Bestyrelsens beretning De Blå Baretter – Kronjylland, onsdag den 05. februar 2014.
Når vi tager udgangspunkt i generalforsamlingen i 2013, erindrer vi, at vi i januar havde
mistet en af vore Jægersoldater i Afghanistan. Ikke af skud, men af en EOD under træning
af de Afghanske styrker.
Siden da har vi ikke mistet udsendte soldater. Et skår i glæden er dog, at en Dansk kvinde
mistede livet i Afghanistan ved et selvmordsangreb. Hun var udsendt for EU’s Politimission
EUPOL i Kabul.
Når vi erkender, at de fleste af os er en flok aldrende veteraner, kan det heller ikke komme
som den store overraskelse, at vi i årets løb har mistet kammerater fra DBB.
Uden at sætte navne på, glemmer vi heller ikke nogen. Lad os rejse os og mindes de, som
har forladt os til fordel for Rye’s Brigade. !
Æret være deres minde.
Så har vi endnu engang fået ny forsvarsminister. Nu hedder han Nicolai Wammen, men
man skal ikke lade sig forbavse, hvis vi får en ny igen i morgen. Meget tyder på, at det er
et modefænomen for den nuværende regering at skifte ministre i tide og utide, men det er
måske for at leve op til Helles efterhånden berømte slogan: ”Vi gjorde det !” ?
Generelt har vore soldater gjort en forskel, og det er trist at Taleban’s selvmordsfreaks alt
for tit kan komme til at slå uskyldige mennesker ihjel. Oven i købet deres egne
landsmænd, kvinder og børn. Det gælder både i Irak, Syrien, Pakistan og Afghanistan.
Det er en højst aparte mentalitet set med Danske øjne.
Det bliver spændende at erfare, hvad der vil ske i Afghanistan i år, når vi fra Danmark
trækker vore kamptropper ud.
Ellers har vi haft et godt år i Kronjylland med fornuftig opbakning til vores arrangementer.
Størst opbakning som sædvanlig ved vort Julebanko.
Den 9. januar havde vi som nævnt sidste gang besøg af Mamma Doc, Wiera Lorentzen.
Hun er en lille spinkel kvinde – eller som hun selv udtrykte det: ”en bette skid”, men hvor
har hun dog oplevet meget i sine 15 år i Forsvaret, og som hun da kunne fortælle om sine
oplevelser, både herhjemme og som udsendt til Balkan, Irak og Afghanistan.
En rigtig god aften for de 28 som var kommet.
Jeg havde selv sammen med Karin lejlighed til at besøge hende i Frederikshavn på
hendes fødselsdag i oktober, og jeg skal da lige love for, at hun er populær deroppe.
Ved generalforsamlingen den 6. februar fik vi indviet vor nye fane, hvor de tre traditionelle
søm blev slået i af Landsformanden, Bjarne Hesselberg, vor egen formand Erik
Johannsen og vor fanebærer Børge Larsen under overværelse af 41 deltagere.
Tak til Ejvind for snapsen.
Og så var det jo egentlig først her vi skulle starte . . . . . .
Den 6. marts havde vi besøg af et af vore egne medlemmer, idet Orlogskaptajn Carsten
Bryrup har været udsendt som observatør til Syrien, og om dette emne underholdt han os
med både overordnede detaljer og om mange mindre episoder, hvor han blandt andet selv
har været tæt på selvmordsbomber. Måske vil han senere fortælle om sin udsendelse til
Sydsudan ? Synd vi kun var 14.

Den 3. april kom vi over i Politiets Efterretnings Tjeneste, idet vi havde formået dem
tidligere politimand og PET agent Per Hougaard Enevoldsen til at fortælle om sine 40 år i
tjenesten. Vi kom langt omkring, og fik mange anekdoter om den russiske agent Oleg
Gordievski, og også omkring den hjemlige ”Blekingegadebande”.
Det var fornøjelig underholdning for 30 tilhørere.
