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Arrangementer
December

7. Vinterskydning kl. 18.30 på Gl. Lindholm Skole. Juleafslutning - tilmelding senest d. 16. nov. til spisning

2022
Januar

4. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole
13. Nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke.
		 ( Se annonce side 25 ) Aflyst.
18. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole
21. Kl. 17.30 mødes vi på Svalevej 3, 8382
Hinnerup, til lidt hygge i anledning
af afdelingens 20 års fødselsdag. Der
vil være lidt til ganen.
		 Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig til Sven-Erik ikke
senere end 15. januar på 23957784.

Februar

1. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole
15. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole

Marts

1. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole
10. Generalforsamling på Hotel Søparken. ( Se annonce side 10 )
15. Vinterskydning kl. 18.30 på Gl. Lindholm Skole. Afslutning — tilmelding senest den 1. marts til spisning.
19. Fællesskydning — DsS kl. 10.00
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Dronningens Livregiments Soldaterforenings
landsbestyrelse

April

23. Kl. 19.00 Regimentets 365 års dag. Vi
		 samles ved mindestenen for Dronningens Livregiment ved flagstangen på Nørre Uttrup Kaserne. Efter
		 en lille højtidelighed ved stenen,
forlægger vi til vores dejlige stue på
Hvorup Kaserne. Her vil foreningen
være vært ved et beskedent traktement. Tilmelding til traktement
bedes givet til Hugo Høgstrup på
tlf. 98343661 eller mail: hoegstrup@
privat.dk senest den 18. april.
Dagen markeres, hvis samfundets tilstand tillader det.
Vinterskydning i Aarhus 2021-2022:
		 Vi skyder på banerne under Lyseng,
onsdag eller torsdage i ugerne:
44(3-4/11) -48(1-2-12) – 2(5-6/1) –
6(9-102) – 10(9-10/3) i tidsrummet
19.15-21.00.
		 Kontakt evt. Sven-Erik på 23957784.
Da der kan forekomme arrangementer somplanlægges med kort varsel, eller aflysninger
som følge af corona restriktioner, henviser
red. til foreningens hjemmeside: www.drlrsf.
dk eller til foreningens Facebook side: http://
www.facebook.com/pages/Dronningens-Livregiments-Soldaterforening/103911250753
som begge vil annoncere de aktiviteter der
ikke når at komme i bladet.

Formand: Henrik Agerholm Sørensen, Svanelundsvej 38, 		
9800 Hjørring, e-mail: hasaalb@hotmail.com
Næstformand/Fanebærer: Morten Andersen, Rebildvej 18, 		
9520 Skørping. e-mail: maba@dlgtele.dk
Kasserer: Sven-Erik Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup		
e-mail: cordes.magnussen@live.dk
Sekretær: Svend Hugo Høgstrup, Leharparken 17, Frejlev, 		
9200 Aalborg SV. e-mail: hoegstrup@privat.dk
mobil:
Fanebærer: Frode E.W. Jensen, Kvindbjergvej 5, 9320 Hjallerup
e-mail: vithjensen@live.dk 		
Jørn Georgsen, Hellevangen 57 St. Tv., 9210 Aalborg SØ
e-mail: kgjg@stofanet.dk		
Orla Klit, Petersvej 4, 9800 Hjørring 		
e-mail: o.klit.thy@gmail.com
Suppleanter:
Caspar Hyun Hybel, Abildgårdsvej 62, 1. th. 9400 Nørresundby,
e-mail: bobohybel@hotmail.com
Benny Møller Christensen, Stationsmestervej 74, st. tv., 		
9200 Aalborg SV, e-mail: dyrskuevej@gmail.com

tlf.: 50 92 60 66

Hjemmeside Internet

www.drlrsf.dk

Facebook

tlf.: 20 74 30 09
tlf.: 23 95 77 84
tlf.: 98 34 36 61
tlf.: 20 45 88 92
tlf.: 23 71 24 67
tlf.: 42 41 46 80
tlf.: 40 81 53 67

tlf.: 21 22 24 76
tlf.: 22 17 61 39

Dronningens Livregiment´s Soldaterforening

Aktivitetsudvalg Aarhus

Formand: Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup
e-mail: cordes.magnussen@live.dk
Knud Mildahl Pedersen, Skæring Højsagervej 2 B, 8250 Egå		
e-mail: knudmildahl34@gmail.com
mobil:
Bo Vahl-Jensen, Nørrevangen 78, 8382 Hinnerup 		
e-mail: anr-el@hotmail.com
Henning Andersen, Ogstrupgårdsvej 2, Mejlby, 8530 Hjortshøj
e-mail: henning@true-net.dk
Ole Person, Pebbleparken 10, Stjær, 8464 Galten 		
e-mail: minoperson@gmail.com
mobil:
Fanebærer: Dan Nørskov Beyer, Emmasvej 2. 1.tv, 8220 Brabrand
e-mail: dnbeyer@stofanet.dk
mobil:
Souvenirs
Æresmedlem Kaj Villadsen, Renal Baches Vej 38, 9000 Aalborg
e-mail: ksvilladsen38@gmail.com

tlf.: 23 95 77 84
tlf.: 86 22 28 31
tlf.: 22 31 25 07
tlf.: 40 36 56 36
tlf.: 86 99 90 59
tlf.: 86 29 05 52
tlf.: 20 25 48 40
tlf.: 86 25 14 41
tlf.: 25 30 66 36
tlf.: 21 75 99 12
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Formanden har ordet:
Af Henrik Agerholm Sørensen

