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Landsformandens jule- og nytårshilsen 
 
 

Med udgivelsen af dette nummer af MEDDELELSER Nr. 193, Januar-Februar 2014 
siger vi farvel til 2013. 

 
I min seneste årsberetning vedr. 2012 på repræsentantskabsmødet i april nævnede 

jeg under virksomheden i det kommende år (2013) 3 områder, der efter min 
mening burde fokuseres på, nemlig 
 

 at fastholde medlemstallet på ca. 350 medlemmer, hvilket stort set er 
opfyldt. Vi har en naturlig afgang, men den er heldigvis modsvaret af 

optagelse af nye medlemmer i de enkelte kredse, 
 at styrke anvendelsen af de elektroniske medier, hvor vi i overvejende grad 

er gået over til kun at have medlemsbladet i elektronisk udgave på vores 

hjemmeside og kun efter særligt ønske – og mod betaling – udsender en 
printet udgave, og 

 at sikre det decentrale fokus gennem en modernisering af vore vedtægter. På 
dette område har Formandskabet efter input på repræsentantskabsmødet 

udarbejdet et forslag til nye vedtægter. Forslaget er i øjeblikket ”i høring” i 
de enkelte kredse, så man på respektive generalforsamlinger kan drøfte 

forslaget og komme med bemærkninger hertil, og at dette således 
gennemarbejdede forslag kan drøftes og vedtages på næste 
Repræsentantskabsmøde.  

 
Vi kan således se tilbage på et år med et godt og varieret kredsarbejde, hvor 

aktivitetsniveauet afspejler de faktiske muligheder i kredsene. Vi er kommet 
fornuftigt gennem en række personudskiftninger, både i kredsene, i formandskabet 
og på de vitale funktioner redaktør og webmaster – og umiddelbart kan jeg se 

tilbage på et godt år for foreningen. 
 

Det skyldes ikke mindst det solide, decentrale arbejde, der gennemføres i kredsene, 
og jeg vil benytte lejligheden til at takke kredsbestyrelser og medlemmer herfor. 
 

Vi vil også i det kommende år blive mødt med store udfordringer, men vi vil 
ufortrødent arbejde videre fra vores nuværende fundament for hele tiden at udvikle 

os i takt med tiden. Især medlemstilgang bør have fokus, for kun ved et fornuftigt 
medlemsgrundlag kan vi gøre os forhåbninger om fortsat at nyde 
samarbejdspartnernes respekt. Og det er en afgørende forudsætning for vores 

fortsatte eksistens og gennemslagskraft. 
 

Jeg skal derfor opfordre alle kredsbestyrelser og også de enkelte medlemmer til at 
gøre, hvad der overhovedet står i deres magt for at skaffe fornyet tilgang til 

foreningen – til gavn for de enkelte kredse og for helheden.   
 
Jeg ønsker alle medlemmer og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår, og jeg 

ønsker kredsene fortsat god vind med aktiviteterne i det kommende år. 
 

Jørgen Sverker Nilsson, 
Landsformand     
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Københavns Kreds 
 

Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV. 

 4431 2624  2078 2624 -  erling.flebbe@gmail.com 

Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød. 
 4976 1217 - : brix.knudsen@mail.dk  

Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47, 1. th., 2610 Rødovre. 
 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk – Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 1127 7322. 

Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 

3000 Helsingør.  4921 0119 -  raae1@mail.tele.dk 

 
 

Fra bestyrelsen 

Bestyrelsen holder møde næste gang den 21. januar 2014. Emner, som medlemmer 

mener bør medtages til behandling på mødet, bedes meddelt formanden eller øvrige 

bestyrelsesmedlemmer ikke 

senere end den 10. januar. 

Flagdagen på Kastellet 

torsdag den 5. september. 

Det er nu blevet en fast 

tradition, at flagdagen til ære 

for Danmarks udsendte 

markeres landet over. Fra 

Københavnskredsen 

overværede bl.a. formanden 

og foreningens webredaktør 

det arrangement i dagens 

anledning, som blev 

gennemført ved Monumentet 

for Danmarks Internationale 

Indsats siden 1948.  

 

Vi overværede kransenedlæggelsen og hørte udenrigsminister Villy Søvndals tale på 

vores ydmyge tilskuerplads på volden på den østlige side af Norgesporten. Udsigten 

derfra var rigtig fin, solen skinnede ned og næsten ikke en vind rørte sig. Med lidt 

snilde kunne alle dagens tilskuere, der havde taget opstilling oppe på voldene, 

mageligt have fundet plads rundt langs paradepladsen nede ved monumentet. Jeg 

tænker ikke de udgjorde den store sikkerhedsrisiko.   

      Erling Flebbe 


Husk at der er Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken søndag, den 5. januar 2014 kl. 

14:00. Arrangør er Folk & Sikkerhed. Der vil være et mindre traktement i Gamle 

Varmecentral efter gudstjenesten. 
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Kontingent 2014 
 

Kontingentet for 2014 er fastsat til kr. 150. Kontingentet bedes indbetalt inden 
udgangen af januar 2014 på foreningens bankkonto: reg. nr. 1551 kontonr. 1127 
7322. 

 
Opmærksomheden henledes på, at foreningen har fået ny bankkonto i år, så husk at 

rette i jeres netbanksystem, hvis I har indkodet det gamle kontonummer. 
 
Kontingentet kan også indbetales på foreningens girokonto nr. 6403182. Husk at 

anføre afsendernavn. 
Keld Meier Olsen 




Foredragssæson 2013-II 

 
Forsvarets materielle situation


Tirsdag den 8. oktober 2013 holdt chefen for Forsvarets Materieltjeneste 

(FMT), generalløjtnant Per Pugholm Olsen, foredrag om Forsvarets materielle 

situation set i lyset af de mange ændringer og besparelser, der er varslet.  

Generalløjtnanten gav først et kort rids af sine 30 år i Forsvarets tjeneste. Efter 

Flyvevåbnets Officersskole fulgte tjeneste ved HAWK Eskadrille 542. Siden hen 

stabskursus i USA, stabschef i Flyvertaktisk Kommando, fagstabschef i Forsvarsstaben 

og de seneste cirka 3½ år chef for FMT.  

