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FORMANDSKAB OG KONTAKTPERSONER
Landsformand:
Generalmajor Jens Erik Frandsen
Dronningens Tværgade 42, 6.th.
1302 København K.
Mob.: 2124 9884
E-mail: rytfra@hotmail.com
Næstformand:
Oberst Erling B. Flebbe
Amagerfælledvej 30, st.th.
2300 København S.
Mob.: 2078 2624
E-mail: foreningen.fouat@gmail.com
Forretningsfører:
Orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen
Sydkæret 7
3450 Allerød
Mob.: 2078 0331
E-mail: dreyer-andersen@webspeed.dk
FOUAT
CVR-nummer: 36811837

Skydeudvalgsformand:
Kaptajn Per Kristian Madsen
Bøgevangen 30
3540 Lynge
Mob.: 4043 2361
E-mail: riemads@privat.dk
Redaktion:
Kaptajn Bjarne Skov Jensen
Bækmosen 1A
2670 Greve
Mob.: 4030 8528
E-mail: skov-jensen@mail. Dk
Web-redaktør:
Major Jørgen Houlberg Nielsen
E-mail: jorgenhnielsen@gmail.com

Hjemmeside:
https://wp.fouat.dk/

MEDDELELSER
Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter samt – når pladsen
tillader det – at optage indlæg fra medlemmerne.
Tid: MEDDELELSER udgives medio februar, april, juni, august, oktober og december.
Bidrag: Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets,
henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Input til bladet sendes i Word-format pr. e-mail til
redaktionen. Ønskes indlæg illustreret med billeder, bedes oplysning medsendt om, hvem
ophavsretten tilhører.
Registrering: ISSN 2445-5091.
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ILSE
FOUAT’s UDSATTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE
INDKALDELSE TIL FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Hermed indkaldes til
FOUAT Repræsentantskabsmøde
ONSDAG DEN 7. oktober 2020 KL. 10:00 I ODENSE
Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup)
Foreløbig dagsorden:
Valg af dirigent. Formandskabet foreslår major Ove Møller Kristensen.
1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
a. Kredsformændenes beretning fra kredsene (max 5. min. Pr. kreds).
2. Foreningens virke i det kommende år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af forslag til budget for 2020 til orientering. Fastsættelse af bidrag til
foreningen.
5. Valg af:
a. Revisor. (Major Ove Møller Kristensen er villig til genvalg).
6. Behandling af forslag fra formandskabet.
a. Fremtidige pistolskydninger.
b. Succession i formandskabet og i kredsenes bestyrelser.
c. Udformning af arbejdsgrundlag for betroede poster i FOUAT.
d. Booking af Forsvarets faciliteter.
e. Status for FOUAT´s medlemskartotek.
7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.
8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.
Formandskabet foreslår onsdag den 21. april 2021 samme sted.
9. Eventuelt.
Forslag fra kredsbestyrelserne til dagsordenens pkt. 7. skal være FOUAT´s forretningsfører
(Erik Dreyer-Andersen e-mail: dreyer-andersen@webspeed.dk) i hænde senest onsdag
den 2. september 2020. Kredsbestyrelserne sender samlet tilmelding af deltagere til Erik
Dreyer-Andersen senest onsdag den 9. september 2020. Navn, grad og funktion bedes
oplyst af hensyn til udarbejdelse af navneskilte. Transport foregår ved egen foranstaltning
og for egen regning. Der forsøges arrangeret transport fra/til Odense Banegård, hvis der
er behov. Dette bedes oplyst ifm. tilmelding.
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Landskassen betaler forplejning til landsformand, redaktøren, dirigenten, FOUAT´s
forretningsfører, to repræsentanter fra hver kreds samt yderligere fire personer fra Fyns
Kreds, som bistår med afvikling af arrangementet. Betaling for forplejning af yderligere
deltagere vil blive opkrævet.
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

Kredsens aktiviteter
Det eneste der hersker stor sikkerhed omkring i disse tider er, at alt er usikkert.
Sædvanligvis ville jeg i disse spalter på denne tid af året kunne oplyse jer
kredsmedlemmer om, hvad vi har på tapetet i månederne september og oktober. Den
mulighed er spillet os af hænde. For det første fordi Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
(FES) endnu ikke vil allokere lokaler til os. FES åbner op tidligst efter den 3. august. FES har
intet stillet os i udsigt, hvorfor vi må afvente besked om, hvornår vi vil kunne låne lokaler i
Kastellet hen over efteråret. For det andet kender vi intet til de konditioner, under hvilke
vi vil kunne bruge tildelte lokaler. Som bekendt er tidens store modspiller Covid-19
pandemien. I det stykke vil vi naturligvis følge samtlige anvisninger og påbud, der måtte
blive bestemt af alle relevante myndigheder.
Det, vi for nuværende reelt kan bidrage med, er oplysninger om bestyrelsens
intentioner for resten af året:
1. Vi vil gerne afvikle den udskudte ”sommerekskursion” til det genåbnede
Frihedsmuseum med efterfølgende frokost i Kastellet. Tovholder på
arrangementet er kredsbestyrelsens næstformand, major Henning Mortensen,
som arbejder ihærdigt på, at vi kan få det afviklet en gang i løbet af september.
2. Vi ser gerne, at vi får gennemført de traditionelle 4 foredrag under foredragssæson
2020-II, med to foredrag i oktober og to i november.
3. Endelig så vil vi gerne runde året af med den årlige stiftelsesfest i december.
I kan se, at der programmæssigt – ud over den forskudte ekskursion – ikke er egentlige
udsving. Den virkeligt store sten på vejen er, at vi mangler oplysninger om lån af faciliteter
samt udmelding om, hvilke forsamlingsmæssige restriktioner vi vil blive underlagt i
perioden.
Side - 4 - af 12

