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Søndag, den 17. januar 2021 
 Andreas de Fries, Rønne Allé 10, 4000 Roskilde, vil i uge 3 modtage Nobels Fredspris 
medalje i sin postkasse af Fmd. Niels Bannergaard. Det er COVID-19 tiden der gør det umuligt at 
overrække den ved vor generalforsamling. 
 
Mandag, den 15. februar 2021 
 Kørte Kasserer Leif og Fanebærer Flemming til Aalborg Flagfabrik i Nørresundby, hvor 
vi lagde sidste hånd på arbejdet med den nye fane. 
Teksten er i Arial skrift og det er Madeira tråd der bruges til skrift og logo. Tråd typerne er 
1256 – Guld, 1081 – Rød, 1167 – Blå, 1004 – Hvid. Det hele bliver udført som maskinbroderi og er 
meget detaljerede. 
Den nye Fane er sponseret af Danmarks Samfundet, Nordea Fonden har sponseret skriften og 
fanestangen er privat sponseret af J.M.F. 
 
Lørdag, den 29. maj 2021 
 Peacekeepers Day på Kastellet blev markeret på fornem vis med deltagelse af vor 
Fanekommando, Hans Chr. Foght, Kaj Krogh med flere samt dem der skulle modtage ”det Gyldne 
Egeblad” til minde om deres udstationering for 60 år siden. De 4 veteraner var Leif B.B. Petersen, 
Gaza 10, Egon Madsen, Congo 1961-62. På vegne af Henning Søren Larsen (Spjæt) Gaza 10 og Ove 
Kjærtain Nielsen, Gaza 11-12 modtog Flemming Jepsen deres mindesymbol. 

 

 
                Egon Madsen tildeles 60 års mærket                                                Leif B. B.Petersen tildeles 60 års mærket 
            ”Det Gyldne Egeblad” for sin udsendelse                                             ”Det Gyldne Egeblad” for sin udsendelse 

 
Mandag, den 12. juli 2021 

 

Mindeord 
 

Vi har i dag den 12. juli 2021 modtaget det triste budskab, at Flemmimg Pedersen er sovet stille 
ind på Sjællands Universitetshospital Roskilde.  
Flemming var født den 23. juni 1937 i Hårslev  
 
Flemming var i 1960 for 61 år siden udsendt til Gaza på hold 9. Han skulle derfor i 2020  
have modtaget ”Det Gyldne Egeblad” for sin udsendelse for 60 år siden, men det satte  
Covid-19 en stopper for. Flemming modtog Fredsprismedaljen i 2014. 
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Flemming blev medlem i vor forening i 2009, og modtog 10års nålen 2019. 
Det varede ikke længe førend Midtsjælland mærkede hvilket positivt menneske Flemming 
var. I 2016 hvor vi ønske at starte salg af veteran tilbehør og mærker, var Flemming der 
straks, det ønsker jeg at styre, og han har til i dag kørt det meget fint. I 2018 ønskede 
Midtsjælland at få Flemming med i bestyrelsen, og det kom han. 
 
Flemming har i tiden som medlem, været en trofast deltager ved vore møder,  
skydeaftener og de arrangementer foreningen har deltaget i,  lokalt og på Kastellet. 
 
 Æret været Flemmings minde  
 
Fredag, den 16. juli 2021 
 Flemming Pedersen blev i dag bisat fra Bjæverskov Kirke. Foreningens fane var 
tilstede sammen med 10 medlemmer. En flot bisættelse, hvor flere deltager måtte stå uden for 
Kirken i et meget smukt solskins vejr, grundet coranaen. 
 
Torsdag, den 26. august 2021 
 Danmarks Samfundet havde grundet coronaen rykket festlig holdelsen af  
Valdemarsdagen (15 juni) til den 26. august 2021 i Boholte Kirke. Der deltog 18 foreningsfaner, og 
vi var et af de foreninger der skulle modtage en ny fane. Den blev overrakt af Formand Bruno Juul 
(Pro Patria Fonden) til vor 2 faneløjtnanter Hans Chr. Foght og Kjeld Ole Jensen. Et stolt øjeblik. 
 

