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FOUAT’s REPRÆSENTANTSKABSMØDE - AFLYST 
 

 På baggrund af Coronasituationen har vi desværre set os nødsaget til at aflyse 

dette års Repræsentantskabsmøde, som skulle have være afholdt i Odense den 7. oktober. 

 Repræsentantskabsmødet vil i stedet blive søgt afholdt onsdag den 21. april 

2021. Indkaldelse vil blive udsendt på sædvanlig måde. 
 

Jens Erik 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 

 

Om den generelle situation for Københavns Kreds hen over slutningen af år 2020 

Dette nummer af MEDDELELSER omhandler, som der står på forsiden, 

månederne november og december 2020. Dette til trods skriver jeg nedenfor om to 

foredrag, som vi planlægger at gennemføre i oktober. Der var ikke mulighed for at omtale 

dem i forrige nummer fordi vi — på grund af situationen omkring Covid-19 pandemien — 

ikke kunne komme til klarhed over realiserbare muligheder. Og når nu denne plage er 

nævnt, må jeg her gøre kredsmedlemmerne opmærksom på, at der er en vis risiko for, at 

de arrangementer, der annonceres i det følgende, nødtvungent kan gå hen og blive 

udskudt. Men som sagt, vi forsøger at få arrangementerne realiseret. Vi fæster nemlig lid 

til, at der ikke sker yderligere stramninger forså vidt angår forsamlingsfriheden. Indtil 

videre regner vi med uændrede forhold, måske endda lempelser, hvorfor vores idé er at 

klø på. 

 

 
 

Københavns Kreds 

Fordragssæson 2020-II 

Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00. Stedet for 

foredraget er i Gamle Varmecentral i Kastellet. Der vil være et efterfølgende traktement i 

Hestestalden til en kuvertpris á kr. 150. Tilmelding bedes venligst foretaget til formanden 

mailto:foreningen.fouat@gmail
mailto:tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail
mailto:brix.knudsen@mail
mailto:freefly@godmail.dk
mailto:riemads@privat.dk
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i god tid inden og senest tirsdagen ugen forud for foredraget kl. 12:00. Garderoben 

forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden henholdsvis på 2. etage. BEMÆRK: For 

foredraget den 8. oktober vil tilmeldingsfristen ekstraordinært strække sig helt frem til 

mandag den 5. oktober kl. 12:00. 

Der erindres om, 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.   

OBS: Norgesporten kan ikke benyttes. Der pågår et stort entreprenørmæssigt 

projekt i Kastellet frem til udgangen af 2021. Målet er at skybrudssikre Kastellet. Porten vil 

i nævnte periode være spærret for al form for trafik. 

Når dette nummer af MEDDELELSER kommer på nettet, skulle vi i Københavns 

Kreds sådan cirka være i gang med efterårets foredragsrække. Sæsonens første foredrag 

er med kontreadmiral Frank Trojahn, chef for Udviklings- og Koordinationsstaben i 

Forsvarskommandoen torsdag den 8. oktober kl. 19:00. Han vil tale om NORDEFCO. 

 

 
Kontreadmiral Frank Trojahn 

Foto: Forsvarskommandoen 



Side - 5 - af 28  
  

 

Der har i mange år pågået et samarbejde på det militære område de nordiske 

lande imellem på en række forskellige områder og med forskellige formål. Det nuværende 

samarbejde går under en engelsk betegnelse, der hedder Nordic Defence Cooperation 

(NORDEFCO). Samarbejdet blev startet op i 2009, hvor det samlede og erstattede en række 

tidligere samarbejdsfora (bl.a. NORDAC, som var et forum, der blev dannet i 1994, og som 

vedrørte samarbejde omkring indkøb og udvikling af forsvarsmateriel og NORDCAPS, der 

havde med uddannelse af soldater at gøre, der skulle udsendes i fredsstøttende 

operationer).  