I den følgende tid vil Københavns Kreds’ medlemmer løbende blive orienteret om
udviklingen omkring aktiviteterne ad to kanaler. Dels vil informationer herom blive slået
op i kalenderen på FOUAT’s hjemmeside, dels vil jeg tilskrive kredsmedlemmerne direkte
via e-mail. Alle oplysninger vil blive slået op henholdsvis rundsendt så såre, vi har konkrete
oplysninger på hånden.
Lyspunkter? Ja, jeg synes der er ét.
Der er meget, der tyder på, at vi vil kunne komme i gang med pistolskydningerne
igen. Man vil erindre, at vores generalforsamling i februar gav den bedst mulige støtte til
det videre arbejde med netop pistolskydningerne, der er en del af foreningens raison
d’être.
Vores skydeleder, kaptajn Per Kristian Madsen, arbejder ihærdigt på en løsning, som
ser lovende ud. Når en egentlig udmøntning er på trapperne, vil Per skrive ud til
”bruttokredsen” af skytter med praktiske oplysninger.
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.
Dødsfald
Kredsen har modtaget underretning om, at
oberst Leif Pedersen, K.
*12. september 1950 12. juli 2020
er afgået ved døden.
Leif Pedersens søn, oberstløjtnant (R) Steffen Scharffs opslag på Facebook
havde følgende ordlyd:
” Den 12/7 2020 gav min kære far, Leif Pedersen, slip på livet, efter flere års kamp mod
sygdom. Far bisættes onsdag den 22/7 kl. 14:00 fra Sct. Bendts Kirke, Ringsted. Far holdt
af livet og alt hvad der var godt i det.”
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Oberst Leif Pedersen Foto: Landsdelsregion Østs hjemmeside

Det er aldrig rart som kredsformand at modtage den slags meddelelser. Jeg har
kendt Leif, siden jeg selv blev ansat som uddannelsesofficer i Hjemmeværnet i 1984, og
han stod for mig som en god med- og modspiller, kollega og chef – ikke mindst i forbindelse
med hans sidste job som chef for Totalforsvarsregion Sjælland inden hans pensionering i
2010.
Leifs lange karriere begyndte som sergentelev i Ringsted i 1971, og fire år efter
kom han til Hjemmeværnet, hvor han siden har bestridt forskellige stillinger – bl.a. som
uddannelsesofficer på Lolland, som distriktschef i Vestsjælland og som sagsbehandler,
sektionschef og afdelingschef i Hjemmeværnskommandoen – hele tiden med Ringsted
som udgangspunkt.
Leif var et fantastisk rummeligt menneske med en god humor og en stor
portion empati. Hans motto var ”Cum Corde ad Victoriam” – med hjertet til succes – og
det er en rammende beskrivelse af en populær oberst, der gennem hele sin karriere har
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haft øje for den folkelige del af Hjemmeværnet. Han vil blive savnet – Æret være Leif
Pedersens minde.



Foto fra Kastellets hjemmeside

Sommerudflugten søndag den 9. august til Kastellet og Frihedsmuseet har i
skrivende stund 24 tilmeldte. Udflugten begynder med en rundvisning på Kastellet – i et
forhåbentlig godt vejr – herefter vil der være mulighed for at besøge det nyetablerede
Informationscenter for Danmarks udsendte i Kommandantgården. Efter at vi har indtaget
den medbragte picnic – i det forhåbentlige fortsat gode vejr –besøger vi det nyåbnede
Frihedsmuseum. Et mere detaljeret indlæg kommer i næste nummer af MEDDELELSER.

Kommandantgården – Foto fra Kastellets hjemmeside
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Vi forventer at tage fat på og gennemføre årets pistolskydninger i Haslev
tirsdag den 11. og tirsdag den 18. august med pokalskydning lørdag den 22. august.

