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Foreningen 

Foreningens formål er at indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare militærhistorisk 
materiel og andre effekter, der har været i brug ved Gardehusarregimentet, Sjællandske 
Livregiment og Danske Livregiment. 

Vores motto ”NIHIL NIMIS MAGNUM – NIHIL NIMIS PARVUM” beskriver bredden i vores 
arbejde. Disse latinske ord betyder ”Intet er for stort – intet er for småt”, hvilket vi frit over-
sætter til ”Vi arbejder med alt fra feltcykler til kampvogne”. 

Mange af vore medlemmer er nuværende og tidligere soldater. Vi har også medlemmer, 
der ikke har været soldater, men som interesserer sig for at arbejde med gammelt militær-
historisk materiel. Alle er velkomne. 
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Januar 2018 

Selv om det kun er lidt over 1 år siden, vi overtog Bygning 3 i KBR, så kan man undre sig 
over, hvordan vi overhovedet klarede os før. Alle pladser i værkstedet er besat, og de to 
lagre er godt fyldt op. Da vi overtog bygningen, blev der i første omgang udfærdiget nogle 
retningslinjer for brugen af faciliteterne, men på grund af stor interesse for at komme ind i 
bygningen, har vi været nødsaget til at ændre på dem.  

Der vil inden for den nærmeste fremtid blive sat en tavle op, der angiver, hvilke køretøjer, 
der i øjeblikket er under renovering, hvem, der er tovholder, og ca. hvornår arbejdet for-
ventes færdigt. Derudover vil der også blive opsat en tavle med en venteliste på køretøjer, 
der ønskes arbejdet med. Forhåbentlig vil dette lette brugen af værkstedet. 

Den 16. januar holdt vi bestyrelsesmøde. På mødet blev der bl. a. diskuteret køreinstruk-
tører, oprydning/omorganisering af garagerne i Fredskoven, herunder også bortskaffelse 
af nogle af de ting, der efterhånden har hobet sig op i garagerne, men som vi reelt ikke har 
brug for.  

Flemming Møller fik tilladelse til at prøve at sælge noget af det hestegrej, som vi har fået 
overdraget fra GHR, men som ikke som sådan har relation til vores arbejde. 

Den 17. januar blev der afholdt et marathon-møde for dele af bestyrelsen i KBR sammen 
med Steen Thomsen og Morten Schultz, hvor de indkomne besvarelser af spørgeskema-
erne blev gennemgået.  

På et møde den 6. februar skal hele bestyrelsen så tage stilling til, hvad og hvordan vi vil 
bruge besvarelserne, så det kan fremlægges på vores snarlige generalforsamling. 

Den 24. januar var jeg til bestyrelsesmøde i DHM. Her blev den kommende DHM general-
forsamling behandlet. 

Den 28. januar fandt en større oprydning sted i Garage 3 (hjulkøretøjerne). Alle køretøjer 
blev kørt ud, hele garagen blev fejet, der blev rokeret rundt med flere af køretøjerne, og 
køretøjer, der ikke forventes istandsat i nær fremtid, blev foreløbig klodset op. 

Den 30. januar blev der holdt et lille møde med Bent Simonsen fra Hjemmeværnskom-
pagni Faxe omkring kampdemoen på vores Åbent Hus- arrangement. Det blev bestemt, at 
der kun skulle være én kampdemo som afslutning på vores Åbent Hus.  

Samtidig vil der op til kampdemoen blive lavet en præsentation af nogle af de køretøjer, 
der skal deltage i kampdemoen. Det betyder så samtidigt, at der vil blive mere ro over da-
gen i Fredskoven, og også vil gøre det lettere at planlægge kørslen med PMV’er og evt. 
lette hjulkøretøjer. 
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Februar 2018 

Den 6. februar blev der afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor de indkomne be-
svarelser på spørgeskemaerne blev diskuteret for at finde frem til de punkter, som besty-

relsen vil fokusere på i første omgang.  

Den 7. februar var næstformanden og jeg til 
pressemøde på Egholm Museum, hvor Ole Falck 
havde gjort noget, som jeg vil kalde et kup. Han 
har – med meget stor sandsynlighed – købt den 
Mercedes, som den nazistiske topchef Reinhard 
Heydrich kørte i, da han blev myrdet i 1942 i 
Prag af modstandsbevægelsen. Vognen blev 
fundet i et skur i Skælskør i 1980 som en stor 
rustbunke, og efter over 6.500 timers arbejde står 
den nu, som da den forlod fabrikken. Virkelig et 
besøg værd. 