Den 29. maj var vi repræsenteret med fanen ved Peacekeepers Day i Holstebro.
Også på sommerstævnet i Assens i juni var Kronjylland repræsenteret.
Vi deltog med 4 par.
Vi rendte ind i et gevaldigt regnvejr, og der blev også storm, så vi måtte ud med de svære
barduner, men musikken var god. Desværre lidt for højt om fredagen.
Der blev afprøvet et nyt koncept, og vi har erfaret, at et medlem af Midtjylland har meldt
sig ud i protest mod formen. Han savnede bl.a. gallamiddagen. Ellers må vi sige tak til Leif
Dannerfjord for et veltilrettelagt arrangement, hvor logistikken fungerede til UG.
Kan vi her få en debat om formen, som Bjarne kan tage med hjem til Landsforeningen.
Den 4. september startede vi efterårssæsonen med et besøg af Feltpræst, Sognepræst i
Holme, Peter Sporleder, som har været i Irak og Afghanistan. Vi kom igennem hele
spektret af feltpræstens opgaver. Lige fra ”Den sidste vilje” som skal skrives inden afrejsen
fra Danmark, hvor man skal have taget stilling til en eventuel begravelse.
Vi blev også belært om, hvad det vil sige at tage afsked med en kammerat.
Han var også manden, som fulgte med soldaterne på patrulje, og bar våben som dem for
ikke at skille sig ud fra mængden.
Nu er Peter jo manden med de mange tatoveringer på begge arme, og på et spørgsmål
om, hvad menigheden siger til det, svarede han, at det kunne de ikke se, når han havde
kjole på. En dejlig lun type med et behageligt væsen er han.
Den 5. september var der på formanden, Erik Johannsens initiativ arrangeret morgenkaffe
for Mariagerfjord kommunes veteraner. Arrangementet blev holdt i Hobro og startede med
flaghejsning ved Rådhuset. Derefter morgenkaffe i Bie-centret. Der var mødt 25 veteraner
af 215 mulige. Det giver kun 11,6 %.
I Randers blev dagen markeret med flaghejsning på Kasernen, hvor der også var
morgenkaffe til de få fremmødte serveret af HVK - Hvidsten.
Der var ellers besøg af et hold fra TV2 Østjylland.
Om eftermiddagen var der ”åbent Rådhustorv”, hvor kommunen var vært ved en
forfriskning og en tale af Borgmester Henning Jensen Nyhuus.
Henning lovede os, at nu var det kodet ind i sekretariatets kalender, så det kan være, vi
skal aflægge Rådhuset et besøg, og sørge for at den nye borgmester, Claus Oman
Jensen bliver holdt til ilden. Ingen skade til at vise ham, at vi eksisterer.
Formanden lagde også blomster på Dan Gyde’s grav på Nordre Kirkegård.
Dan mistede livet til en sprængladning, da han som sanitetsmand ville hjælpe en såret
kammerat på ISAF 6 i Afghanistan i 2008.
Den 2. oktober skulle vi have haft besøg af Henning Kusk, men på grund af misforståelser
udeblev han, så vi i stedet havde en kammeratskabsaften, hvor snakken gik både på langs
og på tværs af bordet. Blot en skam, at vi kun var mødt 20, når vejret nu var så godt.

Den 24. oktober blev som vanligt markeret på Rindsholm Kro sammen med Lokalforening
Viborg. Selv kunne jeg ikke deltage, da vi netop denne dag var til Wieras 60 års
fødselsdag i Frederikshavn.
Den 27. november afholdt vi det traditionelle julebanko med masser af præmier og en
omgang æbleskiver og gløgg. Som sædvanligt godt besøgt, og Daniel var en stabil
opråber. Det gjaldt bare om at holde ørerne stive. Ejvind havde som sædvanligt sponseret
adskillige ark julemærker. Man kunne få den tanke, at han har sit eget trykkeri derhjemme.
