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Dannebrog hales ned og dermed er det danske militære engagement i Afghanistan officielt afsluttet. 
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 

Hermed indkaldes til 
 

FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2021 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 de forløbne år. 
a. Kredsformændenes beretning fra kredsene (max 5. min. pr. kreds). 
b. Webredaktøren orienterer om hjemmesiden. 

2. Foreningens virke i det kommende år. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (2019 og 2020). 
4. Fremlæggelse af forslag til budget for 2021 og 2022 til orientering. Fastsættelse af 

bidrag til foreningen. 
5. Valg af: 

a. Revisor. (Major Ove Møller Kristensen er villig til genvalg). 
b. En revisorsuppleant. 

6. Behandling af forslag fra formandskabet. 
a. Forslag til ændring af FOUAT’s vedtægter. 
b. Funktionsbeskrivelser og efterfølgerplanlægning for Formandskab, 

kredsformænd og andre med betroede hverv. 
c. Etablering af regelgrundlag for FOUAT’s fremtidige pistolskydninger, samt 

nedsættelse af arbejdsgruppe til løsning af dette. 
d. Omtale af medlemmers runde tal i MEDDELELSER. 
e. Status for FOUAT´s medlemskartotek samt oplæg ved Erling Flebbe om 

indsats for indsamling af manglende medlemsoplysninger. 
f. Medlemssituationen, herunder hvervning. 

7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 
a. Kontostruktur i FOUAT. 

8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.  
Formandskabet foreslår onsdag den 27. april 2022 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 mandag 
den 15. september 2021. Kredsbestyrelserne sender samlet tilmelding af deltagere til Erik 
Dreyer-Andersen senest onsdag den 15. september 2021. Navn, grad og funktion bedes 
oplyst af hensyn til udarbejdelse af navneskilte. Transport foregår ved egen foranstaltning 
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og for egen regning. Der forsøges arrangeret transport fra/til Odense Banegård, hvis der 
er behov. Dette bedes oplyst ifm. med tilmelding. 

Landskassen betaler forplejning til landsformand, redaktøren, dirigenten, FOUAT´s 
forretningsfører, FOUAT’s webredaktør,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 

 

Foredragsrække 2021-II 

Hvis man skulle få den idé at bladre tilbage til MEDDELELSER nr. 233 for september-

oktober 2020, så vil man kunne læse, at undertegnede dengang var i knibe. Situationen er, 

at den fortsat tegner lidt på samme måde. Hvorfor? Jo, der hersker stadigvæk en del 

usikkerhed omkring, hvad vi i Københavns Kreds kan få mulighed for at gennemføre. 

Den ene hindring er det rent facilitetsmæssige. Der er lige nu (1. august 2021) mange 

jordarbejder i gang inde i Kastellet. I vil sikkert huske, at der arbejdes på et megastort 

projekt, der har til formål at sikre den gamle fæstning mod oversvømmelser i tilfælde af 

skybrud. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, og vi kommer i hvert fald helt ud på 

slutningen af året, inden det vil være muligt at se enden på det. I skrivende stund er 

eksempelvis hele den indre gård ved Gamle Varmecentral gravet op. Det har betydet, at 

ingen, hverken Forsvaret eller foreninger, har kunnet benytte faciliteten til ret meget. Mit 

håb er, at arbejdet bliver afsluttet inden vi gerne vil i gang med foredragsrækken for 

efteråret, altså 2021-II.  

Apropos selve skybrudssikringen af Kastellet, så vil det interesserede medlem kunne 

orientere sig om arbejderne i en meget informativ YouTube video om projektet. Linket til 

videoen er her: 200826 Skybrudssikring Kastellet - YouTube. Bemærk at der i videoen 

nævnes, at de omhandlede arbejder skulle strække sig til ultimo september i år. Det giver 

os i Københavns Kreds begrundet håb om, at vi igen kan få mulighed for at benytte de 

traditionelle faciliteter. Vi får se. 

