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Aktivitetsoversigt 

2 Forsiden: Forenings aktiviteter; Naverhulen i Helsingør Privatfoto 

MÅNED    AKTIVITET DATO 

DECEMBER 

Dart Midtsjælland 
Veteran Café Skive 
Sct. Barbaradag KARS 
Sct. Barbaradag hygge & gløgg Midtsjælland 
Åbent hus Midtsjælland 
Julegløgg KARS 
Skydning Nørrejyske 
Skydning FYN 
Skydning og julefrokost Nordjylland 
Veteran Café Skive Juletræ veteraner  pårørende 
Skydning DFB Juleafslutning Nørrejyske 
Skydning Juleafslutning Nordvestsjælland 
Skydning Julefrokost Nørrejyske 
Veteran Café Skive Nytårsfest veteraner  pårørende 

1. DEC 
3. DEC 
4. DEC 
4. DEC 
5. DEC 
7. DEC 

10. DEC 
11. DEC 
14. DEC 
16. DEC 
17. DEC 
18. DEC 
18. DEC 
30. DEC 

JANUAR 

Deadline Artilleristen 
Veteran Café Skive 
Skydning Nørrejyske 
Skydning Midtsjælland 
Skydning Nordjylland 
Bowling FYN 
Skydning Nørrejyske 
Veteran Café Skive 

4. JAN 
14. JAN 
14. JAN 
16. JAN 
18. JAN 
20. JAN 
20. JAN 
28. JAN 

FEBRUAR 

Artilleristen udkommer 
Veteran Café Skive 
Skydning Nørrejyske 
Generalforsamling Nordvestsjælland 
Generalforsamling. Sydsjælland &  Møn-Bogø 
Veteran Café Skive 

1. FEB 
11. FEB 
11. FEB 
12. FEB 
20. FEB 
25. FEB 

MARTS 

Deadline Artilleristen 
Generalforsamling KARS 
Veteran Café Skive 
Generalforsamling FYN 
Skydning Sæsonafslutning Generalforsamling 
Nordvestsjælland 
Veteran Café Skive 

1. MAR  
9. MAR 

11. MAR 
11. MAR 
21. MAR 

 
25. MAR 

Information fra Hovedbestyrelsen 
 

Ny hjemmeside i luften. 
Under adressen www.df-art.dk kan du finde vores nye hjemmeside.  
Den er stadig under konstruktion, men er et væsentligt led i vore tanker om 
på sigt, at informere via elektroniske midler. 
Som i kan se under Lokalforeninger, så har vi medtaget links til jeres 
hjemmesider og er i interesserede i at få jeres side med, så kontakter i blot 
Webmasteren, så finder vi ud af og få linket ud på siden. 
Har du ideer eller føler du, at der mangler noget på siden så skriv til under-
tegnede så tager vi det op. Det samme gælder, hvis du finder fejl på siden. 
 

Velkommen på www.df-art.dk. 
 

Preben Sloht / Webmaster 

Julen står for døren 
Vi i redaktionen ønsker alle i foreningen  

en rigtig god jul  
og et godt  

og lykkebringende nytår  
med ønsket om et forsat godt samarbejde i 2016 
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Leder 

LEDEREN  
 
Året går på hæld i et meget markant år for Artilleriet. Vi har i år udbygget samarbejdet med 
vor afdeling, 1 Danske Artilleriafdeling (1 DAA), hvilket kan ses af forsiden. Vi har fejret 
Artilleriforeningen Fyns 80 års fødselsdag og samtidigt måtte sande, at anskaffelsen af et nyt 
våbensystem/pjece blev udskudt. Landet over blev traditionen med Flagdagen, Danmarks 
markering af den indsats vore soldater og andre gør i International tjeneste, udbygget, idet 
dagen i år blev markeret i 71 kommuner. På repræsentantskabsmødet så vi fremad mhp. at 
udbygge vores elektroniske opbakning og på sigt evnen til at udsende en stor del af bladet til 
vore medlemmer på mail. Der skal arbejdes på forskellige forslag til en løsning, idet vi skal 
se fremtiden i øjnene. DF nye hjemmeside har også set dagens lys og i kan klikke ind på 
www.df-art.dk på nettet. God fornøjelse. 
 
Året har budt på mange gode arrangementer og jubilarstævner landet over, så selvom vi desværre bliver færre, 
så er der da stadig liv i de gamle artillerister. Vi forsøger med det tætte samarbejde med 1 DAA at øge hverv-
ningen til DF idet der igen uddannes værnepligtige ved artilleriet. Dette udmønter sig i 1 DAA mærke er indar-
bejdet på forsiden af bladet samt at bladet tilgår afdelingen i et antal, så alle værnepligtige kan få det og det vil 
være at finde i opholdslokalerne i batterierne. Vi vil i løbet af dette og det kommende år udbygge samarbejdet 
og vi forsøger at få planlagt vort repræsentantskabs møde, så vi kan afholde det i Oksbøl. Det giver os nogle 
muligheder for at komme nærmere på 
1 DAA og er vi rigtig heldige, kan vi også tilbyde skarpskydninger næste år. Vi havde en dejlig tur i september, 
hvor vi så afdelingen under skarpskydning og det håber vi mange flere må få lov til at opleve. 
 
Skydningen er stadig en af vore store aktiviteter og i år kunne NJFAF tage sejren i Danske Soldaterforeninger 
Landsraads landskydning på 15 m. samt bryste os af en 4. plads individuelt til 
Ejvind Jakobsen, Nørrejyske. Stort tillykke. Jeg vil her lige nævne, at alle vore foreninger bør deltage i denne 
landsskydning, der koster kr. 50,- pr. deltager. Havde det været tilfældet i 2015, ja så ville NJFAF ikke have 
vundet, men derimod Nordvestsjælland. 
 
