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Kransenedlæggelse på den
Canadiske Kirkegård
I år var det Norge, der stod for den traditionelle
fælles skandinaviske ceremoni på den canadiske
kirkegård.

I løbet af dagen blev kirkegården besøgt af mange
officielle delegationer, der præcis som den skandinaviske ønskede at vise deres respekt, men også af
mange hold og af mange enkeltgængere.
Man fornemmede tydeligt, at stemningen på den
Canadiske kirkegård ramte de mange besøgende
gængere og delegationer, og mange fik reflekteret
over, at der på Kirkegården ligger over 2600 ”tidligere kollegaer”, der mistede livet i kampen for fred og
frihed, demokrati og menneskerettigheder.
På samme måde, som mange af deltagerne selv - og
deres kollegaer og kammerater - har gjort det, og for
nogles vedkommende har betalt den højeste pris.

Elektronisk evalueringsskema
Tingene er ikke helt
som de plejer.

Men fane- og æreskommando bestod af det danske
hold ’Idrætsforeningen Flyvestation Karup’, hvor
Jens Østrup er holdfører.
De tre kranse blev lagt af chefen for det svenske
hjemmeværn, brigadegeneral Roland Ekenberg, chefen for Dansk Nijmegen Kontingent, oberst Mogens
Bech og chefen for det norske hjemmeværn generalmajor Kristin Lund.
Herefter spillede Birger Aaen fra det danske hjemmeværn ’Last Post’.

Informationssektionen:

For normalt har alle
gængere modtaget
et evalueringsskema
i forbindelse med
Nijmegenmarchen,
som skulle afleveres
til staben ved Dansk
Nijmegen Kontingent.
Men fra og med i år, så er Dansk Nijmegen Kontingent gået endnu et skridt ned af den digitale vej og
det betyder, at evalueringsskemaet er blevet elektronisk.
Så alle gængere vil modtage en mail efter hjemkomst
til Danmark, hvor det vil fremgå, hvordan man kan
udfylde evalueringsskemaet i år.

e-mail presse@nijmegen.dk		

tlf: +45 72 42 16 05

Man lærer noget på hver marchdag
Dette gælder også for Bent (Betjent) Jepsen fra
Marchteam Sønderjylland, der ellers har gået
Nijmegenmarchen seks gange tidligere.

da det nu var anden dag i træk, at de var det første
danske team til at komme tilbage til lejren.
Men det er nu ikke det vigtigste for Marchteam
Sønderjylland, for som Bent Betjent siger.
- ’Målet er ikke at komme hjem først, målet er at få
alle med hjem.’
Som et lille kuriosum kan nævnes, at Marchteam
Sønderjylland allerede ser frem til Nijmegenmarchen
2016 og marchens 100 års jubilæum, for der kan
teamet fejre 25 års jubilæum, hvis det er med de
næste tre år. Og hvis Bent selv gennemfører fra i år
og frem til 2016, så vil det år være Bents tiårs jubilæum som gænger.

Vejrudsigten
Men på onsdagens marchrute faldt det Bent og resten
af holdet for øje, hvor mange af de civile gængere
det var, der gik i pink lige netop den dag.
Nogle af de mere iøjefaldende var to kvinder, der
var klædt ud som lidt alternative politibetjente (se
billedet). Men undervejs på ruten kunne man også
se mænd i pink mavedanserkostumer og forholdsvis
mange gængere, der bare havde forskelligt pink på
eller med på marchen.
Det er ellers lidt imponerende, at Marchteam
Sønderjylland nåede at registrere ’pink wednesday’,

Dagens ord
Knarvorn
Betydning: En arrig, muggen og gnaven person
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