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Onsdag, den 15. januar 2020 
 Årets første møde stod i skydningens tegn. Der var skytter der blev hjemme for at se 
EM-håndbold for herre, de fik en rigtig dårlig aften. De 10 skytter der var mødt fik en rigtig 
hyggelig aften hvor det bedste resultat var 196 point. Der var for sjov blevet plads til fritstående 
skydning. Aftenens gennemsnit blev på 175,06 point.  
 
Torsdag, den 30. januar 2020 
 Årets første medlemsmøde stod i de gule ærters tegn. Det var en rigtig fornøjelig 
aften for de 20 medlemmer der var mødt. Der var ikke de store nyheder, men vi fik sunget 2 af 
Tommys medbragte sange. 
 
Fredag, den 31. januar 2020 
 Vi fik i dag bekræftet fra Karise kirkekontor, at vort mangeårige medlem           
Mogens Elg Jensen, Karise, født den 5. december 1949 er død den 11. september 2019, han blev 
gravsat den 1. oktober på fællesgraven på Karise kirkegård. Mogens var udsendt på Cypern 24, og 
han var medlem i årene 1980 – 2019. 
 
Onsdag, den 12. februar 2020 
 På vinterens sidste og 4de skydeaften var der mødt 12 skytter. Der blev skudt nogle 
fine resultater, hvor 196 point med 9 blinktier var det bedste. Vinterens samlede vinder blev 
Nicolai Krogh med 192,0 point – nr. 2 blev Flemming Jepsen med 191,8 point – nr. 3 blev Niels 
Bannergaard med 189,5 point. Der var præmie til alle 3.                                                    
Skytteforeningens formand Ingolf Christiansen der har hjulpet os i de 4 eller 5 år vi har skudt i 
foreningen, stopper som formand og han fik derfor også en lille hilsen fra os. 
 

 
Nicolai Krogh – Flemming Jepsen – Niels Bannergaard 

 
Tirsdag, den 18. februar 2020 
 En mail fra Danmarks Veteraners kartoteksfører, gør os opmærksom på, at vort 
medlem Jan Bacher skulle være død. Da vi intet har hørt, undersøger vi det nærmere og finder  
ved af søgning i dødsannoncer, og en samtale med veteran og præst Torben Petersen, 
Vemmetofte sogn, at Jan Villum Bacher Jakobsen, født 10. maj 1940 er død den 20. marts 2018, 
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han blev bisat fra Vemmetofte Klosterkirke. Jan var udsendt til Gaza på hold 10-11, og var medlem 
fra 2007 – 2018. 
 
Torsdag, den 27. februar 2020 
 22 veteraner var mødt til en hyggelig aften med god mad og en orientering om hvad 
der var sket siden sidst, og hvilke arrangementer foreningen er deltager ved i de nærmeste 
måneder. Det er H.M. Dronningens 80 års dag den 16- april. Det er Køge HJV afholdelse af 75 året 
for befrielsen, hvor der bl.a. bliver afsløret en mindesten den 3. maj og den 4. maj er der minde-
gudstjeneste i Køge Kirke med efterfølgende optog igennem byen ledsaget med musik, faner og 
fakkeloptog. 
 
Fredag, den 6. marts 2020 

 

                                                                                                                                                    
Per Christian Røn 

Foreningen har i dag modtaget det triste budskab, at Per Røn ikke er iblandt os mere.                                                
Per Røn var født den 27. november 1942 i Brovst Enge i Nordjylland. 

Per Røn var initiativtager til, at starte en Veteranforening tilbage i 1973, den fik en kort levetid, men 
forsatte som klub under København. På opfordring fra Landsformanden i 1981, blev Per Røn sammen med 
andre veteraner bl.a. Erik Jørgensen opfordret til at starte Foreningen Midtsjælland den 24. oktober 1981. 

Per Røn har igennem tiden beklædt flere poster i foreningen.                                                                                              
Formand 1973 – 1974, 1988 – 1994, 1998 – 2000. Sekretær 1973 - 1974, 1981 – 1984.  

Ære været Per Røns minde 
Lørdag, den 14.marts 2020 
 I meget flot forårsvejr var vi 10 veteraner med vor foreningsfane, der deltog 
ved Per Christian Røns bisættelse i Vor Frue Kirke. Bagefter var der sammenkomst i 
Marineforeningen i Roskilde. 
  
Marts 2020 
 Coronavirussen COVID-19 der er begyndt at hærge i Danmark, er årsag til at den 
danske regering har lukket ned for al foreningsliv, kirker, skoler og forsamlinger på mere end 10 
personer samt alle Storcentre og meget mere indtil udgangen af maj, i første omgang. Det 
medførte at generalforsamlingen den 26. marts og medlemsmøderne i april og maj blev aflyst. 
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Torsdag, den 14. maj 2020 
 Præsenterede FN Museet og Jydsk Emblem Fabrik en ny sløjfe til at sætte på bilen, 
CONA Sløjfen. Flemming Jepsen synes det var et godt initiativ, der måtte omtales i Dagbladet, og 
det blev det lørdag den 16. maj 2020. 
                                                                             
                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Søndag, den 19. juli 2020 
 Modtag vi fra DV´s kartoteksfører den triste meddelelse, at et af vore medlemmer 
var gået til Ryes Brigade. 

Svend Bjerre Christensen 
født 30. april 1941 
død 15. juni 2020 

begr. 24. juni 2020 fra Sengeløse Kirke 
Svend Bjerre Christensen var fhv. gartneriejer og han var udsendt til Gaza på hold 13 og til Cypern 
på hol 02. Svend var medlem fra 1998 – 2020. 
Æret være Svends minde. 
 
