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DEN FØRSTE LOKALFORENING
Den Blå Baret, særnummer 2, 1969

Efter intens medlemshvervning og omfattende propaganda lykkedes
det dygtige initiativtagere at få stiftet foreningens første lokalforening.
Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 5. marts 1969 på
Egen Mølle kro, og lokalforeningen for SØNDERBORG OG OMEGN blev en realitet.
Ca. 50 begejstrede og veloplagte tidligere FN-soldater, der alle tog del
i - til tider livlige - diskussioner om udformningen af lokalforeningens
love, der i øvrigt fremover vil danne grundlag for andre lokalforeningers love, viste, at der er skabt et solidt fundament for yderligere udbygning af foreningen.
Overfenrik J.A. Elmelund, der på en dygtig måde ledede generalforsamlingen, viste to interessante film fra henholdsvis Gaza og Cypern,
og aftenen sluttede med supplerende spørgsmål til formanden Torben
Alstrup-Nielsen, A. Buhl Jeppesen og N.G Bøgen - alt i alt en vellykket aften, som hovedbestyrelsen hjertelig lykønsker lokalforening
Sønderborg og Omegn med.
Vi er overbeviste om, at lokalforeningens bestyrelse er sammensat af
de rigtige folk og håber på et godt samarbejde.
Bestyrelsen er således sammensat:
Formand: EGON BAK.
Næstformand: N. G. DRALLE.
Sekretær: A. CHRISTENSEN.
Kasserer: J. JACOBSEN.
Bestyrelsesmedlem: A. HYNKEMEYER.
Foreningens adresse: Mågevej 8, Langesø pr. 6430 Nordborg.
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Den Blå Baret 1969, det er fra dette
blad artiklen om den første lokalforening under landsforeningen er
omtalt.

H.B.Redaktionen har interviewet EGON BAK, der er en af initiativtagerne til stiftelse af lokal- foreningen Sønderborg og Omegn.
- Egon Bak, De har taget initiativet til den nye lokalforening, hvorfor? Og hvordan har De båret Dem ad?
- Jeg tror, mange FN-soldater har siddet i deres telte eller, barakker
– hvad enten det nu har været i Gaza, Congo eller, på Cypern ogtalt
sammen om, hvordan de bedst kunne holde forbindelsen en vedlige
efter hjemsendelsen. Det er vist ikke blevet til noget for ret mange, og
det er en skam. Jeg har ofte ærgret mig over, at jeg ikke selv har holdt
forbindelse med mine kammerater.
Da jeg første gang læste om FN-soldaterforeningen, forhørte jeg
mig om, hvad den gik ud på, og da jeg fra min arbejdsplads kendte
flere, der havde været i FN-tjeneste, fik jeg også dem gjort interesseret.
- Vi samledes så nogle her hos mig en aften, hvor vi fik N. G. Bøgen til at fοrtælle os lidt om formålet med den nye forening. Derefter
arbejdede vi videre med at hverve medlemmer nok til, at vi kunne
starte vores egen lokalforening, og den blev oprettet den 5. marts
1969.
- Måske er det for tidligt at spørge, men hvad agter I at foretage jer
i den nye lokalforening
- Bestyrelsen har været samlet en gang, bl. a. for at konstituere sig.
Vi skulle også lære hinanden at kende, så ud over rent praktiske ting,
der blev drøftet, blev der ikke tid til ret meget, men vi er enige om, at
der skal foretages en masse i foreningen, bl.a. positivt FN-arbejde.
- Den første gang, vi skal have medlemmerne samlet, har vi tænkt
at arrangere en slags kammeratskabsaften, det er vor tanke samtidig at
tale med medlemmerne om, hvad der skal ske i foreningen fremover.
Vi vil prøve at sprede oplysning om FN og FN-soldaternes tjeneste i
det fremmede ved f. eks. filmforevisning m.m.
- Men først og fremmest skal det være en forening, hvor vi kan
mødes med gamle kammerater og finde nye.
– Tror De, hovedbestyrelsen indtil nu har grebet sagerne rigtigt an?
- Ja, men vi mangler publicity, men det er sikkert svært at få pres6

