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Af regimentschef og garnisonskomman-
dant, oberstløjtnant Anne Christiane 
Castenschiold Bill.

Et begivenhedsrigt efterår
Føringsstøtteregimentets chef oberst 

Søren Andersen påbegyndte videreud-
dannelsesforløb på NATO Defence Col-
lege umiddelbart efter sommerferien, 
hvorefter jeg har været betroet ansvaret 
for at videreføre ledelsen af regimentet 
i oberstens ånd og ud af hans fastlagte 
kurs.
Det har været travl periode, som dels 

har været præget af fortsat implemen-
tering af den nye organisation og dels 
af vigtige besøg fra Forsvarsministeren, 
chefen for Hærkommandoen og ikke 
mindst Hendes Majestæt Dronningen. 
Der har som altid været stor efterspørg-
sel på regimentets føringsstøttekapaci-
teter. Disse er løbende blevet leveret til 
”kundernes” tilfredshed, sideløbende 
med igangværende omstilling til nye 
opgaver, opbygning af nye kapaciteter 
og fastlæggelse af procedurer, forret-
ningsgange, samarbejdsaftaler med 
meget mere. Det er derfor min ople-
velse, at der er rigeligt med gode og 
spændende udfordringer til os alle. Jeg 
vil tro, at mange af jer er enige med mig 
i den oplevelse.
Alt dette er kun muligt, når man råder 

over kompetente og dedikerede solda-
ter og kolleger. Og det er Føringsstøtte 
begunstiget af. Tak til alle jer, der giver 
en ekstra indsats, når der er brug for 

det, som det er tilfældet i denne udfor-
drende tid.
Opbygningen af nye enheder og omstil-

lingen til Nyordningen går efter planen. 
Der er naturligvis en del justeringer i 
forhold til den oprindelige plan, når for-
udsætninger ændrer sig, når erfaringer 
gør os klogere eller når ressourcerne 
ikke helt slår til. Dette har bl.a. gjort sig 
gældende på etablissementsområdet, 
hvor næsten alle er blevet – eller bliver 
– berørt af ændringer af bygninger og 
lokaler eller midlertidige interimistiske 
faciliteter. Dette er desværre et vilkår, 
som vi bliver nødt til at leve med en 
tid endnu. Til gengæld oplever jeg god 
forståelse og støtte fra foresatte, som 
forhåbentlig vil resultere i en prioritering 
af vores projekter.

Mange besøg og fejringer
Der har næsten ikke været en uge, hvor 

vi ikke har haft besøg af prominente 
personer eller har fejret og markeret 
mærkedage. Her var Dronningens fane-
overrækkelse og indvielse nok kronen 
på værket. 
Det har været en stor oplevelse for 

os at mødes med vores nye hærchef 
og Forsvarsminister. Begge personer 
oplevedes som meget interesserede 
og lyttende til budskaber om regiments 
situation og udfordringer. De udviste 
også tilfredshed med det de så og hørte 
fra føringsstøttesoldater, som fortalte 
om deres opgaveløsning. Mødet med 
generalen og ministeren har givet os 
tro på, at der er stor interesse for vores 

opgaveløsning og lydhørhed overfor 
Føringsstøtteregimentets udfordringer.
Ledelseselementet har været på over-

arbejde hele dette andet halvår som 
følge af det heftige program fyldt med 
VIP-besøg og ceremoniel. På trods af 
stor udskiftning af nøglepersonel, har 
elementet sammen med kolleger fra 
Garnisonsstøtteelementet løftet opga-
ven med et flot resultat.
Det første besøg fandt sted den 7. 

oktober, hvor generalmajor Michael A. 
Lollesgaard som nytiltrådt chef for Hær-
kommandoen fik mulighed for at blive 
opdateret på Føringsstøtteområdet.
Det andet besøg fandt sted den 11. 

oktober, hvor Forsvarsminister Trine 
Bramsen blev orienteret om Førings-
støtteregimentets organisation, opga-
veløsning og udfordringer. Ministeren 
fik også mulighed for at mødes med 
Borgmesteren og regimentets tillidsre-
præsentanter fra HOD, CS, HKKF og HK 
foruden soldater fra enhederne. Læs 
mere om besøget på side 22-23.
Ceremoniel i forbindelse med fejringer 

og markeringer har fundet sted således:  
Flagdagen den 5. september. Læs mere 

på side 10-13.
Føringsstøtteregimentets Medalje-

march den 5. oktober. Læs om dette i 
næste nummer. 
Føringsstøtteregimentet fik overdraget 

den nye kongeligt indviede fane den 24. 
oktober. Læs mere på side 4-6.

Overdragelse af kommandoen
Min tid som tjenstgørende officer og 

dermed også som fungerende regi-
mentschef løber ud med udgangen af 
november i år. På det tidspunkt vil jeg 
have tilbragt 40½ år i uniform. 
Dette efterår vil uden tvivl blive kronen 

på værket for mig, hvor jeg har oplevet 
stor støtte fra mine dygtige og dedi-
kerede kolleger, hvilket i sandhed har 
bestyrket min oplevelse af, at det er 
helt unikt og berigende at være førings-
støttesoldat.
Der er taget højde for, at varetagelsen 

af regimentets udvikling og drift skal 
fortsætte ud af samme kurs og med 
samme styrke efter den 1. december 
2019. Derfor er min kompetente og 
erfarne kollega oberstløjtnant Frank Va-
lentin Nielsen kørt i stilling til at overtage 
ledelsen af Føringsstøtteregimentet. 
Frank indgår allerede nu som Førings-
støtteregimentets repræsentant i en 
række strategisk vigtige projekter, som 
han vil videreføre efter han overtager 
ledelsen af Føringsstøtteregimentet.

Jeres regimentschef.

Føringsstøtteregimentets fane afdækkes for første gang under overværelse af 
Hendes Majestæt Dronningen, gæster, soldaterforeninger og soldater.

Et begivenhedsrigt efterår
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Hendes Majestæt Dronningen 
overrakte den nye regimentsfane

Hendes Majestæt Dronningen inspicererede paraden.

HMD (foran general Bülows stol) og øvrige gæster har rejst sig mens den nye fane 
føres ind på paradepladsen. 

Af Presseofficer Søren Boregaard Schel-
ler, Føringsstøtteregimentet.

Måneders planlægning og forberedel-
ser kulminerede torsdag den 24. okto-
ber 2019, da Føringsstøtteregimentet 
efter den officielle oprettelse 1. januar 
2019 fik indviet og overrakt regiments-
fanen af HMD.

Regimentsfanerne er det, der fra gam-
mel tid har været samlingspunktet for 
soldaterne, primært i kamp, naturligvis. 
Fanen har markeret enhedens retning – 
om man skulle avancere, falde tilbage 
eller manøvrere sideværts. Og så har 
fanen virket som inspiration og kilde 
til kampkraft for soldaterne, når de i 
kampens hede kunne se, at den trods 
det omgivende kaos stadig vajede højt 
og upåvirket.
I dag fører vi ikke på samme måde 

vores fane i krig, men det at have en 
regimentsfane skal stadig være på 
plads. Siden det med Hærloven i 1842 
blev indført, at dannebrogsfaner skulle 
være regimentsfaner, har den siddende 
regent altid selv indviet og overrakt re-
gimenterne deres faner, da det nemlig 
er regentens eget kronede navnetræk, 
der er at finde i korset på fanerne. Dette 

er blevet gjort og gøres stadig for at un-
derstrege tilknytningen mellem regent 
og soldater.

Fanerne indvies på den måde, at der 
symbolsk slås tre søm i fanen. Ét for 
Dronningen, ét for fædrelandet og det 
sidste for modtageren af fanen. Normal 
procedure er, at HMD slår det første 

søm, forsvarsministeren slår det andet, 
og forsvarschefen slår det tredje søm i 
fanen. Men grundet afbud blev andet 
søm 24. oktober slået i Føringsstøt-
teregimentets fane af forsvarschefen, 
general Bjørn Bisserup, og det tredje 
søm blev slået i af næstkommanderende 
for Hærkommandoen, oberst Keld Chri-
stensen.
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Telegrafregimentets fane føres til midten for sidste gang. 

Majestæten slog det første søm i regimentets nye fane.

FAKTA
Føringsstøtteregimentet forestod 

faneindvieelsen på følgende måde.

Seniorsergent Martin Ramsdal (MR) 
annoncerede: 
"HMD vil om et øjeblik tale for Fø-

ringsstøtteregimentets fane og slå 
første søm i fanen":
Fanen var inden da lagt i fanevuggen, 

der var udlånt af Livgarden.
HMD talte til Føringsstøtteregimentet, 

og slog det første søm "Majestætens 
søm" i.

MR annoncerede: "Forsvarschefen vil 
nu slå det andet søm i fanen".
Forsvarschef, general Bjørn Bisserup, 
talte kort til Føringsstøtteregimentet 

og slog det andet søm "fædrelandets 
søm" i.

MR annoncerede: "Næstkommande-
rende fra Hærkommandoen vil nu slå 
det tredje søm i fanen".
Oberst Keld Christensen talte kort til
Føringsstøtteregimentet, og slog det 

tredje og sidste søm "Enhedens søm" i.

Herefter gik HMD og adjudantstabs-
chefen frem med den nyindviede fane  
og overrakte den til regimentchef 
A.C.C. Bill.

At slå de tre søm i fanen efter at have 
sagt et par ord til regimentet er kun den 
første store del af ceremonien. Herefter 
overrækker Majestæten den nyindviede 
regimentsfane til regimentschefen, i 
dette tilfælde fungerende regiments-
chef, oberstløjtnant Anne C. C. Bill.
Når regimentschefen har modtaget fa-

nen, overdrages fanen til fanebæreren, 
samtidigt med at fanebæreren bliver 
formanet, altså at regimentschefen 
fremsiger faneeden for fanebæreren.

Da den nye fane var blevet indviet og 
overrakt – og dermed havde overtaget 
pladsen som regimentets fane – blev 
Telegrafregimentets fane tildækket for 
sidste gang og ført bort fra paradeplad-
sen. Forinden havde fg. regimentschef 
holdt en tale for fanen, præcis som det 
ville være blevet gjort, hvis en medarbej-
der skulle pensioneres. Talen indeholdt 
tilbageblik på nogle af de glædelige 
begivenheder, som fanen har deltaget i 
sammen med regimentet, såsom parade 
og kongeligt bryllup. Der har desværre 
også været bedrøvelige begivenheder, 
da der i tre tilfælde har skullet tages 
imod en falden kammerat, der er vendt 
hjem. Dog var fokus på de positive 
stunder, som heldigvis har været i stor 
overvægt, og Telegrafregimentets fane 
blev taget afsked med på behørig vis.