Mandag, den 24. august 2020 
 Det nye Informationcenter i forbindelse med Monumentet på Kastellet blev indviet i 
overværelse af tdl. Forsvarschef Jesper Helsø, Forsvarsminister Trine Bramsen, øverste ledelse fra 
Hæren, Flåden, Flyvevåbnet, Beredsskabsstyrelsen og Politiet. LFM Niels Hartvig Andersen, fhv. 
LFM Bjarne Hesselberg. Vi deltog med en Fanekommando (Kjeld og Flemming) samt Landsfane Øst 
ved Poul Sloth Jørgensen, og Københavns Fane ved Finn Kromose og Morten Stelzig. 
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P.S. Jørgensen-M. Stelzig-F. Kromose-K.O. Jensen                       M. Stelzig-F. Kromose-P.S. Jørgensen-K.O. Jensen 

 
Torsdag, den 27. august 2020 
 Så startede vi igen efter en 5 måneders nedlukning grundet COVID-19. Der var mødt 
20 veteraner, som fik en god og hyggelig aften, imens de blev orienteret om hvad der var sket 
siden sidst og hvad der skal ske i efteråret af Niels Bannergaard og Flemming Jepsen.  
 
Lørdag, den 5. september 2020 
 Den nationale flagdag 5. sept. blev markeret i Køge med et flot optog ledet af 
Roskilde Garden i front efterfulgt af 10 foreningsfaner og et flot følge. Vi gik gennem byen til 
stedet hvor den midlertidige sten for Veteraner blev indviet med taler af Thomas Buus Kristensen, 
VeteranCafé Køge, Borgmester Marie Stærke og Henrik Agerlin, Køge Garderforening. Blomster 
blev lagt, og der blev afholdt 1 min. stilhed for de veteraner der ikke kom hjem.  
Om eftermiddagen deltog vi med fane i Greves arrangement, der blev holdt på Greve Gymnasium. 
Her var der taler af Greves Borgmester Pernille Beckmann, DV-Midtsjællands Formand Niels 
Bannergaard,  og Tonny Viedél, Veterancafé Sydkysten, musikken til arrangementet blev givet af 
Greve Pigegarde. Det hele sluttede med et let traktement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
               Leif Petersen med årets buket                                                            Den Nationale Flagdag i Køge   
 

Den 18. & 19. september 2020 
 Danmarks Veteraners Repræsentantsskabsmøde blev afviklet på Langelands Fortet. 
Vi havde grundet COVID-19 meldt afbud, men fik tilbudt, at lytte med ved hjælp af Microsoft 
Teams, det gjorde vi. Flemming så og lyttede. Mødet havde alt det sådan et møde skal indeholde. 
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Det vigtigste var at alle lokalforeninger fremover skal præsentere sig som f.eks.: Danmarks 
Veteraner – og så Lokalforeningens navn. 
 
Lørdag, den 3. oktober 2020 
 Markeringen af 75-året for Danmarks Befrielse, som skulle have fundet sted den 4.-5. 
maj, og udskudt til den 29. august grundet COVID-19 blev endelig afviklet med en flot koncert den 
3. oktober. Den flotte koncert blev afholdt ved hjælp af Hjemmeværnets Musikkorps København 
og musicalstjernen Sandra Elsfort. Vor repræsentant ved koncerten var Flemming Jepsen med 
frue. 
 
Søndag, den 4. oktober 2020 
 Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn, stod for et flot arrangement i 
forbindelse med afsløringen af en Mindesten for Danmarks Befrielse for 75 år siden. Der deltog en 
faneborg på 17 faner fra forskellige foreninger. Vi var repræsenteret ved Kjeld Ole Jensen og 
Flemming Jepsen. 
  
            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onsdag, den 7. oktober 2020 
 Deltog vor Fanekommando sammen med flere af vore veteranmedlemmer i en 
meget flot indvielse af Mindestenen for Veteraner der har været udsendt for Danmark. Selve 
arbejdet med, at få dette flotte monument, skyldes udelukkende et stort og flot arbejde af 
Thomas Buus Kristensen, leder af VeteranCafé Køge. Der var taler af Thomas Buus Kristensen, 
Borgmester Marie Stærke og vor Formand Niels Bannergaard. 
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Tirsdag, den 8. december 2020 
 Blev vi bekendt med, at et af vore medlemmer var gået til Ryes Brigade. 

Jørn Mehlsen 
født den 13. august 1941 

er død den 27. august 2020 
Gaza hold 13 

medlem 2009-2020 
 
Søndag, den 20. december 2020 
 VeteranCafé Køge og Midtsjælland har i dag 4de søndag i Advent, startet en ny 
tradition. Vi vil gøre dagen til en Mindedag ved vor Veteranmindesten. Her vil vi fremover samles, 
lægge blomster og mindes dem der ikke er her mere. Fanen vil være til stede, og deltagerne bør 
bære dekorationer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niels Bannergaard – Thomas Buus Kristensen – Flemming Jepsen 

 
Fanen 2020 

 
 14. marts 2020 Per Røn bisat fra Vor Frue Kirke ved Roskilde 
 24. august 2020 Indvielse af Informationscenter på Kastellet 
 05. september 2020 National Flagdag i Køge 
 05. september 2020 National Flagdag i Greve 
 04. oktober 2020 75 året for Danmarks Befrielse, Køge 
 07. november 2020 Veteran mindesten i Køge 
 20. december 2020 Mindedag ved Veteranstenen i Køge 
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