Vi fik også en ny regering i 2015, men desværre kom Forsvarsministeren skidt fra start. Det betød, at en ny 
minister måtte udnævnes og vi oplever, at han er ved at sætte sig grundigt ind i sagerne, hvor en anskaffelse af 
nye pjecer nu er kritisk. Vi håber dette vil blive iværksat snarest således de ca. 300 hårdtarbejdende og dybt 
professionelle artillerister i 1 DAA kan fastholdes. 
 
Repræsentantskabsmødet i 2016 vil som nævnt forsøgt afholdt i Oksbøl i perioden 17 - 19. juni, alternativt 10 - 
12. juni 2016. Vi håber det falder på plads så vi kan være i artilleriets vugge, selv om den er blevet noget trang 
og møde nogle af artilleristerne af i dag. 
 
Til slut vil jeg takke for mange hyggelige stunder rundt om i landet og ønske alle artillerister og deres familie, 1 
Danske Artilleriafdeling og øvrige samarbejdspartnere en rigtig God Jul og et lykkebringende Nytår 2016. Vel 
mødt i det nye år. 
 
Preben Sloht 
Landsformand 

Plan for Artilleristen 2016 

Nr. Deadline Udkommer 

1 4. januar 1. februar 

2 1. marts 4. april 

3 2. maj 30. maj 

4 27. juni 1. august 

5 5. september 3. oktober 

6 31. oktober 28. november 
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Information fra Hovedbestyrelsen 
 
Fødsels- og mærkedage. 
Husk ved indberetning til Landssekretæren, at få 
alle oplysninger med, da vi ikke er i stand til at 
finde disse uden jeres hjælp. 
Vi har desværre set flere forglemmelser af fødsels
- og mærkedage og vi er ikke bedre end det mate-
riale i sender os.  
Så husk at sende ændringer/forglemmelser til 
landssekretæren eller direkte til redaktøren, så vi 
kan hædre og lykønske de af vore medlemmer der 
står for tur. 
 
Årsag,  
dato.  
Navn.  
nr. BT. AA. Årgang 
Adresse. 
 
J.O. Larsen 
Landsekretær 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ved  højtidelige anledninger har vi vore faner med. 
 

Det afsløres ofte ved disse lejligheder, at det er længe 
siden, vi har lært at håndtere en fane. 
Der for denne lille orientering. 
 

Hvervet at være fanebærer kræver følelse for hvervets 
betydning samt fysisk styrke og sikkerhed i at magte 
opgaven. 
 

Fanebæreren bør altid suppleres af en assistent. 
 

I mange tilfælde hører der til fanen et bandolé med en 
lomme -  faneskoen – hvor dupskoen kan støttes. 
 

Bandoléet bæres over venstre skulder, således at fane-
bæreren har dupskoen til højre, lidt over knæhøjde. 
 

Når man træder an, har fanebæreren fanen ved fod: 
fanestangen støttes mod jorden med dupskoen ved 
siden af højre fod. 
 

I retstilling trækkes fanestangen ind mod højre skulder 
omfattes af højre hånd med tommelfingeren bagved og 
de øvrige fingre foran. 
 

Når faneføreren skal afmarchere, løfter han med højre 
hånd fanen, indtil højre hånd er på højde med issen, og 
griber med venstre hånd fat om fanestangen i bælte-
højde. 
I denne stilling bæres fanen under march. 
Hvis der ikke bruges bandolé, kan højre hånd – i stedet 
ved issen – fatte nederst om dupskoen. 
Venstre hånd støtter i brysthøjde. 
 

Hilsen med fane 
Fanesænkning er en hyldest, som normalt kun tilkom-
mer fædrelandet, kongelige personer og fremmede 
statsoverhoveder. 
Sænkningen udføres ved, at venstre hånd fører den 
nederste ende af fanestangen over på venstre side af 
kroppen. Højre hånd sænker fanen så meget at den er 
vandret, uden at røre jorden. 
Under forbigang påbegyndes sænkningen 10b skridt 
fra den der hilses, og afsluttes 10 skridt efter. 
Fanen sænkes ligeledes, når kongelige personer an-
kommer og indtager deres pladser, eller når de passe-
rer fronten. 
Fanen sænkes også under afspilning af ”Kong Christi-
an” eller ”Der er et yndigt land”. 
 

Faner ved fest 
Fanen føres ind/op af fanevagten. Evt. fanefører går 
foran. 
På plads føres, ved fod og rørstilling indtages. 
Under indmarchen rejser alle sig med front mod fanen. 
De sætter sig, når fanen er på plads. 

Under arrangementet kan fanen sættes i fanefod. 
Udmarch i samme orden som indmarch. Man kan evt. 
lade fanen blive stående i foden. 
 

Fanen ved kirkelige handlinger 
Inden den kirkelige handling skal præsten og evt. på-
rørende spørges. 
Ceremonien aftales med præst/kordegn. 
Ankomst og evt. afgang sker under henholdsvis prælu-
dium og postludium. Menigheden rejser sig med front 
mod fanen, når denne føres ind. 
Evt. kan fanen føres ind inden menigheden kommer og 
føres ud efter menigheden er gået. 
Når velsignelsen lyses står fanebæreren ret. Under 
velsignelsen bør fanen sænkes.  
Under bisættelser sænkes fanen under jordpåkastelsen. 
Påklædningen under bisættelse er mørkt tøj, evt. kjole 
og hvidt eller uniform. 
Fanen stilles ved kistens hovedende. 
Er der flere faner, tager disse opstilling i midtergangen 
(hovedskibet) med front mod hinanden. Når præsten 
træder ind gør de front med ham. Efter præstens tale, 
gør de igen front mod hinanden. 
Ved afslutningen af sidste salmes næstsidste vers føres 
fanerne ud af kirken. 
Udenfor tager fanerne opstilling på begge sider af 
rustvognen. 
Ved graven placeres fanerne så nær kisten som muligt. 
Når kisten sænkes sænkes fanerne. Under jordpåkastel-
sen står fanebæreren ret. 
Inden der takkes, begiver fanebærerne sig samlet til 
graven og sænker – samlet – fanerne tre gange over 
graven. 
Derefter samler fanebæreren sin fane med fanesnoren 
og fører den tilbage til våbenhuset.                                                     
 

Mogens Hansen / 2015 
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Beklagelse 

 

Beklagelse. 
 