Forsvarschefens tale 
ved faneoverrækkelsen
"Deres Majestæt, ærede gæster, kære 
chefer og soldater ved Føringsstøt-
teregimentet.
Det er med glæde og stolthed, at jeg i 
dag deltager i indvielsen og overræk-
kelse af den nye fane til Føringsstøt-
teregimentet.
Føringsstøtteregimentets virke er 
afgørende for Forsvarets evne til at 
indsætte enheder nationalt og in-
ternationalt. Hold derfor fast i jeres 
stærke faglighed, traditioner og vær-
dier og lad denne fane blive fælles 
kendetegn og dét fælles midtpunkt og 
samlingspunktet for jeres respektive 
enheder.
Må denne fane tjene jer vel!
Med disse ord slår jeg det 2. søm i 
fanen og ønsker Føringsstøtteregi-
mentet alt det bedste for fremtiden".
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Regimentschef oberstløjtnant A.C.C. Bill formanede fanebærer oversergent M.E. 
Petersen og overdrog fanen i hans varetægt.

Faneeden 

Ved overrækkelse af en dansk fane, skal den som fanen betroes, 
have denne ed med sig.

"Jeg betror dig denne fane, fordi jeg ved, at du er en ærlig og modig 
mand. Du skal føre den, som det sømmer sig en trofast kriger. Du skal 
værge den, som en danemand værger sin ægtehustru. Under march 
og på vagt, under storm og strid skal du stå som et mønster for tapre 
soldater. Ingensinde må du vige, aldrig må du give anledning til, at 
hæren bliver modløs og flygter. Skulle det ske, at en fjende afhugger 
din højre hånd, skal du gribe fanen med din venstre. Mister du begge 
hænder, skal du slå tænderne i fanen. Du skal værge den så længe 
du lever og ånder. Må du opgive kampen – det Gud forbyde – skal 
du vikle dig i fanen og dø".

Regimentets farvel til Telegrafregimentets fane

Kære Fane!
"Det er med blandede følelser, jeg står her i dag. Vi skal sige farvel til dig som 

regimentsfane, og som når man siger farvel til en skattet medarbejder, der skal 
pensioneres, skal vi i dag også sige farvel og mange tak til dig, der har tjent dit 
regiment på flotteste vis!
27 år nåede du at opleve som regimentsfane, og foruden at være det daglige 

symbol på regimentet, har du også repræsenteret os i store øjeblikke - både 
glædelige og bedrøvelige:
Du var med til Deres Kongelige Højheder Kronprinseparrets bryllup, hvor du va-

jede flot og gjorde os alle, som du repræsenterede meget stolte. Det samme har 
du gjort ved samtlige ti afholdte Flagdage for Danmarks udsendte, ved de årlige 
5.- 6. juli parader og ved garnisonskirkens jubilæum sidste år, hvor også Hendes 
Majestæt Dronningen deltog. 
Som det dog fra tid til anden tilfalder os alle, har du også varetaget tunge pligter, 

som er en lige så vigtig og ærefuld del af hvervet, nemlig når faldne kammerater 
er hjemvendt, og har skullet modtages. Tre gange – i 2004, 2006 og i 2014 - er 
det desværre blevet til, men også disse tunge opgaver har du løst, så vi har været 
stolte af at kunne kalde dig vores fane. 
Det leder mig tilbage til de blandede følelser: For som med medarbejdere er det 

også med faner, at selv den bedste og dygtigste holder ikke evigt, og din tid som 
vores fane er i dag ved vejs ende. Men det er en tid, som vil blive husket med 
stolthed og glæde, og på vegne af alle fra regimentet vil jeg sige dig en stor tak"!

Efter paraden var der først en materi-
eldemonstration for Majestæten ved to 
af bataljonerne, inden der i kasernens 
gymnastiksal var reception for alle 
inviterede gæster og deltagende fø-
ringsstøttesoldater. Der var inviteret en 
bred vifte af regimentets samarbejds-
partnere, både i og uden for Forsvaret.
Alt i alt var det en meget glædelig og 

vellykket begivenhed for regimentet, 
som alle involverede vil se tilbage som 
en stor oplevelse. Den dag, vi fik vores 
regimentsfane!

Forsvarschef general Bjørn Bisserup 
slog andet søn i den nye fane.
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Scan koden eller brug dette  
link abc.jef.dk

Lommemærker/Læderlapper

Sofienlystvej 6-8 · 8340 Malling
T. 7027 4111 · jef.dk

Få styr på dine ordensbånd

· Gratis hjælp til rentegning/design.

· Hurtig leveringstid 3-7 uger  

 (aftales altid på forhånd).

· Mulighed for 3D prægning.

· Alle priser er ekskl. moms.

· Altid god og professionel service.

SOLDATENS  
MEDALJE ABC

FRA JYDSK EMBLEM FABRIK A/S

2. UDGAVE

Antal Vare nr. LM1 - LM4

500 stk. Kr. 22,00

200 stk. Kr. 24,00

50 stk. Kr. 35,00

Opstart Kr. 450,00

Læs mere om produktet i Soldatens Medalje ABC, 
side 19. Priserne er vejledende og opdaterede priser 
findes på vores website jef.dk

Skjold fra dag til dag

Stofmærker

Coins

Af major M.D. Nielsen, chef for Garni-
sonsenheden, Føringsstøtteregimentet.

I forbindelse med min udpegning til 
FN-puljen har jeg været igennem to 
UN-uddannelser. For dig, der måske 
overvejer en mission i FN-regi næste 

UN-uddannelse

FAKTA
The overall purpose of the 
UNSOC is to support the 
pre-deployment training 
efforts of Troop Contri-
buting Countries (TCC) by 
providing UNDPO stan-
dards training and thus 
ensure a common military 
approach to work at Force- 
and Sector level Headquar-
ters in UN peacekeeping 
missions.

gang, er her lige en kort beskrivelse af, 
hvad uddannelsen omhandler.

UNMEM
Det første kursus, jeg var på, var UN-

MEM-kurset. Kurset er det, som mange 
omtaler som observatørkurset.
UNMEM står for United Nations Military 

Experts on Mission Course og indehol-
der i dag to forskellige retninger - med 
et vist overlap. 
Den ene retning omhandler funktions-

uddannelse af Military Officers, der skal 
gøre tjeneste som UN Military Observers 
(UNMO). 
Den anden er uddannelse af Senior 

Military Liaison Officers (MLNO) el-
ler Military Advisors (MILAD). UNMEM 
er et meget gennemarbejdet kursus 
med mere end 100 gennemførelser, 
og hvor Finland (FINCENT) investerer 
rigtig mange resurser. Bl.a. mere end 
250 role-players og rigtige MLRS, ART 
og morterammunition at observere på.

UNSOC
Det andet kursus, som jeg var på, var 

United Nations Staff Officer Course 

Hermed en kort orientering om de seneste kurser i en 
række for officerer, der står for at skulle udsendes i 
FN -regi (UN). Artiklen henvender sig derfor primært til 
officerer, men er meget relevant og forklarer godt og 
aktuelt om uddannelsen før udsendelsen.

Opgavens facts samles og noteres. Det hele vurderes og analyseres igen.
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Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: 75 92 92 55
www.btgulve.dk   info@btgulve.dk

      
Besøg også BT-Gulves afdelinger i 

Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København

•  Gulvbelægning
•  Gardiner
•  Tæpper
•  Trægulve
•  Gulvafslibning

Volkswagen Fredericia Egeskovvej 104, 7000 Fredericia Telefon 76 20 30 60 www.vw-fredericia.dk

Man lærer en ting 
eller to på de år.
Volkswagen Transporter 
siden 1950.

Vi klarer alle tømreropgaver i hele landet. Vi har et 
tæt samarbejde med entreprenør, murer, elektriker, 

VVS'er og arkitekt.
Kvalitet og samarbejde er vores styrke.

Egeskovvej 65, 7000 Fredericia  
Jan: 4093 8609  - Thomas: 2175 3470

Email: larsenogkoch@gmail.com 

Støt vores annoncører - og fortæl dem det - de støtter TELEGRAFEN!

Her kommer ALD-Leasing og ALD-Carmarket
MED ET TILBUD TIL ALLE PÅ RYES KASERNE SAMT PÅRØRENDE 

(henvis til denne annonce)

Skal du have din første nye bil? Eller familiebil "nummer to"?
Ny-leasing eller genleasing? 

Eks.:   En Ford Fiesta (65 hk). Udbetaling 5.000,- derefter ca. 1.650,- md i 36 md.
Bilen kan kaskoforsikres for 350,- md. 

Du kan lease alle mærker og modeller gennem ALD-Leasing!
Kontakt: Chriss Nissen på mobil: 2162 0528

NY ANNONCØR PÅ
 VEJ!

TEL.  &  FAX  33 12 82 53
POSTGIRO NR.: 102-3071
D. B.  3001.3015-127201
E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK

DK  -  2000  Frederiksberg
Dronning  Olgas  Vej 9,  st. 
CVR.   NR.:   89  69  70  18
WWW.ORDENSBAAND.DK
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En skitse over uddannelsens opdeling og forløb.

Opgavens sted er lokaliseret, så skal der en analyse til.

(UNSOC). Kurset afholdes på en ka-
serne ca. 30 minutters kørsel nord for 
Stockholm. 
På sammen måde som FINCENT gen-

nemfører SWEDINT et meget profes-
sionelt kursus. 
Nye operationer i UN sammenhænge 

er normalt civilt ledet og f.eks. sikker-
hedsorganisationen og logistik er ci-
vile afdelinger på missionsniveau. Hertil 
kommer alle de civile delelementer som 
f.eks. UNICEF, UNHCR osv. 
Politiet og den militære del er derfor 

kun en del af operationen - modsat det, 
vi fleste kender fra NATO.
UNSOC kurset forsøger at forberede 

officerer på at skulle arbejde i den 

kontekst. Kurset har en varighed på tre 
uger. De første dage omhandler gene-
relle orienteringer. Resten af kurset er 
bygget op over tre stabsøvelser. Den 
første øvelse er relativ instruktiv med 
primært COS, G2 og G3/5 aktiviteter. 
På anden øvelse bliver man formeret i 
stabe og brancher, som G1, G4 og G9 
bliver tilføjet.
Parallelt med UNSOC-kurset gennemfø-

res en tilsvarende uddannelse for ikke- 
militære ansatte, der skal i mission. I den 
tredje uge samles de to kurser, og der 
laves nu arbejder på tværs imellem den 
militære stab og øvrige samtidig med, at 
den militære plan udvikles. Spændende 
og en helt ny og udfordrende proces. 
F. eks. bliver war-gaming noget helt 
andet, når civile også laver indspil.
Den militære planlægningsproces 

(MPP) minder meget om det, vi kender 
fra den danske undervisning på officers-
skoler og/eller den, vi kender fra NATO. 
Værktøjer og begreber er tilsvarende 
meget ens. For dem, der er meget ope-
rativt vant, er der måske ikke så meget 
nyt. Men de kan finde udfordringer i 
at vælge brancher, de måske ikke lige 
arbejder i til dagligt. Er man lidt rusten i 
den operative planlægning, er dette kur-
sus en fin måde at få en hurtig update 
på noget tidligere indlært.
For begge kurser gælder, at der er 

god mulighed for socialt samvær om 
aftenen. Der er gode faciliteter inden 
for idræt, sauna og messe. I weeken-
den tilbydes der udflugter m.v. Der er 
deltagere fra store dele af verden, så 
tilsvarende er der også gode muligheder 
for at få nye venskaber.
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Regimentschefen inspicerer paraden med sin adjudant. Her er vi nået til de vær-
nepligtige, der gjorde det fortræffeligt i deres eksercits til paraden.