Den 8. januar tog vi fat på år 2014, og ”glemte” Henning Kusk aftalen i oktober, skal vi lige
love for at han tog revanche denne aften. Vi fik en grundig gennemgang af specielt
begivenhederne op til, og lige efter Invasionen i Normandiet, også kaldet D – Dag.
Man kunne tydeligt mærke, at det var et emne, hvor Henning er på hjemmebane, og vi har
allerede aftalt, at han kommer igen den 3. september, hvor vi starter med Operation
Market Garden – Slaget om broerne ved Arnhem og Neimegen, og derfra vil han føre os
”Hele vejen til Berlin”. Vi var vist 20 samlet denne aften.
Den 18. januar var Kronjylland repræsenteret ved næstformanden, Kaj Rasmussen
sekunderet af Arne Stegger med fanen til Hjemmeværnets Nytårsgudstjeneste i Sct.
Mortens Kirke. Den ordinære fanebærer, Børge Larsen måtte melde forfald, da han skulle
fejre sin egen 80 års fødselsdag. Det er jo bare et spørgsmål om hans prioritering.
Et stort TIL LYKKE til Børge.
Lad os så bare i samme hug ønske TIL LYKKE til de øvrige, som i årets løb har fejret, eller
i nærmeste fremtid skal fejre runde eller halvrunde fødselsdage
Om fremtiden:
Den 5. marts har vi sammen med Niels Ebbesens Venner en aften med Svend Egon
Andersen fra Knebel. Svend undgik sammen med nu afdøde Andreas Stenz mirakuløst at
blive arresteret af Tyskerne, da resten af Hvidsten – Gruppen blev taget.
Svend kom til Sverige, og tilbage med Brigaden i 1945. Han fik efterfølgende en
mangeårig karriere i Forsvaret, herunder i Efterretningstjenesten, hvor han blev kendt
som: ”Ham de kaldte Krølle”.
Der bejles til arrangementet fra både Garderforeningen og Hjemmeværnskompagni
Hvidsten. et er nu fastlagt, at det skal holdes i Annekssalen på Hvidsten Kro.
På kroen er prisen 61 Kr. pr. kuvert, men bestyrelsen har allerede vedtaget, at foreningen
giver et tilskud, så man selv kun skal betale de normale 30 Kr.
Den 2. april har Knud Aundorf nu lovet at komme og fortælle om sine 3 år i Vietnam som
First Lieutenant i U.S. Cavalry. Glæd jer til endnu en spændende aften.
Til næste sæson har vi allerede nævnt den 3. september med Henning Kusk.
Øvrige datoer bliver 5. november, 26. november (Julebanko), 7. januar og 4. februar, hvor
der igen er generalforsamling. Til sidst den 4. marts og den 8. april.
Der arbejdes i kulissen på en aften i Randers Regnskov med foredrag af Henrik Herold,
efterfulgt af en time på egen hånd i Sydamerika-kuplen, og afslutning med kaffe.
Vi har på hånden også OL Thomas Bjørnbak, som var på Cypern midt i perioden med
Xeros lejren, men efterfølgende har været i både Irak og Afghanistan.

Derforuden KN Tonny Bjerregaard, som var chef for HJV’s bevogtningsdelinger i Kosovo.
Vi mangler også at lave en aftale med Bjarne Bekker, hvor han en aften skal fortælle om
sin gode ven ”Skipper Mogens Frohn” fra Fulton.
Henning Kusk har også et emne, som hedder Falklandskrigen, så der er nok at se hen til.
Efter at dette var skrevet som første udkast, har jeg allerede fået flere potentielle
foredragsholdere i kikkerten, så måske skal vi allerede til at planlægge efteråret 2015 ?
Kronjylland deltog også i denne sæson i Landsskyttestævnet, men det var nu ikke noget at
skrive hjem om, og Egon Bak mener nok, at vi skulle stramme os endnu mere an til 2014.
Vi kender endnu ikke landsresultatet.
Det var, hvad vi under formandens sygdom har valgt at bringe denne gang.
Under Formandens sygdom (og fravær)
Knud Spangsø
Revisor og Webmaster