Det blev godt, fordi det gjorde godt.
Lad mig indledningsvis takke min bestyrelse for et flot stykke uegennyttigt
foreningsarbejde af høj klasse.
To jubilarstævner og en Stiftelsesfest
skudt af inden for en måned. Dronningens Livregiments Soldaterforening er
igen i fuld vigør og aktivitet. Vi nyder,
at vi kan, fordi vi holder af at give vores
medlemmer oplevelser for livet.
En stor tak til vores dejlige medlemmer
fordi I er centrum hos Dronningens Livregiments Soldaterforening. Uden jer er
vi ikke ret meget.
Det er ligeledes en stor glæde for både
min bestyrelse og mig at opleve, hvor
høj en glæde og stolthed vores tidligere
'krigere' udtrykker, når de 'prikkes pænt
på' med en medalje. For nogen den første
medalje, mens den for andre tilføjes en
større samling. Men oplevelsen er ikke til
at tage fejl af, for den sidder fast i hjertet
og sjælen, inden dagens oplevelser deles
med deres kære derhjemme.
Det har givet mig en overbevisning om,
at nok er I tidligere soldater i Dronningens; men i hjertet er I stadigvæk Dronningens Soldater. Det er dermed også et
faktum, at I er blevet rundet af en kultur
og værdier, som mange unge mennesker
i dag kappes om at få lov til at opleve.
Derfor glæder det mig meget, at vi netop
i år til begge jubilarstævnerne har lanceret et nyt tiltag - Nemlig frivillige værnepligtige soldater fra Trænregimentet
der begge jubilardage hjalp til og gik til
hånde med servering for Dronningens
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jubilarer og veteraner.
Både ideen og tiltaget
kvitterer jeg for. Hvor
skal unge trænsoldater
ellers gå hen, hvis de skal klædes 'rigtigt'
på kulturelt og værdimæssigt?
Det siger sig selv, at de værnepligtige
medhjælpere og kolleger skal føle sig
hjemme i Dronningens Livregiments
Soldaterforening. Hvor mange af Dronningens soldater har ikke selv været
udsendte til en af forsvarets talrige
missioner? Til Cypern i 1970'erne, til
det tidligere Jugoslavien i 1990'erne,
til Irak i 00'erne eller til Afghanistan
eller igen andre missioner, evt. på det
afrikanske kontinent? Det vi også kan i
Dronningens, er jo netop at tale og agere
ind i en kontekst, der kaldes ballast, og
kere sig om det hele soldatermenneske
i gode såvel som knap så spændende
tider. Veteraner er til for hinanden, vi
øser naturligt af den erfaring, indsigt og
kompetence, som kommer ud af skarpe
situationer med livet som indsats. Derfor
er det vigtigt, at vi kan vores historie,
samfund og har værdierne på plads, når
kugler og granater flyver om ørene på de
unge kolleger. De skal have et sted at gå
hen, fordi de ved, at de er velkomne, som
de er. I den sammenhæng er der ingen
dumme spørgsmål, eller noget der er for
svært at tale om, selvom oplevelser kan
være svære at få hul på.
Selvom vi bliver ældre, måske med lidt
skavanker hid og did, så er vi heldigvis
stadigvæk Dronningens soldater. Derfor
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skal vi også tage åbent imod nutidens
udfordringer og muligheder, især i regi
af Aalborg Garnison og være stolte af, at
vi kan og vil kammeratskab og samvær
- med alt hvad dertil hører.
En anden ting, det ligger lige for at nævne, er, at vi i Dronningens Livregiments
Soldaterforening aktivitetsmæssigt er
gået fra 0 til en stejl 7'er på en skala fra
0-10 på en måned. Det er i al beskedenhed muligt, fordi den bestyrelse, jeg er
en del af, er suveræne til samarbejde,
koordinering og timing. Mange tak fordi
jeg er en del af et unikt fungerende team,
der brænder for vores medlemmers ve
og vel med aktiviteter, vores medlemmer og deres familier kan relatere til og
gerne deltager i.
I september 21 afholdtes to jubilarstævner, et for 2020 og et for 2021. Vi havde
den glæde, at Aalborg Garnison netop
pr. 1. september 21 igen åbnede for
aktiviteter for soldaterforeninger med
deres afsæt på Aalborg Kaserner. Vi vil
gerne kvittere og takke varmt for det
værdifulde samarbejde og den velvillighed, vi mødes med fra garnisonskommandanten, oberst Jess Møller Nielsen
og hans stab af skønne medarbejdere. Vi
skylder også en stor varm tak til Aalborg
Kaserners Veteran Panser- og Køretøjsforening, ingen nævnt ingen glemt. I er
alle ganske enkelt i særklasse. En varm
tak skal også lyde til cafeteriet på Nr.
Uttrup Kaserne og til Sisse og hendes
fortræffelige medarbejderstab.
Forberedelserne til Stiftelsesfesten i 2020
blev allerede indledt for over to år siden
af bestyrelsen og daværende formand
Uffe Uhler, foreningens skattede redak-

tør og nye æresmedlem. Foreningen
grundlagdes på Dronning Ingrids fødselsdag den 28. marts 1950, og det skulle
selvfølgelig fejres med et brag af en 70
års jubilæumsfest. Den satte coronaen
en stopper for.
Men i forbindelse med Dronningens
Livregiments Soldaterforenings 71-års
fødselsdag i 2021, blev det faktisk således, at man kan sige, at timingen igen
passede til et brag af en fest på Hotel
Søparken i Aabybro. Alle direktør Karens sejl og værelser blev sat i søen for
at tilvejebringe festdeltagerne en unik
og flot fest. Det lykkedes over al forventning, takket være en flot og massiv
tilslutning på næsten 100 deltagere, inkl.
medlemmernes smukke bedre halvdele.
Igen gjorde samværet og overrækkelsen
af medaljer til vores foreningsjubilarer
aftenen til noget særligt. Tak til medlemmerne for at bakke op med jeres fine
humør og festlige talenter.
Det var lige nøjagtig sådan en fest, vi
trængte til at få, så vi igen kan få revitaliseret os selv som sociale individer og
samtidig være stolte og taknemmelige
for det samvær og de kvaliteter, vi hver
især kommer med og bidrager til - sammen. Tilføjes kan ligeledes at runde
borde kan noget, der passer godt til at
skabe en go' fest, nærvær og øjenhøjde
med bordets gæster.
Tak til oberst Flemming Larsen og fru
Ulla for deltagelsen i vores fest og for
de efterfølgende pæne ord. Tak også til
Aalborg Garnisons chefs stedfortræderpar, oberstløjtnant Jakob S. Larsen og fru
Iris for at 'vende tilbage' til Dronningens
Livregiment og Soldaterforeningen med
en skøn tale udi vid og humor.
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Nuvel, skulle jeg have formået at tale
to minutter med hver enkelt gæst til
Stiftelsesfesten, og det ville jeg selvsagt
hjertens gerne, så ville der være gået
2x97 minutter. Lad mig endnu gang sige
tak til jer alle for en fantastisk go' fest og
tillykke til de foreningsjubilarer, der fik
deres medalje.
Vi eftersender af princip ikke foreningsmedaljer til de af jer, der af forskellige
årsager ikke kunne deltage i Stiftelsesfesten.
Til gengæld kan vi love, at vi gentager
Stiftelsesfesten næste år. Indtil da håber
vi på, at medlemmerne og jubilarerne,
også jer der trænger til at blive meldt
ind i DRLRSF, har fået jeres batterier
og livsglæde ladt rigtigt op i den kommende mørke årstid.
Vel mødt i Dronningens Livregiments
Soldaterforening!
Henrik Agerholm.
På vores elektroniske platform finder I
os her: www.drlrsf.dk og på FaceBook.

Gevinst på
kontingentindbetalingen

Også i år gentager vi chancen med at
udlodde et års gratis medlemskab blandt
de medlemmer, der senest den 7. januar
2022 har betalt deres kontingent. Vi trækker lod om tre medlemskaber for 2023.
Det er da et tilbud.
Kassereren vil blive glad, hvis alle
medlemmer er med i lodtrækningen.
Navnene på de heldige vindere bliver
offentliggjort i Gyldenløve nr. 1 - 2022.
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Deadline for
Gyldenløve 2022
Det har til dato været en tradition at
deadline for næste blad altid stod på
side 3 - det gør det fortsat, men som en
ekstra service bringer redaktionen her
deadlines for hele 2022.
Gyldenløve 1: Mandag den 10. januar
Gyldenløve 2: Mandag den 11. april
Gyldenløve 3: Mandag den 15. august
Gyldenløve 4: Mandag den 24. oktober

Sessionslægen: ‒ Hvilken stab kunne
De tænke Dem at tilhøre?
‒ Generalstaben!
‒ Er De tosset?
‒ Nej, men skal man være det?
∞∞∞∞
Hvad Bestiller De i det civile liv, 68?
‒ Jeg er sælger.
‒ Udmærket. Så vil De trives i militæret.
Her får de mange ordrer....
∞∞∞∞
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Kaløvig Bådelaug
Af. Sven-Erik Bolt Magnussen

