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H.K.H. Kronprins Frederik æresmedlem

H.K.H. Kronprins Frederik
(Foto: Johan Mikkelsen/Polfoto, Internettet)

Det er mig en stor glæde at kunne meddele, at Hans Kongelige Højhed
Kronprins Frederik har imødekommet foreningens anmodning om at indtræde som
æresmedlem af Foreningen af Officerer uden for Aktiv Tjeneste.
Herved fortsættes en vigtig tradition, idet Kronprinsens far, H.K.H. Prins
Henrik er foreningens protektor, og Kronprinsens morfar, Kong Frederik IX, og hans
oldefar, Kong Christian X, begge i sin tid indledningsvis har været æresmedlemmer og
senere protektorer for FOUAT.
Jens Erik Frandsen
Formand


FOUAT anvendelse af kongekronen i foreningens logo
Folketinget har i juni 2016 vedtaget en ændring af arkivloven, der giver
kulturministeren adgang til at udstede en bekendtgørelse om kroers, foreningers og
virksomheders anvendelse af kongekronen. Rigsvåbenet og kongekronen er
statskendetegn og forbeholdt Kongehuset og Staten, og en uhjemlet anvendelse er i
strid med denne status og er derfor forbudt.
Kulturministeren har i medfør af loven udstedt en bekendtgørelse, hvori der åbnes
adgang til at ansøge om tilladelse til at anvende kongekronen under nærmere angivne
betingelser.
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FOUAT formandskab har indgivet en sådan ansøgning til Rigsarkivet, der den 22.
august 2016 har meddelt foreningen, at den lever op til de i bekendtgørelsen
opstillede betingelser og samtidig har givet tilladelse til brugen af kongekronen, idet
det anføres
- at foreningen, der er stiftet i 1891, i sin ansøgning har lagt vægt på, at den har
anvendt kongekronen i sit logo siden 1892, oprindeligt sammen med
rigsvåbenet, men fra 1991 kongekronen alene, lagt på to krydslagte sværd,
- at foreningen derudover har haft kongelige æresmedlemmer og protektorer,
ligesom den nuværende protektor er H.K.H. Prins Henrik og
- at foreningen karakteriserer sig selv som en ”traditionsbærende forening” og
dens vedtægter godtgør, at den kan betragtes som en ideel forening.
Jens Erik Frandsen
Formand


Jubilæumsfrokost torsdag den 8. december 2016.
I anledning af Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjenestes 125 års
jubilæum inviteres medlemmerne herved til frokost i Spisesalen på 1. sal i Kastellets
Nordre Magasin torsdag den 8. december 2016 kl. 12:30.
PROGRAM
12:00
12:30
12:40
14:30
15:45

Kranselægning ved Monumentet for
Danmarks Internationale Indsats efter 1948
Velkomst ved formanden for FOUAT,
generalmajor Jens Erik Frandsen
Frokost i Spisestuen.
Kaffe/avec i Hjørnestuen
Afslutning
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Pris for deltagelse er kr. 500 pr. kuvert. Tilmelding bedes foretaget via e-mail
på adressen foreningen.fouat@gmail.com ikke senere end torsdag den 24.
november, kl. 16:00. Tilmelding er bindende.

Gamle numre af MEDDELELSER, igen….
Flere numre af gamle MEDDELELSER er nu lagt op på FOUAT’s
hjemmesides arkiv. Siden nr. 209 er fire gamle MEDDELELSER fra 1981 lagt op. Det er
WEB-redaktør, major Jørgen Houlberg Nielsen, der har stået for den del af opgaven.
Vi taler om:
Januar-Februar 1981,
Marts-April 1981,
Juli-August 1981,
September-Oktober 1981 og nummer 130 fra Juli-August 2003.
Læseren med det skarpe blik vil se, at der fortsat er huller i rækken af
udgivelser fra det Herrens år 1981. Vi efterlyser derfor numrene fra Maj-Juni og
November-December fra det år. Skulle du, kære læser, ligge inde med dem, ville jeg
gerne have lov at låne dem til kopiering.
Fra deadline på dette nummer af MEDDELELSER (Nr. 210) og fremadrettet,
vil der fortsat blive lagt gamle numre op. Det er min agt at se til, at alle de gamle
numre, vi har i hænde, vil blive lagt op inden foreningens 125 års jubilæum i
december. Når det er overstået, vil alle papirkopierne blive afleveret til Det Kongelige
Bibliotek, hvorfra enhver, der måtte have interesse, kan låne dem.
Der er faktisk mange sjove historier at finde i materialet.
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

-5-

Dødsfald
Kredsen har modtaget underretning om at
major Ole Basbøll
*17. november 1939 -  6. august 2016
er afgået ved døden.
Major Ole Basbøll

Ole Basbøll blev medlem i kredsen i 2007. Han viste især stor interesse for
foredragsrækken og fulgte disse når han havde mulighed for det. De senere år var han
meget plaget af sygdom og havde tillige en del gangbesvær, hvilket bevirkede, at der
var længere mellem hans fremmøde.
Æret være major Ole Basbølls minde.

