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Piece of cake

Men har du slet ikke været udfordret
undervejs?
- Jo, på de lange Makoni distancer. 68 km på
en dag er hårdt, og så er de lange lige
distancer, som man ikke kan se ende på,
hårde.
Og Nijmegen 2013?
Helt sikkert, hvis jeg kan få fri til det!

Kampen med mudderet
Hvis gængerne synes, at mudderet på
rastepladserne har været en udfordring, så er
det intet imod, hvordan personellet fra Rast og
Sanitet har oplevet det.
For eksempel sad nogle af køretøjerne på
tirsdagens Rast 3 så fast i mudderet, at det
hidkaldte hollandske bjergningskøretøj i første
bjergningsforsøg satte sig fast, så der måtte
rekvireres yderligere et bjergningskøretøj.
- Det her er bare ”a piece of cake” og en ren
fest. Ordene kommer efter afslutningen af
anden dagens march - fra 18 årige Frederikke
Martensen.
Frederikke kom med i
Hjemmeværnskompagni Haderslev Nord i
februar og er fortsat i gang med sin
grundlæggende uddannelse. Men
sideløbende med den - og med den
landbrugsuddannelse, som hun er i gang med
civilt - har hun trænet til og deltaget i Makoni.
Inden da havde hun marcherfaring fra
Hærvejen som spejder, og når hun kommer
hjem fra Nijmegen, skal den grønne rygsæk
da også straks skiftes ud med en af spejderslagsen, og så er det ellers bare af sted på to
ugers lejr.

	
  

Alt i alt betød det, at holdet først kl. 02.00 var
færdige med at etablere onsdagens Rast 3
med åbningstid ”i kampklar stand” kl. 07.45.

Tirsdag erkendte hollænderne, at onsdagens
Rast 2 var så våd, at den måtte klædes ”i
panser og plade”.
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En højtidelig stund

Hjælp med at skrive historien

I år var det Danmark, der stod for den
traditionelle fælles skandinaviske ceremoni på
den canadiske kirkegård fra den anden
verdenskrig på ruten mellem Rast 2 og 3.

I 2014 er det 50 år siden, at det første danske
militære hold, et hold fra Kvindeligt Flyvekorps,
deltog i Nijmegenmarchen, og i den anledning
vil Dansk Nijmegen Kontingent udgive en
publikation.

Fane- og æreskommandoet bestod af de to
Makoni hold, og de tre kranse blev lagt af
chefen for det svenske hjemmeværn,
brigadegeneral Roland Ekenberg, chefen for
hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler og
chefen for den norske Nijmegen delegation,
oberstløjtnant Morten Wroldsen.

2016 er 100 året for den første
Nijmegenmarch, og i den anledning vil de
hollandske arrangører selvfølgelig også
fremstille noget historisk materiale.
Så derfor denne opfordring til, at de af jer, der
har historisk materiale - avisudklip, dagbøger,
fotos, publikationer, souvenirs eller lignende,
fra de år, I har deltaget, som vi må låne, sender
materialet - til at beholde eller til kopiering - til
Dansk Nijmegen Kontingent, Odense Kaserne,
Sdr. Boulevard 21, 5000 Odense eller
kontakter os på presse@nijmegen.dk.

Se billeder - og følg med

Herefter spillede Ove Sørensen fra
Hjemmeværnets Musikkorps Nykøbing-Mors
Last Post.
I løbet af dagen blev kirkegården besøgt af
mange officielle delegationer som den
skandinaviske, at mange hold og af mange
enkeltgængere.
Man fornemmede tydeligt, at mange for en
stund reflekterede over, at her ligger ”tidligere
kollegaer”, der mistede livet i kampen for fred
og frihed, demokrati og menneskerettigheder.

Nyhedsbrevene Godt Gået og udvalgte billeder
er løbende lagt ud på www.nijmegen.dk, så det
er muligt at se og printe dem, når I kommer
hjem.
Nijmegen.dk opdateres løbende hele året med
oplysninger om blandt andet regionale
informationsmøder om det kommende års
march, tilmelding, kontrolmarcher og
selvfølgelig alle oplysninger om det kommende
års march.
Informationer om forslag til historier og lokale
Nijmegen aktiviteter - forberedelser til det
kommende års march eller lignende modtages gerne på presse@nijmegen.dk.

På samme måde, som mange af deltagerne
selv - og deres kollegaer og kammerater - har
gjort det, og for nogles vedkommende har
betalt en høj pris.
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