
 
 
 
      Julebrev 2019 

Rigtig god jul og godt nytår til alle danske POPS’ er,                    
 

Det er med stor sorg, at vi har måttet sige farvel til vores ven, tidl. bestyrelsesmedlem og 
æresmedlem igennem mange år, Bent ”Post” Jakobsen. 
 
Bent ringede til mig i september og fortalte at han havde fået sit sidste spring på Bybjerg, som sidste 
mand i Caravanen, og derefter havde han foræret sit grej til NFK, og sagt tak for denne gang. 
 
Tove ringede så i sidste måned med den sørgelige nyhed, at Bent var død efter kort tids sygdom, 
og efter eget ønske, var bisat i stilhed. 
 
Vi har alle sammen kendt Bent som en rigtig god ven og kammerat, der altid var parat til at give en 
hjælpende hånd, og når vi holdt vore POPS-fester, var man altid sikker på at få en god historie eller 
flere. Hvordan han kunne huske alle de historier, er mig stadig en gåde. 
 
Bent var meget aktiv, og sprang med i mange WPM’s rundt omkring i verden. Fra Australien til 
Canada, og alt derindimellem. Det mest spektakulære var nok WPM i Jordan i 1997, hvor han med 
stolthed fortalte at have sprunget sammen med prinsen fra et jordansk Herkules fly.  
 
Jeg er ikke sikker på, at vi kan ligeså mange historier som Bent kunne, men vi vil altid mindes Bent 
med glæde. Bent vil i mange år fremover give anledning til at sige: ”Kan du huske ….?” 
 
Æret være Bents minde. 
 
Bestyrelsen har ansøgt DFU om midler og landsholdsdragter til de POPS’er der skal deltage i WPM 
i England i 2020. I skrivende stund har vi ikke fået svar, men vi vil give lyd når og hvis. 
 
POPS 2020 vil foregå på Maribo flyveplads med Faldskærmsklubben.DK som værter.  
I weekenden 1-2 august 2020 vil vi få glæde af deres C208 Caravan, men mere om dette  til næste 
år. 
Det er vigtigt at I allerede nu sætter plads af i kalenderen, da det er lidt tidligere en det plejer at være. 
 
De bedste hilsner 
John Holstein 
TOP POP DK  
 

 
 