Søren og Holger på Bredetved Skydebane. Foto: Tonni Schumann


Endelig har vi – sammen med Hjemmeværnsforeningen for Slagelse og Omegn
– aftalt, at politiinspektør Kim Kliver kigger forbi Skovsøgård tirsdag den 29. september
kl. 19:00 for at gennemføre det foredrag, vi blev nødt til at aflyse tilbage i april.

Politiinspektør Kim Kliver Foto: Politiets hjemmeside

Pas fortsat godt på hinanden – både sammen og på afstand.
Med venlig hilsen
Tonni Schumann
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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 i den forløbne periode ikke afholdt eller planlagt arrangementer, der giver
anledning til omtale.
Red.

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

Kolding Politimuseum
Vi fastholder mødet på Kolding Politimuseum onsdag den 16. september med start
kl. 10:00. Indtil videre. For covid-19 har gjort det næsten umuligt at tilrettelægge og gennemføre
noget som helst. Medlemmerne vil modtage besked om arrangementet fire uger før, og derefter
vil der være mulighed for tilmeldinger.
Der er lagt op til et spændende besøg, hvor der ud over en rundvisning vil være
indlæg om spektakulære straffesager fra Kolding og kriminaltekniske metoder.
Så hvis man har en blank straffeattest, vil det næsten være kriminelt ikke at møde
op. Hvis man har anmærkninger, så kan de måske indgå i debatten.
PS. Jeg husker fra min løjtnantstid i 1967-68 ved Kongens Jyske Fodregiment, at vi
skulle tage afsked med to majorer, der skulle pensioneres. Regimentschefen sagde ved den
lejlighed: ”Hvis man som officer ikke er blevet straffet, så har man ikke udvist tilstrækkeligt initiativ.
Jeg må sige, at de to afgående majorer har udvist initiativ over norm!”
På gensyn.


100 år
Vores kreds blev stiftet den 23. august 1891 med hjemsted i Fredericia og hed
”Sydlige Jyllands Kreds”:
Ved Genforeningen i 1920 blev der taget initiativ til at oprette ”Sønderjyske Kreds”,
der blev stiftet den 16. januar 1921 ved et møde i Tinglev. I 1961 blev kredsene slået sammen
under navnet ”Sydjyske Kreds” med hjemsted i Fredericia.
Så vidt jeg kan se i arkiverne, så blev der afholdt en 75-års fest for ”Sønderjyske
Kreds” i 1996 på Haderslev Kaserne. Spørgsmålet er nu, om vi i halen på 100-året for
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Genforeningen skal arrangere en sammenkomst eller på anden måde festligholde, at
sønderjyderne kom med i 1921. Bestyrelsen har endnu ikke behandlet spørgsmålet, men hvis
der blandt medlemmerne og andre interesserede, måtte være gode idéer, så modtages de med
tak.
Kontakt formanden, som ikke deltog hverken i 1921 eller 1996.

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

Kredsen har i den forløbne periode ikke afholdt eller planlagt arrangementer, der giver anledning til
omtale.
Red.

Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945
Den 3. juli 2020 åbnede det gamle Frihedsmuseum i ny skikkelse – og med nyt
navn. Det gamle museum nedbrændte i 2013, og det nye museum skulle have åbnet på
Befrielsesdagen den 5. maj 2020, men på grund af corona-epidemien skete åbningen først
den 3. juli.
Frihedsmuseet, som er en del af Nationalmuseet, ligger fortsat i
Churchillparken i København tæt på Kastellet, Langelinie og Amalienborg.

Frihedsmuseets ny indgangsparti

Museet
rummer
omfattende
samlinger
af
effekter
og
dokumentationsmateriale under temaer som ” Dyk ned i modstandsdatabasen”, ”Find
danskere i allieret tjeneste”, ” Søg internerede i Frøslevlejren”, ” Søg i
dokumentdatabasen” og ”Fotos fra besættelsen”.
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Mød disse seks historiske personer
Musse Hartig, Jørgen Kieler, Thorkild Lund-Jensen, Karl Christensen, Abraham Steinbock og
Henning Brøndum levede alle under besættelsen. Hver især traf de et valg, der kom til at ændre
deres liv for altid.
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Kilde: www.natmus.dk/museer-og-slotte/frihedsmuseet/
Red.

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 234 (November-december 2020)
MEDDELELSER Nr. 235 (Januar-februar 2021)
MEDDELELSER Nr. 236 (Marts-april 2021)
MEDDELELSER Nr. 237 (Maj-juni 2021)

DEADLINE

UDSENDELSE

01 OKT 2020
01 DEC 2020
01 FEB 2021
01 APR 2021

15 OKT 2020
15 DEC 2020
15 FEB 2021
15 APR 2021

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

Hvad

Hvem

Hvor

Hvornår

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 – 10:00

Repræsentantskabsmøde

Formandskabet

HJVD Fyn, Odense

07 OKT 2020 – 10:00

Julefrokost

Fyn

Dannevirke, Odense

11 DEC 2020 – 18:00

Redaktionen afsluttet den 6. august 2020
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