Samme dag var tre af vores medlemmer 
med Aage i spidsen en tur til Oksbøllejren 
for at få et nærmere kik på baren i offi-
cersmessen – og ikke mindst tips om, 
hvad de ikke skal gøre med det PMV 
M113 skrog, som de er i gang med at 
klargøre til den endelige opskæring til 
bardisk. 

Den 9. februar deltog foreningen i ”Forsvar gennem tiden” på Grønnegade Kaserne i 
Næstved. Det var en kold omgang, og der kunne sagtens have været en del flere tilskuere.  

Da først Hesteskadronen fra Gardehusarregimentet havde forladt området, var der nær-
mest ingen gæster. Udturen gik virkelig godt, men hjemturen var ikke uden forhindringer. 
HUMBER’en ville ikke starte, hvorfor den måtte trækkes hjem, og M38-Jeepen stoppede 
lige efter rundkørslen ude på Skyttemarksvej, så den måtte også trækkes hjem det sidste 
stykke. Men så fik vi også trænet i bugsering ved samme lejlighed. 

Den 15. februar var jeg til møde på Flyvestation Karup for at høre nærmere om Air Show 
2018. Det skal desværre gennemføres på Flyvestation Aalborg, en køretur på ca. 4 timer, 
og spørgsmålet er, om det ikke ville være mest hensigtsmæssigt at lade JDRVP, ÅKVPK 
og Aalborg Forsvars- og Garnisionsmuseum klare den. Det undersøger vi. 

Den 19. februar holdt bestyrelsen igen et aftenmøde for at få de sidste aftaler på plads 
inden generalforsamlingen. 

Den 25. februar afholdtes den årlige generalforsamling i Bygning 40 i Kalby Riis, Næst-
ved. Arrangementet var noget anderledes i forhold til tidligere, idet der for nogen tid siden 
var sendt spørgeskemaer ud til alle medlemmer for at måle temperaturen i foreningen.  
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Op til generalforsamlingen havde bestyrelsen brugt lang tid til at behandle de indkomne 
besvarelser og valgt nogle punkter ud, som formanden så gjorde rede for. Flere af de valg-
te punkter kræver opbakning fra foreningens medlemmer, da bestyrelsen har nok at se til i 
det daglige, men inden vi gik over til selv generalforsamlingen, måtte vi konstatere, at det 
var så som så med lysten til at melde sig, ja - der var faktisk ingen tilmeldinger.  
 
Men vi fik nedsat et Uddannelses-, et Socialt aktivitets-, et Udrustnings- og et Oprydnings-
udvalg. Så det er bare om at melde sig til bestyrelsen, især når man har meddelt, at man 
sagtens kan hjælpe mere til i foreningen. Nærmere vil tilgå.  
 
Desværre kunne Regimentschefen, oberst Ole Rossen-Jørgensen, ikke være til stede for 
at give den traditionelle ”tingenes tilstand set ud fra GHR synspunkt”, men ellers forløb 
generalforsamlingen planmæssigt for de ca. 75 deltagende medlemmer. Referat fra gene-
ralforsamlingen kan læses på vores hjemmeside. 
 
Marts 2018 

Akustikken i Folkerummet i Bygning 3 har været rigtig dårlig. Hvis flere personer sad og 
talte samtidig, var det meget svært at høre, hvad der blev sagt. Vi er så heldige, at firmaet 
Ecophon velvilligt har doneret nogle af deres (dyre) akustikdæmpende plader til forenin-
gen, og vi er også så heldige, at Ivan Lauritsen – som hovedsageligt arbejder med heste-
vognene og vores MC – på et tidspunkt har arbejdet med opsætning af sådanne plader. 
Efter opsætningen er det nu muligt, at flere kan føre en samtale uden at skulle sidde og 
råbe ind i øret på hinanden. Stor tak til Ecophon og Ivan. 
 
Den 2. marts var vi 3 mand, der var til det første planmøde for Åben Hede i Oksbøl. Mø-
det var som sædvanlig meget positivt, men efterfølgende er der kommet en melding om-
kring indskydningen, som plejer at være om fredagen. Livgarden er i terrænnet ugen op til 
Åben Hede, hvorfor indskydningen først kan finde sted om lørdagen. Men vi finder ud af 
det. Nærmere tilgår 

Den 8. marts havde i besøg af et hold kommende 
lastbilchauffører fra TEC i Roskilde. Der var 20 
elever + 2 lærere, og de var meget begejstrede for 
besøget og ville meget gerne vende tilbage med 
andre af deres elever. Det finder vi ud af. 

Den 14. marts holdt bestyrelsen møde. Referat fra 
mødet kan læses på hjemmesiden. 

