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Foredragssæson 2015-II
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00. Normalt er stedet
for foredraget i Gamle Varmecentral, men denne gang er foredraget den 19.
november, forlagt til Bageriet i Søndre Magasin. Der vil være et efterfølgende
traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr. 150. Medlemmer, der kun ønsker at
overvære foredraget, erlægger kr. 30,-. Tilmelding bedes venligst foretaget på de
fremlagte tilmeldingslister eller til formanden i god tid og senest tirsdagen ugen
forud kl. 12:00.
Garderoben forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden henholdsvis på 1. etage.
Det bemærkes, at alle yderdøre til Kastellets bygninger er aflåste efter normal
arbejdstids ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre Magasin, hhv.
Søndre Magasin – skal ringe på ved porten på den til formålet opstillede dørklokke.
Som tidligere annonceret vil forsvarschefen, general Peter Bartram torsdag den 8.
oktober kl. 19:00 foredrage om Forsvarets situation i dagens Danmark 2015, og
torsdag den 22. oktober kl. 19:00 vil et af kredsens medlemmer, major David
Christopher Johnson, der i sin tid var officer i US Army Special Forces, holde foredrag
om sine oplevelser i den kapacitet i Vietnam i 1966-67.


Verden set fra Moskva.
Torsdag den 5. november kl. 19:00 vil emeritusforsker, generalmajor Karsten Jakob
Møller foredrage over den aktuelle politiske og militærpolitiske situation i Rusland.
Aftenens emne hedder: ”Verden set fra Moskva.”
Karsten Møller har en solid baggrund i og dybt kendskab til russiske forhold, idet han
i sin tid var dansk forsvarsattaché i Moskva. Han har beskæftiget sig med russiske
politiske forhold helt tilbage i tiden, længe før Berlinmurens fald, hvor han var
sagsbehandler i Forsvarsministeriet. Karsten Møllers aktuelle viden om russiske
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forhold hidrører fra hans tidligere ansættelse i Dansk Institut for Internationale
Studier (DIIS); han er i øvrigt fortsat tilknyttet DIIS.

Generalmajor Karsten Jakob Møller

Om foredraget skriver K.J. Møller: ”Rusland er under belejring af onde magter (læs:
USA og den vestlige verden), der kun har til hensigt at skade Ruslands muligheder for
at indtage den rolle som en af verdens førende stormagter, som Rusland er berettiget
til. Dertil kommer en 5. kolonne, der – styret af fremmede kræfter (Læs: CIA) – søger
at underminere den nuværende russiske politiske ledelse og om muligt gennemføre
en Orange-revolution, der skal bringe magthaverne til fald. Maidan-revolutionen i
Kiev, der bragte den lovligt valgte præsident Yanukovich til fald, var blot et forspil til
en ”Birkerevolution” i Rusland. Rusland er derfor tvunget til at tage en række
forholdsregler, såvel internt som eksternt, herunder knytte sig til nye allierede, først
og fremmest Kina og de øvrige BRIKS-lande. Rusland vil, kort sagt ændre
”spillereglerne” i det internationale system og forhindre amerikansk hegemoni.
Synes vi, at det lyder som et alvorligt anfald af paranoia? Ja, det gør de fleste i den
vestlige verden, men dette verdensbillede deles af langt den største del af den
russiske befolkning og det må vi forholde os til, når vi skal prøve at løse de mange
internationale kriser, først og fremmest Syrien og Ukraine. Vi kan nemlig ikke undgå
at inddrage Rusland. På trods af at Ruslands økonomi er blevet dramatisk svækket
det sidste år, er Rusland stadig en central spiller i det internationale system – og det
er verdens næststørste atommagt.
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Torsdag den 19. november kl. 19:00 i Bageriet i Søndre Magasin vil kommandør Poul
Grooss foredrage om Krigen i og omkring Østersøen 1939 – 1945.
Kommandør Poul Grooss giver i sin bog med samme titel en kronologisk skildring af
en lang række krigshandlinger, som i tab af menneskeliv har været på højde med
Slaget om Atlanten. Bogens undertitel er ”Østersøområdet: Krigen til søs, til lands og i
luften – og på de bonende gulve”.
Aftenens foredrag bliver en opsummering af de vigtigste militære og politiske
begivenheder i Østersøområdet, og mange af dem er formentlig ukendt for de fleste.
Sveriges rolle under krigen var lidet flatterende, men til gengæld havde landet ikke
haft så mange andre valgmuligheder, da det i store perioder var helt omringet af
tyske styrker.

Kommandør Poul Grooss

Stalins krigsforberedelser, mens han var allieret med Hitler fra 1939 – 1941, bliver
også draget frem. For Hitler var Østersøområdet et fredeligt sted til at opbygge
Tysklands ubådsvåben, en forsyningsvej for råstoffer fra Sverige, en
forsøgsskydebane for hemmelige våben og en forsyningsvej til Østfronten. Desuden
omtales Finlands krige mod Sovjetunionen, de baltiske landes og Polens skæbner
samt Leningrads belejring. Da krigslykken på Østfronten vendte, så måtte den tyske
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handelsflåde og flåde evakuere mere end to millioner mennesker fra de østlige
områder mod vest – blandt andet til Danmark. Kampene kulminerede med Berlins
erobring, og efter krigsafslutningen gik sovjetiske styrker i land på Bornholm.
Omkring krigsafslutningen skete der voldsomme krigshandlinger meget tæt på
Danmark, og meget kunne være gået anderledes. Foredraget afsluttes med
spørgsmål og svar.
PS: Kommandør Poul Groos har oplyst, at omtalte bog koster kr. 299,- hos
boghandlerne, men at han sælger den for kr. 250,- efter foredraget. Endvidere at
man ved henvendelse på e-mailadressen poulandlone.grooss@mail.dk kan købe
bogen for kr. 250 – med gratis udbringning i det storkøbenhavnske område (af
forfatteren på cykel).


