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Øget samarbejde på
Rast
Ved årets Nijmegenmarch er der et tættere
samarbejde ved rast end tidligere år. For som
noget nyt, så mødtes de norske og danske rasthold allerede i Søgaard, hvor de i fællesskab fik
pakket og klargjort materialet, som skal bruges
under de fire dages Nijmegenmarch.

Båndene blev allerede i Søgaard så stærke mellem
de to nationers rastpersonel, at de norske hjælpere
valgte at køre ned til Nijmegen sammen med de rasthold, som de var tilknyttede.
Dermed er det første år, at de norske hjælpere er blevet fuldt integrerede på rast-holdene. Nordmændene
har også valgt at blive ude sammen med danskerne
alle fire dage, i stedet for at tage tilbage til lejren om
eftermiddagen, og så møde ind igen næste morgen,
som ellers har været tidligere års kutyme.
Så det nye tætte samarbejde er fra første sekund
blevet en succes, og forhåbentlig er dette starten på
en ny god tradition; og starten på et endnu tættere
samarbejde mellem de nordiske landes kontingenter.
Hoffmann (på billedet) er ude ved Rast 1. Det er
første år han er med i Nijmegen; men synes det er
en skøn oplevelse og glæder sig til at servicere både
danskere, svenskere og nordmænd.
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Kram og gensynsglæde
på Rast 1
Når både cykelordonnanser, gængere og staben er
fyldt med gengangere fra tidligere år, bliver førstedagens gensyn på rastepladserne et ekstra glædeligt
gensyn.

Der skulle derfor findes tid til et kram og en lille
hyggesludder med de mange kendte ansigter, inden
gængere og cykelordonnanser fortsatte på dagens
marchrute og videre mod flere kendte ansigter og
mere gensynsglæde på de næste rastepladser.

Første danske gænger
på første rast i år
Rast 1 skulle ikke spejde
længe efter den første
dansker. For ganske kort tid
efter de var helt klar til at
servicere de mange gængere,
og lige havde hilst på første
svensker og nordmand, så dukkede Knud Erik Morthorst op
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Ekstra medalje overrakt efter paraden

Gæt en film!
1: Pølser har altid fascineret mig. Man kan vel nærmest sige, at der er noget mytologisk ved at dræbe
et dyr og så håne det ved at stikke det op dets egen
tarm
2: Good morning, and in case I don’t see you, good
afternoon, good evening, and good night
3: All work and no play makes Jack a dull boy

Efter mandagens parade var der en enkelt ekstra medaljeovverrækkelse.
Det drejede sig om 25. års medaljen for medlemsskab
af Sjællandske Livregiments soldaterforening.
Modtageren, F.K. Simonsen fik dermed mulighed for
at øve sig lidt inden næste års Nijmegenmarch. For
hvis han gennemfører i år og tager med til 100. års
jubilæet næste år, vil det være hans 25’ende år som
marchgænger.
Derudover har han også gennemført MAKONI to
gange.
F.K. Simonsen startede som værnepligtig tilbage i
59-60 i Marine Region Bornholms Værn, og endte kort
efter værnepligten i Sjællandske Livregiment.

Svar: Gæt en film!
De tre film igår var.
1: Apocalypse now (1979)
2: Coming to America (1988)
3: Psycho (1960)
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Facebook
Dansk Nijmegen Kontingent er kommet på Facebook,
og vi håber, I vil være med til at skabe liv omkring
siden og Dansk Nijmegen Kontingent.

Siden kan findes ved at søge
på Dansk Nijmegen
Kontingent på
Facebook.
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