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FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE UDSAT 
 

Kære medlemmer, 

Først og fremmest ønsker jeg at udtrykke et håb om, at I og alle jeres i denne 

særlige Corona-tid har det godt og at I fortsat passer godt på jer selv samt jeres kære. 

I sidste nummer af MEDDELELSER orienterede jeg om, at Corona- situationen 

nødvendiggjorde en udsættelse af vores Repræsentantskabsmøde i Odense i april. 

Jeg har nu - på baggrund af den positive udvikling - anmodet vores 

forretningsfører, orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen sammen med kredsformand, 

kaptajnløjtnant Lars Falkenberg fra Fynskredsen om at undersøge muligheden for, at 

mødet kan gennemføres på Fyn i uge 41. Nærmere herom vil tilgå. 

Med ønsket om en god sommer på de hjemlige breddegrader. 

                                                                                                                                          Jens Frandsen 
                                                                                                                                         Generalmajor 

 Landsformand 
 

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: Major Bo Haugaard, Park Allé 192, 2605 Brøndby,          
 5015 0390 -  freefly@godmail.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  
 

oberst Poul Christian Hansen, K. 
 

*2. juli 1938 - 13. maj 2020 
 
er afgået ved døden.  

Det er aldrig rart som kredsformand at modtage den slags meddelelser, som 

jeg modtog lørdag den 16. maj. Det var Poul Chr. Hansens hustru, Elisabeth Schou Hansen, 

som sendte en e-mail, hvori hun oplyste at Poul Christian ikke længere var blandt os. De af 

os, som kendte Poul Chr. vidste godt, at han gennem de senere år havde haft en del 

problemer med hjertet. Af den grund havde han og Elisabeth været meget forsigtige i 

mailto:freefly@godmail.dk
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omgangen med andre mennesker her på det seneste. Og alligevel pådrog han sig en 

lungebetændelse, hvor andre komplikationer stødte til. Det blev for meget for et belastet 

hjerte, og efter ti dages intensiv behandling kunne han ikke længere.  

 

 
Oberst Poul Christian Hansen 

 

Poul Chr. mødte hyppigt op til kredsens arrangementer og holdt meget af 

foredragene såvel som det sociale islæt, som mødeaftenerne også bød på. Han var stedse 

en herlig bidragsyder, idet han kom med flere gode forslag til foredragsholdere, kredsen 

med fordel kunne engagere. Poul Chr. havde altid et smil på læben, en kæk bemærkning 

og var et rart medlem. Vi bærer mindet om ham i vore hjerter, og han vil blive savnet. 

Æret være Poul Christian Hansens minde. 

 

 
 

Pause i skydningerne 

Der er tidligere i MEDDELELSER blevet oplyst, at pistolskytterne fremover vil 

skulle afvikle skydningerne på en civil skydebane. For at det skal kunne lade sig gøre, er vi 

hver især nødt til at være medlem af en civil skytteforening under Danske Skytte-, 

Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). 

Københavns Kreds har truffet aftalerne med skydeklubben i Lynge-Uggeløse 

Idrætsforening (LUI). Her låner vi de pistoler, vi skal anvende til skydningerne. 
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Vi havde en plan om at kunne starte på Hanebjerg Skyttecenter i dette forår - 

men COVID-19 satte en stopper for det. Hvis alt går vel, vil vi kunne genoptage vores 

skydninger medio september. 

Sikkerheden for vores helbred kommer i første række, da vi alle er i den alder, 

hvor risikoen forbundet med eventuel smitte er størst.  

Når smittefaren er drevet over, og de offentlige myndigheder løsner op for 

båndene i forbindelse med forsamlinger, håber vi at kunne få afviklet de fleste af 

skydningerne.  

Alle kredsens potentielle skytter vil til den tid blive orienteret direkte. 