Det andet er, at det viser sig, at foredragsholdere holder lidt igen med at give håndslag 

på at møde op. Alle er – lige som jeg selv – noget usikre på, om der til den tid, altså oktober 

og november, vil være fri bane og sikkert for alle at møde frem.  

mailto:foreningen.fouat@gmail
mailto:tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail
mailto:brix.knudsen@mail
mailto:freefly@godmail.dk
mailto:riemads@privat.dk
https://www.youtube.com/watch?v=AsTs4RUJjY8
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Det betyder, at jeg som kredsformand har nogle optioner i hånden, som jeg vil forsøge 

at gøre til reelle aftaler. På den anden side er usikkerheden så stor, at jeg ikke i dette 

nummer af MEDDELELSER vil kunne redegøre for efterårets program. Men jeg kan oplyse, 

at vi forsøger at få forsvarsminister Trine Bramsen til at møde op. Om det vil lykkes, vil 

tiden vise. Vi har også andre gode foredragsholdere i kikkerten, så medmindre Covid-19 

spænder ben og dukker op med en eller anden okkult variant i de kommende måneder, vil 

der blive sat noget i gang. Kredsens medlemmer vil blive orienteret med direkte e-mails 

om, hvad der bliver slået op, når tid er. 

Bemærk venligst, at det fortsat – året ud – ikke vil være muligt at benytte 

Norgesporten i Kastellet til ind- eller udpassage.  

 



Bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde, generalforsamling og repræsentantskabsmøde kommer i år i lidt 

uordentlig rækkefølge.  

Kredsen afholdt årets første bestyrelsesmøde. Det var den 26. maj. På det møde blev 

konstitueringen ændret, idet orlogskaptajn Torben Martinsen fra da af afløste major 

Henning Mortensen som kredsens næstformand. 

Næste bestyrelsesmøde er sat til gennemførelse den 22. september. Det kommer til 

at ligge lidt tæt på repræsentantskabsmødet, men det kommer nok til at gå alligevel.  

Hvis du som kredsmedlem ligger inde med forslag eller gode råd til bestyrelsen, eller 

til Repræsentantskabet, beder vi om, at du pr. telefon eller e-mail meddeler dette til et 

bestyrelsesmedlem eller undertegnede.  

 


Generalforsamling 

Ordinært skulle vi, jævnfør foreningens vedtægter, have holdt generalforsamling for 

2021 inden 10. marts i år. Det blev som bekendt ikke til noget. Men hvis vi kommer i gang 

med efterårets foredragsrække, er det tanken at kombinere generalforsamlingen med den 

første foredragsaften. Altså vil vi foretage en hurtig, men forsvarlig gennemgang af 

kredsens anliggender, som foreskrevet. Nærmere herom ved direkte e-mail. 

Generalforsamlingen bliver så afviklet efter, at der har været afholdt 

repræsentantskabsmøde. Vi i bestyrelsen tænker, at det ikke kommer til at skabe 

problemer.  
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Repræsentantskabsmøde 

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Ordinært skulle der have 

været afholdt repræsentantskabsmøde i april i år. Det er – af grunde, som alle kender – 

blevet udskudt til den 6. oktober.  


 

Ekskursion til Frihedsmuseet.  

Den 11. juni gik der e-mail opkald ud til medlemskredsen om, at der vil blive 

arrangeret forårs-/sommer udflugt til Frihedsmuseet den 7. september. Tilmeldingslisten 

blev fuldtegnet meget hurtigt, så lige nu er der 40 deltagere på listen plus et par stykker 

på venteliste. 

Ved opkaldet den 11. juni blev der stillet i udsigt, at der ville komme nærmere dessiner 

om ekskursionen i dette nummer af MEDDELELSER. De kommer her. 

Arrangementet lyder som følger: 

Fremmøde: Tirsdag den 7. september 2021 kl. 10:00 ved indgangen til Frihedsmuseet, 

Churchillparken, Esplanaden 13 i København. Velkomst ved kredsformanden. 

Museumsbesøget: De fremmødte vil blive opdelt i mindre hold. Det er meningen, at 

man orienterer sig på egen hånd i museets udstillingslokaler.  