I artiklen om Artilleriet 
efter 2. Verdenskrig var 
der desværre faldet et 
billede ud, hvilket af-
stedkom, at billedet af 
155 mm Haubits M/51 
blev ledsaget af teksten 
203 mm Haubits. 
 
Redaktionen beklager 
fejler og iler med at 
bringe et billede af 203 
mm HB M/55. 
 
Den afbillede 155 mm 
Haubits er en type be-
nævnt M114/39 der er 
modificeret med et langt 
Bofors rør mhp. at øge 
rækkevidden til 30 km. 
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Husk: Sct. Barbaradag fredag den 4. december  
 

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, kan un-
dertegnede kontaktes på telefon 24 28 69 28. 
 

De bedste hilsner 
 

Jørgen Boye 
Oldermand 

REGION ØST 

Kongens Artilleriregiments Soldaterforening 
J.O. Larsen 
Ådalsparkvej 49 1.tv. 2970      Hørsholm  
Tlf. 45 86 05 18, mobil. 29 78 84 06 
E-mail: 2970jo@gmail.com Hjemmeside: www.kars.dk 

Feltartilleriforeningen for Helsingør  
og Omegn  
Svend Aage Olsen, Sdr. Strandvej 14, 3000 Helsingør 
Tlf. 20 48 40 83 

Mailadresser 
 

Vi vil  gerne gøre kommunikationen til jer 
hurtigere, mere fleksibel og effektiv. 
 

Vi ved, at de fleste af jer har en mailadresse. 
 

Derfor beder vi jer sende jeres mailadresse til 
undertegnede: 
 

Mail: mog@hansen.mail.dk 
 

Send en på mail, så vi er sikker på mailadres-
sen er korrekt. 
 

Mogens Hansen 

Feltartilleriforeningen for Helsingør og Omegn 
ønsker vore medlemmer med familie samt vore 
naboforeninger en god jul og et godt nytår. 
 

På bestyrelsens vegne 
Sv. Aage Olsen  formand 

Kongens Artilleriregiments Soldaterforening 
Ønsker alle medlemmer, og deres familie. 
En Glædelig Jul samt et godt og lykkebringende 
Nytår 2016, med tak for året der svandt og på 
gensyn i det nye år. 
 

p.b.v. 
J.O. Larsen 

Julegløgg! 
 

Mandag den 7. december 2015 har vi, traditionen 
tro, valgt at holde vores hyggelige gløgg aften på 
Sandholmgård. 
 

Vi mødes kl. 1500 
Senere bydes der på et traktement med gløgg og 
æbleskiver,  
Ved mødet vil der også blive serveret et par styk-
ker smørrebrød og en øl el. vand. 
Selvfølgelig vil der også være et lille lotteri med 
”julepræmier” efterfulgt af masser af julehygge. 
Pris for hver deltager er 50,00 kr. 

Kom og vær med. 
Bestyrelsen glæder til at se rigtig mange med-
lemmer med familie til dette arrangement, hvor 
vi har mulighed for at ønske hinanden glædelig 
jul. 
Tilmelding er dog nødvendig til: 
Næstformanden på telefon 47 31 54 03. eller 
Sekretæren Mogens Hansen på tlf. 48 79 69 84 
Senest den 5. december 
 

På bestyrelsens vegne 
J.O. Larsen 

Bemærk ny dato og tid! 
 

Generalforsamling 2016 
Kongens Artilleriregiment soldaterforening 
Afholder den ordinære generalforsamling 
2016 mandag den 09. marts 2016 i lokalerne 
på Sandholmgård. Ellebækvej nr. 11 
Generalforsamlingen stater kl. 1500 
 

Med dagsorden ifølge lovene 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen (den 2. marts). 
 

Efter generalforsamlingen vil der være gule ærter 
med flæsk og pølse en øl og en snaps. 
Hvis du vil være sikker på at spise sammen med 
resten af generalforsamlingen er det nødvendigt, 
at tilmelde dig enten til  
formanden på tlf. 45 86 05 18 mob 29 78 84 06 
eller næstformanden 47 31 54 03 
Senest den 3. marts. 
 

Køreplan fra Allerød/Rungsted Bus 381 
Ank. Allerød:        1422  (22 og 52) 
Ank Sandholm        1429 
Afg.  Bus mod Rungsted         1407  (07 og 30) 
Ank. Sandholmlejren.        1430 
Vi vil gerne sørge for transport fra bussen. 
 

p.b.v. 
J.O. Larsen 
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Nordvestsjællands Feltartilleriforening 
   Marius Pedersen  
   Sasserupvænge 11, Sasserup 4300 Holbæk 
   Tlf; 5947 1122 4025 2171 
   E-mail:  mpbroholm@mail.dk 

   Hjemmeside: www.holbaek-artilleristen.dk 

 

Nordvestsjællands feltartilleriforening ønsker 
alle medlemmer og deres familie en glædelig jul 
samt et godt og lykkebringende nytår 2016, med 
tak for det der svandt og på gensyn i det nye år. 
 

