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Onsdag, den 7. januar 2018 
 Sammen med Landsfane-Øst, København og Nordsjælland samt 8 Faner fra Københavnske 
Soldaterforeninger, deltog Kjeld Jensen og Flemming Jepsen med vor Fane i Nytårsgudstjenesten ved 
Hærprovst Thomas H. Beck i Citadels Kirken (Kastellet) og efterfølgende kranselægning ved Monumentet og 
reception på Kastellet, med tale af Oberst Susanne Lund fra Veterancentret. Hans Chr. var forhindret 
grundet influenza. 
 

 
 
Onsdag den 10. januar 2018 
 Her ved vor 3de. skydeaften, var der efter en skarp træning Nytårsaften mødt 12 håbefulde 
skytter op. De leverede sammen med et godt humør nogle gode resultater. Gennemsnittet blev på 186,79 
point. 
 
Torsdag, den 25. januar 2018 
 Der var mødt 28 veteraner op for at få en god aften, og det fik de. Imens vi nød Leifs gule 
ærter, kunne vi byde Preben Poulsen, Cypern 2, velkommen i foreningen. Der var en kort orientering om 
hvad der skulle ske fremover. Til mødet i februar vil Tommy prøve at få Joop Vos, Køge, til at holde et 
foredrag om sit spændende liv, bl.a. som flygtning fra Holland til Danmark. 
 

      
 ”kokelev” Gunnar Bergstrøm                               Der er et yndigt land ”Midtsjælland”      
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Onsdag, den 7. februar 2018 
 Her ved vor 4de og sidste skydeaften i denne vinter, var der mødt 14 skytter. De leverede 
nogle fine resultater, samtidig med at de hyggede sig gevaldigt. Resultatet for hele vinteren blev følgende. 
Vinder blev Henrik Krogh med 196,3 point, nr. 2 blev Carsten Næblerød med 192,0 point og nr. 3 blev 
Nicolai Krogh med 191,9 point. Det totale gennemsnit for hele vinteren var 182,1 point.  
 
Tirsdag, den 20. februar 2018 
 Kunne vi byde Ove Kjærstain Nielsen, Gaza 11 & 12 velkommen i foreningen. 
 
Tirsdag, den 20. februar 2018 
 Ved H.K.H. Prins Henriks bisættelse fra Christiansborg Slotskirke, deltog foreningens fane ved 
Flemming Jepsen og Kjeld Jensen, sammen med 18 andre veteraner fra 7 veteranforeninger og de 2 
landsdelsfaner. Der deltog i alt ca. 120 faner. Det var en stor oplevelse, men meget kold.  
 

                           
20. februar 2018 H.K.H. Prins Henriks bisættelse fra Christiansborg Slotskirke 

 

 
Joop Vos 

Torsdag, den 22. februar 2018 
 Vort første møde efter Prins Henriks bisættelse, havde et fremmøde af 17 medlemmer. Vi 
startede med salmen ”Op! al den ting, som Gud har gjort”. Herefter bød i Niels Bannergaards fraværelse 
næstformand Gunnar Bergstrøm velkommen, han bad om 1 minuts stilhed til minde om Prins Henrik, 
hvorefter han bød vor gæst og foredragsholder Joop Vos og hans to ledsager Tim Larsen og Thomas Larsen 
velkommen. Flemming gav en kort orientering om hans deltagelse sammen med Kjeld ved flagparaden for 
prinsens bisættelse, den var højtidelig, men meget kold. Efter Leifs glimrende retter, blev ordet givet til 
Joop Vos, for at fortælle om sit liv. Joop Vos blev født i 1936 i Amsterdam, Holland. Familien er af jødisk 
afstamning, og det fik de at mærke i 1943 hvor de blev hentet af tyskerne, udstyret med den ”jødiske 
stjerne”. Joop Vos og forældre blev skånet, ene og alene fordi faderen havde en engelsk fødselsattest, og 
dermed engelsk statsborger. I 1945 kom Joop til Danmark som "Hollænder dreng” til familien Classen,       
og blev bydreng i firmaet Aulin. Efter endt skolegang tilbage i Holland, kom Joop Vos igen til Aulin som 
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lærling. Joop Vos  blev siden hen forretningsindehaver af ”Stumtjeneren” på torvet i Køge. Et godt og fint 
foredrag. 
 