Hvert medlem vil få tilbudt at benytte en håndholdt mini-radiomodtager, som kan 

aktiveres ved hver enkelt udstillingsmontre. På den måde får man forklaret, hvad det er, 

der udstilles og hvad det enkelte moment omhandler.  

Nogle af momenterne er interaktive.  

Kredsen har – efter et godt råd fra en tidligere besøgende ved museet – fravalgt at 

gøre brug af guider.  

Selve udstillingslokalerne ligger i kælderetagen i museet. Der er trappe derned, 

endvidere vil man kunne benytte en elevator. Der må påregnes en smule ventetid før man 

kommer til udstillingen og efter, at man er færdig med at bese de museale effekter.  

OBS! Indtil andet bliver meddelt, beder vi om, at medlemmerne og deres eventuelle 

gæster hver især medbringer mundbind for det tilfælde, at det til den tid igen skulle blive 

påbudt at anvende. 

Frokost: På første sal i museet vil der efter museumsbesøget blive serveret en let 

frokost.  

Den består af 2 gode rundtenommer (det er en smule morsomt, at brødskiverne 

faktisk er runde) med pålæg. Dertil en øl eller vand med en enkelt snaps til. Der sluttes af 

med en kop kaffe. 

Efter frokosten er der fri manøvre. 
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Pistolskydning 

Der er udsigt til, at vi kredsen igen kommer i gang med pistolskydning efter en lang 

periode med nul-aktivitet.  

Om end dette nummer af MEDDELELSER vedrører september-oktober, skal her 

omtales, at Københavns Kreds’ skydeleder, kaptajn Per Kristian Madsen, senest den 28. juli 

har skrevet ud til ”bruttokredsen” af skytter og inviteret til en samling hos ham privat den 

31. august med henblik på at få sat gang i efterårets skydninger. 

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. 
 

Det bliver et travlt efterår. Vaccination af befolkningen og den større og større 

genåbning af Danmark medfører, at aktiviteterne i FOUAT-regi er genstartet. I august 

måned er der ikke færre end fem aktiviteter i kredsen – tre gange pistolskydning, en 

sommerudflugt og en udskudt generalforsamling. Hvor er det dejligt, at vi igen kan mødes… 

 

Kredsen har fået et nyt medlem, Frank Fjordvald fra Greve. Velkommen til 

Frank! 



 

mailto:tonni.schumann@gmail
mailto:h.janns42@gmail
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Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 11. august 2021 kl. 19:30  
på Skovsøgård, Skovsøvej 10, 4200 Slagelse 
 
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling med følgende dagsorden: 

 

 

1.  Formandens beretning om kredsens virksomheden i 2020. 

2.  Kredsens virksomhed i 2021. 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4.  Fastsættelse af medlemskontingent. 

5.  Valg jf. lovene: 

 a.  Formand for to år: Tonni Schumann er villig til genvalg. 

b.  Bestyrelsesmedlem for to år:  Søren J. Larsen er villig til genvalg. 

c.  Bestyrelsesmedlem for to år:  Bestyrelsen foreslår Jesper Keincke 

d. Bestyrelsesmedlem for ét år:  Holger Janns vil fortsætte til GF 2022. 

     e.  En bestyrelsessuppleant for to år: Bestyrelsen foreslår Michael Lund. 

 f.  Revisor for to år: Tommy Pedersen er villig til genvalg. 

6.  Behandling af forslag fra Repræsentantskabet. 

7.  Behandling af forslag fra bestyrelsen. 

8. Behandling af indkomne forslag. 

9.  Eventuelt. 

 

Forslag til dagsordenens pkt. 8. skal være Holger Janns i hænde senest onsdag den 28. 

juli 2021. Tilmelding til Holger Janns senest søndag d. 1. august 2021. Efter 

generalforsamlingen er foreningen vært ved et varmt måltid mad. 

 

Vel mødt 

 

Tonni Schumann 

Kredsformand 




 
Pistolskydning.  

