele sæsonen var 183,02 point. Vinterens totale gennemsnit blev 183,02 point. Vi håber at 
vende tilbage til vinteren 2017/18. Alex og Flemming takkede skytterne for denne gang. 
 
Torsdag den 23. februar 2017 
 Til denne aften var der mødt 20 veteraner for at høre Oversergent og kampvogns-
kommandør Jacob Panton-Kristiansen fortælle om sine oplevelser i Afghanistan. Det blev en meget 
interessant rejse han sendte os ud på. Her er undtagelsesvis referatet fra denne aften. 
 

Helten fra Afghanistan 
 

I Dagbladet den 16. januar var der en stor artikel om Oversergent og kampvognskommandør Jacob 
Panton-Kristiansen. Artiklen omhandlede det Jacob og hans mandskab havde været ude for af oplevelser, 
og ikke mindst de sidste lige før deres hjemsendelse 6. februar 2012. 
 
Midtsjælland kontaktede Jacob, om han ville fortælle os om sine oplevelser og om foreningen 
Veteranskytterne, på vor mødeaften den 23. februar, det ville han gerne. 
 
Vi fik mere end en times meget fængslende beretning, om hvad det vil sige, at være udstationeret i 
kampzonerne i dag. Det er ingen søndagstur, de havde mange svære opgaver at skulle løse, og det blev 
de. 
Men den 5. januar 2012 var de ude på en mission som kunne havde gået galt, her blev Jacob ramt i den 
ene skulder, han blev derefter fløjet til hospitalet for behandling. Her fik han besøg af, hvad Jacob troede 
var en pensioneret amerikansk general, men det viste sig senere ikke at være tilfældet. 
Jacob kom tilbage til sine 3 gutter i kampvognen, gutter han havde arbejdet sammen med i 12 år. 
Den 31. januar 2012 blev de igen sendt ud i arbejde, og nu gik det helt galt. Det ene bælte virkede ikke 
rigtigt, og hjælperen der normalt skal klare det, havde de sendt hjem til Danmark før tid, så Jacob måtte 
selv klare arbejdet. 
Midt under dette arbejde, blev Jacob ramt i den anden skulder, lidt senere et skud i låret, og til sidst af 2 
skud i det ene underben. Jacobs timeglas var ved at løbe ud, men takket være en dansk læge på 
hospitalet fortsatte de redningsarbejdet. Nu fik Jacob igen besøg af den samme general, og først her 
finder Jacob ud af, at det er den øverstbefalende General John A. Toolan. Jacob blev bragt hjem til 
Rigshospitalet til videre operation og genoptræning. Jacob er i dag stadig i Forsvaret og Veterancentret. 
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Jacob har startet Foreningen Veteranskytterne, en forening der er med til at få sårede veteraner på 
benene igen, det er et stort arbejde, men det skal nok lykkes. 
 

 
Jacob Panton-Kristiansen 

Oversergent og kampvognskommand 
 
Torsdag den 30. marts 2017 
 Den årlige generalforsamling blev afholdt den 30. marts. Efterfølgende er referatet fra 
generalforsamlingen indsat. Niels berørte samtidig de store problemer, der er om samarbejdet i 
Landsforeningens hovedbestyrelse. Problemet vil blive debatteret på det kommende Repræsentantskabs-
møde den 21.-22. april i Karup 
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Generalforsamlingen 30. marts 2017 

                                                                                                                                                                                                         
Fanen 2016 

 
31. marts Generalforsamling   Borup    5. sept. Flagdage Kastellet 
  4. april    Nato’s fødselsdag   Kastellet  24. okt.   FN’s fødselsdag Kastellet 
18. april    Dybbøldagen             Dybbøl  27. okt.   Møde, Fredspris Borup 
  4. maj     Befrielsen 71 år Køge    7. dec.  Gudstjeneste Ringsted                                                                                       
29. maj     Peace Keeper Day Kastellet                 22. dec.  Kransenedlæggelse, Kastellet   
15. juni     Valdemarsdagen Køge  
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Tirsdag den 4. april 2017                                                                                                                                                
 Nato’s fødselsdag blev markeret på Kastellet med en parade med ca. 30 deltagere, hvoraf 6 
veteraner kom fra Midtsjælland. Landsformanden holdt en lille tale, og derefter holdt folketingsmedlem 
Kristian Phil Lorentzen en fin tale. Kristian en uddannet Major af linien, venstre politiker, medlem af 
Folketingets Præsidium og Forsvarsudvalget.  
Niels B. Pedersen har meldt afbud som deltager til Landsforeningens Repræsentantskabsmøde den 21. – 
22. april i Karup, i stedet tiltræder Bent Dybsøe Jensen sammen med Niels Bannergaard og Carsten G. 
Madsen. 
 