Lørdag, den 10. marts 2018 
 Fik Midtsjælland meddelelsen om, at vort medlem siden 2013 Kaj Børge Petersen,  
Cypern 8, var afgået ved døden den 10. marts på Lynghøj Plejecenter, efter mange års svigtende helbred. 
Kaj boede indtil sin indlæggelse den 25. januar i år på Funchsvej i Køge. Kaj var født den 14. februar 1945, 
Vejgård, Sdr. Bindslev for 73 år siden. 
Æret være Kajs minde. 
 
Lørdag, den 17. marts 2018 
 Ved Kaj Børge Petersens bisættelse i Ølby Kirke, deltog foreningens fane ved Flemming og 
Hans Chr., der udover deltog Niels Bannergaard, Leif Petersen, Per Røn, Flemming Pedersen, Peter Schrader 
og Kaj Krogh. 
 
Torsdag, den 22. marts 2018 
 Vi var mødt 22 veteraner til foreningens årlige generalforsamling. Det blev en rolig og saglig 
generalforsamling, der var genvalg til dem der ønskede det. Den største skuffelse var, da Formanden ville 
overrække 10 års og 20 års nåle, 25 års og 40 års medalje, for der var kun mødt 2 modtagere. 
10 års nål: Aage Hansen, Tommy N. Andersen, Johnny Pedersen og John Knygberg.                                         
20 års nål: Ib Johan Snoer, Lars Westergaard Kruse, Niels Torben Houtskov Bannergaard.                              
25 års medalje: Vagn Ove Jørgensen, Jann Carsten Persson, Anders Odgaard Pedersen og Helge Schösler. 
40 års medalje: Evald Justesen. 
Vi havde der imod glæde af at byde John Johnsen, KFOR-1 og SFOR-3 Balkan, velkommen i foreningen. 
 

 
10 år Tommy N. Andersen       20 år Niels Torben Houtskov Bannergaard 
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DBB - MIDTSJÆLLAND 

  

Generalforsamling 

  

22. marts 2018 

  

Dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent og eventuelt stemmetæller 

a. Dirigent:                      Henning Spjæt Larsen   

b. Stemmetæller:          Tommy N. Andersen    

c. Referent:                     Flemming Jepsen 

Generalforsamlingen var lovligt varslet i januar 2018 i bladet "Baretten" 1/2018 og  2/2018 og interne mails  

med dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. 

  

2. Formandens beretning 

I 2016 blev flere arbejdsopgaver lagt over på bestyrelsesmedlemmerne, for at lette formanden. 

Det ser ud til at virke godt. Det forløbne år har været et godt år, med ikke mindre end 3 gode foredrag, 

af Per Amnitzbøl Rasmussen, om Mali, Rasmus Rohde om "SIRIUS" på Grønland og til sidst Joop Vos om sine 

barneår i Holland, tilfangetagelsen af Gestapo, og sit liv i Danmark. 

Vor Fanekommando har været ude 20 gange, hvoraf de 4 var til Teaterforestillingen "Cellen" på Gl. Sonnerupgaard. 

Sidste gang de var ude var den 10-03-2018 ved Kaj Børge Petersens bisættelse sammen med 6 veteraner. 

Tak for jeres indsats i årets løb. 

Vor klub Stevns ligger meget stille for tiden. Det samme gælder vor hjemmeside, forbedring er undervejs. 

Foreningens vinterskydning over 4 onsdage, med deltagelse af 17 skytter, er gået godt. Jeg mangler bare, 

at modtage en præmie. Jeg håber og ønsker skydeudvalget vil fortsætte til næste vinter. 

Spjæt der i flere år har ført vort kartotek, skal have en stor tak for arbejdet. Kartoteket er altid à jour 

Vor kasserer og kok Leif skal have en stor tak for sit mangeårige arbejde som kasserer, og som kok til vore møder. 

Maden har helt sikker en stor andel i at deltagelsen til vore møder er så god og stabil. 

