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Ceremoni på den
Canadiske kirkegård
Dagens rute gik igennem Groesbeek og via den
Canadiske Kirkegård, og traditionen tro var der
mange officielle delegationer, der ønskede at
vise deres respekt for de faldne soldater.

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.

Tredjedagen er lidt speciel for mange af de militære
gængere. For hvis man tager sig tid til at stoppe op
ved den Canadiske kirkegård, og gå ind og bruge et
par minutter, så rammes man af den helt specielle
stemning.

De tre skandinaviske delegationer viste også, vanen
tro, i fællesskab deres respekt ved en ceremoni på
kirkegården.

For der ligger 2619 faldne soldater fra anden verdenskrig på den Canadiske kirkegård, og derfor kan de
færreste undgå at reflektere over, at der på Kirkegården ligger så mange ”tidligere kollegaer”, der mistede
livet i kampen for fred og frihed, demokrati og menneskerettigheder.
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I år var det Norge, der stod for arrangementet og
de havde udvalgt et marchhold, der var fane- og
æreskommando, mens det danske musikkorps, ved
Birger Åen, spillede Last post.
De tre kranse blev lagt af generalerne Roland Ekenberg og Finn Winkler og oberst Jo Inge Aambakk fra
henholdsvis Sverige, Danmark og Norge
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En usædvanlig gænger- Gæt en film!
skade
1: I saw my whole life passing by, and it wasn’t even
interesting.

2: Toto I don’t think we’re in Kansas Anymore
3: Det er en syg høne, der har lagt det æg der

Hip Hurra - det min
fødselsdag
Jørgen Brokholm Madsen - 29 år - OMI

De fleste gængere der laver et stop ved SAN på
rastepladserne, gør det for at få tilset de nederste
regioner.
Så derfor må SAN på RAST i går have kigget en ekstra gang, da Finn Kjærgaard Simonsen kom ind med
sin gængerskade.
For han gav dem mulighed for at løfte blikket lidt højere op, i det han havde brug for at få tilset sin albue.
Så gængerskader rammer ikke kun fødderne.

Svar: Gæt en film!
De tre film igår var.
1: Den eneste ene
2: Top Gun (1986)
3: Grease (1978)

Danske soldater
chokerer løve
Når gængerne på et hold skal gennemføre 4 X 40 km
på fire dage, så er det vigtigt, at man holder moralen
og holdånden høj.
Det er der uden tvivl mange måder at gøre på. En af
de lidt mere specielle stod Team Baloo for på andendagen.
For da de passerede en parkeret bus opdagede holdfører Jens Østrup, at der stod en mand i et løvekostume på bustaget og brølede ud ”sidste mand oppe på
bussens tag er en tøsedreng”, og straks var halvdelen
af holdet på vej op ad bussens sider.
Rygtet fortæller, at det var Jesper Nielsen, der var
første mand oppe ved løven; men hvem der var sidste
mand; det siger rygtet ikke noget om.
En lettere chokeret mand i et løvekostume kunne
godt se humoren i det, og fortalte glædeligt, hvor
bussen ville stå langs ruten på tredjedagen.
Så måske skal kunststykket gentages igen.
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