Onsdag den 26. april 2017 
 På Landsforeningens Repræsentantskabsmøde den 21. – 22.april i Karup, blev det nye Logo 
for Danmarks Veteraner vedtaget. 

 

Torsdag den 27. april 2017                                                                                                                                           
 De 22 fremmødte medlemmer fik denne aften et fint mundlig referat fra Landsforeningens 
Repræsentantskabsmøde i Karup af en veloplagt Carsten G. Madsen. Han fortalte, at trods dramatikken i 
Hovedbestyrelsen, så var mødet foregået i en god ånd. De medlemmer der ønskede, at erstatte dem der 
var gået af, kom ind. Vi skal have besøg af en af dem, nemlig Per Amnitzbøl Rasmusen, den 31. maj hvor 
han vil holde et foredrag. 

Lørdag den 29. april 2017                                                                                                                                             
 Vor egen hjemmeside fik en meget stor forandring. Fra at være en side hvor der intet skete, 
er den nu blevet en af de bedste, ved hjælp af Niels B. Pedersen. Vor Protokol er kommet med, og den vil 
løbende blive opdateret. Der er også kommet en hel del billeder ind, der fortæller hvad der har været af 
aktiviteter i Midtsjælland. Hen af vejen vil de blive rettet ind til ”højre” og der vil komme den rigtige tekst 
under hvert enkelt billede.  

Torsdag den 4. maj 2017                                                                                                                                                  
 I anledning af Danmarks befrielse for 72 år siden, deltog 12 fanekommandoer, der ibland 
vor egen sammen med Gunnar Bergstrøm og Flemming Pedersen i mindehøjttidligheden i Køge. Der blev 
lagt kranse ved mindepladen i Flindts gård i Vestergade, frihedsbudskabet blev afspillet, hvorefter vi gik til 
Køge torv, hvor der blev sunget ”En lærke letted og Altid frejdig, når du går”, hvorefter vi rullede af. De 
deltagende tilhørere havde fået udleveret 72 små buketter i farverne rød-hvid og blå, som blev lagt ved 
statuen af Frederik den 7.  

 

 

 



9 
 

 
                                             Flemming Jepsen     4. maj 2017 i Køge      Hans Chr. Foght 
 
Lørdag den 27. maj 2017 
 Informationsmøde på Køge Rådhus indkaldt af Køge og Omegns Garderforening med henblik 
på, at få en samlet oversigt over soldaterforeninger og veteraner i kommunen. På mødet deltog Carsten G. 
Madsen.  
Mandag den 29. maj 2017 
 Peacekeepers Day på Kastellet blev en vellykket dag for alle. Vi deltog med 8 medlemmer og 
Fane. Det var Leif B. B. Petersen, Kjeld Jensen, Henning Spjæt Larsen, Per Røn, Fin Aage Toldal, Kaj Børge 
Petersen, Hans Chr. Foght og Flemming Jepsen. Selve paraden og 50 års medalje dekoreringen til veteraner 
fra Cypern, og 25 års mærke til dem fra Balkan, Danmarks Veteraners Fortjenst-medalje samt The Board of 
The Nordic Blue Berets Medal of Honor, blev på meget fin vis styret af Torkil Skøt. Vi havde selv en 50 års 
jubilar fra Cypern, Kaj Børge Petersen, Cypern 8. Vor Protektor Hans Kongelige højhed Prins Joachim og 
forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen deltog sammen med flere VIP personer. 
 

                                   
        Finn Aage Toldal, Hans Chr. Foght, Per Røn                      Finn Aage Toldal, Leif B. B. Petersen,  
             Kaj B. Petersen og Leif B. B. Petersen                        Henning Spjæt Larsen, Kjeld Ole Jensen,                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    Hans Chr. Foght 
 

