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Flagdag i Kastellet 

Mandag den 5. september 2016 afholdes der traditionen tro ceremoni i 

forbindelse med flagdagen for Danmarks udsendte. Det er den dag, hvor Danmarks 

udsendte anerkendes for den indsats, de har ydet. Højtideligheden finder sted ved 

Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948. Se nærmere om 

tidspunktet på Kastellets hjemmeside http://kastellet.info/om/aktiviteter.html. 

 

Gamle numre af meddelelser…. 

Som opfølgning fra sidste nummer af MEDDELELSER kan der oplyses, at enkelte gamle 

numre nu findes at læse på hjemmesiden. Der er tale om affotograferinger af de gamle 

blade, som så er omformatteret og lagt op på hjemmesiden. Det sidste har WEB-

redaktør, major Jørgen Houlberg Nielsen, stået for. Siden sidste nummer og indtil 

redaktionens slutning på dette nummer er følgende gamle numre lagt op: 

November-December 1976, 

Maj-Juni 1977, 

September-Oktober 1977 og 

alle seks numre fra 1979 henholdsvis 1980. 
Erling Flebbe 

KØBENHAVNS KREDS 

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

 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: Per K. Madsen,   4043 2361-  riemads@privat.dk 

 
 

Dødsfald 

 

Kredsen har modtaget underretning om, at  
 

løjtnant Christian Frederik Guldager Hansen 
 

*21. november 1939 -  11. juli 2016, er afgået ved døden. 
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Løjtnant Christian Frederik Guldager Hansen 

 

C.F.G. Hansen, der yndede at kalde sig ”Jæger nr. 17,” mødte flittigt op og 

var meget glad for at komme til Københavns Kreds’ arrangementer i Kastellet, idet han 

levende interesserede sig for og satte pris på de emner, der blev taget op. Han var 

meget talende og meget socialt anlagt, hvorfor det virkede, som om han virkelig 

hyggede sig i selskabet med kredsens medlemmer.  

 

Æret være løjtnant Christian Frederik Guldager Hansens minde. 

 


 

Besøg på Livgardens Historiske Samling 

 

Torsdag den 2. juni var 32 medlemmer af Københavns Kreds på besøg hos 

Livgardens Historiske Samling. Den findes på Livgardens Kaserne ved Rosenborg Slot. 

Adgangen til kaserneområdet var ikke bare lige ud ad landevejen. Vi havde skam 

måttet melde vores ankomst på navn i forvejen og hele holdet blev tjekket ved 

fremvisning af billedlegitimation i forbindelse med indpassage af hovedporten. 

Begrundelsen for den nu om dage lidt stramme kontrol var, at der var skærpet 

beredskab, som gjorde, at man tjekkede alle, der ønskede adgang til stedet.  

Historisk leder ved samlingen var vores guide. Hans navn er Eric Lerdrup 

Bourgois. Han tog imod de fremmødte medlemmer ved garderstatuen foran 

kasernens hovedport. Eric forklarede om såvel selve bygningen, hvor samlingen er og 

om samlingen som sådan. Livgarden blev oprettet af kong Frederik den 3. i 1658. Ud 

over at fungere som kongefamiliens vagtkorps er garden også et infanteriregiment i 

Hæren. Vi fik at vide, at området, hvor kaserne og Rosenborg er beliggende i sin tid lå 

uden for Københavns volde og blev erhvervet af kong Christian IV. Stedet skulle bruges 

til urtehave, frugttræer og prydhave, samt til grund for Rosenborg Slot. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_3.
https://da.wikipedia.org/wiki/1658
https://da.wikipedia.org/wiki/Det_danske_kongehus
https://da.wikipedia.org/wiki/Infanteri
https://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%A6ren
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 Selve kasernebygningen var på den tid 

orangeri tilknyttet Rosenborg. Vi blev 

orienteret om forskellen mellem Konge-

, Løjtnants og Palævagterne. Vi fik en 

grundig forklaring om oprindelsen til 

bjørneskindshuen og øvrige 

uniformsdele, herunder at 

patrontasken kun er til pynt. At sablen, 

som vagterne er udrustet med reelt er 

et antikt våben, som havde rod i 

Napoleonskrigene, men stammede 

fra Prøjsen.  

Vi fik at vide, at man i 

Livgarden ikke havde synderlig stor sympati for Johan Friedrich Struensee, fordi han i 

sin tid nedlagde både livgarden til hest og livgarden til fods. Men livgarden gjorde 

mytteri. Det hjalp kun lidt, at Struensee prøvede at lægge en dæmper på uroen og få 

kontrol over tingene ved at love alle gardere, at de frit kunne vælge, hvilket regiment 

de ønskede at tjene ved, når nu garden var nedlagt. Eric Lerdrup forklarede, at 

grunden til mytteriet havde en stærk virkning var, at langt størstedelen af garderne 

var nordmænd, og de havde svoret troskab til monarken. De ville tjene majestæten i 

Livgarden, og kun dér. Da Struensee var styrtet blev regimentet genoprettet, men man 

havde fået en erfaring i forbindelse med mytterierne. Det viste sig nemlig, at det tog 

uforholdsvis lang tid at mobilisere garden i forbindelse med optøjerne, fordi de fleste 

gardere var indkvarteret privat hos folk i byen. Og da de menige garderes sold var 

forholdsvis beskeden, måtte de mestendels tage til takke med usle loftskamre eller 

fugtige og kolde kælderrum. Gardens helbredstilstand var derfor jævnt hen ussel. For 

at råde bod på de to forhold, valgte man at ombygge orangeriet til gardekaserne.  