På bestyrelsens vegne 
Marius Pedersen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nordvestsjællands Feltartilleriforening 
indkalder herved til generalforsamling 

fredag 12. februar 2016. 
 

Generalforsamlingen afholdes i vores foreningslo-
kale med opgang i østfløjen i ”Artillerikasernen”. 
Indkørsel fra Anders Larsensvej, hvor der er gratis 
parkering ligesom i gården ved kostforplejningen. 
NB: I Artillerigården afkræves der P-afgift. 
 

Vi starter med spisning kl. 18.30. 
Her vil der blive serveret en sildemad efterfulgt af 
en varm ret. Dertil en øl/vand og en snaps til en 
samlet pris af kr. 140,-. 
 

Tilmelding til spisningen skal ske til: 
Marius Pedersen – Tlf.: 5947 1122 / 4025 2171 
E-mail: mpbroholm@mail.dk … eller til: 
Jørgen Bille Christensen – Tlf.: 5926 6131 
E-mail: j-bille-c@post.tele.dk 
senest tirsdag 2. februar 2016. 
 

Kl. 20.00 starter generalforsamlingen med  
følgende dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1 Valg af dirigent 
2 Formandens beretning af det forgangne år 
3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede 
 regnskab til godkendelse 
4 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
5 Valg af revisor og suppleant 
6 Fastsættelse af kontingent for 2016 
7 Indkomne forslag -  skal være formanden i 
 hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 
8 Eventuelt 
 

På bestyrelsens vegne 
Marius Pedersen / formand 

Skydning Nordvestsjælland 
Der holdes juleafslutning 18. december og generalfor-
samling / sæsonafslutning 21. marts 2016. 

Midtsjællands Feltartilleriforening 
Curt Andersen, Sjællandsgade 26. 4100 Ringsted 
Tlf. 57 61 04 61 

NYTÅRSHILSEN. 
Feltartilleriforeningen for Sydsjælland, Møn & 
Bogø ønsker vore medlemmer og deres familie 
en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkeligt 
nytår, med tak for året der gik. 
 

P.B.V. Hans E. Pedersen. 

Adventskoncert. 
Søndag den 29.  november 2015 kl. 14.00 i musikstal-
den på Grønnegades kaserne i Næstved, har Sydsjæl-
lands Soldaterforeninger Samvirket, arrangeret ad-
ventskoncert, hvor Hjemmeværnets Musikkorps Vest-
sjælland kommer og spiller igen i år. Har du ikke tid-
ligere været til denne Adventskoncert, så skylder du 
dig selv og familien denne oplevelse som start på jule-
måneden. Det er en tradition, som mange har taget til 
sig. Her får man to timers gratis musikunderholdning 
med et meget underholdende og oplagt orkester. Før-
ste halvdel af koncerten er en afdeling meget i øre-
faldende militærmusik og marcher. Anden halvdel er 
en samling af julens populære melodier. Alle er vel-
komne, men kom i god tid for der kommer mange. Øl 
- kaffe - gløgg og æbleskiver kan købes til høkerpris 

Midtsjællands Feltartilleriforening 
ønsker Medlemmer og familier 
Venner og samarbejdspartnere 
en glædelig jul og et godt og lykkebringende 
nytår 
med tak for det alt i det snart svundne år 
 

P.f.v 
Curt Andersen 

Feltartilleriforeningen for  
Sydsjælland &  Møn-Bogø 
Hans E. Pedersen, Fredensvej 6 Bårse 
4720 Præstø, Tlf: 55 99 02 09 

Generalforsamling. 
Generalforsamling for medlemmer og damer 
bliver i Bårse Samlingshus lørdag den 20. febru-
ar 2016 kl. 13.00. Dagsorden ifølge lovene. Mere 
orientering i næste blad. 
 

P.B.V. Poul Ellehøj 
Sekretær 



 

 

 

 



 

 

Naverhulen i Helsingør 
 
På en flot efterårsdag havde KARS sat hinanden stævne kl. 11:00 i Naverhulen, Sct. Anna Gade i Helsingør. 
 

Dagen startede med den sædvanlige udfordring: at finde et sted at parkere. 
Endelig en ledig plads i Sct. Anna Gade, tæt på Naverhulen. Hvor heldig kan man være? 
 

Glæden varer kort, da Torsten fra Naverhulen kunne orienterer mig om, at i hele Helsingør er der 1-times 
parkering. 
Øv, på den igen. En ny parkeringsplads. Her skal man betale. Fint; man kan betale med dankort. Efter at 
have studeret vejledningen grundigt, fortæller automaten: dankortet er ugyldigt!! Umuligt; en ny automat, 
igen: dankortet er ugyldigt!! Så dukker min redning op: Poul, som låner mig de manglende 20 kroner. Jeg 
skal nok huske det Poul! 
 

Nu kan festen begynde. 
 

Efter et besøg på Naverapoteket, er vi placeret i den hyggelige hule, og Torsten kan begynde sin veloplagte 
fortælling om Naverne, deres fortid og nutid. Det meste lyder da meget sandsynligt. Man burde måske søge 
optagelse som Naver. På den anden side, de strabadser man skal udsættes for ved optagelsen; og så hvad det 
koster, selvom man godt nok sparer 70,- kr. til mad! Så, nej, jeg tror ikke! Og så har jeg heller ikke være på 
valsen i 3 år og én dag. 
 

Tak til deltagerne, og tak til Torsten for hans altid sjove og farverige fortællinger. 
 

