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Nr. 126                              November  – December                              2002 
 

 
Dødsfald 

Niels-Aage Rye Andersen, 5. juli 1922 – 24. august 2002-10-11 
  

Det var med sorg, at foreningen modtog underretning om, at vor landsformand 
siden 30. juli 1988 var afgået ved døden. 
På de følgende sider er gengivet mindeord over generalen, som vor forening er så 
megen tak skyldig. 
 

 
Ny landsformand 

Foreningen har modtaget tilsagn fra generalløjtnant Ove Høegh-Guldberg Hoff 
om at ville løfte arven efter generalmajor N.-Aa. Rye Andersen. 
Foreningen byder vor nye landsformand velkommen og ser frem til et frugtbart 
samarbejde.  
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Mindeord over generalmajor N.-Aa. Rye Andersen 
I forbindelse med Rye’s 80 års fødselsdag i år bragte foreningen sin hyldest i 
’Meddelelser’ nr. 124 og udtrykte et hjerteligt tillykke og lykke med det fortsatte 
virke på landsformandsposten. Det skulle ikke gå sådan. 
Som supplement til den dengang tegnede profil vil det være på sin plads her at 
bringe fremsatte mindeord, dels om Rye’s tjeneste, der kulminerede med graden 
midlertidig generalløjtnant i forsvaret, og dels om hans efterfølgende virke som 
formand for en række foreninger: 
 
Den daværende chef for NATO-hovedkvarteret i Danmark, generalløjtnant Ove 
Høegh-Guldberg Hoff, skriver: 
Med generalmajor Niels-Aage Rye Andersens død er en af forsvarets markante 
skikkelser og højt respekterede personligheder gået bort. 
Gennem mere end 40 år prægede general Rye Andersen forsvarets udvikling og 
især udviklingen af hærens officerer. 
I virket som bataljons-, brigade- og landsdelskommandochef og i tiden som chef 
for Hærstabens Personelafdeling og senere som stabschef ved chefen for Hæren 
var det altid personellet, der var i fokus. Hans interesse for og kendskab til 
hærens personel var enestående og hans evne til at være nærværende som 
rådgiver, mentor og vejleder var uforlignelig. 
Et utal af hærens officerer og øvrige personel har oplevet, hvordan general Rye 
Andersen ved en telefonopringning, en bemærkning under forbifarten eller et 
brev har ladet dem vide, at han vidste, hvad der foregik. 
Som chef var han klart og stringent tænkende, han evnede at inspirere sine 
medarbejdere og fremme deres udfoldelsesmuligheder. Hans kontante og 
effektive lederstil var fremragende underbygget af en fin, ofte afvæbnede humor. 
Han evnede at samle dygtige og engagerede folk omkring sig, og arbejdet 
resulterede i en række væsentlige øvelser og operative studieperioder, hvor både 
dansk og allieret personel og allieret personel høstede erfaringer for livet. 
Som chef for NATO-kommandoen i Karup fra 1984 og indtil afskeden i 1987 var 
han nationens ansigt udadtil i forhold til NATOs kommandostruktur. 
Hans dybe operative indsigt og fremragende menneskelige egenskaber medførte, 
at han var højt respekteret i Alliancen, og han knyttede nogle meget snævre bånd 
til vore alliancepartnere og her især til vore allierede forstærkninger. 
General Rye Andersen favnede vidt, og både i tjenesten og efter pensionering var 
han meget aktiv inden for foreninger, der tjente forsvarssagen. Han er borte, men 
hans eksempel vil stå lysende for de mange, som han har været i berøring med 
gennem livet. 
 