Torsdag den 10. december afholder Københavnskredsen den årlige Stiftelsesfest. Kl.
12:00 indleder vi dagens arrangement med at lægge en krans ved Monumentet for
Danmarks Internationale Indsats efter 1948. Derefter vil vi gå til bords i spisesalen på
første sal i Nordre Magasin (over kantinen), hvor der vil blive serveret en julebuffet.
Der sluttes af med kaffe avec i hjørnestuen. Pris pr. deltager er kr. 300,-. Tilmelding til
arrangementet til formanden ikke senere end tirsdag den 1. december kl. 12:00.


Foredragssæson 2016-I
Kredsens medlemmer kan allerede godt glæde sig til foredragssæsonen efter
årsskiftet. Det er lykkedes for kredsbestyrelsen at få velvillige foredragsholdere til at
fremlægge nogle gode emner. Datoerne for foredragene kendes; de er 7. og 21.
januar, 4. februar og 3. marts. I skrivende stund er der fastlagt, at lektor ved
Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen den 7. januar vil orientere om situationen i
Syrien. Ceremonimester, oberst Kim Christensen vil den 21. januar fortælle om sine
oplevelser i Afghanistan. Han vil bruge en aktuel bog, som han har skrevet og udgivet
den 29. september, og som hedder ”Følg mig – ledelse fra fronten” som grundlag for
foredraget. I vil den 4. februar kunne høre museumsassistent Martin Pavón berette
om et amerikansk bombefly, der nødlandede på Asnæs i 1944. Som det ligger i
kortene lige nu, skulle vi den 3. marts kunne få generalmajor Ole Køppen til at
fortælle om Vinterkrigen i Finland.
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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.janns42@gmail.com

Siden sidst
Den årlige præmieskydning blev gennemført i et dejligt sommervejr lørdag den 22.
august på Bredetved-banen ved Holbæk. Resultatet var meget tilfredsstillende, set i
relation til de foregående års lidt skuffende pointtal. Vi tror selv, at det skyldes den
omstændighed, at vi har brugt en del energi på skydeinstruktion. Det har hjulpet
både den enkelte skytte og det samlede resultat. Somme tider er det det rigtige at
stoppe op og så begynde helt forfra. Den efterfølgende frokost foregik som altid hos
Anne og Holger Janns i Boeslunde. Her var der ikke nogen grund til at stoppe op og
begynde helt forfra. Det kan simpelthen ikke blive bedre.
Foredrag – Slaget ved Warszawa
Torsdag den 1. oktober holdt formanden foredrag om krigen mellem det
genopstandne Polen og Den Røde hær, som kulminerede i Slaget ved Warszawa i
1920. Til alt held – for os alle – vandt de polske enheder og fjernede dermed den
overhængende fare for ”systemeksport” af kommunismen til – først – Tyskland og
derefter resten af Europa.

Marshal Józef Piłsudski
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Den 16. august burde være en fælleseuropæisk helligdag, hvor man mindedes
marshal Józef Piłsudski og hans polske soldater. Men de færreste aner, at krigen
nogensinde fandt sted. Lige netop nu – med det spændte forhold mellem Rusland og
den vestlige verden – er der god grund til at reflektere over det.


Forsvarets udfordringer
Med ovennævnte afsluttes foredragssæsonen for i år. Vi har ikke rigtig fundet noget,
der var relevant for nærværende: Den udenrigs og sikkerhedspolitiske situation er
meget flydende og indeholder et antal grimme faremomenter, som ændrer sig for
hver dag, der går. Forsvarets situation er bestemt heller ikke rosenrød, tværtimod,
men ingen synes at ville gøre noget ved det. Det sidste skud ”under bæltestedet” er,
at DR nu er begyndt at omtale officerer som ”forsvarsmedarbejdere”. Man vil
åbenbart ikke bruge betegnelsen officer længere fra den kant. Det gør det også
nemmere at skjule de faktiske forhold: En nylig foretaget holdningsundersøgelse
blandt ”forsvarsmedarbejdere” godtgør, at hovedparten er meget tilfreds. Det tror da
pokker. De civilt ansatte har altid haft gode forhold i forsvaret, og de er efterhånden
ved at være i flertal. Hvis man foretog en holdningsundersøgelse blandt militært
personel alene - herunder især officerskorpset – ville resultatet se noget anderledes
ud.
Og det gør det også! En sådan undersøgelse er for nylig gennemført og omtales i
Jyllands Posten, som citerer Fyens Stiftstidendes artikel om en ny undersøgelse
blandt 1.093 officerer. De har forholdt sig til 16 udsagn om to spørgsmål:
1. Hvad er det største problem i forhold til din jobtilfredshed?
2. Hvor mener du, at man hurtigst skal sætte ind med varige løsninger?
86 % peger på, at en manglende sammenhæng mellem mål og midler påvirker deres
tilfredshed med jobbet i nogen grad eller i høj grad, og hele 82 % peger på en
manglende tillid til Forsvarets ledelse som et problem for tilfredsheden.
I anden sammenhæng tilkendegiver 4.300 medarbejdere (af alle kategorier), at de
søger aktivt om at komme væk fra Forsvaret, og at 7.700 er usikre på, om de vil blive i
for Forsvaret inden for de næste to år.
Det er jo katastrofalt – men desværre ikke uventet. Det er heller ikke nyt. Men ingen
gør noget for at forbedre forholdene. Det er heller ikke nyt. I mellemtiden flygter
officererne fra rækkerne, og der står ikke nye i kø for at blive uddannet. Lad mig
citere Rudyard Kipling´s gendigtning af et ældre digt:
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“God and the Soldier we all adore.
In Times of Danger. Not before.
The Danger past and all Things righted
God is forgotten and the Soldier slighted”.
Forsvaret deler åbenbart vilkår med SKAT. Man fjerner folk, der har forstand på
virksomhedens kerneydelser, og erstatter dem med folk, som kun kender regneark.
Med fare for at skaffe jer alle en dyb vinterdepression skal jeg opfordre jer til at følge
udviklingen nøje – især i aviserne, som må betragtes som de mest pålidelige medier.
Men de har jo også en politisk dagsorden.
Find rapporterne fra de to undersøgelser på henholdsvis Forsvarets hjemmeside
www.forsvaret.dk under strategi og politik, HR-måling og på www.hod.dk.