Den 16. - 17. marts holdt DHM deres årlige udvik-
lingsseminar, incl. Generalforsamling, på Hjemme-

værnsskolen i Nymindegab. Vi var repræsenteret ved formanden, kassereren og H. C. 
Generalforsamlingen gik, som den skulle, så man kan sige, at det vigtigste ved mødet var 
den snak og de aftaler, der blev lavet under pauserne og om aftenen i Nokken (Messen).  

Flere af vores køretøjer skal desværre synes hvert år, da de ikke er gamle nok til at blive 
anset for at være museumskøretøjer. Der skulle i år være syn den 16. og 24. marts, men 
hvor det tidligere år er gået næsten smertefrit, så gik det alt andet lige ikke særlig godt i år.   
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Ved det første syn nåede to af køretøjerne ikke til Kulsbjerg, da de fik havari undervejs, og 
de køretøjer, der nåede derned, klarede det ikke så godt. Næste syn blev desværre aflyst 
med meget kort varsel, så nu er det spændende at se, hvornår der næste gang kan blive 
tid til syn. 

 
April 2018 

Man kan ikke lige frem sige, at foreningens pengekasse bugner. Derfor luner det rigtig 
meget, når der er nogen, der betænker os med en donation. Gardehusarforening Køben-
havn har hidtil haft en konto, der hed ”Kepien” (gardehusarens hovedbeklædning til Galla-
uniformen).  
 
Kontoen var tiltænkt mindre bemidlede medlemmer eller deres ægtefælle. Da formålet ikke 
længere var aktuelt, havde generalforsamlingen besluttet at lukke kontoen, og i den for-
bindelse besluttet at donere 7.500,00 kr. til GHRVPK. En stor tak til foreningen. Beløbet 
falder på et tørt sted. Gardehusarforeningens medlemmer skal være så hjerteligt velkomne 
til at besøge os i Fredsskoven. 
 
LEO-folkene har haft travlt den sidste tid, idet de skulle gøre LEO’erne klar til syn. Den 
hvide LEO har i nogen tid holdt inde i KBR, hvor Teddy – hjulpet af andre fra besætningen 
– har gået og nusset om den. Noget af det sidste, som de har fået gjort, er at bytte drivhju-
lene og bælterne for at fordele sliddet, skifte nogle af puderne og banket konnektorerne på 
plads, så nu er den næsten så god som ny. Den er i hvert fald klar til syn.  
 
Når det er overstået, kan LEO-folkene trække vejret lidt lettere, idet den herefter først skal 
synes igen om 5 år, da den efter dette syn bliver veterankøretøj. M41 har jo stået stille i 
lang tid med motoren ude, men i uge 16 blev den monteret igen, og den ser ud til at være 
køreklar, så den kan deltage i vores eget Åbent Hus og Åben hede. 
 
Den 12. april deltog næstformanden i det årlige møde ved GHR Historiske Fond, hvor vo-
res Årsberetning og regnskab blev udleveret. Dette medførte stor ros og respekt. 

Den 16. april deltog tidligere formand og Æresmedlem nr. 3, Steen Thomsen, og forman-
den i GHR HISAM Venners årlige generalforsamling og repræsenterede GHRVPK på for-
nemste vis. GHR HISAM venners har fået en ny hjemmeside, der er værd at besøge. 

Den 22. april var der skruesøndag. En dag med højt solskin, hvilket nok havde lokket lidt 
flere end ellers i skoven, og der var virkelig brug for alle, der dukkede op. Vi havde en hel 
del køretøjer, der skulle have den sidste overhaling, inden de skulle til syn den 2. maj. Der 
blev vasket og skruet til den store guldmedalje, så nu er det bare at vente og håbe på et 
godt resultat ved synet. 

Sidst en lille reminder: 
”Køretøjets kontrolbog skal ALTID udfyldes, inden der køres ud.  
Kontrolbøgerne findes på ETK’s kontor i FRSK og KBR”. 
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Maj 2018 

Den 1. maj var foreningen ude på 
Ydernæs, Næstved for at være 
med til at fejre Paulsens Maskin-
fabriks 150 års jubilæum. For de 
ikke indviede, så er direktør Finn 
Lobanoff og hans bedre halvdel 
Anne, én af foreningens største 
donorer.  

De har skåret/fræset et 105 mm.  
kanonløb op, så vi kan vise vores 

gæster, hvordan det ser ud indvendigt. De har bl.a. mange andre for os meget vigtige ting 
hjulpet Cent-holdet med at få pakninger til motoren, de har sagt ja til at skære i skroget til 
en PMV, så vi på sigt kan få en flot bar.  