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
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.
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
fremtidige anvendelse af reservestyrken.
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Kaptajnløjtnant Maria Vang Knudsen

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.

Torsdag den 3. november vil chefen for Flyverstaben, generalmajor Max
A.L.T Nielsen, give et oplæg omkring Flyvevåbnets øjeblikkelige status, operative
engagement og igangværende udviklingsarbejder, og han inviterer til drøftelse.

Generalmajor Max A.L.T Nielsen,
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Generalen erindrer om, at Flyvevåbnets personel og enheder netop nu er
udsendt og indsat i et historisk uset stort omfang. Det gælder nationalt som
internationalt. Flyvevåbnet modtager fortjent anerkendelse herfor. Som det senest
var tilfældet på Christiansborg Slotsplads på Flagdagen den 5. september. Her fyldte
Flyvevåbnet igen broderparten af paraden. Det er Flyvevåbnets medarbejdere
naturligvis med rette stolte over.
Men hvordan håndterer Flyvevåbnet det ekstraordinært høje
indsættelsesniveau? Hvorledes påvirker det tænkningen omkring fremtiden? Hvor
står vi med indfasningen af de skibsbaserede Seahawk helikoptere? Og hvad følger nu
efter sommerens politiske beslutning omkring køb af nye kampfly?

Torsdag den 17. november vil forsvarsminister Peter Christensen holde
foredrag om Forsvarets situation. Den verden vi lever i virker ikke just hverken
fredelig eller fri for spændinger. Ikke desto mindre er der i den igangværende
diskussion om 2025-planen ikke levnet mange godbidder, om nogle, til Forsvaret.

Forsvarsminister Peter Christensen

Der erindres om, at kampflyanskaffelsen efter det foreløbige udspil skal
holdes inden for Forsvarets eget budget. På datoen for foredragsaftenen vil
præsidentvalget i USA være overstået. Det vil være interessant at lytte til ministerens
tolkning af netop den tildragelse, især hvis Donald Trump bliver valgets vinder. I
bestyrelsen beder vi til, at ministeren vil kunne holde sit løfte, forstået på den måde,
at der ikke forinden bliver udskrevet folketingsvalg.
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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
Præmieskydning afholdtes lørdag den 20. august på Bredetvedbanen.
Vejret kan man ikke klage over. Det var perfekt. De 5 ”målskytter” (dem vi skal
indberette, og som indgår i landspræmieskydningen) gjorde det udmærket. Vi andre 5
deltagere kunne godt have gjort det bedre. Erik Olsen klarede det som sædvanlig bedst
og kan igen være sikker på at få sit flotte ølglas fra Holmegård. På forhånd til lykke med
det.
De 5 målskytter opnåede i alt 985 points, således:
Erik Olsen
219
Helle Jürgensen
208
Holger Janns
193
Søren Jørgen Larsen
186
Carl Johan Witte
179
Og dermed et sum/gennemsnit på:
985/197
Ikke så ringe endda. Men det vinder man ikke præmier med. Man skal over
1.000 point – godt og vel.
Den efterfølgende Boeslundefrokost var heller ikke så ringe endda. Nu
kender vi den efterhånden og er dermed i stand til at prioritere – for spise det hele kan
man ikke. Selv om man prøver ihærdigt. Formanden havde i den anledning skrevet en
sang på melodien ”Det´ hammer-hammer fedt…” Den indgår nu i ritualet og vil blive
afsunget med passende begejstring ved kommende skydefrokoster.

Feltpræst i Kabul/Afghanistan
Den 8. september holdt feltpræst Katja Liebst-Olsen (sognepræst ved St.
Peders Kirke i Slagelse samt Havrebjerg Kirke og mor til to teenagedøtre) foredrag om
sine oplevelser som feltpræst. Det var ikke kedeligt. Det var interessant, medrivende
og skabte en stor respekt for Katja som person og for feltpræsternes indsats og
uundværlighed i det hele taget. Foredraget var godt besøgt – også af ikke-medlemmer.
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Der var sat tid af til spørgsmål/debat, men ”vort bæger var fuldt”. Der var mange
indtryk og tanker, som skulle bearbejdes, inden de kunne komme til udtryk.