Et dødsfald

Vort aktive, trofaste og mangeårige
Hjemmeværnskompagni 5313 Slagelse

medlem,

tidligere

chef

for

Helge Nielsen
er afgået ved døden den 19.august. Helge Nielsen blev 80 år.
Han vil blive husket og savnet.
Æret være Helge Nielsens minde.


Hvad skal der så ske nu?
1. Vi lukker og slukker for resten af sæsonen. Hvis der dukker noget op, som
kunne have jeres interesse, kan vi stadig nå jer via bladet eller ved e-mail.
Nedlæggelsen af forsvaret – som blev indledt med den aktivistiske
udenrigspolitik i 1999 (radikal udenrigsminister) – har nu gået sin gang i 16 år.
Det kan jo ikke blive ved.
2. Formandsskabet (altså landsledelsen) går nu i gang med at bearbejde
indkomne bemærkninger til SWOT-analysen. Så får vi nok et papir om det i
løbet af efteråret
3. Indkaldelse til
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GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 1. MARTS 2016
vil tilgå jer ved direkte mail i god tid. Husk at skrive det i kalenderen allerede
nu.
Med venlig hilsen
Hans Jürgen 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

FYNS KREDS SENSOMMERTUR 2015
Nu er vi gang igen! Efter august måneds spændende skydning startede
sensommerturen torsdag den 10. september 2015 med ledsager - inklusive
morgenmad til Langelandsfortet og Valdemars Slot på Tåsinge.
Indrykkepunkt (IP) var ved Hærhjemmeværnsdistrikt FYN på Højstrup og klokken H
var DTG 200730B SEP 15.
Som sædvanlig var der mødt en hård kerne af morgenduelige og veloplagte
kredsmedlemmer op, der glædede sig til en god oplevelse samt samværet med
hinanden. Præcis kl. 07:30 var medlemmerne siddet op og vejret var på vores side.
Men hvor blev logistikken af? Uden rundstykker og brunsvigere går det ikke, når
fynboerne rykker ud. Heldigvis dukkede forsyningerne op ti minutter forsinket, og
kredsformanden major Kjeld Frimuth sammen med major Morten Graversen –
opsamlet undervejs - kørte i al hast forspids til forsyningsområdet (FSO), som var ved
en smuk rasteplads før Siø dæmningen på Tåsinge.
Tæt på rastepladsen ligger Landet Kirkegård hvor Elvira Madigan og Sixten Sparre er
begravet - efter en ulykkelig kærlighedstragedie. Stedet bliver besøgt af mange
turister og er en slags pilgrimssted for forelskede par året rundt.
Men ingen tid til romantik, tidsplanen skulle holdes, og vi fortsatte til vores
udrykkepunkt (UP) Langelandfsfortet.
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Major Morten Graversen og Major Kjeld Frimuth ved rundstykkerne og brunsvigerne

Langelandsfortet
Her blev vi modtaget af koldkrigseksperten Steen Brink Nielsen, som vi havde bestilt
til en guidet rundvisning. Det kan varmt anbefales at få en guidet rundvisning - og i
dette tilfælde af en tidligere tjenestegørende på Langelandsfortet. Fortet er et
ambitiøst projekt, hvor man på en gang gør den kolde krig virkelig og tilmed på en
spændende måde tilgængelig for offentligheden.

Koldkrigseksperten Steen Brink Nielsen har gjort tjeneste på Langelandsfortet

Under den kolde krig havde Langelandsfortet den vigtige opgave:
- at overvåge den vestlige Østersø,
- at hindre/forsinke fjendtlige flådestyrker i at trænge op i bæltet, og
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- at beskytte minefelter i Storebælts sydlige del.
Fortets øverstbefalende havde den militære kommando i området. Fortet blev opført
i 1953 og nedlagt i 1993. I dag er hele fortet en afdeling af Langelands Museum.
Fortet indeholder 14 store bygningsværker i jernbeton:
- 4 kanonstillinger samt underliggende mandskabs- og ammunitionsrum
- 2 bunkersanlæg for maskincentraler med dieselgeneratorer til
nødstrømsforsyning,
- 1 kommando- og ildlederbunker,
- 6 nærforsvarsbatterier med ildledelsestårn samt underliggende mandskabs- og
ammunitionsrum, og
- 1 fremskudt ildlederbunker ved kysten øst for fortet.
I dag er Langelandsfortet et levende museum for den tidligere kolde krig som endte
med Warzawapagtens sammenbrud og dækker et stort areal som ses på kortet:

Placering på Langeland samt kort over Langelandsfortet

Kanonerne
Fortet blev bestykket med 4 stk. 150 mm. kanoner. I anden verdenskrigs slutning
havde tyskerne bygget et batteri på Fyenshoved og herfra stammer de 4 kanoner,
- 12 -

som blev opstillet på Langelandsfortet. På kilerne ses den tyske ørn og hagekors. De
var konstrueret af Rheinmetall, men fremstillet på de tjekkiske Skodaværker i krigens
slutfase.
Øvelsesskydningerne viste sig så generende for de omkringboende, at der i 1962-64
blev opsat et strandbatteri med to 150 mm kanoner af samme type som
hovedbatteriet. Disse to kanoner kom fra et andet tysk batteri, Hesbjerg ved Gilleleje,
og var kommet til Danmark på samme sene tidspunkt af krigen. Fra 1973 blev
hovedbatteriet langtidskonserveret, men der skulle stadig uddannes besætninger til
betjening af kanonerne.
Hver kanon havde en besætning på 15 mand, og kanonen kunne skyde 22 km. Langt
nok til at dække farvandet til Lolland. Der kunne med en god besætning afgives 6
skud pr. min. Granaten alene vejede 45 kg.