På Forsvarsministeriets hjemmeside kan man læse, at det nordiske 

forsvarssamarbejde i de seneste 10 år har udviklet sig markant. Der nævnes, at samarbejde 

om operationer, uddannelses- og øvelsesaktiviteter samt på kapacitets- og 

materielområdet er øget væsentligt. Der er opnået gode fremskridt og resultater på en 

lang række områder, som samlet styrker landenes forsvarsevne og fremmer regional 

sikkerhed og stabilitet i Norden. Det nordiske forsvarssamarbejde er en væsentlig prioritet 

for Danmark, står der at læse på Forsvarsministeriets hjemmeside, og videre, at det er et 

vigtigt supplement, der skaber merværdi i forhold til bredere, internationale samarbejder 

inden for bl.a. FN, NATO og EU. I 2020 har Danmark formandskabet for NORDEFCO. 

Formandskabet går på omgang landene imellem.  

 

 
 

Torsdag den 22. oktober har Københavns Kreds major Thomas Møller 

Kristensen, med flyvernavnet MET og oberst Svend Hjort, med flyvernavnet JOS på podiet. 

De to piloter har, sammen med forfatteren Henning Kristensen, begået en bog i anledning 

af, at Flyvevåbnets F-16 fly i januar i år har kunnet fejre 40-års jubilæum i det danske 

Flyvevåben. De to piloter vil foredrage om ”this magnificent flying machine.”  

F-16 er over årene produceret i mere end 4.600 eksemplarer og for tiden 

(september 2020) er 2.280 F-16 fly i operativ tjeneste i mere end 25 forskellige landes 

flyvevåben. MET holdt for tre år siden foredrag i kredsen om egen deltagelse i NATO’s F-

16 operationer i Libyen. Ud over at deltage i de operationer, har MET fløjet F-16 

kampmissioner i Balkan og i Afghanistan.  
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Major Thomas Møller Kristensen, MET 

Kilde: ALT.dk 

 

Det er kredsmedlemmerne bekendt, at Danmark i 1975 besluttede at anskaffe 

58 F-16 fly. Danmark indgik dengang i et fællesskab med Norge, Holland og Belgien, som 

tilsammen anskaffede 348 fly. I samme ombæring anskaffede det amerikanske forsvar 650 

fly, og dermed blev den samlede anskaffelse på i alt 998 F-16 kampfly. En anskaffelse, der 

i almindelig presseomtale blev kendt som ”århundredets våbenhandel”. 

De danske politikere satsede dengang på et amerikansk fly, fordi der ville være 

mange om at dele byrderne i forbindelse med de udgifter, der givetvis måtte komme til 

videreudvikling og vedligeholdelse. Det var ikke uden risiko, for ved aftalens indgåelse var 

flyet endnu ikke færdigudviklet. F-16 blev dengang beskrevet som værende fremtidens fly, 

en profeti, der viste sig at komme til at holde stik. Det første F-16 fly, det danske Flyvevåben 

modtog, blev leveret i januar 1980. 
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Oberst Svend Hjort, JOS 

Kilde: TV-2 

 

JOS var en af pionererne på flyet. Han var den første dansker, som fløj F-16. Det 

skete i USA i 1977, hvor han under flyets indledende produktionsfase var med til at teste 

det for såvel det amerikanske flyvevåben som for de fire europæiske F-16 partnerlande. 

JOS var også den første ikke-amerikaner, der opnåede at gennemføre 1.000 flyvetimer i F-

16 flyet.  

 
 

”Amerikansk sikkerheds- og udenrigspolitik efter præsidentvalget.” 

Torsdag den 5. november kl. 19:00 vil militæreksperten, Peter Viggo Jakobsen, 

professor ved Syddansk Universitet og lektor ved Instituttet for Strategi ved 

Forsvarsakademiet, give nogle bud på, hvordan han tror, at den amerikanske sikkerheds- 

og udenrigspolitik vil udvikle sig efter præsidentvalget. I skrivende stund er der ingen der 

ved, hvem af de to præsidentkandidater, der bliver valgt som præsident den 3. november 

i år. Derfor er det meget prisværdigt, at foredragsholderen har givet tilsagn om at give et 

bud på fremtiden på området. 
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Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet 

Foto: Interforce 

 

Det må antages at være af betydning for dansk forsvars- og udenrigspolitik, 

hvem af de to — den siddende præsident eller modkandidaten Joe Biden - der vinder 

valget. Peter Viggo Jakobsens forestillinger og idéer, omkring hvordan tingenes tilstand er, 

og hvordan de forventes at ville udvikle sig, flugter ikke altid med de herskende opfattelser 

på parnasset. Vi skal nok imødese nogle alternative udlægninger om, hvordan tingene 

forventes at komme til at forme sig. Så mon ikke det kan blive en ganske spændende aften? 