Endnu en gang udgik vores
sejltur fra Kaløvig Bådelaug
den 18. august, en tradition
der begyndte tilbage i 2006.
Ingrid og Knud tog pænt
i mod os, da vi ankom kl.
1500. Der var dækket pænt
kaffebord til alle.
Britta havde bagt boller og
Birgith havde sørget for, at der var lækker kage. Karen Lindskow havde taget
småkager med, så alle fik lagt bunden,
inden Jens begyndte på sit indlæg om
året, der var gået.
Jens, der nu er pensioneret Senior konsulent for Sailing Aarhus, gav os et fantastisk godt foredrag om de meget flotte
resultater, som sejlerne havde opnået i
det seneste år og ikke mindst ved OL i
Japan i sidste måned. Han var som altid
helt på toppen, og man kunne se, at det
er noget, der har præget hans liv.
Efter kaffen var det lige ved, at vi ikke
kom ud at sejle, for vejrguderne havde
nok sørget for at vi fik tørvejr, som Ingrid
havde bedt om det, men hun må have
glemt at bede om, at vinden også gerne
måtte have lagt sig. Anton besluttede

dog, at han kunne godt tage en tur på
bugten med nogle stykker; han har en
motorsejler, der ikke er så følsom. Dem,
der kom ombord, fik en rigtig god tur
på bugten, og de var næsten ikke til at
få på land igen.
Grillen var blevet tændt og klar til kl.
1800. Her var Knud så vært for dejlige
pølser med brød. Han havde fået sin datter Hanne til at sørge for, at pølserne nu
også blev grillet ordentligt. Knud havde
til generalforsamlingen modtaget Hans
Jørgen Nielsens Mindelegat, og i den
forbindelse besluttede han, at det skulle
bruges til pølser. Der var flere der ytrede
sig om, at det legat skulle han have igen
næste år, UHM.
Tusind tak til de fremmødte. Jeg håber, at
I vil mindes denne gode dag med glæde.

Jens Var på session, men ærlig talt så
var hans fødder noget sorte. Sessionslægen skubbede diskret et vandfad hen
til ham:
‒ Hvad tror De nu, De skal?
‒ Tjaeee ‒ jeg skal vel til marinen!
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Flagdagen i Nordjylland 2021

Generalforsamling

Af Uffe Uhler

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 18.00 på Hotel Søparken,
Aabybro
Gule ærter at starte på

Vi gentager succesen med at servere en gang gule ærter inden generalforsamlingen.
Bindende tilmelding til de gule ærter senest tirsdag den 1. marts 2022 til:
Sekretær Svend Hugo Høgstrup, tlf. 98 34 36 61, email: hoegstrup@privat.dk
eller:
Næstformand Morten Andersen, tlf: 20 74 30 09, email: maba@dlgtele.dk

Generalforsamlingen begynder derefter kl. 19.00
Dagsorden
1
2
3
4
5
6 a.
		
6 b.
		
		
		
7
8
9
10
11
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Velkomst
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren fremlægger regnskabet
Indkomne forslag
Valg af formand
På valg er Henrik Agerholm Sørensen
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Frode E.W. Jensen
Jørn Georgsen
Valg af to bestyrelsessuppleanter
Valg af fanebærer
Valg af to revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 23. april februar 2022.
OBS!! Det er nødvendigt også at tilmelde sig til generalforsamling, selv om
man ikke kommer til gule ærter. Meld til Hugo eller Morten senest tirsdag den
1.marts, se ovenfor. Vi henstiller til, at almene sundhedshensyn efterleves.

Den 5. september oprandt med ganske
godt vejr, og det holdt sig heldigvis
hele dagen, så bl.a. fanebærerne ikke
endte med at ligne druknede mus efter
at have skullet stå og gå med fanerne
en del udendørs til de forskellige arrangementer.
Ved Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum holdt en bus fra Trænregimentet
klar klokken ni til at køre fanerne fra
De samvirkende Soldaterforeninger i
Aalborg (DsS) til DGI-hallen i Aabybro.
Her havde Jammerbugt Kommune for
8. gang indbudt veteraner og deres
pårørende til at markere flagdagen for
Danmarks udsendte.
Inde i halsalen sad deltagere i dagens
arrangement allerede ved bordene og
hyggesludrede over kaffen, medens et
veloplagt og velspillende Flyvestation
Aalborgs Brass Band underholdt med
dejlig musik.
Ved halv ti tiden var fanerne fra DsS
ankommet, og de stod samlet uden for,
da bandet satte i med ”Her kommer
Jens med fanen”, og til tonerne heraf
marcherede fanerne ind og blev sat i
geværstativerne, der flankerede siderne
af talerstolen.
Klokken ti bød arrangementets primus
motor, pensioneret brigadegeneral Jens
Præstegaard (som flere kender fra hans
fortid ved Dronningens Livregiment)
velkommen, og han overgav ordet til
kommunens borgmester, Mogens Gade.
Han indledte sin velkomsttale med at
glæde sig over fremmødet. Han sagde
så bl.a., at vi ofte er tilbøjelig til at tage

Jens Præstegaard byder velkommen. Bem.
de mange flotte faner

Jammerbugts borgmester Mogens Gade

Bestyrelsen
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som en selvfølge, at vi i hverdagen lever ud fra Afghanistan. Håbet for en bedre
i et demokrati med rettigheder, der til- fremtid ligger i de billeder, der bl.a.
lader os at handle, tænke og tale frit, og viser modige mænd og kvinder, der
at det kunne være svært at forestille sig demonstrerer med afghanske flag foran
en tilværelse uden de privilegier og det, bevæbnede talebanere.
at vi som danskere er ligestillede og har Mogens Gade sluttede sin tale med
de samme rettigheder og pligter.
ordene:
”Men disse rettigheder og egentlig også Tak er kun et fattigt ord, siger man, og
pligter”, fortsatte han, ”er jo så vigtige når det kommer til jeres uselviske indfor os, at vi alle skal være villige til at sats i verdens brændpunkter, har det
beskytte dem og til at kæmpe for dem – sjældent været mere sandt.
også uden for landets grænser, når det Takket være jer, er verden blevet et sikkræves.”
rere og bedre sted at være. Ikke perfekt
Derfor, har krig og konflikt med fare – men bedre. Og jeres indsats har gjort
for liv og helbred har været den virke- en forskel.
lighed, som mange udsendte danskere Jeg er glad for, at jeg her i dag fra tahar skullet forholde sig til, når danske lerstolen får mulighed for at give jer en
soldater, hjemmeværnsfolk, politifolk, brøkdel af den anerkendelse og ros, I
beredskabsfolk, sygeplejersker, læger alle fortjener for jeres indsats hen over
og ansatte fra danske myndigheder har årene for Danmark og for demokratiet.
gjort en stor indsats på vegne af Dan- Og ikke mindst for friheden – Og at jeg
mark i lande rundt om i verden. De fleste får muligheden for at sige jer alle en stor,
er kommet hjem med enestående erfarin- dybfølt og rungende TAK!
ger, oplevelser og venskaber i bagagen; Herefter blev ordet fra talerstolen givet
nogle desværre også med en anden og til overlæge i Forsvarets Sanitetstjeneste,
tungere bagage.
Borgmesteren afrundede sin tale med at
pege på, at med den
seneste udvikling i Afghanistan kunne der
hos mange af jer sikker
have meldt sig spørgsmålet: ”Var det det hele
værd?” – ”Umuligt
at svare på for mig”,
sagde han, og han
fandt selv håb i, at det
hele ikke har været
forgæves i de billeder,
vi også har set komme De mange fremmødte lyttede opmærksomt til overlæge i Forsva-