 

Hans Chr. Foght modtager den nye fane af Bruno Juul, Pro Patria Fonden. Kjeld Ole Jensen står bagved. 
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Torsdag, den 2. september 2021                                                                                                                         
Den 2. september fik vi endelig afviklet vore 2 udsatte generalforsamlinger fra marts 2020 og 
marts 2021.                                                                                                                                                         
Vi startede med at mindes de 5 veteraner der var gået bort siden sidste generalforsamling i 2019. 
Der deltog 21 veteraner, og det hele forløb uden sværdslag.                                                                   
Vi fik en fyldig beretning af Formand Bannergaard, og kasserer Leif fik godkendt sit flotte 
regnsskab. Vi fik et nyt medlem i bestyrelsen Ivan Nyboe, i stedet for afdøde Flemming Pedersen. 
Vi kunne samtidig dekorere følgende. 10 års nål til Stig W. Rohde, 20 års nål til Henning S. Larsen 
(Spjæt) 25 års medlemsmedalje til Hans Chr. Foght, 60 år ”Det Gyldne Egeblad”  til Henning S. 
Larsen (Spjæt) og Ove Kjærtain Nielsen. 

                        
             Hans Chr. Foght og Frede Hansen                                                                          Stig W. Rode tildeles 10 års nål 

                             
Henning Søren Larsen (Spjæt) tildeles 20 års nål                                           Henning Søren Larsen (Spjæt) tildeles 60 års mærket 
                                                                                                                                           ”Det Gyldne Egeblad” for sin udsendelse  

  
       Ove Kjærtain Nielsen tildeles 60 års mærket 
         ”Det Gyldne Egeblad” for sin udsendelse 
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Søndag, den 5. september 2021                                                                                                                       
Den Nationale Flagdag blev i Køge markeret ved en gudstjeneste i Køge Kirke i overværelse af 8-10 
foreningsfaner, bl.a. vor egen sammen med en 8-10 veteraner. Der var efterfølgende en parade 
igennem byen ledet af Roskilde Garden. Vi gik til vor Mindesten, hvor der blev lagt kranse og holdt 
taler af Thomas Buus Kristensen, Borgmester Marie Stærke og Henrik Agerlin fra 
Garderforeningen. En fin oplevelse. 

Torsdag, den 30. september 2021 
Kunne vi byde et nyt medlem velkommen, der er Mads Frederiksen, udstationeret  til ISAF 
07.09.11 
Torsdag, den 14. oktober 2021                                                                                                                       
Holdt vi planlægningsmøde vedrørende jubilæet, med deltagelse af Niels Bannergaard, Gunnar 
Bergström, Leif Petersen, Carsten Madsen, Ivan Nyboe, Hans Chr. Foght og Flemming Jepsen 
vedrørende det kommende jubilæum den 24. oktober. Alt det praktiske blev sat på plads, og man 
blev enige om, at mødes fredag den 22. okt. kl.15.00 for at gøre alt klar til jubilæet der bliver 
festligholdt lørdag den 23. oktober. 

Lørdag, den 23. oktober 2021 

Foreningens 40 års jubilæum, der egentlig er den 24. oktober, blev festligholdt den 23. oktober. 
Det blev en rigtig god oplevelse, et meget fint arrangement foreningen havde stablet på benene. 
Der var deltagelse af Borgmester Marie Stærke, Landsformand Niels Hartvig Andersen, fhv. 
Landsformand Torben Alstrup-Nielsen, fhv. Landsformand Bjarne Hesselberg med frue, Bruno Juul 
(Pro Patria Fonden) Hjemmeværnsformand Torben Hansson, Feltpræst Torben Petersen, DS 
Formand Uffe Lundgaard, faneleder i Køge Anders Lund Rasmusen, DF Formand Hakon Petersen, 
Garderforeningsformand Henrik Agerlin samt flere af vore medlemmer med fruer. Fanen blev 
indviet ved 3 symbolske hammerslag, udført af Landsformand Niels Hartvig Andersen, Feltpræst 
Torben Petersen og Formand Niels Bannergaard. Der var taler af N. Bannergaard, Niels Hartig 
Andersen, Torben Petersen og Bruno Juul. Niels Bannergaard tildelte Flemming Jepsen en flot 
buket blomster og 2 flasker rødvin, som tak for hans arbejde med at Midtsjælland fik en ny fane, 
samt hans arbejde med at fortælle Midtsjællands historie på 6 store tavler. Alle ca. 56 deltager 
hyggede sig imens de nød en meget lækker buffet.  
Bannergaard havde også den glæde, at tildele 2 af foreningens stiftere deres 40 års medlems- 
medalje, der var Kasserer Leif Bruno Bork Petersen og medlem Ejlif Jensen. 
 