 

 Vores guide, Eric Bourgois 

 

Starten på rundvisningen på Livgardens Historiske 

Samling. Guiden er herren i korte bukser med ryggen til. 
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Eric Bourgois forklarede om uniformeringen af garden gennem tiderne og 

dvælede en del ved den gule gardeuniform, som man i sin tid havde haft, og som var 

taget i brug efter at kongen – Christian V – havde været på besøg hos Solkongen i 

Frankrig og der blevet inspireret til det gule antræk.  Den gule uniform blev blandt 

andet båret under slaget ved Helsingborg i 1710, det sidste dansk-svenske slag om 

Skåne. Danskerne havde indtaget Helsingborg og befæstet byen med skyttegrave og 

hvad der ellers var behov for af forsvarsinstallationer. Men chefen for Livgarden 

fattede den idé at han ville møde svensken i ærlig kamp på åben mark. Det var en fatal 

brøler, for da dagen var omme, var halvdelen af garderne døde, en fjerdedel var 

sårede og den sidste fjerdedel var taget til fange. Dermed var garden for en tid ude af 

historien.  

Eric Bourgois forklarede, at set over tid var uniformen et udslag af den 

skiftende mode med hensyn til beklædning i det hele taget.  

 

 
Vagtdetachementet på vej til afløsning 

 

Vores guide fortalte om Prins Aage – som i øvrigt i sin tid havde været 

æresmedlem i FOUAT – der havde været gardeofficer og også senere officer i 

Fremmedlegionen. Prinsen blev som én af tre fremmedlegionærer genbegravet på 

kirkegården ved byen Puyloubier i Frankrig nær ved Legionens nuværende hjemsted. 

Rundvisningen i samlingen blev rundet af med en forklaring om moderne tids 
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uniformering og om Livgardens virke i nyere tid, herunder en kort historie om major 

Anders Storrud, der blev dødeligt såret i Afghanistan i 2007. Han havde gjort brug af 

bæltedyret (armadillo) som symbol i forbindelse med ledelse af alle de engagementer, 

han havde haft ansvaret for i internationale operationer. Et stærkt symbol, som 

garden har taget til sig. 

Dagens ekskursion sluttede med en glimrende sildemad og to flotte 

stykker smørrebrød ledsaget af tilhørende drikkevarer. Kredsen havde fået lov til at 

bruge officersmessen til frokosten. Traktementet var rigtig flot. Der var mange der 

efter frokosten, og også senere, har tilkendegivet, at de syntes, det havde været et 

rigtig vellykket arrangement. 

 

 

 
                                                   Fra frokosten i officersmessen  

 
Erling Flebbe 

 

Foredragssæson 2016-II   

Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00. Stedet for 

foredraget er i Gamle Varmecentral. Der vil være et efterfølgende traktement i 

Hestestalden til en kuvertpris á kr. 150. Tilmelding bedes venligst foretaget på de 

fremlagte tilmeldingslister eller til formanden i god tid og senest tirsdagen ugen forud 
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kl. 12:00. Garderoben forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden henholdsvis på 

2. etage.    

Det bemærkes, at alle yderdøre til Kastellets bygninger er aflåste efter 

normal arbejdstids ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre Magasin 

– skal ringe på ved porten på den til formålet opstillede dørklokke.   

Københavnskredsen er tildelt lokaler til brug for foredragsaftenerne samt 

Stiftelsesfesten 2016 på følgende datoer: Onsdag den 12. oktober (bemærk at det er 

en onsdag) og torsdag den 20. oktober, torsdagene den 3. og 17. november samt 

torsdag den 8. december. Foredragene i november og nærmere om Stiftelsesfesten, 

der samtidigt er en markering af FOUAT’s 125 års jubilæum vil blive nærmere omtalt 

i næste nummer af MEDDELELSER. 

Foredraget onsdag den 12. oktober omhandler emnet ”NATO.” 

Foredragsholderen er afskediget general Knud Bartels, tidligere forsvarschef og 

formand for NATO’s Militærkomité. Knud Bartels vil foredrage om de strategiske 

udfordringer, som NATO og dermed Danmark er konfronteret med, det være sig øst 

eller syd for Alliancens ansvarsområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
General Knud Bartels 

 

Foredragsholderen vil også berøre forholdet mellem NATO og EU, mulige 

konsekvenser af BREXIT samt kravene til medlemmernes militære styrker. Foredraget 

vil tage sit udgangspunkt i en række geostrategiske betragtninger og deres kobling til 

den historisk arv i forskellige lande og dermed deres perception af den 

sikkerhedspolitisk situation. Foredraget vil inddrage beslutningerne fra de to sidste 

NATO-topmøder, Wales september 2014 og Warszawa juli 2016.  

Torsdag den 20. oktober vil kaptajnløjtnant Maria Vang Knudsen, 

præsident i Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Danmark, holde foredrag 

om, hvad totalstyrkekonceptet går ud på, og hvad betyder det for Forsvarets 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQg_3U7PXNAhUGXSwKHVAsCGQQjRwIBw&url=http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=855&psig=AFQjCNFHZn-3mYqPaYxIB2wy5IFW1vlDAA&ust=1468685129548385
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fremtidige anvendelse af reservestyrken. Totalstyrkekonceptet vedrører den 

fremtidige anvendelse af Reservestyrken. Tilbage i december 2014 blev det med den 

politiske godkendelse af rapporten vedrørende ”Forsvarets fremtidige anvendelse af 

Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven” slået fast, at Forsvaret skal indføre 

et Totalstyrkekoncept, og at reserven dermed igen skal indgå som en integreret del af 

Forsvarets samlede opgaveløsning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kaptajnløjtnant Maria Vang Knudsen  

 
 

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 
 

 

Et dødsfald 

Major Hans Erik Andersen (18. august1939–25. juli 2016) af Nørrejyske 

Artilleriregiment er afgået ved døden kort før sin 77-tyvende fødselsdag. Hele sin 

tjenestetid har han tilbragt i Jylland, men valgte efter pensioneringen at slå sig ned i 

Kalundborg for at være tættere på børn og børnebørn. På den måde blev han – og fru 

Krista – medlemmer af FOUAT Midt- og Vestsjælland.  