Mogens Hansen 
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Artilleridagen i Ringsted 
Lørdag den 26 september Artilleridag, en lille skare 
morgenduelige deltagere mødte op ved Sct. Bendts 
Kirke, klokken 0915 blev fanen ført ind andagten blev 
forrettet af sognepræst Otto Lundgaard, efter andagten 
fortalte vores medlem Knud Birk Iversen om kirkens 
historie og Kirkens museum, herefter mødtes alle del-
tagere i vort nye foreningshus som fik nogle rosende 
ord af mange af artilleridagens deltagere, inden mid-
dagen var der to der skulle have D.F.s hæderstegn, 
disse blev overrakt af næstformand i D.F. Frede Did-
riksen, tidligere bestyrelsesmedlem Verner Amsgaard 
fik 50 årstegn og Kurt Nielsen 40 år, begge takkede 
senere for de tildelte tegn. 
 
Formanden bød gæster og foreningens trofaste delta-
gere velkommen blandt gæsterne var også Nvsj. 
F.A.F. formand Marius Pedersen. Efter at udbringel-
sen af "dronningens skål" og Kong Kristian var sunget 
fortalte Frede Didriksen lidt om vort Forsvar af i dag 
og de store nedskæringer og de spareplaner der er 
indenfor Forsvaret.  Derpå nød alle Viola og Steens 
gode gule ærter og pandekager, under middagen talte 
formanden for forsvarsbrødrene H. C. Andersen om 
vore foreningers samarbejde gennem årene, og sam-
menlignede vore foreningers omskiftelige tilværelse 
på historisk vis med tilbagetoget fra Dannevirke, der 
herskede en god stemning hele dagen med sang og 
lotteri, formand Curt Andersen fortalte lidt om artille-
riet før i tiden, og om artilleriets  faste organisation 
som med nedlæggelsen af det sidste regiment havde 
varet i 330 år, og han sluttede af med at udbringe et 
Leve ikke blot for M.F.A. men for alle D.F. forenin-
ger, og takkede derpå de fremmødte, som alle havde 
været med til at sætte et godt præg på denne dag. 
 
Curt Andersen 

HUSK! 
Har Du husket at det er Artilleriets 
Sankte Barbaradag og Hygge & Gløgg 
Fredag den 4 december Kl.18oo 
i foreningshuset Haslevvej 6. 
 

Artilleriets Skyttelaug 
Årets sidste skydning:  
Lørdag den 28 november 
den første skydning og Nytårskur i 2016: 
Lørdag den 16 januar 
 

Curt Andersen 

Fortsat  

Midtsjællands Feltartilleriforening 
Curt Andersen, Sjællandsgade 26. 4100 Ringsted 
Tlf. 57 61 04 61 
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Fortsættes  

 

NØRREJYSKE FELTARTILLERI -
FORENING 
Preben Sloht, Frilandsvej 15, 7800 Skive 
Tlf.: 23 95 23 70 Email: preben.sloht@gmail.com 

REGION VEST 

 ARTILLERIFORENINGEN FOR 
 NORDJYLLANDS AMT 
 Jørgen Jensen, Frejagade 31, 9000 Aalborg 
 Tlf.: 98 12 21 27 

Foreningen ønsker alle sine medlemmer med 
pårørende en rigtig glædelig Jul samt et godt og 
lykkebringende Nytaar, med tak for det gamle. 
  

Jørgen Jensen. Ryes Brigade. 
Tage Lindberg  

Nørrejyske Feltartilleriforening 
er afgået ved døden 

83 år gammel. 
 
Mandag den 19. oktober tilgik der foreningen en 
trist melding. Vort medlem og dedikerede skytte 
var stille sovet ind i familiens skød på 
"Knoldborg", Sebstrup, efter kort tids sygdom. 
Tage, med soldaternr. 168394, blev indkaldt til 3 
Artilleriafdelings Stabsbatteri i Varde i 1953 og 
var medlem af foreningen i Skive. 
Jagt og naturpleje samt soldaterforeningen og her 
især skydningen var hans store passion. 
Han var først og fremmest landmand og overtog, 
efter brylluppet med Anne Lise i 1961, sin føde-
gård, "Knoldborg". Her skabte de et godt hjem 
og efterhånden forvandlede de det til et stort 
landbrug og en naturperle med en parklignende 
have. Juletræer blev det også til og mange af 
kammeraterne har gennem årene hentet deres træ 
til jul hos Anne Lise og Tage. 
Tage har altid gået op i jagt og skydning og han 
sad i adskillige år i bestyrelsen for Mogenstrup 
Jagtforening, hvor han blev udnævnt til æres-
medlem i 1994. 
Naturplejen gav sig bl.a. udtryk i biavl, pleje af 
vildt og han har 2 gange modtaget naturprisen fra 
Danmarks Jægerforbund. Tage kunne lide at gro 
tingene fra bunden og han podede æbletræer og 
tilplantede hele tiden nye områder på gården. 
Tage var stille af natur, men havde altid en lun 
bemærkning med et glimt i øjet og vi vil komme 
til at savne ham til vore skydeaftener. 
Tage blev begravet fra Trandum Kirke den 23. 
februar og vore tanker går til Anne Lise og Per. 
 
Æret være Tage Lindbergs minde. 
 
P.f.v. 
Preben Sloht  
Formand/Landsformand DF 

Mandag den 14 december Kl. 17.30 afholdes 
julefrokost i kælderen under Gl. Lindholm 
skole til en mindre egenbetaling, hvorefter der 
er pakkespil (medbragte). senere skydning og 
som afslutning kaffe med brød og lotteri. 
Senest tilmelding 6-12-15 på tlf. 98122127 
eller 22611348. 
 

Mandag den 18. Januar kl. 1930 skydning på 
Gl. Lindholm Skole i kælderen under svømme- 
hallen. 
 