Flemming skal også have en tak for sit arbejde med indlæg til bladet Baretten, skydeudvalget og alle de gange han, 

Hans Chr. og Kjeld er ude med fanen. 

Alle jer der så trofast møder når foreningen kalder til samling, skal også have en stor tak. Det er jo det der gør det  

sjovt at være formand 

  

Beretningen blev godkendt 

  

3. Regnskab: Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse. Regnskabsåret er kalenderåret 

Leif fremlagde regnskabet. 

Der var ingen spørgsmål. 

Regnskabet blev godkendt 
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4. Fastsættelse af rimelige honorarer for benyttelse af privat telefon, kørsel m.m 

Formands honorar: 700 kr. 

Fanekommando honorar: 1.000 kr. 

Tilskuddene blev godkendt. 

  

5. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 

Kjeld Ole Jensen og Bent Dybsø Jensen var foreslået som deltagere ved Repræsentantskabsmødet i 2019 

Fane debatten blev rykket til eventuelt. 

Bestyrelsen bemyndiges til at indføre en ny paragraf i vedtægterne, vedrørende bankforretning. 

6. Valg af bestyrelse jf. § 6, stk. 3 

a.  Formand Niels Bannergaard, ikke på valg 

b.  Næstformand Gunnar Bergstrøm,  på valg,                  Genvalgt 

c.  Kasserer Leif Bork Petersen, på valg,                              Genvalgt 

d.  Bestyrelsesmedlem Niels B. Petersen, ikke på valg 

e.  Bestyrelsesmedlem Carsten Gert Madsen, på valg,     Genvalgt 

f.  1st suppleant Flemming Pedersen, på valg,                   Genvalgt 

g.  2de suppleant Flemming Jepsen, på valg,                     Genvalgt 

  

7. Valg af revisorer 

a.  Revisor Kaj Krogh, på valg,                                                   Genvalgt  

b.  Revisor Hanna Krogh, på valg,                                            Genvalgt 

  

8. Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskab i 2019 

a.  Formand   

b.  Medlem   Kjeld Ole Jensen 

c.  Medlem    Bent Dybsø Jensen 

  

9. Valg fanebærer og fanevagt 

a.  Fanebærer Flemming Jepsen, på valg                                  Genvalgt 

b.  Fanevagt Hans Christian Foght, på valg                              Genvalgt 

c.  Fanevagt Henning Søren "Spjæt" Larsen, ønsker ikke genvalg,  valgt blev Kjeld Ole Jensen 

  

10. Eventuelt 

Vi talte om hvilken Fane model foreningen kunne gå ind for på det kommende Repræsentantskabsmøde  

den 20.-21. april i Karup, hvis det blev et emne der skulle debatteres. 

  

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med en tak for god takt og orden. 
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2018 
Midtsjællands Bestyrelse 

 

         
        Niels T. H. Bannergaard                           Gunnar Bergstrøm                               Leif B. B. Petersen                  
                      Formand                                            Næstformand                                       Kasserer, kok                      
 

                         
       Niels B. Pedersen                                       Carsten G. Madsen                            Henning Spjæt Larsen                
Best. medlem, Webmaster                             Bestyrelsesmedlem                                 Kartoteksfører                 
 

         
            Flemming Pedersen                               Flemming Jepsen                                    Hans Chr, Foght 
    1st. suppleant – reklamesalg                            Fanebærer                                                Fanevagt                       
 

     
                Kjeld O. Jensen                                          Kaj Krogh                       
                      Fanevagt                                                 Revisor 
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Onsdag, den 4. april 2018 
 Ved markeringen af Natos fødselsdag på Kastellet deltog der ca. 22 veteraner, der iblandt vor 
fanekommando, Leif Petersen, Kjeld Jensen og Gunnar Bergstrøm, bagefter var der en lille reception i 
Bunkeren. 
 
Tirsdag, den 17. april 2018 
 Vor klub Stevn (7 medlemmer) har på et møde bestemt, at de ville udmelde sig af 
Midtsjælland, den beslutning er pr. mail sendt til vor Formand Niels Bannergaard. Der mangler et referat 
fra deres møde. De har i stedet tilmeldt sig som klub under De Blå Baretter Næstved og omegn. I samme 
forbindelse er Niels B. Pedersen aftrådt som bestyrelsesmedlem og Webmaster. 
 