Feltpræst Katja Liebst-Olsen

Her ses Katja ved en af de få ”officielle” opgaver i Afghanistan. Det meste
foregik meget mere jordnært i et hårdnakket forsøg på at skabe kontakt og tillid hos
soldaterne – forudsætningen for at kunne få lov til at hjælpe dem, der havde behov for
det. Det gør man kun ved at dele vilkår med dem. Nogle præster kan - i tråd med Søren
Kierkegaards tese - møde mennesker, der hvor de er og tage dem ved hånden. Det kan
Katja. En meget stor tak til hende fra kredsen.
Fødselsdag den 27. september
I sidste nummer skrev jeg om nye opdagelser om vores kreds’ historie, som
jeg havde gjort i vort fælles arkiv. ”Hastværk er lastværk” kaldte jeg mit indlæg.
Grundlaget var tyndt. Derfor kunne jeg ikke bare afvise det totalt. Jeg blev nødt til at
spørge medlemmerne, om der var nogen, som kunne uddybe det med yderligere
oplysninger, så vi kunne få afklaret om det var kendsgerninger eller bare nogle forsøg,
som løb ud i sandet. Det er der ikke kommet svar på. Så jeg fastholder den oprindelige
version af ”Historien om Midt- og Vestsjællands Kreds”, som den er trykt i forrige
nummer af bladet. ”Hastværk er lastværk-bidraget” vil fortsat figurere som det gør nu.
Det kunne jo være, at andre kunne bruge det i forbindelse med en dokumenteret,
senere opdatering. Men indtil det sker, fastholder vi den første historie.
Vi har 17-års fødselsdag den 27. september 2016.
Det fejrede vi sammen med H.J. Hansens foredrag om E-tjenesten under
den kolde krig den 29. september – med portvin og kransekage.
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E-tjenesten under den kolde krig
Ved mødet den 29. september kl. 19:30 på Skovsøgård gav major H.J.
Hansen et indlæg om ”Efterretningstjenesten ved COMLANDZEALAND under den
Kolde Krig”. Majoren var ”E-PLAN”/ved ELK/CLZ i 1980´erne og har dermed et
dybtgående indblik i, hvad der dengang foregik i ”havet omkring Danmark”.

Foredraget havde tiltrukket mange interesserede. Hele 20 medlemmer
samt en enkelt gæst. Det er flot - 33%. Men det handlede vel også om det mest
dramatiske årti i vores historie efter 2. verdenskrig. Et årti, hvor ”Mutual Assured
Destruction”-strategien (MAD) havde mistet sin troværdighed – hvis den da
nogensinde havde haft den.

Læserservice
Det har været agurketid, og det uden- og sikkerhedspolitiske billede er
grumset. Die Bundeskanzlerin, Frau Merkel, går hårde tider i møde pga.: ”Wir schaffen
das”. Det er svært at se, hvordan det vil udvikle sig, men det er meget vigtigt at følge
med i, hvad der kommer til at foregå i vores store naboland det kommende års tid.
Mellemøstsituationen er fortsat kaotisk. Nu bare på en anden måde. Man
bør stadig have fokus på Erdogan og Tyrkiet, som det farligste og p.t. mest
uforudsigelige element.
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Jeg skal naturligvis fortsat afholde mig fra at kommentere vores eget
politiske hundeslagsmål. Det tilkommer ikke mig. Det må I selv gøre jeres tanker om.
God læselyst

Husk! Torsdag den 27.oktober kl. 19:30 på Skovsøgård
Jørgen Fried Pedersens foredrag ”Politiofficer i indland og udland, chef for
Indsatsstyrken og senere stabschef ved Civilregion V under den kolde krig”.