Tak til alle udsendte
Af Leon Lindholm, Ledelseselementet, 
Føringsstøtteregimentet.

Regimentschef og garnisonskomman-
dant Anne Christiane Castenschiold Bill 
(A.C.C. Bill) ankom til paradepladsen 
præcist som annonceret. Med chefens 
ankomst forsvandt regnen og de sorte 
skyer. En sol, vi ikke havde set i flere 
dage, dukkede op, og paraden fik der-
med en smuk ramme at mindes vore 
faldne kollegaer på.

Tak til de tre og ALLE deres nærmeste
D.O. Hansen, J. Mogensen og O.K. Han-

sen har alle det til fælles, at de mistede 
livet, da de var "derude".
De fik alle ord med på vejen fra A.C.C. 

Bill, der i sin tale kom ind på det at yde 
en indsats og gøre en forskel - og i 
værste fald kan det koste livet. 
Vores tre faldne mistede livet, deres 

pårørende lider stadig et savn over det. 
Det er sådan, og det kan føles umuligt at 
bære det savn, som et dødsfald bringer 
venner, familie og pårørende.

Regimentets, byens og landets - TAK
Den 5. september er dagen, hvor 

Danmark siger tak til alle, der har ydet 
en lille del af det samlede arbejde - at 
skabe mere fred og bedre vilkår for 
andre mennesker i mange af verdens 
brændpunkter. Det er dagen, hvor man 
siger: "Tak fordi I gjorde det".
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi 

i dag står i et nyt regiment, og på den 
ceremonielle side er alle ansatte skiftet. 
Nye er kommet til og ikke alt foregår, 
som det plejer eller sker, som det gjorde 
i gamle dage.
Regimentschefen, stabschefen, ad-

judanten, kontakt- og velfærdsbefa-
lingsmanden - alle er de "nye" - og alle 
dannede tilsammen kernen i hele denne 
parades afvikling - og der var kun ros til 
over fra alle sider.
Det så knaldgodt ud - god kommando-

føring, lyden var på plads, flot eksercits 
(og alle de nye værnepligtige stod rank 
og stolt - flot af dem).
Vi er mange fra den gamle skole, der 

ikke har vænnet os til, at soldaterne har 
forskellig uniform på f.eks. her, hvor en 
søofficer er adjudant for regimentsche-
fen, og gør det helt perfekt, hvorved al 
modstand er ”nedkæmpet”.
Det var godt planlagt (tak til Rams), og 

det blev afviklet helt efter befalingen.

Soldaterforening stiller altid op
Når man så ser de gamle "telegrafsol-

dater" møde op igen med faner, der kan 
sætte farver i det ellers nok så sand/
grønne billede, så må det også være på 
sin plads at sige dem stor tak.
I 30, 40, 50 år har de stillet op for at 

ære deres regiment og sige tak for deres 
tid som soldat hos os.
Tak til soldaterforeningen og tak, fordi I 

har fulgt med os ind i den nye tidsalder 
og ind i Føringsstøtteregimentet. Vi ved 

Kommende regimentschef, nuværende stabschef formerede paraden og gjorde klar til 
chefens ankomst. Bagerst musikerne, Flagkommandoet og 1. Føringsstøttebataljon.
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IFAD leverer løsninger til træning i  
radiokommunikation, taktisk træning 
og FAC/AO træning.

LE VER ANDØR TIL  DE T DANSKE FORSVAR

Mission critical training
... Anytime - Anywhere

Naval training – Close Air Support training – Radio 
Communication - Simulator, C2 and Sensor 
interoperability  ... Anytime – Anywhere

godt, at de unge ikke forstår forenin-
gen helt, men de er her også kun i fire 
måneder. De, der bliver lidt længere, og 
de, der bliver i mange år, får med tiden 
behov for netværk helt i tråd med det, 
I leverer og har dyrket. De unge gør det 
bare i dag fra en digital indgangsvinkel. 
De skal dog vide, at uanset, om de 

er inde i kort eller lang tid, er de altid 
velkommen til at komme og være med 
- det ved vi.
Tak fordi I altid har været med i front for 

vores alle sammens regiment.

Electronic Warfarekompagniet og os
Electronic Warfarekompagniet har 

været en del af vores DNA. Desværre 
mistede vi dem ved et tidligere forlig, 
men vi håber, de kommer hjem igen - 
en gang.
De er nu ikke så langt væk, men de 

har deres hemmelige hule i nærheden 
af vores område, så derfor skal de selv-
følgelig være med, når vi taler om alle 
soldaterne på kasernen, og så skal vi 
lige huske vedligeholdelsesenheden fra 
Trænregimentet, som også hører til her.
Alle er vi tilfredse og stolte soldater i 

Fredericia. Mange sætter stor pris på os, 
for vi har fået næsten 450 politifolk til 
at passe på os.
De var dog ikke med i denne parade, 

men de er ligesom sygeplejersker, læger, 
præster m.fl. alle inviteret til deres bo-
pælskommuner, hvor kommunen holder 
et veteranarrangement. Forskelligt fra 
kommune til kommune og noget mindre 
i de kommuner, der ikke har soldater.

Kommunen inviterer
Denne dag i Fredericia er ingen und-

tagelse. Fredericia Kommune står som 
andre kommuner for at sige tak på hele 
Danmarks vegne - det er en officiel 
flagdag. Til paraden her var viceborg-
mester Ole Steen Hansen, som lagde 
en krans for de tre faldne, som han 
kendte personligt - alle sammen. Ole 
var, før han gik ind i politik, soldat ved 
Telegrafregimentet. Han var i det, der 
svarer til ledelseselementet, så når vi 
går 10 år tilbage, så var Ole en af dem, 
der stod for tilsvarende arrangementer, 
så selvfølgelig var han også spændt på 
at se afviklingen af dagens parade. 
Også han kunne kun sige: "Det var godt 

planlagt, og det så godt ud. Det er en 
flot måde at mindes vores gamle venner 
på - god stil".
I Fredericia var kommunen vært med 

Fra venstre: Rams, Søren, viceborgmester Ole Steen Hansen og regimentschef 
A.C.C. Bill. Der hilses på statuen af Ærkeenglen Gabriel - vores himmelske beskytter.

 2. Føringsstøttebataljon, med bataljonschef T. Blomberg i spidsen.
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lidt at drikke og smørrebrød fra kl. 17.00 
til kl. 19.00
Viceborgmester Ole Steen Hansen bød 

velkommen, og han gav lidt senere 
ordet til borgmester Jakob Bjerregaard, 
der hilste velkommen på en videofor-
bindelse fra København, da han var på 
Christiansborg til forhandlinger. 
Der var pæne ord og mange gange tak 

fra borgmesteren til alle veteraner. 
Så blev buffeten med smørrebrød åb-

net, og gæsterne var straks over det 
lækre smørrebrød og bagefter en kop 
kaffe og en ostemad - sådan skal det 
gøres.

En march rundt i byens gader - ja tak
Ved buffeten var en lille afstemning 

"for" eller "imod"- en march rundt i byen 
hvert år den 5. september.

"For" en march var ca. 80%, så det vil 
man arbejde på til næste år. 
Ellers et godt kort lidt uformelt arrange-

ment, men med mange kendte ansigter, 
og der var da heller ikke ro noget sted.
Benny Lauridsen, en af de første ud-

sendte FN-soldater nogensinde, var til 
stede, og han havde som altid fødsels-
dag på denne dag. Benny blev udsendt 
sammen med tre andre, og de fire har 
holdt sammen i alle 63 år, der er gået. 
Den ene døde forleden, og de andre 
mødte selvfølgelig op til begravelsen 
den 4. sept.
I alt - et godt arrangement og en pæn 

måde af oberst og byråd at sige tak 
på- og byrådet var rigt repræsenteret. 
Regimentschef A.C.C. Bill sagde også tak 
til kommunen for det, de gør for byens 

Electronic Warfarekompagniet og vedligeholdelsessoldaterne blev også inspiceret 
inden paraden kunne fortsætte.

Mette holdt en tale som pårørende til 
en der har været udsendt flere gange.

soldater og andre udsendte - og igen en 
særlig tak til Ole, som hun også kender 
fra hans tid som soldat.

En pårørende taler
Dette års gæstetaler var pårørende til 

en udsendt, hun sagde:
"Glædelig flagdag alle sammen
Jeg hedder Mette, og jeg er gift med 

en soldat. Jeg er gift med Kenneth, og 
vi har været sammen i over 16 år – 14 
af dem med Forsvaret som tredje hjul. 
Det har betydet, at vi har indrettet et liv, 

hvor fleksibilitet er i højsædet, og hvor 
planen kun holder til første møde med 
fjenden. Det er for eksempel i dag, hvor 
han er sendt på kursus i Nymindegab 
fra i dag. 
Så er jeg er her sammen med vores to 

drenge, Anders og Asbjørn. 
Flagdag for os i vores familie er blevet 

en vigtig del af året. Det er en mulighed 
for at se hinanden i øjnene og sige, 
”hvor er det sindssygt flot, at du har 
klaret din del af udsendelsen”. Det er 
også en dag, hvor jeg tænker tilbage på 
den tid, vi har oplevet med udsendelser, 
og mere og mere indser jeg, hvad det 
er for en præstation, og hvad det er, 
han har overlevet på de gange, han har 
været afsted. 
Min respekt vokser derfor støt år efter 

år i takt med, at jeg indser, hvad det i 
virkeligheden er, han har gået og lavet. 
Men det betyder også, at jeg indser 

mere og mere den virkelighedskløft, der 
er imellem os. For udsendelserne for en 
pårørende og for en soldat kan kun være 
to forskellige ting. 
For mig er en udsendelse minimum 

halvandet år lang. Det starter med en 
fase, hvor jeg går meget alene. For det 
første, fordi jeg skal vænne sig til, at min 

Benny Lauridsen - den første udsendte 
FN-soldat nogensinde. I dag 63 år se-
nere holder han stadig sammen med 
sine udsendte kolleger fra den gang.

mand skal afsted. Der er nogle ting, der 
skal falde på plads i hovedet, når jeg 
ved, at nu er det nu. Men man går også 
alene, fordi soldaten er meget væk på 
øvelse. Kenneth var på mange øvelser 
i halvåret før, og det var selvfølgelig 
også et halvår, som han investerede i 
at tømre et fællesskab sammen, fordi 
det i sidste ende kunne redde hans liv. 
Allerede her begynder vores virkelig-

heder at være forskellige. Jeg glemmer 
ikke, da vi så kommer til det første 
udsendelsesarrangement. Det var 500 
mennesker i en gymnastiksal, der alle 
var lidt ængstelige over, hvad det her 
ville blive til. Hvor mange mon ville kom-
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me hjem igen. I hele den her anspændte 
situation står de her professionelle sol-
dater i deres uniformer og deres titler 
og taler et helt andet sprog, end vi gør. 
Dog vil jeg sige, at mit første møde med 

udsendelse også blev et positivt møde, 
da kompagnichefen, kaptajn Møller, 
stiller sig op på talerstole og starter ud 
med at sige: ”Hej, jeg hedder Morten, 
og jeg skal passe på jeres drenge”. Og 
derefter fortalte han stille og roligt på 
helt almindeligt dansk, hvad de skulle 
lave, hvordan de skulle leve og hvilke 
ting, de havde med. I et nærvær og 
en øjenhøjde, som betyder, at nu 11 
år senere kan jeg stadig huske, at der 
var en, der forstod at tage imod de her 
mennesker. 