Indledningsvis gav generalen 

en oversigt over de 

udenrigspolitiske 

begivenheder, som havde 

påvirket dansk 

forsvarspolitik og dermed 

kravene, ikke mindst 

materielmæssigt, til dansk 

forsvar. Overgangen fra et 

mobiliseringsforsvar til et 

antalsmæssigt langt mindre, 

men professionelt forsvar 

krævede en enorm omstilling 

på det materielmæssige 

område.             

                      

                              Generalløjtnant Per Pugholm Olsen 

Så fulgte operationerne i det tidligere Jugoslavien, reaktionerne på begivenheden den 

11. september 2001 og de følgende militære operationer, herunder senest de 

offensive bombemissioner i Nordafrika og operationerne ud for Afrikas Horn.  
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Da operationerne i Libyen begyndte, rådede Forsvaret over et antal bomber af den 

krævede type. Generalen blev da ringet op fra Forsvarskommandoen, som 

understregede, at de danske styrker under ingen omstændigheder måtte løbe tør for 

bomber. Kort efter blev han ringet op fra en anden myndighed med besked om 

endelig ikke at købe så mange bomber, at han risikerede at få nogen tilovers. Dette 

illustrerede efter generalens opfattelse klart, hvorledes man bliver præsenteret for 

uforenelige krav, men må tage en beslutning. Der blev brugt 1½ gange så mange 

bomber, som man lå inde med fra start.  

Fokus har ganske naturligt været på de internationale operationer, som selvfølgelig 

også har fået stor pressedækning. I det lys glemmes ofte de mange nationale 

opgaver, som Forsvaret også løser. Det forventes blot, at de løses rutinemæssigt. Det 

gælder fortsat søværnets og flyvevåbnets overvågning og suverænitetshævdelse, 

eftersøgnings- og redningsoperationer og de mange aktiviteter i Nordatlanten og 

Grønland samt en lang række andre opgaver, herunder bevogtningen af de kongelige 

slotte og Kastellet. Dagligt løses såvel de internationale som de nationale opgaver 

hver især af omkring 1.000 militære og civile medarbejdere.  

Mange nye, store udfordringer venter ikke mindst i forbindelse med oprettelsen af 

Arktisk Kommando, nye sejlveje, beskyttelse af råstoffer og den stadig stigende trafik 

af krydstogtskibe i grønlandske farvande.  

Forsvaret forventes at råde over en knivskarp krigsmaskine klar til at blive brugt, hvis 

politikerne beslutter det. Forsvaret har ca. 11.000 køretøjer, 100 skibe og 135 fly. 

FMT skal til enhver tid materielmæssigt kunne understøtte de operative behov 

defineret af de operative kommandoer. Samtidig skal pengene bruges så effektivt som 

muligt. Udfaset materiel skal i videst muligt omfang sælges til politisk godkendte 

købere. FMT skal blive bedre til at udvise godt købmandskab ved at lave gode 

kontrakter. En del erfaring og ekspertise på dette område gik desværre tabt ved 

sammenlægningen af de tre materielkommandoer. Ensartede værksteder, som hidtil 

har været drevet af de enkelte værn, skal sammenlægges. Men til syvende og sidst 

handler det desværre også om betragtelige reduktioner på personalesiden.  

Generalen kom derefter ind på planerne om organisationsændringer og 

understregede, at alle modeller har fordele og ulemper. Det står imidlertid fast, at 

verden har ændret sig, og vi har ikke råd til at drive Forsvaret som før. Personligt 

kunne han se en fordel for FMT, hvis Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen 

blev knyttet tættere sammen, hvorved hans kommandovej til de politiske 

beslutningstagere ville blive kortere. Man kan imidlertid aldrig på forhånd vide, om en 

organisationsændring overvejende vil være en fordel eller en ulempe – meget 

afhænger af god vilje hos de ansatte på alle niveauer.  

Hans A. Schrøder 
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Dronerne er her! 

Torsdag, den 24. oktober holdt lektor, ph.d. Anders Henriksen foredrag om 

droner. 

Anders Henriksen er ansat ved Centre for International Law and Justice, Københavns 

Universitet og har tidligere arbejdet for Institut for Militære Studier. Han baserede sit 

foredrag på den rapport: Dronerne er her!, som han har udarbejdet for Dansk Institut 

for Internationale Studier sammen med lektor, ph.d. Jens Ringmose, Center for War 

Studies, Syddansk Universitet. [Rapporten - DIIS Report 2013:03 - kan downloades 

gratis på www.diis.dk]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektor, ph.d. Anders Henriksen 

Rapporten beskæftiger sig fortrinsvis med bevæbnede droner og skulle bidrage til at 

aflive myter, idet der i mange kredse er en opfattelse af, at droner i sig selv er 

særskilt onde og nedrige våben. Dette har ført til en u-informeret og følelsesladet 

debat bl.a. i Danmark. Men i princippet kan dronerne som andre våbensystemer være 

nyttige eller skadelige afhængig af, hvorledes de anvendes. Kritikken er måske mere 

rettet mod asymmetrisk krigsførelse end mod dronerne som våbensystem. 

Anders Henriksen opridsede de basale teser fra rapporten. Krig har altid drejet sig om 

at slå fjenden ihjel på størst mulig afstand med mindst mulige tab for egne styrker - 

at opnå en ulige kamp. Fra spyd, bue og pil over rifler og langtrækkende artilleri til 

krydsermissiler. Og nu droner, der kan slå fjenden ihjel på den anden side af 

jordkloden, og som kan betragtes som krydsermissiler med større præcision og 

rækkevidde. Men bevæbnede droner vil ikke revolutionere krigens natur. Dronerne er 

kommet for at blive, og det er nødvendigt at politikere og beslutningstagere forholder 

sig hertil. 

http://www.diis.dk/
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Droner er ikke nogen ny opfindelse. Allerede i første verdenskrig eksperimenterede 

man med førerløse fly. Under Vietnamkrigen blev droner brugt til fotorekognoscering 

og elektronisk indhentning af informationer. Israel anvendte flere forskellige typer i 

80’erne og under balkankrigene i 90’erne har USA anvendt droner, bl.a. Predator. Der 

er udviklet flere og flere dronetyper med flere og flere funktioner. I dag findes der 

små droner på 2 centimeter og kæmper som Global Hawk [længde 14½ m - vingefang 

ca. 40m], der kan flyve i 20 km højde og holde sig i luften i over et døgn. 