Egon Bak

sen til at skrive om noget, der kun godt og vel er kommet over fødslen
– De har været tjenstgørende på ikke mindre end 6 hold i Gaza.
Bortset fra en yndig kone De har hjembragt derfra, hvad har De så
lært af opholdet?
- Jeg har lært mange, ting under mit ophold i Gaza, bl.a. tolerance
over for fremmede folkeslag og deres skikke. - Kammeratskabet har.
haft stor betydning for mig dernede, ellers havde jeg nok heller ikke
kunnet holde ud i 3 år under de forholdsvis primitive forhold.
- Jeg har også lært at tro på FN; det har. dog været mig en skuffelse, at FN har måttet give op over for den sidste udvikling i Mellemøsten, men jeg tror og håber, at FN-styrkerne påny snart må rykkeind
i området.
– Det er almindelig kendt, at de unge mennesker går i FN-tjeneste
for oplevelsen og pengenes skyld, men tror De ikke, at det alligevel
bunder i en slags idealistisk følelse, måske dog først efter hjemsendelsen?
- Jo, jeg tror da bestemt, at idealismen først er kommet efter hjemsendelsen, og der var slkkert ikke mange, der dengang spekulerede på,
hvorfor vi var der. De fleste tog vel nok derned for oplevelsens skyld,
for pengene var nok ikke hovedsagen. Sådan er det sikkert stadig,
men idealismen kommer alligevel, efter at man har gået herhjemme
nogle år og begyndt at tænke tingene igennem; det synes også at kunne ses af indmeldelserne, idet lokalforeni ngens medlemmer, eller i
hvert fald de fleste af dem, har været hjemsendt i mere end 5 år.
– Egon Bak, til lykke med lokalforeningen!
-Tak! Jeg håber, vi snart kan lykønske flere nye lokalforeninger
rundt om i landet.
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Lokalforeningsformænd

Fra

Til

Egon Bak

1969

1976

Frede Petersen

1976

1978

Egon Bak

1978

1990

Arne Christensen

1990

1994

Jan Sørensen

1994

1996

Sten Boye Poulsen

1996

1999

Egon Bak

1999

2002

Jan Sørensen

2002

2005

Sten Boye Poulsen

2005

2010

Bjarne Ramsing Lorenz

2010

2019

Frede Pedersen

Jan Sørensen

Sten Boye Poulsen
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Egon Bak

Bjarne Ramsing Lorenz

Lokalblad
Fra februar 1975 og frem til og
med 1985 udgav lokalforeningen
sit eget blad. De første mange år
udkom det med 6 numre om
året.
Her var så mulighed for at bringe stof, der ikke var plads til i
Den Blå Baret.
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Aktiviteter
Foreningen havde gang i mange
aktiviteter i åres løb. En af de
’store’ var den den årlige skovtur til Nørreskoven i august.
Det var hele familien, der her
var kommet i skoven. Der var
aktiviteter for alle og på tværs af
generationerne.

Derudover var der aftenarrangementer, som regel med visning
af billeder fra de forskellige missioner. Det var dog Gaza, Cypern og Congo, der ligesom var
de fremherskende.
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Skydning
Skydning har i alle årene været
en fast del af foreningens program.
I de første mange år kunne der
være op til 10-12 skydninger om
året i det vi deltog i de omkringliggende skytteforeningers korporationsskydninger.
Dertil kom en årlig skydning
med det lokale hjemmeværn på
Nordals. I mange år var også
damerne med til denne skydning, men en stramning af reglerne gjorde, at det kun var for
medlemmer uddannet i
’våbenbrug’.
Med tiden er en del skydninger
gledet ud, men der gennemføres
stadig et par skydninger om året
i foreningsregi.

De Blå Baretter opstillet til briefing

Præmieoverrækkelse

Der må skydes
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Juleskydning

Ved juleskydningen blev der
skudt på en lidt speciel skive.
Det gav os problemer med at
ramme rigtigt og Egon havde sit
bøvl med at udregne resultatet

Egon byder velkommen
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Så er det lige med at finde pletten

March-ture
I sidste halvdel af 70’erne blev
marchture det helt store hit.
Lokalforeningen var med på noderne omtrent fra starten. Vi
havde valgt at deltage i Alsmarchen, der var en 2-dages march.
Forud for marchen havde vi så et
par aftener med træningsmarcher.
Det var dog ikke kun Alsmarchen vi deltog, men i de følgende par år tog vi ud til rigtig
mange marcher både nord og
syd for grænsen.
Landsforeningen gik med på
bølgen og oprettede De Blå Baretters March. Det var så meningen at hver lokalforening skulle
arrangere marchture i lokalområdet.