 

mailto:hjjurgensen@hotmail.com
mailto:h.janns42@gmail.com
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIjaXL7vXNAhUIfiwKHXpRBWAQjRwIBw&url=https://www.hprd.dk/bestyrelse/&psig=AFQjCNF22pVskTvE_cWrRX-pss-o1eDQYQ&ust=1468685641111495
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Major Hans Erik Andersen 

For mig var det er særlig stor glæde at møde dem igen. Hans Erik og jeg var 

begge elever på Forsvarets Gymnasium på Frederiksberg Slot fra 1964-1966 og senere 

kadetter på HO til 1969. Hans Erik var den bedste ven, man kunne ønske sig. Altid venlig 

og hjælpsom, altid i godt humør, og med en venlig form for humor. Man kunne stole 

ubetinget på Hans Erik. Han vil blive savnet meget længe. Af mange. 

Æret være Hans Erik Andersens minde. 

Hans Jürgen Jürgensen 

                                                                                                                                          Kredsformand 


 

Hastværk er lastværk! 

Man bliver aldrig færdig. Netop som jeg havde fået optaget historien om 

Midt- og Vestsjællands Kreds i ”MEDDELELSER” nr. 208, ser jeg, at der er optaget et 

enkelt eksemplar af samme blad fra NOVEMBER-DECEMBER 1976. Det svæver frit i 

luften.  

Der manglede en lang stribe ”MEDDELELSER” efter det nummer. En del af 

dem er nu tilgængelige takket være Formand/Københavns og webmasterens bistand.  

Ved ihærdig søgen i de nu tilgængelige numre af Militært Tidsskrift, som havde 

indeholdt aktiviteter i FOUAT, men endnu ikke havde sit eget blad, fandt jeg i årgang 

1974 dette inserat: 
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Meddelelse fra ”Midt- og Vestsjællands Kreds” 

Midt- og Vestsjællands Kreds er etableret med oberstløjtnant I.P. 

Pedersen1, Holbæk, som formand og major K. Aa. Lund, Jyderup, som 

næstformand.  Kredsens adresse er Strandvejen 33, Hørby, 4300 Holbæk, 

og telefon 03 46 13 52. 

I MT 1976 kan man læse, at oberstløjtnant I.P. Pedersen er fratrådt som formand og 

afløst af major Verner Andersen, Ruds Vedby med kaptajn Jørn Parlev, Dianalund som 

forretningsfører. 

I de følgende numre af MT omtales FOUAT ikke. Man kunne forledes til at 

tro, at aktive medlemmer bosat på Sjælland uden for København havde taget initiativ 

til at oprette denne kreds, som er ”født” ved ændringerne i 1973, men ikke har haft 

tilstrækkelig med vind i sejlene til at drive skibet frem og derfor har opgivet det og 

forblevet i sikker havn hos Københavns Kreds eller Storstrøms Kreds. Det samme synes 

at være tilfældet med Frederiksborg Kreds, som lægger ud med masser af energi og 

gode aktiviteter, men efter et par år sygner hen. 

I 1976 ophører FOUAT samarbejde  med MT. Det blev for dyrt. Vi udgiver 

derefter vort eget blad, ”MEDDELELSER”. Men her er tendensen den samme: Man kan 

af flere bemærkninger i anledning af foreningens Fællesmøder2  se, at det kun er ”de 

sædvanlige fem kredse” der deltager: København, Lolland-Falster (Storstrømmen), 

Fyn, Nordjyske og Sydjyske. Midt- og Vestsjællands Kreds deltager ikke i møder. Den 

annoncerer ikke aktiviteter og er totalt passiv fra start. 

Det første forsøg mislykkedes altså, må vi konstatere på det foreliggende 

grundlag. Man har ikke en forening, hvis man kun har en formand og en 

forretningsfører. Der skal jo også være nogle medlemmer!  Man har jo heller ikke et 

kompagni, bare fordi man har en chef og en kommandobefalingsmand. Der skal også 

være nogle soldater. De eksisterer tilsyneladende ikke.  

Men så skred man til realitetsforhandlinger. Ved en ekstraordinær 

generalforsamling med 18 deltagere  

den 27. september 1999 

 på Antvorskov Kaserne blev kredsen ”genstartet”. Kort efter var kredsens medlemstal 

oppe på 34. Den dato er derfor vores ægte startdato, som vi vil markere på én eller 

                                                           
1 Det er oplyst over for mig, at OL var chef for 5. Artilleriafdeling/Sjællandske Artilleriregiment, 

Holbæk 
2 Svarende til vor tids ”Repræsentantskabsmøder” 



- 12 - 
 

anden måde. I skrivende stund, den 30. juli 2016, er medlemstallet igen oppe på 59. 

Flot! 

Du kan bidrage! 

Hvis du kender nogle af de nævnte personer – som jo må være omkring 

100 år gamle i dag, eller er døde – så send mig en mail eller ring mig op. Hvis du skulle 

være vidende om personer, som beviseligt har været ”menige medlemmer” af 

foreningen før 1999, så bedes du sende mig oplysninger herom pr. mail eller telefon. 

Hvis du skulle ligge inde med skriftligt materiale, må du også gerne sende det til mig.  

 
                                           H.J. Jürgensen,  

Kredsformand for Midt- og Vestsjællandske Kreds 

 


Læserservice juli 2016 

De temaer, der har været berørt i perioden er en blandet landhandel. 

Terroranslag iværksat af IS eller autonome terrorister, optakten til det amerikanske 

præsidentvalg, Brexit og hvad deraf fulgte, jagten på IRAK-krigens ”skyldige”og andre 

sensationsprægede emner og indslag har domineret store dele af pressen, anført af 

DR. Meget af det useriøst, dårligt underbygget og elendigt skrevet. Man må formode, 

at de voksne journalister holder ferie, og er erstattet af lærlingene. 

Men der har da også i de seriøse aviser været gode orienteringer om 

væsentlige emner. Artikler og kronikker, som i højere grad fokuserer på hvorfor og på 

perspektivering. Det mest interessante og farlige for Verdens sikkerhed er – efter min 

ringe mening – udviklingen i Tyrkiet med de afledte følger i Vesteuropa og 

Mellemøsten. Redaktørerne fokuserer – igen – på kuppet og på mishandlingen af de 

tilfangetagne kupmagere og på Erdogans heltemodige forsvar af ”demokratiet”. 