De frabad sig blomster og flasker mm. til deres store, flotte jubilæum og bad i stedet gæ-
sterne om at donere penge til GHRVPK. Gæsterne var meget gavmilde, så det gav ca. 
12.000 kr. til foreningen. Tak for det til både Finn og Anne og til alle bidragsyderne. 

Den 2. maj havde vi flere køretøjer til syn, men det var ikke ligefrem opløftende. Vi må nok 
se i øjnene, at vi skal være meget mere skarpe omkring, hvad der skal gøres ved de en-
kelte køretøjer, der skal klargøres til syn. Det kan og skal vi gøre bedre. 

Den 4. maj havde vi vores traditionelle tur ”Sydsjælland”. Igen i år var vi privilegeret med 
godt vejr, og chefen for Frømandskorpset var med på turen. Han talte ved Skt. Peders Ka-
pel og ved afslutningen på turen på Holmegaard Gods. Der blev lagt kranse for friheds-
kæmpere, og især Anders Lassen blev mindet.  

Og vi blev mindet om, at frihed ikke er en naturlig 
ting, men at nogen har givet deres liv, for at vi kan 
have det så godt, som tilfældet er i dag. Æret være 
deres minde. 

Den 5. – 6. maj havde vi flere af vores ældste køre-
tøjer med til Stokkemarke Eventdag. Arrangementet 
sluttede så sent, at der var dømt overnatning til glæde for deltagerne.  

Den 18. maj var der andet koordinationsmøde i Oksbøl omkring Åben Hede. Vi havde 4 
bestyrelsesmedlemmer med til mødet, men der kom som sådan ikke noget nyt frem på 
mødet. Så vi gør, som vi plejer. Det bliver alletiders tur. 

Den 23. maj deltog formanden og næstformanden i 25 års jubilæet for Telegrafmuseets 
Historiske Samling i Fredericia. Et flot arrangement i bragende sol. En utrolig flot perma-
nent udstilling, som vi godt kan lære noget af, og som er en besøgstur værd for vore med-
lemmer. Vi var også lidt misundelige på den store støtte, som TGR HISAM får af regimen-
tet, som bor på samme kaserne.  
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Den 26. maj holdt vi det traditionelle Åbent Hus. 
Vejret var traditionen tro alle tiders, og lige fra 
morgenstunden kom der en lind strøm af gæ-
ster. Vi havde i år valgt at lave lidt om på arran-
gementet, idet vi kun ville lave én kampdemo, 
som så til gengæld afsluttede dagen. Lige op til 
kampdemoen var der en kørende demonstration 
af flere af vores køretøjer.  

Det nye tiltag skal justeres lidt, men ellers virke-
de det godt. De 3 – 4.000 gæster havde en god og minderig dag. Og vi var glade og stolte. 

Den 26. maj havde vores Æresmedlem nr. 1, H.K.H. Kronprins Frederik, 50 års fødsels-
dag. GHRVPK sendte ham traditionen tro en varm og respektfuld fødselsdagshilsen. 

Den 29. maj var foreningen på Kastellet med tre køretøjer for at være med til at markere 
70-års dagen for udsendelse af de første FN-observatører. Mere end 600 veteraner og 
pårørende og rigtig mange turister og børnehavebørn besøgte vores vogne. Det siges, at 
vi nu også kan forklare krigshistorien på kinesisk. 

Den 30. maj havde vi besøg af fem repræsentanter fra HISAM’s Venner, som fik den helt 
store rundvisning både i Fredskoven og KBR. 

Juni 2018 

Efter et veloverstået Åbent Hus i Næstved den 26. maj var det tid til at se frem til det næ-
ste store arrangement, Åben Hede i Oksbøl. Der har været rigtigt meget arbejde med at 
klargøre og pakke køretøjerne, som skulle med til Åben Hede. Alt klappede perfekt. 

Åben Hede har  de sidste mange år kørt efter den samme skabelon, torsdag 21. juni 
transport og indkvartering, fredag udkørsel til Bøffelstillingen med opstilling og indskyd-
ning, lørdag fri kørsel, og søndag 24. juni arrangement for tilskuerne og hjemkørsel. I år 
var det dog væsentligt anderledes. 

ISS har overtaget en stor del af de praktiske opgaver i og omkring Oksbøllejren og øvel-
sesterrænet, og allerede i god tid inden turen havde vi fået melding om, at såfremt ter-
rænnet ikke var bestilt, så kunne det udløse en bøde på op til et 5-cifret beløb, hvis vi bare 
kørte los. Dette blev dog klaret af næstformanden.  

