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Slaget ved Lyndanisse, maleri af Christian August Lorentzen. På maleriet ses i venstre side ærkebiskop Anders 

Sunesen med hænderne strakt mod Himlen, mens biskop Peder Jacobsen fortæller Valdemar Sejr om den 

himmelfaldne rød-hvide fane 
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Valdemarsdag den 15. juni 2019 

                      Den 15. juni i år var det 800 år siden, Dannebrog i følge sagnet faldt ned fra 

himlen. Dagen blev traditionen tro fejret mange steder i landet. Den særlige 

jubilæumsdag blev også fejret ved at Hendes Majestæt Dronning Margrethe II med 

kongeskibet ”Dannebrog” aflagde besøg i Estlands hovedstad Tallinn, hvor hun blev 

modtaget af, Hendes Excellence Estlands præsident Kersti Kaljulaid. 

Den historiske baggrund for begivenheden tager udgangspunkt i Ryd Klosters 

årbog (skrevet i sidste halvdel af 1200-tallet), der for dette år oplyser:  

"Efter at have samlet en meget stor hær drog kong Valdemar Sejr mod 

Estland med et tusinde fem hundrede langskibe, og efter mange slag omvendte han hele 

dette land til kristendommen og underlagde det Danmark, som det endnu er." Flåden 

nåede Estlands nordlige provins Revele i begyndelsen af juni måned. Med i flåden var, 

udover kongen, ærkebiskop Anders Sunesen fra Lund, Roskilde-bispen Peder Jacobsen og 

biskop Theoderik af Estland. I hæren var også flere af kongens vasaller: Tyskere under 

grev Albert og vendere under Vitslav den 1. af Rügen.  

Ifølge Henrik af Livlands krønike kapitel XXIII 2 slog Korsfarerne sig ned ved 

Lyndanisse og begyndte at opføre en borg, "castrum danorum", på estisk Taani-linn 

(senere Tallinn), danskerborgen. Under byggeriet kom flere estiske forhandlere på besøg 

for at trække tiden ud, mens de samlede en hær. 

Hen under aftenen 15. juni 1219 angreb esterne, netop som danskerne og 

deres allierede havde spist dagens sidste måltid. Angrebet skete fra 5 sider, og der 

udbrød hurtigt panik blandt korsfarerne, der flygtede til alle sider. Biskop Theoderik blev 

dræbt af estere, der troede han var kongen. Alt tegnede til et katastrofalt nederlag for 

korsfarerne.  

Imidlertid var venderne ikke blevet opdaget af den estiske angrebsstyrke. 

Vitslav gennemførte et hurtigt modangreb, der standsede den estiske fremtrængen. 

Dette gav de øvrige korsfarere tid til at samle sig og omgruppere, hvorefter man i 

fællesskab havde held til at drive den estiske hær på vild flugt. Danskerne takkede Gud 

for sejren og byggede borgen færdig. Biskop Theodorics kapellan Wescelin blev tilbage i 

Estland sammen med kongens mænd for at endegyldigt overvinde esterne. 

Ifølge sagnet faldt det danske flag Dannebrog ned fra himlen under 

Volmerslaget ved Lyndanisse i 1219, og samtidig hørte man en stemme, der forkyndte, 

at når denne fane blev løftet, ville danskerne vinde. 

De tidligst kendte dokumenterede beretninger om den danske 

Dannebrogsmyte er fra starten af 1500-tallet af henholdsvis teologen og forfatteren 

Christiern Pedersen, der i 1520'erne skrev en Danmarkskrønike, og munken Peder Olsen 

(Petrus Olai) fra Gråbrødreklostret i Roskilde. Begge byggede tilsyneladende på den 
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samme, nu ukendte kilde, der imidlertid stedfæstede miraklet til et slag ved byen Fellin 

(Viljandi i det nuværende Estland) i 1208 i forbindelse med et ellers ukendt dansk korstog 

til Livland i dette år. Peder Olsen mente imidlertid, at årstallet og stedet var en 

misforståelse og i stedet måtte referere til slaget ved Lyndanisse den 15. juni 1219, og 

senere historikere har fulgt denne tradition og knyttet myten til Volmerslaget. 
(Kilde: Wikipedia)                                                                                                                                                 Redaktionen 

 

 

Mindesmærket for Valdemarsdag ved Tallinn i Estland, hvor Dannebrog ifølge sagnet faldt ned under Valdemar 

Sejrs korstog. 
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KØBENHAVNS KREDS 

Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Amagerfælledvej 30, st. th., 2300 København S. 