 
Kaj Børge Petersen, Cypern 8  
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Onsdag den 31. maj 2017 
 På denne vor sidste mødeaften inden sommeren, fik vi 28 medlemmer der var mødt, en 
rigtig god oplevelse med hjem. Bannergaard gav en kort orientering om sidste nyt, han bød Michal Jensen, 
Bjæverskov velkommen som nyt medlem. Flemming gav en orientering om den 4. maj, 29. maj, 15. juni og 
om vor deltagelse ved TV optagelserne den 16.. juni på Kastellet. Den 27. maj havde der været et møde 
med Køge Kommune og andre veteranforeninger i området om, at der blev et tættere samarbejde i 
forbindelse med officielle arrangementer i Køge Kommune. Thomas Nyberg (veteran) Køge Kommune, 
fortalte at der bliver arbejdet på, at starte en Veterancafé i område Køge, Solrød, Greve og Stevns. Han 
fortalte samtidig, at der i dette område er ca. 650 veteraner. Det påtænkes at cafeen har åben på 2 
forskellige måde. En tid for dem der har behov for støtte og en anden tid til almindelig hygge med eventuel 
familie. Aftenens højdepunkt var foredraget om Veteranstøtten, FN-Museet og Mali missionen fortalt af en 
virkelig oplagt Per Amnitzbøl Rasmussen, Formand for FN Museet. Et foredrag der meget tydeligt fortalte 
hvor vigtig det er med Veteranstøtten, og museets hjælp til at friske op på vor ”kan du huske” når man er 
der og ser deres udstillinger, og sidst hvilke vilkår der arbejdes på for de udsendte, f.eks. i Mali.  
                                                                                                                                                                                                                           

                                   
                           Per Amnitzbøl Rasmussen                                                Per Amnitzbøl Rasmussen                 
 
Torsdag den 15. juni 2017 
 Valdemarsdagen blev fejret med en gudstjeneste i Køge Kirke med deltagelse af vor Fane og 
5 medlemmer sammen med 20 andre foreninger med Fane. Der blev overrakt 3 Faner og 2 Faneduge til 
foreninger der havde søgt om en ny Fane af Komtesse Josephine af Rosenborg. Bagefter marcherede vi alle 
til Køge Torv til musik af Greve Pigegarde. Det hele sluttede med en reception på Køge Rådhus.   
 
 

 
15. juni 2017 Valdemarsdagen i Køge Kirke 
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Fredag den 16. juni 2017 
 Vor Fanekommando var på Kastellet for at deltage i TV optagelserne til TV-serien ”Krigeren” 
Optagelserne i dag skal senere stykkes sammen med andre klip, der samlet vil fortælle om Flagdagen den 5. 
september. Når alt er færdigt vil det blive til en TV-serie på 6 afsnit af hver en times varighed, der bliver 
sendt til efteråret 2018 på TV2. 
 
Den 20.-21.-22. og 28. juni 2017 
 På ovennævnte datoer opførte Teater Solaris i samarbejde med Danmarks Veteraner stykket 
”CELLEN” på Sonnerupgaard Gods ved Hvalsø. Stykket handler om en veteran der har PTSD, hvilke kvaler og 
hallucinationer det kan give. Her deltog vi med vor Fane, der blev ført af Hans Chr. Foght bistået af Leif 
Petersen og Kjeld Jensen. 
 
 

                                                                  Hans Chr. Foght & Kjeld Jensen   
 
Onsdag den 16. august 2017 
 Veterancentret i Ringsted afholdte afskedsreception for deres leder Oberst Jette Albinus. 
Landsfane-Øst, Midtsjælland, Midtsjælland klub Stevns, Nordsjælland og København var repræsenteret 
med Faner. Jette Albinus skal fremover være stabschef ved Hjemmeværnskommandoen, og bliver i den 
anledning udnævnt til brigadegeneral. 
 

 
                        Poul Slot Jørgensen, Simon Philipsen, Kjeld Jensen, Hans Chr. Foght, Finn Kromose 
                              Landsfane – Øst                Nordsjælland                      Midtsjælland                                København 
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Torsdag den 31. august 2017 
 Til denne vor første klubaften efter sommerpausen, var vi 19 veteraner, der fik en 
god aften. Formanden gav en meget kort orientering om sidste nyt, samtidig med at han bød  
Ove Nielsen, Gaza 11-12 velkommen i foreningen. Ove gav derefter en kort beskrivelse af sig selv. 
Flemming gav en orientering om hvad der skal ske i den kommende tid.  
 
Tirsdag den 5. september 2017 
 Vi deltog på Kastellet med 6 medlemmer og Fane. Senere på dagen var vi ude med 
5 buketter til grave der er i vort område. Om aftenen deltog Hans og Leif i Tåstrup, Spjæt i Greve og 
i Køge deltog Kjeld, Gunnar, Kaj Krog, Ove, Carsten og Flemming. Gunnar havde ved receptionen på  
Køge Rådhus tidligere på dagen fået tilsagn fra 2 nye medlemmer. Carsten Næblerød, Cypern 54-55, 
Kuwait 1, og Jesper Aqalo Petersen , Cypern 36, velkommen begge 2. 
 