Mandag den 2. august mødtes vi for tredje gang på skydebanen i Søskoven ved 

Sorø.  
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Sorø Skytteforenings hyggelige pistolbane (Fotos: Tonni Schumann) 

 

I alt syv medlemmer - Jesper Keincke, Holger Janns, Søren Larsen, Erik Olsen, 

Helle Jürgensen, Frank Fjordvald og Tonni Schumann har deltaget i årets skydninger. Der 

er én skydebanedag tilbage (mandag den 16. august) inden Pokalskydningen, søndag den 

29. august. Så du kan endnu nå at deltage, hvis du har tid og lyst. Ring til Holger Janns, hvis 

du vil vide mere. 

 

 
 



 
Sommerudflugten. 

Søndag den 8. august går sommerudflugten til Jægerspris Slot. I alt 18 

medlemmer deltager. Efter rundvisningen på slottet og besøg i slotsparken vil vi indtage 

frokosten – biksemad med tilbehør – på Gerlev Kro. Se endvidere invitationen. 

 



Side - 10 - af 20  

  

 
       Jægerspris Slot                                                                      Gerlev Kro 

(Fotos fra Internettet) 


Foredrag. 

Vi planlægger - som tidligere omtalt - to foredrag i efteråret. Det ene 

forventeligt den 28. eller 29. september, så vi samtidig kan fejre vores fødselsdag (Stiftet 

den 27. september 1999) og det andet medio/ultimo november. Vi har pt. to emner, 

nemlig politiinspektør Kim Kliver, der tidligere har givet tilsagn og oberstløjtnant (pens.) 

Klaus Helsted, der i perioden marts 2020 – maj 2021 først var smitteopsporer og senere 

var chef for COVID-19 kompagniet under Landsdelsregion Øst i Jonstruplejren.  

Der er endnu ikke truffet endelige aftaler med de to herrer – I vil få 

besked/invitation, når brikkerne er faldet på plads. 

 

                                                                                                  
                 Oberstløjtnant (pens.) Klaus Helsted                                       Politiinspektør Kim Kliver 

(Fotos fra Internettet) 

 
Det er glædeligt, at vi igen kan mødes til aktiviteter i kredsen. Ha’ nu en fortsat 

god sommer og pas godt på hinanden – både sammen og på afstand. Vi ses til efterårets 

arrangementer. 

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  
Kasserer: Major Knud Fabricius, Skramsøvej 8, Skramsømølle, 8400 Ebeltoft  
Tlf. 8636 3007 – Mail: skovsilv@gmail.com – Foreningskonto: Reg.nr.: 9570 Konto: 0011854036  

 

 

Dødsfald 

Major Carl Frederik Aakerlund, Haderslev, døde den 9. juli. Han blev 91 år og 

blev den 15. juli bisat fra Haderslev Domkirke. 

 

 
Major Carl Frederik Aakerlund  (1930-2021) 

mailto:
mailto:hans.vedholm@gmail
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Aakerlund blev født i Østermarie på Bornholm den 3. februar 1930 og oplevede 

den tyske besættelse af øen og russernes bombardement. Det bornholmske fulgte ham til 

det sidste, og han talte med en charmerende dialekt. 

Han blev soldat i Haderslev hos Slesvigske Fodregiment og kom på Hærens 

Officersskole, hvorfra han blev premierløjtnant i 1953. Han gjorde derefter tjeneste ved 

Slesvigske Fodregiment og på Sergentskolen i Sønderborg. Han blev som major chef for 

Tungt Kompagni hos Kongens Fodregiment i i Fredericia i 1966, og hans store interesse lå 

inden for middeltung og tung mortér. 

I 1967 blev han udsendt til FN-styrken på Cypern, og hjemkommet herfra 

gjorde han tjeneste ved Infanteriskolen på Kronborg i nogle år.  Derefter kom han tilbage 

til Slesvigske Fodregiment i Haderslev, hvor han bosatte sig og gjorde tjeneste indtil 

pensioneringen i 1990. 

Herefter kom han til statsamtet i Aabenraa, hvor han i 15 år virkede som 

beredskabsinspektør. 

