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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 

REFERAT AF FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2021, KL. 10:00 I ODENSE 

 

Formanden, generalmajor Jens Erik Frandsen, bød velkommen til 

repræsentantskabsmødet, hvis dagsorden på grund af Coronakrisen omfattede årene 2019 

og 2020. 

 

Valg af dirigent 

Formandskabet foreslog major Ove Møller Kristensen valgt som dirigent, hvilket 

forsamlingen tilsluttede sig. 

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet ved udsendelse af dagsorden i god 

tid forud for mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. 

 

1.  Formandens beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år. 

Formanden aflagde følgende beretning: 

”Jeg vil godt indlede min beretning med at understrege, at det er godt at være tilbage i 

denne kreds – det er for mig personligt ved at være længe siden, da jeg på grund af en lille 

canceroperation desværre måtte melde afbud i 2019 og så er der jo lige de to sidste års 

nedlukning på grund af Covid-19. Hvor er det rart, at samfundet endelig igen er åbent, og 

at vi igen kan mødes uden større begrænsninger end krævet af almindelig sund fornuft – 

lad os alle håbe, det holder. 

Lad mig så vende mig – traditionen tro – mod at mindes vores medlemmer, der siden 10. 

april 2019 er afgået til Ryes Brigade. Antallet afslører lidt, at vi er en relativt alderstung 

forening. 

 

Følgende er afgået ved døden: 

Nordjyske Kreds: 

- kaptajn Verner Busse – JUL 19 

- generallæge Svend Trier – JAN 20 

- kaptajn Villy Nielsen – MAR 20 

- major Knud Erik Buus – MAR 20 

- oberst Michael Frederik Svejgaard – DEC 20 og 

- kaptajn Per Ehrhorn – AUG 21. 

Sydjyske Kreds: 

- generallæge Svend Trier – JAN 20 
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- major Ole von Holck – JAN 20 

- kaptajn Albert Eduard Højgaard Jensen – DEC 20 

- major Niels Riegels – MAJ 21 

- major Carl Frederik Aakerlund – JUL 21 

Fyns Kreds: 

- kaptajn Anton Kjerms Hansen – DEC 19 

- løjtnant Willy Scheur-Hansen – FEB 20 

- feltpræst Olav Degn-Andersen – APR 20 

- enke Kirsten Lohmann – AUG 20 

- kaptajn Hans Jørn Westh-Hansen – OKT 20 

- major Aksel Hansen – FEB 21 

- kaptajn Mogens F. Hansen – JUN 21 

- oberstløjtnant Torben Stang – JUN 21 

Midt- og Vestsjællands Kreds: 

-.oberst Leif Pedersen – JUL 20 

Københavns Kreds: 

- oberst Kristian Dines Andersen – APR 19 

- kaptajn Herman Christian August Olaf Egelund – JUN 19 

- major Flemming Holmgren – JUL 19 

- oberst Poul Christian Hansen – MAJ 20 

- kaptajn Svend Hyldgaard – SEP 20 

- major Bengt Ø. Laier – OKT 20 

- generalmajor Jørgen Sverker Nilsson – DEC 20 og 

- Per Graversen – JAN 21. 

 

Det er alle de, jeg har kendskab til og det er mit håb, at listen er komplet. 

Lad os rejse os og ære deres minde med et minuts stilhed. 

 

Jeg plejer altid lige at starte op med en overflyvning af de store linjer i forsvaret. Jeg må 

indrømme, at mine kilder til det efterhånden er blevet noget rustne, og ikke engang 

forsvarschefens årlige briefing af afskedigede generaler og admiraler afholdes længere. 

Det mest iøjnefaldende er dog Afghanistan tilbagetrækningen. Personligt er jeg meget glad 

for, at vi fra Vesten nu er ude. Det har været Amerikas længste krig og helt ærligt, USA 

skulle sammen med dets allierede have trukket sig ud for længe siden. Problemet var jo, 

at målet – lidt som i Vietnam – hele tiden rykkede sig. Nogen har stillet og andre stiller vel 

stadig spørgsmålet – har det været det hele værd - alle de menneskelige og økonomiske 

omkostninger? Jeg er ikke i tvivl. Det var det rigtige signal at sende, da man gik ind, og 20 
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års tilstedeværelse sætter sine spor på både godt og ondt. Tilbagetrækningen blev af 

mange opfattet som rent kaos. Jeg er lidt mere i tvivl herom. Den slags operationer vil altid 

være problematiske, og på trods af vilkårene, der var ekstremt svære, kom alle vores ud 

plus adskillige afghanere – også nogle, der egentlig ikke skulle have været med. 