 
                                                                                                                   Per Kristian Madsen 

                                                                                                                                          Skydeudvalgsformand  

                                                                                                                                   Københavns Kreds 

 
 

Arrangementer i sommeren og efteråret 2020 

Medlemmerne af Københavns Kreds kunne i det seneste nummer af 

MEDDELELSER læse, at håndbremsen for alle kredsens aktiviteter for tiden er trukket hårdt 

an.  

Det faktuelle i forholdet er, at vi er nødt til at holde os alle givne påbud i forbindelse 

med større forsamlinger efterrettelig.  

Med hensyn til det med, om kredsen får lov til at starte op igen, samt hvordan og især 

hvornår, sættes bedst i ramme af de bevingede ord om, at ”det er svært at spå, især om 

fremtiden.”  

Et andet sted i denne udgave af MEDDELELSER kan man læse budskabet fra 

landsformanden vedrørende repræsentantskabsmødet. Hans oplæg er for nuværende, at 

det synes realistisk at gøre et forsøg på at få mødet gennemført i september.  

Og lige her ovenfor kan man læse, at hanen er trukket an, for så vidt angår kredsens 

pistolskydninger. Igen er det planen, at der skal gøres et forsøg på at komme i gang igen i 

september. Det håber jeg sandelig bliver tilfældet. 

Jeg tænker, at vi hver især har gennemlevet anderledes dage de seneste par måneder 

end, hvad nogen af os tidligere er blevet beskåret. For mit eget vedkommende var det 

sådan, at jeg var på ferie i udlandet, da tæppet gled ned. Jeg var ude i det fjerne med min 

kone, en datter, svigersøn og to børnebørn. Blot et par dage efter ankomsten til vores 

feriedestination blev vi af vores rejsearrangør bedt om at pakke og rejse hjem 

sporenstregs. Det kom ikke til at spænde helt gnidningsfrit af, men hjem kom vi. Derefter 
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gik vi i 14 dages frivillig karantæne; det var vi blevet tilrådet af myndighederne — den slags 

sidder vi ikke overhørig. Karantænen var en mærkelig oplevelse. Den gav én anledning til 

at tænke over det gode, det er at have mulighed for at kunne bevæge sig frit rundt uden 

videre. Det var vi jo af gode grunde afskåret fra de to uger. Selvom vi var to om at dele 

”celle,” kom vi for første gang for alvor til at tale om det med at sætte folk (læs kriminelle) 

i isolation. For os føltes det at være en langt værre tildragelser end alt andet, vi har måttet 

igennem. I grunden en lidt mærkelig følt erfaring.  

Der er kredsmedlemmer, der sidder alene rundt omkring. For nogle af dem må 

dagene have været meget svære at komme igennem. Jeg har talt med enkelte af dem og 

fået det indtryk, at selvom det har været tyngende, grænsende til det knugende, er man 

glade for, at tingene tegner til at lysne og løsne op.  

Personligt glæder jeg mig til nogle dage på skydebanen. Det bliver spændende at se, 

hvordan vi får det til at køre. Jeg tænker, vi finder en god modus?  

Måske sommerudflugten til det genåbnede Frihedsmuseum kan komme på 

kalenderen i september? Vi får se. Alle kredsmedlemmer får direkte besked pr. e-mail. 

På forsiden af næste nummer af MEDDELELSER står der jo September-Oktober. Jeg 

håber og tror, at jeg til den tid vil kunne annoncere et godt, relevant og interessant 

foredragsprogram for efteråret. Jeg ser frem til at se så mange af jer som muligt til den tid. 

 

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 fortsat er ved godt mod og helbred. Åbningen af Danmark 

efter Corona-krisen er langsomt begyndt, så der er håb for, at vi kan få gang i aktiviteterne 

igen efter sommerferien. 

Som omtalt i mit seneste ”Nyhedsbrev” som Holger rundsendte den 17. maj, 

blev vi - henset til Rigets tilstand - nødt til at aflyse kredsens arrangementer i maj, nemlig 

pistolskydningen i Haslev, tirsdag den 19. maj og foredraget om Kastellets historie onsdag 

den 27. maj.  
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Til gengæld håber vi på, at vi kan gennemføre pistolskydningen tirsdag den 16. 

juni, hvis skydebanen i Haslev er åben og ledig. I vil høre nærmere efter den 8. juni. 