                      
          Hans Chr., Leif, Kjeld og Spjæt                                 Henning ”Spjæt” Larsen i Greve                                                                                                                                                                  
 
Torsdag, den 28. september 2017 
 Var vi 24 veteraner med ledsager, der havde en virkelig fin aften i selskab 
med tidligere leder Rasmus Rohde af SIRIUS patruljen på Grønland. Han holdt et rigtigt levende og godt 
foredrag om sine 4 år i patruljen, en beretning der var krydret med mange flotte levende og faste billeder. 
Vi fik så mange indtryk, at det var svært at rumme dem alle. Det er synd, at der ikke er større interesse for 
nye tiltag i foreningen, men bestyrelsen prøver igen, og håber at der er medlemmer der har nogle ideer der 
kan bruges, det kunne være an anden form for foredrag eller udflugt. 
Samme aften blev vor nye pavillon indviet. 
 

                            
    Niels Bannergaard byder velkommen                                Rasmus Rohde, SIRIUS patruljen 
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                                                                         Foreningens nye pavillon 
 
Onsdag, den 4. oktober 2017 
 Startede vi denne vinters skydning i Ejby Hallen. Der var mødt 10 skytter som glædede sig 
til at komme i gang. De sendte 330 skud imod skiverne, og det gav det fine gennemsnit på 184,75 
point. 
 
Tirsdag, den 24. oktober 2017 
 Deltog Leif, Gunnar og Flemming med Fane ved paraden på Kastellet i anledning af FN’s 
fødselsdag. Der var også Faner fra Landsfane Øst, København og Nordsjælland, samt veteraner fra 
Næstved. Der blev lagt kranse ved vor Mindesten og Mindemonumentet. Niels Hartvig Andersen og 
Generalløjtnant Per Ludvigsen holdt taler. Dagen sluttede med en lille reception i bunkeren. 
 
Torsdag, den 26. oktober 2017 
 Vi 21 fremmødte Veteraner fik en god orientering fra Bannergaard om ungdommens mulige 
benyttelse af Borup Kulturhus. Han fortalte også, at Sirius foredraget havde været rigtigt godt, og at dem 
der ikke var mødt, var gået glip af meget. Flemming fortalte lidt om Fanens deltagelse på Flagdagen, FN’s 
fødselsdag 24. oktober og at den skal ud igen den 6. dec. i Ringsted og 22. dec. på Kastellet.  
 
Onsdag, den 1. november 2017 
 Til vor 2de skydeaften var vi 14 skytter, der i et par hyggelige timer morede sig med at sende 
380 skud afsted, hvilket gav et gennemsnit på 180,47 point. 
 
Torsdag, den 30. november 2017 
 Til vort sidste møde i år var vi 26 deltagere (19 veteraner og 7 familiemedlemmer) der kunne 
nyde Leifs gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager. Imens vi nød disse ting, overrakte Niels Bannergaard en 
erkendtlighed (2flasker Amarone Della Valpolicella) til Leif og Flemming som tak for deres arbejde for 
Midtsjælland i 2017. 
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Juleafslutning med familie den 30. november 

       
Onsdag, den 6. december 2017      
 Deltog Flemming og Hans Chr. med Fane, samt Kjeld, Leif og Per i julegudstjenesten 
i Sankt Bendts Kirke, Ringsted. Der var flere deltagere med end sidste år. Veterancentret, 
Landsdel-Øst, København, Nordsjælland og Lolland-Falster og Møn deltog med Fane. Hans Chr. og 
Flemming havde taget deres hustruer med. Efter en fin gudstjeneste var der sammenkomst på 
Veterancentret.     
 
Fredag, den 22. december 2017 
 Deltog Kjeld Jensen, Hans Chr. Foght og Flemming Jepsen med Fane ved Danmarks 
Veteraners kranselægning ved vor Mindesten og Monumentet på Kastellet i anledning af Julen og 
Nytåret. Der blev holdt tale ved Brigadegeneral Jette Albinus. Der var efterfølgende en lille sammenkomst                                                                                  
i bunkeren på Kastellet. 
 

Fanen 2017 

 
 30. marts  Generalforsamlingen 
   4. april  Nato’s fødselsdag på Kastellet 
   4. maj  Danmarks Befrielse (72 år) i Køge 
 29. maj  Peacekeepers Day på Kastellet 
 15. juni  Valdemarsdagen i Køge Kirke 
 16. juni  Filmen ”Krigeren” optagelse på Kastellet 
 20-21-22-28 juni ”Cellen” forestilling på Sonnerupgaard Gods 
 16. august  Oberst Jette Albinus, recept. på Veterancentret 
   5. september National Flagdag på Kastellet 
 28. september SIRIUS patruljen 
 24. oktober  FN’s fødselsdag på Kastellet 
   6. december Julegudstjeneste i Sankt Bendts Kirke, Ringsted 
 22. december Kranselægning på Kastellet  

 
 

Slut 
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