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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

Flagdag på Kastellet den 5. september 2017
Traditionen tro markeres Flagdagen med en parade på Kastellet med
følgende program:
Kl. 12:00 Opstilles paraden, der består af soldater fra de tre værn,
Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, politiet, Danske Veteraner og De
samvirkende Soldater- og Marineforeninger.
Kl. 12:30 Inspicerer forsvarschefen m.fl. paraden. Derefter ankommer
forsvarsministeren, Claus Hjort Frederiksen, og Folketingets formand,
Pia Kjærsgaard (DF).
Kl. 13:00 Ankommer kronprinsparret.
Kl. 13:08 Taler Folketingets formand.
Kl. 13:15 Lægger kronprinsparret krans og derefter lægger repræsentanter for
regeringer m.fl. kranse.
Kl. 13:30 Forlader kronprinsparret Kastellet. Derefter forlader øvrige VIP
Kastellet.
Efter paraden er der traditionelt mere private besøg i minderummet.

Et kluntet hackingforsøg
Mange af kredsens medlemmer har sikkert her i år læst eller hørt om
CEO-svindelforsøg. Svindelen består i, at kriminelle ved hjælp af e-mails, der angives
at komme fra virksomhedens chef, forsøger at få medarbejdere i økonomifunktionen
til at overføre beløb til konti i banker i udlandet. Nogle af de omtalte sager har
vedrørt endog meget store beløb.
Københavnskredsen blev udsat for et sådant forsøg i begyndelsen af juli
i år. Jeg modtog som kasserer er mail, der angiveligt syntes at komme fra formanden.
Tiltaleformen var dog usædvanlig og sprogbrugen ufuldkomment dansk. Indholdet
gik ud på, at han havde brug for mig til at behandle en overførsel, hvorfor han ville
vide vores tilgængelige balance. Hvis jeg kunne ordne det samme dag, ville han sende
oplysninger om overdragelseskontoen til mig. Svaret skulle sendes til formanden på
en ukendt og meget usædvanlig mailadresse.
-3-

Jeg svarede selvfølgelig ikke på mailen, men underrettede Erling Flebbe
om svindelforsøget, og efterfølgende anmeldte han sagen til politiets afdeling for ITkriminalitet.
Bedrageriforsøget over for kredsen ville selvfølgelig aldrig have kunnet
lykkes, fordi der kun udbetales beløb efter forelagte regninger, ligesom beløb kun
overføres til allerede kendte konti. Men sagen rejser et lille spørgsmål: Hvordan
kendte de kriminelle sammenhængen mellem formand og kasserer i kredsen? Er
mail-korrespondance blevet hacket, eller læser de kriminelle også ”MEDDELELSER”,
hvor forbindelsen og adresser mv. fremgår under kredsens afsnit.
Keld Meier Olsen
Kasserer


Skydninger efteråret 2017
Forårets skydninger er afviklet, og så er vi klar til at gå i gang med efterårets
skydninger, som alle er på torsdage:
17. august – 31. august – 14. september og 28. september.
Efter skydningen den sidste skydedag samles skytterne til en selvbetalt
frokost og udlevering af præmier. Afslutningen afholdes på min private bopæl.
Per K. Madsen
Skydeudvalgsformand
Tlf. 4043 2361
e-mail: riemads@privat.dk