Vor forenings næstformand, major Jørgen Larsen skriver: 
Formanden er ikke mere. Godt halvanden måned efter sin 80 års fødselsdag er 
Rye Andersen afgået ved døden. 
Formanden er en rammende betegnelse at anvende om Rye, thi foreningslivet 
var hans verden. Uden at forklejne andre interesser og medlemsskaber var det 
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Foreningen af Officerer uden for Aktiv Tjeneste, Officersforeningen i 
København samt International Military Music Society, IMMS, der gennem de 
senere år stod hans hjerte nær. 
Det ses ofte, at personer på et overordnet niveau, og som nyder en vis respekt og 
anseelse, efter deres arbejdsliv får opfordringer til at tegne organisationer, 
foreninger mm. Thi de ved, hvilke knapper, der skal trykkes på i omverdenen. 
Således for Rye Andersen, der i sin tjeneste gennem otte år som chef for 
Hærstabens Personelafdeling udviklede en dybtgående interesse for sine 
medmennesker. I foreningslivet kunne han fortsat leve med i andres verden. Det 
var dette, der var kendetegnet for hans lederskab, ikke det administrative, men 
den fysiske kontakt med gode venner. Hans kalender var til tider overtegnet på 
grund af mange gøremål, thi han måtte med til alle arrangementer. 
Rye havde en enorm hukommelse om alle, ikke blot deres personlige data, men 
også deres små pudsigheder. Slet ikke med ond hensigt. Dog kunne han til tider 
overfor tilstedeværende være noget sarkastisk. Måske for stærkt sagt, men Rye 
anglede efter modspil, som han gouterede jo mere nerve, der var i det. Ikke 
sjældent blev han nu tænksom, for det var folkets tilbagemelding til chefen. 
Musik betød meget for Rye. Det er hans fortjeneste, at IMMS gennem årene har 
udviklet sig og tæller en større medlemskreds. Han blev ved siden af sit 
formandsskab for den danske afdeling også valgt til præsident for den 
internationale sammenslutning. Hvert år modtog han sammen med sin frue 
invitation til overværelse af paraden i anledning af den engelske dronnings 
fødselsdag,Trooping the Colours. Men mindre kunne gøre det. I sommerhalvåret 
kunne man lige til det sidste se den høje, ranke Rye med kenderblik mønstre 
aktørerne ved Kastelskoncerterne. 
Kastellet i København var hans hjertebarn. Det førte til pladsen som formand for 
den historiske forening Kastellets Venner samt for Menighedsrådet ved Kastels 
Sogn. 
Det vil ikke mere være os forundt i telefonen at høre: ”Hallo, det er Rye”. Det 
bliver et savn. 
 

Æret være Niels-Aage Rye Andersens minde 
 

 
Af Rye Andersens hustru, Grethe Rye Andersen, er redaktionen blevet opfordret 
til at viderebringe følgende: 
Da det vil være helt umuligt for mig at takke alle personligt for varme hilsner 
samt smukke kranse og blomster i anledning af min mands bisættelse den 29. 
august, vil jeg gerne på denne måde udtrykke min hjerteligste tak for venlig 
deltagelse fra den forening, der betød så meget for Niels. 
Niels nåede desværre ikke at takke alle de, der bidrog til at festligholde hans 80 
års dag den 5. juli på Kastellet. Derfor takker jeg alle foreningens medlemmer for  
flotte bidrag til at gøre den 5. juli til en overdådig og festlig dag for os begge. 

Grethe 
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Fællesstyrelsen 
 
Landsformand: Generalløjtnant Ove Høegh-Guldberg Hoff 
Bavnegårdsvej 41 I, 2820 Gentofte, Telefon: 39682027. 
 