Og hvad så nu?
Vi går på standby fra 1. november. Hvis der skulle ske noget ekstraordinært
spændende, hører I fra os. Enten gennem vores blad eller ved en anden form for
orientering. Der er længe fra 1.11. til 28.2. 2017 og meget kan ske. Bestyrelsen holder
møde i Holbæk den 3. november og heri deltager også den kommende formand,
oberstløjtnant Tonni Schumann. Mødet skal bruges til at aftale og tilrettelægge
overdragelsen til ny formand, til at forberede næste års generalforsamling og til at lave
en grovplan for tiden frem til sommerferien 2017. Sådan som vi plejer at gøre det.
Derfor vil I også i god til modtage indkaldelse til
Generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19:30 på Skovsøgård.
Herunder dagsorden og formandens beretning.
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

Dødsfald
Major Ole Krüger er gået til Ryes brigade. Han var CH-O ved daværende
HJVR IV. Personligt husker jeg Ole som et kompetent, behageligt og muntert
menneske. På det sidste kneb det med førligheden og hukommelsen, men så fandt
hustruen Evy på at medbringe en sammenklappelig stol til ham, så han stadig kunne
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være med på udflugt. Desværre kunne han bl.a. ikke huske de tjenstlige ture til
Rendsburg, vi sammen deltog i ved daværende HQ LANDJUT, så det kneb med de ellers
førhen så muntre samtaler.
Æret være major Ole Krügers minde.
Formanden


Sensommertur til Varde Kaserne
22 videbegærlige fynboer fra FOUAT FYN, krydsede Lillebælt, og nåede
frem til målet ved Varde Kaserne. Efter frakørsel 70 på Esbjerg-motorvejen, blev der,
ifølge major Leif Mosegaard, rykket frem i ”spredt orden”. Men alle nåede rettidigt til
KFUM Soldaterhjemmet i Varde – lige overfor kaserneindgangen.
Programmet var lagt således: Morgenkaffe og INFO om KFUM’s
Soldaterhjem/Veteranhjem. Efterfølgende på Varde Kaserne: Foredrag om Hærens
Efterretnings Center og om Hærens Sergent Skole. To store kapaciteter, som har haft
domicil på kasernen siden 2014. Afslutningsvis fik vi forevist det ubemandede
observationsfly, ”PUMA” – som også er hjemmehørende på Varde Kaserne.

KFUM Soldaterhjem
FOUAT Fyn blev inviteret indenfor i soldaterhjemmet for at høre om det
gode humanitære arbejde, som udføres her. Vores morgenkaffe, som vi plejer at
indtage undervejs, fik vi serveret her med dejlige rundstykker til. Det er nogle lyse,
venlige og moderne faciliteter, der findes indenfor. Et godt fristed for soldater fra
kasernen, og ikke mindst tilbuddene til veteraner, som har det svært, både på krop og
sjæl, efter udsendelse til krigsområder. Til dem står 7 moderne lejligheder til rådighed.
Pionerånd og hjerteblod
Veteraner, der har behov for det, kan her få menneskelig nærhed og ro til
at skabe sig nogle gode rammer om deres fremtidige liv. Og en god fremtid. Vel at
mærke, hvis de selv vil medvirke til det. Forstanderen på KFUM’s Soldaterhjem i Varde,
Ivan Ælmholdt gav os en flot briefing, som rørte os alle om hjertet. Vi kunne mærke
hans entusiasme for sit arbejde.
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Forstanderen på KFUM’s Soldaterhjem Ivan Ælmholdt

Foruden forstanderen, er der et par ansatte og en frivillig hjælper, som
kommer og snakker med veteranerne. Beboerne betaler 1.900 kroner om måneden +
1.200 kroner for fuld kost. Inklusive hjertevarme og støtte. Her kan nævnes, at støtte
dem til at undgå at tage dårlige valg for deres liv, og at få dem væk fra selvmordstanker.
Desuden at animere dem til at holde deres aftaler med f.eks. læger, osv. Og de
fortjener al den støtte og kærlighed, som vi kan give dem! Besøget på soldaterhjemmet
sluttede med et besøg på et tomt veteranværelse. Det var nymonteret, lyst og venligt,
og havde også et meget flot badeværelse. På soldaterhjemmet hang et skilt: ”Ingen
har større kærlighed, end den der sætter livet til, for at redde sine venner!”.

Hærens E-Center
Herefter fik selskabet udleveret et gæsteskilt til Varde Kaserne, og sammen
med seniorsergent Frederiksen, gik vi over og fik et foredrag om Hærens Efterretnings
Center. En ny tjenestegren, som blev oprettet den 1. marts 2014 i Varde. Med
eksempelvis opgaver at indhente og formidle informationer og efterretninger.
Tjenesten er en selvstændig tjenestegren, med eget baretmærke. Samtidig er den en
slags ”lillebror” til Forsvarets Efterretningstjeneste.