Udsendelse er i sig selv ikke sjov. Det 
er en hård omgang. Men belastningen 
er meget forskellig. I et halvt år talte 
jeg meget om tøjvasken, der bugnede, 
og manglende overskud til at vaske 
vinduer. Men i virkeligheden handlede 

det om overskud, og hvad der virker 
vigtigt lige pludseligt. Hverdagen var flad 
og uvigtig, for hvad var min præstation 
i forhold til hans? 
Hjemkomsten betød en afslutning på ti-

den hver for sig, men ikke på udsendel-
sen i mine øjne. Vi endte begge to med 
at have kontakt til Veterancenteret. Jeg 
fik fat i dem, fordi jeg fik foregribende 
sorg. Jeg antog, at nogen skulle dø, og 
at jeg lige så godt kunne forberede mig 
på det. Han reagerede på sin udsen-
delse. Og at stå med en, der reagerer 
på sin udsendelse og ikke er klar til at 
se, at det er det, der foregår. Det er en 
penibel situation. 
Det er et øjeblik, hvor man ville ønske, 

man kunne gribe dem i nakken og bare 
slæbe dem hen til psykologen og sige, 
at nu er det nu, makker. Men i stedet har 
man muligheden at være fødselshjælper 
og tage en samtale, som man måske 
ikke er påklædt til. 
Længe efter vores udsendelser opret-

tede Forsvaret et kursus, der hedder 
PREP. Praktiske Redskaber til et Enga-
geret Parforhold. Det var et kursus, hvor 
vi kom ind og skulle lære at lytte og 
høre, hvad den anden sagde og mente 
i stedet for straks at gå i en pragmatisk 
løsningsfase, og vi lærte nogle ting om 
hinanden, som vi måske ellers ikke 
havde lært.
Skulle jeg ønske noget for en fremtidig 

udsendelse, så skulle det være to ting: 
For det første ville det være fantastisk, 
hvis enhederne allerede før, udsendelse 
står på skemaet, samler de pårørende. 
Samler kærester og ægtefæller, så de 
kan møde hinanden. Flere gange. Så 
det ikke er fremmede, de står med i en 
gymnastiksal, når alt er for sent i forhold 
til at have overskud til nye folk. 
Det næste ville være at sætte PREP på 

som missionsuddannelse. Simpelthen 
at træne parrene på forhånd i at høre 

Garnisonskommandant og regiments-
chef oberstløjtnant A.C.C. Bill takkede 
Fredericia Kommune for den måde de 
tænker og behandler deres udsendte.

den anden i stedet for at forsøge at løse 
eller komme med et modsvar. 
Det er nogle værktøjer, som vi 3-4 år 

senere stadig bruger i vores hjem, men 
som måske havde hjulpet os endnu 
mere før, under og efter de udsendelser, 
vi har haft. 
Jeg vil i hvert fald på dagen i dag smile 

og være stolt af at være en del af en 
soldats liv og virkelighed. Smile over, 
at vi klarede rejsen, og vi klarede den 
sammen. 
Rigtig glædelig flagdag. 
Tak fordi I kom. Tak for det, I har ydet. 

Både jer derhjemme og jer, der er ude." 

En flot tale og et godt arrangement. 
På den måde - en flot "tak" til alle Dan-
marks udsendte.

Tøjhuset er perfekte rammer til et arr. af denne slags.

Mod forevisning af eget militær
ID-kort og henvisning til 

"TELEGRAFEN" 
får alle på Ryes Kaserne

15% rabat,
på Burger King - i Fredericia

Snaremosevej 180, i Fredericia.
(Ved afkørsel 59)
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Af seniorsergent Karsten Frandsen, 
næstformand i FAGI.

Fredericia Garnisons Idrætsforening 
(FAGI) kunne 9. maj i år fejre 100års 
jubilæum.
I bestyrelsen blev det besluttet, at vi i 

samarbejde med Føringsstøtteregimen-
tet skulle finde en dag, hvor det kunne 
fejres for alle i garnisonen.
Datoen 23. august blev valgt ud fra, at 

enheder fra Haderslev var på plads og 
første hold HBU-soldater var kommet 
godt i gang.

Alle deltagere samlet til FAGI's 100 års jubilæumsstævne.

 FAGI fyldte 100 år
Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) fyldte 100 år, og er 
dermed den næstældste militære idrætsforening - kun overgået 
i alder af dragonernes idrætsforening.
Det kunne tyde på noget gammelt og rustent - men det er er 
det ikke - tværtimod. Soldaterne skifter og nye unge kommer 
løbende ind i "fødekæden".

Det skal fejres på behørig vis
I 2018 afholdt FAGI Dansk Militært 

Idrætsforbunds 100 års jubilæums-
stævne i Fredericia Idrætscenter. Det var 
med flere idrætsgrene i samme stævne, 
og det var ligesom startskuddet til en 
skabelon for et FAGI 100 års stævne.
I foråret startede den grove planlæg-

ning af stævnet. Discipliner blev udvalgt, 
en indledende tidsplan blev lavet, og 
faciliteter blev bestilt. Da rammerne der-
med var på plads, skulle der udtænkes 
en køreplan for, hvordan personel blev 
orienteret og tilmeldt, idet antal hold og 
individuelle deltagere var ret afgørende 

for den overordnede plan og de enkelte 
spilleplaner.
Kontaktpersoner ved de enkelte enhe-

der blev udpeget og den tætte kontakt 
og koordination mellem kontaktperso-
ner og stævneledelse gjorde, at vi en 
uge før stævnet havde antal hold og 
deltagere i de individuelle discipliner. 
Dermed kunne vi udarbejde spilleplaner 
og endelig tidsplan.
For at få alle aktiveret fra dagens start 

skulle der være mange, som deltog i 
hold disciplinerne, og for at få resten 
af deltagerne fordelt på de individuelle 
discipliner, blev bueskydning, kegler og 
salonskydning lavet som en 3-kamp. 
Efterfølgende kunne alle så komme og 
deltage. 

Velkommen til
Stævnet blev åbnet af oberstløjtnant 

Brian S. Olsson, chef for 1. Førings-
støttebataljon, der bød velkommen og 
takkede for det store fremmøde, hvor 
stort set alle enheder fra garnisonen 
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deltog samt regimentets enheder fra 
Haderslev og Karup.
Efterfølgende orienterede undertegne-

de omkring det praktiske og tidsplanen. 
Herefter var der opdeling til de enkelte 
discipliner. Her blev der givet instruktion 
for gennemførelsen. Alle kunne så starte 
ud kl. 09.00 – og så var vi i gang. 
Omkring 11.30 var rigtig mange færdige 

med deres primære disciplin, hvorefter 
man så kunne gå rundt og deltage i de 
øvrige individuelle discipliner.
På dette tidspunkt var det også tid til 

at få lidt frokost i form af en sandwich. 
CAF i hallen havde været i gang fra tidlig 
morgen, da det kræver lidt at have 500 
sandwich klar på én gang. Det gik fint, 
og de var pakket og klar til udlevering 
til enhederne, som sørgede for egne 
soldater og civile.

Det største er altid indendørs fodbold
Fodbold havde så mange deltagende 

hold, så der måtte bruges to haller for 
at afvikle denne disciplin.
Lars Vandborg fortæller: 
Det var med rimelig spænding, at vi 

skulle afvikle FAGI´s 100 års fødsels-
dagsstævne, da vi potentielt kunne blive 
750-800 personer, hvis alle kom. Det 
skete dog ikke, hvilket vi også var klar 
over, men der var omkring 500 alt i alt, 
og vi er meget tilfredse i FAGI. 
Ud af dem var der ca. 90 fodboldspillere 

fordelt med 10 hold indendørs og 5 hold 
ude til street fodbold.
Indendørs var der to puljer, hvor der 

blev spillet alle mod alle. Første og 
anden pladsen i de to puljer spillede 
semifinale derefter 3.  & 4. plads og til 
sidst 1.-2. plads. 
I udendørs i street fodbold blev der 

spillet alle mod alle i en pulje
Der blev spillet igennem, og der var den 

naturlige fight under kampene. Samtidig 
var der en god kammeratskabsånd efter 
kampene, så det blev et lille, men godt 

stævne, hvor soldaterne fik rørt sig.

Resultat inde:
Nr. 1           UDDKMP 1
Nr. 2           EW 1
Nr. 3           BDE CIS 1
Nr. 4           EW2

Resultat ude:
Nr. 1           2 BTN/2 CIS
Nr. 2           UDDKMP 3
Nr. 3           UDDKMP 1            >>>

Tre boldberøringer - tre mål. En tysk ligaspiller var 2.CISBTN's hemmelige våben.
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Telegrafens udsendte kan her bekræfte, 
at der blev gået til den overalt - men det 
var fair play.
I street fodbold var der en spiller, 

som fra 2 BTN/2 CIS gjorde sig godt 
bemærket. Tre skud tre mål, men med 
en baggrund i den tyske liga så skulle 
han da også kunne præstere noget helt 
specielt. Og da han så kameraet kom de 
tyske tryllerier frem. Han var bare god! 

Volley og hockey med eksperter
Telegrafen havde en let opgave her på 

de to discipliner. I det jeg trådte ind i 
hallen med Volleyball, var der serveret til 
det ene hold. SB skulle serve og kunne 
dermed score det første point.
Det gentog han 10 gange i streg, helt 

perfekt og uden mulighed for det andet 
hold i at stoppe ham. Den 11. blev for 
lang, så der fik de lov, men det gav en 
hel serie af gode foto - som var det 
planlagt.

Nr. 1  ST 1 FØSTBTN
Nr. 2 2 CISKMP
Nr. 3 BDE CISKMP

På samme vis var der et hold i hockey, 
hvor niveauet bare var så meget højere 
end hos nogen af de andre hold.
Holdet kunne spille hinanden, drible og 

tackle med stavene. Det så hamrende 
godt ud, og de vidste det godt.
Det var ren opvisning, og de nød det, 

men der var ikke noget med at slappe 
af- nej da. Modstanderne skulle da ikke 
have plads overhovedet - det her er jo 
spillet om ret til at håne sine kollegaer - 
og det kan også gøres effektivt - pyntet 
med lidt pral og nedgørelse. Hold da 
fast, det var flot spil. Der var et hold og 
så alle de andre.

Nr. 1 BDE STKMP
Nr. 2 UDDKMP 5
Nr. 3  REPDEL TRR

O-march og bowling
Et andet tilbud var en lille orienterings-

march i lokalområdet. Johnny Skoven 
fortæller her: 
"For at det ikke kun skulle være rå 

muskelkraft i spil til idrætsdagen, blev 
det bestemt, at der også skulle være 
en opgavemarch. Marchen foregik mere 
præcist i det smukke, men kuperede 
terræn, der er beliggende i omkring 
idrætscenteret og T. Hansen Arenaen 
med et smut igennem Madsby Legepark 
og ind forbi Minibyen, som er et fanta-
stisk historisk skue over Fredericia, som 
det så ud den 6. juli 1849.