2078 2624 -  foreningen.fouat@gmail.com – Tilmelding: tilmelding.fouat.kbh.kreds@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  
 

kaptajn i Hjemmeværnet Herman Christian August Olaf Egelund 
 

*29. august 1931 -  21. juni 2019 

er afgået ved døden.  

 
Kaptajn Herman Egelund 

 

Herman Egelund har været medlem af Københavns Kreds gennem mange år. 

Vi kan dog konstatere, at det ikke var meget, vi så til ham de senere år. Men han må med 

rette regnes blandt foreningens faste og solide støtter. 

Tjensteligt stod hans hu til Hjemmeværnet. Der var han i en periode blandt 

andet tilknyttet SJÆTTE, som var en særlig – nu nedlagt – patruljeenhed, under 

Hjemmeværnet. Her gjorde Herman Egelund sig som kaptajn bemærket i perioden 1966 

til 1971, fordi han med ildhu og stort engagement sørgede for, at SJÆTTE fire år i træk 

hjemtog førstepladsen under afholdte årlige patruljeøvelser. Under Herman Egelunds 

ledelse gjorde samme patrulje sig positivt bemærket og modtog Østre Landsdels 

Kommandos anerkendelse for højt uddannelsesniveau og beslutsomhed, når man var 

indsat under de årlige NATO-øvelser. 

Æret være Herman Egelunds minde. 
Erling Flebbe 

mailto:foreningen.fouat@gmail.com
mailto:brix-knudsen@mail.dk
mailto:keld.olsen@youmail.dk-
mailto:riemads@privat.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
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Dødsfald 

 

Kredsen har modtaget underretning om at  
 

Major(R) Flemming Holmgreen 
 

*9. marts 1933 -  10. juli 2019 

er afgået ved døden. 

 

 
Major Flemming Holmgreen 

 

Flemming Holmgreen var en meget god ven af FOUAT. Han elskede at 

komme til Københavns Kreds’ foredragsaftener og andre arrangementer. Flemming 

overtog tjansen som forretningsfører for FOUAT på landsplan i 2001. Han erindrede 

overtagelsen af det hverv som lidt af en beordring, idet den daværende formand for 

FOUAT, generalmajor N.A. Rye Andersen, i korthed og med sædvanlig myndighed i 

stemmen havde sagt: ”Holmgreen, det er noget for Dem.” Og dermed var den sag 

uddebatteret. Sagen var, at forgængeren i bestillingen som forretningsfører havde 

måttet melde pas, fordi han følte opgaven som en stor belastning. Flemming holdt 

tøjlerne som forretningsfører indtil 2007. 

Rent tjenesteligt startede Flemming Holmgreen i Hæren, idet han i 1953 blev 

indkaldt til Sjællandske Luftværnsregiment. Han gik på Artilleriets Befalingsmandsskole 

og gennemgik efterfølgende en reserveofficersuddannelse, hvorefter han i 1958 blev 

løjtnant af reserven. Han gjorde tjeneste ved det tunge luftværn, 90 mm 

luftværnskanonerne. I en periode tidligt i 1960’erne var Flemming Holmgreen udsendt 

som FN-soldat i Gaza i Palæstina. Da luftværnet blev udstyret med NIKE-raketter og blev 
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overflyttet til Flyvevåbnet betød det to væsentlige ting for Flemming Holmgreen. Han 

skiftede værn og gennemløb en taktiske uddannelse ved NIKE-raketterne. Senere kom 

han til at forrette tjeneste ved Kontrol- og Varslingstjenesten og fik kontrakt med fuld 

vedvarende tjeneste.  