Fordelene ved droner kan være, at de er “dull, dirty and dangerous”. Mange 

overvågningsopgaver er kedelige - droner bliver aldrig trætte eller ukoncentrerede. De 

kan anvendes i forurenede områder, og de kan aflevere våben uden at sætte pilotens 

liv på spil og udelukker risiko for tilfangetagelse, hvor piloten kan bruges som gidsel. 

De vil også kunne begrænse civile tab ved anvendelse af præcise våben. De er ofte 

billigere i anskaffelse end bemandede fly. 

Blandt ulemper nævnes, at de er sårbare, lette at skyde ned, og er afhængige af et 

kontinuerligt og effektivt kontrol- og kommunikationssystem, der kræver en stor 

kontrolstab på jorden. Det kan også hævdes, at de begrænsede risici ved anvendelse 

af droner fører til øget og mere lemfældig brug og derved medfører flere civile tab. 

Det forventede øgede brug af droner i fremtiden til close air support, targeted killings 

og overvågning rejser strategiske, etiske og juridiske implikationer. Blandt strategiske 

implikationer kan være, at stater bliver mere villige til at gå i krig og anvende 

luftmagt, når det opfattes risikofrit. Dette er i princippet ikke noget nyt. Militær 

overlegenhed har altid påvirket beslutningstagere fra kolonikrige til interventionen i 

Libyen. En sådan magtanvendelse med droner kan imidlertid vise sig at være 

kontraproduktiv ved at radikalisere befolkninger og dermed øge antallet af 

modstandere. Det samme kan forekomme i visse kulturer, der anser anvendelse af 

droner som kujonagtig. Det kan også medføre afstandtagen i hjemlandets befolkning, 

hvis mange anser anvendelse af droner som illegitim. Endelig kan endnu flere lande 

ønske at beherske droneteknologi, så der bliver øget spredning - også til terrorister. 

I forbindelse med etiske overvejelser må man skelne mellem våbensystemet og 

våbenanvendelsen. Hvis droner kan anvendes med færre tab for egne styrker, har 

man så ikke en etisk pligt til at anvende droner? Andre hævder, at droner gør det for 

let at slå ihjel og påbegynde krige - men det er i sidste ende et politisk problem. 

Asymmetrien kan også virke uetisk - den angrebne har ikke mulighed for at forsvare 

sig. Det siges også, at der blandt droneoperatører kan udvikles en play-station 

mentalitet. Man skyder symboler på en PC og ikke levende mennesker. Omvendt ser 

droneoperatørerne nærbilleder af de omkomne og lemlæstede - i modsætning til 

piloter i fly eller operatører på skibe, der affyrer langtrækkende missiler. Risikerer 

man at udvikle to slags soldater? Dem, der risikerer livet i felten, og dem derhjemme 

der fører krig med en joy-stick. Kan man gøre sig fortjent til en medalje ved at 

betjene en joy-stick? 

Flere hævder, at det skulle være folkeretsstridigt at anvende droner, men dette er 

ikke korrekt. En drone er et våbensystem som mange andre. Jagerfly, ubåde og skibe 
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dræber også med missiler. Det er anvendelsen af våbensystemerne, der kan have 

folkeretlige aspekter. Ifølge FN-pagten er det forbudt at true med eller bruge magt 

mod andre stater. Dog med følgende undtagelser: 

1) Hvis det sker med samtykke fra den stat, hvor magtanvendelsen finder sted. Her 

skal man være opmærksom på, at det ikke altid er (indenrigs)politisk opportunt for 

værtslandet at vedstå et sådant samtykke. Det forlyder at Irak, Afghanistan, Pakistan, 

Yemen og Somalia alle har givet USA tilladelse til at anvende droner på deres 

territorium. 

2) Hvis det sker efter en resolution fra FN’s Sikkerhedsråd. 

3) Hvis det sker i selvforsvar. Formentlig også ved angreb fra civile operatører - 

terrorister. Mange operationer, der finder sted på landes territorium, ligner i øvrigt 

mere politivirksomhed end militære operationer. 

Så for juristen er det ikke betydningsfuldt rent folkeretligt med hvilket våben en 

person dræbes, men omstændighederne er væsentlige. Folkeretligt skal det være 

modkombattanter, dvs. medlemmer af fjendens væbnede styrker eller andre 

personer, der tager direkte del i kamphandlingerne i konflikten. 

Det engagerende foredrag gav anledning til en livlig debat og formanden afsluttede 

med at takke foredragsholderen for at have gjort os meget klogere på dette 

komplicerede emne.      

      Lars Fynbo 




Foredragssæson 2014-I 

Foredragene holdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i auditoriet i 

Kastellets Gamle Varmecentral bag ved Nordre Magasin. Indgang gennem porten i 

midten af bygningen Nordre Magasin. Bemærk at porten er aflåst og at man skal ringe 

på for at blive lukket ind. Efter foredraget vil der være et mindre traktement i 

Hestestalden til en kuvertpris af 150,- kr. Tilmelding til foredragene bedes foretaget til 

formanden ikke senere end tirsdagen ugen forud kl. 12:00. 


 

Preussen i militærhistorisk perspektiv 

 

Torsdag, den 9. januar 2014 foredrager BA Claus Christoffersen om Preussen i 

militærhistorisk perspektiv. Se nærmere omtale i MEDDELELSER nr. 192. 


Flymedicin - som jeg har oplevet den 

Torsdag, den 23. januar 2014 foredrager pens. generallæge Knud Jessen om 

”Flymedicin som jeg har oplevet den”. Knud Jessen er uddannet speciallæge i 

anæstesiologi (narkose) og uddannet i flyvemedicin i bl.a. USA. Han aftjente 
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værnepligt på Flyvestation Værløse. Der blev han tilknyttet ESK 722, som ønskede at 

få udviklet et system, der sikrede en særligt uddannet læges tilstedeværelse under 

SAR-missionerne. Sideløbende med sin speciallægeuddannelse fortsatte han sin 

ansættelse som reservelæge og overlæge på Værløse. Derefter fulgte ansættelse som 

stabslæge, som dels førte til internationalt arbejde indenfor flyvemedicin, dels 

deltagelse i introduktionen af F-16 i Flyvevåbnet. Blev senere udnævnt til 

generallæge, og da Forsvarets Sundhedstjeneste blev oprettet, chef for denne. Her fik 

han ansvaret for omstillingen fra traditionel krigskirurgi til moderne traumatologi, som 

udviklingen i verden krævede. Var i alt ansat i FSV som læge i 30 år. Knud Jessen har 

en bog i trykken: Flyvemedicinen i Det danske Flyvevåben – som jeg har oplevet den. 