medens Flyvestation Aalborgs Brass
Band underholdt med dejlige toner.
Da klokken havde passeret elleve, bad
Jens Præstegaard om, at man fandt det
omdelte program frem og slog op på siden med ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, hvorefter den nordjyske
nationalsang akkompagneret af Brass
Bandet fyldte rummet.
Sluttelig takkede Jens Præstegaard Brass
Bandet for dem flotte musik og de 15
faner og godt 70 deltagere for, at de med
deres fremmøde havde bidraget til at
gøre flagdagen for Danmarks udsendte
både højtidelig og vedkommende.
Udenfor DGI-hallen ventede bussen,
som bragte fanerne retur til Garnisonsmuseet.
Her samlede man sig ved middagstid
omkring Soldatens Sten, hvor
formanden for De samvirkende
Soldaterforeninger i Aalborg,
Asger Kibsgaard bød velkommen til årets traditionelle
arrangement til ære for den
danske soldat.
Til tonerne fra Per Iversens
trompet sang man nu ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, hvorefter
garnisonskommandanten, oberst Jess
Møller Nielsen efterfulgt af det nordjyske præsidiemedlem i Danske Soldaterforeningers Landsråd, Uffe Uhler og
formand Asger Kibsgaard lagde buketter
ved stenen. Herefter lød ”Retræten” fra
Per Iversens trompet.
Så gik obersten på talerstolen og holdt
en stærk og vedkommende tale for den
danske soldat. Den indfattede alle soldater og han betonede, at man netop ved

rets Sanitetstjeneste, Kasper Winther
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Kasper Winther med sønneke

Kasper Winther. Han er til daglig
overlæge på Flyvestation Aalborg,
og til dagens arrangement havde
han taget sin kone og to børn
med. De kunne nu sammen
med de øvrige tilstedeværende
lytte til Kasper Winthers medrivende beretning om sine
udsendelser med Flyvevåbnet
til missioner i bl.a. Mali og Afghanistan, hvor han under barske forhold
havde måttet kæmpe for at redde hårdt
sårede soldaters liv. Hans oplevelser
havde gjort det klart for ham, hvor vigtigt, det er, at vi herhjemme støtter op
om de udsendte og værdsætter deres
indsats og ofre.
Så bad Jens Præstegaard om, at man tog
for sig ved buffetbordet, der stod dækket med pålægsbrød og drikkevarer,
hvorefter det kammeratlige samvær og
hyggesludderen ved bordene fortsatte,
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Oberst Jess Møller Nielsen ved soldatens
sten

Soldatens Sten kunne rette sine tanker
mod soldater; dem som er her, dem
som kommer, og dem som ikke er her
længere. En dag som i dag, sagde han, er
med til at binde unge og gamle soldater
sammen i soldaters stærke fællesskab.
Han mindede om, at den 5. september
også er soldaterfamiliernes dag, den
dag, hvor Forsvaret og de enheder,
soldaterne kommer fra takker
familierne for
den støtte har
givet soldaten
og de savn og
byrder, de har
måttet bære, når
han skulle passe
sin tjeneste.
Obersten sluttede sin tale med at takke bl.a. soldaterforeningerne for det arbejde de gør
for soldaterfællesskabet, og han lovede
dem garnisonens fortsatte opbakning
og støtte.
Herefter gav viceborgmester Kristoffer
Hjort Storm fra talerstolen udtryk for
Aalborg Kommunes taknemmelighed
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og respekt til de udsendte
og deres pårørende for deres flotte indsats i kampen
for frihed og demokrati. De
pårørendes følelser, medens
de ventede herhjemme på,
at deres udsendte kunne
komme tilbage, kendte han
selv til. Han havde en bror,
der havde været soldat i Afghanistan.
Så spillede Per Iversen for til
fællessangen ”Der er et yndigt land”,
hvorefter højtideligheden ved stenen
sluttede med Asger Kibsgaards tak til
alle for deltagelsen. Han bad alle indenfor til en forfriskning i museets store hal,
hvor borde var anrettet med drikkevarer
og snacks.
Efter en lille hyggelig stund i hallen,
kunne man igen entre bussen fra Trænregimentet for at blive fragtet ind til
Gammeltorv. Her var Hjemmeværnets
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Fra talerstolen bød obersten velkommen
til alle på Gammeltorv, og i sin tale gav
han bl.a. udtryk for, at i garnisonsbyen
Aalborg og i Nordjylland er der mange
tusinde, der fortjener anerkendelse for
den indsats, de gør eller har gjort for
Danmark, og som garnisonskommandant var det ham magtpåliggende, at
alle, der har ydet en indsats for Danmark
såvel som deres pårørende får den anerkendelse og respekt, de fortjener.
Obersten sluttede med at bede om et
minuts stilhed til ære for vore faldne.
Så var det tid til i fællesskab at synge
vores nationalsang ”Der er et yndigt
land” til flot musikalsk ledsagelse fra
Hjemmeværnets musikkorps.
Så udtrykte obersten sin glæde ved det
gode samarbejde, der hersker i Aalborg
imellem byens myndigheder og kommunens politikere og forvaltning, hvorefter
han overgav talerstolen til borgmester
Thomas Kastrup-Larsen.
Borgmesteren indledte med at udtrykke
glæde over garnisonsbyen Aalborg, og
over, at kommunen havde fået en organiseret støtten til veteraner godt.

Det ser godt ud med de mange faner på
Gammeltorv

Musikkorps Nordjylland samt faner og
personel fra det militære forsvar, politiet og beredskabskorpset opstillet til
parade, som blev modtaget af garnisonskommandant, oberst Jess Møller Nielsen.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen på talerstolen og oberst Jess Møller Nielsen til højre

Han var stolt og taknemmelig over de
mange udsendtes indsats for Danmark
og over deres pårørendes virke, og han
takkede de udsendte for deres viljestyrke
og mod i kampen for en bedre verden.
Så blev paraden formeret, og med musikkorpset og de mange faner i spidsen
marcherede man igennem byen, hvor
mange borgere nød det flotte optog, ud
til Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

March igennem byen til Aalborg Kongres- og
Kulturcenter

Her sluttede dagen indenfor i foyeren,
hvor Aalborg Kommune havde sørget
for, at der var dækket op med læskedrikke og sandwicher til alle deltagerne.
Efter at have nydt denne tiltrængte
forfriskning kørte Trænregimentets bus
fanebærerne m.fl. tilbage til Garnisonsmuseet. Nok var man trætte efter de
mange aktiviteter på en lang dag, men
man kunne også med glæde i sindet
sige farvel til hinanden efter en flot og
dejlig flagdag for Danmarks udsendte i
det nordjyske.
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Jubilarstævner 2021
Af Uffe Uhler

