Mindeord for konstabel Tore Skaaning Jaszcyak Munk

Det er med største sorg at Ruder 4 kompagniet i går 22. juni 2017 måtte tage afsked med Tore Skaaning
Jaszcyak Munk.
Vi i kompagniet har måttet sige farvel til en god kollega, en ven, en soldaterbror og en særlig person.
Under en marchtest afveg Munk fra ruten, han blev dårlig og faldt om. Der blev alarmeret til 112 og
gennemført livreddende førstehjælp, men hans liv stod desværre ikke til at redde.
Munk var først og fremmest en glad person. Uagtet hvilken situation man fandt ham i, så smilede Munk.
Soldaterlivet passede Munk. Skulle man måle Munk på hans engagement og vilje ville han være højere end
skyerne. Sådan var det både overfor hans job og hans venner. Han ville soldaterlivet og soldatergerningen
med en styrke, der bør stå som eksempel for andre.
Han var en, der gerne ville have det bedste ud af livet, altid. Munk var af de første, når der skulle hygges,
men samtidig også en af de første, når der skulle arbejdes.
Han var ikke højtidelig og tog livet som det kom.
Munk var en af de mere erfarne soldater i sin deling. Han havde ligeledes været udsendt med sin deling til
Kosovo.
Der er mange relationer til Munk; For nogle er det en dedikeret søn, der er gået bort, for andre en god ven,
et kært familiemedlem eller en hengiven kæreste.
Vær ikke i tvivl, vi tænker også på ham. Vi vil huske ham. Både med sorg, men også for de gode gerninger,
for de gange han har fået os andre til at grine og for de gange han har været der til at støtte.
Tiden der kommer vil være svær for alle pårørende. Vi tænker meget på jer efterladte, og forbereder
samtidig os selv på at tage afsked.
Jeg tror Munk gerne vil huskes som han var, en dedikeret soldat, en der spreder glæde og en man kan
regne med. Således vil jeg huske ham.
Dragon Tore Skaaning Jaszcyak Munk… du vil blive savnet.

Kaptajn Rasmus Andersen
Chef for 4. kompagni/ II panserinfanteribataljon
Jydske Dragonregiment