Sommerudflugten søndag den 9. august til Frihedsmuseet i København 

forventes gennemført som planlagt. Desuden undersøger Jesper Keincke fra bestyrelsen, 

om det vil være muligt at gennemføre foredraget om Kastellets historie på Kastellet, når vi 

nu alligevel er "i byen". Invitationen udsendes medio juni. 

Vi fastholder indtil videre pistolskydningerne, der er planlagt gennemført i 

Haslev tirsdag den 11. og tirsdag den 18. august med pokalskydning lørdag den 22. 

august. 

Endelig vil vi - sammen med Hjemmeværnsforeningen for Slagelse og Omegn - 

forsøge at gennemføre det foredrag med politiinspektør Kim Kliver, som vi blev nødt til at 

aflyse tilbage i april. 

Siden sidst har kredsen fået et nyt medlem, nemlig Poul Monggaard. Herfra 

skal lyde et stort VELKOMMEN TIL - vi glæder os til at gøre dit bekendtskab. 

Pas fortsat godt på hinanden – både sammen og på afstand 

Med venlig hilsen 

                                                                                                                                                          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 

  

 

Det forsømte forår 
Kære medlemmer af FOUAT Fyns Kreds. På Fyn har vi en sætning: ”DU SKATTE 

ÆRGRE DIG!” Den vending fik vi brug for at minde hinanden om, da vi ramte Corona-

restriktionerne i marts. Vores forårsudflugt blev udsat på ubestemt tid! Vi havde ellers 

aftalt et besøg på Karup Airbase, med rundvisning den 14. maj 2020. Vi ved ikke i skrivende 

stund om, eller hvornår et nyt besøg kan aftales. Så snart vi ved noget, så skal I være de 

første, der får noget at vide vedrørende årets justerede program. 

Men I har sikkert alle oplevet mange flere ting, som I er gået glip af: 

fødselsdage, familiefester, rejser, og mange andre ting, I havde glædet jer til. Her ultimo 

maj, er vi blevet rutinerede i, at ALT bliver aflyst/udsat. MEN DU SKATTE ÆRGRE DIG, ALT 

BLIVER GODT IGEN! 

 
 

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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MINDEORD 
 

Med stor sorg har Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste, Fyns Kreds 
modtaget meddelelsen om, at kredsens mangeårige, trofaste medlem 
 

feltpræst Olav Degn-Andersen 
 

 Årup, er afgået ved døden den 18. april 2020.  
Olav Degn-Andersen blev 72 år. Som feltpræst var han udsendt 10 gange i 

verdens brændpunkter, for eksempel i Irak og Afghanistan. Og han var i særlig grad 
soldaternes ægte kammerat, en sjæleven, som de gerne betroede sig til. 

Olav Degn-Andersen var forhenværende sognepræst i Stenløse og Fangel 
sogne fra 1977 til 2012. FOUAT Fyns Kreds satte stor pris på hans menneskelige 
egenskaber. Og som dygtig skytte var han i foreningens Landspræmieskydning på pistol 
med til at skaffe gode resultater. 

Et par minderige eksempler fra Fyns Kreds: 
 
2003:    2009: 
Kaptajn Erik Lykke Pedersen, 220 p. Seniorsergent Gert Riber Schultz, 219 p 
Major Kjeld Frimuth, 200 p.  Kaptajn Erik Lykke Pedersen, 218 p. 
Premierløjtnant Ronald Magnussen, 199 p. Premierløjtnant Ronald Magnussen, 205 p. 
Feltpræst Olav Degn-Andersen, 187 p. Major Leif Mosegaard, 202 p. 
Løjtnant Poul Nielsen, 180 p.  Feltptæst Olav Degn-Andersen, 187 p. 
 

Æret være Olav Degn-Andersens minde. Vore tanker går til hans hustru og familie. 