Opgaverne bestod i at svare på nogle 
spørgsmål, som var af en varierende 
sværhedsgrad lige fra FAGI’s historie til 
musik og afstandsbedømmelse. Man 
fik dog en lille hjælp i kraft af tre svar-
muligheder.
Der var flere deltagere, der kunne svare 

rigtig på alle 10 spørgsmål på ruten, hvil-
ken udløste et bonusspørgsmål. Dette 
lød på, at der skulle gættes på marchens 
længde i fugleflugtslinje. 
Vinderen blev fundet med en fejlmargin 

på kun 10 meter. En god dag med smil 
på læben - og et dejligt vejr".
Nr. 1 A. Illemann CISKMP 1 BDE
Nr. 2 M. Foldrup 3 CISOPS
Nr. 3  K. Juhl EWKMP

Bente styrer bowlerne
Bente er til daglig en af vores IT-guruer, 

men denne dag sørgede hun for at 
styre holdene og tavlerne i bowling. 
Det gjorde hun hårdt, men retfærdigt. 
Let og elegant. 
Bente fortæller: 
"For ikke at sende alt for mange af sted 

på O-march på en gang havde vi kom-
bineret marchen med bowling. Planen 
var, at ca. halvdelen af deltagerne på 
O-march kunne starte med at bowle, 
så kunne resten bowle bagefter. Ellers 
var bowling en åben disciplin, hvor til-
melding ikke var nødvendig. Og det var 
der rigtig mange, der benyttede sig af. 
Ca. 80 nåede at bowle.
Vi startet med 18 mand fordelt på de 

fem baner. Da de var færdige her, blev 
de sendt på O-march, og efter en 10 
-15 min begyndte de, der var færdige 
med O-march, så småt at dukke op. Og 
resten af dagen var bowlingcentret så 
fyldt med deltagere og tilskuere.
Vi havde som nævnt fem baner til 

stævnet, og det så i første omgang ud 

O-march -alle kunne deltage enkeltvis, men gerne i samlet flok.

IT-Bente havde nok at se til på bowlingbanerne. Mange var igennem, og der blev 
kæmpet for at vinde.
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til at være rigeligt. Men da alle havde 
været igennem O-march og bowling, og 
banerne blev åbnet ”for alle”, kom der 
run på. Og det blev værre, efterhånden 
som de andre discipliner blev færdige. 
Så pludselig stod folk i kø for at bowle, 

og vi endte desværre med at måtte 
afvise nogen, da der ikke var tid eller 
ledige baner. Men det tog de pænt og 
brugte i stede for tiden til at heppe på 
kollegerne. 
Skulle du/I have fået lyst til mere bow-

ling, så har FAGI p.t. to bowlinghold, 
der deltager i Fredericia Fag- og Fir-
maidrætsforbund (FFFIF) turnering. De 
spiller hver anden mandag (september 
til april). Så er bowling noget for dig, så 
kontakt udvalgsformanden for bowling".
Bowling er en disciplin, der også til-

trækker sig håneret til de bedste og 
med mulighed for at genere holdene på 
banerne ved siden af verbalt. Der blev 
gået til den, men igen alt i en god tone 
og venskabelig ånd".
Nr. 1 N. Hertz 1 CISBTN/BDE
Nr. 2 O.K. Madsen CISKMP BDE
Nr. 3  A. Panduro EWKMP

3-kamp 
Keglespil er der ikke mange, der rigtigt 

kender, men keglespil, bueskydning og, 
salonskydning med gevær udgjorde de 
tre discipliner i 3-kampen.
Jim, der styrede dagens kampe, for-

klarer her: "Kegler er en fremragende 
aktivitet - også for soldater. Som vi 
sagde nede i kælderen. Der er ligheder 
mellem bowling og kegler, men kegler 
er mere en gentleman sport. 
Fakta: En keglebane er 23 m lang og 

har form som bobslædebane, hvilket gør 
det sværere og anderledes. Der er kun 
ni kegler for enden af banen, som skal 

rammes. Det i sig selv kan godt være 
svært, såfremt man tager den mindste 
kugle, da den ved held kan gå imellem 
keglerne. Uden at nævne navne så skete 
dette for én deltager fire gange i samme 
spil. Dette blandt meget andet gjorde, at 
humøret under FAGI’s 100-års jubilæum 
var højt i kælderen, hvor der både blev 
grint og snakket blandt de både rutine-
rede og helt nye, der prøvede kræfter 
med en af dagens aktiviteter, keglespil. 
Ud over den gældende FAGI-turnering 
blev der også afviklet lidt interne spil 
om håneret og morgenmad".
Banen ser lige ud, men det kræver en 

del at aflure banens kurver, så man kan 
skrue kuglen rigtigt hen over banen, 
så den svinger ind og vælter alle ni 
kegler - altså meget anderledes end 
bowling, men det lugter lidt af det 
samme. Mange fik en stor oplevelse, og 
nej, det er ikke en ny sport. I Fredericia 
Idrætscenter har der været keglebaner 
i mere end 50 år. 

Nr. 1 A.J. Nissen DCM E
Nr. 2 H. Nielsen 1.CISKMP
Nr. 3  P.S. Hansen 2. CISBTN
Nr. 3  F. Kjærup VETC

Fredericia Bueskydningsklub havde 
været så venlige at låne os deres facilite-
ter samt buer og pile. Deres skydebaner 
i den flotte natur lige bagved Idræts-
centeret passede fint ind i stævnet, og 
deltagerne fik dermed også lejlighed 
til at nyde det gode vejr, som vi havde 
bestilt til dagen  
Bueskydning var en af disciplinerne 

i 3-kampen, men også en individuel 
konkurrence, hvor alle kunne deltage 
på lige fod.
Omkring 100 nåede at deltage dagen 

igennem. Der blev skudt på 10 m. af-
stand på to baner med fire skytter ad 
gangen. Man startede med tre prøve-
skud, hvorefter der blev skudt tre serier 
med tre pile.
Dermed var det muligt at opnå 99 

point, og dagens vinder opnåede flotte 
91 point.
Bueskydning er almindelig kendt, men 

ikke mange ved, hvor mange kræfter, der 
skal til, for at spænde buen hårdt nok til 
at sende pilen af sted med en fart, der 
gør pilen rimelig præcis                  >>>>

Keglespil er noget anderledes end bow-
ling - mere teknik.

Veterancenteret gjorde det godt i trekamp og især i salonskydning.

Mange blev overrasket over, hvor man-
ge kræfter det kræver at spænde buen.
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www.erritsøtømreren.dk
Erritsø Bygade 26,  7000 Fredericia

Tlf. 51 20 86 01.   CVR 2648 8885

 Medlem af Garanti Byg

Vidste du
at du kan få:

 Sandwich til 40,-
 Dagens ret til 60,- (fra kl. 17)
 Få maden bragt ud -eller hent selv 

  KFUM Soldaterhjem i Fredericia - Tlf. 75 92 04 40 

Hele familien er velkommen! 
Og det er civile også! 

Styrk parforholdet
Ligesom en bil jævnligt skal til mekaniker, 
sådan har vores parforhold også brug for vedligehold. 

Derfor inviterer Sct. Michaelis Kirke alle soldater i FSR til:

Mig og min elskede
Halvårlige aftner med inspiration til parforholdet og parvis 
samtale i hyggelig café-stemning. Pris: 50 kr. pr person pr aften.

Par-tjek
2 x 1,5 times samtale med en parterapeut. Pris er 500 kr.
 
Se mere på sct-michaelis.dk/parforhold eller kontakt 
garnisonspræst Kristoffer Simonsen (26507941 / krbs@km.dk)

- Føringsstøtteregimentets garnisonskirke
Sct. Michaelis Kirke

Støt vores annoncører - og fortæl dem det - de støtter TELEGRAFEN!
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Her var der igen een person, der skilte 
sig ud som et godt eksempel. 
MD kunne spænde sin bue tilstrække-

ligt, og armkræfterne gjorde at han uden 
problem kom på 91 ud af 99 mulige som 
den eneste den dag. En ny Robin Hood 
er på banen - spørgsmålet er bare, om 
han også giver noget til de fattige.
Det var ret overlegent, og set op imod 

flere af de andre deltagere, der ikke fik 
pilen længere væk end de kunne have 
kastet den med venstre hånd, så var det 
her noget af en sikker sejr.
Nr. 1 M.D. Nielsen GSE
Nr. 2 S. Ashong UDDKMP
Nr. 3  Krarup

Den sidste del af 3-kampen - salon-
skydning med gevær stod GG for. Endnu 
en IT-guru med andre evner var sluppet 
hjemmefra.
GG fortæller her: "Skydning blev gen-

nemført som en standart salonskydning.
Afstanden var 15 meter, og skydestilin-

gen var stående med albuestøtte.
Salonskydning er, som nogle af skyt-

terne hurtigt opdagede, noget forskellig 
fra vores traditionelle geværskydninger. 
Både skydestillingen, men også sigte-

midlerne, er noget anderledes, end det 
vi kender. 
Generelt var alle deltagerne glade for 

at prøve salonskydning. 
En enkelt klagede dog over, at våbenet 

var skævt og upræcist. 
Sikkerhedsbefalingsmændene kunne 

dog konstatere, at det var tale om en 
periodisk fejl, da halvdelen af skuddene 
sad fint i midten af skiven. 
Alle skytter startede med fem prøve-

skud, hvor der var mulighed for at rette 
indskydningen på våbnet. 
Herefter blev der afgivet 10 serier af to 

skud. To skud i en skive er noget ander-
ledes, end det vi kender fra skydebanen, 
hvor vi ofte bruger den samme skive 

hele dagen. Grunden til, at skytterne 
kun skulle skyde to skud i skiven, er, at 
optællingen kunne blive besværliggjort, 
hvis skuddene ligger ”oveni” hinanden. 
FAGI fik hjælp i skydekælderen af tre 

frivillige fra FFFIF, der sikrede at sam-
mentællingen af point forgik med den 
allerstørste nøjagtighed. Hvis der var 
tvivl, brugte hjælperne lup eller dorn. 
Da dagen sluttede, havde over 80 

skytter gennemført en salonskydning. 
Desværre måtte en del kollegaer gå 
forgæves, da tiden var knap". 
Vinderne blev:
Nr. 1 A.J. Nissen DCM E
Nr. 2 J. Schilling DCM E
Nr. 3  K. Skovgaard EWKMP

Samlet vindere i 3-kampen
Nr. 1 A.J. Nissen DCM E
Nr. 2 P.S. Hansen 2 CISBTN
Nr. 3  J. Schilling DCM E

De sidste discipliner var færdige kl. 
13.15. Så kl. 13.30 kunne alle samles 
igen i hal 6 til præmieoverrækkelse og 
stævneafslutning. Der var altså ingen 
undskyldning for ikke være aktiv denne 
dag - alt efter temperament, ønske og 
motivation.
FAGI gav kolde vand og sandwich til de 

ca. 500 fremmødte fra Føringsstøttere-
gimentet +. De nye værnepligtige var 
selvfølgelig også med, og de gjorde det 
godt overalt, hvor de var aktive.
Det ser godt ud for regimentets nyeste 

led i "fødekæden". Flere gange var det 
værnepligtige, der var fremme for at 
hente præmier.