Behandlingen af fangerne hører bestemt ikke hjemme i en retsstat – men det er den 

vel heller ikke længere? Hvor naiv kan man være?  

Kuppet – hvad enten det er et amatøragtigt udført kup mod Erdogan, eller 

det er et kup, der er orkestreret af Erdogan selv, har kun en logisk afslutning: At 

afskaffe Kemal Atatürks reformer fra 1920´erne, herunder 

- en tilstand af permanent revolution (islam er statisk) 

- kvindernes ligestilling 

- forbud mod flerkoneri 

- ægteskab og skilsmisse er et civilretligt anliggende 

- 1934: Kvinders stemmeret til parlamentet og valgbarhed til samme 

- lukning af koranskolerne 
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- afskaffelse af Sharialovene 

- indførelse af det latinske alfabet (så man kunne læse vestlig litteratur) 

- afskaffelse af Kalifatet 

- religiøse broderskaber gøres fredløse 

Erdogan vil føre landet tilbage til den sorte middelalder, med Erdogan som 

kalif. Derfor er vi nu i en fase, hvor alle de oplyste bliver fjernet. Senere vil forfatningen 

blive rullet tilbage til før 1923.  

Kristeligt Dagblad har et par læseværdige indlæg om emnet: 

19. juli Leder: Det glidende kup efter kupforsøget 

20. juli Debat: ”Tyrkiet. Brev til en fiktiv tyrkisk ven i lyset af udviklingen i hans land” 

skrevet af Alexander Görlach (chefredaktør ved det tyske on-linemagasin ”The 

European” og gæsteprofessor ved Harvard University). Han følger den op den 26.7. i 

samme avis med artiklen: ”Tyrkiet. Kan islam og demokrati forenes?”  Hans svar er: 

Nej! 

Forsiden af KD den 26. juli er ligeledes meget læseværdig. Det er bladets 

debatredaktør, Johannes Henriksen, som har en glimrende og bredt favnende artikel 

på forsiden: ”Den sommer vi mistede herredømmet” 

 

Sidste nyt ved redaktionens slutning 

Erdogan vil underlægge Efterretningstjenesten og stabschefen direkte 

under Præsidenten.  Værnscheferne skal referere til forsvarsministeren. Militære 

skoler skal lukkes og erstattes af et nyt ”Militært Universitet”. Det vil gøre forsvaret 

mere effektivt.  

Er det noget som lyder bekendt i vore danske ører? 

Nyt Emne. KD den 28. juli ”Krim og Syrien. Derfor handler Rusland som de gør” 

Af Stephen Egede Glahn, tidligere jægersoldat, major og præst – her også 

omtalt som ”tidligere efterretningsanalytiker”. 

I en kort, fremragende og krystalklar artikel beskriver han Ariel Sharons 

aggressive holdning over for Syrien – hvor Rusland har sin eneste flådebase i 

Middelhavet. En politik som støttedes af de neokonservative i USA, bl.a. den 

daværende forsvarsminister Paul Wolfowitz. Da Bagdad var faldet i 2003 skal 

Wolfowitz have erklæret, at ”vi er nødt til at få et regimeskifte i Syrien”. Det betyder 

for russerne en usikkerhed vedrørende deres flådebases fremtid, hvor Rusland må se 

sig nødsaget til at sikre sig fuld kontrol over den eneste alternative flådebase i 

Sydeuropa: Krim.  
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Jeg synes, at denne artikel får rigtig mange brikker til at falde på plads og 

bestemt ikke er flatterende for USA, NATO og vores tidligere statsminister, Anders Fog 

Rasmussen.  Man begynder at forstå, hvorfor Trump vil distancere sig fra oversøiske 

commitments, og har et andet syn på Putin end de neokonservative republikanere. 
 

Andre ”tråde” som det kan være interessante at følge de kommende måneder 

- Udviklingen omkring det Sydkinesiske Hav efter Haag-kendelsen 

- NATO budgetudvikling. Der synes at være en mulig opblødning på vej af den 

danske holdning (8.7.) Vi kan da håbe. 

Men bliv ved med at stirre stift på udviklingen i Tyrkiet. Det er her, det kan gå gruelig 

galt.  


 

Sommerudflugt 2016 

Den årlige sommerudflugt gik til Fæstningen i Korsør, som bestemt er et 

besøg værd i sig selv. Inde i den ligger magasinbygningen, som indeholder 

”Overfartsmuseet” og Korsør Bymuseum. Så der var masser at se på. Vejret satte 

rekord med 270 og gloende solskin. Deltagerantallet slog ligeledes rekord med i alt 32. 

Vi havde været oppe på 36, men der var 2 x 2 afmeldinger i sidste øjeblik. 

 

 

Fra besøget på Fæstningen i Korsør 
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Efter velkomsten og en kort beretning om overfarten over bæltet i de 

tidligste tider var det tid at besigtige museum og fæstningsværker3. Kl. 13:00 mødtes 

vi alle igen på Restaurant Laguna ved lystbådehavnen. Der var mange mennesker på 

havnen og til søndagsbuffet i Laguna, så der var en kamp om at skaffe sig en P-plads, 

men sådan er det i Korsør om sommeren. Vi er glade for, at vi ikke havde valgt 

søndagen før, for da lå vikingeskibene - inklusive Havhingsten – ved Fæstningen og 

gjorde klar til sommertogtet, og byen myldrede med ivrige turister. Denne weekend 

var til gengæld præget en del af ”Pokémon Go”- spillere, som var overalt – men dog til 

fods. 


 

Kommende aktiviteter 

Dette blad kommer ”på gaden” ca. medio august. Da er vi i gang med de 

afsluttende træningsskydninger og med præmieskydning og tilhørende frokost. Det vil 

der blive berettet om i det kommende nummer. Men tryk endelig tommelfingre for os. 

De efterfølgende aktiviteter er: 

Torsdag den 8. september kl. 19:30 – 22:00 

Feltpræst Katja Liebst-Olsen fortæller om at være udsendt som feltpræst i 

Afghanistan. 