Senere fik vi besked om, at Livgarden havde terrænnet omkring Bøffelstillingen indtil fre-
dag, hvilket betød, at indskydningen først kunne finde sted om lørdagen. Og kort før vi 
skulle afsted, fik vi melding om, at der først var kvarterer til foreningen i Oksbøllejren fra 
fredag, hvorfor den første overnatning skulle finde sted i Nymindegablejren. Her blev vi fint 
indkvarteret, og vi hyggede os gevaldigt om aftenen på gangene. 

Vejret var nok noget af det dårligste, som jeg har oplevet, de mange gange jeg har været 
afsted. Det blæste alle dagene ret kraftigt, og ind imellem kom der også noget finregn. 
Heldigvis bedrede vejret sig om søndagen. Vores traditionelle grill-aften lørdag måtte vi 
simpelthen rykke ind på gangen i Bygning 42, hvilket gjorde det noget sammenklemt. Men 
vi kunne så heldigvis fortsætte aftenen i Fællesmessen. Det var ikke kedeligt. 
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Ved appellen søndag morgen uddelte formanden to 
af foreningens skjolde som påskønnelse for det store 
arbejde, der er blevet lagt i foreningens regi. Det ene 
blev posthumt tildelt Mogens Larsen, som desværre 
afgik ved døden et par dage før vores Åbent Hus den 
26. maj, og det andet foreningsskjold blev tildelt Ja-
cob Jæger fra LEO-gruppen.  

Selve udstillingsdagen startede lidt stille. Det tog lang 
tid, inden tilskuerne rigtig dukkede op, men så kan det ellers nok være, at det væltede ind. 
MP-erne vurderede, at der i løbet af dagen havde været over 30.000 gæster, det største 
antal besøgende nogen sinde. 

Vi gennemførte alle de planlagte aktiviteter 
som skydning, kørsel og hygge i fin stil. Vi 
havde heldigvis ingen store materielle pro-
blemer og ingen uheld. Så det må siges at 
have været en vellykket tur. 

Resten af måneden er gået med at få køre-
tøjerne hjem fra Oksbøl og klargøre dem til nye udfordringer og oplevelser i resten af året. 

Juli 2018 

Den 15. juli havde vi et lidt specielt arrangement. Når en mand efter 40 års ansættelse 
ved politiet ikke ønsker at markere jubilæet andet end ved at invitere den nærmeste familie 
ud at spise, og ægtefællen synes, at det er lidt tamt og gerne vil gøre lidt mere ud af det, 
ja, så tager hun selvfølgelig kontakt til GHRVPK, idet manden før ansættelsen ved politiet 
havde været 7-8 år ved GHR. 
 
I samarbejde med vores chefguide blev der ”strikket” et overraskelsesarrangement sam-
men. Officielt skulle hele familien i BonBon-land med frokostkurv, og når de nu var på de 
kanter, så kunne det da være sjovt lige at se, hvor manden havde gjort tjeneste for 40 år 
siden. På Østre Garageplads blev manden så ”fanget” af vores chefguide, fik en rundvis-
ning på den gamle kaserne, herfra videre – med resten af familien på slæb – til en rund-
visning i Kalbyris, videre over øvelsesterrænnet – hvor én af vores PMV’er stødte til – til 
Fredskoven, hvor hele familien fik den store rundtur, afsluttende med en fælles frokost. 
Jubilaren og resten af familien var yderst begejstrede for dagens forløb, hvilket udmøntede 

sig i en pæn donation til foreningen.  

Den 27. - 28. juli tog nogle af vores med-
lemmer på arbejdsweekend til Koldkrigsmu-
seet på Stevns for at få shinet deres 
CENTKVG lidt op, da den var lidt miserabel 
at se på. Familien Hall samt Michael Jør-
gensen pakkede Slaskeren med kompres-
sor, maling og andet værktøj og gav 
CENT’en en ordentlig omgang. Det har vir-
kelig pyntet på den – godt arbejde. 
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Den 29. juli havde vores hestevognsansvarlige – Flemming Møller – arrangeret en 25 km. 
lang tur for Sjællandske Sportskuske, som gik tværs over øvelsespladsen via Rønnebæk 
Gods til den gamle Gardehusarkaserne med frokost omkring Bygning 3 i Kalbyris. I sam-
me anledning efterlyser Flemming medlemmer, der har lyst til at hjælpe til ved lignende 
arrangementer, eksempelvis i Kastellet til efteråret. 