Næstformand: Formanden for Københavns Kreds, forskningsbibliotekar D.B., 
major Jørgen Larsen, Digterparken76, 2750 Ballerup Telefon: 44662548 
 
Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen.. Annexgårdsvej 4, 
Kirke Værløse, 3500 Værløse. Telefon: 44481885 

 
 
 Meddelelser fra Fællesstyrelsen 
 
 
 
Formandsmødet 22. oktober 2002 
Mødet blev afholdt på Ryes Kaserne i Fredericia. 
Efter at næstformanden havde mindet den afdøde landsformand, generalmajor 
N.-Aa. Rye Andersen, samt budt den nye landsformand velkommen, overtog 
generalløjtnant Ove Høegh-Guldberg Hoff ledelsen af mødet, hvis formål blandt 
andet var at indføre den nye landsformand i foreningens forhold. 
Mødets indhold var derfor lidt anderledes end på de seneste formandsmøder. 
Hovedpunkterne var: Foreningens struktur og økonomi, kredsenes drift, størrelse 
og evt. problemer, Landspræmieskydningerne, Stiftelsesfesten 14. december 
2002, Årsmødet i april 2003, foreningens blad, samt foreningens logo, emblem 
og slips. 
Næste nummer vil indeholde yderligere omtale af mødet. 
 
Stiftelsesfest 2002  
Foreningens 111 års stiftelsesdag fejres i Kastellet (Nordre Magasin, 1. etage) 
lørdag den 14. december kl. 1300. 
Læs mere på bagsiden. 
 
Læs også om: 
- Resultatet af Landspræmieskydningen på side 5 
- …… 
- …… 
- …… 
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LANDSPRÆMIESKYDNINGEN 
  RESULTATER 2002  

 
 
 

STORSTRØMS KREDS
 
LT Palle Rasmussen                212 
PL A. F. Andersen                   208 
LT Søren K. Sørensen              207 
LT Flemming Nielsen              205 
PL Aage R. Rasmussen            198 
Total                                       1030 
14 skytter deltog.  
Vejr: Sol, let vind. 

  
 

NORDJYSKE KREDS
 
MJ Hans Poulsen                             205 
LT Henning Madsen                       196 
KN Leif Nygaard                            192 
KN Villy Nielsen                            190 
LT P.V. Madsen                              178 
Total                                                961 
14 skytter deltog. 
Vejr: tørt/sol - frisk vind 

 
FYNS KREDS

 
KN Erik Lykke Pedersen         209 
LT P. Nielsen                           201 
MJ Kjeld Frimuth                     198 
PL Ronald Magnussen             191 
LT Helge Lohmann                  188 
Total                                         987 
7 skytter deltog.  
Vejr: solskin - blæst. 

  
MIDT- & VESTSJÆLLANDSKE 

KREDS
John Curt Jensen                             233 
Kurt Hasselby Jensen                      211 
Jürgen Jürgensen                             210 
Karl Johan Nilausen                        207 
Helle Jürgensen                               205 
Total                                              1066 
12 skytter deltog.  
Vejr: klart. 

 
 

KØBENHAVNS KREDS
 
MJ G. Djørup                           205 
MJ Jørgen Larsen                     180 
LT Kurt Jacobsen                     178 
KP H. Egelund                         174 
LT Knud Larsen                         97 
Total                                         834 
7 skytter deltog.  
Vejr: stille – sol. 

  
 

SYDJYSKE KREDS
 
OB F. Gotthardsen                         197 
KN P.E. Westerberg                       196 
MJ K. Fabricius                              195 
MJ I. Frisenvang                             187 
OL E. Mogensen                             182 
Total                                                957  
12 skytter deltog.  
Vejr: overskyet - stille. 
 
 

Præmiefordeling: Se næste side. 
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Præmiefordeling: 
 
OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år: 
 John Curt Jensen, Midt- og Vestsjællandske Kreds, med 233 points. 
 
KN Busch’s mindeskål tilfalder i år: 
 LT Palle Rasmussen, Storstrøms Kreds, med 212 points. 
 
KN Troels-Smith’s mindepokal tilfalder i år: 

Kurt Hasselby Jensen, Midt- og Vestsjællandske Kreds, med 211         
points. 

 
MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år: 
 Jürgen Jürgensen, Midt- og Vestsjællandske Kreds, med 210 points. 
 
Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal tilfalder i år: 
 Midt- og Vestsjællandske Kreds med 1066 points. 
 