Flemming var én af moder naturs glade sønner, en humørspreder par 

excellence. Han var en ualmindelig glad fortæller. Han delte gerne sine oplevelser fra 

tjenestetiden, om tiden i Gaza, om hvad som helst han havde deltaget i. Han var i stand 

til at krydre nær sagt enhver oplevelse med gode anekdoter.  

At han så tillige i en sen alder gav sig efter at lære sig selv at male, må give 

ham karakter som et alsidigt menneske. Med sine smukke, abstrakte landskabsmalerier 

har han glædet mange mennesker. 

Underligt er det for undertegnede at kunne fortælle, at Flemming Holmgreen 

deltog i sommerekskursionen til PanzerMuseum East ved Slagelse den 13. juni. Han var 

i godt humør; havde dog en lille beklagelse over, at han var nødt til at gør brug af sin 

spadsererstok. Men ellers den gode gamle, joviale og smilende Flemming. Nu er det 

datid. 

Flemming Holmgreen var bestemt ikke kedelig — Københavns Kreds vil 

komme til at savne ham meget. 

Æret være Flemming Holmgreens minde. 

Erling Flebbe 


 

Skydning? 

I sidste nummer af MEDDELELSER kunne man fra min pen læse, at der var 

stor usikkerhed med hensyn til pistolskydning i Københavns Kreds. Dengang fortalte jeg, 

at landsformanden og undertegnede skulle mødes med Chefen for Hjemmeværnet, 

generalmajor Jens Garly. Formålet med mødet var at få gjort en pejling om, hvorvidt der 

kunne vise sig en mulighed for at opnå støtte hos Hjemmeværnet. 

Mødet blev holdt den 11. juni i Kastellet. I korthed kan det oplyses, at mødet 

for os var resultatløst. Som supplerende oplysning fik vi at vide, at Hjemmeværnet i 2019 

tilbageholder al 9 mm ammunition for udelukkende at anvende den til omskolinger til 

den nye tjenestepistol. Dermed får alene de medlemmer af Hjemmeværnet, som er 

normeret med pistolen mulighed for at forbruge 9 mm ammunition og kun til omskoling. 

Det gælder resten af året.  

Hvorledes udsigterne er for næste år vides der for tiden intet om. 

Chefen for Hjemmeværnet mente, at der kunne være en mulighed for os i 

"InterForce" regi. Chefen for InterForce sekretariat er tidligere Chef for Hjemmeværnet, 

generalmajor Finn Winkler. Det viser sig, at InterForce afholder to skydninger om året. 
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En dag i Jylland og en dag på øerne. At få presset FOUAT skydninger ind dér, ligner halsløs 

gerning. Det bliver end ikke forsøgt. 

Som jeg ser det, er vi nødt til at tænke alternativt. For Københavns Kreds 

bliver der ikke tale om pistolskydninger med 9 mm pistol i 2019. Jeg har drøftet sagen 

med kredsens skydeudvalgsformand, kaptajn Per Kristian Madsen. Han er heller ikke 

optimist. Per Kristian har foreslået, at de af kredsens skytter, der måtte have lyst kan 

møde op hos ham en gang senere på året. Formålet skal blandt andet være at drøfte 

mulige udveje. Nærmere herom senere. 

Erling Flebbe 


 

Foredrag torsdag den 10. oktober 2019  

Kredsen har siden tidligt på året haft en aftale med Jens Ringsmose. Han var 

indtil udgangen af maj leder for instituttet for militære studier ved Forsvarsakademiet. 

Han har imidlertid skiftet job, idet han pr. 1. juni har overtaget stillingen som dekan ved 

det samfundsvidenskabelige institut ved Syddansk Universitet i Odense. 