        
            1. søm Landsformand Niels Hartvig Andersen                     2. søm Felt- og Sognepræst Torben Petersen 
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                  3. søm Formand Niels Bannergaard                               40 års jubilar Leif B.B. Petersen og Ejlif Jensen 
 

Onsdag, den 27. oktober 2021 
Efter 20 mdr. pause grundet Corona kunne vi igen mødes til skydning i Skovbo Skydeforening. Der 
mødte 12 skytter, som fik en hyggelig aften ud af det. Gennemsnittet blev 175.04 point. 
 
Onsdag, den 24. november 2021 
Den 2. skydeaften forløb stille og rolig, der var kun mødt 6 skytter, og de leverede nogle gode 
resultater med et gennemsnit på 185.85 point. 
 
Torsdag, den 25. november 2021 
Foreningens sidste møde i år, var også et julemøde med familien. Der var 13 veteraner og 4 
familiemedlemmer, der kunne nyde nogle lækre æbleskiver, gløgg, kaffe og diverse småkager, 
imens vi lyttede til kommende begivenheder hvor foreningen deltager med medlemmer og fane. 
Bannergaard havde også den glæde, at kunne uddele et 40 års medlemsmedalje til medstifter af 
Midtsjælland og mangeårig næstformand Gunnar Bergström.  
 

 
Formand Niels Bannergaard og 40 års jubilar Gunnar Bergström 
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Onsdag, den 1. december 2021 
Deltog vor fanekommando, Kjeld og Flemming i gudstjenesten i Sct. Bendts Kirke i Ringsted. 
Værten var Veterancentret i Ringsted, bagefter var der reception for deltagerne. Vi havde vore 
damer med. 
 
Søndag, den 19. december 2021 
VeteranCafé Køge og Midtsjælland kunne for 2. gang afholde Mindedag ved Veteranstenen i Køge. 
Med Midtsjællands Fane i spidsen, kunne 13 veteraner med familie og Formand Bruno Juul, fra Pro 
Patria Fonden mindes de veteraner der ikke kom hjem, ved at lægge blomster, indtage 1 min. 
stilhed, hvorefter vi lyttede til en meget smuk tale af Bruno Juul. Bagefter nød vi en lille en til 
halsen og varm kaffe. 
 
Onsdag, den 22. december 2021 
Midtsjællands Fanekommando ved Fl. Jepsen og Kjeld O. Jensen var med til at markere mindedag 
på Kastellet sammen med København, Nordsjælland og Udenrigsminister Jeppe Kofod. Efter 
kranselægning og taler ved Landsformand Niels Hartvig Andersen og Udenrigsminister Jeppe 
Kofod, var der en lille sammenkomst i det opsatte telt. 
 

Fanen 2021 

 29. maj 2021  Peacekeepers Day på Kastellet                                             
 16. juli 2021  Flemming Pedersen bisat fra Bjæverskov Kirke                
 26. august 2021 Ny fane modtaget i Boholte Kirke                                          
 02. september 2021 Generalforsamling i Borup Kulturhus 
 05. september 2021 Den National Flagdag i Køge 
 23. oktober 2021 40 års jubilæum og fane indvielse 
 24. oktober 2021 FN dag på Kastellet 
 19. december 2021 Mindedag ved Veteranstenen i Køge 
 22. december 2021 Mindedag på Kastellet 
 

  

  