P.B.V.  
Jørgen Jensen 

 

Kalenderen  
10. december - kl. 1900 - 2100  
 Skydning i Skyttecentret 
16. december - kl. 1700 - 2000  
 Juletræ for veteraner og pårørende 
17. december - kl. 1930  
 Lotterispil og Juleafslutning DFB Skyttelaug 
18. december - kl. 1800 – ?  
 Skyttecentret – Klublokalet, Julefrokost  
 m/damer og bestyrelsen 
30. december - eno.  
 Nytårsfest for veteraner og pårørende 
2016 
14. januar - kl. 1900 - 2100 Skydning i Skyttecentret 
20. januar - kl. 1900 - 2100 Skydning i Skyttecentret 
11. februar - kl. 1900 - 2100 Skydning i Skyttecentret 
NB! Aktiviteter i kursiv er arrangementer hvor med-
lemmer af DFB Skyttelaug kan deltage. 
 

Undskyld til Niels Peter Dalby 
I bladet nr. 5 blev det nævnt, at Leo Dalby havde 
modtaget 25 års Hæderstegn. Dette var en fejl - det er 
rettelig Niels Peter Dalby der har modtaget hæderen. 
Foreningen beklager fejlen og ønsker hjerteligt tillyk-
ke med Hæderstegnet. 
P.f.v. 
Preben Sloht 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
Foreningen sender alle medlemmer og deres 

nærmeste vores ønske om en 
Glædelig Jul 

samt de bedste ønsker for et 
Godt og Lykkebringende 2016. 



 

 Lokal- og RegionsNyt  

12 

Feltartilleriforeningen for Århus  
og Omegn  
Erik Ellemose Sørensen, Kildevangs Allé 1 B,  
8260 Viby J,  Tlf. 86 11 09 55, mobil 40 30 09 55 
ellemose@mail.tele.dk  

Ryes Brigade. 
  

Det er med sorg at  
Sønderjyske Feltartilleriforening  

har modtaget meddelelsen om  
at vort mangeårige medlem 

  

Kresten Nissen Terp 
Lyngparken 1 
6800 Varde 

  

døde den 10 Oktober 2015. 
  

Kresten har været medlem af Sønderjyske si-
den 1. Februar 1965 og har været aktiv i fore-
ningsarbejdet i Sønderjyske som formand for 

bestyrelsen i en længere periode. 
Kresten modtog den 5 September 2015   

årgangstegnet for 50 års trofast medlemskab af 
Sønderjyske Feltartilleriforening -Varde. 

  

Æret være hans minde 

Årgangsjubilæum på Varde kaserne 
Den 05. september 2015 
Dagen før mødte bestyrelsen op til borddækning i 
Parolesalen på Varde Kaserne i silende regn, og Jeg/vi 
mænd var glade for, at hustruer/samlever hjalp med til 
dette. I hvert fald blev kommandoer udgivet i sådan 
en strøm, at man skulle tro det var en stillingsindryk-
ning som i gamle dage, og opgaven tog så ikke lang 
tid, så tak til Dem.  
 
Da vi forlod kasernen var flere brønde på kasernen 
løftet op, belægning brudt sammen, og hovedvagten 
var spærret for udkørsel. Så regn fik vi i sådanne 
mængder, at vejene flere steder i Varde blev   spærret 
af vandmængderne, hmm hvad nu med næste dag. 
 
Dagen startede også med regn, og jeg tænkte da, det 
bliver svært at drive folk til parade på torvet. Men da 
vi var færdige med at indtage vores kaffe og rundstyk-
ker på Artillerimuseet, så skinnede solen, og vi gik til 
torvet og deltog i paraden for flagdagen. 
 

SØNDERJYSKE FELTARTILLERI-
FORENING VARDE 
Bjarne I.S Odgaard - Sneppevej 23 - 6851 Janderup 
Tlf: 51 23 19 47 -  Mail: 00165969@mil.dk 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
Foreningen sender alle medlemmer og deres 

nærmeste vores ønske om en 
Glædelig Jul 

samt de bedste ønsker for et 
Godt og Lykkebringende 2016 

 Vejle Amt Feltartilleriforening 
 Knud Bonde Klausholmvej 17, 7321 Gadbjerg 
 Tlf. 75 87 62 78   Mail:  knud.bonde@live.dk 

Alle ønskes  
en rigtig glædelig jul  

og et godt nytår. 

Skydning 
Vi fortsætter skydningen onsdag eller torsdag i uge 2-
6 – og uge 10 

Veteran Café Skive. 
Husk! Der er åbent hver onsdag i ulige uger fra 
kl. 1700 til 2000, og her kan veteraner og pårø-
rende komme og få en uforpligtigende snak med 
andre veteraner og pårørende og måske få et hint 
til, hvordan man kommer videre med livet og 
måske sin sag. Cafeen kan hjælpe med råd og 
bisiddere til de veteraner, der ikke kan overskue 
alle de offentlige myndigheders sagsbehandling. 
Alle, der har været udsendt i internationale mis-
sioner er velkomne. 
 
Preben Sloht 
Leder  
Veteran Café Skive 

Jule og nytårshilsen 
FAF Århus og omegn sender hermed de bedste  
ønsker om en glædelig jul. Samt et godt nytår til 
vore medlemmer og deres familier samt i det 
øvrige land 
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Efter paraden kørte vi samlet til kasernen (idet jeg 
skulle garanterer for alle vores deltagere under indpas
-sagen til kasernen), dette foregik ikke uden  proble-
mer, idet den anviste marchvej omkring omfartsvejen 
var spærret af jord, der var skredet ned fra vejen til 
kasernens skydebane, så vi kørte samlet gennem byen, 
i 44 biler. Prøv det.  
 
På kasernen lagde de 2 ældste kransen ved mindeste-
nene fra Sjællandske og Nørrejyske Artilleriregiment. 
 