 

 
Jens Ringsmose 

 

Jens Ringsmose vil af nogle af kredsens medlemmer huskes for bogen 

”Frihedens pris: så lav som mulig. Nato, Danmark og forsvarsbudgetterne,” der blev 

udgivet i efteråret 2018. Jens Ringsmose skrev bogen sammen med journalist Christian 

Brøndum. Bogen beskriver udviklingen i de danske forsvarsbudgetter og 

forsvarsforligene fra medlemskabet af Nato i 1949 til i dag.  
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På trods af jobskiftet har Jens Ringsmose lovet fortsat at holde et foredrag 

for Københavns Kreds den 10. oktober. Han tager udgangspunkt i en rapport, som han 

har under udarbejdelse sammen med Sten Rynning for Dansk Institut for Internationale 

Studier. Rapporten har titlen ”NATO, USA og Rusland.” Netop det vil blive overskriften 

for vores foredrag. 


 

Foredrag torsdag den 24. oktober. 

Der bliver holdt foredrag den dag! Desværre har det endnu ikke kunnet 

fastlægges, hvem der kommer på podiet. Der er tre foredragsholdere i pulje, hvoraf 

kredsen har en fast aftale med den ene, nemlig oberstløjtnant Jan Kaare Christensen, 

der vil foredrage om kampene i Norge i april 1940. Derudover er der to andre 

foredragsholdere, som indtil skrivende stund har haft nogle problemer med at melde 

tydeligt ud. Det betyder, at kredsens medlemmer kommer til at vente med besked om, 

hvem der holder foredrag og hvornår til senere. Jeg vil – når jeg har fået brikkerne til at 

falde på plads – sørge for at varsle om, hvordan vi kan få tingene afviklet til alles 

tilfredshed. 
Erling Flebbe 

  

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 
Kasserer: Premierløjtnant Søren Nør, Falkevej 22, 4261 Dalmose 
 2536 3574 - : falk4261@gmail.com        Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 351171 3919 

 

Kære medlemmer. 

 Jeg håber, at I alle nyder den danske sommer på godt og ondt. Der er ikke 

sket ret meget i foreningen, siden vi sidst var sammen, og dog… Jeg vil i det følgende 

kort beskrive tre aktiviteter/begivenheder, der berører kredsens aktiviteter. 

 Først må vi konstatere, at pistolskydninger på Bredetved er aflyst for 2019. 

Årsagen er, at implementering af Forsvarets nye pistol P320 medfører, at al Forsvarets 9 

mm ammunition skal anvendes til uddannelse på denne pistol og derfor er blevet en 

kritisk forsyningsgenstand for resten af 2019. Holger Janns modtog denne besked fra 

Hjemmeværnet 12. juni. FOUAT vil derfor heller ikke kunne gennemføre sin årlige 

konkurrence – dette meddeles sikkert officielt efter sommerferien.  

 Så til noget mere positivt. Vores sommerudflugt i år går som bekendt til Sorø. 

25 er tilmeldt til den 11. august, så nu kan vi kun håbe på noget godt vejr på dagen, da 

mailto:h.janns42@gmail.com
mailto:falk4261@gmail.com
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Søren Nør og Holger Janns både har sørget for en guidet byvandring i Sorø by, en sejltur 

med M/S ”Lille Claus” på Sorø Sø og efterfølgende mulighed for at få stillet sult og tørst. 

 

 
Klosterporten i Sorø 

 

 
 M/S Lille Claus 

(Fotos: Visit Sjælland’s hjemmeside) 
 




 Tirsdag den 1. oktober kl. 19:30 på Skovsøgård har vi i samarbejde med 

Hjemmeværnets Veteranforening i Slagelse fået lavet en aftale med Lars Larsen fra 

Randers, der vil fortælle os om et af de store ”tabuemner” i Danmarkshistorien, nemlig 

om de danskere, der meldte sig til Frikorps Danmark og kæmpede på Østfronten under 

2. verdenskrig. Følgende spørgsmål vil blandt andet blive afdækket:  
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• Hvad var Frikorps Danmark,  

• Hvem var medlemmerne,  

• Hvilken uddannelse og indsatser deltog de i, og  

• Hvad skete der med dem, da krigen var forbi? 