Kulstofprojektet 

Tirsdag, den 4. februar 2014 (bemærk det er en tirsdag) foredrager professor 

Katherine Richardson om ”Kulstofprojektet.” Problemet med øget koncentration af 

CO2 i atmosfæren bekymrer mange klimaforskere. Professor Richardson indhentede 

nogle af sine målinger og erfaringer gennem deltagelse i Galathea-III ekspeditionen i 

2006 – 2007. Det overordnede fokus for hendes forskning er at opnå en øget 

forståelse af den rolle, biologiske processer og biodiversitet har på ombytning af 

kulstof i de øvre lag i verdenshavene, og hvordan det påvirker fødekæden samt det 

globale kulstofkredsløb. Det meste af hendes forskning har drejet sig om plankton, 

primært planteplankton. Men hun har også studeret højere lag i fødekæden så som 

fisk og marsvin.  

 

Torsdag den 20. februar 2014, kl. 19:00 afholdes der generalforsamling i 

overensstemmelse med FOUAT’s vedtægter. 

 På valg i 2014 er: 

 Hans A. Schrøder, næstformand (ønsker ikke genvalg), 

 Per Brix Knudsen, forretningsfører (villig til genvalg), 

Jørgen Houlberg Nielsen, webredaktør og bestyrelsesmedlem (villig til              

genvalg) og 

 Ole Raae Andersen, formand for skydeudvalget (villig til genvalg). 

Eventuelle forslag til dagsorden eller bemærkninger til generalforsamlingen bedes 

meddelt formanden ikke senere end den 7. februar. 

Efter generalforsamlingen vil der være det sædvanlige traktement i Hestestalden i 

lighed med en ordinær foredragsaften. 
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Midt- og Vestsjællands Kreds 
 

Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse 
 5853 2793 - : hjjurgensen@hotmail.com 

Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde 
 5814 0624 - : h.janns@gmail.com 
bjørnen", der blev bygget i 1964-65 og engang blev kaldt verdens hurtigste. Nu er 

den degraderet til verdens langsomste skrotbunke, idet den står oppe på land. 
 
Kredsformandens nytårshilsen 

 
Kære medlemmer, 

 

Neden for kan I læse om året der gik og se indkaldelsen til generalforsamling tirsdag, 

den 4. marts 2014. Vi håber, at I igen møder talstærkt og veloplagte op. Det er jo jer, 

der er foreningen. Notér datoen i kalenderen, så I ikke går glip af denne glimrende 

mulighed for at mødes over den forlorne skildpadde og få en hyggelig aften med 

vennerne.  

 

Næste år - 2014 - er jubilæumsår på mange måder:  

- 400 året for Sjællandske Livregiments oprettelse (Sjællandske Kompagni af Skånske    

   Regiment). Fynske Livregiment blev oprettet ved samme lejlighed. Hvem kom     

   først?  Det har vi så kunnet diskutere siden, 

- 100 året for 1. Verdenskrigs udbrud og Sikringsstyrkens formering 1914, 

- 150 året for Krigen mod Det Tyske Forbund 1864 og 

- 70 året for de allieredes landgang i Normandiet 1944.  

 

Allerede nu er der udkommet en stribe af interessante bøger om disse emner. Det vil 

nok fortsætte de kommende måneder. En dansk én af slagsen, som kan anbefales, er 

Tom Buk-Swientys nyeste: Kaptajn Dinesen - Ild og Blod (Bind I) - der som 

sædvanligt skiller sig ud fra mængden ved sin kvalitet og læsbarhed. Man bliver helt 

forpustet. En TV-film er også på vej om krigen i 1864. 

 

Gardehusarregimentet har overtaget SJLR og DLR historie. I England ”amalgamerer” 

man regimentsnavnene og regimentshistorierne. Mere fair og korrekt, men det gør 

man ikke her til lands. Trist. Det skal ikke formindske glæden over de mange 

aktiviteter, som GHR m.fl. forbereder i anledning af jubilæet. Bl.a. også en 

bogudgivelse. Det vil der komme meget mere om i MEDDELELSER i 2014. 

Og så er det godt, at kredsens aktiviteter bliver droslet ned for vinteren. Det giver 

mulighed for at få læst de gode bøger. Måske også et godt glas portvin dertil. Og det 

skåner os for at skulle ud at køre i kolde biler på snedækkede og isglatte veje. Vi har 

mange glæder - vi der er "uden for tjeneste". 

 

Bestyrelsen ønsker jer alle et godt vinterhi, og vi glæder os til at se jer igen den 4. 

marts 2014.  

                                                                                                 Venlig hilsen 

                                                                                                 Hans Jürgen Jürgensen, kredsformand 

mailto:hjjurgensen@hotmail.com
mailto:h.janns@gmail.com
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Formandens beretning 

Indledning 

Den 1. januar 2014 – lige et mikrosekund efter midnat – slap 2013 op. Det kunne 

ikke mere. Selv om vi ikke havde slidt ret meget på det. Det har været et temmelig 

anderledes år, end dem vi plejer at have.  

2013 var året, hvor Storstrømskredsen gik i opløsning/nedlagde sig selv. Vi blev 

spillet på banen som mulig redningsplanke for de nu hjemløse medlemmer sydfra. 

Hele 11 har meldt sig under fanerne. Nogle få har vist nok også meldt sig ind i 

Københavnskredsen. Det er i sig selv glædeligt for os alle. Men det har ikke øget 

deltagerantallet til vore arrangementer nævneværdigt. Egentlig ikke særlig 

overraskende. Alder og afstand taget i betragtning. Vi har for længst erkendt, at i 

kredsen – som består (nu) af ca. 70 medlemmer – er der ca. 50, som vi aldrig ser, 

men som støtter foreningen gennem deres årlige kontingent. Det er vi utrolig glade 

for, for det giver lidt mere albuerum. Måske gør det det ligefrem muligt at kaste sig 

ud i lidt dyrere arrangementer og dermed måske kunne lokke lidt flere til at deltage. 

Vi har da lov at håbe. De aktive – og det er stort set de samme fra år til år - deltager i 

skydningerne (ca.10) – og andre arrangementer (mellem 10 og 20). Det er nemt at 

håndtere for bestyrelsen, og det passer meget godt til de lokaler, vi må bruge. 