 
 
 
Indsendelse af vandrepræmier og “logbøger 
Vandrepræmier samt ”logbøger” bedes sendt til MJ G. Djørup, Brydebakken 8, 
3200 Helsinge, senest d. 20. november 2002. 
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Københavns Kreds 
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 
2750 Ballerup. Telefon: 44662548. 
Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokke-
dal. Telefon: 49145023. Giro 6403182.  
 
 
 
Foredragssæson 2002-2. 
Foredragene starter på de annoncerede datoer kl. 1930 sædvanligvis i Kastellets 
Gl. Varmecentral. Tilmelding bedes foretaget til formand eller forretningsfører 
snarest belejligt og ikke senere end tirsdag kl. 1100 forud for de enkelte 
foredragsaftener. 
 
Torsdag den 3. oktober førte oberstløjtnant Finn Valentin Nerland os tilbage til 
den for hæren ærefulde tid, hvor Danmark med sit Auxiliærkorpset 1813 
støttede Napoleon i dennes kamp mod flere europæiske stormagter. At det var en 
uheldig politisk Alliance Danmark indgik, var noget andet. Den danske militære 
indsats i denne periode har imidlertid ikke haft historikers store interesse, hvorfor 
kun kendere kan nikke genkendende til slagene ved f.eks. Bornhøved og 
Sehested. Men aftenens foredragsholder mestrede til fulde korpsets historie og 
gav tilhørerne en god indsigt i denne del af dansk krigshistorie. 
 
Torsdag den 24. oktober giver general Christian Hvidt sit bud på Verden efter 
11. september 2001. En dato der på tragisk vis viste ikke mindst den vestlige 
verdens sårbarhed, når terrorismen slår til. 
Et meget aktuelt emne, hvor gæster er velkomne. 
 
Torsdag den 14. november redegør major Erkki Trige under overskriften 
Finnebarn i Danmark for finnebørnenes skæbne i årene 1939-46, hvor danske 
hjem åbnede dørene for ca. 4500 finske børn, medens deres fædreland 
gennemlevede krigens gru. 
Hele aftenens arrangement foregår i Spisesalen i Nordre Magasin. Gæster er 
velkomne. 
 
Torsdag den 28. november får kredsen besøg af fhv. luftkaptajn Niels M. 
Probst, der vil foredrage over emnet Chr. IV’s skibsbyggere. Probst vil 
herunder beskrive de udenlandske skibsbyggere, som den danske konge ind-
kaldte, samt analysere de skibe, disse byggede. 
 
Foredragssæson 2003-1 
Venligst noter dato for foredragene 16. og 30. januar samt 13. og 27. februar. 
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Storstrøms Kreds 
Formand: Oberst Leif Sandahl, Hovedgaden 88, 4750 Lundby.  
                Telefon: 55767270, e-mail: isandahl@get2net.dk.  
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg. 
                Telefon: 54770547, e-mail: skansehuset@mail.tele.dk. 
 
 
Det var med stor sorg, vi modtog budskabet om landsformandens, GM Niels-
Aage Rye Andersen, død den 24. august. Kredsen står helt bag de skrevne 
mindeord og var repræsenteret ved bisættelsen den 29.august i Kastelskirken. 
Kredsen agter at fortsætte arbejdet, således om vor tidligere formand ønskede 
det. 
Kredsen har medio september med stor glæde og tilfredshed noteret sig, at 
Generalløjtnant Ove Høegh-Guldberg Hoff efter sin pensionering har stillet sig til 
rådighed m.h.p. bestridelse af posten som landsformand. 
I fortsættelse af Fællesstyrelsens formandsmøde den 22. oktober i Fredericia, 
gennemfører kredsen bestyrelsesmøde den 27. november kl.1930 hos kredsens 
formand vedr. planen for 2003 og herunder specielt aktiviteterne i foråret 2003. 
 