- 14 -

Hærens Efterretnings Centers baretmærke

Chefen for Hærens E-Center, og samtidig garnisonskommandant i Varde,
oberst Birger Mejlholm, bød os alle indenfor, og gav hver enkelt hånd. Oberst
Mejlholm: 2014 var et skelsættende år, hvor Hærens Efterretnings Center og Hærens
Sergent Skole flyttede ind i Varde med sine store kapaciteter. Inklusive stab,
administration, logistik og økonomi-afd. Der er også en mindre enhed i Fredericia.
Kommunen er imødekommende
Hærens Efterretnings Center udgør en centralisering af for eks.
evalueringer af erfaringer fra Afghanistan, med videre. Der er meget dygtige
analytikere tilknyttet tjenesten. Oberst Mejlholm er begejstret for samarbejdet med
Varde Kommune. De er på alle områder meget imødekommende.
I april måned i år modtog tjenesten en fane af Hendes Majestæt, Dronning
Margrethe II. Det foregik på Torvet i Varde. En dag, som vi vil huske med stolthed og
glæde, slutter oberst Birger Mejlholm.
Hærens Sergent Skole
Chefen for Hærens Sergentskole, oberstløjtnant Peter Nielsen, havde en
anden opgave. Derfor kom nr. 2 i Command Teamet, chefsergent C.C.S. Andersen, og
briefede os om tingene. Chefsergenten sagde bl.a.: Det må betragtes som en
dannelsesproces at blive uddannet som sergent. De, som bliver udnævnt, fremstår
som rollemodeller for mandskabet. De forstår at behandle mennesker på en fornuftig
måde, og de har forståelsen for det at være befalingsmand. Trods den aktuelle mangel
på befalingsmænd og officerer, så går vi ikke på kompromis med kvaliteten af de folk,
der skal udnævnes.
Det handler ikke blot om at kunne skyde en ”blink-10’er” på skydebanen.
Men også om at have pli for at omgås andre mennesker. I dag varer en
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sergentuddannelsen 9 måneder, før de sendes ud i deres enheder. Der er ved at blive
taget initiativ til at effektivisere uddannelsen, så den kan tages på 8 måneder. Blandt
andet ved at fokusere på kerneområderne.
Klapsalver til kokken
Imellem disse interessante informationer, var selskabet klar til en
fantastisk frokostmenu: Tarteletter, oksesteg med bearnaisesovs, grøntsager og
krydderkartofler. Kokken fik klapsalver for den store kulinariske oplevelse, vi fik.

Klappede en ”Puma” på ryggen
Så blev det tiden at gå over for at ”klappe en Puma" på ryggen. Retfærdigvis
har ”Pumaen”, som er et lille, ubemandet observationsfly, en typebetegnelse: PUMA
RQ-20 AE DDL. Et minifly, som kun vejer 6 kg, og har en længde på 140 cm.
Flyvehastigheden er 40 km/timen. Det er ikke voldsomme dimensioner, men den er et
særdeles effektivt redskab i forbindelse med at skaffe sig et efterretningsbillede af et
område - set fra luften.

PUMA RQ-20 AE DDL

Den har fået monteret et kamera, som kan tage billeder, både i dagslys, og
i mørke. Soldaten kan ved hjælp af en skærm følge med i, hvad flyet filmer fra luften.
Forsvaret har gjort en god investering i forbindelse med dette ubemandede fly.

Kæmpeskulpturerne i Esbjerg
På vejen hjem fra Varde, kørte vi ned omkring Esbjerg for at se de 4 hvide
kæmpeskulpturer, som er placeret ved Sædding Strandvej. Det var i særdeleshed en
stor oplevelse, at se de 4 hvide menneskefigurer, som er 9 meter høje. De næsten ens
figurer skuer ud over Ho Bugt og Grådyb, og de kan ses 10 kilometer væk, når man
sejler ind mod Esbjerg.
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Svend Wiig Hansen - "Mennesket ved Havet"

De er udført af billedhuggeren Svend Wiig Hansen i 1995. Bygget op af
sprøjtebeton og malet med Complexa-hvid. Alle FOUAT Fyns medlemmer var meget
imponerede over den ekstra oplevelse på vejen hjem til Fyn.
Palle Christiansen