Coronaen forhindrede, at
Dronningens Livregiments
Soldaterforening kunne holde
jubilarstævne i 2020.
Aalborg Kaserner havde af
samme årsag længe været
lukket for adgang for bl.a. de
foreninger, der hørte til og
kom på kasernen.
Men heldigvis blev coronarestriktionerne lempet og helt
ophævet hen over sommeren 2021, og
adgang til at holde aktiviteter på kasernen blev igen mulig fra den 1. september.
Det gav vores bestyrelse en udfordring,
som den tog op og løste med bravur. I
hast blev arrangeret og indkaldt til to
jubilarstævner. Et for 2020-jubilarerne
og et for 2021-jubilarerne.
Det første var det fra 2020 ”tvangsudsatte” stævne for jubilarer indkaldt i år med
endetal 0 og 5. Det blev holdt den 11. september på en dag, der om morgenen bød
på øsende regn, hvilket ikke lovede alt
for godt for dagens forløb. Men vejrguderne plejer sædvanligvis at være vores
forening nådigt stemt, og således også
på denne dag. Efterhånden som man
ankom til Nørre Uttrup Kaserne og fik
udleveret navneskilte, og medens man
i grupper fik sig en indledende sludder
med gamle soldaterkammerater, stilnede
regnen af, så da de ca. halvfjerds jubilarer
lidt før klokken 10.00 med foreningens
faner i spidsen stod klar til indmarch
i årgangsorden, var regnen ophørt, og
solen skinnede over os resten af dagen.
Ved kasernens flagstang, hvorpå det sto-
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Indmarch med trommeslager og fanen i front.
(fra den 25/9)

re splitflag vajede, standsede kolonnen,
og der blev gjort front imod mindestenen
for Dronningens Livregiment. Her lagde
foreningens formand, Henrik Agerholm
Sørensen en flot buket i regimentets røde
og hvide farver, hvorefter den i dagens
anledning indkaldte trompeter blæste
”Last Post”.
Så bød oberstløjtnant Lene Lillelund
på vegne af garnisonskommandanten
velkommen på Dronningens Livregiments gamle kaserne, og hun glædede
sig over, at vores forening kunne vise så
stort et fremmøde af gamle dronningens
soldater.
Herefter marcherede jubilarerne til trommens taktfaste slag rundt om idrætspladsen til UMAK-bygningen, hvor man
rykkede ind i auditorium Gyth, som de
fleste husker fra værnepligtstiden og
den lille lur, man listede sig til at tage i
cheftimerne.
I auditoriet fortalte en veloplagt oberstløjtnant Lillelund om livet på kasernen
i dag, hvor Trænregimentet breder sig
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over både Nørre Uttrup - og Hvorup Kaserne. Hun gennemgik
Trænregimentets enheder og deres opgaver,
samt alle de mangeartede opgaver, der
påhviler regimentets
chef i egenskab af såvel regimentschef som
kasernekommandant
og garnisonskommandant.
Ligeledes gennemgik
hun uddannelsesmønstret for den soldat,
der fra indkaldelsen til fire måneders
værnepligt søger videre uddannelse i
otte måneder med henblik på at forrette

Stævnet den 11/9 ses fra venstre: Orla Kops,
Hans Jørgen Fruensgaard og Karl Henry
Jensen

Ved stævnet den 25/9 var der mange 60 års
jubilarer

tjeneste i en enhed, der skal udsendes og
indgå i en international mission.
Det sporedes tydeligt på oberstløjtnanten, at hun trivedes som en fisk i vandet
som chef for 2. Logistikbataljon, der står
for de værnepligtiges uddannelse i de
første fire måneder. Men at livet ikke
var lutter lagkage fremgik af hendes
beretning om, at ansvaret for personellet, materiellet og kasernens faciliteter
ved det seneste forsvarsforlig var blevet
centraliseret i styrelser under Forsvarsministeriet. Disse havde ganske vist støtteelementer på kasernen, men alligevel
måtte enhederne opleve langsommelige
processer ad snørklede veje for at få et
simpelt behov opfyldt.
Der var klapsalver til oberstløjtnant Lillelund for hendes engagerede foredrag,
før jubilarerne gik over på trappen foran
gymnastiksalen til fotografering.
Herefter kunne man gå over i bygning
11, hvor man kunne se, hvordan indkvarteringsforholdene var forbedret
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betydeligt i forhold til dengang man selv boede i en af
bygningerne 11 – 15.
Nogle slog også et smut ned
til den gamle regimentsgarage, og her viste det sig, at
Aalborg Kaserners Veteran
Panser- og Køretøjs Forening
holdt til, og at der var folk,
som gik og puslede om køretøjerne. Herligt, og så kunne
man jo komme til at klappe en

”Kan du huske da .....” kunne ofte høres ved flere borde. I
forgrunden ses souvenirsboden
Flag og den røde løber ved indgangen til
cafeteriet

pansret mandskabsvogn M 113 og få sig
en snak om dengang, man selv rumlede
rundt i sådan én.
Da alle var samlet i cafeteriet klokken
12.30 og fanerne var blevet ført ind, bød
vores formand velkommen til bords til
en menu bestående af et stykke med
sild, wienerschnitzel med tilbehør, kaffe
og kransekage; dertil en øl/vand og en
Lars Rosenkrantz Poulsen og Ole Cristiansen snaps.
studerer billederne i bygning 11
Men før man kunne kaste sig over
sildemaden, beordrede formanden sangheftet åbnet
til i fællesskab at istemme
den nordjyske nationalsang
”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”.
Efter silden bad en 60 års
jubilar om ordet. Det var
Dronningens Livregiments
sidste chef, oberst Orla Kops.
Han takkede for, at jubilarstævnet 2020 ikke ”bare
var blevet glemt efter coronaen” men blev gennemført
Fra stævnet den 11/9 ved den gamle regimentsgarage
i dag om end med pånødet
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ens tur, og hvor regimentets
vagthavende officer (VO) og
kompagniernes tilsynshavende sergenter (TH) overvågede, at man spiste pænt
med albuerne i siden og ikke
legede med maden eller smaskede, og at der herskede ro
under spisningen.
Da kaffen kom på bordene,
var det også blevet tid til

forsinkelse. Han takkede
foreningens bestyrelse for
at holde mindet om Dronningens Livregiment i hævd,
og han sluttede sin tale med
at motivere et trefoldigt leve
for regimentes minde og for
soldaterforeningen.
Og så gik snakken ellers
lystigt ved bordene, hvor
Oberst Orla Kops takker foreningen for at holde mindet om
man sad bænket årgangsvis. Dronningens Livregiment i hævd.
Dog blev den afbrudt, når
formanden dekreterede fællessang, for det hører selvfølgelig til
et jubilarstævne, at både foreningens
sang ”Vi er Dronningens soldater” og
regimentets march ”Dessauermarchen:
So leben wir…” bliver sunget med fuld
stemmekraft.
Bestyrelsen havde engageret fem flinke,
unge værnepligtige fra Trænregimentet
til at hjælpe med serveringen. De har
sikkert haft en spændende dag, hvor
de kunne lytte til jubilarernes drabelige
beretninger om dengang cafeteriet var en
kostforplejning, hvor man kompagnivis
stod i kø til måltiderne for at få maden Søren Rysgaard Madsen får her påsat 30 års
klasket op på tallerkenen, når det blev medaljen af Æresmedlem Uffe Uhler. Mån
trøjen kan holde?
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uddeling af jubilarmedaljer. Det var
en kær opgave for vores formand med
støtte af vores tidligere formand at få de
velfortjente medaljer hæftet på brystet af
de mange jubilarer. Og selvfølgelig blev
der klappet varmt af hver årgang, der
fik medaljer.
Da begivenhederne i cafeteriet lakkede mod enden, blev de værnepligtige
trænsoldater kaldt frem, og de fik til
forsamlingens applaus af formand Henrik Agerholm overrakt hver en cap med
Dronningens Livregiments mærke som
tak for deres gode virke under frokosten.