Så fik vi efter aftale med Henrik Lundstedt et nyt MobilePay-nummer til indbetaling af øl, 
vand, frokost mv. Det nye nummer er: 24 34 55 42, og der står, at det tilhører Claus Bo 
Kjær Madsen, som er vores superskarpe kasserer. Pengene ryger nu direkte ind på en 
særlig konto i foreningens bank. Så vær flinke fremover at bruge dette nummer. Der er 
skilte herom både i Fredsskoven og i Kalbyris. 

Bestyrelsen har i løbet af sommerferien endnu en gang fået opdateret vores køretøjsliste, 
så vi nu igen har styr på vores køretøjer. Dette skal selvfølgelig gøre det lettere for os, når 
vi skal have vores mange køretøjer synet ved Forsvaret. Listen findes indtil videre ved 
næstformanden, E. T. Kristensen, og ved Poul Erik Helmdal. Oversigten vil senere blive 
hængt op både i Fredskoven og Kalbyris 
 
August 2018 

I sidste måned havde vi jo nogle af vores medlemmer nede på Stevnsfortet for at shine 
deres KVG CENT op. I weekenden den 11. -12. august havde Stevnsfortet bedt om at få 
vores KVG CENT derned, men da den havde nykker og ikke rigtig ville køre, måtte de ”nø-
jes” med vores PIRANHA. Et meget vellykket arrangement, selv om de to på vognen nåe-
de at blive godt våde, da de rendte ind i et skybrud, medens de kørte. 

Det er efterhånden gået hen og blevet en føljeton med vores PNBJVG ”Brutalis”. Til vores 
Åbent Hus kørte den upåklageligt, bare se Jans video på YouTube: 
(https://www.youtube.com/watch?v=BvUTrj6GSEY), men sidst jeg så den køre, var der 
igen vrøvl med tændingen, så det lød, som om 3. Verdenskrig var brudt ud. For alle even-
tualiteters skyld, og som en ekstra sikring, så var to af vores medlemmer kørt en tur til 
Nymindegab den 14. august for at hente en – næsten – komplet motor. 

Bestyrelsen har endnu engang lavet en opdateret liste over alle vores mange køretøjer, så 
vi helt nøjagtigt ned til det enkelte køretøjs stelnummer/nummerplade ved, hvornår de skal 
synes mv.  

Chefen for V/GHR skal udsendes til NATO-hovedkvarteret i Stettin i Polen, og i den anled-
ning ville hans kollegaer gerne give ham en oplevelse, inden han forlod dem efter mange 
års god tjeneste som bataljonschef. De havde derfor forespurgt GHRVPK, om det var mu-
ligt at komme ud i Fredskoven for at lade OL Nielsen køre en tur i en af vores LEO’er.  

Da OL var uddannet på LEO, var det intet problem, så den 14. august stillede de op til en 
fornøjelig dag i Fredskoven. 

Den 31. august var tre medlemmer af bestyrelsen til evalue-
ring af Åben Hede, hvor Hærens Kamp- og Ildstøtte Center 
meget positivt modtog vore mange gode forslag til forbedrin-
ger til næste års Åben Hede. Der blev også afhentet udstil-
lingsvåben og aftalt mange nye tiltag. Så alt i alt en rigtig god 
dag.  
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September 2018 

Den 1. – 2. september var der rigtig gang i den. Om lørdagen var der Foreningernes Dag 
i Rådmandshaven i Næstved, og igen i år var vi repræsenteret, denne gang ikke kun med 
bløde køretøjer, men også med panser, idet holdet havde både EAGLE 1 og en PMV med.  
Samme dag havde primus motor på M24 – Børge Jensen – tre mand fra Bornholmske 
Dragoner til omskoling (KØMUS og VKDMUS) på M24. 
 

Endelig havde vores ihærdige chefguide, som også er en ivrig 
campist, igen i år arrangeret en god aktivitet i Fredskoven for 
medlemmer af DCU. Et virkelig vellykket arrangement, Der var 
til tider campingvogne over alt, og chefguiden havde lokket flere 
medlemmer ud i skoven for at få dem til at vise flere af vores 
køretøjer frem. Stor succes. 