Torsdag den 29. september kl. 19:30 – 21:30 

Major H.J. Hansen, tidligere efterretningssektionen/COMLANDZEALAND 

fortæller om efterretningstjenesten ved ELK/CLZ under Den Kolde Krig 

Torsdag den 27. oktober kl. 19:30 – 21:30 

Politiinspektør Jørgen Fried Pedersen causerer over sin tid som politimand 

i ind- og udland gennem 40 år, herunder også som chef for Politiets 

Indsatsstyrke, samt sin ”pensionisttjeneste” som stabschef ved Civilregion 

V. 

 
 

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 
 

 

                                                           
3 En lille korrektion til indlægget: ”ør” bynavnene Helsingør, Skanør, Skælskør, Korsør og 

Aabenraa (Opnør) betyder en ”åben, stenet strandbred” 

mailto:kfrim@hotmail.com
mailto:e-t.lykke@stofanet.dk
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
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
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FOUAT pistolskydning i Skallebølle 

 

Kære FOUAT-skytte, 

Sidste år lykkedes det igen. Vi vandt landspokalen og fik både en 1.plads og 
en 4.plads individuelt! Men det kommer ikke af sig selv. Der skal træning til. 

Vi skyder tirsdagene 09., 16., 23. og 30. august, kl.16 til 17 - sidste gang 
længere. 

Der er pistoler og ammunition til stede (men medbring gerne din egen 9 
mm). Sidste dag medbringes madkurv og service. Formanden giver øl. Selv om du ikke 
kan komme hver gang, så kom når du kan. Vi har det som sædvanlig hyggeligt. Vi ses. 
Hellere ramme ved siden af – end slet ikke ramme! 

 
Ændringer og kommende arrangementer i september 2016 

Sensommerturen annonceret til den 8. september skal ændres til 22. eller 
29. september. Venter på svar fra VARDE. Nærmere tilgår. 

 MILMUS (Tidl. HISAM) 
Foredrag den 14. september, kl. 19:30 på Dannevirke. Major J. Lollesgaard 

beretter om Den Tyske Værnemagts sidste offensive kraftanstrengelse. 
                                                                                                                                                                         

            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 Knud Fabricius, Skramsøvej 8, Skramsømølle, 8400 Ebeltoft 
Tlf. 8636 3007 – Mail: skovsilv@gmail.com  –  Foreningskonto: Reg.nr.: 9570 Konto: 0011854036 

 

Kredsen har ikke haft arrangementer siden udsendelsen af MEDDELELSER nr. 208 

Kommende arrangementer 

Onsdag den 28. september. Besøg i og omkring Tønder, ledet af 

brigadegeneral J.B. Nielsen, samt overværelse af SORT SOL, ledet af naturvejleder Ivar 

Gram. 
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Invitation er udsendt til kredsens medlemmer 1. august. Arrangementet 

består af tre moduler: 

Formiddag: Besøg ved Schackenborg og i Møgeltønder sluttende med 

frokost ved Højer Sluse. 

Eftermiddag: Højer Sluse, besøg i Tønder, samt (evt.) Zeppelin-museet. Kaffe 

på Rudbøl Grænsekro. 

Aften:  SORT SOL, efterfulgt af middag på Rudbøl Grænsekro. 

 

Såfremt FOUAT-medlemmer fra andre kredse måtte ønske at deltage, kan 

invitation indhentes ved ovennævnte forretningsfører. 

 
 

NORDJYSKE KREDS 

Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg 
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk 
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Bonnesensgade 1, 2. 3. 9000 Aalborg  
 9815 6510 - : mogens.danielsen@youseepost.dk 

 

Forårsudflugt til Skallerup Klit og Børglum Kloster 

Lørdag den 11. juni gennemførte Nordjyske Kreds sin Forårsudflugt, der gik 
til henholdsvis Flygtningemuseum Skallerup Klit vest for Hjørring samt til Børglum 
Kloster øst for Løkken. Deltagerne blev anmodet om at møde ved Skallerup Klit 
Feriecenter (i dag benævnt Skallerup Seaside Resort). Her mødte vi museumsleder og 
kustode John Kilden, der gav en orientering om Flygtningemuseets historie.  
Baggrunden var Ferieloven af 1938, der sikrede, at enhver, der havde lønnet arbejde 
for andre, havde krav på en årlig ferie med løn. Vedtagelsen af denne lov var en del af 
Th. Staunings socialdemokratiske kulturpolitik.  Under indtryk heraf oprettede 
Arbejderbevægelsen i oktober 1938 Dansk Folkeferie, der tilbød ferierende arbejdere 
at komme rundt i landet til feriehuse og pensioner. Tidligt i 40´erne blev 
turistforeninger og kommunalbestyrelser bedt om at udpege kystnære rekreative 
områder, der på sigt ville være egnede til etablering af feriebyer.  I 1944 blev der 
udarbejdet en principplan. Men krigen og materialemangel forhindrede en 
virkeliggørelse af ideen. 

I begyndelse af 1945 besluttede den tyske besættelsesmagt, at flygtninge 
fra Østpreussen, Danzig og Pommern skulle evakueres til bl.a. Danmark og 
Nordtyskland. Fra januar 1945 til maj 1945 blev evakueret 2,4 millioner flygtninge fra 
disse områder, hvoraf 240.000 blev sejlet til Danmark.  730 skibe inklusive 
marinefartøjer deltog i evakueringen. Flygtninge til Danmark blev indkvarteret i skoler, 
haller, forsamlingshuse, kroer, hoteller og lign., der var beslaglagt af den tyske 
værnemagt. 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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Fra besøget i Flygtningemuseum Skallerup Klit 