Da jubilarerne stod ved regimentets sten, og vores formand havde lagt en buket
ved stenen, måtte vi undvære
”Last Post”, for trompeteren
havde trist nok fået forfald.
Og denne dag var det stabschef og næstkommanderende
ved Trænregimentet, oberstløjtnant Søren B. Larsen, der
bød jubilarerne velkommen.
I auditorium Gyth afslørede oberstløjtnanten sin fortid ved Dronningens
Livregiment, hvor han bl.a. havde været

gerer som opholdslokaler for kasernens
faste personel. Her blev de medbragte
fotos fundet frem, så man med sine
gamle kammerater kunne begrave sig
i minderne om dengang der var rigtige
soldater til.
Sidst på eftermiddagen sivede folk ud
af messen og drog mod hjemmene efter
en dejlig dag rig på kammeratskab og
minderne om fælles oplevelser.
Den 25. september - fjorten dage efter
jubilarstævne 2020 - knoklede vores
bestyrelse igen, for da var jubilarerne,
der var indkaldt i år med endetal 1 og 6
indkaldt til jubilarstævne 2021.
Stævnet var skåret over helt den samme
læst som jubilarstævne 2020, så her
skal blot nævnes de små afvigelser, der
forekom i forhold til, hvad er berettet
ovenfor.
Vejret artede sig straks fra morgenstunden – ingen regn, men let blæst og
solskin hele dagen.

Tak til de fem værnepligtige fra Trænregimentet

Jubilarerne forsamlet i auditorium Gyth

Ved tretiden drog man så over i regimentes gamle officersmesse, der i dag fun-

Hygge i den gamle officersmesse
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Oberstløjtnant Søren B. Larsen bød jubilarerne velkommen

chef for 2. Panserinfanterikompagni,
hold januar 83.
Han holdt et engageret foredrag tilsvarende det, oberstløjtnant Lillelund havde
givet fjorten dage forinden, og oberstløjtnant Larsen kunne tillige fortælle, at ca.
20 % af de værnepligtige i dag er kvinder, og at man har fælles indkvartering
på stuerne. Det går forbavsende godt og
uden problemer; de værnepligtige finder
selv ud af det, sagde han.
I bygning 11 havde overkonstabel Schack
åbnet sit stueskab og lagt sin beklædning

Der var stor interesse for de opmarcherede
køretøjer ved bygning 11

og udrustning frem på sengen. Det var
lækre og funktionelle sager,
der viste en betydelig udvikling og forbedring siden dengang, man selv var indkaldt.
Efter fotograferingen var
nogle også denne gang gået
et slag ned omkring regimentsgaragen til køretøjsforeningen; men her var der
trist nok lukket. Men bestyrelsen havde fået en aftale,
for pludselig kørte nogle af
foreningens køretøjer op ved
bygning 11 til glæde for jubilarerne. De
havde forinden givet nogle skoleklasser
køreture på øvelsespladsen.
Efter at man var blevet bænket ved frokostbordene i cafeteriet, forløb programmet for resten af dagen som beskrevet
for jubilarstævne 2020. Og som ved dette
stævne kunne deltagerne i jubilarstævne
2021 drage tilfredse hjem efter en herlig
dag med godt kammeratskab i Dronningens Livregiments Soldaterforening.
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Mærkedage

Julekonkurrence

Listen viser: Navn, by, soldaternummer /
årgang og fødselsdato. Listen er sorteret efter
fødselsdatoen.
Peter Ellis Hansen
Ejby
72
G. H. Pedersen
Voerså, Sæby
739280 / 67
Laurits Bak Jensen
Aså
73
Christian Jensen
Hadsund
165680 / 53
Bo Rio Styhm
Randers NØ
91
Aksel Pedersen
Åbybro
162093 / 52
Lars H. Pedersen
Viborg
91
Jan Holm Nielsen
Fredericia
73
Poul Højrup
Hirtshals
739135 / 67
Poul-Anker Troelsen
Sebbersund, Nibe
72
Erling Kristensen
Flynder, Bækmarksbro
61
Kaj Bjarne Bisgaard
Års
739121 / 67
John Vedholm
Lystrup
508232 / 61
Helge J. Olsen
Nørresundby
61
Frode E. W. Jensen
Hjallerup
508297 / 61
Søren G. Jakobsen
Aalborg
75
Jørgen Bertelsen
Hou, Hals
508506 / 61
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15-12-51
01-01-47
05-01-52
15-01-32
18-01-72
19-01-32
19-01-72
20-01-52
25-01-47
25-01-52
27-01-42
01-02-47
03-02-42
09-02-42
11-02-42
11-02-52
20-02-42

Benny Melgaard
Hadsund
74
Kaj Bendt Olsen
Munkebo
510892 / 61
Jørgen Nielsen
Sulsted
67
Jens Christensen
Tørring
508366 / 61
Poul Nørgaard
Storvorde
73
Karl Chr. Skov
Dronninglund
52
Ib Jensen
Brønderslev
73
Kurt Jensen
Stae, Vodskov
739608 / 67
Kai Thomsen
Nørresundby
547262 / 62
Niels Lindeborg Johansen
Bredballe, Vejle Øst
81
Mogens Lange
Tylstrup
305113 / 62
Birger Jensen
Tårs
72
Jan Berg Petersen
Lille-Skensved
83
J. C. Jensen
Sæby
72
John Lythje
Dybvad
73
John Wernersen
Randers NØ
73
Bengt Landors Christensen
Nørresundby
56
Anders Danmark
Hadsund
739530 / 67
Svend Erik Andersen
Hjørring
508392 / 61

23-02-57
24-02-42
25-02-47
28-02-42
04-03-52

Julen nærmer sig med foruroligende
hast. De første snefnug er dog ikke i
skrivende stund faldet endnu. Nisser,
guirlander, julehjerter og andet flitterstads sniger sig op på stormagasinernes
hylder. Snart følger de andre forretninger og byen med. Juletræer skal fældes
og bringes til torvs.