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

Siden sidst

28. september mødtes 16 af kredsens medlemmer og damer ved
Slotfeldladen i Møgeltønder til en udflugt, der blev en kæmpe succes. Succes fordi vi
havde tre uforlignelige guider: Brigadegeneral Jørgen B. Nielsen, som er et
omvandrende leksikon over sydvesthjørnet af Sønderjylland, Flotilleadmiral Jan
Leisborch, som har nøglerne til Schackenborg, og naturvejleder Anja Kjølby, der har
kommandoen over marskens stære.
J.B. Nielsens gav en introduktion til området og Slotfeldladen, hvor vi så en
orienteringsfilm. Derefter kørte vi til Schackenborg Slot. Jan Leisborch overtog
kommandoen i parken, førte os rundt i de ikke-helt-private dele af slottet, og gav en
spændende gennemgang af familien Schack’s bedrifter i Danmarkshistorien.
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Indtryk fra turen til det sydvestlige Jylland

Så til Møgeltønder Kirke med det fantastiske interiør og den tydelige
markering af det gamle, socialt lagdelte Danmark, alt forklaret af J.B. Nielsen.
Videre til Højer Sluse på ”Gammel Dige” med forklaringen på, hvorfor og
hvordan vandet kan stige på begge sider af et dige.
Efter nationalretten (Stegt flæsk med persillesovs) på Højer Sluse Cafeteria
besteg vi det nye dige. ”Bare et svagt pust i sivene,” sagde J.B., mens vestenvinden
blæste medlemmernes gå-apparater rundt til alle sider
Til sidst ud til grænsesten nr. 280, hvor Danmark ender. Og
dagprogrammet endte så med Kaffe/kringle på Rudbøl Grænsekro.
De mest udholdende, 9 i alt, fortsatte så om aftenen med Anja Kjølby ud i
marsken syd for grænsen, hvor vi blev ”bestæret” med en fornem omgang SORT-SOL.

Kommende arrangementer
Sydjysk Kreds bestyrelse har ikke planlagt flere arrangementer i 2016, men
vi arbejder med gode ideer for næste år. Vi sigter på onsdag den 8. marts (som dog
kan ændres) for næste ordinære generalforsamling.

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
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Flagdag for Danmarks internationalt udsendte den 5. september 2016.
Vi mødte ved Aalborg Forsvars og Garnisonsmuseum kl. 09:00 og steg om
bord i Trænregimentets bus, der kørte os til DGI huset i Aabybro, hvor brigadegeneral
Jens Præstegaard tog imod os og Danmarks bedste brass band musicerede - det var
selvfølgelig FSN AALB Brass Band. Det var kommunalbestyrelsesmedlem og
brigadegeneral Jens Præstegaard, der for tre år siden tog initiativet til fejringen.
Borgmester Mogens Gade holdt velkomsttalen, hvor han bl.a. fortalte, at
der boede 350 veteraner i Jammerbugt Kommune, og at det var en selvfølgelighed, at
kommunen af respekt og taknemmelighed for den indsats, som de udsendte har ydet,
afholdt denne dag i Aabybro.
Hovedtaler, tidligere forsvarsminister og folketingsmedlem major og
udsendt veteran Søren Gade talte om de følelser, der er knyttet til de over 60.000
personer, der har været udsendt for at gøre en forskel med risiko for at sætte livet på
spil. Mange familier står med sorgen over et invalideret eller mistet familiemedlem og
andre med store psykiske problemer. Vi må alle være med til at hjælpe disse
mennesker ved at give dem den bedste støtte.
Vi sluttede med musik igen, spillet af FSN AALB Brass Band, frokost, øl og
vand fra Jammerbugt Kommune. Ved afslutningen sang vi, "Blæsten går frisk over
Limfjordens vande", inden vi indtog vore pladser i bussen, vi var i god tid tilbage til
udpakning af faner ved Forsvars- og Garnisonsmuseet, hvor der var
blomsternedlægning ved Soldatens Sten.
I Aalborg gennemførtes arrangementet i et samarbejde mellem Aalborg
Kommune, Budolfi kirke, Soldaterforeningerne i Nordjylland, Aalborgs Forsvars-og
Garnisonsmuseum samt Trænregimentet. Efter opstillingen af fanerne bød De
samvirkende Soldaterforeninger (DsS) fg. formand Aakjær Skov velkommen her ved
Soldatens Sten. Der blev sunget "Blæsten går friskt over Limfjordens vande"
akkompagneret af Per Iversen.
Garnisonskommandanten, oberst Jess Møller Nielsen holdt først tale og
derefter Aalborgs 2. viceborgmester Mads Sølver Pedersen. Her nævnte obersten, at
"Soldatens sten skal nok sørge for at vore tanker kommer derhen, hvor de hører til.
Soldatens Sten kan også noget andet; på en dag som i dag kan den være med til at
binde unge og gamle soldater sammen. Intet er mere berigende for vort fællesskab,
end når en ung og uerfaren soldat falder i snak med en soldat, der for mange år siden
trådte ind i rækken af pensionerede krigere. Uanset, hvor mange generationer, der er
imellem dem, finder de sammen i vished om, at de har noget sammen. Ung eller
gammel mister sin betydning - man er soldat".
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2. viceborgmesteren talte om arbejdet på veteranområdet, idet han
konstaterede, at "Aalborg Kommune er stolt, når en soldat fra byen drager ud på
mission; vi følger med i garnisonens deltagelse i Danmarks missioner, og tager ansvaret
herfor”.