Egentlig ret ideelt. Lad mig så med det samme sige, at vi ikke har opgivet at placere 

aktiviteter sydligere end vi plejer i håb om, at nogle af vore nye medlemmer kunne 

lokkes til at deltage. Men det tager altså mindst lige så lang tid og koster lige så 

mange liter benzin, at køre fra Kalundborg til Vordingborg, som det gør at køre fra 

Nykøbing Falster til Slagelse. Så hvis det skal have nogen mening, så må 

”bytteforholdet” være noget i retning af 1:10. 

2013 var også året, da ”MEDDELELSER” gik fra papir til skærmbilleder. Jeg 

fornemmer, at det ikke har været det helt store problem. Vi havde på forhånd 

undersøgt, om alle kunne (eller havde mulighed for at) modtage bladet elektronisk, og 

det havde alle (enkelte med gode venners hjælp). Bladet ser jo ud som det plejer. 

Man kan læse det på skærmen eller man kan printe det ud, helt eller delvist. Det er 

da fint. En lille anke: Vi synes stadig, at aktivitetskalenderen ikke fungerer optimalt, 

fordi det åbenbart skal være to steder man skal kigge. Og de er ikke altid 

synkroniserede. Derfor har vi i vores kreds valgt at udsende orientering om 

kommende aktiviteter som ”direct mail” til vore medlemmer. Jeg håber meget, at I 

har haft glæde af det og er tilfredse med det. Ellers hører vi meget gerne om 

forbedringsforslag. 

FOUAT vedtog nye forenklede og decentrale vedtægter i 2008. Dem var vi i 

bestyrelsen meget glade for.  De passede perfekt til vores måde at ”drive forretning 

på”. I 2013 var der på repræsentantskabsmødet et forsøg på at centralisere og 

bureaukratisere dem igen. Det lykkedes nu ikke, men drøftelserne er ikke afsluttede 

med det. Et revideret og langt mere spiseligt udkast blev udsendt til medlemmerne 

sidst i november. Foreningen vil gerne give det enkelte medlem mulighed for at give 

sin mening til kende over for kredsbestyrelsen, så banen er kridtet op inden 
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repræsentantskabsmødet i april 2014, hvor den endelige behandling skal finde sted. 

Det er en god og demokratisk måde at gøre det på. 

Medlemstal 

Som nævnt i indledningen ligger det på ca. 70. Stabilt. Det er jo dejligt og sender et 

signal om, at I er ret seje. Desværre har vi måttet sige farvel til endnu et 

hæderkronet medlem, Kaj Hansen, som i en årrække var en fast bestanddel af 

hjemmeværnet i Vestsjælland og beklædte forskellige tillidshverv i lokalsamfundet 

(herunder som revisor i vores forening). Han vil blive husket og savnet.  

Økonomi 

Økonomien er også sej. Vi har penge på kontoen og vedtog sidste år at nedsætte 

kontingentet til kr. 100 pr. år. Meget billigere kan det næppe gøres. De aktive 

erlægger fortsat en 20’er for deltagelse i de forskellige arrangementer. Det synes vi er 

en rimelig måde at gøre det på. 

Partnere 

Vore partnere har vi også haft stor glæde af i år. Som alle årene mest ”vores” 

hjemmeværn, både HHD SSJ og HHD MSJ, som igen – igen har støttet os generøst og 

kompetent på forskellig vis 

Gennemførte aktiviteter 

Vi har igen i år planlagt og forsøgt at gennemføre de aktiviteter, som vi nu en gang 

har fastlagt som norm: Generalforsamling, skydning, sommerudflugt og 

foredrag/besøg. Det er ikke gået helt efter planen: 

- Generalforsamling 6. marts som vi plejer. Det gik rigtig udmærket. 

- Foredrag med Allan Huglstad 26. marts måtte aflyses. Der var alt for få tilmeldte. 

- EJBY-Bunkeren 2. maj. Gennemført, men med alt for få deltagere. 

- Sommerens skydninger. Fint, og fint fremmøde – sluttende med præmieskydning og       

frokost 24. august. 

- Inden da var der Sommerudflugt til Trelleborg den 18. august med en rigtig god 

guide, som kunne fortælle en masse skrøner – og et forrygende regnvejr. Men det 
overlevede vi. 

 

- Nationens Tilstand 10. oktober ved DLOG, Presse- & Informationsofficer, 

kaptajn Niels Brandt, på Vordingborg Kaserne. Tiden var ikke moden til at få en 

dækkende orientering om hærens forhold efter implementering af forsvarsaftalen. Det 

var det, vi havde bestilt og håbet at få, men det er stadig for usikkert. Til gengæld fik 

vi en god og dækkende orientering om den logistik, som understøtter vore udsendte 

styrker. Det blev fulgt op af en længere og nogenlunde fordomsfri drøftelse af hærens 

fremtidsudsigter. De ser ikke rosenrøde ud. Det værste perspektiv – hvis man kan 
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kalde det noget sådant – er udsigten til en total afprofessionalisering af 

officerskorpset.  

- En veloplagt oberst Søren Bo Bojesen og oberstløjtnant Jørn Arne Nielsen 

holdt den 14. november et yderst interessant foredrag om HQ/BALTIC CORPS NE i 

Stettin. Først en redegørelse for den fantastiske udvikling, der er sket af 

hovedkvarteret og dets indsættelser fra oprettelsen i september 1999 til dato. Antallet 

af deltagerlande er vokset eksplosivt. Til gengæld er de til rådighed værende militære 

enheder skrumpet voldsomt. Alligevel har hovedkvarteret formået at løse 

føringsopgaver bl.a. i Afghanistan og er i fuld gang med at forberede endnu en 

udlandsopgave i nær fremtid. Det var også en interessant orientering om de vilkår, 

der råder for udsendte og deres familier i Stettin i NATO-landet Polen. Spørgelysten 

var stor og svarene udtømmende og åbenhjertige. En god aften med 20 deltagere 

(heraf dog 4 ikke-medlemmer/ægtefæller, men det gør det jo ikke ringere). 

- Jeg må erkende, at vi ikke nåede alle de ”normerede” og planlagte aktiviteter. Det 

er jeg faktisk ked af. Men vi kan jo ikke have en flok foredragsholdere stående klar i 

kulissen, rede til at springe ind, når publikum siger: ”Nej, ham gider jeg ikke. Kom 

med noget andet”. Dem, der optræder for os, lægger meget arbejde i det. Har ofte 

ganske store udgifter af det, og gør det normalt gratis (får måske et par flasker vin 

som tak). Lidt respekt for dem ville være på sin plads.  