 
 Efter den 2. verdenskrigs afslutning overtog danske og allierede ansvaret 
for flygtninge. Man ønskede hurtigt skoler m.v. frigivet, så de kunne bruges igen. 
Flygtninge ønskede man samlet i store lejre.  Hvor der i foråret 1945 var 1.050 steder 
med flygtninge, skulle der nu oprettes 125 egentlige store flygtningelejre. Imidlertid 
stillede de allierede krav om 10 % reservekapacitet bl.a. for at kunne udskille syge 
flygtninge for at undgå epidemier og lign. Disse oplysninger kom det lokale ferieby-
udvalg i Hjørring for øre, og man tog straks kontakt til embeds- mændene fra 
Flygtningeadministrationen. De foreslog en opførelse af en barakby, der i første 
omgang kunne fungere som reservelejr for flygtninge. Denne ide blev godt modtaget 
af myndighederne, så i sommeren 1946 opførtes flygtningelejren i rekordtempo.  Der 
blev skrevet kontrakter med entreprenører og lokale håndværkere samt indkøbt 150 
solide uisolerede svenske skovmandshytter. Der blev anlagt veje, centralkøkken, 
spisesal og sanitære bygninger. Lejren blev indhegnet med et højt pigtrådshegn, der 
skulle begrænse flygtningenes frihed samt strategisk placerede vagttårne, og 
bevæbnede vagter patruljerede rundt om lejren. Hver barak var på 55 m2, bestod af et 
rum med 24 køjer (8x3). Midt i lokalet var der en kakkelovn, hvori der blev fyret med 
tørv. Der var ikke indlagt vand eller toilet, men der var indrettet 4 primitive 
toiletbarakker. Øvrigt møblement bestod af et antal taburetter. Der blev fordelt ca. 25 
personer pr. hytte, så der var ikke megen plads.  I alt rummede lejren 2.400 flygtninge.  
Lejren fungerede fra oktober 1946 til oktober 1947, hvor den blev nedlagt. De 
resterende 940 flygtninge blev overført flygtningelejren i Ry. Efterhånden som de tyske 
flygtninge vendte hjem, blev en del lejre nedlagt, og de resterende flygtninge samlet i 
andre lejre. Først i 1949 vendte de sidste flygtninge hjem. 
 Museumsleder John Kilden, der havde været med i udvalget for museet og 
forestået indsamling af oplysninger og effekter fra flygtningelejren, og de sidste 10-11 
år havde været kustode ved museet, gav en orientering om lejren. I 1948 blev 
flygtningelejren omdannet til ferieby med baggrund i de 150 hytter, der blev 
renoveret. I forbindelse med Skallerup Klits 50 års jubilæum i 1998 blev museet 
oprettet i hus nr. 61. Igennem årene er museet besøgt af ældre tyskere, der havde 
opholdt sig i lejren. Der blev der samlet mange effekter fra lejrens tid samt oplysninger 
og beretninger fra opholdet.  Gennem kort, plancher, fotos, breve og andet skriftligt 
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materiale gennemgik John Kilden forløbet af oprettelse af lejren og livet i lejren, 
ligesom der blev vist en video, hvori nogle af de tidligere flygtninge fortalte om deres 
flugt, evakuering over Østersøen og ophold i lejren. 

Det blev et særdeles spændende og interessant besøg ved museet, der har 
åbent søndage kl.10:00-11:00 i sommerhalvåret. 

I dag består Skallerup Seaside Resort af velkomstcenter, butikker, 
vandland, restauranter samt 273 moderne feriehuse spredt ud over klitterne. 
 

Børglum Kloster      
 Efter besøget i Skallerup Klit Feriecenter kørte man til Børglum Kloster, 
hvor den medbragte madkurv blev nydt i Munkestuen, der er stillet frit til rådighed for 
besøgende, der medbringer madkurv. 
 
 

 
Børglum Kloster 

 
 Major Mogens Danielsen orienterede om Børglum Kloster.  Børglum 
Kloster var i vikingetiden og den tidlige middelalder en kongsgård.  Det var bl.a. herfra 
i 1086, at Knud den Hellige blev fordrevet til Odense, da vendelboerne gjorde oprør 
mod ham.  I Vikingetiden havde kongerne ikke fast bopæl, men var konstant på rejse 
rundt i landet. De indlogerede sig oftest på en af de mange kongsgårde, der fandtes, 
hvorfra de administrerede landet. Til at forestå den daglige drift og varetage kongens 
interesser, var der ansat nogle "bryder", som de kaldes i skriftlige kilder med opgave 
at bl.a. inddrive skatter, afgifter og bøder. 
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                             Munkestuen Børglum Kloster H.M. Dronning Margrethe II 

 
I samarbejde med ærkebiskoppen af Hamburg-Bremen oprettede kong 

Svend Estridssøn tre nye stifter i Nørrejylland omkring 1060:  Aarhus, Viborg og 
Børglum. Man ved ikke med sikkerhed, hvornår det første kloster blev oprettet på 
Børglum, men kort efter 1060 blev et klosterlignende samfund knyttet til bispesædet. 
I 1139 blev bispesædet flyttet fra Vestervig Kloster til Børglum. Børglum Kloster blev 
derefter bispesæde til reformationen i 1536. Munkeordenen på Børglum var 
Præmonstratenserordenen. Når munkene kaldte sig for kannikker eller korherrer - ikke 
munke -  skyldtes det, at man skal have en præsteuddannelse for at blive optaget i 
ordenen.  Udover kannikkerne var det lægbrødre ved klostret, der varetog de daglige 
gøremål.  Kannikkerne som udover præsteuddannelse også var uddannet i regnskab 
og sprog m.m. varetog bispesædet drift, domkapitlets forhold, messer, uddannelse af 
messedrengene og lægbrødre, korsang samt drift/opsyn med gårde m. v., der var 
skænket bispesædet. 