Foredragssæson 2017-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.
Københavnskredsen er tildelt lokaler til brug for foredragsaftenerne på
følgende datoer i 2017: Torsdagene den 12. og 26. oktober, torsdagene den 9. og 23.
november.
Torsdag den 12. oktober får Københavns Kreds besøg af forsvarsminister
Claus Hjort Frederiksen. Vi håber naturligvis, at der ikke kommer for mange politiske
sten på vejen, som forhindrer ministerens tilstedeværelse. Kredsen har jo nogen
erfaring med, at forsvarets top og tidligere ministre har haft det med at springe i
målet. Naturligvis er dette altid sket med en vægtig begrundelse. Bestyrelsen har
bedt ministeren om at redegøre for Forsvarets situation set fra hans position.
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Hvordan ser han forsvaret udvikle sig? Kan NATO bevare sin evne til at virke
afskrækkende (specielt i relation til Rusland)? Er USA fortsat hjørnestenen i NATO?
Og andre relevante emner.
Torsdag den 26. oktober vil forhenværende toldbetjent Holger
Munchaus Petersen, foredrage om den skæbne, der overgik en række sønderjyske
søfolk, som var indrulleret i den daværende tyske flåde. Holger Petersen kalder sit
foredrag for: KRONBORG – NORDAMERIKA og KÖNIGSBERG.
Den tyske koloni i Østafrika blev ved udbruddet af første verdenskrig
afskåret fra det tyske hjemland. Kolonien rådede over et større orlogsfartøj ved navn
”KÖNIGSBERG.” Det blev imidlertid jagtet af briterne. Derfor valgte man at gemme
det af vejen. Det lykkedes at finde en god placering på en flod, men på samme tid
var hele 30 britiske krigsskibe sat på opgaven at finde skibet.
I december 1914 blev dansksindede sønderjyder og dermed
dansktalende søfolk, der var tjenstgørende på flådestationerne i Kiel og
Wilhelmshafen udtaget til at bemande et dampskib, der var bestemt til at bringe
forsyninger til krigsskibet ”KÖNIGSBERG” og koloniens øvrige militære landstyrker.
Det udvalgte skib var søsterskib til det danske skib ”S/S KRONBORG.” Det
var under det danske navn, at det tyske skib sejlede gennem Nordsøen,
Atlanterhavet og det Indiske Ocean. Dér blev det indhentet og sænket af briterne,
men forinden var størsteparten af ladningen bjerget i land. Den dansksindede
besætning indgik herefter i den tyske landstyrke.
Året efter sendtes på ny et skib mod Østafrika. Denne gang var der fundet
et søsterskib til det danske skib ”S/S NORDAMERIKA”, hvis navn det tyske skib skjulte
sig under med sin dansktalende og dansksindede besætning. Dette skib nåede også
frem til sit mål på trods af en intens jagt og beskydning fra britiske søstridskræfter.
En del af dette skibs besætning sluttede sig ligeledes efterfølgende til de tyske
landstyrker i kolonien.
Ved krigens ophør anbragte de sejrende magter alle tyske krigsfanger i
fangelejre. En del af de dansksindede endte i en lejr i Ægypten.
I 1919 rettede de dansksindede sønderjyske krigsfanger en henvendelse
til den stedlige danske legation og fik udvirket, at et dansk krigsskib bragte de
dansksindede sønderjyder hjem til den forestående afstemning om
Slesvigs/Sønderjyllands fremtidige tilhørsforhold.
Foredraget er ledsaget af illustrativt billedmateriale.
Foredragene i november er tilrettelagt med, at vi torsdag den 9.
november får besøg af den tidligere chef for Hjemmeværnet, generalmajor (pens.)
Finn Winkler. Og torsdag den 23. november vil kaptajn i Flyvevåbnet, Thomas
Møller Kristensen, med flyvernavn MET, holde foredrag for Københavns Kreds.
Nærmere oplysning om disse to foredrag i næste udgave af MEDDELELSER.
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Forårs-/sommerekskursion til Gillelejegruppen

Torsdag den 15. juni var 43 medlemmer og gæster fra Københavns Kreds
samt et medlem med gæst fra Midt- og Vestsjællands Kreds på ekskursion til
Gillelejegruppen på adressen Hillerødvejen 180 lidt syd for Gilleleje. Vejret var
herligt sommervejr med høj solskin. Vi blev budt velkommen af samlingens
indehaver, Henrik Mortensen. Samme Henrik Mortensen viste os rundt i
Gillelejegruppens faciliteter, godt hjulpet af en af gruppens faste medlemmer, Bent
Jessen.
Vi startede med en indledning ved Henrik Mortensen, som forklarede
om, hvordan samlingen blev startet op kort efter besættelsens ophør i 1945. Henrik
Mortensens far var idémanden til det hele. Efterhånden har man fået etableret en
større samling af uniformer, udrustning, våben og øvrigt materiel, hovedsageligt fra
den tyske værnemagt og Waffen-SS. Men der indgår også amerikansk og engelsk
materiel i samlingen.

Velkomstdrikken

Henrik Mortensen er ikke mindre end en fantastisk fortæller. Hans
levende og medrivende beretning om tilvejebringelsen af mange af samlingens
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emner var meget interessante og på samme gang fortalt med vid og en god portion
humor.

