NIJMEGENMARCHEN 2016

NUMMER 2 - MANDAG

Dansk Nijmegen
Kontingent er formeret
Mandag formiddag kl 09.00 var der traditionen
tro en parade for de danske deltagere, hvor
Dansk Nijmegen Kontingent blev formeret.
Når man inkluderer musikkorpset og staben,
så består årets Danske
Nijmegen Kontingent af
over 600 deltagere fra alle
dele af forsvaret, herunder
Beredskabet og Hjemmeværnet.
Yngste deltager er 18
år og ældste gænger er
76 år, og vi spænder fra
menig til oberst blandt de
forskellige hold og enkeltgængere.

Kontingentchef oberst Mogens Bech havde undervejs i
sin velkomst enkelte formaninger til gængerne:
-Vi deltager som uniformeret personel og repræsenterer vores enhed, vores værn og dansk forsvar, med
personel fra stående styrke, frivillige og reserve.
Hjemme er vi i gang med skift af uniformer, så vi har
en vis blanding af uniformer, men uanset om I har
den ene eller anden uniform på, så bær den med den
værdighed og militære anstand, der forventes - ikke
kun af vores egne kollegaer, men også andre landes
deltagere - militære såvel som civile.

Det særlige ved i år er, at det er 100. gang marchen
gennemføres, idet den allerførste march var i 1909,
men marchen blev afbrudt i forbindelse med de to
verdenskrige.
Der er gjort meget ud af jubilæet fra Hollændernes
side, og vi håber på, at I vil være med til både at
nyde og fejre dette på bedste vis.
Undervejs i paraden var der en hyldest til to Jubilarer
i år:
Finn Kjærgaard Simonsen, Individuel og
Steen Frimann Sejersten, Makoni2, der begge delta-
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ger for 25’ende gang.

Kontingentchefen sagde ydermere.
-Vi er rigtig mange mennesker i lejren og ude på ruterne, og det skal nævnes her, at vi på rastepladserne
også støtter vores kollegaer fra Norge og Sverige, så
der kan være ganske travlt, når I kommer til en rasteplads - vis hensyn.
Slutteligt rundede kontingentchefen af med
-I ønskes alle nogle gode dage her i Nijmegen, hvor
fokus naturligt må være på de mange kilometer ude
på landevejen.
Husk også, at benytte lejligheden og festlighederne
til, at nyde den smukke hollandske natur, knyt venskaber og skab netværk.
Vær stolte af Jeres egen præstation, når I på fredag
vandrer mod målstregen fra Charlemagne og ind mod
byen ad “Via Gladiola”.
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Team MAKONI ankommet til Heumensoord
En udfordrende, svedig og 650
kilometer lang march gennemført som opvarmning til den lille
hygge march i Nijmegen på 4x
40km.

Sanitet har ordet
I saniteten glæder vi os igen i
år til at servicere de gængere,
der måtte få behov.
Der vil være sanitetsfolk på
alle rastepladserne.
Lægerne vil også være at
finde på ruten, og vil forsøge
at møde gængerne på rastepladserne.

Der startede lidt over 72 deltagere fra Danske, Norske, Svenske og Hollandske kontingenter,
67 gennemførte hele den lange
march fra Kastellet i København
og frem til Heumensoord Lejren
i Nijmegen.

Hvis der undervejs på ruten opstår behov for lægehjælp, kan man ringe til VO-SAN på +45 41 90 59 04
– så vil lægen møde jer på næste rast.

Indmarchen i Heumensoord blev fulgt af mange af
lejrens andre gængere, der med jubel og tilråb hyllede deres kammerater.

MEN husk altid at ringe 112 ved akut behov for hjælp!
Ved behov, for hjælp når I kommer tilbage til lejren,
bedes i komme til sanitetsteltet hurtigst muligt efter
hjemkomst til lejren.
Åbningstiderne vil være:
Man - Tors 15.00 - 20.30
Fre 15.00 - 19.00
Husk i den forbindelse, at I ikke skal stille jer op i
køen ved indgangen, men gå direkte ned til det danske område ved sanitetsteltet og stille jer i kø der i
stedet for.

Efter en kort parade og fine lykønskninger fra kontingentchef og oberst Mogens Bech var der glade gensyn med familier og venner, og ikke mindst soldaterkammerater af forskellig nationaliteter.
Afslutningen på MAKONI marchen var søndag aften
med hyggelig reception med Dansk Nijmegen Kontingents ledelse, familier og få indbudte venner.
MAKONI teamet 2016 splittes herefter op og følger
Nijmegen Marchen under deres egne landes kontingenter.
Slutteligt
bemærkedes
det iøvrigt, at
man kunne
se i øjnene
på MAKONI
gængerne at
de er kommet ned til
varmen. For
de svedte eller var tæt på at svede - fra øjnene.
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Hip Hurra - det
min fødselsdag
Helene Hoe - Stab/Rast 1
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