Derefter gik vi samlet til Parolesalen, hvor middagen 
blev indtaget. Årgangs tegn for SJAF blev udleveret 
til h.hv. Kresten Nissen Terp 50 års jubilar, Jørn Har-
borg Locht 40 års jubilar, Jørgen Kolmos 25 års jubi-
lar og Fra KAR fik Kaj Ove de Claville Nielsen, over-
rakt 60 års hæderstegn.   

Fra NJAR fik Helge Sandvad DF Hæderstegn for 40 
års medlemskab og Niels Peter Dalby blev tildelt DF 
Hæders-tegn for 25 års medlemskab.  
 

ARTILLERIFORENINGEN FYN 
Ejler Nicolaisen, Mosevænget 5 
5500 Middelfart Tlf. 64 41 31 18 

Soldaternes dag d. 5 sep. 2015. 
Foreningen deltog i soldaternes flagdag i Odense d.5 
sept. Vi mødtes ved Danevirke, hvor vi 
stillede op , Herefter marcherede vi til mindestenen, 
hvor der blev lagt kranse og buketter. 
Faneborgen marcherede  derefter  til Flakhavnen, 
hvor Borgmesteren talte til paraden. 
Efter talen var der reception på Rådhuset med pinde-
mad øl-vand og vin 
Repr. Freddy -Nicolai. 
 
Kommende arrangementer: 
Bowling 
Onsdag d. 20. jan Bowlingaften i Lillebælthallens 
Bowlingcenter. Vi mødes kl.17-30 
0g bowler fra kl. 18 til 20 derefter spisning. Samlet 
pris ialt 250 kr. for det hele. 
Tilmelding til Nicolai senest søndag d.10 jan. på 
tlf.40350177. 
 
Generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen er fastsat til fredag d. 11 marts 
2016. Mere om det i næste blad. 

Jørgen Hedegaard og fru Etty fik under middagen over-
rakt en gave fra Artilleriet, som tak for deres tid som 
formands par for SJAF igennem mange år.  Gaven et 
termokande sæt med krus. 
Der deltog 74 personer i middagen. 
 

Med venlig hilsen                
Bjarne I.S. Odgaard 
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Jubilæum d. 10 okt. 2015. 
Artilleriforeningen Fyn  Afholdt 80. års jubilæum d. 
10. okt. på Bogense Hotel. 
Der var mødt 26 prs., vi fik en velkomstvin,  hvorefter 
vi gik til bords og fik tre retter mad. 
Under spisningen blev der udelt gaver og hæderstegn. 
Foreningen fik overrakt en gave, 
som var en statuette af 3 soldater og kanon af D.F., 
denne blev overrakt af Landsformanden 
Preben Sloht. 
Ligeledes var det også Landsformanden,  der sømme-
de en Faneplade  på fanestangen, som 
foreningen havde modtaget i forbindelse med H.M. 
Dronningen Margrethe 75 års fødselsdag. 
 

Landsformanden  overrakte 50 års tegnet til Bent Nør-
regård Hansen. Formanden for Artilleriforeningen 
Fyn Nicolai fik overrakt D.F. fortjeneste tegn i Guld. 
Ligeledes fik Yrsa overrakt D.F. fortjeneste tegn i 
Sølv. 
 

Efter spisningen gik vi til kaffebordet og hyggelig 
samvær. Aftenen sluttede ved 23 tiden. 

Tak til D.F. 
Danske Feltartilleriforeninger bedes  modtage min 
hjerteligste tak for fortjenestetegnet  i guld 
som er blevet tildelt, og overrakt mig i Bogense 
d.10. oktober. 
Med venlig hilsen 
Ejler Nicolaisen  (Nicolai) 

Tak. 
D.F. og Artilleriforeningen Fyn bedes modtage min 
tak for opmærksomheden ved min 
70 års fødselsdag d. 11 september. 
Nicolai 

Tak til D.F. 
D.F. bedes modtage på vegne af Artilleriforeningen 
Fyn en stor tak for den flotte Statuette 
der blev overrakt ved foreningens 80 års jubilæum. 
På foreningens vegne 
Nicolai 

 
Foreningen får overrakt statuette. 

Bent Nørregård  
får 50 årstegnet 

Landsformanden slår søm i. 
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MÆRKEDAGE 
Danske Feltartilleriforeninger og respektive lokalforeninger ønsker våbenfæller hjertelig tillykke. 

DECEMBER 
Guldbryllup 

Den18. december kan 
Bendt Egon Olsen 

257358 1BT 21AA 1955  
og hustru Lillian 

Viernevej 18 
5471 Søndersø  

fejre guldbryllup. 
Foreningen ønsker tillykke. 
 

Guldbryllup 
Den 29. december kan  

Finn J. Rasmussen 
589289 1BT 6AA 1963 

Og hustru Ruth 
Pilevej 29 

5200 Odense V 
Fejre guldbryllup. 

Foreningen ønsker tillykke 
 

80 år 
22 december 
Richard B. Ingwersen 
387565 2BT 6AA 1957 
Holmen 1 
7100 Vejle 
 
75 år 
december 

Per Christensen 
655749 STBT 7AA 
Gl. Vardevej 109 
6715 Esbjerg N 
 
70 år 
13. december 
Ivar Christiansen 
707288 1BT 4AA 1966 
Øster Voldgade 28, 1.0003 
1350 København K 
 
65 år 
21. december 
Knud Kristensen 
1 BT/23 AA 1971 
Bjergvej 11, Klinting 
6830 Nørre Nebel 
 
 
 

29. december 
Bjørn Ole Andrup 
2 2 BT 1 AA 1973 
Baneløkken 30, St.th. 
2730 Herlev 
 
 
 