Julekryds

11-03-32
19-03-52
21-03-47
22-03-42
22-03-62
27-03-37
03-04-52
16-04-62
19-04-47
20-04-52
20-04-52
23-04-37
24-04-47
28-04-42

Konkurrencens betingelser

Nuværende medlemmer af Dronningens Livregiments soldaterforening kan deltage.
Løsningen skal indeholde: Ordene fra de to lodrette kolonner mærket med gul,
samt fulde navn og adresse.
Løsningen på julekryds skal være redaktionen i hænde senest den 6. januar 2022.
Se adresse på side 3.
Der er pæne præmier til de tre først udtrukne med rigtig løsning. Løsning og navne
på vinderne bringes i næste nummer.
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Sommerskydning 2021

Nytårsgudstjeneste

Af Morten Andersen
Efter en længere pause, hvor skydning
har været nedlukket pga. corona, var
det dejligt at kunne meddele, at 50
m banen på Kimbrerhøje var åben.
I løbet af sommeren mødtes skytter fra foreningen, hvor alle glædede sig over igen at få løsnet et
par skud. Resultaterne blev nøje
studeret og diskuteret, og der blev
givet mange gode forklaringer på,
hvis et skud ikke lige sad i midten.
Snakken fortsatte over kaffen, hvor der
blev talt om løst og fast, for alle havde
savnet det kammeratlige samvær.
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Hjemmeværnet vil gerne se dig til nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke i Aalborg
torsdag den 13. januar 2022 klokken
19.30.
Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste
er en tilbagevendende begivenhed. En
tradition, de forstår at værne om i en tid,
hvor der sker store forandringer.
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Air Transport Wing Aalborgs Brass Band
samt kirkens organist vil fylde rummet
med både kirkelige og verdslige toner.
Altertjeneste ved domprovsten.

Resultater blev indsendt til Danske Sol- Herunder er foreningens skytters redaterforeningers Landsråd (DSL) 50 m sultater og individuelle placeringer.
landsskydning.
Placering
Navn		
Hold point
Morten Andersen
I
196/6
Foreningen deltog med 11 2
3
Per Andersen		
I
195/7
skytter.
4
Poul Nørgaard		
I
194/4
Birgith Andersen
I
193/3
Resultatlisten foreligger, og 5
Per Christensen		
I
191/3
det kan oplyses, at DRLS hold 6
Sonja Villadsen		
II
189/3
I blev nr. 1 og DRLS hold II 8
9
Bent Sørensen		
II
188/3
blev nr. 3.
12
Kurt Kjær		
II
183/4
15
Niels Jørn Kristensen II
179/3
16
Kaj Villadsen		
II
178/0
20
Anders Danmark		
169/2

Og så er der kaffe bagefter

I lighed med tidligere år samles en stor
del af gæsterne i kirkens krypt, hvor
hjemmeværnet er vært ved et par kopper kaffe.
Mange benytter også nytårsgudstjene-

sten til en privat komsammen i anledning af det nye års begyndelse.
Det vil glæde arrangørerne, hvis man
møder op i uniform. Ordener og dekorationer anlægges.

Tillykke med alle de flotte resultater, og
hermed kan vandre plaketten blive på
sin plads i stuen.
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Stiftelsesfesten 2021
Af Uffe Uhler

Hurra og jubiii – endelig
lykkedes det!

Dronningens Livregiments Soldaterforening kunne endelig langt om
længe afholde den stiftelsesfest, der
som følge af coronaens hærgen havde måttet udskydes i halvandet år.
Vores soldaterforening blev stiftet
på Dronning Ingrids fødselsdag
den 28. april 1950, så 70 års jubilæet
i 2020 skulle selvfølgelig have været fejret med maner. Dette havde
bestyrelsen forberedt til at skulle finde
sted ved et lækkert weekendophold på
Hotel Søparken i Aabybro den 28.-29.
marts 2020, hvor festens clou – endda
på selve jubilæumsdagen – bød på en
gedigen festmiddag med musik og dans.
Indbydelsen til dette herlige ophold –
endog til den sædvanlige lave pris for
en stiftelsesfest kunne man læse om i
Gyldenløve nr. 1-2020.
Men skæbnen ville det anderledes, coronaens svøbe ramte Danmark, og først
i efteråret 2021 var der blevet lempet
så meget på COVID 19 restriktionerne, at det var blevet muligt
at igen at blive forsamlet til
fest. Derfor kunne bestyrelsen i Gyldenløve 3-21
indrykke indbydelsen
til den relancerede 70
års jubilæumsfest, nu
benævnt Stiftelsesfest
2021, til afholdelse
den 15.– 16. oktober.
De omkring 100 deltagere ankom pø om
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Man finder på plads ved de veldækkede
borde

Man samledes i foyeren før middagen

pø til Hotel Søparken om eftermiddagen
den 15. oktober, hvor de i hotellets foyer
blev mødt af kasserer Sven-Erik, der
registrerede ankomsten og udleverede
nøgler til værelserne.
Efter at have nydt eftermiddagskaffen
gik nogle på værelset for at få et lille
hvil, før man skulle iføre sig festskruddet; andre fandt sammen på et værelse
for at hygge sig lidt med hinanden over
en lille én.
Op til middagen forsamledes man i
foyeren til et glas mousserende vin, og klokken
18.00 bad formand
Henrik Agerholm
deltagerne om at finde ind i festsalen og
tage plads i henhold
til bordplanen. Han
bød derefter velkommen til bords, og han
glædede sig over, at det
endelig var lykkedes igen
at kunne holde stiftelses-

sådant bud fra formanden
måtte eksformanden jo efterkomme – om end med nogen
ængstelse og nervøsitet for
at kunne levere på passende
vis.
I bordorden forsynede man
sig ved buffeten med forretten, og snart summede salen
af hyggesnak og glæde over
igen at kunne være sammen
til fest.

fest, og at så mange havde taget imod
indbydelsen til at være med. Han sagde
så, at menuen, der bestod af varmrøget
laks med hønsesalat; kalvesteg og glaseret skinke med små kartofler, sauce,
flødekartofler, grøntsager og salat; brød
og smør; islagkage; kaffe/te og kage,
ville blive anrettet som buffet med høflig
selvbetjening.
Til denne opulente festmiddag bød foreningen på vin, øl og vand ad libitum, Buffeten med kalvesteg og glaseret skinke
overraskede han deltagerne med at sige. med små kartofler, sauce, flødekartofler,
Så bad han om, at man fandt heftet ved grøntsager og salat
kuverten frem og bladede op på siden
med den nordjyske nationalsang ”Blæ- Efter forretten blev ordet givet til oberststen går frisk over Limfjordens vande”. løjtnant Søren Jakob Larsen, som repræDen blev så sunget under musikalsk senterede garnisonskommandanten ved
ledsagelse af Martin Hvass Nielsen, middagen. Han fortalte en smule om
livet på kasernen i dag, men
som havde overtaget hvervet
gav også et ganske undersom musikleverandør efter,
fundigt og morsomt indlæg
at vores faste musiker, Jørgen
om sin fortid som officer ved
Farum var gået bort for godt et
Dronningens Livregiment.
års tid siden.
Efterfølgende var det igen
Formand Henrik præsenteblevet tid til fællessang, denne
rede nu vores eksformand
gang vores forenings sang ”Vi
som aftenens toastmaster, et
er Dronningens Soldater”.
hverv, som Henrik havde bedt
ham om at påtage sig; og en Toastmaster Uffe Uhler Da man blev nødet til at for-
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syne sig med hovedretten for anden
gang, var man egentlig glad for det med
gå til buffet; så fik man sig da lidt motion
og plads til at klemme lidt mere ned af
den lækre mad.
Igen vekslede spisning og snak med
sang, denne gang ”Nu er vi samlet”.