Aakerlund var et ivrigt medlem af Sydjyske Kreds, og hans hustru, Jette, fulgte 

ham trofast og var med i det festudvalg, der i 1996 arrangerede en fest på Haderslev 

Kaserne i anledning af 75-året for oprettelsen af Sønderjyske Kreds i 1921. 

I 1996 blev Aakerlund valgt til forretningsfører og kasserer i Sydjyske Kreds, og 

det fortsatte han med indtil 2006. I de følgende år var han og hustruen ivrigt optaget af 

aktiviteterne i Sydjyske Kreds og mødte trofast op til foreningens arrangementer. 

Major Carl Frederik Aakerlund var en dygtig soldat og en retlinet officer, der 

med sin ro og det gode humør var vellidt af alle, som han kom i forbindelse med. Han 

efterlader sig sin hustru, Jette, samt børn, børnebørn og oldebørn 

Æret være hans minde. 


 

Generalforsamling i september 

Der vil blive afholdt generalforsamling og et arrangement i tilknytning hertil i 

september. Formanden vil gerne afløses, og der skal findes en forretningsfører. 

Medlemstallet er nu nede på omkring 35, og udsigten til at få nye medlemmer 

er meget lang. Så der vil blive lagt op til en debat om Kredsens fremtid. 

Medlemmerne vil blive orienteret og indkaldt via mail. 

Hans Vedholm 
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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  

 

Kære medlemmer, 
 

Som ambassadører for FOUAT må vi alle stå sammen, så vi igen han få ”hjulene i 

gang”. Vi er nu forhåbentlig ovre ”Corona-tiden” og så småt i gang med de vigtigste 

arrangementer. 

Bestyrelsesmøderne har vi gennemført, forretningsføreren og undertegnede, på 

telefon og sidst nu også fysisk. Web-redaktør Jørgen Houlberg Nielsen har oplyst, at vi har 

omkring 200 besøgende inde på hjemmesiden hver dag; det er da glædeligt. 

 


 

Mindehøjtidelighed i Lundby Krat. 

Mindehøjtideligheden for F/O Eric Lionel Germain var ikke som vanlig. Det var igen 

Hjemmeværnsdistriktet, som stod for arrangementet, men i Coronaens tegn. Der var ingen 

indbudte, men ”den faste garde” deltog. 

 

 
Flying Officer Erik Lionel Germain´s grav på Frederikshavns Kirkegård 
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Flight Report dated 7th May 1944 

 


 

Kampen ved Lundby den 3. juli 1864 
 

Mindedag for Kampen, Affæren, Træfningen eller Massakreringen ved Lundby den 5. 

juli 1864 varetages af Lundbyfonden. I år var der ikke indbudt gæster af hensyn til Covid-

19, men Garderhusarregimentet deltog med kranselægning ved Fællesmindesmærket. Det 

var igen en smuk højtidelighed, men lidt for kort. 
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Fællesmindesmærket for kampen den 3. juli 1864. 

 


 

Gardenparty 

 

 

Flyvestation Aalborg Brass Band 

 

Vi var inviteret til Dansk-Amerikansk gardenparty fredag den 2. juli på Aalborg 

Forsvars- og Garnisonsmuseum hvor man bød på traditionel kagemand, øl og vin og 

selvfølgelig underholdning af Flyvestation Aalborg Brass Band. Det var en meget hyggelig 

formiddag. 
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Flagdag for Danmarks internationale udsendte. 
 

 
 

Jeg har ikke det endelige program for Flagdagen, men indtil nu ser det sådan ud: 

 

Søndag den 5. september. 

Hvis du vil med til Aabybro, så er der busafgang fra Aalborg Forsvars- og 

Garnisonsmuseum, Skydebanevej 22, 9400 Aalborg. Mød ikke senere end kl. 08:30, men 

husk tilmelding inden den 1. september, på 4091 5588 eller på mail, 

franzstrehle@yahoo.dk 

Efter ”Aabybro-turen” kører bussen tilbage til Garnisonsmuseet og derefter til 

Gammeltorv, så vi kan deltage i Aalborg-arrangementet. 