Bestyrelsen for Fyns Kreds  

Palle Christiansen 
                                                                                                                     Sekretær        

 
 

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  

  

Gram blev aflyst 

Vi skulle have besøgt Sønderjyllands Seniorhøjskole i Gram den 28. april. Det 

var et besøg, som vi havde glædet os til, men covid-19 kom i vejen, så eneste løsning var 

en aflysning. 
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Vi forsøger at få et besøg i Gram ind i programmet for efteråret, men mere 

herom når situationen er mere afklaret. 



Politimuseet i Kolding 

Der er planlagt besøg hos Politimuseet i Kolding den 16. september. Det besøg, 

håber vi på, kan gennemføres efter planen. 

Nærmere detaljer om dette arrangement vil blive sendt direkte til 

medlemmerne. 



God sommer 

Nu har vi i lang tid – sådan føles det – været forhindret i at mødes i større 

forsamlinger. Nu er det sommer, og den vil vi forhåbentlig kunne nyde også i det fri og 

uden for egen have eller lejlighed. 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer og på et hjerteligt gensyn til september. 

Hans Vedholm 

 
 

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  

  

 

MINDEHØJTIDELIGHEDER 

 

  5. maj – Vadum Kirkegård 

Jeg var inviteret som én af de 10 til den improviserede mindehøjtidelighed og 

kranselægning af sognepræst Jens Christian Meldgaard og Ole Rønnest, MBE for at mindes 

de 30 engelske flyvere, der mistede livet ved angrebene på Aalborg Lufthavn den 24. april 

1940, den 13. august 1940 og den 15. oktober 1944. 
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Vadum Kirkegård 
 

5. maj - Aalborg Søndre Kirkegård og Aarhus Vestre Kirkegård 

Efter at have været på Aalborg Kirkegård, hvor vi mindedes den engelske flyver 

Wt/O Arthur John Dale, tog vi turen til Aarhus Vestre Kirkegård, hvor vi mødtes med vore 

Aarhusfolk og lagde blomster på graven for den engelske flyver F/Lt. Reginald James Allan, 

de blev skudt ned af en u-båd efter, at Tyskland havde kapituleret den 5. maj 1945. 

 

 
Aarhus Vestre Kirkegård 
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6. maj – Lundby Krat 

Vi var ikke inviterede af Hjemmeværnet som sædvanlig, men alligevel var en 
lille flok mødt frem med 3 faner. Oberstløjtnant Jan Johansen lagde krans, og vi skiltes 
derefter. 

 
Lundby Krat 

 

Franz Strehle 
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER  
  DEADLINE  UDSENDELSE  

MEDDELELSER Nr. 233 (September-oktober 2020)  01 AUG 2020  15 AUG 2020  

MEDDELELSER Nr. 234 (November-december 2020) 01 OKT 2020 15 OKT 2020 

MEDDELELSER Nr. 235 (Januar-februar 2021) 01 DEC 2020 15 DEC 2020 

MEDDELELSER Nr. 236 (Marts-april 2021) 01 FEB 2021 15 DEC 2021 

  

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

  

Hvad  Hvem  Hvor  Hvornår  

Skydning Midt- og Vestsjælland Sofiendalsskolen, Haslev 16 JUN 2020 – 19:00 

Sommerudflugt Midt- og Vestsjælland Frihedsmuseet, København 09 AUG 2020 -  

Skydning Midt- og Vestsjælland Sofiendalsskolen, Haslev 11 AUG 2020 – 19:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Sofiendalsskolen, Haslev 18 AUG 2020 – 19:00 

Skydning Midt- og Vestsjælland Sofiendalsskolen, Haslev 22 AUG 2020 – 19:00 

Besøg Sydjyske Politimuseet, Kolding 16 SEP 2020 - 

Julefrokost Fyn Dannevirke, Odense 11 DEC 2020 – 18:00 

  

 
 

  
   

Redaktionen afsluttet den 4. juni 2020 


