Nijmegenmarchen 2012
Nummer 2 – mandag

Dansk Nijmegen Kontingent 2012 er
formeret!
- Undervejs vil enkelte kunne løbe ind i
personlige kriser, og her er det, at jeg vil
opfordre til, at det danske fællesskab virkelig
rulles ud, så alle hjælper alle med at komme i
mål.

50 år og 25 gange

Traditionen tro blev Dansk Nijmegen
Kontingent formeret ved en parade for alle
danske deltagere på pladsen ved spiseteltet
mandag formiddag klokken ni.
- De seneste årtiers danske indsættelser over
alt i verden har vist, at den danske
spidskompetence, der hedder march, nu er
mere nødvendig, end den var gennem mange
år, sagde kontingentchefen, oberst Mogens
Bech, i sin indledning.
Han glædede sig over, at kontingentet i år
består af cirka 600 fra alle dele af forsvaret,
herunder hjemmeværnet samt beredskabet –
inklusive stab og musikkorps. Yngste gænger
er 18 år (og har i øvrigt lige gennemført
Makoni som en af sine første meritter som helt
nyt medlem af hjemmeværnet), mens den
ældste er 79. Gradsmæssigt rækker
kontingentet fra menig til generalmajor.
Kontingentchefen havde også enkelte
formaninger til kontingentet:
- Vi deltager som uniformeret personel og
repræsenterer vores enhed, vores værn og
dansk forsvar, så optræd med den værdighed
og militære anstand, der forventes – ikke kun
af vores egne kollegaer men også af andre
landes deltagere – militære som civile. Og:

	
  

Seniorsergent Michael Rosenbæk fra
Sjællandske Livregiments Soldaterforening
blev ved mandagens parade hyldet for at
deltage i Nijmegenmarchen for 25. gang.
- I første omgang var det udfordringen, der
talte; kunne jeg klare det? Så blev jeg grebet
af stemningen…
Michael er ikke længere fast ansat i forsvaret
men på rådighedskontrakt og tjener sin løn
som selvstændig.
25 mere
Forude lurer endnu et jubilæum; dette er
nemlig 23. gang som holdfører for et hold, der
stort set udelukkende består af gengangere.
Og fremtiden?
- Ja jeg har jo sagt, at jeg tager 25 gangemed
oppakning og 25 gange uden, griner Michael.
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Makoni i mål

God håndhygiejne

Når vi er så mange mennesker samlet, som vi
er her under Nijmegenmarchen, er det vigtigt
med en høj hygiejnestandard, herunder en god
håndhygiejne.

Makonimarch gennem Nijmegen søndag.
Søndag eftermiddag nåede Makoniholdet i mål
- 650 km efter starten i Kastellet i København
den 30. juni - og blev modtaget i Camp
Heumensoord på behørig vis af familie og
kammerater.
- Det har været en super tur, siger en af
projektgruppens medlemmer, Jens Østrup.
- Det er dejligt at se, at de problemer, vi har
haft undervejs, er udefrakommende i form af
tæge- og insektbid. Ellers er vi blevet belønnet
for vores træning og disciplin, herunder at
holde fast i de korte pauser, også når
trætheden for alvor meldte sig..
På holdfører- og ordonnansmødet mandag
overrakte Chefen for Hjemmeværnet,
generalmajor Finn Winkler, sin Commanders
Coin til de fire medlemmer af projektgruppen
som en tak for deres indsats i forbindelse med
planlægning, forberedelser, træning og
gennemførelse.

For at understøtte den gode håndhygiejne,
bliver der igen i år udleveret en flaske Ceduren
Medigel desinficerende gel til hver enkelt.
Det er ethanolsprit i 85 % gelform. Flasken er
designet, så den passer i en lomme, og
gelformen bevirker, at produktet ikke løber og
er let at anvende, ligesom kontakttiden
forlænges, da gelformen nedsætter
fordampningen.

Støt soldater og pårørende
Igen i år sælger ADMIN armbånd og pins til
fordel for Støtte Til Soldater og Pårørende.
Foreningens formål er at skabe og opretholde
det økonomiske grundlag for ”Danske
Soldaters og Pårørendes Støttefond”.
Fonden skal yde økonomisk støtte til
pårørende til dræbte soldater og militært
personel - og til soldater, der er kommet til
skade i tjenesten.
Armbånd og beigefarvede sløjfer koster kr. 25
eller 4 euro.
Fem DK/NL pins for kr. 25 eller 4 euro.
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