Det glæder mig meget at opleve, at flagdagen 5. september stadig breder sig og har god 

opbakning i hele landet. Jeg oplever den hvert år på Kastellet og nyder reflektionen og 

gensynet med gamle kolleger. 

Og så helt ned på jorden. 

Jeg oplever i anden sammenhæng, at det går stadig bedre med booking Hjørring. Samtidig 

kan jeg i pressen læse, at samarbejdet med ISS standser næste år. Med den mangel på 

arbejdskraft, der allerede eksisterer, tror jeg, det bliver en rigtig svær opgave at samle op, 

såfremt forsvaret selv har tænkt sig at tage den tilbage – det bliver spændende at følge. 

Der er stort fokus på vores forsvarsminister og jeg må sige, det er godt nok ikke for det 

positive.  

Uanset hvilken politisk farve man har, kan man kun begræde dette. Sagerne omkring 

karakteristikken af forsvarets øverste chefer, efterretningssamarbejdet med USA, 

styrelseschefkontroversen, hjemtagningen fra Afghanistan, Samsø - og Ærøturene m.m. er 

ikke befordrende for klimaet på Christiansborg her op til opstarten af forhandlingerne om 

næste forsvarsforlig. Forsvaret trænger til omhyggelige forhandlinger, hvor alle politikere 

er enige om, at vi skal nærme os de to procent. Men det politiske klima er godt nok blevet 

giftigt af Bramsens mange dumme sager. Lad 

os håbe, der findes en god løsning for forsvaret og til de ansattes bedste. 

Som vi fleste er klar over, står vi desværre over for, at Sydjyske Kreds lukker ned. Det er 

ikke lykkedes for Hans at finde afløsere til kredsens ledelse og så er der ikke andet at gøre 

end at lukke kredsen. Heldigvis er dette ikke noget vi oplever særligt tit – jeg har kun 

oplevet det med Midtjyske Kreds, hvor SES måtte give op for nogle år siden. I henhold til 

vores vedtægter, paragraf 3, stk. 2 skal oprettelse eller nedlæggelse besluttes på 

repræsentantskabsmødet efter indstilling fra en bestående kreds eller fra formandskabet. 

Jeg er sikker på, at Hans vil berøre dette under sin gennemgang, og det er mit håb, at vi er 

enige om at følge kredsens indstilling om nedlæggelse af Sydjyske Kreds ultimo 2021. 

Ligesom kredsene har også vi i landsledelsen været meget præget af Covid-19 situationen, 

og også vi har holdt væsentlig færre møder end normalt. Der er dog et par enkelte 

områder, som jeg ønsker at trække frem i dag. 

Hvis vi ser på vores medlemssituation, så er vi i dag 279 medlemmer – før vi lukkede ned 

var vi ca. 330. Udviklingen dækker over 27 indmeldelser, 52 udmeldelser og 26 afdøde – 

netto en tilbagegang på 51 medlemmer. Herudover står vi over for at miste Sydjyske Kreds’ 

28 medlemmer. 
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Dette er et alvorligt problem – ja problemet for vores forening. 

Hvad gør vi? Der er to spor at forfølge - landsledelsens og kredsenes. 

I landsledelsen har vi siden sidste Repræsentantskabsmøde haft et møde med 

Beredskabet, og vi fik her lovning på, at samtlige tillidsmænd ville blive skriftligt orienteret 

om vores eksistens, vores hjemmeside og mulighederne for at blive medlem. Kredsene kan 

godt tage fat i dette decentralt. 

Vi har tilsvarende overvejet Politiet og har derfor skrevet til formanden for 

Politilederforeningen og her orienteret om vores forening og mulighederne for 

medlemskab. Jeg må indrømme, at jeg ikke har fået et svar herfra. 