Lars vil ”krydre” foredraget med billeder og fortælle om ture til Rusland og 

Estland sammen med tidligere frikorps-folk. 

Du kan læse mere om Lars Larsen på www.frikorpsdanmark.dk 

 

     

 
Billederne er udlånt af Lars Larsen. 

Faktaboks 

Frikorps Danmark blev oprettet i juni 1941 som en selvstændig enhed under Waffen SS. Korpset deltog 

på tysk side i hårde kampe på Østfronten i sommeren 1942 og vinteren 1942/43. I maj 1943 blev 

Frikorps Danmark nedlagt og overgik til at blive en ren tysk enhed under navnet Regiment Danmark. I 

løbet af krigen var mellem 8-10.000 danskere en del af korpset. Ca. 2.000 faldt i kamp. De overlevende 

blev alle ved retsopgøret efter krigen dømt for at have ladet sig hverve til tysk krigstjeneste. 

http://www.frikorpsdanmark.dk/
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Vi vil – i forbindelse med foredraget – markere kredsens 20-års fødselsdag. 

Kredsen blev stiftet den 27. september 1999. Interesserede kan læse oberstløjtnant H.J. 

Jürgensens beskrivelse på www.fouat.dk/pdf/MogV125.pdf 

I ønskes alle en god og varm sommer – vi ses forhåbentlig søndag den 11. 

august. 

Tonni Schumann 

 
  

 

 

 

FYNS KREDS 

Formand: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev  6535 1042  4044 8560 – 
: larsf42@hotmail.com 
Forretningsfører: Premierløjtnant Evy Krüger, Broholmvej 67, 5672 Broby,  2277 4666- : ekok@mail.dk. 
Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887 860 228 


 Kredsen har ikke haft referatkrævende aktiviteter i sommermånederne. 

SYDJYSKE KREDS 

Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstetoften 12, 8330 Beder 
 2010 2911 -  hans.vedholm@gmail.com 
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia. 
 7556 2992 og 2856 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 

Sydjyske Kreds har ikke haft arrangementer siden MEDDELELSER Nr. 226 

 

Kommende arrangementer 

Kredsens næste arrangement er en udflugt til Ribe onsdag den 11. 

september. 

Vi og vore damer mødes 

kl. 10:00             på Museeet Ribes Vikinger, Odins Plads 1, 6760 Ribe til mødekaffe  

        med brød. 

kl. 10:30-11:00 ser vi museets introduktions-video, og derefter har vi 1½ time til at gå  

                          gennem museets udstillinger. 

kl.  12:00            kører vi til Hotel Ribe, Sønderportsgade 22, hvor vi indtager hotellets  

        frokostplatte. 

kl.  13:45            går vi til fods (250 m) til Ribe Domkirke. 

kl.  14:00-15:30 får vi en guidet rundvisning i Domkirken. 

 

Kuvertpris, kr. 25, som omfatter entréer, guide i Domkirken, samt  

Forplejning (dog ikke drikkevarer), betales kontant til kassereren ved mødet. 

Deltagere, der mener at have kræfter til at bestige Domkirkens tårn (50 m), er 

http://www.fouat.dk/pdf/MogV125.pdf
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
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velkomne hertil, og kredsen betaler gerne de herfor krævede 40 øre pr. mand pr. 

meter.  

Tilmelding til forretningsføreren snarest og senest 4. september 2019. 
 

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 
 



25. august - Fly In i Blokhus. 
Vi mødes som sidste år kl. 11:00 ved Fårup Skovhus, Saltum Strandvej 63, 9493 

Saltum. Foreningen betaler rosastegt oksefilet med bearnaisesauce, pommes frites og 
blandet salat til vore medlemmer med ægtefæller. I skal kun betale drikkevarer. 
12:30 kører vi til Blokhus strand og ser indflyvningen og landingen på stranden, taler 
med piloterne og ser deres fly. 
16:30 letter flyene, og vi mødes på Baaken 1, Blokhus til sen eftermiddagskaffe. 