 

 
 

”Om den danske Hær år 2020.” 

Torsdag den 19. november kl. 19:00 har generalmajor Michael Lollesgaard, 

chefen for Hærkommandoen, lovet at foredrage for os om, hvordan han opfatter 

tilstanden i den danske Hær, og hvordan han ser den udvikle sig. På tidspunktet for 

foredragets gennemførelse vil november måned næsten være gået og dermed cirka 

halvdelen af indeværende forsvarsforligsperiode udløbet. Set i det lys, må specielt årene 

2022 og 2023 være særligt interessante, fordi der jf. forligsaftalen skal tilflyde 

forsvarsbudgettet ekstra mange penge. Men måske de allerede er øremærket til 

anskaffelse af F-35 kampflyene? 
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Generalmajor Michael Lollesgaard, Chef for Hærkommandoen 

Kilde: HKKF 

 

Generalmajor Lollesgaard har afløst generalmajor Hans-Christian Mathiesen, 

som ikke nåede at komme til at aflægge Københavns Kreds et besøg. Lollesgaard har været 

ude i verdens brændpunkter, blandt andet var han styrkechef for FN’s fredsbevarende 

mission i Mali i 2015-2016 og i 2019 var han chef for FN’s mission i Yemen. Generalmajor 

Lollesgaard er kendt for at være en officer med egne meninger om tingene, derfor ser vi 

frem til at høre hans vision for Hærens udvikling i årene, der kommer. 

 

 
 

Forårs-/sommerekskursion… 

Covid-19 har voldt Københavns Kreds problemer på mange områder. Tidligt på 

året troede vi i kredsbestyrelsen, at årets ”Forårs-/sommerekskursion” – et besøg på det 

nyåbnede Frihedsmuseum - skulle gennemføres i juni måned. Det skulle komme til at gå 

anderledes.  
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 Frihedsmuseet i gennemskåret figur. 

Foto: Lundgaard & Tranberg Arkitekter 

 

Vi er nu fremme ved, at vi har mulighed for at gennemføre arrangementet 

onsdag den 25. november med seneste tilmelding mandag den 23. november kl. 12. Idéen 

er, at vi (afhængigt af hvor mange medlemmer med gæster, der tilmelder sig) gennemfører 

en guidet rundvisning på museet i ét eller to hold. Derefter vil vi gå over i Kastellet i 

Hestestalden og Glyksborgstuen og indtage frokosten dér. Pris for deltagelse i rundvisning 

og frokost er kr. 250 pr. person.  

Der vil blive udsendt opkald til kredsmedlemmerne, når vi nærmer os datoen, 

under alle omstændigheder vil der blive tale om ”først til mølle” princippet. Bemærk at 

dette arrangement (i lighed med ovennævnte foredrag) kan risikere at blive udskudt med 

kort varsel.   

 
Stiftelsesfest 

Torsdag den 10. december agter vi at gennemføre foreningens 129. 

stiftelsesfest i Kastellet i København. Som tidligere år vil vi kl. 12:00 lægge krans ved 

Monumentet for Danmarks internationale indsats siden 1948. Derefter vil vi gå over til 

fælles spisning. Det foregår i spisesalen på første sal i Nordre Magasin (over kantinen). Vi 

vil igen i år holde os til de Gule Ærter. Derefter vil der blive serveret æbleskiver med 

solbærrom, og der rundes af med kaffe avec i Hjørnestuen. Pris pr. deltager er kr. 250. 
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Tilmelding til stiftelsesfesten til kredsformanden ikke senere end tirsdag den 1. december 

kl. 12:00. 