Stilling for 150 mm kanon. Bemærk stativet til sløring

Luftværnskanonerne
Fortet var bestykket med 6 stk. dobbelte luftværnskanoner 40 mm R.K. L/60 M/1936.
Luftværnskanonerne havde en effektiv rækkevidde på 2 km mod luftmål, 4 km mod
søen og på land. Skudhastigheden var 240 skud pr. minut. Projektilvægten 1 kg og
begyndelseshastigheden var 1.000 m/sek. Mandskabet var 7 mand til hver
luftværnspjece. Luftværnskanonerne blev nedtaget i 1983 og kasseret. Men et
enkelt eksemplar er atter genopstillet. Ydermere var fortet dækket af en række
mobile, enkeltløbede 40 mm luftværnskanoner.
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Stilling for 40 mm luftværnskanon

Aftrækket var fodbetjent. Der blev fortalt at, når skytten skulle afbryde skydningen
havde skydelederen bundet et reb om foden på skytten og med et træk kunne
afbryde skydningen. Lavteknologi der virker.

Enkeltstående kanon

O-bunker
O-bunker er en forkortelse på navnet operationsbunker. Denne bunker var både i
krigstid og fredstid centrum for de militære operationer. I krigstid var det herfra, at
skydningen med de store kanoner dirigeredes, ligesom land- og luftforsvaret af
- 14 -

fortet. I fredstid var det overvågningen af skibstrafikken, det drejede sig om. Obunkeren var bemandet døgnet rundt. I krigstid var bemandingen sat til 25 mand - i
fredstid mindre end halvdelen.
O-rummet
Dette rum beherskes af et stort lysbord - et såkaldt plotterbord - med kort over
Østersøen og de danske farvande. En orlogsgast står ved bordet med en fedtstift i
hånden, parat til at indføre oplysninger om observerede fjendtlige enheders
bevægelser. Bag ham ved skranken står den vagthavende officer. Til venstre står
forskellige tavler. En tavle med positioner for NATO skibe: Olfert Fischer, Grønsund,
Falster osv. samt en tavle for passerende fjendtlige skibe tilhørende WAPA-magterne,
dvs. russiske, polske og østtyske. I den amerikansk prægede NATO-jargon - skelnede
man mellem: "Skunk, Friendly and Neutral". Samtlige WAPA-fartøjer blev overvåget
og deres position, kurs og fart udsat på plotterbordet ved løbende meldinger fra
kystudkigsstationer, krigsskibe og fly. Bemandingen i operationsrummet var max. 5
personer, nemlig vagthavende officer, 2 signalgaster ved fjernskrivere og 2
plottergaster ved bord og radar.

Orlogsgast klar til at notere krigsskibe og fly

Den militære trussel
Under den kolde krig opererede Warszawa-pagten med en forestilling om, at den
næste krig ville blive startet af Vesten, og at østblokken derefter skulle slå hårdt
tilbage og udkæmpe krigen på vestligt område. Det medførte en militær
krigsplanlægning, der indbefattede krigsførelse på dansk område. Den nordlige front i
Warszawa-pagtens fremmarch mod vest blev betegnet Kystfronten. Formålet med
Kystfronten var blandt andet at erobre Danmark og den nordlige del af Vesttyskland
med henblik på at sikre fri gennemsejling til og fra Østersøen, og Danmark indgik
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således som en del i et større spil i Warszawa-pagtens krigsplanlægning.
Bestræbelserne på at forberede et sådant angreb på Danmark bedst muligt var
mange og omfattende. Om dette kan man få indsigt i, hvis man læser det nu
afklassificerede dokument OPERATIONER MOD DANSK OMRÅDE, som er vedlagt i
bogen ”Trusselbilledet – en koldkriger taler ud” af generalløjtnant Kjeld Hillingsø.
Da Khrustjov rystede på hånden
I 1962 begyndte Sovjetunionen at etablere baser på Cuba. Amerikanske spionfly
kunne afsløre, at der var opstillet atommissiler. Det var så en alvorlig trussel mod
USA, at præsident Kennedy måtte reagere. Der blev indledt en flådeblokade mod
Cuba, som ville føre til en konfrontation mod Sovjetunionen, hvis man ikke stoppede
transporterne af atommissiler på sovjetiske skibe.

SACEUR, SACLANT, CINCNORTH og COMBALTAP blev orienteret om Krasnograds bevægelser.
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På marinens udkigsstation i Føllesbjerg havde man fra Langelands østkyst fulgt alle de
skibe, som havde forladt Østersøen gennem Storebælt. Nu gjorde man en interessant
opdagelse. Tidligt om morgenen den 24. oktober, dagen hvor den amerikanske
blokade ville træde i kraft, konstaterede mandskabet på udkigsposten på Langeland,
at det sovjetiske skib M/S Krasnograd passerede forbi. Krasnograd, som dage
forinden var sejlet nordpå, var vendt om og sejlede nu tilbage mod Østersøen. Den
melding gik videre til USA, hvor man på den måde fik tidlige indikationer af, at den
faste kurs var ved at give resultat. Nogle dage senere bøjede Sovjetunionen af for
presset og indvilgede i at fjerne sine missiler fra Cuba.
Under den meget informative rundvisning var der også mulighed for at se forskelligt
militært isenkram fra den kolde krig:
 Flyvemaskiner som DRAKEN og MIG 23 FLOGGER
 Panserjager M 10
 Ubåden Springeren samt en minestrygeren Askø.
 Søminer
 Torpedo
 En komplet sektion af Berlinmuren der indtil 1989 stod på Potsdamer Platz i
Berlin.

Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg ombord igen…

Vores forretningsfører, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, har i over 30 år været
fartøjsfører på ”Askø” og var med til at sejle den til Bagenkop Havn omkring 2005.
Her opfrisker han sine oplevelser i mere smulte vande.
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Der blev også lejlighed til at gå ombord i ubåden Springeren

Springeren var en af de sidste danske ubåde i vandet.
I 2004 besluttede folketinget at ubådsvåbnet skulle nedlægges, de eksisterende
ubåde skrottes og ubådsbesætningerne overføres til anden tjeneste. Denne politiske
beslutning var punktum for en næsten 100 årig epoke af flådens historie, idet den
første danske ubåd blev anskaffet i 1909.