Vi gik uden hensyn til vejret. Vi holdt modet oppe med en ’lille en’ fra
tid til anden. Hverg ang det skete truttede Frede i hornet. Der var en
del larm på Nordals den dag.
Sønderjylland var også med på
vognen i en årrække ind til interessen for marchture så at sige
falmede lidt.
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Bowling
I slutningen af 90’erne fik foreningen en ny aktitivitet på programmet: Bowling.
I den første tid gik bowlingaftenerne på skift mellem, Sønderborg, Aabenraa og Kruså,
men inden længe lagde vi os fast
på Kruså Bowlingcenter, og det
har været fast, at der har været
bowlet sidste mandag i måneden.
Det skulle vise sig at være en
god ide, dels dukkede der medlemmer op, som vi ikke før havde set, men vi fik også ny medlemmer, som så oven i købet
blev aktive.
Lige efter nytår afholder bowling nytårskur med lidt bowling
og kammeratligt samvær bagefter.
Før sommerferien afsluttes der
også med en bid brød og kammeratligt samvær.

Blev det en ’strike’?

Afterbowling
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Andet
Juletræsfest
I en årrække - medens et stort
antal af medlemmerne havde
hjemmeboende børn, afholdt vi
julttræsfest.
Det var altid et nogen hyggelige
eftermiddagstimer.

Firmabesøg
Fra tid til anden har vi også været til rundvisning på forskellige
virksomheder i området.

Der danses om juletræet

Hos Fuglsang i Haderslev blev der både set på
produktion og serveret smagsprøver
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Den 15. juni 1977 fik foreningen sin første fane.
Den blev overrakt ved en højtidelighed på Sønderborg kaserne med god deltagelse af foreningens medlemmer.

Formand Frede Petersen med den ny fane.
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Sommerstævner

Sønderborg 1978

Startskuddet til foreningens
sommerstævner blev givet i forbindelse med Nordisk stævne i
Jægerspris 1976.
Sønderjylland har haft fornøjelsen af at være vært ikke mindre
end 4 gange i sin 50’års historie:
1978 - Landsforenignen 10 år
1983 - Landsforeningen 15 år.
1995 i Nordborg og
2005 i Søgård.
Tur til Frøslev-lejren og grænsehandel

Sønderborg 1978: Råygge på campingpladsen fredag aften
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Frede Petersen, lokalforeningsformand

WK Winther, landsformand

Torben Alsturp, landsforeningens første formand.

Underholdning ved Vos-pigerne

Festaften på Ulkebøl Forsamlingshus
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Sønderborg 1983
Det blev også lokalforeningens
opgave at fejre landsforeningens
15-års fødselsdag.
Sommerstævnet blev stadig afholdt under forholdsvis primitive
former. Vi havde fået arealer på
Søndevang i Ulkebøl stillet til
rådighed for campingfolket.
Selve festen blev afholdt på Ulkebøl forsamlingshus.
Fredag aften var der grill og asfaltbal.

Stævnet åbnes officielt ved
borgmester Alfred Krogh
Pedersen.

Der udveksles soldaterminder.
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Uddeling af diplomer for 15 års
medlemskab af foreningen.

Formand Egon Bak byder velkommen.

Modtagere af foreningens fortjenstmedalje for godt arbejde for foreningen.
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Sommerstævne i Nordborg 16.-18– juni 1995
Avisen skrev:

I weekenden den 16.-18. juni
dannede Nordborg skole rammen
om indkvareringen af det store
kontingent tidligere FN-Soldater,
også kaldet "De Blå Baretter",
som i stort tal strømmede til
Nordals for at deltage i det store
UN-stævne.
Det var oprindelig arrangørernes
plan at indkvarteringsbasen skulle være Luffes Plads, men som i
så mange andre tilfælde havde
vejrguderne forpurret denne plan,
og man ændrede i hast adressen
til Nordborg skole.
Lørdag formiddags store begivenhed var den imponerende
flotte fællesmarch gennem Nordborg med faner i stort antal og
klingende militærmusik i spidsen
for de mange soldater med deres
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iøjnefaldende klædelige blå baretter. Denne march foregik efter
den indledende åbning lørdag
morgen af stævnet, og målet for
marchen var Nordborg Rådhus,
hvor kommunens førstemand,
borgmester Jens Møller Madsen
sammen med en del øvrige offentlige personer stod klar til at
modtage de mange tidligere FNsoldater.
EFter velkomst ord fra borgmesteren og overrækkelse af gave
replicerede landsformand Thorkild Kay fra Horsens på gæsternes vegne, og derpå var der tid til
en hyggestud og indtagelse af en
forfriskning, inden man forlod
rådhuset. Thorkild Kay kunne
oplyse, at han fandt forholdene
rigtig gode til et sådant stævne,

samt at næste sammenkomst skal
finde sted på Østersøens perle,
Bornholm.
Eftermiddagen brugtes til at hygge sig i godt selskab med de
sædvanlige "vildt overdrevne
soldaterhistorier", og det er blevet til rigtig mange siden det
første kontingent danske FNsoldater blev indsat i Gaza i
1956.
Aftenens festmiddag forgik på
Nørherredhus, og søndag var der
planlag feltgudstjeneste under
medvirken af en præst fra Sønderborg, så blev det så småt henimod den tid, hvor de 240 deltagere skulle bryde op for at drage
hjem, mange gode minder og
oplevelser rigere.

Fra stævnet i Nordborg

Nordborg 1995
Marchen er startet fra campingpladsen
gennem Nordborg til rådhuset.
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Sommerstævne 2005 i Søgårdlejren
Ved stævnet i 2005 blev alle sejl
sat til.
Stævnet blev afholdt på Søgårdlejrens område. Her var både
mulighed for indkvartering, teltslagning og afholdelse af festaften.
Dertil kom så, at der var parade
gennem byen fra slottet og op til
rådhuset, hvor vi blev modtaget
af borgmester A.P. Hansen

Campisterne stiller op
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Opstilling til officiel åbning af sommerstævnet
2005

Fra marchen gennem Sønderborg.

24

Velkomst ved borgmester AP Hansen
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Fredag aften med uformel hygge
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Kontaktudvalget ved Sønderborg garnison.
Kontaktudvalget repræsenteret ved soldaterforenninger, HJV og andre forsvarsvenlige foreninger i Sønderborg. De Blå Baretter var med fra 1976. Det var kontaktudvalgets hovedopgave at koordinere højtidligholdelsen af militære mindedage i området.
Ved kasernens nedlæggelse fortsatte udvalgets arbejde i Kontaktudvalget for bevarelse af militære traditioner i Sønderborg. I det omfang det er muligt deltager lokalforeningen med fane.

22. februar ved Bøffelkobbel

18. april Dybbøl Banke

4. maj Frøslevlejren

5. maj Christianskirken, Sønderborg
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FN-dagen, 24 oktober
5. september Sønderborg

Våbenstilstandsdagen 11. november
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Her var vi først
Elektronisk kartotek
Dette er det første forsøg på at ’liste’ vores medlemmer på EDB.
16Kb RAM og kassettebånd som lagermedie.
Printeren var ikke noget at skrive hjem om.
Det lykkedes dog at få udskrevet en medlemsliste med medlemmerne opdelt efter hold.
En ny computer gjorde, at vi nu kunne registrere
medlemmerne, skriv adresselabel og udskrive
girokort.
Et par år efter fulgte landsforeningen trop.

Hjemmeside
Også her var vi på forkant. Det kom sig for en
stor del af, at Sønderborg kommune gerne ville
være spydspids med hensyn til at komme ind i
EDB-alderen.
Oprettedelse og vedligehold af hjemmeside var i
98 (?) en retbekostelig affære. Vi fik et tilskud
på kr. 3000,- til opstart og 1 års abonnement.
Siden har ændret udseende adskillige gange i
årenes løb. Sådan lidt i retning af løbehjul, cykel, knallert, bil og sidst formel 1 racer.
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