Henrik Mortensen fortæller

Bent Jessen lytter

Stedet rummer også store materielgenstande, både kanoner,
kampvogne, køretøjer, motorcykler og sågar et bombefly fra Luftwaffe. Flyet er et
tomotorers Messerschmitt Bf 110 G4. Enkelte af de større genstande tilhører
Nationalmuseet, det tidligere Tøjhusmuseum, herunder en enkelt kampvogn og et
halvbæltekøretøj. Bent Jessen erindrede om, at netop den tyske kampvogn med
nummer 832 malet på bagkanten af tårnet er kendt fra historien om besættelsen på
den pudsige måde, at der findes billeder af den fra besættelsen, hvor den kører
gennem nogle af Københavns gader, på slæb ganske vist.

Kampvogn Nr. 832

Bent Jessen bedyrede, at de køretøjer, man har på stedet alle enten umiddelbart vil
kunne køre ved egen hjælp eller ville kunne bringes i stand til at køre efter mindre
reparationer. Der blev forklaret, at disse reparations- og vedligeholdelsesarbejder
pågår hele tiden og udgør hovedparten af de arbejder, som Gillelejegruppen
beskæftiger sig med.
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På operationsbordet tilset af det charmerende plejepersonale

Der blev fortalt, at kampvogne og halvbæltekøretøjet har været anvendt
til arrangementer og filmoptagelser ved flere lejligheder.
Vi blev ført rundt og kunne bese kanoner, kampvogne samt alt øvrigt
materiel og udstyr, Gillelejegruppen ligger inde med.
Der var et tableau forestillende en del af et lazaret i et beskyttelsesrum,
på tysk ”Sanitätsbunker,” hvor man har originale instrumenter, operationsbord,
tandlægestol, forbindsstoffer med videre. Rummet var bygget op på den måde, at
vægge og loft var stafferet, så det havde en slående lighed med en virkelig
betonbunker. Der var også gasfilter til bunkeren. Dengang udstyrede man den slags
beskyttelsesrum med gasfilter i tilfælde af, at man skulle blive udsat for gasangreb.
Et andet tableau forstillede et mini-udsnit af et sted på østfronten under
2. verdenskrig ved en kanonstilling, hvor der var opstillet en 105 mm feltkanon. Dér
var lydbilledet meget stærkt med larm fra artilleriskydninger i baggrunden.

Det var koldt i Hviderusland

Efter rundvisningerne var der frokost i den hal, hvor Gillelejegruppens
juvel, et Messerschmitt Bf 110 fly, står opstillet. Hele FOUAT’s besøgsgruppe kunne
sidde i hallen, mere eller mindre bænket under Messerschmitt-flyets vinger. Der var
tysk øl og snaps til og fra højtalerne under loftet af lokalet strømmede tonerne af
tyske schlagere fra besættelsestiden.
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Frokost på tysk

Henrik Mortensen gav en længere forklaring om erhvervelsen af dette
fly. Det var lykkedes stykke for stykke at få flyet samlet. Gennem såvel ihærdighed,
flid, opfindsomhed og ukonventionelle fremgangsmåder har gruppen over tid haft
held til at bygge flyet.
Kredsens medlemmer fik en klar fornemmelse af, at restaurering og
vedligeholdelse af en så omfattende samling af artefacter må koste mange
arbejdstimer og kolde kontanter. Henrik Mortensen lod os forstå, at inden for genren
har man det med at bytte med hinanden. Så det er fordelagtigt at ligge inde med
dubletter, og bedst er det, hvis man har de mere sjældne og eftertragtede ”varer”
på hylden. De mange håndvåben, der er i udstillingsmontrene er alle gjort
uanvendelige; altså kan de ikke bruges som skydevåben. Det er et lovkrav, som man
naturligvis følger, ellers har man ikke lov til at have den slags genstande udstillet
forklarede Henrik Mortensen.
Det var en glad og tilfreds ekskursionstrup, som forlod Gillelejegruppen
henad 14-tiden den eftermiddag.
Erling Flebbe
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MIDT- OG VESTSJÆLLANDS KREDS
Formand: Oberstløjtnant Tonni Schumann, Ørnevænget 8, 4060 Kirke Såby
 5186 1820- : tonni.schumann@gmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde
 5814 0624 - : h.janns42@gmail.com

Kære medlemmer - en lille opdatering på vores aktiviteter:
Sommerudflugt 2017
Søndag den 30. juli mødte 29 medlemmer og ægtefæller op på Kanalvej
i Næstved til Sommerudflugten, som i år var en sejltur med det gode skib ”Friheden”.
Det danske vejr er ofte uforudsigeligt. Meteorologerne havde lovet alt fra sol til
skybrud og mellem 18 og 25 grader, så påklædningen var derfor også meget forskellig
og fantasifuld.