Den 5. september. Flagdag, og traditionen tro havde vi en LEO inde på Frederiksberg 
Rådhus. Det var i år dog ikke uden problemer, da TTP ikke havde tid til at køre den ind til 
Hærens Officersskole, hvor den skulle ”overnatte”. Derfor skulle den transporteres af en 
civil vognmand, så det var noget med, at et par af vores medlemmer måtte tage en pause i 
deres arbejde for at læsse den på inde i Kalby Ris, og så var der én af underviserne på 
Hærens Officersskole (HO) på Frederiksberg, der velvilligt stillede sig til rådighed for at 
læsse den af. Pågældende officer fik så lov til at køre med, da LEO’en blev kørt fra HO til 
Frederiksberg Rådhus. Hans optagelse af køreturen kan ses ved at kopiere dette link ind i 
jeres browser. 
 
https://www.facebook.com/HaerensOfficersskole/videos/294209684691572/?fb_dtsg_ag=
AdwhlAwhJUmaW0SNo_SCfHChllFXkVptDZ3Ux_r19YCEw%3AAdyWkX51mLRjlJLkr2V6
GLRK_iZHXtLiw9DYy0IM8NWsLg 

Den 15. september var vi til Åbent Hus ved GHR i Sla-
gelse. Vejret artede sig fra sin bedste side, og der var 
konstant kø ved vores PIRANHA for at få en køretur. 
Vores små hjulkøretøjer var også populære.  

Hjemturen blev lidt længere tidsmæssigt for vores kasse-
rer, Claus, som var kørende i vores 240 GD, idet der var 
problemer med brændstoftilførslen, så han kun kunne 
køre i 1. eller 2. gear, og så er der langt til Næstved. 

I uge 38 havde vi LTS-eftersyn. Eftersynet gik som sådan godt, men ca. 60 % af vores 
udstyr blev kasseret – ikke fordi det var defekt eller på anden måde til fare for medlem-
merne, men fordi fabrikantens mærke manglede eller var slidt væk. Det får vi rettet op på. 

Den 22. september var vi til Åbent Hus på Vordingborg Kaserne. Med ca. 1.000 gæster 
må man sige, at det var velbesøgt, henset til at der kun er lidt over 30 HBU-soldater plus 
de faste på kasernen. Vejret var desværre lidt imod arrangementet, idet der tre gange over 
middag kom en ordentlig skylle. Efter den 3. skylle, tyndede det kraftigt ud i antallet af gæ-
ster, men alt i alt en stor succes. 
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Den 23. september var der Skruesøndag, og det havde Næstved Ny Fotoklub benyttet sig 
af til at komme ud i Fredskoven for at øve deres færdigheder i at finde gode motiver. Sam-
me dag havde vores hesteansvarlige, Flemming, annonceret træning af én af hans Frise-
re, så der var to af vores medlemmer, der meldte sig til at køre med en tur i byen. Lidt 
koldt, men ellers en meget fornøjelig tur. 

Den 25. september var der bestyrelsesmøde. Referatet kan som sædvanlig læses på vo-
res hjemmeside: www.ghrvpk.dk  

Oktober 2018 

Med udgangen af oktober måned er de udfarende opgaver overstået for dette år, og vi kan 
koncentrere os om arbejdet på de indre linjer. Ikke at det på nogen måde har stået stille - 
tvært imod. Familien Hall er igen ”gået amok” med malersprøjten.  
 
Denne gang er det gået ud over skroget af CENT’en, der i nogen tid har stået ved Bygning 
2 i KBR. Resultatet er virkelig flot, og CENT’en er nu kørt hen ved siden af M24 ved por-
ten. LEO-GRP har også haft travlt med at strippe den LEO, der har stået nede for enden af 
Bygning 3. Powerpack, bælter, vejhjul, elektronikdele mv. er afmonteret, og i øjeblikket 
står skroget inde i værkstedet og venter på, at de sidste brugbare dele bliver fjernet, inden 
resterne bliver transporteret til Oksbøl. 
 
I næste måned er der dømt hovedrengøring søndag den 18, hvor så mange som muligt 
gerne skulle dukke op, da vi samtidig også skal have gjort klar til vores traditionelle julefro-
kost, som finder sted lørdagen efter i Bygning 3 - det drejer sig om at flytte nogle borde og 
stole fra Hjemmeværnsgården og stille dem op. 

Den 12. oktober deltog vi igen i Kulturnat Næst-
ved, og igen oppe på Grønnegade Kaserne. Kø-
returen i år var lidt anderledes, idet POHJV hav-
de valgt at stille poster ud i alle kryds, hvilket in-
debar, at vi både på ud- og hjemturen havde lidt 
ventetid på Vordingborgvej, for at PO’erne kunne 
nå at rokere rundt med deres folk.  

Hjemmeværnet har også opdaget, at vi er et godt 
trækplaster, så ud over veteranerne, så havde de 
tre lokale HJV-enheder bedt om at få plads sammen med os på Grønnegade.  

Et godt valg fra deres side - de havde virkelig mange besøgende. 

 Den 19. oktober havde vi for andet år i træk to hold i 
København til deres Kulturnat. Et lille hold på Gothers-
gade, hvor der sædvanen tro var sort af mennesker på 
den LEO, vi havde derinde.  