Siden sidst: 
På 1-årsdagen for terrorangrebet i USA fortalte afdelingssygeplejerske Michael 
Wiberg, DANILOG, om sin tjeneste ved den danske ingeniørenhed i Kabul i 
Afganistan i perioden februar-maj 2002. Kredsens medlemmer fik et fantastisk 
levende causeri baseret på forholdene og enkeltepisoder fra indsatsen i 
krigsområdet. - En spændende aften som ROID afsluttede med et godt traktement 
i officersmessen. Her fik vi mulighed for at fortsætte drøftelserne vedr. emnet og 
udsigterne for fremtiden. 
Mange medlemmer fra Folk og Forsvar, ROID og FOUAT deltog i turen til 
Holmen den 21. september. Vi kørte i egne biler til København og fik et foredrag 
efterfulgt af en rundvisning på den engang så stolt sejlende fregat Peder Skram. 
Vi var meget glade for at det netop var admiral Bork - en tidligerer fregatchef og 
nu initiativtager til og leder af  genopbygningen af Peder Skram - der forestod 
besøget. Efter rundvisningen ad snævre gange og stejle trapper blev der tid til at 
samtale indbyrdes og med admiralen om indtrykkene, mens vi nød vor mad i 
skibets kantine. - En dejlig og oplevelsesrig dag i gode kammeraters selskab. 
Det var et meget interessant foredrag GM Gunnar Lange, chef  for Den Danske 
Division, holdt på Vordingborg Kaserne den 8. oktober. Generalen bestred i 
perioden marts 2001 til april 2002 flere funktioner i Makedonien og forestod bl.a. 
afvæbningen af de ca. 3000 albanske partisaner. GM orienterede indgående om 
de komplicerede forhandlinger, han deltog i, og de beslutninger, han måtte 
træffe. En spændende aften som afsluttedes med kammeratligt samvær og 
spisning i Officersmessen. 
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Kommende arrangementer. 
Tilmeldte medlemmer til ekskursionen til Haderslev og Oksbøl 24.-25. oktober 
(tilbud fra GHR torsdagsklub for pensionerede officerer jf. sidste nr. af 
Meddelelser) vil modtage direkte besked vedrørende deltagelsen.  
 
Onsdag den 2o.november er der mulighed for at deltage i ROID 
virksomhedsbesøg som i dette efterår går til Faxe Bryghus. Udover den 
guidede og "belærende" rundvisning bliver der også tid til en enkelt mundsmag. 
Tilmelding til Tomas Legarth  på tlf. 55564450  senest den 14. november - men 
gerne før da der kun kan deltage 25 personer. 
 
Som omtalt andetsteds i dette nr. af Meddelelser så afholder FOUAT sin 
Stiftelsesfest 2002 den 14. december. Tilmelding sker jf. Fællesstyrelsens 
bestemmelse, men Storstrømskredsens forretningsfører bør også informeres om 
deltagelsen - enten pr. telefon eller e-mail - bl.a. m.h.p. koordinering af kørslen 
til København.  
Præmier fra landspræmieskydningen 2001 afleveres til kredsens forretningsfører 
efter direkte aftale ligesom den vundne  holdpokal afhentes fra lokalet i Saks-
købing.  
Kredsen ser meget gerne, at evt. præmietagere i Landspræmieskydningen 2002 
tilmelder sig til deltagelse i Stiftetsesfest 2002.  
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Midt- og Vestsjællands Kreds 
Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk.  
Telefon: 59436155.  Mailadresse: karlnilausen@post.tele.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted.  
Telefon: 57615717. Mailadresse: helst@c.dk  
 
 
 
Generel orientering 
Til Stettin-turen i juni 2003 har nu meldt sig 14 deltagere. Ultimo oktober 
udsendes yderligere information til tilmeldte. Interesserede, som endnu ikke er 
tilmeldt, bedes kontakte kredsens formand. 
 
Årets Stiftelsesfest er omtalt andet steds i bladet. Kredsen håber på god 
tilslutning. 
 