 
 

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, 

Så er vi igen udfordret af Covid-19-restriktioner. De har bl.a. medført, at vi atter 

må udsætte besøget af og foredraget med politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og 

Lolland-Falsters Politi. Kim Kliver begrunder afbuddet/udskydelsen med, at ” Politiet har 

pt. stort fokus på politiets beredskabsmæssige robusthed og en følge af dette er, at fysiske 

møder kun foregår i særlige væsentlige situationer. Den kategori falder vores arrangement 

ikke rigtig ind under, og jeg vil derfor henstille til, at vi udskyder. Jeg lover at stille op, når 

forholdene tillader det. Mvh Kim Kliver”. 

 

 
Politiinspektør Kim Kliver Foto: Politiets hjemmeside 

 

Vi vil vende tilbage med en ny dato, når forholdene igen er blevet 

”normaliseret”. 

 

Sommerudflugten 

Til gengæld kan vi glæde os over, at vi i august måned har gennemført to 

planlagte aktiviteter, nemlig Sommerudflugten til Kastellet og det nye Frihedsmuseum i 

København, samt pistolskydningerne til Landskonkurrencen. 

 

mailto:tonni.schumann@gmail
mailto:h.janns42@gmail
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Foto fra Kastellets hjemmeside. 

Sommerudflugten søndag den 9. august gik til Kastellet og Frihedsmuseet og 

havde deltagelse af i alt 24 M/K. Vi mødtes ved Hovedvagten kl. 10:00, hvor 

næstformanden for Kastellets Venner, Finn Andersen, mødte os og fortalte om Kastellets 

historie og om den stormflodssikring, der pt. foregår på Kastellet. Herefter begyndte en 

knap to timers guidet rundvisning på Kastellet med besøg i bl.a. Krudthuset, Kirken, 

Fængslet og Kastellets Museum.  

             
                          Kongeporten indvendig                                                     Finn Andersen viser rundt 

               
                             Kastelskirken                                                                                    Kastelsmøllen 
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Efter rundvisningen blev de medbragte frokostkurve indtaget i 

kastanjetræernes skygge på Kirkepladsen. Her var der også mulighed for at besøge det 

nyetablerede INFO-center for Danmarks udsendte i Kommandantgården.  

 
                      Udsigt over Kastellet med Monumentet i Prinsens Bastion i forgrunden 

Efter frokost besøgte vi - i corona-godkendte grupper - det nyåbnede 

Frihedsmuseum på Esplanaden. Et interessant nyt museum - primært under jorden – hvor 

vi på spændende vis kom igennem besættelsens fem tunge år, på godt og ondt.  

Efter besøget på Frihedsmuseet var det tid til en is el.lign. i det smukke 

sommervejr, hvorefter alle vendte snuden hjem efter en god, oplevelsesrig og hyggelig 

dag. 

 
Venter på sporvognen 
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Et køkken fra 1942 

 

 

 
En fiskerbåd, der sejlede jøderne til Sverige 

Fotos: Tonni Schumann. 

 

 

Pistolskydning 

Efter en del turbulens omkring fremtidige pistolskydninger i FOUAT-regi og en 

afbrudt/aflyst Landskonkurrence i 2019, gennemførte vi i år skydningerne indledningsvis 
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på en skole i Haslev (ja-ja, der var en skydebane i kælderen) og pokalskydningen på Sorø 

Skytteforenings - i øvrigt smukke - skydebane i Søskoven øst for Sorø. Jesper Keincke havde 

velvilligt stillet såvel pistoler som ammunition til rådighed, og vi var i alt seks, der 

gennemførte skydningerne i år: Jesper Keincke, Holger Janns, Søren Larsen, Erik Olsen, 

Helle Jürgensen og Tonni Schumann. Skydningerne blev gennemført i Haslev tirsdag den 

11. og tirsdag den 18. august, og pokalskydningen lørdag den 22. august.  

 

 
Holger med en ”blink-tier” 

 

Resultaterne er ligegyldige, da Landskonkurrencen i år også er aflyst, pga. at 

kun Fynskredsen og Midt- og Vestsjællandskredsen har gennemført skydningerne. Men 

Erik Olsen var igen i år vores bedste skytte med 208 point ud af 240 mulige. 
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Skydebanen i Søskoven 

 

 
Der skydes … 

 

 
Resultaterne diskuteres … 
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Der ”plastres”… 

Fotos: Tonni Schumann 

Vi prøver igen i 2021, hvor vi foreløbig har aftalt med Jesper Keincke, at alle 

skydninger vil foregå på lørdage om formiddagen på Sorø Skytteforenings baner ved Sorø. 