Tirsdag, den 17. april 2018 
 Var vi inviteret til et formøde om at der blev etableret en café for veteraner i Køge. Mødet 
havde deltagelse af flere af vore medlemmer. Der vil være stiftende generalforsamling onsdag den 16. maj 
2018. Vi kan læse mere på www.veterancafekoege.dk. 
 
Fredag, lørdag, den 20. & 21. april 2018 
 Danmarks Veteraners Repræsentantskabsmøde i Karup, havde deltagelse af 56 delegerede 
fra 21 Lokalforeninger, deriblandt Niels Bannergaard, Hans Chr. Foght og Flemming Jepsen. Mødet blev i 
god ro og orden et sagligt møde, der blev valgt de personer man ønskede, og hædret dem, der var det 
værdigt. Vi godkendte ansøgningen om at der blev optaget en ny forening, under navnet Kvindelige 
Veteraner, ledet af forkvinde Sara La Cour. 
 
Torsdag, den 26. april 2018 
 Der var mødt 15 medlemmer til denne klubaften. De fik en kort orientering ved Niels og 
Flemming fra deres deltagelse ved Danmarks Veteraners Repræsentantskabsmøde. Herefter fik Thomas fra 
Veterancafé Køge ordet, for at fortælle om det kommende arbejde for at få en Veterancafé i Køge. Der er 
stiftende generalforsamling den 16. maj 2018. Thomas kunne endvidere fortælle, at der er 356 veteraner i 
Køge Kommune. Formand Niels Bannergaard havde den fornøjelse at kunne tildele Ivan Jensen, 25års 
medaljen. Flemming kunne fortælle, at de 4 skydeaftener til efteråret og vinter var på plads. Datoerne er 
onsdag den 3-10-2018, onsdag den 7-11-2018, onsdag den 9-01-2019 og onsdag den 6-02-2019. 

 

 
Niels Bannergaard og Ivan Jensen 
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Fredag, den 4. maj 2018 
 73 året for Danmarks befrielse blev markeret i Køge med deltagelse af Hjemmeværnet, 
Marinehjemmeværnet, Forsvarsbrødrene, Danmarks Samfundet og Danmarks Veteraner Midtsjælland, 
med i alt 10 faner. 
 
Onsdag, den 16. maj 2018 
 VeteranCafé Køge havde stiftende generalforsamling. Der var 14 deltager, under dirigent 
Niels Bannergaards styring, blev alle poster i bestyrelsen besat med de personer der ønskede at være med i 
Cafeens fremtid. 
 
Lørdag, den 26. maj 2018 
 I anledning af HKH Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag, deltog vor fanekommando 
(Flemming og Kjeld) sammen med Landsfane øst, 7 andre lokalfaner fra Danmarks Veteraner og ca. 80 
faner fra andre militær og veteranforeninger i en faneborg, der tog opstilling på Kongens Nytorv i 
forbindelse med Kronprinsparrets karettur. 
 

          
 

 
                                                                                                                                                    
  Tirsdag, den 29. maj 2018 
 Peacekeepers Day på Kastellet, blev afviklet på en meget flot solskinsdag. Fanekommandoen 
ved Flemming Jepsen, Hans Chr. Foght og Kjeld O. Jensen, samt Leif B. Petersen. Af medaljemodtager var 
der Gunner Bergstrøm og Tommy Andersen der modtog Cypern 50 års mindemedalje og til sidst Niels 
Bannergaard der modtog Balkan 25 års mindemedalje. Det hele sluttede med en hyggelig reception med 
flere gode Cypriotiske retter. Hans og Kjeld assisterede de andre fanebærer, når de havde brug for en pause 
for at få noget at drikke. 
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Peacekeepers Day på Kastellet den 29. maj 2018 
 

             
   Kjeld O. Jensen ved Danmarks Veteraners Mindesten                                         Faneborgen ved Monumentet. Vi står som nr. 3 fra venstre 

                      
   Kjeld O. Jensen med FN fane ved Monumentet                                                    Hans Chr. Foght med Landsfane Øst ved Monumentet 