Holger Janns fyldte 10. oktober 60 år. Kredsen markerede dagen over for 
Holger ved at formanden mødte op på bopælen og overrakte Holger Janns et par 
flasker god rødvin. 
 
Kommende aktiviteter 
Onsdag den 6. november klokken 1900 – 2200 indbyder kredsen som tidligere 
omtalt til foredragsaften i Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjællands lokaler, 
Merkurvej 2, Slagelse. Et af kredsens medlemmer oberstløjtnant H. J. Jürgensen 
vil orientere om ” Udviklingen af det nationale forsvar”. Oberstløjtnanten har 
på HOK vegne været ”pennefører” på det godkendte og nyligt udsendte 
Feltreglement II. Herudover har oberstløjtnanten også været ”pennefører” på det 
justerede ”Reglement for Hærhjemmeværnsdistriktet” som forventes at træde i 
kraft snarest. Foredraget vil derfor give os en opdateret viden og indsigt i 
rammerne for indsættelse af regionale enheder. 
Kredsen har inviteret stabsofficerer fra Staben ved Lokalforsvarsregionen til at 
overvære foredraget. 
Tilmelding bedes givet til forretningsføreren senest tirsdag den 29. oktober 
2002. 
   
Gennemførte arrangementer 
Lørdag den 21. september mødte 12 forventningsfulde skytter op til den årlige 
præmieskydning på banen i Antvorskov. Vi havde godt skydevejr og resultaterne 
var generelt gode – så forventningerne til at kunne opnå en topplacering igen i år 
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er store. 
Efter skydningen mødtes vi hos Holger Janns i Boeslunde, hvor den sædvanlige 
gode frokost ventede. En helt igennem god dag sluttede ved 15-tiden. Hele 
arrangementet blev gennemført til den uhørt lave pris af kr. 30,00 – alt inklusive. 
Tak til Holger samt hustru og datter for de kræfter I har lagt i dette. 
 
 
Da dette nummer af Meddelelser er årets sidste ønsker kredsbestyrelsen alle 
medlemmer med familie en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fyns Kreds 
Formand: Oberstløjtnant Leif K. Nielsen, Ådalen 18, Grummerup, 5620 
Glamsbjerg. Telefon: 65942353. 
Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 
5210 Odense NV. Telefon: 66163491. Giro: 9 03 47 30. 
 
 
Julearrangementet 
gennemføres på Soldaterhjemmet ”Dannevirke” i Odense onsdag den 18. 
december kl. 1300. Bemærk, at datoen er ændret i forhold til det tidligere 
oplyste. 
Julehyggen kombineres med ”Dannevirke”s fremragende ”kolde bord” med 
tilbehør. 
Ud over lotteri vil der være underholdning af høj klasse og en helt speciel 
karakter. 
Kuvertprisen er som sædvanligt 100 kr. (incl. en øl og en snaps). – Utroligt! 
Nærmere om tilmelding vil tilgå de enkelte medlemmer. 
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Sydjyske Kreds 
Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev. 
Telefon: 74532566. 
Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev.  
Telefon: 74522679. 
 
 
 
Landspræmieskydning 2002.  
23 medlemmer og damer mødtes på Varde Kaserne, hvor vi blev budt 
velkommen af premierløjtnant C. Isaksson, der stod for det praktiske 
arrangement. Medens 12 skytter dystede på pistolbanen, aflagde vore damer et 
interessant besøg i Varde Miniby. Resultatet af dagens skydning blev, at kredsens 
vandrepokal udsat af oberstløjtnant N.T. Winther og frue kunne hjemføres af 
oberst F. Gotthardsen, der opnåede 197 points.  
Frokosten blev indtaget i kasernens parolesal og derefter fik vi en interessant 
rundvisning på kasernen, der for tiden gennemgår en større udvidelse. Desuden 
fik vi lejlighed til at bese og høre om det nyeste materiel på 
luftværnsmissilområdet. 
Sydjyske Kreds takker Dronningens Artilleriregiment for stor velvilje i 
forbindelse med skydningens gennemførelse og for en god og interessant dag på 
Varde Kaserne. 
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Nordjyske Kreds 
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg. Telefon:  98126328. 
Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby. 
Telefon: 98178277. 
 