DsS formand Aakjær Skov byder velkommen.

Garnisonskommandanten lægger blomster.

Formand for Dronningens soldaterforening Uffe Uhler
lægger blomster for Danske Soldaterforeninger

Faneparaden ved Soldatens Sten

Herefter var der blomsterlægning ved oberst Jess Møller Nielsen, Aakjær
Skov DsS og Uffe Uhler fra Danske Soldaterforeningers Landsråd. Solotrompetist Per
Iversen blæste ”The Last Post”. Aakjær Skov takkede for fremmødet og vi pakkede de
16 fanerne sammen.
Efter en forfriskning i hangaren med vin, vand og snacks indtog vi vore
pladser i bussen og blev kørt til Gl. Torv i centrum, hvor over 300 soldater fra
Trænregimentet og Air Transport Wing samt Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland tog
opstilling til parade. Den musikalske underholdning blev leveret af
Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands Musikkorps. Garnisonskommandanten holdt en
tale til paraden og til de mange borgere og gæster. "Som garnisonskommandant er det
mig magtpåliggende, at alle der har ydet en indsats for Danmark – og deres pårørende
- får den anerkendelse og respekt, som de fortjener. I Aalborg er det tradition, at vi
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markerer dagen her på Gammel Torv. Vi gør det med en parade med taler og med ét
minuts stilhed for vore faldne kammerater".
Dagens hovedtaler Søren Gade: "Tak til Danmarks udsendte og veteraner
for deres indsats for Danmark, for deres mod, og det ansvar de tager for Danmark og
for at værne om Danmark og give et tryggere Danmark". Søren Gade talte også om
"bagsiden af medaljen" - om de personlige omkostninger en udsendt kan have og om
det store fokus, der er på veteranarbejdet på alle niveauer. Vi kan og skal hjælpe og
drage nytte af vore veteraner. Vore veteraner har kompetencer, færdigheder og
styrke, som der har været brug for under udsendelsen i den store verden, og der også
kan blive til gavn og glæde for vores fælles samfund her i Danmark.

Faneparaden gøres klar til afmarch

Efter gudstjenesten var der flagparade

Musikkorpset, soldaterne, veteranerne, fanerne samt soldaternes
pårørende og mange andre marcherede gennem Aalborgs gader, hvor mange tilskuere
havde taget opstilling i det gode sensommervejr. Marchen sluttede ved Budolfi kirke,
hvor der var gudstjeneste ved biskop Henning Toft Bro, som talte om alt andet end
veteraner og soldater.
Efter gudstjenesten var der sandwich, øl og vand på Aalborg rådhus, som
en hilsen fra Aalborg Kommune. Efter en lang dag, hvor foreningens Aarhus-folk var
kørt hjemmefra kl. 06:00 for at være ved Aalborg Garnisonsmuseet til busafgang kl.
09:00 til Aabybro. Dagen sluttede omkring kl. 18:00, da den kære bus kørte tilbage til
Garnisonsmuseet til den afgiftsfri parkering.
Jeg vil ikke prale med, hvor lidt vor forening stillede med.
Franz Strehle
Kredsformand
(Billederne er taget af fotograferne Palle Strandgaard og Niels Porsbøl)
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Onsdag den 21. september kørte Nordjydske Kreds, 13 personer i alt, i
silende regn mod MAN Diesel & Turbo, hvor vi blev modtaget i Academiet af Preben
Andersen, som gav os en fyldestgørende orientering om konsortiet i hele verden og
sidst Frederikshavn. Derefter så vi fabrikken og værkstederne, men først skulle vi alle
iføres sikkerhedssko og besøgsveste. Vi blev overdådigt beværtet med lækre
sandwiches, frugt og diverse drikkevarer efter ønske (gratis).