Vi havde et noget større hold inde på Kastellet – under 
halvdelen af besøgende på Gothersgade, men til gen-
gæld meget afslappende.  
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Vi var i år privilegeret med et virkelig godt vejr, selv efter solen var gået ned var det unød-
vendigt at tage varmere tøj på. Det var en gentagelse værd. 

Den 21. oktober havde vi besøg af en busfuld Forsvarsbrødre fra Frederikssund. Meldin-
gen lød på over 50, så chefguiden havde bedt om ekstra støtte til rundvisningen. Et meget 
positivt besøg. 

Den 25. oktober havde vi besøg af 25 medlemmer fra Kræft-rådgivningen i Næstved. 
 
 

November 2018 

I PMV-gruppen er der skiftet fokusansvarlig, idet Steen Olsen på grund af stort arbejds-
pres har måttet sige fra, og Michael Jørgensen har sagt ja til at hjælpe Kim Rædkær med 
at ”holde styr” på gruppen. 
 
LEO-GRP er færdig med at strippe skroget på den LEO, der i nogen tid har stået i Bygning 
3 inde i KBR, og den er nu stillet klar til transport til Oksbøl, hvor det højst sandsynlig vil 
blive brugt som skydemål. 

Den 12. november havde vi bestyrelsesmøde. Referat fra mødet ligger på vores hjemme-
side. 

Den 13. – 15. november havde 1 HBUKMP/V/GHR deres afsluttende kontroløvelse. KMP 
brugte KBR som bevogtningsmoment med adgangskontrol, og vi havde markeringsstyrken 
indkvarteret ude i Fredskoven. 

Den 18. november var der Store Oprydningsdag, både i KBR og i Fredsskoven, og hold 
da op, hvor det pyntede. Tak til alle de fremmødte rengøringsfolk. 

Den 19. november var fire medlemmer fra foreningen til Materialeudvalgsmøde ved DHM 
i Nymindegab. Der var som sådan ikke meget nyt at komme efter. Der var rundvisning i 
alle de bygninger, som man råder over som depoter.  

Efter mødet fortsatte de fleste til Oksbøl, hvor vi fik lov at vælge blandt nogle gamle våben. 
Vi fik et GV Garant, M49, M1 Karabin og en enkelt Stengun.  

Den 20. november var 12 medlemmer af PMV-GRP i Nymindegab for at se værkstedet 
og snakke lidt PMV. Turen var vist ikke lige, hvad de havde forventet, da der ingen PMV’er 
er i Nymindegab, så turen blev noget kortere end planlagt. Men samværet var helt i top. 

Den 20. – 22. november var det 2 HBUKMP/V/GHR, der havde deres afsluttende kontrol-
øvelse, bygget over den samme læst som 1 HBU. 

Den 23. – 24. november var der DHMs Udviklingsseminar på Holmen. Om aftenen fik vi 
en omfattende orientering om Krigsmuseets planer og ønsker for fremtiden, og herunder 
en orientering om det nye Frihedsmuseum. Lørdag var der forskellige orienteringer, og 
over middag var der en meget kold, men interessant rundvisning på Holmen, som klart kan 
anbefales en varm sommerdag. 
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Den 24. november holdt vi den traditionelle julefrokost. Desværre kunne vi ikke være på 
Hjemmeværnsgården, så i stedet havde Festudvalget valgt at gennemføre spisningen i 
Bygning 3 i KBR.  

Uheldigvis var der et eller andet galt med varmen, så Festudvalget havde skrabet diverse 
varmelamper mv. frem, så festen kunne holdes i en nogenlunde temperatur.  

Flere har tidligere sagt, at 175 kr. var for meget for en julefrokost, så Festudvalget havde i 
år valgt at sætte prisen ned til 125 kr., og aldrig har vi været så få til en julefrokost!  

Det er altså ikke prisen, der afholder medlemmerne fra at tilmelde sig. De 23 personer, der 
var til stede, hyggede sig gevaldigt. 

 

December 2018 

Den 11. december havde chefguiden en speciel rundvisning, idet Steen Thomsen, vores 
tidligere Formand og Æresmedlem nr. 3, havde bedt ham vise to tidligere GHR-folk samt 
hans lillebror rundt i områderne.  

Chefguiden gav dem den helt store tur i skoven og i KBR, og de var dybt imponerede over, 
hvad de så, og igen lød bemærkningen: ”Vi var slet ikke klar over, at I havde så meget”. 
En god afslutning på årets aktiviteter. 

 

Alle læsere ønskes en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår 
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