Et kig i periskopet af major Kurt Nielsen
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Springeren havde en 24 mands besætning, nemlig 7 officerer, 6 befalingsmænd og 11
gaster. Midtskibs var operationsrummet med adgang til tårnet. Her foregik
navigation, manøvrering, ildledelse og overvågning af tekniske anlæg som radar,
sonarvarsling og hydrofon, der gav oplysning om skibe i overfladen. I et periskop
kunne man neddykket observere overfladeskibes bevægelser, og et snorkelsystem
tillod udskiftning af luft samt generatordrift til opladning af batterier, så man kunne
forblive neddykket. Under overfladesejlads var tårnet bemandet med udkig og
navigatør. Forrest i ubåden findes torpedorummet med 8 torpedorør.
Efter besigtigelsen og rundtur på Langelandsfortet med en yderst professionel
rundviser Steen Brink Nielsen var der tid til frokost, som blev indtaget i museets
cafeteria, hvor man selv kan medbringe sin egen forplejning og forfriskninger. Man
kunne have tilbragt mange flere timer på området, som i løbet af året har mange
aktiviteter, og det bør også nævnes - tætte relationer til forskning og undervisning.
Koldkrigsmuseet Langelandsfortet kan stærkt anbefales til besøgende, der ønsker
viden om den kolde krig og Danmarks rolle i den periode.

Multi Purpose Weapon…

Efter disse oplevelser med plads til omtanke fortsatte Fynskredsen videre til det
smukke Valdemars Slot. På vejen stoppede vi ved Ambrosius-egen, der er en 400 årig
gammel kæmpeeg sydvest For Valdemars Slot ved Nørreskoven på Tåsinge. Egen er
opkaldt efter digteren Ambrosius Stub, der omkring 1750 var skriver og huslærer på
Valdemars Slot. Det siges at Ambrosius yndede at sidde under egen og læse og skrive.
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Egen måler omkring 7,5 meter i omkreds

Valdemars Slot
Som besøgende på Valdemars Slot er man også på et besøg i et pragtfuldt hjem. Bag
de gamle tykke mure i den store hovedbygning venter et utal af spændende
oplevelser. Når man kommer op ad den statelige hovedtrappe, træder man ind i en
anden verden, hvor den historiske atmosfære inviterer på en rejse tilbage i tiden, og
hvor man bevægede sig rundt i de imponerende omgivelser. Som besøgende kan
man frit gå rundt i de smukke stuer, sale og gemakker, og man konstaterer at man
ikke skal bevæge sig bag afspærringer. Ved ankomsten får man udleveret en skreven
guide, og med den i hånden kan man på samme tid læse om de forskellige lokalers
udsmykning, inventaret samt studere disse på nært hold. Man kan læse om
gobelinerne og de franske tapeter, der pryder de 5½ meter høje vægge, læse om det
smukt udførte stukkatørarbejde, og ikke mindst læse et utal historier om slottets
mange smukke ting – det store spisestel fra et bryllup i 1865, søhelten Niels Juels
skibskiste, der end ikke kan løftes af 4 mand, om lamperne der engang var vaser, de
gamle støvler der tilhørte Niels Juels sønnesøn, om malerierne med de gamle aner listen er meget lang. På trods af det imponerende antal af prægtige malerier og
overdådige møbler, der er gået i arv fra generation til generation, gør kombinationen
med nutidens møbler, at der tydeligt tegner sig et billede af et hjem, der stadig bliver
brugt til både hverdag og fest.
Foruden selve slottet er der en stor udstilling af storvildtjægeren Børge Hirschs
samlinger. Han nærede en stor interesse for natur og kultur og hjembragte trofæer
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og ting fra alle verdensdele. Foruden de mange prægtige dyr, giver den brede samling
af etnografika museet en ekstra dimension, idet de anderledes kulturgenstande
vidner om hverdagen hos de mange fremmede folkeslag, som Børge Hirsch besøgte.
Danmarks Museum for Lystsejlads har også en imponerede samling af
bevaringsværdige fartøjer og effekter, som også er værd at se.

Valdemars Slot, Tåsinge

Valdemars Slot og gods er privat ejendom og ejes i dag af Alexander Fleming, søn af
Caroline Juel-Brockdorff, Fleming der nedstammer i lige linje (12 led) fra søhelten
Niels Juel. Slottet blev åbnet for publikum i 1974, men benyttes stadig ofte som
ejerens private hjem.
Efter en afslappende forfriskning i slottes cafeteria gik turen videre tilbage til
opsamlingsstedet Højstrup uden for Odense - en masse oplevelser rigere. Vi ser
allerede frem til forårsturen.
Leif Mosegaard
Major


Foredrag om Atlantvolden
Onsdag den 25. november, kl. 19:30 holder pensioneret overlæge Arne Skipper
foredrag på Dannevirke om den danske del af Atlantvolden. Tilmelding er ikke
nødvendig.
Og nej – der er ingen familieforbindelse med den nye formand i EL!
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Julefrokost
Det er vel næsten ikke nødvendigt at minde om vor dejlige julefrost fredag den 11.
december på Dannevirke. Indbydelse tilsendes separat.
Venlig hilsen
Formanden

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
Onsdag den 9. september mødtes de tilmeldte medlemmer med damer - 24 i alt - hos
Danfoss A/S, i Nordborg, Als.
Jan Petersen, Head of Visitor Relations, modtog os med kaffe og rundstykker i
Danfoss’ imponerende hovedbygning. Vi blev vist rundt, bl.a. til det til Mads Clausen
indrettede kontor – et tableau af afrikansk jungle med jagttrofæer, nedlagt af Mads
Clausen og fru Bitten – og til udsigtsplatformen på toppen af bygningen, hvorfra de
alsiske domociler af Danfoss kan overskues i deres helhed – inklusive gården, hvor
det hele startede.
Til kærkommen aflastning af vores gamle ben blev fabriksbesøget erstattet af en
grundig gennemgang af hele den nuværende koncerns forretningsideer og struktur,
suppleret med en video, der viste produktionen på en lang række af Danfoss’
fabrikker.
Besøget blev afsluttet med et besøg i Mads Clausens fødehjem: Gården, der nu er
indrettet som museum.
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Fra udflugten til Danfoss

Danfoss er en fantastisk kombination af erhvervseventyr og nationalt mæcenat - så,
ganske svimle af de mange indtryk, slappede deltagerne bagefter af med
mørbradgryde og æblekage på Ballebro Færgekro.