Mere om dette, når datoer mv. er fastlagt. 

Ha’ et godt efterår og pas fortsat godt på hinanden – både sammen og på 

afstand. 

Vi ses vel igen på et tidspunkt…. 

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 

 

DØDSFALD 
 

Det er med stor sorg, at bestyrelsen for Fyns Kreds modtog beskeden om, at 
foreningens medlem Kirsten Lohmann var gået bort den 2. august 2020. 
 

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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Fra Fyns Kreds’ udflugt til Hanstholm i 2013. Til venstre Kirsten Lohmann, til højre Grethe Sølvbjerg. 

 

Børnene skrev følgende til os:  
”En hilsen til FOUAT med tak for opmærksomheden ved vores mor, Kirsten 

Lohmanns bisættelse. Hun satte stor pris på at kunne deltage i jeres fællesskab, efter at 
vores far Helge Lohmann gik bort”.  

Hilsen fra børnene Malene, Anne-Mette og Søren. 
 

Fra Fyns Kreds kan vi sige det samme. Vi satte også stor pris på Kirstens 
rolige og hyggelige facon. Og ikke mindst hendes interesse og engagement i foreningen - 
på trods af at Kirsten kæmpede med kemobehandlinger. 

Hun havde selv den store sorg at miste sin livsledsager Helge Lohmann, der 
døde i april 2018 82 år gammel. Løjtnant Helge Lohmann var også et trofast medlem af 
FOUAT. Loyal igennem årtier. Kirsten var dengang en god og kærlig støtte for sin mand i 
den sidste svære tid. 

Kirsten Lohmann vil blive savnet i vores midte. Æret være hendes minde. 
 

 
 
Trofaste fynske pistolskytter holder ved! 
 

Fyns Kreds’ pistolskytter, der deltager i foreningens landspistolskydning, er en 
lille trofast skare. De mødes år efter år for at demonstrere deres evner i den ædle 
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pistolskyttekunst. Således også i 2020, hvor der blev holdt 4 skydetirsdage i august på 
skydebanerne i Skallebøllecentret på Fyn. 

Skydeleder, seniorsergent Gert Riber Schultz fortæller, at på de 4 tirsdage 
deltog 7-8 skytter i gennemsnit. Det er fint nok. Gert er også medlem af den Fynske 
Reserveofficersforening. De har indkøbt nogle af Forsvarets udfasede Neuhausen-pistoler, 
og det kommer også Fyns Kreds til gode. Vi fynboer pudser på de 5 flotte vandrepræmier, 
som vi p.t. har i vores varetægt. Lad os se, hvor mange vi får lov at beholde efter næste 
præmieuddeling, der først finder sted i 2021. 

Formand for Fyns Kreds, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, er stolt over, at vi 
stadig kan stille skydehold til landskonkurrencen. Han fastslår, at skydningerne har været 
FOUAT’s hovedhjørnesten med hensyn til aktiviteter siden 1891.  

Det skal fortsætte! Og vi er optimister. 
 
Pistolskydningen 2020 på Fyn 

1. Sergent Finn Langkjær  232 points (Max.point er 240) 
2. Seniorsergent Gert Riber Schultz 214 p.  
3. Menig Peder Mogensen  205 p. 
4. Major Morten Graversen  204 p. 
5. Kaptajnløjtnant Arne Larsen  200 p. 
6. Kaptajnløjtnant Torben Andreasen 103 p. 

 
Tilføjelse fra formand Falkenberg… 

Vedrørende skydning: Da der i andre kredse har været udfordringer med at 

kunne afvikle skydningerne, bl.a. på grund af problemer med at skaffe Neuhausen-pistoler 

og vanskeligheder med at skaffe skydebaner. Nogle kredse overvejer på den baggrund at 

melde sig ind i skytteforeninger. Der har sågar også været problemer med at skaffe de 

rigtige skiver! Så alt i alt har forholdene været ulige.  