2016 
Januar. 
90 år 
21. januar 
Knud W. Jensen 
1557 1BT 12 AA 1948  
Rypehaven 13,   
Langesøgården 
6430 Nordborg 
 
85 år 
2. januar 
Arne Nielsen 
? - ? 1951 
Henrik Lundsvej 7 
7800 Skive 
 
80 år 
17. januar 
Jens Martin Jensen 
388081  
Kærmindevej 3 
7480 Vildbjerg 
 
75 År 
28. Januar 
Frank Pedersen 
130318 3BT 4AA 1951 
Prinsensvej 7 
4100 Ringsted 
 
70 år 
3. januar 
Bjarne K.Ø. Madsen 
684265 2BT 4AA65 
Nøddebovej 3, Harrested 
4200 Slagelse 
 
20. januar 
Leif Meldgaard 
745602 TBT 4AA 1967 
Ådalsvej 33, 1. 
2720 Vanløse 

Februar 
80.år 
18. februar 
Carl Erik Madsen 
307288  
Kappendrup 39 
5450 Otterup 
 
28. februar 
Arne Skovmose 
269410  
Ulfkjærparken 2 
6990 Ulfborg 
 
29. februar 
Svend Bloch Kristensen 
350804 2BT 6AA 1957 
Tiufkjærvej 210 
6052 Viuf 
 
75 år 
7.februar 
Anton Larsen 
23AA 3 FAR 1963 
Nørregade 132 
5592 Ejby 
 
75 år 
7. februar 
Niels Henning Petersen 
468034 1BT 4AA 1960 
Damhusvænget 20 
2990 Nivå 
 
14. februar 
Erik Jensen 
468117 STBT 32 AA 1960 
H. C. Andersensvej 27, 2.th. 
4700 Næstved 
 
17. februar 
Jørgen Hansen 
509908 2BT 4AA 1961 
Møllehusvej 14, 2.0001 
4000 Roskilde 
 
22. februar 
Jørgen Ole Larsen 
445161 1960 
Ådalsparkvej 49 
2970 Hørsholm 

22.februar 
Arne I. Sørensen 
476924 3BT 6AA 1960 
Vardevej 120 
7100 Vejle 
 
70 år 
5. februar 
Jørgen Christensen 
684193 2BT 4AA 1965 
Jernbanevej 12 F 
4440 Mørkøv 
 
11. februar 
Jim Hansen 
684253 2BT 4AA 1965  
Anders Larsens Vej 152 
4300 Holbæk 
 
6. februar 
Børge Duus Madsen 
702560 
Tuxensvej 11 
7000 Fredericia 
 
16. februar 
Gerner B. Rasmussen 
HMAK 
Møllehusvej 2 A 
4653 Karise 
 
25. februar 
Andreas Chr. Hansen 
702521 
Lerpøtparken 1A  St, 1 
6800 Varde 
 
28. februar 
Ole Svendsen 
684255 2BT 4AA 1965 
Eriksholmvej 44 
4390 Vipperød 

Tak til D.F. 
Danske Feltartilleriforening  bedes modtage min tak 
for D.F. Fortjeneste tegn i Sølv som 
er blevet tildelt mig i Bogense d. 10. oktober.  
Jeg er meget beæret. 
Med venlig hilsen 
Yrsa Nicolaisen. 

:Mærkedage 2016 
 

Husk at mærkedage for 
2016  

skal sendes til  
Landssekretæren  
Hurtigst muligt. 

Artilleriforeningen Fyn 
Ønsker alle medlemmer samt deres Familie  

en rigtig glædelig jul og et godt nytår 
med tak for året der svandt,  
og på gensyn i det nye år. 

P.B.V. 
Nicolai. 



 

 

 

Kanon nr. 888 16 har krigshistorie, og indgik i 7. Feltartilleribatteri. 
 

I et depot i Oksbøllejren, dukkede 2 kanoner og lavetter frem af glemslen. 
Kanonerne har været gemt væk i mange år, ved kanonerne stod 2 rapper lignende lavetter, 
som en tømrer lærling havde fremstillet som et projekt.  
 

  Den ene kanon, har hi-
storie idet vi kan se at den 
skød 28 skud d. 8 marts 
1864, ved Vejle,  
 

Kanonen var tilknyttet 7. 
batteri, og den attesteren-
de officer var V. Johan-
sen. noget taler for at ka-
nonen, var den ene af de 2 
kanoner der dækkede til-
bagetrækningen. Idet de 
andre kanoner som indgik 
i en timer lang artilleri-
kamp med fjenden, sand-
synligvis har afskudt flere 
skud end de 28 skud vores 
kanon er registreret med. 

4 punds riflet granat kanon M 1863. Vægt 445 kg. Granat 7 ¼ pund. 
Ladning 1 pund. Effektiv skudafstand 2.500 op til 3.000 m. 
 

Et Feltbatteri bestod af, 1 kaptajn, 2 løjtnanter, 9 underofficerer, 2 trompetere, 20 under-
korporaler og 155 menige, 176 heste og 16 køretøjer samt 8 riflede granatkanoner.   
 

4. Division blev som selvstændigt korps efter tilbagetrækningen fra Dannevirke, udpeget til at 
hindre/sinke fjenden på dens vej op i Jylland. Idet man ville stå lidt bedre under fredsfor-
handlingerne, hvis vi stadig havde tropper i Jylland, efter tabet af Dybbøl og Als. 
 

4. division havde 5. og 7. feltartilleribatteri til rådighed. 
 

Kanonerne nu opsat foran 1. Danske Artilleriafdelings stabsbygning, i november måned 
2014. 
 

Bjarne I.S. Odgaard 

Billede fra depotet 

Billede indgang, det er kanonen til højre 