Afsluttende sagde Karsten Frandsen: 
"For at alt dette kunne lade sig gøre, 

havde FAGI ca. 35 personer på som 
disciplinledere og hjælpere. Tusind tak 
til alle Jer, som fik det hele til at forløbe 
planmæssigt, og afslutningsvis vil FAGI 
gerne takke Jer alle for den store op-
bakning. 
Vi har brugt en del resurser på at få 

dette stævne på benene, og derfor 
er det også glædeligt at se så mange 
deltage. Tusind tak for et godt stævne.
FAGI – idræt for alle".

SB stod for den bedste enkelte præstation, som 
kunne ryste modstanderne. 10 scoringer i rap.

BDE STKMP stod for den bedste hold-præstation. Det var så flot, 
og de var så meget bedre på banen - og her endnu et mål. 
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Blomsterbutik lige 
siden 1901 

IRIS  blomster

Gothersgade 35, 
7000 Fredericia

75 92 12 17

IRIS  blomster

CAFETERIAET PÅ RYES KASERNE
"KRISTAS MORGENTILBUD"

10 friskbagte rundstykker for 50,-
Hent det i cafeteriaet!

HUSK også mælk, smør, ost og pålæg.

Gerne forudbestilling på
23 30 78 02 eller mail til:

pia.kramer@dk.issworld.com

 En ledig annonceplads   - eller to
 
 Køb, salg eller udlejning!
 Kontakt redaktionen på:
 telegrafen@outlook.dk 
 eller  sms 61681168

FÆSTNINGSBYEN FREDERICIAS VENNER
Foreningen inviterer alle medlemmer (samt evt. nye) til foredrag:
Torsdag den 31. oktober kl. 19.00 - i Det Bruunske Pakhus. 
Thomas Harder fortæller om sin nye bog "Besættelsen i billeder 1940-1945". 
Han fortæller om alt det, man kan få at vide, hvis man ser grundigt nok på de 
billeder, som man ellers betragtede som velkendte. Om falske og konstruerede 
billeder fra besættelsen, og han fortæller om arbejdet med bogen, der omfatter 
flere end 600 billeder, hvoraf en del ikke tidligere har været offentliggjort.

På denne aften vil alle med-
lemmer få den nye nål  ud-
leveret. 
Nålen skal vise, at vi støtter 
op om vores by og garnison.
Nålen er 2,8 cm høj og er 
blevet til med støtte fra  
Fredericia Shipping ved N.J. 
Andersen og GF-Forsikring
J.P. Riis-Jensen.

Støt vores annoncører - og fortæl dem det - de støtter TELEGRAFEN!

- en moderne grafisk 
 virksomhed...

www.rosendahls.dk
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Af Leon Lindholm, Ledelseselementet, 
Føringsstøtteregimentet.

Regimentschef oberst Sørens Ander-
sen blev kort før sommerferien optaget 
på et meget eftertragtet kursus på 
NATO Defence College i Rom. Det bety-
der, at han har været på skolebænken 
siden medio august og først forventes 
retur til Fredericia i februar måned.
Med et forventet velgennemført kur-

sus vil obersten til den tid være klædt 
godt på til at søge stillinger på næste 
niveau - generalsniveauet. 

Regimentschef - Anne Christiane 
Castenschiold Bill 
Søren Andersen er nu på kursus i 

Italien, og efter et stort arbejde med 
implementering af det nye forlig, hvor 
han og chefgruppen fik konverteret 
Telegrafregimentet til nu Føringsstøt-
teregimentet, passede timingen, så 
næstkommanderende oberstløjtnant 
Anne Christiane Castenschiold Bill stod 
klar til at overtage og føre regimentet 

Regimentschef og garnisonskommandant 
oberstløjtnant Anne C.C. Bill.              Arkivfoto.

 A.C.C. Bill - fungerende 
regimentschef

Regimentschef og garnisons-
kommandant oberst Søren An-
dersen er for en periode på seks 
måneder draget udenlands for 
at videreuddanne sig. Søren er 
tilbage til februar, men nogen 
skal holde kursen imens, for 
regimentet suser fremtiden i 
møde.

videre på den kurs, der er sat af den 
samlede chefgruppe.
Anne har overtaget opgaverne og er 

på plads. Det meste kender hun til, 
men i en så stor og ny organisation 
vil der være rigtig meget nyt, der skal 
falde helt på plads. Hendes mange år 
som bataljonschef og stabschef ved 
regimentet gør, at hun er klar til at løse 
det, der måtte komme. 
Som en ekstra lille genistreg har man 

så taget oberstløjtnant Frank Valentin 
Nielsen ind som næstkomman-
derende fra 1. december, hvor-
efter han overtager funktionen 
som fungerende regimentschef, 
når Anne går på pension.  Frank 
kommer fra 3 CIS-operations-
støttebataljon, hvor han har stor 
viden og erfaring med alt det, 
der rører sig blandt personellet, 
men også på materielsiden og 
inden for det tekniske område 
er han meget vidende. Skulle 
der så være områder, hvor de 
to chefer ikke er helt afklaret, 
så har de et solidt netværk ved 
regimentet og ved samarbejds-
partnere at trække på. Så det 
skal nok lykkes at holde Førings-
støtteregimentet på rette kurs.

Et kendt ansigt
Anne er kendt ved regimentet, 

men hun blev også kendt i hele 
landet, da hun blev den første 
kvindelige oberstløjtnant i Hæ-
ren og bataljonschef tilbage i 
2001. Her var Anne chef for 1. 
Telegrafbataljon frem til 2003, 
hvorefter hun blev udsendt til 
KFOR på Balkan efterfulgt af 
tjeneste på Forsvarsakademiet, 
Forsvarets Personeltjeneste og 
Hærens Operative Kommando
I 2013 blev hun efter hjem-

komst fra mission i ISAF beor-
dret tilbage til Telegrafregimen-
tet, hvor man igen havde brug 
for hende som bataljonschef, 
denne gang som chef for 2 CIS-
bataljon. 
Efter udsendelse i MINUSMA i 

Mali i 2015-16 blev hun stabs-
chef og har siden kørt "parløb" 
med Søren Andersen. 

Men ikke alting varer ved
Med udgangen af november 

fylder Anne 60 og 1/2 år og 
skal dermed forlade Forsvaret 
på grund af alder. Hun kommer 

nok ikke til at sidde stille, for hun har 
allerede gjort sig mange tanker og har 
vist også i det små startet et firma, som 
bliver hendes nye livsværk - ingen tvivl 
om det.
Når Anne træder af til pension, bliver 

Frank Valentin Nielsen som tidligere 
nævnt indsat som fungerende regi-
mentschef og garnisonskommandant. 
Her skal han så holde fast i roret indtil 
februar måned, hvor oberst Søren 
Andersen kommer tilbage og igen ind-
træder som regimentschef.
Indtil februar er regimentets øverste 

ledelse altså skruet sammen som her 
forklaret. Anne Christiane Castenschi-
old Bill er regimentschef og afløses af 
Frank Valentin Nielsen den 1. december 
2019.

Anne Christiane Castenschiold Bill er 
den anden kvindelige regimentschef i 
Telegraf- og Føringsstøtteregimenternes 
historie.                                   Arkivfoto.
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Føringsstøtteregimentet gav ministeren 
en tartelettang med regimentets logo.

Forsvarsministerbesøg ved 
Føringsstøtteregimentet

Af regimentsbefalingsmand, chefser-
gent Michael Svendsen.

Torsdag den 11. oktober var det så 
Føringsstøtteregimentets tur til at få 
besøg af den nye minister. Regimentet 

planlagde at gennemføre besøget, som 
den slags nu plejer at blive gennemført, 
nemlig som en række orienteringer fra 
regimentets øverste ledelse. Ministe-
ren havde dog andre tanker, for hun 
ville gerne have lejlighed til at tale med 
nogen af regimentets værnepligtige og 

se lidt af deres tjeneste, så denne forfri-
skende ændring blev forsøgt tilgodeset 
i programmet.
Ministeren ankom til bygning 5, kl. 

11.00, hvor hun blev modtaget af fun-
gerende regimentschef, oberstløjtnant 
Anne C.C. Bill, og regimentsbefalings-
mand, chefsergent Michael Svendsen. 
Efter velkomsten serverede regimentet 
i anledningen af ”Brunsvigerens Dag” 
et stykke brunsviger med kaffe, og det 
var et hit, for den nye minister er tillige 
Brunsvigerambassadør for den fynske 
lækkerbisken.

Føringsstøtteregimentet - status
Herefter fik forsvarsministeren en 

orientering af oberstløjtnant Bill om 
regimentets ledelsesfilosofi, opgaver, 
nærmeste fremtid i forligsperioden 
og mulige udfordringer. Det blev bl.a. 
nævnt for ministeren, at det er en al-
vorlig udfordring for regimentet, hvis 
bygningsmassen på Ryes Kaserne ikke 
udvides jf. den fastlagte tidsplan, fordi 
en overskridelse af denne vil medføre, 
at nye køretøjer og nyt materiel bl.a. 
ikke vil kunne opbevares tilstrækkeligt 
sikret. Regimentets evne til at fastholde 
dygtige IT-medarbejdere og regimentets 
opbygningstakt hen over forligsperio-
den blev også berørt. Her var ministeren 
særligt interesseret i projekt ”Forsvarets 
Socialt Ansvarlige Rekruttering”, som Fø-
ringsstøtteregimentet har taget initiativ 
til med stor støtte fra vores lokale HR 
medarbejder fra Forsvarets Personeltje-
neste. Projektet har indtil nu medført en 
tilgang af tre nye medarbejdere, som i 
skrivende stund gennemfører Hærens 
Basisuddannelse (HBU) ved regimentet, 
og hvoraf de to allerede har IT-faglige 
uddannelser. Det er regimentets vur-
dering, at ministeren kunne se de gode 

Forsvarsminister Trine Bramsen blev 
hentet i en af de nye pansrede Eagle 
5. Kunne det være en kommende mini-
sterbil? - Nok ikke, men den er sikker i 
trafikken. 
<<<<

Medlem af Folketinget, Trine Bramsen, valgt for Socialdemokra-
terne i Fyns Storkreds, blev efter folketingsvalget Grundlovsdag i 
år udpeget som ny forsvarsminister af statsminister, Mette Frede-
riksen. En af den nye forsvarsministers vigtige opgaver er hurtigt 
at komme rundt på Forsvarets tjenestesteder for med egne øjne 
at få et indblik i Forsvarets mangeartede opgaver, vilkår og udfor-
dringer, men også for at tale med personellet.
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<<<<  
Forsvarsministeren så på materiel, ind-
kvartering, teknisk udstyr og uddannel-
sen af de værnepligtige HBU'er.

perspektiver i projektet også for andre 
tjenestesteder i Forsvaret.
Støtten fra Forsvarets Ejendomsstyrelse 

(FES) blev også berørt. Ryes Kaserne 
lider, som andre af forsvarets faciliteter, 
under FES’ manglende ressourcer, men i 
modsætning til mange andre steder er vi 
her ved regimentet glade for vores gode 
cafeteria; det blev ministeren meget 
glad for at høre.