På denne baggrund har formandskabet besluttet, at der i år ikke afholdes 

landsskydning, og der derfor ikke bliver præmieuddeling i 2020.Vi håber selvfølgelig at alt 

det kan løses, så vi igen kan holde landsskydning. Repræsentantskabsmødet 2020 er netop 

blevet aflyst/udsat og holdes først i 2021. 

                                                                                                                              Palle Christiansen  
                                                                                                                              Kaptajn, sekretær 
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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  

 

Kom til Politiet 

Kolding Politimuseum i den tidligere kommunale Kommandocentral på 

Rømøvej 4 i Kolding er et besøg værd. 

Den 16. september besøgte 16 deltagere fra Sydjyske Kreds museet, og det var 

en stor succes. Tidligere politianklager Henrik Werner Hansen viste rundt i et meget 

velordnet museum og fortalte om de mange begivenheder, som Kolding Politi har oplevet 

gennem årene. 

Som afslutning fik vi en gennemgang af Heidi-sagen. En fireårig pige forsvandt 

sporløst, og på trods af en intensiv efterforskning fandt man aldrig ud af, hvad der var sket 

med pigen. Levende beskrevet og med mange forbehold og forklaringer. Vi sluttede af med 

at spise hjemmebragt frokost (formandens havde arrangeret frokostkuverter fra Føtex med 

tilhørende drikkevarer), og vi havde et hyggeligt samvær under iagttagelse af alle gældende 

corona-restriktioner. 

Museet har åbent for grupper på mellem 10 og 40 personer. Læs mere på 

www.kolding-poltimuseum.dk 

 

 

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  

 

Mindehøjtidelighed – 1st. Lt. Jack D. Hodge 

 

Vi mindes på nedstyrtningsdagen med blomster på 1st.. Lt. Jack D. Hodge’s grav. Han 

mistede livet den 11. marts 1945, da han styrtede ned med en amerikansk Mustang jager 
nord for Øster Starup. 

Flyet tilhørte USAAF, 8 Air Force, 78 Fighter Group, 83 Fighter Squadron, kodet HL-Q. 

Flyet tog af sted kl.10:45 fra Duxford på en operation til Hamborg. Ruten gik over Danmark 

i 7.000 fods højde. Over Herning meldte Jack Hodge kl. 13:30, at hans kølesystem lækkede. 

mailto:hans.vedholm@gmail
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Han fik besked om at forlade formationen sammen med 1st.Lt. Hubert Davis som 

eskortfølge og satte kurs mod England, men lige da de nåede Vestkysten, besluttede Hodge 

at vende om for at nå Sverige. Motoren sendte røg ud af udstødningen, men tabte højde, 

højden var nede på 3.000 fod og flyet snart i skydække. Vidner havde set Mustangen, 

klokken 13:45, slæbende Hodge efter haleroret, men lige inden flyet nåede jorden, kom 

Hodge fri - men for sent. Hodge levede omkring 30 minutter. 

Jack Hodge blev lagt til hvile på Øster Starup kirkegård den 13. marts 1945 

 

 

 
1Lt. Jack D. Hodge’s grav i Øster Starup.                                                                                                                  

Foto: Henrik Laursen. 

 

 

Slaget ved Lundby 3. juli i 1864 

 

På årsdagen blev der startet med en trompetsolo under flaghejsning, og 

efterfølgende var der kranselægning, først ved Fællesmindesmærket lige syd for Lundby 

ved landevejen til Hadsund og derefter på fællesgravene for en del af de faldne soldater på 

kirkegården i Gunderup. Herefter har der normalt været mindegudstjeneste i Gunderup 

kirke og afslutningsvis fællesspisning. Således var det ikke i år på grund af 

forsamlingsforbuddet. 

Der blev i år lagt kranse klokken 12:00 med deltagelse af repræsentanter fra 

Gardehusarregimentet, Danske Livregiments Officersforening og Soldaterforeningen. 