M/S Friheden i Næstved Kanal

Turen gik forbi Gavnø Slot til Karrebæksminde og retur til Næstved - efter
2½ times ophold i Karrebæksminde. Sejladsen varede godt 1½ time, med en enkelt
byge undervejs, og kl. 12:00 gik vi i land i Karrebæksminde. Derefter gik det i
”gåsegang” – med Mogens og Nina – som ”sluttende befalingsmænd” til
fourageringspladsen ved inderhavnen, hvor den medbragte frokost blev indtaget i ro
og mag kun afbrudt af enkelte regndråber og et par måger, ligesom en enkelt eller
to soldaterskrøner blev udvekslet mellem ”madderne”.
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Stemningsbillede fra sejlturen

Herefter blev der befalet ”fri manøvre” indtil eftermiddagskaffen.
Selskabet opløstes for en stund og tøjbutikker, lokalmuseer mm. blev besøgt af
nogle, mens andre lige kunne nå en softice inden kaffen.
Kl. 13:30 blev kaffe med tilhørende kage indtaget på Enø Bageri og Café,
og efter dette slentrede selskabet tilbage til ”Frihedens” anløbssted”. Skibet ankom
planmæssigt, og efter 40 minutters sejlads ankom vi igen til Næstved.
Tak til Holger og Søren for planlægningen og gennemførelsen af
sommerudflugten og en speciel tak til Holger for, at det var tørvejr på det meste af
turen. Det skal lige tilføjes, at 5 minutter efter at vi var begyndt hjemkørslen, blev vi
ramt af et heftigt skybrud – det kan vel kaldes timing…

Karrebæksminde

Kommende aktiviteter
Dette nyhedsbrev kommer forventeligt ”på gaden” medio august. Så er
vi gået i gang med de afsluttende træningsskydninger og med præmieskydning og
tilhørende frokost. Dette vil blive beskrevet i det kommende nummer. Men kryds
endelig fingre for os.
Der arbejdes pt. med et foredrag om forsvarets reservepersonels status
og fremtid set i lyset af bl.a. arbejdet med delstrategi 9 som en del af forsvarets
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samlede HR-strategi og de kommende forsvarsforligsforhandlinger. Foredraget
afholdes forventeligt ultimo september, så vi samtidig kan fejre vores 18 års
fødselsdag som kreds (vi har jo stiftelsesdato 27. september 1999). Mere om dette,
når arrangementet er på plads.
Derudover planlægges endnu et foredrag medio-ultimo november.
Mange hilsener
Tonni Schumann

FYNS KREDS
Formand: Major Leif Mosegaard, Roersvej 11.3.th, 5000 0dense C
 2143 3792 - : leifmosegaard@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

Så er Fyns Kreds på banen igen den 1. august. Nærmere bestemt på
skydebanen i Skallebølle, hvor vi med ihærdighed træner til at vinde landspokalen fra
Københavns Kreds. Der bliver skudt tirsdagene 1., 8., 15. og 22. august.
Den 22. august medbringer vi madkurv og service og indtager frokosten i
Skallebøllecentret. Formanden er den glade giver af øl af anerkendt lokalt mærke. Der
vil samtidigt blive overrakt præmier til de bedste skytter.
Skydeprogrammet er følgende på afstandene:
6 gange på 10 meter på 10 delt ringskive
6 gange på 15 meter på 10 delt ringskive
6 gange på 20 meter på 10 delt ringskive
6 gange på 25 meter på 10 delt ringskive.
Max. 240 point.

Vores skydeleder Seniorsergent Gert Schultz
skød under træningen 218 points ud af de 240 mulige.
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Blev resultatet godt nok, Peter Mogensen?

Markering! Sandhedens time!

Major Kjeld Frimuth Hansen slapper af
med en øl efter strabadserne

Træning gør mester og de fremmødte havde en hyggelig dag. Derefter var
der grill hos formanden, major Leif Mosegaard.