Nu med tartelettang
Regimentsbefalingsmanden havde 

inden besøget erfaret, at ministeren 
har en særlig forkærlighed for tartelet-
ter. Der var derfor bestilt tarteletter til 
frokost. Som en lille erindringsgave have 

regimentet endvidere fået lavet en sær-
lig tartelettang med regimentets mærke 
påsat. Både de særdeles velsmagende 
tarteletter og den fine tang vakte stor 
lykke hos ministeren. Når ministeren 
for eftertiden indtager tarteletter, vil 
det sikkert altid være med Føringsstøt-
teregimentet i erindring. Tusinde tak til 
Reparationsdelingen for jeres hjælp med 
at lave tangen færdig til tiden.

Pansret ministerbil
Efter orienteringen blev ministeren af-

hentet i en af regimentets nye pansrede 
Eagle 5 køretøjer. Seniorsergent Mark 
fra CIS-kompagniet under 1. Føringsstøt-
tebataljon fik æren af at være pansret 

ministerchauffør, og den tjans så han ud 
til at nyde. Mark kørte sikkert ministeren 
til bataljons materieludstilling i bygning 
14, hvor ministeren fik forevist dele af 
komponenterne i Hærens Taktiske Kom-
munikationsnetværk (HTK) af kaptajn 
Jan fra S7 i staben ved 1. Føringsstøtte-
bataljon. Ministeren fik lejlighed til kort 
at pille, rode og rage ved materiellet.

Nye gamle indkvarteringsforhold.
Efter materieludstillingen blev mini-

steren kørt til bygning 22, hvor hun fik 
et indtryk af HBU’ernes renoverede 
indkvarteringsforhold i den gamle byg-
ning, ligesom hun fik lejlighed til at 
tale ganske kort med kompagnichefen 
for Uddannelseskompagniet under 2. 
Føringsstøttebataljon, kaptajn Michael, 
og en talsmand fra hver af kompagniets 
to HBU-delinger og en fra HRU-delingen. 
Ministeren spurgte bl.a. talsmændene, 
om de var tilfredse med deres befa-
lingsmænd, om faciliteterne var i orden, 
og om de kunne tænke sig at fortsætte 
tjenesten i Forsvaret efter endt HBU 
og HRU. 

De værnepligtige HBU’er gav den gas
Efter besøget i bygning 22 blev ministe-

ren kørt til Uddannelseskompagniets ny-
indrettede militærfysiske træningslokale 
i bygning 43, hvor hun overværede en 
militærfysisk træningslektion for vores 
HBU’ere. Hvorvidt HBU’erne gav den 
gas til ære for ministeren, eller om det 
er sådan, de altid gør, vides ikke, men 
der blev i hvert fald gået til vaflerne 
med stor iver. Kompagnichefen, kaptajn 
Michael, fortalte lidt om træningen og 
træningsfaciliteten, som Uddannelses-
kompagniet selv har været med til at 
sætte sit præg på i en sådan grad, at 
Center for Militærfysisk Træning nævner 
indretningen af netop bygning 43 som 
et eksempel til efterfølgelse for andre 
tjenesteder i Forsvaret.

Et vigtigt besøg for regimentet er slut
Efter at være blevet helt forpustet af 

at se de værnepligtige i aktion var mi-
nisterbesøget slut. Det er regimentets 
vurdering, at selv om det var kort og 
intensivt, så var det et overordentligt 
godt besøg, hvor ministeren fik et fint 
indtryk af vores vilkår og rammer. Mi-
nisteren gav i hvert fald udtryk for sin 
glæde over besøget og med cafeteriets 
lækre brunsviger og tarteletter i maven 
var det da også svært at være utilfreds. 
En stor tak til alle, der har været invol-
veret i at gøre det til et godt besøg for 
vores nye forsvarsminister. 

Ministeren fik forevist dele af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK) af 
kaptajn Jan fra S7 i staben ved 1. Føringsstøttebataljon.
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Afgående chef for Uddannelseskompagniet kaptajn Søren Vestergaard fik 
mange pæne ord med på vejen fra bataljonschef Thomas Blomberg.

 Ny chef for UDDKMP
Farvel til Søren Vestergaard der gjorde sig bemærket med en 
hverveprocent over 50 blandt de værnepligtige. 
Goddag til Michael N. Laursen der også har stor erfaring med 
at omgås frivillige - nemlig i Hjemmeværnet. 

du/I opnået meget høje %-satser for 
VPL, der har været interesseret i at fort-
sætte i Hæren; gerne hos os – men også 
gerne hos andre ENH/MYN, eller for den 
sags skyld SVN og FLV. Og sidstnævnte 
helhedssyn, har du været garant for – 
Det er supergodt; så hold fast i det!
Hvervning – hvervningen er gået støt 

op ad, og endda så meget, at vi nu – 
med ’ro i maven’ – vælger at oprette to 
HRU-delinger fra den 1. december i år, 
og hvor vi håber, at hold BRUUN ’bider til 
bolle’, og ønsker at fortsætte. Og hvorfor 
har det så kunnet lade sig gøre? Ja; det 
har kunnet lade sig gøre, fordi, specielt 
du Søren, gennem hele din chefpe-
riode har haft fokus på kontinuerlige 
forbedringer – og vedr. kontinuerlige 
forbedringer – Det er supergodt; så 
hold fast i det! 

Mandskabsbehandling – Du behand-
ler dine soldater med respekt og som 
ligeværdige kolleger. I dit kompagni er 
der ikke plads til ’dumme svin’, som Sø-
ren den ’første’; altså regimentschefen 
plejer at sige. Og det synes jeg person-
ligt er den vigtigste styrke hos dig.
I går – på Flagdagen – hyldede vi vores 

tidligere og nuværende udsendte solda-
ter. Vi mindes også dem, som har betalt 
den ultimative pris i tjenesten; nemlig 
dem, som har mistet livet. Og selvom 
afstanden mellem en fredelig uddan-
nelsesproduktion herhjemme synes 
uendelige lang væk fra de ’hårde’ dage 
i bl.a. IRAK og AFGHANISTAN, så vil de 
såkaldte ’dumme svin’, eller dem som 
ikke kan opnå følgeskab – aldrig kunne 
klare sig i et fjendtlig og højintensitet 
miljø; Hvem ville egentlig følge dem i 
krig? Jeg vil ikke – og dette har også 
haft dit fulde fokus gennem hele din 

Af Leon Lindholm, Ledelseselementet, 
Føringsstøtteregimentet.

Så kom dagen, hvor de værnepligtige 
skulle have ny kompagnichef. Kaptajn 
Søren Vestergaard har været chef for 
Uddannelseskompagniet da det lå i 
Haderslev under Hovedkvarterskompag-
niet siden 2017 og frem til i år.
Søren blev trukket med op og fik be-

gyndt det nye hold, og nu var det så tid 
til at skifte med Michael Nicolaj Laursen.
Søren har en fortid ved Forsvarets dag, 

og det gjorde at han havde et godt 
kendskab til de unge og deres vaner, 
ønsker og indstilling. Det viste Søren, 
at han kunne omsætte, så de kunne 
forstå vores regiment og Forsvarets 
berettigelse i samfundet.
Søren krævede af sine ansatte, at de 

gav de værnepligtige en oplevelse, men 
at de også behandlede dem alle ordent-
ligt. Det gav genlyd over alt i Forsvaret, 
da de fik en hvervningsprocent over 50. 

Bataljonschefen skifter
Bataljonschef major Thomas Blomberg 

holdt en tale for Søren Vestergaard tale. 

Den lød således: 
"Kære Søren, så kom tidspunktet, da-
gen, hvor du skal slippe tøjlerne for 
UDDKMP. Og jeg ved, at du synes, at 
det er lidt mærkeligt – og det kan jeg 
bestemt godt forstå!
Og det er mærkeligt fordi, at du nu giver 

slip for nogle af de ting, nogle af de ar-
bejdsforhold, som jeg ved har givet dig 
energi og dermed en kæmpe appetit på 
tjenesten generelt, og ikke mindst som 
chef for alle disse supergode soldater, 
der står bag dig. 
Du trives – eller stortrives – nemlig ved 

at have med folk at gøre. Det er nem-
lig i interaktionen, samarbejdet, med 
folkene i hverdagen, der driver dig og 
giver dig din positive energi, og hvor du 
– sammen med din faste kadre – siden 
1. februar 2017 har stået i spidsen for at 
lave nok Hærens bedste værnepligts- og 
reaktionsstyrkeuddannelse – i hvert fald 
set fra min stol! 
Og passer det så – altså det med, at 

det er Hærens nok bedste uddannelser. 
Det ved jeg jo ærlig talt ikke; men jeg vil 
gerne fremhæve nogle af de ting, som 
i hvert fald ’peger’ klart i den retning!
Interesse og hvervning – generelt har 
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tjeneste som chef for uddannelseskom-
pagniet! – Det har været supergodt; og 
glem aldrig det!
Søren - Du er så at sige ’ordentlig’. 

Du er et ordentligt menneske – en 
ordentlig officer. Opgaverne skal løses 
bedst mulig og med bedst mulig kvalitet. 
Det er – og har altid været - et slags 
pejlemærke for dig – og Søren – det er 
supergodt – så bliv du nu bare ved med 
at holde fast i det!
Kære Søren – tusind tusind tak for din 

indsats!
Du ønskes et KÆMPE held og lykke 

i den nye stilling nede hos ’Mads og 
monopolet’, men også fremover skal du 
vide; at jeg faktisk vil glæde mig til – og 
jeg vil glæde mig over – hvis jeg igen får 
muligheden for at arbejde sammen med 
dig … men på en betingelse Søren; at jeg 
skal være mere end dig, og dermed at 
jeg bestemmer – Sådan er det nu – det 
er supergodt, og sådan bør det være i 
fremtiden"!'
Herefter tog bataljonschef Thomas 

Blomberg kommandoen fra Søren og 
indsatte Michael for at give ham kom-
mandoen.
Michael, der kommer fra flere års tje-

neste ved hjemmeværnet og senest var 
han RS i INTOPS. 

Det er en kunst at kunne omgås alle
 Michael har på mange måder samme 

træk som Søren. Michael er vellidt af 
alle, og han kan tale til og med alle. 
Hvilket er en god egenskab at besidde 
som chef for et uddannelseskompagni, 
hvor man skal lære de unge om vores 
regiment og hele Forsvaret samlet set.
Ønsker de værnepligtige at fortsætte, 

er det godt, det skal ikke nødvendigvis 
være hos os, men det er muligt, og vi 
har meget at byde på, som tiltrækker 
de unge.
Michael har en flere års erfaring fra 

hjemmeværnet, hvor han har haft flere 
forskellige opgaver og sagsområder, 
men han er oprindeligt fra Telegrafregi-
mentet - vores DNA-donor.
Bataljonschef major Thomas Blomberg 

bød herefter Michael velkommen med 
ordene:
"Kære Michael, endnu engang tillykke 

med jobbet – og tak fordi, at du har 
taget imod udfordringen med at køre 
kompagniet videre – det er jeg meget 
tryg ved!
Jeg har lært dig at kende som en 

bundsolid, pragmatisk og super dygtig 
officer – der ligesom Søren – boner´ ud 
med rigtig mange kvaliteter, og særligt 
indenfor mandskabsbehandling; det 
tegner derfor godt!
Husk nu at være dig selv – det er der, 

hvor du er stærkest; Det er vi alle vel 
egentlig. Brug den super dygtige kadre 
af folk, du får, til at komme godt på 
plads. Brug mig og staben, når der er 

behov – vi er til for dig og KMP – ikke 
omvendt. Og kom hellere en gang for 
meget en engang for lidt. Jeg glæder 
mig til at følge dit arbejde – det skal 
nok blive godt"!
Med kommandooverdragelsen på plads 

og pæne ord til de to af vores unge og 
dygtige officerer, der denne dag var i 
fokus, kunne alle fortsætte deres ar-
bejde og paradedeltagerne hilste farvel 
til bataljonschefen der drog bort på 
reglementeret vis.