                   
   Niels T. H. Bannergaard modtager Balkan 25 års mindemedalje                       Gunnar Bergstrøm modtager Cypern 50 års mindemedalje 

                 
   Tommy N. Andersen modtager Cypern 50 års mindemedalje                            Leif B. B. Petersen, holder øje med at alt går rigtigt til 
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  Hans Chr. Foght, Gunnar Bergstrøm, Kjeld Ole Jensen,                                       Niels T. H. Bannergaard, det er nu dejligt med en stol 
  Leif. B. B. Petersen og Tommy N. Andersen                                                                                                                                                                                                                                   

                                                              
Torsdag, den 31. maj 2018 
 Vi var 20 medlemmer til det sidste møde inden sommeren. Niels og Flemming gav en 
orientering om hvad der var sket siden sidst. Foreningens fanekommando havde deltaget i 73 årets 
mindehøjttidlighed i Køge for vor befrielse af 2de verdenskrig. Den 26. maj på HKH Kronprins Frederiks 50 
års fødselsdag, deltog Flemming Jepsen og Kjeld Jensen med fane i flagparaden på Kongens Nytorv. 
PeaceKeepers Day den 29. maj havde også deltagelse af vor fanekommando. Vi fik en kort orientering vedr. 
Jens S.S. Olsens sygdomsforløb, som nu har strakt sig over et ½ år. Vi ønskede ham god bedring. Aften 
forløb med en del sange og hyggeligt samvær, hvor vi ønske hinanden en god sommer.   
 
Fredag, den 15. juni 2018        
   Valdemarsdagen, 15. juni blev fejret med en flaggudstjeneste i Skt. Nikolaj Kirke, hvor der 
deltog 17 faner fra forskellige foreninger. Vor Fane blev ført af Hans Chr. Foght og Kjeld O. Jensen. 
Komtesse Josephine af Rosenborg overrakte 3 nye foreningsfaner. Efter gudstjenesten var der flagmarch 
med musik til Køge Torv. Det hele sluttede med en lille reception og korsang på Køge Rådhus. 
 
Lørdag, den 4. august 2018 
 Fik Midtsjælland meddelelsen om, at vort medlem siden 1996 Jens Seppo Skov Olsen,  
Cypern 16-17-18-19 og KFOR 01, var afgået ved døden fredag den 3. august på Universitets Hospitalet, 
Køge efter ¾ års langt sygeleje. Jens boede indtil sin indlæggelse i efteråret 2017 på Langagervej 1, Nr. 
Dalby ved Borup. Jens var født den 20. marts 1945 på Overdrevsgården i Hønske ved Viby for 73 år siden. 

Æret være Jens S. S. Olsens minde. 
 
Onsdag, den 8. august 2018 
 Jens S. S. Olsen blev kl. 13.00 bisat fra Kimmerslev Kirke. Vi var mødt med vor fane-
kommando (Kjeld og Flemming) der ud over deltog Leif B.B. Petersen, Flemming Pedersen, Peter Schrader, 
Per Røn, 2 veteranvenner fra Næstved afd. Fanebærer ”Spjæt” og Tommy N. Andersen mødte op for 
Hjemmeværnet. 
 
Torsdag, den 30. august 2018 
 Det første møde efter en varm sommer, havde deltagelse af 19 medlemmer, og muligvis et 
nyt medlem der havde været udsendt til Congo. Aftenen startede med, at vi mindes Jens S.S. Olsen der 
døde den 3. august. Flemming gav en kort orientering om hvad der skal ske i løbet af efteråret. 
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Onsdag, den 5. september 2018 
 Den Nationale Flagdag blev fejret overalt i vort område. Der var 6 mand med Fane inde på 
Kastellet, og om aftenen var der 6 mand med Fane der deltog i Køges arrangement. Vi deltog i Lejre, 
Taastrup og Køge bl.a.  
 
Mandag, den 24. september 2018 
 Deltog Niels Bannergaard og Flemming Jepsen som gæster ved indvielsen af den nye 
VeteranCafé, der skal dække området Greve og Solrød. Det startede som et orienteringsmøde og her blev 
det besluttet, da opbakningen var til stede blandt de fremmødte, at der blev etableret en stiftende 
generalforsamling. 
 