 


 

Tur til Bunkermuseet, Hirtshals. 

Flyvevåbnets Soldaterforening Aalborg Afdeling arrangerer tur til 

Bunkermuseet i Hirtshals lørdag den 18. september 2021 efter følgende program: 

10:00 mødes vi på parkeringspladsen ved Hirtshals Fyr. 

10:15 Rundvisning og fortælling i og om Bunkerkomplekset ved Peter Jensen -    

            herunder adgang til fyret for interesserede. 

13:00 Frokost i madpakkehuset ved fyret. 

15:00 Besøg og eftermiddagskaffe i Tornby Gamle Købmandsgård (for egen  

            regning). Besøg også udstillingen om skudehandlen fra kysten 

 

Bemærk, at turen IKKE er egnet for gangbesværede! 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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Pris kr. 150,00 incl. adgang til museet, adgang til fyret, frokost m/1 øl eller vand. 

Tilmelding senest 1. september på e-mail til bentjoergensen23@gmail.com. 

Emne: ”Bunkermuseum” med angivelse af antal personer og, om der ønskes 

eftermiddagskaffe. (Af hensyn til bordbestilling). 

Betaling primært via MobilePay til tlf. 2256 9257 med ”Bunkermuseum” og 

antal personer i kommentarfeltet, sekundært ved bankoverførsel til reg.nr. 9001 

kontonr. 14003 39364 med angivelse af navn, ”Bunkermuseum” og antal personer. 

 


 

Sommertur til Djursland torsdag den 30. september. 

Klokken 09:30 ankomst individuelt i egne biler til Terma Aerostructures A/S, Falkevej 

1. 8500 Grenå. 

Det er vort fjerde besøg, hvor virksomheden vil give os en præsentation af Terma og 

en rundvisning i produktionen af dele til vor nye F-35 Lightning II (Joint Strike Fighter). 

 

 
Foto:Terma. 

 

Herefter går turen langt ind i skoven til Skamsø Skovdistrikt, hvor ejerne major Knud 

Fabricius og   fru Inge vil modtage os i deres herskabelige bolig inde i skoven. Her indtager 

vi vor medbragte frokost, Knud fortæller om det kæmpe skovareal, og mon ikke han kan 

fortælle ”Den sande historie om præsten i Vejlby”? 

Når vi har taget afsked, går turen til Koruplund Vingård. Her besøger vi 

mailto:bentjoergensen23@gmail.com


Side - 18 - af 20  

  

oberstløjtnant Hans Neergaard Münter og fru Helle, som fortæller og viser os hvad de har 

gået og lavet (og smagt på vinen?) siden 2009, hvor Hans gik på pension fra Flyvevåbnet. 
 

 
Foto: Koruplund Vingaard. 

 

Husk frokostpakken. 

Vi har overskydende plads i de tilmeldte biler, hvis der er behov for transport. 

Der kan komme problemer/rettelser, som vi har set i det sidste par år. Hvis det sker, får I 

besked. Tilmelding inden søndag den 26. september på mobil:  4091 5588 eller på mail:  

franzstrehle@yahoo.dk 

I må have en god sommer! 

 Franz Strehle 

 

 

EXIT AFGHANISTAN 

 

De sidste danske soldater er nu ude af Afghanistan 

Tirsdag den 22. juni klokken 13:50 gik chefen for det sidste danske hold soldater i 

Afghanistan, fem soldater fra det nationale støtteelement samt holdets læge ombord på et dansk 

Hercules-fly i Hamid Karzai International Airport North og forlod som de sidste danske soldater 

Afghanistan. Det markerede afslutningen på det næsten 20 år lange danske engagement i landet. 

Tirsdag klokken lidt i 15 landede de første af de sidste danske soldater i Kastrup 

lufthavn i København, hvor både deres pårørende og forsvarsminister Trine Bramsen var til stede 

for at tage imod soldaterne. 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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Forsvarsminister Trine Bramsen tager imod de danske soldater i lufthavnen.  