Ved reformationen tilfaldt Børglum Kloster Kronen, der lagde Børglum 
Kloster ind under Sorø Akademi, hvor skiftende lensmænd administrerede indtil 1669, 
hvor Jørgen Rosenkrantz købte Børglum.  I en rapport fra den tid omtales de 
besiddelser, der hørte til Børglum Kloster: 268 gårde, 163 gadehuse og 4 møller.  I 1781 
blev udsendt en forordning, der opfordrede til, at man opgav fælleseje i landsbyer og 
påbegyndte en udskiftning. Gårdene skulle flyttes ud til den jord, der hørte under 
gården, så jordtilliggende blev samlet om gården, i stedet for som tidligere, hvor 
gårdene var samlet omkring gadekæret. Da processen var besværlig og dyr, så varede 
udskiftningen af Børglum Klosters gods faktisk 37 år. 
 Frederik Kiærskjold, der ejede Børglum Kloster fra 1716-1740 ombyggede 
kirken i 1722 og forsynede den med eksisterende rokokoinventar i 1734. Lauritz de 
Thura, der ejede Børglum 1750-1756 udførte adskille ændringer af kirken, bl.a. blev 
korsarmene nedrevet, og materialerne blev brugt til istandsættelse kirken, der var 
meget forfalden. 

Klosterbygningen var opført som en firfløjet bygning, hvor østfløjen var i 
tre stokværk (etager) og sammenbygget med kirken.  I dag er fløjen ikke 
sammenbygget med kirken, men adskilt fra kirken ved nedbrydning af kirkens 
korsarme. 
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Østfløjen rummer i dag de historiske udstillinger i tre etager, der med rette 
betegner Børglum som det historiske centrum i Vendsyssel. Sydfløjen var i to stokværk, 
og der var svalegang af træ ud mod gården. Nordfløjen var i to etager og med svalegang 
med trappe, der førte ned til gården. De værelser, der blev brugt til gæsteværelser 
under klostertiden var stadig bevaret i 1622.  Kongerne boede i disse værelser når de 
besøgte klosteret. Nordfløjen bliver derfor stadig kaldt Kongefløjen. 
 I året 1835 kom Børglum Kloster i familien Rottbølls eje.  Slægten kom 
oprindelig fra hovedgården Rottbøl, Lodbjerg sogn i Thy, der sidst i 1600-tallet blev 
ødelagt af sandflugt og havets grådige tagen af landet på Aggertange. Der er kendskab 
til op til 4 km land, der er forsvundet ved Aggertange. Det har siden været denne slægt, 
der har opfostret godsejere til Børglum Kloster – i dag den 6. generation.  
Arveforholdene og videreførelse af klosteret er sikret. ”Vores ældste datter Christina 
har påtaget sig at videreføre godset, og hun læser erhvervsøkonomi”, siger Hans 
Rottbøll.  Allerede som 24-årig i 1984 måtte han overtage godset ved faderens alvorlige 
sygdom og død.  I 1986 blev Hans Rottbøll gift med Anne Fuglede, der var sygeplejerske 
i Horsens, og indenfor fem år var familien forøget med 4 børn, der foruden Christina 
omfatter Benedikte, Hans-Henrik og Anne-Marie. 
 Ved landevejen står klostrets gamle mølle, der var i drift indtil 1935. 
Vingerne blev sat i korsstilling, da familien Rottbøll nogle dage efter den 26. september 
1942 fik meddelelse om, at dansk politi havde dræbt den 25-årige Michael Rottbøll. 
Han var kaptajn og Special Operations Executive’s (SOE) første chef i Danmark.   Den 
17. april 1942 blev Rottbøll sammen med to telegrafister kastet ned over Danmark. 
Rottbøll var opsat på at starte sabotageaktioner mod tyskerne, men ledelsen i SOE var 
imod. I stedet var fokus på at skaffe oplysninger om tyskerne færden i Danmark og 
viderebringe disse. Tyskerne fik ved pejlevogne og stikkere navne på ca. 30 personer, 
der var illegalt knyttet til modstandsbevægelsen. Han blev efter tysk anmodning 
afhentet af dansk politi på sin adresse: Øresundsgade 19, 5. sal (nuværende 
Vordingborggade) på Østerbro i København. Klokken 06:30 den 26. september ringede 
politiet på døren.  Rottbøll kom ud i pyjamas, hvorefter en nervøs politimand skød 
ham. Rottbøll fik 12 skud i hoved, hals og mave.  Både Land og Folk samt Frit Danmark 
mente, at Rottbøl blev myrdet. Politiet udbetalte sågar en dusør på 300 kr. til 
betjenten. Politidirektør Stamm meddelte i en dagsbefaling til korpset: "For særlig 
udvist åndsnærværelse under eftersøgning af faldskærmsudspringere har jeg udbetalt 
til   kriminalassistent Øst 300 kr. i gratiale".  Michael Rottbøll var farbror til klostrets 
nuværende ejer Hans Rottbøll.  Michael Rottbøll blev begravet ved kirkens korende, 
hvor også hans forældre ligger begravet. 

Børglum Kloster driver i dag 437 hektar landbrug med hovedvægten på 
planteavl.  Derudover er der lagt vægt på det historiske om Børglum Kloster, der også 
benævnes:" Det historiske Centrum i Vendsyssel". I dag er der 15 udstillinger, der 
vedligeholdes og udskiftes og fornyes til hver sæson. Bl.a. udstilling af tre malerier af 
Dronning Margrethe og prins Christian. Endvidere Legetøjsmuseum, Krummes 
værksted, julemandens værksted fra julekalenderen Ludvig og julemanden, skuespiller 



- 22 - 
 

Anne Marie Heglers mange farverige kjoler samt flere maleriudstillinger, kopi af 
Bayeux Tapetet syet af 7 brodøser fra Nørresundby samt flere rum visende dagligdagen 
på en herregård. 
 Mogens Danielsen omtalte sin tid med tjeneste ved Hjemmeværnsdistrikt 
Vendsyssel, og dermed også sin gang på Børglum Kloster som uddannelsesofficer ved 
HJV i Vendsyssel. Nuværende ejers far Henning Rottbøll var kompagnichef for HJVK 
Børglum-Hvetbo, og stillede lokaler til rådighed for hjemmeværnskompagniet. 
Munkestuen er det tidligere kompagnilokale.  Henning Rottbøll fik Hjemmeværnets 
Fortjensttegn. Henning Rottbøl var udnævnt til hofjægermester.  
 Deltagerne kunne nu gå rundt i klosterets mange bygninger og se de 
forskellige udstillinger, samt bese klosterkirken, der er en af sidste privatejede kirker i 
Danmark.  
 