Kommende arrangementer
Kredsen har ikke mere på programmet i resten af 2015; men vi mødes til ordinær
generalforsamling 2016 på Varde Kaserne. Planlægningsdato 3. marts.

MIDTJYSKE KREDS
Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup
 2096 9560 - : SES@PC.DK
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97, 1., 9220 Aalborg Øst
 9815 6510 - : mogens.danielsen@adr.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
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Flagdag for Danmarks udsendte 2015
Soldatens flagdag (5. september) er efterhånden en vel indarbejdet tradition i
Aalborg. Et fast indslag er fanemarchen gennem byen, hvor FOUAT Nordjyske Kreds
og de øvrige soldaterforeninger deltager for at markere vor solidaritet med de
udsendte og hjemvendte soldater.
Arrangementet begyndte for mit vedkommende kl. 9 morgen på Aalborg Forsvars- og
Garnisonsmuseum på Skydebanevej 22, hvor jeg var tilsagt som fanebærer. Herfra
var der kl. 09:30 gratis transport for os fanebærere til Gammel Torv, hvor der var
opstillet militære enheder fra garnisonen incl. et musikkorps, som underholdt det
ventende publikum. Desværre var det også regnvejr, som varede det meste af dagen,
men fremmødet var alligevel pænt.
Her blev fanebærerne opstillet med front mod en overdækket tribune, der var
opstillet op mod den gamle bankbygning. Til venstre for os var opstillet enheder fra
garnisonen, og til højre havde vi musikkorpset, så vi dannede en karré med plads til
tilskuere på begge sider.
Kl. 10:00 indledte Aalborg Kanonlaug officielt flagdagen med ”Dansk løsen”, d.v.s. tre
kanonskud. Derefter var der tale af garnisonskommandant, oberst Jess Møller
Nielsen og integrationsminister Inger Støjberg, afbrudt af musikalsk underholdning.

Fra marchen gennem Aalborg
© Fotograf Palle Strandgaard
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Kl. 10:45 marcherede vi gennem byen, men desværre uden musikledsagelse, hvilket
medførte en noget uregelmæssig marchtakt. Ruten gik ad Adelgade - Algade Gravensgade - Bispensgade - Nytorv - Fjordgade - Algade til Budolfi Kirke, hvor vi
ankom kl. 11:15.
Her afholdtes gudstjeneste i kirken, hvor vi dannede flagallé op gennem midterskibet.
Kl. 12 var flagbærerne sammen med andre honoratiores inviteret på en sandwich og
en øl eller vand i det gamle rådhus på Gammel Torv.
Herefter gik turen tilbage til Garnisonsmuseet, hvor der 13:15 var kranselægning ved
soldatens sten. Det indledtes med taler af garnisonskommandant, oberst Jess Møller
Nielsen og 2. viceborgmester Mads Sølver Pedersen. Talerne blev holdt inden døre
p.g.a. det dårlige vejr, hvorefter vi begav os ud til stenen. Her stillede flagbærerne op
på begge sider af stenen, hvorefter der var kranselægning.
Efter kranselægningen var der åbent hus i Veteranhjemmet på Skydebanevej 5, hvor
der blev serveret grillpølser med øl eller vand.
Det blev således en lang og meget begivenhedsrig dag, som på både værdig og
folkelig måde hyldede vore udsendte soldater.
Lars Nielsen


”Hvad har flyvning betydet for mit liv"
Støtteforeningen for Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum havde indbudt til
foredrag den 17. september 2015.
Foredragsholder var major Oluf Eriksen (ERI), der causerede over "hvad har
flyvningen betydet for mit liv" (og ERI´s svar var: A l t ). Han er tovholder og
mangeårig frivillig samt områdeleder på flyområdet på museet, men også aktiv på
"sin hjemegn" på Silkeborg Bunkermuseum.
Oluf Eriksen blev som ung uddannet til lærer, senere kom han ind i flyvevåbnet, hvor
han prøvede næsten alt lige fra elev på flyveskolen i Avnø til flyveuddannelse i
Canada - det var ham, der fløj vores første Meteor jetjager - eskadrilletjeneste,
testpilot på bl.a. F-16, med i mange udviklingsprojekter og mangeårig tjeneste ved
Flyvertaktisk Kommando.
Det må have været en dårlig dato, eller hvad ved jeg, vi var "kun" fire fra vores
forening + plus en dame til en virkelig hyggelig og god aften. Der skulle I have været
med!
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Men som slutpassus i motivationen for udnævnelsen til æresmedlem i Danske
Flyvere lød det: ”Har i sandhed været et lysende eksempel for os alle, og står som
indbegrebet af en fin flyverkammerat”. Det kan vi alle skrive under på, når bare man
har mødt ERI én gang.

Fra besøget

Foto: Henning Sørensen©

Støtteforeningen havde skrevet, at man kunne købe øl og sodavand - det var en fejl;
vi fik både øl og sodavand. En fin, fin aften.
Franz Strehle