Fra besøget på MAN Diesel & Turbo

Efter denne modtagelse og beværtning kørte vi videre til det hvide fyr i
Skagen, hvor vi beså speerbatterierne på Sønderstrand og fik en meget omfattende og
interessant rundvisning og orientering herom ved oberst Michaël Svejgaard (SES) på
den 3 km lange gåtur i strålende sol.

Oberst Michael Svejgaard indvier deltagerne i bunkernes verden

I samme område lå Betty Nansens hus, som SES også kunne fortælle en del
om. Betty Nansen er også begravet der, men vi havde ikke mulighed for at se graven,
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da der var beboere i huset, som nu ejes af Skuespillerforbundet. SES kunne også
fortælle, at det spøgte i huset bl.a. Betty Nansen.
Vi gik derefter ned på stranden, hvor vi beså bunkere af forskellig slags bl.a.
ildlederbunkere, kanonbunkere, mandskabsrum og ammunitionslagre. Herefter gik
turen til Grenen, hvor SES fortalte om Holger Drachmann, og vi beså hans grav.
Så var det blevet tid til kaffe, og selvfølgelig havde SES også kontakter til
Menighedshuset ved Skagen Kirke, hvor fru Hanne trakterede med kagemand med
tekst "Skagens Lys", og det passede jo fint med vejret, og menighedsrådet gav kaffen.
Vi skulle nu indkvarteres på Hotel Skagen Strand i Hulsig i skønne
lejlighedshuse. Kl. 19 var der middag i hotellets restaurant med en lækker Angus bøf
med tilbehør og pandekager med is. Vi afsluttede aftenen med fælleshygge hos SES og
Hanne, som igen sørgede godt for os. Så var det sengetid.

Skagen Kirke

Torsdag morgen nød vi morgenmad, som fru Hanne havde sørget for til alle
huse; det var luksus. Så var der afgang til Skagen Kirke, hvor kirkeudvalgsformand Arne
Ehrenreich fortalte om tilblivelsen af kirken, lidt skagenshistorie, som samtidig blev vist
på lærred, et spændende foredrag. Kirken er bygget i Jugendstil, og straks man
kommer ind i kirken, fornemmer man lysindfaldet, som er stærkere i Skagen, og det er
måske derfor, man har valgt de store vinduer. Der findes i kirken lysestager og
døbefont, som stammer fra "Den tilsandede Kirke".
Vi sluttede af på solnedgangspladsen i Gl. Skagen med en øl og sodavand,
hvor der næsten var havblik, og vi kunne glæde os over to spændende og hyggelige
dage med strålende solskin.
Franz Strehle
Kredsformand
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Sikkerhedspolitisk konference
Organisationen Folk & Sikkerhed afholder sikkerhedspolitisk konference
på Christiansborg fredag den 25. november 2016, kl. 10:00-14:00. FOUAT er medlem
af F&S, og hvis du har interesse i at deltage, kan du tilmelde dig på
http://folkogsikkerhed.dk/arrangementer/sikkerhedspolitisk-konference/.
Tilmelding skal ske senest den 20. oktober 2016.
Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 211 (Januar-februar 2017)
MEDDELELSER Nr. 212 (Marts-april 2017)
MEDDELELSER Nr. 213 (Maj-juni 2017)
MEDDELELSER Nr. 214 (Juli-august 2017)
MEDDELELSER Nr. 215 (September- oktober 2017

DEADLINE

UDSENDELSE

011216
010217
010417
010617
010817

151216
150217
150417
150617
150817

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

Hvad

Hvem

Hvor

Foredrag
Foredrag
Familietur
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Konference
Stiftelsesfest - jubilæum
Julefrokost
Generalforsamling
Generalforsamling
Repræsentantskabsmøde

København
København
Nordjyske
Midt- og Vestsjælland
København
København
Folk & Sikkerhed
Formandskabet
Fyn
Midt- og Vestsjælland
Sydjyske
Formandskabet

Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Polen
Skovsøgård
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Christiansborg
Kastellet
Dannevirke
Skovsøgård
Odense, Højstrup

Redaktionen afsluttet den 6. oktober 2016
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Hvornår
121016 – 19:00
201016 – 19:00
231016 271016 – 19:30
031116 – 19:00
171116 – 19:00
251116 – 10:00
081216
091216 – 13:00
280217 – 19:30
080317 050417 – 10:00