   
På besøg hos Jette og Franz Strehle 

  

Efter at have nydt de historiske forhold kørte deltagerne til Blokhus, hvor 
Jette og Franz Strehle har sommerhus. Her havde Jette lovet lidt spiseligt ved aftenstid, 
og Franz lovet at have lidt øl/vand. Her blev vi budt på forloren skildpadde og æblekage 
og kaffe. En stor tak til Jette og Franz for gæstfrihed. Det blev en dejlig dag med gode 
oplevelser.    

    Mogens Danielsen 
      Major 

 


 
Familieefterårstur 23.-30. oktober 2016 
Det gamle danske land ved Østersøen. 
 

Vi starter søndag den 23. oktober fra det "nordlige" ned gennem Jylland og 
tager gæster op undervejs. Gennem Tyskland til Stettin i Polen, hvor vi skal besøge 
Multinational Corps Northeast, MNC NE, derefter til vort hotel til middag og 
indkvartering. 
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Den anden dag videre til Østersøen til Rügenwalde (nu Darłowo) for at se 
slottet, hvor Erik af Pommern blev født, og kirken hvor hans sarkofag står. 

I Sopot skal vi se "verdens første typehusbyggeri", nemlig hvor 
cistercienserne fra Esrom i 1778 byggede Oliwa Katedralen, og i Gdansk, Monumentet 
for de faldne skibsværftsarbejdere. 

I Stutthof - for de der har lyst - skal vi se Koncentrationslager Stutthof. 
På trediedagen rundvisning på Westerplatte, hvor 2. verdenskrig startede, 

derefter til byvandring i Den Gamle By, Mastekranen fra 1443, Mariacka    kunst- og 
ravgaden, hvor i øvrigt de udendørs billeder fra filmen "Buddenbrooks" stammer. 
Neptunbrønden og Rådhuset fra 1330/1775 og verdens største murstenskirke med en 
længde på 105 m og en bredde på 68 m. Det siges, at der er plads til 25.000 personer 
på én gang. 

På fjerde dagen står rundvisning på Maria-Riddernes borg Malbork på 
programmet. I middelalderen sagde man, at det var det største bjerg af tegl i Europa, 
250.000 m3. Det er da et stort hus. Herefter til rundvisning på Hitlers hovedkvarter 
under 2. verdenskrig, Wolfschanze, hvor Graf von Stauffenberg begik det mislykkede 
attentat for at dræbe Hitler. 

På dag fem skal vi besøge valfartskirken, Święta Lipka, ermlændernes og 
mazurernes mest betydningsfulde valfartssted. Efter rundvisningen spiller organisten 
på orglet med de bevægelige figurer. Grünwald/Tannenberg hvor Maria-Ridderne i 
1410 blev jaget af porten af kong Władysław II Jagiełło og måtte flygte til Kaliningrad. 
Omvendt gik det i 1914, da Hindenburg vandt over østblok-styrker. 

Vi når Warszawa, og på sjette dagen er Pawiak-fængslet og Warszawa-
ghettoen på programmet med en bus-/gåtur i den gamle bydel, Kulturpaladset, 
Kongeslottet, Den Ukendte Soldats Grav, Barbakan, Mindesmærket for Ghettoens 
Helte, Umschlagsplatz og Torvet i den gamle bydel. 

På den syvende dag skal vi besøge Frédéric Chopin Museet i det hjem, hvor 
han blev født. Efter en køretur får vi mulighed for en rundvisning på Urszulańskie-
klostret og hører, hvordan det opstod. Efter nok en køretur krydser vi den tyske grænse 
til den sidste dag nummer otte, hvor vi gør ophold for at handle ind i Flensburg og ser 
vort smukke land igen. 
 

Vi sørger for alle transporter for programmets gennemførelse, overnatning 
i dobbeltværelse (enkeltværelse mod tillæg), vej- og turistskat og moms. Ret til 
ændringer/forbedringer forbeholdes. 

Vil I gerne vide mere er det fulde program snart færdigt - bare ring/skriv til: 
 

Franz Strehle, Mobil: 4091 5588, Mail: franzstrehle@yahoo.dk 
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Nyttige links 
 

FOUAT: http://wp.fouat.dk/ 
Forsvarsministeriet: http://www.fmn.dk/Pages/default.aspx 
Forsvaret: http://www2.forsvaret.dk/kontakt/Pages/kontakt-sider.aspx 
NATO: http://www.nato.int/ 
Krigeren: http://krigeren.dk 
Det Krigsvidenskabelige Selskab: https://krigsvidenskab.dk/ 
Det Udenrigspolitiske Selskab: http://udenrigs.dk/ 
 
 

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER 
 DEADLINE UDSENDELSE 

MEDDELELSER Nr. 210 (November-december 2016) 011016 151016 

MEDDELELSER Nr. 211 (Januar-februar 2017) 011216 151216 

MEDDELELSER Nr. 212 (Marts-april 2017) 010217 150217 

MEDDELELSER Nr. 213 (Maj-juni 2017) 010417 150417 

MEDDELELSER Nr. 214 (Juli-august 2017) 010617 150617 

 
 

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

 

Hvad Hvem Hvor Hvornår 
Skydning Fyn Skallebøllecentret 090816 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 160816 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 230816 – 16:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 300816 – 16:00 

Flagdag København Kastellet 050916 - 

Sensommertur Fyn Højstrup  

Udflugt Sydjyske Tønder m.m. 280916 - 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 121016 – 19:00 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 201016 – 19:00 

Familietur  Nordjyske Polen 231016 - 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 031116 – 19:00 

Foredrag København Kastellet, Gl. Varmecentral 171116 – 19:00 

Stiftelsesfest - jubilæum Formandskabet Kastellet 081216 

Julefrokost Fyn Dannevirke 091216 – 13:00 

 
 

 
 

 
Redaktionen afsluttet den 6. august 2016 
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