Foto: Tobias Roed / Forsvaret 

”Det er næsten 20 år siden, at vi fulgtes med vores allierede i NATO og USA ind i 

Afghanistan efter terrorangrebet 11. september 2001. Mere end 12.000 danske soldater har 

kæmpet i Afghanistan mod militant islamisme. De har ydet en stor og vigtig indsats, for at vi 

herhjemme fortsat kan leve trygt og med vores demokratiske frihedsværdier. Vi skylder hver 

eneste af de udsendte stor respekt og tak for indsatsen. Selvom vi ikke længere har militær 

tilstedeværelse i Afghanistan, så fortsætter kampen mod terror andre steder i verden. Men tiden 

er nu kommet til at sige ’velkommen hjem og tak for indsatsen til de danske soldater fra 

Afghanistan,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.  

Hjemrejsen for det sidste hold var delt op på to flyvninger, fordi soldaterne 

medbragte materiel, som skulle transporteres med militært fly til Flyvestation Karup. Og de 30 

soldater, der landede i Kastrup i dag, fløj hjem med et civilt fly. 

 

En æra er slut 

De første danske soldater blev udsendt til Afghanistan i begyndelsen af 2002, og 

siden da har omkring 12.000 soldater og civile for Forsvaret været udsendt til skiftende missioner 

i Afghanistan. 

Efter knap 20 år med danske soldater på mission i Afghanistan er en æra nu slut. ”Jeg 

er naturligvis glad for at have alle de danske soldater hjemme i god behold. Samtidig er jeg på 

Forsvarets vegne stolt af den indsats, som danske soldater og civile har ydet i Afghanistan 

igennem næsten 20 år. Danske soldater har på flotteste vis løst et bredt spektrum af opgaver i 

Afghanistan og ofte under meget vanskelige vilkår. Vores indsats har krævet ofre, og mine tanker 

i dag går også til de soldater og pårørende, som har betalt en høj pris,” siger forsvarschef, general 

Flemming Lentfer. 

Kilde: Forsvarskommandoen 
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER  
  DEADLINE  UDSENDELSE  

MEDDELELSER Nr. 240 (November-december 2021) 01 OKT 2021 15 OKT 2021 

MEDDELELSER Nr. 241 (Januar-februar 2022) 01 DEC 2021 15 DEC 2021 

MEDDELELSER Nr. 242 (Marts-april 2022) 01 APR 2022 15 APR 2022 

MEDDELELSER Nr. 243 (Maj-juni 2022) 01 JUN 2022 15 JUN 2022 

MEDDELELSER Nr. 243 (Juli-august 2022) 01 AUG 2022 15 AUG 2022 

  

 

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER 

Hvad  Hvem  Hvor  Hvornår  

Sommerudflugt Midt- og Vestsjælland Jægerspris og Gerlev Kro 08 AUG 2021 

Generalforsamling Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 11 AUG 2021 

Skydning Midt- og Vestsjælland Søskoven, Sorø 16 AUG 2021 

Landsskydning Midt- og Vestsjælland Søskoven, Sorø 29 AUG 2021 

Flagdag Nordjyske Garnisonsmuseet, Aalborg 05 SEP 2021 – 08:30 

Udflugt Nordjyske Bunkermuseet, Hirtshals 18 SEP 2021 – 09:30 

Generalforsamling Sydjyske  SEP 2021 

Foredrag Midt- og Vestsjælland Skovsøgård ULT. SEP 2021 

Sommertur Nordjyske Terma, Skamsø og Koruplund 30 SEP 2021 – 09:30 

Repræsentantskabsmøde Formandskabet Odense V (Højstrup) 06 OKT 2021 - 10:00 

Foredrag - 
Generalforsamling 

København Kastellet 14 OKT 2021 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 28 OKT 2021 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 11 NOV 2021 – 19:00 

Foredrag Midt- og Vestsjælland Skovsøgård MED/ULT NOV 2021 

Foredrag København Kastellet 25 NOV 2021 – 19:00 

Stiftelsesfest København Kastellet 09 DEC 2021 – 12:00 

 

                                                  

                Redaktionen afsluttet den 5. august 2021 