Onsdag, den 26. september 2018 
 Flemming var taget til Kalbyris Centret for at blive sat ind arbejdet med vor hjemmeside. 
Underviseren var Danmarks Veteraners Webmaster Jan Henrik Tiede. Mødet var meget positivt, og der 
følger flere efter. 
 
Torsdag, den 27. september 2018 
 24 veteraner var mødt for at få en god aften, og det fik de. Bannergaard fortalte lidt om  
den nye VeteranCafé i Greve Solrød. Thomas Buus fra VeteranCafé Køge fortalte om deres arbejde. 
Flemming fortalte, at fanen skal til Kastellet den 24. oktober, og han fortalte også, at vor hjemmeside 
kører igen, der kommer mere på siden, men den kan allerede bruges nu. Skydningen starter igen onsdag 
den 3. oktober. Bannergaard kunne tildele 25 års medaljen til Peter Castenheim, Cypern 3-4. Foreningen 
kunne samtidig byde Egon Madsen, Congo 1961-62 velkommen i foreningen. 
 

 
N. Bannergaard og 25 års medaljemodtager Peter Castenheim 

Fredag, den 28. september 2018 
 Var Flemming igen til hjemmeside kursus hos Jan Henrik Tiede, det gik godt.  
 
Onsdag, den 3. oktober 2018 
 Vinterens første skydning kom godt i gang med 12 skytter, der fik sig en god og hyggelig 
aften. Der blev afsendt 340 skud, der gav et gennemsnit på 188,35 point. 
 
Søndag, den 7. oktober 2018 
 I et meget flot efterårsvejr, deltog foreningens fane ved Flemming og Kjeld i afsløringen af 
mindestenen ”Varme Hænder”. Mindestenen er rejst ved hjælp af det lokale Hjemmeværn, den er et 
minde om de hjælpeaktioner i de første dage i oktober, især den 7. og 8. oktober for 75 år siden, hvor Køge 
folk og stevnsboer hjalp flere hundrede jøder til Sverige i fiskekuttere og små stenfiskerbåde fra Køge og 
Strøby Ladeplads. Der var taler af Kulturminister Mette Bock, Borgmester Marie Stærke, 88 årig Rudolf Bier, 
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jødisk flygtning fra den gang (far til Filminstruktør Susanne Bier) Israels Ambassadør Benny Dagan og 
Sveriges Ambassadør Frederik Jörgensen.                                                                                                                                      
                                                                             

 
Mindestenen ”Varme Hænder” på Køge havn 

 
Onsdag, den 24. oktober 2018 
 FN-dagen den 24. okt. blev markeret på Kastellet med deltagelse af ca. 25 Veteraner, vor 
Fanekommando, Flemming, Hans Chr. og Kjeld, derudover deltog Leif og Gunnar.                             En fin dag 
med en god tale af Brigadegeneral Christian Herskind. Det sluttede med en hyggelig reception i bunkeren. 
 
Torsdag, den 25. oktober 2018 
 En god og hyggelig klubaften med 22 deltager, der fik en orientering fra Formanden om hvad 
der var sket siden sidst. Han meddelte, at Midtsjælland melder sig ud af samarbejdet med DGI, og sparer 
derved ca. 1300 kr. de kan ikke tilbyde os noget vi kan have gavn af. Flemming fortalte, at første skydning 
var gået fin med 12 deltager og nogle gode skydninger. N. Bannergaard fortalte derefter af Midtsjælland 
havde indstillet Flemming Jepsen til at modtage The Nordic Blue Barets Medal of Honour i Bronze, det var 
bevilget, og den vil blive overrakt af H.K.H. Prins Joachim ved Danmarks Veteraners 50 års jubilæum den 26. 
oktober i Fredericia.  
 