 
Gennemførte arrangementer: 
Kredsen har haft fem skydebanedage til rådighed for gennemførelse af 
efterårsskydningerne. Vejret var med os – bortset fra dagen, hvor vi gennemførte 
Landspræmieskydningen. – Netop den dag, mandag den 19. september, havde 
de fleste af de 14 skytter solen i øjnene, men resultaterne blev tilfredsstillende 
med points fra 71 helt op til 205 points. Se kredsresultatet på side 5. 
Skydebanefesten blev afholdt hos formanden i Hasserisgade lørdag den 5. 
oktober. Det var hovedsageligt skytter med ledsagere, der deltog, og som – 
sædvanen tro – fik en meget hyggelig aften ud af det. 
Kredsens interne pokaler, der blev overrakt efter middagen, fordelte sig således: 
- Bedste skytte i duelighedsskydningen KN Villy Egebo 
- Næstbedste i duelighedsskydningen   MJ  H.V. Poulsen 
- Bedste skytte i Landspræmieskydningen MJ  H.V. Poulsen 
- Flest points i samtlige skydninger  MJ H.V. Poulsen 
- Højeste totale pointsum   MJ H.V. Poulsen 
- Procentvis højeste resultat  KN Villy Egebo 
 
Igangværende arrangement. 
Tolv medlemmer har tilmeldt sig bowlingturneringen 2002/2003. I år har vi fået 
fire baner stillet til rådighed, og vi spiller alle mandage fra 1000 til 1130. Sidste 
spilledag i år er den 16. december. 
 
 
Kommende arrangement. 
Som afslutning på første del af bowlingsæsonen afholder kredsen julefrokost 
mandag den 16. december kl. 1230 i Løvvang Bowlingcenter. 
Der serveres julebuffet, som består af: Marinerede sild med karrysalat, fiskefilet 
med remoulade og citron, rejer med mayonnaise, grønlangkål (med flæsk, 
medisterpølse og brunede kartofler) samt leverpostej med champignons og 
bacon. Der sluttes med ris a la mande med kirsebærsauce. 
Pris pr. deltager: 89 kr. Drikkevarer købes særskilt. 
Bindende tilmelding til Leif Nygaard (98176707) senest mandag den 9. 
december kl. 1800. 
 
Andet 
Der afholdes bestyrelsesmøde hos formanden i Hasserisgade tirsdag de 26. 
november kl. 1600. Dagsorden: Drøftelse af aktiviteter i 2003. 
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Reserveret postvæsenet 
 
 
Stiftelsesfest 2002 
 
Foreningens 111 års stiftelsesdag fejres på Kastellet, Nordre Magasins 1. etage, 
lørdag den 14. december kl. 1300. 
Traditionen tro serveres der: 
- Gule ærter med tilbehør. Dertil øl og snaps. 
- Æbleskiver med solbærrom. 
- Kaffe med avec. 
Alt dette for kun 155 kr.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
‘Meddelelser’ udgives seks gange pr. år: Primo januar, marts, maj, juli, sep-
tember og november. 
Bladet indeholder interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på resp. kreds-
formænds  og andre bidragsydres ansvar. 
Eftertryk kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsfor-
mands tilladelse.  
 
Redaktion: Oberstløjtnant Svend Volden, Orgelvej 1, 4200 Slagelse.  
Telefon: 58527513. E-mails er også velkomne. Sendes til både den private 
adresse (svend.volden@get2net.dk) og til KGB-adressen (kgb-kat05@mil.dk).  
 
Bidrag til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 11. december 
2002  med morgenposten. 
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