Tidspunkt på dagen: Eftermiddag eller aften? Pilen peger mest på fortsat 

aftenaktivitet (med den konsekvens, at der ikke sker så meget i vinterhalvåret). Et 

godt og hæderkronet medlem meldte sig ud, fordi vi eksperimenterede med 

dagaktiviteter – og han var arbejdsramt. Ejby-bunkeren var et dagarrangement – og 

en fiasko. Huglstad var et aftenarrangement – og en fiasko. De var begge lidt langt 

fra hjemmet. Men konklusionen synes at være: Business as usual. Altså aften. 


Det kommende år – 2014 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 4. marts 2014, kl. 19:30 på 

Skovsøgård, Slagelse. Dagsorden jfr. vedtægterne. Se formandens beretning oven 

for. 

Tilmelding til Holger Janns senest fredag, den 28. februar 2014. 

Bestyrelsen: 

Formand (Hans Jürgen Jürgensen) på valg, villig til genvalg 

Næstformand (Jørn Arne Nielsen) ikke på valg 

Forretningsfører (Holger Janns) på valg, villig til genvalg 

Kasserer (Søren Nør)  ikke på valg 
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Bestyrelsesmedlem (Mogens Røgind) ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem (Steen Burild) på valg, ønsker ikke genvalg 

Nyt bestyrelsesmedlem  To forslag: 

   1. Søren Jørgen Larsen, Vestsjælland 

   2.Tomas Legarth, Sydhavsøerne 

Suppleant (Tommy N. Andersen) ikke på valg 

Revisor Tommy L.R.J. Pedersen Nyvalg 

Revisorsuppleant   Forslag modtages gerne 


Øvrige aktiviteter 

Ja, generalforsamling og skydninger ligger fast. Resten ligger lidt mere løst. Et 

foredrag i april hører sig til. Vi har besluttet, at det i anledning af 100-året for 1. 

verdenskrigs udbrud skal handle om ”1. verdenskrig og Sikringsstyrkens formering i 

Vestsjælland (7. Regiment)”. En sommerudflugt hører sig til. Vi tænker på det 

nyåbnede ”Gåsetårn – Historiecenter Vordingborg”.  Alternativt Mosede Batteri, som 

er nyåbnet som museum for 1914. Det kunne – måske – være et besøg på Borreby 

Herreborg ved Skælskør. Det skal vi undersøge nærmere. Det kunne også være 

”Egholm Slots private Museum Samling” (våben og militære køretøjer) ved Kirke 

Hyllinge. Og så et par efterårsforedrag eller tre, hvoraf det ene naturligvis må være 

”Nationens Tilstand”. Vi håber på, at 2. Brigade/Antvorskov Kaserne til den tid kan 

fortælle noget om den kommende hærstruktur. 

Er det for kedeligt? Så kom op med nogle realistiske alternativer. Det ville være fint, 

hvis I benyttede e-mail-muligheden og kom med nogle gode ideer – bare en gang 

imellem. Ellers brænder en bestyrelse ud. I skal nok få svar. 


Kontingentbetaling 

Der er enkelte, der har den opfattelse, at man ikke skal betale kontingent før 

foreningsåret slutter og før de har modtaget mindst én rykker fra kassereren. Forkert. 

Foreningsåret starter den 1. januar – altså før generalforsamlingen – og vi betaler 

forud, for ellers har vi i princippet ikke penge til vore aktiviteter. Det er derfor vi 

minder om det – med kontonummer osv. – i generalforsamlingsindkaldelsen. Så betal 

med det samme. Ellers skal stakkels Søren bøvle med og have udgift af at udsende 

rykkere til de sædvanlige 15 i november 2014. 

OK? Så gør det med det samme. Nu koster det kun 100 kr. for et år. 

Betal på vores konto i Danske Bank, Slagelse Afdeling, 

Registreringsnummer 3511, konto nr. 3511 71 39 19 
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Og husk at anføre navn og ”Kontingent 2014”. 

Vi ses - Med venlig hilsen 

H.J. Jürgensen, kredsformand 

 

Fyns Kreds 
 

Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV 

 6594 2530  2258 6594 - : kfrim@hotmail.com 

Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev 

 6535 1042  4044 8560 - : larsf42@hotmail.com. Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887 

860 228 

 

 
Sæsonen 2013-II 

 

Når dette nr. udkommer, har vor julefrokost med 42 deltagere fundet sted med godt 

humør. 

Formanden for FOUAT FYN ønsker alle medlemmer af kredsen samt deres familier en 

glædelig jul og godt nytår med tak for det gamle. 

I år lykkedes det kredsen at vinde landsskydningen samt både 1. og 2. pladsen 

individuelt – det bedste resultat i mange år (om nogensinde). Tak til skytterne og 

skydelederen SSG Gert Schultz. 

 

Der skal også lyde en tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Uden vor fælles indsats 

gik det slet ikke. 


Generalforsamling 

Vel mødt alle til generalforsamlingen, som finder sted torsdag, den 6. marts 2014, 

kl. 18:00 på Dannevirke. Forslag til dagsordenen sendes pr. mail el. brev til formand 

el. forretningsfører senest 19. februar. 

Indbydelse og dagsorden udsendes primo februar. 



http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Knkc4H6-ghfLMM&tbnid=Ov7VsLFEpyf4LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.3.dk/Business/Kundeservice/Velkommen/Kontakt-3/&ei=a4ifUdmvMo3y0gW9joGwDg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHMoqWZ2N39y168kPrAHtE0oSSGdA&ust=1369496024800971
mailto:kfrim@hotmail.com
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Knkc4H6-ghfLMM&tbnid=Ov7VsLFEpyf4LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.3.dk/Business/Kundeservice/Velkommen/Kontakt-3/&ei=a4ifUdmvMo3y0gW9joGwDg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHMoqWZ2N39y168kPrAHtE0oSSGdA&ust=1369496024800971
mailto:e-t.lykke@stofanet.dk
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Planlagte datoer i 2014 

Repræsentantskabsmøde onsdag, den 23. april 2014. 

Forårstur torsdag, den 22. maj 2014. 

Landsskydninger 05., 12., 19. og 26. august 2014. 

Fynske Livregiment fylder 400 år den 17. november 2014, så der arbejdes på tværs af 

foreninger med arrangementer. Nærmere tilgår. 