Tilmelding til Franz Strehle 
                                           
30.august    Mindehøjtidelighed i Aalestrup på 75 årsdagen. 
14:00   Velkomst ved borgmester Per Bach Lauersen. 
14:10   Nedlæggelse af kranse. 
14:20   Aalborg Air Station Brass Band spiller. 
14:50   Taler, bl.a. militærhistoriker Carsten Petersen, der fortæller facts om de 3 fly. 
              Film om begivenhederne. 
15:30   Kaffe og sandwich. 
18:00   Afslutning. 

Tilmelding til Franz Strehle. 
 
31. august og 1. september. 

Vi er også inviteret til Vikingemarked i Sebbersund, men herom orientering pr. 
mail senere. 
 5. september Flagdag for Danmarks udsendte. 

 Vi mangler bustransport til Aabybro. Oplysninger følger senere pr. mail. 
30. september mindehøjtidelighed. 

80 års dagen for den første allierede flyver der mistede livet og blev begravet i 
Klitmøller, den 30. september 1939. 

Jeg prøver at skaffe bustransport - herom senere pr. mail. 
Franz Strehle 

 
 
 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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FOUAT REPRÆSENTANTSKAB 10. APRIL 2019 
 

FORMAND 

 

Generalmajor Jens Erik Frandsen 

KREDSFORMÆND 

       Københavns Kreds                                     Midt- og Vestsjællands Kreds                       Fyns Kreds                                    

                                                                                                              

  Oberst Erling Flebbe                      Oberstløjtnant Tonni Schumann         Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg                           

 
                                              Nordjyske Kreds                                                Sydjyske Kreds 

                                                                        

                                        Flyverløjtnant Franz Strehle                          Oberstløjtnant Hans Vedholm 
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STAB 

          Forretningsfører                                 WEB-redaktør    Redaktør  

                                                                          

Orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen            Major Jørgen H. Nielsen                        Kaptajn Bjarne Skov Jensen 

 

                                                     Revisor                                        Skydeudvalgsformand 

                                                                                                                                                 

                               Major Ove Møller Kristensen                                 Kaptajn Per Kristian Madsen 
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER 
 DEADLINE UDSENDELSE 

MEDDELELSER Nr. 228 (November-december 2019) 01 OKT 2019 15 OKT 2019 

MEDDELELSER Nr. 229 (Januar-februar 2020) 01 DEC 2019 15 DEC 2019 

MEDDELELSER Nr. 230 (Marts-april 2020) 01 FEB 2020 15 FEB 2020 

MEDDELELSER Nr. 231 (Maj-juni 2020) 01 APR 2020 15 APR 2020 

 

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

 

Hvad Hvem Hvor Hvornår 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 06 AUG 2019 - 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 13 AUG 2019 - 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 20 AUG 2019 - 

Udflugt Nordjyske Fårup Skovhus 25 AUG 2019 – 11:00 

Skydning Fyn Skallebøllecentret 27 AUG 2019 - 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Aalestrup Kirkegård 30 AUG 2019 – 14:00 

Udflugt Sydjyske Museeet Ribes Vikinger 11 SEP 2019 – 10:00 

Udflugt Nordjyske Sebbersund 31 AUG 2019 -  

Flagdag Nordjyske Aabybro 05 SEP 2019 -  

Mindehøjtidelighed Nordjyske Klitmøller 30 SEP 2019 - 

Foredrag Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 01 OKT 2019 – 19:30 

Foredrag København Kastellet 24 OKT 2019 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 07 NOV 2019 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 21 NOV 2019 – 19:00 

Stiftelsesfest København Kastellet 12 DEC 2019 – 12:00 

    

 
 
 

 
 
 

Redaktionen afsluttet den 5. august 2019 