Indsat som ny chef for Uddannelseskompagniet kaptajn Michael N. Laursen.

Så skidt
Hej TELEGRAFEN
Af sergent (FSBM) J.J.H. Andreasson.
Jeg skriver til vores blad, fordi jeg har et lille budskab vedrørende plastik i naturen. 

Jeg var på vagt i går, og i den ombæring gik jeg hegnspatruljen, hvor jeg faldt 
over en del plastik-affald. Herefter samlede jeg alt op, som jeg fandt på min rute.
Jeg mener, at vi alle bærer et fælles ansvar for plastik-og andet affald i naturen. 

TELEGRAFEN siger "Tak". Du kan hente to flasker rødvin i Byg 28 rum 115.
Har andre en god idé så skriv, for sammen kan vi gøre en forskel?

Billedet viser, hvad jeg 
kunne samle op langs 
hegnet på en patruljetur.

Redaktionen på TELEGRAFEN 

giver to flasker vin til den 
bedste artikel i hvert blad.

Send din artikel til næste blad på:

telegrafen@outlook.dk 

Bedste artikel i dette nummer!
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TELEGRAFEN har modtaget følgende personeloplysninger for perioden 1. august til og med 1. oktober.  Alle enheder, sektioner og 
enkeltpersoner opfordres til at sende personelnyt/foto via mail til telegrafen@outlook.dk. Ønskes fotokredit bedes det anført.

25-ÅRS JUBILÆUM
Følgende har været ansat i Forsvaret 
i 25 år:
Kaptajn M. Steffensen, CSCC, Førings-
støtteregimentet, 1. septmeber.
Seniorsergent K. Holst, CIS/DANCON, 
1. juli.
Korporal C.T.N. Andersen, DCM E, 2. 
Føringsstøttebataljon, 31. juli.
Overkonstabel af 1. grad J.G. Søga-
ard, DCM E, 2. Føringsstøttebataljon, 
3. august.

40-ÅRS JUBILÆUM
Følgende har været ansat i Forsvaret 
i 40 år:
Regimentschef og garnisonskomman-
dant, Oberstløjtnant Anne Christiane 
Castenschiold Bill, 16. august.
Seniorsergent K. Frandsen, Uddan-
nelsessektionen, 3. CISOPS-Bataljon, 
1. august.
Seniorsergent A.V. Pehrson, Brigade-
stabskompagniet, 1. Føringsstøttebatal-
jon, 1. august.
Overkonstabel af 1. grad N.H. Teller, 
stab, 3. CISOPS-Bataljon, 1. august.

EGEBLAD AF GULD
"Egeblad i guld" for 40 års god tjeneste 
i Hæren er den 26. september tildelt: 
Regimentschef og garnisonskomman-
dant, Oberstløjtnant Anne Christiane 
Castenschiold Bill.

FORTJENSTMEDALJEN I SØLV
Forsvarets Fortjensttegn i sølv for 40 
års god tjeneste er den 26. september 
tildelt:

Seniorsergent K. Frandsen, Uddan-
nelsessektionen, 3. CISOPS-Bataljon.

HÆDERSTEGN
Hæderstegnet for 25 års god tjene-
ste i Forsvaret er den 26. september 
tildelt.
Kaptajn Mads Steffensen, CSCC, Fø-
ringsstøtteregimentet.
Overkonstablerne af 1. grad J.G Sø-
gaard og B. Kristensen samt korporal 
C.T.N. Andersen, alle fra DCM E, 2. 
Føringsstøttebataljon, 

UDNÆVNELSER
Følgende er udnævnt major:
E.V. Petersen, 2. Føringsstøttebataljon, 
6. september.

Følgende er udnævnt oversergent:
P.B. Thomsen og J.K. Vølund, begge 1. 
Føringsstøttebataljon, 27. september.
P. Blommersholt og P. Neumann, 2. 
Føringsstøttebataljon, 27. september.

Følgende er udnævnt til sergent:
M.R. Korsgaard og M.L. Andersen, 2. 
Føringsstøttebataljon, 1. september.

Følgende er udnævnt til korporal 27. 
september:
J.E. Didriksen, 2. Føringsstøttebataljon. 
R.H. Rasmussen, 3. CISOPS-Bataljon. 

Følgende er udnævnt til overkonsta-
bel af 1. grad:
J.C. Corell, 1. Føringsstøttebataljon, 1. 
august.
F.D.M. Sørensen, 1. Føringsstøttebatal-
jon, 26. august.

Oberst Søren Andersen kunne sige til lykke til to med 25 års jubilæum - (længst 
væk) overkonstabel af 1. grad J.G. Søgaard og korporal C.T.N. Andersen. De tre 
med 40 års jubilæum er med fremstrakt hånd seniorsergnet K. Frandsen, over-
konstabel af 1. grad N.H. Teller og forrest i billedet seniorsergent A.V. Pehrson.

M.S. Karlsen, 2. Føringsstøttebataljon, 
1. august.

Følgende er udnævnt til flyverspe-
cialist:
M. Kjærgaard, 2. Føringsstøttebataljon, 
1. august.

Følgende er udnævnt til overkon-
stabel:
M.D. Riis, S.G. Hals, M.T. Krarup, T. 
Møller, M.T. Gregersen, J.J. Madsen, D. 
Pedersen og H. Pallisgaard, alle fra 2. 
Føringsstøttebataljon, 1. august.
K.M. Christiansen og K.A. Mortensen 
begge fra CS-Bataljon, 1. august.
D. Røschmann, CS-Bataljon 15. august

AFSKED
Følgende er afskediget til aldersbe-
tinget pension.
Oberstløjtnant Henrik Juul Krogh.
Seniorsergent Holger Jensen, 3. CISOPS-
Bataljon, 30 september.

Overkonstabel af 1. grad, Palle Kok, 
Veterancenteret i Fredericia (31. sep-
tember).

AFSKED

Oberstløjtnant Henrik Juul Krogh blev 
afskediget til aldersbetinget pension 
30 august. 
Henrik har været udsendt i et helt år 

op til, og kunne på den sidste dag, hvor 
han var ved fungerende regimentschef, 
oberstløjtnant A.C.C. Bill både modtage 
sit afskedsbrev samt et 4-tal til at mon-
tere på sin medalje, da det er fjerde gang 
han har gjort tjeneste i Kosovo.
En flot afskedsreception, hvor Henrik på 
sin velkendte humoristiske måde kunne 
fortælle små morsomheder fra hans en 
start i Forsvaret. Han begyndte nærmest 
som militærnægter og arbejdede sig frem 
til i dag, hvor han slutter med medalje og 
en speciel tak i en grad af oberstløjtnant.  

Om lidt blir' her stille - og kedeligt
Vi er helt sikkert mange, der vil savne 
Henriks humør og pudsigheder. 
Hvor andre gav deres folk en "chefens 
mønt" - gav Henrik sine folk en "stor" 
mønt for en "stor" indsats - og til jul var 
der også mønter af chokolade.
Henrik er altid omtalt som klog, velfor-
mulerende, idérig og eftertænksom. 
En god chef - og en god ven. 
Tidligere "Dusinomester" hvilket også 
underbygger at hans paratviden er 
langt over det normale, og her kan 
man tale om en person der kanog vil 
se muligheder i stedet for begræns-
ninger.
God vind fremover!



Trekantens
Oliefyrsservice APS

- og teltudlejning

Trekantens Oliefyrsservice APS 

Mark Mikkelsen, Pjedstedvej 106, 7080 Børkop, 
tlf.: 2441 6242

Mail: info@trekantensoliefyr.dk

Teltudlejning
Vi udlejer også telte med tilbehør. Fra 3 til 60 m 
i bredden - og op til 100 m i længden eller mere. 
Teltene kan afkøles om sommeren, eller opvar-
mes om vinteren. Endvidere udlejer vi: "Gulve, 
stole, borde, barmøbler, toiletvogne m.m.". 
Vi kan levere det hele - om det er til 50 eller 
10.000 personer.

- Almindeligt VVS-arbejde 
- Fjernvarmeanlæg
- Solvarmeanlæg
- Centralvarme
- Oliefyr

Vi klarer alt indenfor:
Reparation, salg,
service, tilbud og
vedligeholdelse af:

     Til Rock under Broen plads til 1.500 gæster.
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3M™ PELTOR™ ComTac™ NIB Headset

Avanceret hørebeskyttelse
Naturlig kommunikation
Det nye ComTac™ VI NIB Headset hjælper med at beskytte din hørelse, 
forbedre situationsbevidsthed og kommunikation i støjende omgivelser. 
Med nye teknologier som NIB - Natural Interaction Behaviour og 
MAP - Mission Audio Profi les, er ComTac VI fyldt med nye avancerede 
funktioner, der forbedrer eff ektiviteten.

For mere information, kontakt Morten Jensen, Sales Executive, mobil 21 64 17 60. 
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Læs TELEGRAFEN på din smartphone, tablet eller pc. 
Hent en APP til at scanne barcodes/QR-codes. Scan dette felt og du er i gang.
Eller læs TELEGRAFEN som E-blad - tast: www.issuu.com/telegrafen  her kan du 
oprette dig som "follower", så kommer TELEGRAFEN automatisk på din private mail.
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Systematic Services
Skab operationel værdi her og nu.

Systematic har stor erfaring med deployering 
af Command & Control løsninger til kunder 
i en lang række lande og tilbyder services i 
alle projektets faser. 

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig 
med at skabe operationel værdi gennem dit 
C2 projekt her og nu. 

www.systematic.com/defence

Hos GF TrekantOmrådet har 
vi overskud til dig – med 
personlig rådgivning

GF TrekantOmrådet 
Strevelinsvej 14, Erritsø, Fredericia · Butikstorvet 4C, Billund · Tlf. 75 92 36 55 · gftrekantomraadet.dk

På dit lokale GF-kontor tæt på dig får du ikke bare masser af fordele,  
kompetent  rådgivning og fx en skræddersyet husforsikring – du får 
også del i overskuddet, når årets regnskab er gjort op. Det er det, vi 
kalder overskud til hinanden. 

Læs mere om dine muligheder som kunde  
på www.gftrekantomraadet.dk

Nu også  

erhvervs- 

forsikringer

Løssalg 34,50 kr.