Julefrokost fredag, den 12. december 2014 (jo – det er en fredag)! 

Måske bliver der også en efterårstur (drøftes på generalforsamlingen). 

Vi fortsætter samarbejdet med HISAM om foredrag, og som noget nyt med Sydjyske 

Kreds, som har bedt om at måtte deltage i vore skydninger. Arrangementer vil blive 

annonceret løbende. 

MJ Kjeld Frimuth 
Formand 

 
 

Sydjyske Kreds 
 

Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet 
 2010 2911 -  hans.vedholm@gmail.com 

Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia. 
 7556 2992 - : oevonholck@gmail.com 

Kasserer: Major Karsten V. Petersen, Niels Steensens Vej 11, Taulov, 7000 Fredericia 

 2366 9992 - : kvalp@live.dk, Bank: Reg.nr. 9874 Konto nr. 3060 420 776 

 
Siden sidst 

  

23. oktober lykkedes det endeligt at få samlet en frisk og munter kreds af deltagere til 

et spændende besøg på museet ”Kongernes Jelling.” 21 blev vi, og vi var utrolig 

heldige med vejret. 

 

Museets guide - Mike Crane – gav først en levende indendørs gennemgang af 

området og de mange spændende nye opdagelser, arkæologerne har gjort gennem de 

senere år. 

 

Derefter førte han os rundt på åstedet i Harald Blåtands fodspor, og havde vi ikke før 

forstået, hvilket kolossalt projekt de gamle vikinger havde kastet sig ud i, så blev det 

helt klart, da vi selv skulle have de gamle ben op på Nordhøjen og ned igen. 

 

Kongernes Jelling er lukket nu og et helt år frem. De mange nye fund, kombineret 

med ideen om at gøre støvede museer til moderne oplevelsescentre nødvendiggør en 

omfattende omlægning af museet og dets udstillinger; men når det er slut vil det 

være oplagt at arrangere en ny tur til Jelling. 

 

mailto:kvalp@live.dk
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Billedsiden med fabeldyret på den store Jelling-sten 

 

Bedømt ud fra deltagernes tilfredshed kan vi også roligt gentage stegt flæsk med 

persillesovs på Jelling Kro.   


 

Kommende arrangementer 

 

Kredsen har ikke mere på programmet i 2013.  

 

Næste arrangement bliver ordinær generalforsamling på Ryes Kaserne i Fredericia,  

onsdag, den 5. marts 2014, kl. 10:30. Dagsorden som anført i FOUAT’s vedtægter, 

Tillæg A, stk. 2 og 3.  

 

Vi mødes – med vore damer – kl. 10:00. Generalforsamlingen starter kl. 10:30, og kl. 

12:00 er der frokost.  

 

Vi forsøger at arrangere et eller andet hyggeligt for damerne, mens mændene kløver 

paragraffer i kælderen. Og efter frokost vil der som vanligt blive et foredrag. Detaljer 

herom er ikke klar endnu, og prisen for frokosten kan heller ikke røbes, da messen 

angiveligt er ved at blive solgt til ISS - men det skal nok blive hyggeligt. 
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Sydjyske Kreds’ bestyrelse 

Karsten V. Petersen, Hans Vedholm og Ole E. von Holck 

 

I håbet om godt fremmøde i 2014 ønskes kredsens medlemmer 

Glædelig Jul og Godt Nytår. 

 
 
 

 

Midtjyske Kreds 
 

Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup 

 2096 9560 - : SES@PC.DK 

Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning 
 8692 2851 - : fagerlund@surfmail.dk 

 
 
 

 

Nordjyske Kreds 
 

Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg 

 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk 

Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst 
 9815 6510 - : mogens.danielsen@adr.dk 

 
Foråret 2014  

 
Bowling 
 

Start mandag, den 6. januar 2014. Sæsonen omfatter 19 mandage, hvor der spilles 
kl. 10:00–11:00. Tilmelding til KN Leif Nygaard, Tlf. 9817 6707, eller e-mail 

lny@live.dk,  hvor nærmere oplysninger samt pris kan fås. 
 



mailto:fagerlund@surfmail.dk
mailto:franzstrehle@yahoo.dk
mailto:mogens.danielsen@adr.dk
mailto:lny@live.dk
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Nytårsgudstjeneste 
  

Hjemmeværnets Nytårsgudstjeneste torsdag, den 9. januar 2014, kl. 19:30 i 
Budolfi Kirke. Gæsteprædikant er oberst Karsten F. Jensen, chef for Air Transport 
Wing.   

 
Air Transport Wing Brass Band Aalborg samt domorganist Erling A. Thomsen vil fylde 

rummet med kirkelige og verdslige toner.  Altertjeneste ved domprovst Niels Christian 
Kobbelgaard. 
 

I lighed med tidligere år er alle velkomne i kirkens krypt efter gudstjenesten, hvor  
Hjemmeværnet er vært ved kaffen.  

 
Det vil glæde arrangørerne, hvis man møder op i uniform.  Ordener og dekorationer  
anlægges. 

 
Interesserede medlemmer kan møde op i Duus Vinkælder kl. 18:00, hvor kredsen er 

vært ved en drink. 
 


 

Generalforsamling 2014 
 
Onsdag, den 26. marts 2014, kl. 18:00 i Gildeborgen, Rafns Allé 1, Aalborg. 

Nærmere tilgår. 
 


Forårsudflugt 

 
Der påtænkes en forårsudflugt i Han Herred, hvor der besøges mindestene for 
nedstyrtningssteder for allierede flyvere i Tranum Klitplantage samt forskellige 

lokaliteter i Han Herred, bl.a. Kalkovnen i Klim, Bulbjerg med redesteder for riderne.  
Madkurv medbringes. 

 
Nærmere tilgår. 
 


 
Mindeparker for engelske flyvere 

Rødhusvej 

Den 13. august 2013 overværede mindst 350 mennesker indvielse af mindeparker og 

afsløring af mindesten, hvor to engelske fly styrtede ned på denne dato i 1940 på 

destinationerne Rødhusvej og Udholmvej i Tranum Klitplantage ved Brovst under 

angrebet på "Fliegerhorst Aalborg West", som indtil 9. april hed Aalborg Lufthavn eller 

lufthavnen ved Rødslet. Her var tyskerne ved at udbygge Nordeuropas største 

militære flyveplads. For englænderne var formålet at ødelægge anlægget og så 

mange af de tyske fly som muligt for at hindre de tyske fly i at nå Norge, som 

flyvepladsen var støttepunkt for, men også for at forsinke en invasion af England, som 

nu var det næste land på Hitlers "ønskeseddel". 
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I løbet af foråret og sommeren 1940 gennemførte RAF adskillige togter mod 

lufthavnsområdet – nogle med tab af både mandskaber og fly. 