Derefter var der spisning for de fremmødte. Vi blev repræsenteret med vor fane med 

Jørgen Østergaard og Kurt Verner Olsen. 
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Fællesmindesmærket ved Lundby.                                                                                                                             

Foto: Palle Strendgaard 

 

 

Koncert den 23. august, med Mogens Dalsgaard 

 

Mogens Dalsgaard, der er 78 år, er opvokset i Aså, i Nordjylland og bor i Virum. Han 

tilhører eliten af pianister med et bemærkelsesværdigt virke såvel i Danmark som i udlandet. 

Han har en enestående evne til at formidle den klassiske musik til sit publikum. Hans 

repertoire er enormt-- Grieg, Bach og Beethoven, Chopin, List til Debussy, Carl Nielsen og 

Gershwin. 

Mogens Dalsgaard er pianist i verdensklasse i ordets bogstaveligste forstand. Han har 

ikke blot optrådt i de fleste lande i Europa, men også i Rusland og på 38 turnéer gennem 

USA. Han ikke alene spiller musikken, men fortæller også levende og humoristisk om musik 

og komponister på en måde, som alle kan forstå. 
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Mogens Dalsgaard. Dansk koncertpianist. 

 

Han indledte med Grieg, Beethoven og selvfølgelig Chopins Nocturne og én af hans 

valse og til slut, efter opfordring, George Gershwins ”Rhapsody in Blue” så taget lettede. 

Det var en koncert! 

 

 

Flagdag for Danmarks internationale udsendte 

 

Markering af Soldatens Dag, den 5. september, foregik i år sammen med 

Trænregimentet, hvilket vi i De Samvirkende Soldaterforeninger (DsS) hilser velkommen. 

Den traditionelle parade på Gl. Torv med efterfølgende march igennem byen kunne 

ikke gennemføres grundet Covid-19. 

Vi startede ved Soldatens Sten ved Forsvars- og Garnisonsmuseet i Aalborg med 

bustransport til DGI -huset i Åbybro. Her holdt Jammerbugt Kommune et arrangement for 

Danmarks udsendte, hvor 16 faner blev opstillet. 
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Feltpræst, provst Folmer Toftedahl-Olsen 

Foto: Mette Ankjær Jensen. 

 

Vi blev budt velkommen af sundheds- og arbejdsmarkedschef i Jammerbugt 

Kommune, Jannie Knudsen, derefter tale ved tidligere feltpræst, provst Folmer Toftedahl-

Olsen - en kæmpe tale fra én, som har været der. 

Derefter sandwich med kaffe vand og øl og underholdning igen i år af Flyvestation 

Aalborg Brass Band - rigtig god underholdning. Bustransport til Aalborg. 

 

 
Aalborg Forsvars og Garnisonsmuseum. 
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Opstilling af faneborg i Garnisonsmuseet, hvor DsS formand Asker Kibsgaard bød 

velkommen. Derefter taler ved fungerende garnisonskommandant, oberstløjtnant Allan P. 

Sundal, og ved viceborgmester Kristoffer Hjort Storm. Fanerne var opstillet ved Soldatens 

Sten, Per Iversen blæste ” Blæsten går frisk over Limfjordens vande”. Allan P. Sundal, Danske 

Soldaters Landsråd ved oberstløjtnant Uffe Uhler og Asker Kibsgaard lagde blomster.  

Fanerne blev ført ud, og så var der kølig hvidvin og chips i muséet. 

Klokken 13:30 overflyvning af F- 16 fly og derefter tak for i dag. 

 

 

                                                                                                                                     

Blokhus Fly By søndag den 30. august 

Vi mødtes klokken 11:30 på Fårup Skovhus Saltum for at indtage rosastegt oksefilet 

med pommes frites og salat, som foreningen gav.  

Vejret var med os, så værten havde dækket op udendørs. Efter frokosten kørte vi til 

Baaken 1, Blokhus for at parkere bilerne. 5 min. til fods og vi fandt os en plads i klitterne og 

ventede på ét af de 20 fly, som endelig kom ind langs med kysten fra Saltum mod Rødhus. 

 

 
Redningsaktionen på Blokhus strand. 