Fredag, den 26. oktober 2018 
 Danmarks Veteraner (De Blå Baretter) 50 års jubilæum blev afholdt på Ryes Kaserne i 
Fredericia. Der deltog 250 veteraner og med pårørende og gæster ca. 450 personer, vi var repræsenteret 
ved Per Røn, Leif B.B. Petersen, Kirsten Jepsen og Flemming Jepsen. Der var deltagelse af H.K.H. Prins 
Joachim, øverst befalende fra Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet. Der var taler af bl.a. Formand N.H. 
Andersen, og en virkelig god tale af H.K.H. Prins Joachim. Derefter var der erindringsmedalje til 17 af de 36 
veteraner der var med til, at starte foreningen De Blå Baretter for 50 år siden. Så var der fortjenstmedalje 
og jubilæumstegn til veteraner fra Cypern, Balkan og flere af de små FN missioner. 
H.K.H. Prins Joachim afsluttede paraden med at uddele The Nordic Blue Barets Medal og Honour til 12 
veteraner, der har gjort sig særligt fortjent til denne hæder, og der iblandt var Flemming Jepsen. 
Det var en rigtig god dag for alle deltagere, og de bemærkninger der var flest af var: Dav Du gamle, det er 
længe siden. Hvordan går det. Kan Du huske. o.s.v. Receptionen var fantastisk, der manglede intet, der var 
meget flot smørrebrød, øl, vand og kaffe. 
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Torsdag, den 29. november 2018 
 16 veteraner og 7 ægtefæller deltog i vort sidste møde i år. Leif havde sørget for gløgg, 
æbleskiver og andre lækkerier. Bannergaard fortalte at FM Museet i anledning af Danmarks Veteraners 50 
års jubilæum havde doneret en stribe gavekort af kr. 250,00, og Midtsjælland havde modtaget 5 stk. De 
overraskede modtager var Kjeld O. Jensen, Flemming Petersen, Hans Chr. Foght, Bent Dybsø Jensen og 
Spjæt, for deres frivillige arbejde i foreningen. Bannergaard gav Leif 2 flasker Amarone vine for hans store 
arbejde i foreningen, således at hver mødeaften bliver hyggelig og rar med lækker mad. 
 
Onsdag, den 5. december 2018 
 Julegudstjenesten i Sct. Bendts Kirke, Ringsted, var en rigtig fin oplevelse. Der var kor 
deltagelse fra Viborg, de synger normalt i Viborg Domkirke. Musikere fra Livgarden, Fanekommando fra 
Veterancentret, Landsfane Øst ved Poul Slot Jørgensen, Midtsjælland ved Flemming, Hans Chr., Kjeld, Leif 
og Flemming Pederen.  København ved Finn Kromose, Nordvest Sjælland ved Thor Larsen og Leif Rahbeck, 
Nordsjælland ved Gert Lødrup Andersen. Der var efterfølgende reception på Ringsted Veterancenter. 
 
Fredag, den 21. december 2018 
 Ved Danmarks Veteraners Mindedag med kranselægning på Kastellet, deltog vi med vor 
Fanekommando og Leif Petersen. Den inviterede gæstetaler var Folketingsmedlem Naser Khader. Der var 
bagefter hyggelig samvær i Bunkeren. 
 

Fanen 2018 
   
 07. januar  Gudstjeneste i Citadels Kirken, Kastellet 

 20. februar  H.K.H. Prins Henriks bisættelse 
 17. marts  Kaj Børge Petersen, bisættelse, Ølby Kirke 
 22. marts  Generalforsamling, Midtsjælland 
 04. april  Natos fødselsdag på Kastellet 
 04. maj  Befrielsen (73 år) i Køge 
 26. maj  HKH Kronprins Frederik, 50 år 
 29. maj  Peacekeepers Day, Kastellet 
 15. juni  Valdemarsdag, Køge 
 08. august  Jens Seppo Skov Olsen, bisættelse, Kimmerslev Kirke 
 05. sept.            National Flagdag på Kastellet 
 05. sept.            National Flagdag i Køge, (aften) 
 07. oktober  75 års minde for jødeflugten til Sverige i Køge 
 24. oktober  FN-dagen på Kastellet 
 26. oktober  50 års jubilæum, Danmarks Veteraner (De Blå Baretter) 
 05. december  Julegudstjeneste i Sankt Bendts Kirke, Ringsted 
 21. december  Mindedag på Kastellet 
 
 

Slut 
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