Den 13. august stod dagbombning af "Fliegerhorst Aalborg West" på programmet. 

Angrebet bestod af 12 fly, men et af flyene måtte vende om på grund af 

motorvanskeligheder, inden det var nået den danske kyst. Alle øvrige 11 fly blev 

skudt ned af flak og Messerschmitt 109 jagere. Af de 33 besætningsmedlemmer blev 

20 dræbt. Bag projektet om oprettelse af mindeparkerne og mindestenene til ære for 

de to flybesætninger har stået Lerup-Tranum lokalhistoriske Sogneråd, Naturstyrelsen 

og Jammerbugt Kommune. 

 

Ved højtideligheden på Rødhusvej bød formand Lilian Carstensen, Lerup-Tranum 

lokalhistoriske Sogneråd velkommen. Der var taler af skovfoged Jesper Blom Hansen, 

Naturstyrelsen, Julian Horn, The Bleinheim Society, Watton Basen og borgmester 

Mogens Gade, Jammerbugt Kommune. Dernæst fortalte forfatteren, tidl. 

kriminalassistent Ole Rønnest om aktionen. Ole Rønnest har udført et omfattende 

forskningsarbejde vedrørende tyskernes nedskydning af 11 engelske Blenheim-fly i 

Nordjylland den 13. august 1940 og udgivet bogen ”Den dømte eskadrille”. 

 

 
John Lart og borgmester Mogens Gade afslører mindestenen 

 

Mindestenen bærer indskriften 

TIL MINDE OM 

 

E. C. DE VIRAC LART 

                                                              M. H. GILLINGHAM 

                                                                  A. S. BEEBY 

                 

                                                               13. AUGUST 1940 

 

 

http://www.airmen.dk/a107007.htm
http://www.airmen.dk/a107006.htm
http://www.airmen.dk/a107005.htm
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blev afsløret af Edward Lart’s nevø, John Lart og borgmester Mogens Gade. Efter et 

minuts stilhed spillede organist Henrik Skøtt på trompet "The Last Post" fulgt af 

kransenedlæggelse og overflyvning af Flyvevåbnets T-17 i formationen "The Missing 

Man", hvor et af flyene symbolsk forlader formationen. 

  

Udholmvej 

 

Her fortalte Ole Rønnest om flyverne der mistede livet her. Squadronleader Robert 

Hyland talte rørende om mindet om disse 6 flyvere og berørte også tabene af de 

soldater, som England og Danmark har mistet i Irak og Afghanistan. 

 

Mindestenen, der bærer indskriften 

 

TIL MINDE OM 

 

C.W. WIGLEY 

A.H. PATCHETT 

A.F. MORRISON 

 

13. AUGUST 1940 

 

blev afsløret af Robert Hyland og Mogens Gade. Henrik Skøtt blæste "The Last Post" 

og ”Altid frejdig når du går” blev afsunget. 

 

 
Robert Hyland og borgmester Mogens Gade afslører mindestenen 

 

Flyvevåbnets T-17 formation vendte tilbage – denne gang fuldtallig for at vise, at nye 

mænd og maskiner erstatter tab. 

 

Til slut blev der budt på et glas vin og kransekage. 
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Se den meget omfattende dokumentation om allierede flyvere 1939-45 DK og af 

aktionen, som findes på hjemmesiden http://www.airmen.dk/  

Franz Strehle 

 

 

Internettet 
 
FOUAT’s web-adresse er: http://www.fouat.dk/ 

Andre interessante adresser: 
Forsvarsministeriet: http://www.fmn.dk. 

Forsvarskommandoen: http://www2.forsvaret.dk. Her er henvisninger til Hærens 
Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og 
Forsvarets Materieltjeneste. 

NATO: http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm 
DANIDA: http://um.dk/danida/ 





 
Om MEDDELELSER 
 
Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når 

pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. 

 

Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens 

ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands 

tilladelse. 

 

Efter redaktørens skøn og valg optages tekster fra andre medier med relevans for foreningens 

medlemmer.  

 

Input til bladet modtages kun pr. e-mail – i Word-format. Skriv så vidt muligt med 

skrifttypen Verdana 11 pt. 

 

Ønskes indlæg illustreret med billeder, bedes disse indsendt i højest mulig opløsning tillige 

med oplysning om, hvem ophavsretten tilhører. 

 

 

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDELELSER 
Deadline Meddelelser nr. 194 (Marts - April 2014) 010214 250214 

Deadline Meddelelser nr. 195 (Maj - Juni 2014) 010414 250414 

Deadline Meddelelser nr. 196 (Juli - August 2014) 010614 250614 

Deadline Meddelelser nr. 197 (September - Oktober 2014) 010814 250814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.airmen.dk/
http://www.fmn.dk/
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Overblik - FOUAT’s kalender 
 

Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. 

Hvad Hvem Hvor 

Julefrokost Fyn Dannevirke 121213 – 13:00 

Nytårsgudstjeneste København Kastelskirken 050114 – 14:00 

Bowling – del II. Nordjyske Løvvangens 

Bowling 
060114 – 10:00 

Foredrag København Kastellet 090114 – 19:00 

Nytårsgudstjeneste Nordjyske Budolfi Kirke 090114 – 19:30 

Foredrag Købehavn Kastellet 230114 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 040214 – 19:00 

Generalforsamling København Kastellet 200214 – 19:00 

Generalforsamling Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 040314 – 19:30 

Generalforsamling Sydjysk Ryes Kaserne 050314 – 10:30 

Generalforsamling Fyn Dannevirke 060314 – 18:00 

Foredrag København Kastellet 060314 – 19:00 

Klipfiskefrokost København Kastellet 200314 – 12:00 

Generalforsamling Nordjyske Gildeborgen 260314 – 18:00 

Repræsentantskabs
møde 

Formandskabet Odense 
230414 

Forårstur Fyn  220514 

Julefrokost Fyn Dannevirke 121214 
 

 

 

 

 

 
 

Redaktionen afsluttet  

den 6. december 2013 