Sensommerudflugt 2015 – TERMA Space og Skramsø Skovdistrikt
Onsdag den 23. september med en tyk morgentåge satte de nordlige medlemmer af
FOUAT Nordjyske Kreds kursen mod frakørsel 29, Svenstrup Syd, på motorvej E 45,
der var udpeget til 1. mellemfaldende mål på dagens udflugt. Efter lidt forsinkelse,
grundet tågen og fordelt på så få biler som muligt, gik vejen videre mod 2.
mellemfaldende mål, TERMA Space i Lystrup nordøst for Aarhus.
Her mødtes man med de sydligere medlemmer fra kredsen ved TERMA Space, hvor
det var vanskeligere at få adgang end ved de fleste kaserner og andre militære
etablissementer i Danmark. Fulde navn og første seks cifre i personnummeret var
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afleveret i forvejen og skulle nu konfronteres med medbragt billedlegitimation for at
vinde adgang.
Men det var umagen værd. Vi blev venligt modtaget af ingeniør Mogens Sørensen,
som resten af besøget var vor guide. Han førte os af snoede veje og lige trapper op til
et mødelokale, hvor vi bænkede os med kaffe eller te, mens Mogens Sørensen
berettede om TERMA i almindelighed og specielt om TERMA Space, hvor vi befandt
os. Med hjælp af en powerpoint viste han os fabrikkens produkter i billeder og
videoklip, mens han med en lidt spag røst gennemgik, hvad vi så. Det lød ikke, som
om han nogensinde har haft behov for at råbe en eksercerplads eller skydebane op,
men spændende var det.
Vi hørte bl.a. om TERMA’s energiforsyninger til rumfarten og dens køleanlæg, om
arbejdet med at formindske vægt og rumfang uden at mindske ydelsen og om den
langvarige afprøvning af kvalitet og holdbarhed, da det i en kredsende satellit var
umuligt at sende bud efter en montør, hvis noget gik i uorden. Det gik op for mange
af os, hvorfor det tog så lang tid og var så dyrt at fremstille komponenter, der kan fås
billigere og hurtigere i et byggemarked eller lignende.
Vi var behørigt imponerede. Efter præsentationen fulgte Mogens Sørensen os rundt,
så vi gennem ruder, kunne se noget af produktionen. Efter rundgangen endte vi i
kantinen, hvor indholdet af buffeten imponerede os mindst lige så meget som
foredraget gjorde. Efter at have nydt det kulinariske islæt tog vi en hjertelig afsked
med vor vært, besteg bilerne og fortsatte til vort næste foreløbige mål, Skramsø
Skovdistrikt.
Jes Reiner Pedersen
Kaptajn
Efter besøget den 23. september ved TERMA tog 15 medlemmer af Nordjyske Kreds
videre til SKRAMSØ Skovdistrikt, hvor vi besøgte skovdistriktets ejere, Inge og Knud
Fabricius. Knud Fabricius er major fra Nørrejyske Artilleriregiment (tidl. benævnt 3.
Feltartillerigement) i Aarhus. Efter sin værnepligt ved Artilleriregimentet blev Knud
Fabricius udnævnt til løjtnat af reserven. Da faderen ikke mente, at skoven kunne
give indtægt til to familier, søgte Knud Fabricius Hærens Officersskole. Efter denne
kom han tilbage til Artilleriregimentet, hvorfra han blev pensioneret som major i
1998. De seneste år af karrieren var han ansat i stabe, bl.a. Jyske
Divisionskommando. Knud Fabricius er medlem af FOUAT Sydjyske Kreds.
Vi blev mødt af Knud Fabricius ved hovedvejen til Grenaa ved Feldballe. Her gav
Fabricius en kort orientering om Skovdistriktet, der er på 617 ha beliggende mellem
Grenaa Landevej og mod syd mod Ebeltoft ned til området ved Langesø. Skoven er
beliggende syd for landevejen over for Tirstrup Flyveplads (Aarhus Lufthavn), der
ligger nord for hovedvejen. Gennem to timer ad en rute gennem skoven med ophold
- 27 -

7 steder på ruten, hvor Fabricius fortalte om stedet krydret med egnshistorie og livet
i skoven. Familien har ejet skoven siden 1920. Ved faderens død i 1968 overtog
Fabricius skoven. Der var dog aftalt ejerskifte forud grundet forhold ved arv. Men
som ung premierløjtnant stod Knud Fabricius med ansvaret. Da han fortsat ønskede
tjeneste i forsvaret, blev skovdriften varetaget af en skovfoged. Den gang var der 10
faste medarbejdere ved skovdistriktet. Nogle af disse boede i huse og mindre gårde
tilhørende skoven. Ved pensioneringen i 1998 overtog Fabricius selv ledelsen af
skovdriften. Efter selv at have overtaget driften benyttede Knud Fabricius
Hedeselskabet til at stå for skovens drift. I dag varetager Fabricius selv driften hjulpet
af fru Inge - som Fabricius selv anfører det, så er Inge fast traktorfører ved skoven, og
varetager mange opgaver så som vedligeholdelse af veje, slåning af græsarealer og
anden kørsel i skoven. De store og tunge opgaver i skovdriften varetages af
Hedeselskabet. Skoven har i dag en stor bestand af krondyr og rådyr.
Ved det første stop på ruten fortalte Fabricius om landskabet og historien før skoven
blev plantet. I 1823 blev ansat en skovfoged, der begyndte beplantningen. Den gang
var landskabet et klitareal. Bart og barskt som en klitlandskab kan være. De store
sandflugter, der havde huseret i mange dele af Danmark i 1600-1700 tallet havde sat
deres spor. Egnens bønder rystede på hovedet. De mente ikke at noget kunne gro i
sandet. Men langsomt gennem årene blev egnen tilplantet og er nu store

Knud Fabricius fortæller om egnen, skovens tilplantning og træerne

skovarealer. Skoven er en særdeles velplejet skov. Der er tyndet godt ud i skoven så
den virker lys og åben - ikke plantageagtig som de vestjyske plantager med
nåletræer, men meget varieret med flest arealer begroet med store træer, især
skovfyr. Skoven består af flere slags træer, såvel nåletræer som løvtræer varierende
mellem de forskellige skovparceller. I dag sælges det meste træ fra skoven som
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emballagetræ. Der er ikke længere folk ansat ved skoven. Dog har en tidligere
skovarbejder opgaver, bl.a. med visse træprodukter.
Videre gik turen gennem skoven, der gennemskæres af Øksenmølle Aa. Ved Skramsø
var en nedlagt vandmølle fra middelalderen. Denne leverede i mange år vandkraft til
drift af en turbine på et mindre elværk i form af jævnstrøm. En opstemmet mølledam
på over en hektar gav vand til vandmøllen. I 1968 blev elværket nedlagt. Når der var
spidsbelastning i landbruget, bl.a. ved tærskning, var der forbud mod at bruge el til
belysning, da elværket ikke kunne klare både belysning og kraft.
På turen gjorde vi holdt ved KLÆNGESTUEN, som er et levn fra den gang der var
planteskole tilknyttet skoven. Klængestuen lå i en forsænkning, og huset var opført
dels ved støbning, dels ved mursten. Når kogler fra træerne blev indsamlet for at
skaffe frø til planteskolen blev de lagt på bakker i Klængestuen. Herefter blev huset
opvarmet til 60 grader, hvorved koglerne åbnede sig og frøene kunne udtages.
Mange af opgaverne ved planteskolen blev varetaget skovarbejdernes koner, der
dermed var med til at skaffe en indtægt. Frøene sås og vokser to år i bed eller
væksthus, hvorefter de udprikles og udplantes i bedene i yderligere to år, hvorefter
de kan plantes.