og Hugo Høgstrup, der havde været
forhindret i at deltage i jubilarstævnet på
kasernen i september, fik med denne forsinkelse hæftet sin velfortjente medalje
som 50 års jubilar på brystet. Alle tre
blev lykønsket og modtog forsamlingens
applaus.
Så blev heftet atter fundet
frem, så man kunne synge
regimentets march, Dessauermarchen.
Nogle var i det stille sind glade for, at der var gået en del
tid til uddeling af medaljer
og hæder og fællessang; det
havde givet en velkommen
pause i spisningen, så det
blev nemmere at vederfare
dessertens meget lækre islagkage fornøden retfærdighed.
I en pause under desserten,
40 års jubilarer. Jan Schioldan, Arne Harboe, Jens Chriblev ordet givet til oberst
stian Jonasen og Hans Erik Hansen
Orla Kops, som talte varmt for mindet
Og så var vi kommet frem til et af afte- om Dronningens Livregiment og for
nens højdepunkter,
bestyrelsens bestræbelser
overrækkelse af jubipå at holde liv i foreningen
larmedaljer og anden
på trods af de begrænhæder, som enkeltpersende og restriktive indsoner havde fortjent.
greb, som coronaen havde
Jubilarerne blev kaldt
givet foreningslivet. Han
frem i jubilæumsormotiverede et trefoldigt
den, og efter, at de
leve for foreningen og for
havde fået medajlerne
regimentets minde.
hæftet på brystet, kvitSelvfølgelig, som det sig
terede forsamlingen
hør og bør under en stiftelmed lykønskende
sesfest sang man ”Damerklapsalver.
nes pris”, da det nærmede
Til Orla Klit og Dan
sig det tidspunkt, at det
Beyer var der erinikke var muligt – endsige
dringsgaver som
sundt at klemme mere istidligere modtagere Dan Beyer og Orla Klit med deres lagkage ned.
Dronningepokalen, erindringsgaver
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Oberst Orla Kops talte varmt for mindet om
Dronningens Livregiment

Hen imod afslutningen af middagen
læste toastmasteren et gammelt brev
op, som han var kommet i besiddelse
af. Det skulle efter sigende været skrevet
af en mor til en soldat ved Dronningens
Livregiment i slutningen af 1950´erne;
et brev, som blev skrevet, eftersom sønnike skulle have vagt på kasernen og
ikke kunne komme hjem i juledagene.
Oplæsningen af dette brev, som udtrykte

en mors omsorg for sin søn,
viste sig at vække megen latter og moro.
Herefter blev kaffen indtaget, og der blev snakket
og sludret, og dansegulvet
blev flittigt besøgt, indtil
man alle hen mod midnatstide dannede kæde og sang
”Skuld´gammel venskav
….”.
Efter at have nydt natmaden,
aspargessuppe trak man sig tilbage til
værelserne; nogle for at få en god nats
søvn, andre for at forlænge det hyggelige
samvær en tid endnu.
Næste formiddag efter at have nydt
hotellets velassorterede morgenbord,
sagde de veltilfredse festdeltagere farvel til hinanden, og de drog glade mod
hjemmet med erindringen om et brag af
en jubilæumsfest i Dronningens Livregiments Soldaterforening.

På patruljekursus med overvågningssektionen
Af Benny Møller Christensen

Da Villy Jensen (Hankatten) og jeg kom
hjem fra Korporalskole den 31. december 1970, kom vi i ’overvågningen’ som
gruppeførere med H. Å. Simonsen som
sektionsfører. På et tidspunkt blev det
befalet, at brigadens overvågninger og
opklaringer skulle på en uges patruljekursus ved Jægerkorpset (JGK).
Vi mødte op på flyvestationen. Det
startede selvfølgelig med kontrol af

alt udstyr. Vi blev
så sat på køretøjer og begav os på
vej mod Tranum.
Vi blev naturligvis
angrebet og måtte
flygte og samle os for
så at begive os til fods mod
Tranum. Ved ankomsten blev vi befalet i
beredskabsområde (BSO). Hver gruppe
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fik sin plads i plantagen, hvor vi skulle
hvile med vagt. Selvfølgelig var der en
vagt, der sov i en gruppe. Det koster, når
man er på kursus ved JGK.... Op og på
med alt tøj og udrustning og så ned på
stranden og gå en tur.
Vi fik god mad. Rå kartofler og levende
høns. Godt, vi havde landmænd i gruppen.
Vi fik kursus i overlevelsesteknik, og
det var meget lærerigt. Jægerne havde
jo altid ret, og hvis man ikke mente det,
kostede det 30 englehop, og derefter fik
de altid ret.
Efter en lærerig dag og nat gik turen
mod Bulbjerg bag fjendens linjer
med hjemmeværnet i røven hele
tiden. Dagene gik med opgaver
i at overleve uden at blive opdaget. Den sædvanlige tur Thorup
Strand - Slettestrand - Lerup
Kirke – Tingskoven. Ad mange
veje til Ryå, hvor vi skulle
over åen, ikke på broen,
men afklædt, med tøj og udrustning i regnslag. Det var i
februar. Da vi skulle til at gå i vandet, var
der en sergent, der gjorde indsigelser,
og sagde, at det var en ulovlig befaling.
’Ja, men vi skulle bare se, om der var
nogle tøsedrenge her, og ja, en sergent’,
var svaret.
Dagen efter nåede vi frem til elværket
i Rærup. Der var der nogle jægere, der
havde gjort gummibåde klar til os, så vi
kunne komme over til Hesteskoen. Der
var meget bølgegang. Aalborgbåden
havde lige passeret, og det gav bølger.
Da vi nåede over, blev vi som forventeligt mødt af heftig beskydning fra hjemmeværnet. Vi lå i skjul et par timer. Jeg
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havde altid en 261 radio på medhør. Det
var den eneste måde, vi fik ordrer på. Det
var blæst op, og det var ikke forsvarligt
at sejle tilbage, hvilket egentlig var meningen. Vi blev i stedet hentet i køretøjer,
og kørt tilbage til Rærup. Vi skulle nu op
gennem Hammer Bakker, hvor målet lå
ved Hammer Kirke. Hjemmeværnet var
der naturligvis, for at bevogte indgangen
ved Kirken.
Vi måtte finde andre veje ind i den mørke
skov. Nu havde vi en Jæger efter os,
hvad vi faktisk tit havde, uden at tale
med dem. De havde altid styr på, hvor
vi var. De dukkede pludselig op,
sommetider uden vi opdagede
det. Da vi nærmede os kirken, fik
vi besked på at gå i skjul. Det var
stadig mørkt.
Da vi havde ligget på den bare
jord i omkring tre timer, fik jeg
besked på, at min gruppe skulle
gå til Hammer Kirke. Her hørte vi
ordene, ’Øvelse slut’. Dog skulle
de lige knibe de sidste kræfter ud
af os, med tre timers venten på den
iskolde jord. Selvom det er 50 år siden,
husker jeg det, som det var i går.
Vi stolte over at have gennemført!

Vi har format til
dine tryksager
Lyngvej 3 · 9000 Aalborg
Tlf. 40 84 54 12 · www.vestergaards.com
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