Foto: Jann Hornum. 
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Umiddelbart kunne vi skimte en helikopter i horisonten; det var én af flyvevåbnets 

rednings- og transporthelikoptere, EH 101, der gjorde klar til at lave en søredning, hvor en 

svømmer var i ”vanskeligheder”. Alt var perfekt til denne træning, og svømmeren blev firet 

op i helikopteren. Vi så også en stærk opstigning, da helikopteren fra ca. 100 meter steg 

næsten lodret op. Det samme så vi i ventetiden, da de havde sat svømmeren ud. Her fløj 

helikopteren ind over publikum, men alt var sikkerhedsmæssigt ok. 

Efter at have set luftshowet gik/kørte vi tilbage til Baaken 1, hvor Jette serverede 

kølig hvidvin - det trængte vi til - derpå kaffe og hendes hjemmebagte kage og igen hvidvin. 

Vi skiltes omkring kl. 18:00. 

 

 

 

Koncert med Prinsens Musikkorps. 

 

Torsdag den 17. september var vi til koncert med Prinsens Musikkorps, et 

messingorkester med slagtøj, spændende fra klassisk musik over swing og jazz til pop, 

under ledelse af den 78-årige Ole Andersen.                                                                                                                                       

 

 
Prinsens Musikkorps 

 

Som 18-årig blev han optaget i DR’s Radiounderholdningsorkester som 

solotrompetist, derefter to år som solotrompetist i Det kongelige Kapel. Fra 1968 var han 
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solotrompetist i DR’s Radiosymfoniorkester hvor han var til sin afgang for aldersgrænsen i 

2006.  

Han er en formidabel og humoristisk fortæller både om musikken. men også om de 

mange oplevelser fra hans hverdag med musikken. 

Han indledte med akloP attirB, Britta Polka spillet bagfra til ære for den yngste 

generation, og derefter Britta Polka på normalvis. Derefter ”Det haver så nyligen regnet,” 

af Johan Ottosen. Så fulgte fire blæsere, der blæste på signalhorn fra 1863. De skulle give 

hornsignaler til de fjerneste tropper på forskellige distancer, og mere højlydt end den 

menneskelige stemme; den fjerde spiller var helt ude på terrassen, så vi kunne ”mærke” 

afstanden. Derefter fulgte Mogens Schraders ”I de lyse nætter”, så ”Kjøbenhavns Jernbane 

Dampgalop” af H.C. Lumby, et medley af Bent Fabricius Bjerre, ”Salute” for August 

Bournonville og sluttelig Ole Andersens egen komposition ”Ysatis”. Den vil jeg ikke røbe, 

hvordan han fik ideen til, men det er ikke noget, man kan købe på apoteket, hvis man har 

ondt i hovedet--- det kan I høre på næste koncert. 

Det var rigtig god levende underholdning. 

 

 

Planer for efteråret 

 

Jeg arbejder videre med afgående Trænregiments officerer, men regimentet 

modtager ikke besøg på grund af Covid-19. Det samme gælder Jægerkorpset, men Løkken 

Bryghus vil gerne, og det arbejder vi på.  

Den 11.11. klokken 11:00 mødes vi i Løgstør. Om dette og Nytårsgudstjenesten i 

Budolfi kirke får I direkte mailbesked.  

HUSK at give besked til forretningsføreren eller mig, hvis I får nyt telefonnummer 

eller mailadresse. 

Hav et rigtigt godt efterår. 

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

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

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

MEDDELELSER Nr. 237 (Maj-juni 2021) 01 APR 2021 15 APR 2021 

MEDDELELSER Nr. 238 (Juli-august 2021) 01 JUN 2021 15 JUN 2021 

  

 OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER  

Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte.  

  

HVAD HVEM HVOR HVORNÅR 

Foredrag København Kastellet 08 OKT 2020 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 22 OKT 2020 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 05 NOV 2020 - 19:00 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Løgstør 11 NOV 2020 – 11:00 

Foredrag København Kastellet 19 NOV 2020 – 19:00 

Ekskursion København Frihedsmuseet 25 NOV 2020 - 12:00 

Stiftelsesfest København Kastellet 10 DEC 2020 – 12:00 

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

    

  

 

 

                                                       
               

                                                        Redaktionen afsluttet den 3. oktober 2020 