Knud Fabricius orienterer om planteskolens funktioner

Et sted på ruten parkerede vi tæt på landevejen over for Tirstrup Flyveplads. Efter en
god travetur gennem skovbunden, kom vi til en stor sænkning. Det var en af de
gravede pladser med volde omkring, der var beregnet til placering flyene. Tirstrup
blev oprettet af tyskerne, placeret langt fra Atlanterhavsvolden ved Vestkysten. Helt
frem til 1945 foregik der arbejder/opbygning af flyvepladsen, men den fik aldrig den
store betydning. Videre gik turen til Graaske Gårde, der var et par landejendomme i
skoven. Her havde bl.a. skovarbejdere ved skoven boet. I slutningen af 1944 blev der
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her oprettet en flygtningelejr, der fungerede helt frem til 1948. Her holdt vi et kort
hvil og nød eftermiddagskaffen samt Jette Strehles dejlige chokoladekage. Tak til
Jette.
Turen endte ved Skramsø Mølle, hvor Inge og Knud Fabricius har deres bopæl i et
stort hus af træ i to etager. Her blev vi budt inden for, bl.a. for at vi kunne indtage
den medbragte mad. Huset benævnes hovedbygningen. I nærheden er der et par
huse, der bl.a. har været skovfogedbolig, som nu er udlejet. Hovedbygningen
indeholder et par store stuer, bl.a. en spisestue til 24 personer og en tilsvarende
opholdsstue, som tidligere blev benyttet ved de store jagter/jagtmiddage over to
dage, men nu kun benyttet et par gange om året til jagtmiddage. På 1. sal er der
værelser til gæster og jagtdeltagere. Knud Fabricius fortalte om dengang faderen
ejede skoven. Han boede ikke fast ved Skramsø Mølle, men havde bopæl i
København, da han var bankdirektør i en bank dér. Inge og Knud Fabricius boede da i
en bolig ved siden af skovfogedboligen. Hovedbygningen stod ubeboet undtagen når
faderen besøgte stedet. I dag benyttes dele af bygning i det daglige af Inge og Knud
Fabricius.
Gæstfrit blev vi budt til bords, så vi kunne nyde den medbragte mad. Under
spisningen underholdt Inge og Knud Fabricius om livet i skoven. Afslutningsvis blev vi
budt til på kaffe, og ved godt halvottetiden kunne vi sige farvel og tak til værtsparret
foren dejlig dag, hvor ikke mindst den smukke skov og det lune vejr gav en god
oplevelse.
Mogens Danielsen
Major


Bowling
Bowling fortsætter hver mandag fra kl. 10:00 til 11:00 til den 21. december i
Løvvangscentret Bowlinghal. Pokalkamp afholdes den 16. november. Her findes
sæsonens vinder ved en bowlingkamp mellem deltagerne.
Den 14. december afholdes julefrokost i Bowlingcentret. Der vil tilgå nærmere
om julefrokosten ved mail, indeholdende klokkeslet, pris m. m. Ved julefrokosten
uddeles pokalen til sæsonens vinder.
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Ny forsvarsminister
Efter blot 93 dage på posten valgte forsvarsminister Carl Holst (V) udtræde af
regeringen. Som ny forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde er udpeget
Peter Christensen (V).

ForsvarsministerPeter Christensen

Peter Christensen er født 23. april 1975 i Sønderborg. Han er uddannet elektriker og
har været medlem af Folketinget for Venstre i perioden 2001-2015.
Hans politiske karriere har bl.a. omfattet:
 Skatteminister fra 8. marts 2011 til 3. oktober 2011
 Statsrevisor fra 1. oktober 2010 til 7. marts 2011
 Finansordfører 2011-2015 og 2005-2009
 Politisk ordfører 2009-2011
 Skattepolitisk ordfører 2001-2005
 Medlem af Finansudvalget 2011-2015 og 2004-2009
 Medlem af Skatteudvalget 2001-2011, næstformand 2005-2007
 Medlem af Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal 2007-2011
Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 205 (Januar-februar 2016)
MEDDELELSER Nr. 206 (Marts-april 2016)
MEDDELELSER Nr. 207 (Maj-juni 2016)
MEDDELELSER Nr. 208 (Juli-august 2016)
MEDDELELSER Nr. 209 (September-oktober 2016)
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DEADLINE

UDSENDELSE

011215
010216
010416
010616
010816

151215
150216
150416
150616
150816

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte.

Hvad

Hvem

Hvor

Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag

København
København
København
København

Foredrag
Stiftelsesfest
Julefrokost
Julefrokost
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling
Foredrag
Repræsentantskabsmøde

Fyn/HISAM
København
Fyn
Nordjyske
København
København
København
København
Midt- og Vestsjælland
Sydjyske
København
Formandskabet

Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Bageriet, Søndre
Magasin
Dannevirke
Kastellet, Nordre Magasin
Dannevirke
Bowlingcentret
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Skovsøgård
Varde Kaserne
Kastellet, Gl. Varmecentral
Odense/Højstrup

Redaktionen afsluttet den 6. oktober 2015
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Hvornår
081015 – 19:00
221015 – 19:00
051115 – 19:00
191115 – 19:00
251115 – 19:30
101215 – 12:00
111215 – 13:00
141215 070116 – 19:00
210116 – 19:00
040216 – 19:00
180216 – 19:00
010316 – 19:30
030316 030316 – 19:00
130416 – 10:00