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

Kommende arrangementer
Porcelæn & Cyber Warfare torsdag den 5. oktober
Vi og vore damer mødes torsdag den 5. oktober kl. 10:00 på CLAY Keramikmuseum,
Kongebrovej 42, 5500 Middelfart.
10:00-10:30

Mødekaffe og velkomst i museets café.
Jette Kristensen viser rundt og fortæller. Jette er gift med vort
medlem, oberstløjtnant A.B. Kristensen, og har som frivillig deltaget
i det enorme arbejde med at modtage og registrere museets
samlinger.
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(Det anbefales medlemmerne på forhånd at Google
”claymuseum.dk” for at sætte sig lidt ind i museets ide og historie.)
12:00-13:00

Frokost (smørrebrød og øl/vand) i den nybyggede havepavillon
med udsigt over Lillebælt.

13:00-13:30

Vi begiver os til Middelfart Skibsværfts Mødelokale (5 min. på
gåben), hvor der venter frokost-kaffe og en mindre osteanretning.

13:30-15:30

Foredrag med spørgeperiode om Cyber Warfare ved kaptajn
Martin Kaasgaard, KoordinerendeSikkerheds-&
Informationssikkerhedsofficer ved Telegrafregimentet.

CLAY Keramikmuseum

Kuvertpris: Kr. 250, som betales til kassereren ved mødet. Tilmelding til
forretningsføreren snarest, men senest torsdag den 21. september.

NORDJYSKE KREDS
Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Østergaard, J. Berthelsensvej 17 B, 9000 Nørresundby
 2073 7477 - : iofjol@gmail.com

Familietur den 20. august 2017
Tag hele familien med på en tur til trekantsruten, hvor vi både skal køre med
veterantog og sejle med hjuldamperen Svanen. Man kan på turen opleve et af de
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smukkeste steder i Danmark.

Mariager Fjord

Vi mødes ved banegården i Mariager kl. 10:00, hvor vi parkerer bilerne, til vi er
tilbage. Her står vi på veterantoget og kører til Handest, herfra med bus til Hobro Havn.
I Hobro stiger vi ombord på hjuldamperen Svanen, som tager os med tilbage til
Mariager til vores køretøjer. Ankomst kl. ca. 15:50.
Det er muligt at købe lette retter på Svanen, men man er også velkommen til selv
at medbringe madpakke. Drikkevarer skal dog købes om bord.
Pris for turen: Voksne kr. 180, børn kr. 90.
Bindende tilmelding senest den 10. august til forretningsfører Jørgen Østergaard,
iofjold@gmail.com eller tlf. 20 73 74 77.
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 216 (November-december 2017)
MEDDELELSER Nr. 217 (Januar-februar 2018)
MEDDELELSER Nr. 218 (Marts-april 2018)
MEDDELERLSER Nr. 219 (Maj-juni 2018)

DEADLINE

UDSENDELSE

01 OKT 2017
01 DEC 2017
01 FEB 2018
01 APR 2018

15 OKT 2017
15 DEC 2017
15 FEB 2018
15 APR 2018

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

Hvad

Hvem

Hvor

Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Familietur
Skydning
Skydning
Sensommertur
Skydning
Skydning
Udflugt

Fyn
København
Midt- og Vestsjælland
Midt- og Vestsjælland
Nordjyske
Fyn
København
Fyn
København
København
Sydjyske

Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Stiftelsesfest
Julefrokost

København
København
København
København
København
Fyn

Skallebølle
Høvelte Kaserne
Bredetved
Bredetved
Banegården, Mariager
Skallebølle
Høvelte Kaserne
Odense, Højstrup
Høvelte Kaserne
Høvelte Kaserne
CLAY Keramikmuseum,
Middelfart
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Dannevirke

Redaktionen afsluttet den 9 .august 2017
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Hvornår
15 AUG 2017 – 16:00
17 AUG 2017 – 09:00
17 AUG 2017 19 AUG 2017 20 AUG 2017 – 10:00
22 AUG 2017 – 16:00
31 AUG 2017 – 09:00
07 SEP 2017 – 07:30
14 SEP 2017 – 09:00
28 SEP 2017 – 09:00
05 OKT 2017 – 10:00
12 OKT 2017 – 19:00
26 OKT 2017 – 19:00
09 NOV 2017 – 19:00
23 NOV 2017 – 19:00
07 DEC 2017 – 12:00
08 DEC 2017 – 13:00