Vi har her senest efter aftale med formand HOD udarbejdet en kort beskrivelse af FOUAT, 

som han vil sende til alle lokalafdelingsformænd. Disse tre initiativer for at sikre os, at 

kendskabet til vores forening udbygges. 

Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om vi i tilstrækkelig grad er kendt/har fat i 

Hjemmeværnets medlemmer – kan vi ikke gøre mere her? I husker sikkert vores problemer 

med at få en artikel i Hjemmeværnsmagasinet. 

Tilsvarende gælder, at hjemmesiden i hele perioden har været åben og ajourført – jeg 

glæder mig over, at antallet af unikke hits er godt, ca. 200 hver dag og mange flere, når en 

ny udgave af MEDDELELSER er på gaden. Så tak for indsatsen til vores webredaktør, Jørgen, 

som desværre af personlige forhold er forhindret i at deltage i dag. Jeg skulle hilse fra ham 

og sige, at hjemmesiden fungerer rigtig godt – både set udefra og inde bag. Vi besluttede i 

2019, at alle indlæg/artikler sendes til webredaktøren. Dette anbefales fortsat, da de 

seneste opdateringer har gjort det vanskeligere at indlægge nyt på siden. 

Tilsvarende er det min vurdering, at den elektroniske overgang for MEDDELELSER nu kører 

godt – tak for indsatsen også hermed, Bjarne. 

Som det fremgår af dagsordenens pkt. 6, har vi endvidere kigget på vores vedtægter, 

funktionsbeskrivelser og efterfølgerplanlægning, fremtidige pistolskydninger, omtale af 

medlemmers runde tal i MEDDELELSER og status for vores medlemskartotek. Alt sammen 

punkter vi vil vende under pkt. 6. 

Vi har endvidere vendt foreningens økonomi, og som det vil fremgå under punkt 4. er det 

formandskabets vurdering, at vi bliver nødt til at justere kredsenes bidrag til landskassen. 

For så vidt angår kredsenes spor, ja så er der ingen forening uden aktiviteter. Så min bøn 

og ja forventning til kredsene er, at nu er der åbent igen, og nu er det vigtigt, at I får sendt 

det gode budskab til jeres medlemmer. Der er ingen tvivl om, at gode aktiviteter giver glade 

medlemmer, der igen ved mund til øre giver flere medlemmer. Måske er det på sin plads, 

at vi tager en drøftelse af, hvem der kan blive medlemmer. Personligt er jeg meget åben 

og mener egentlig også, at vedtægternes nuværende paragraf 4, stk. 1. giver brede 

muligheder. 
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Jeg vil gerne kort vende tilbage til føljetonen om vores mulige protektor. 

Vi har stadig ikke hørt noget fra Kronprinsens Sekretariat. Efter to telefoniske samtaler med 

daværende adjudantskabschef og nuværende ceremonimester, oberst Lasse Harkjær og 

efter drøftelse med oberst Kurt Bache, dengang sekretariatschef for prinsesse Benedicte, 

lovede Harkjær, at hvis vi skrev yderligere en anmodning, ville han sørge for, at sagen blev 

taget op, idet der nu alene manglede at blive fordelt tre af Prins Henriks protektioner. På 

to års dagen for Prins Henriks død afleverede jeg således en fornyet anmodning i Det gule 

Palæ. Vi har stadig ikke fået et svar, hvad jeg desværre må indrømme, undrer mig en del. 

Til slut vil jeg gerne slutte med at takke kredsbestyrelserne og landsledelsen for indsatsen 

og samtidig endnu engang opfordre alle – både kredsene og landsledelsen til at smøge 

ærmerne op; det er ikke nogen særlig let opgave at komme i hak igen. 

 

a. Kredsformændenes beretning fra kredsene 

Erling Flebbe, Københavns Kreds oplyste, at 2019 aktivitetsmæssigt havde været et normalt 

år, mens Corona i 2020 skabte vanskeligheder og aflysninger med kun fire indslag i alt. I 

2021 gennemførtes i september et besøg på Frihedsmuseet, og første pistolskydning er 

netop gennemført. 

Tonni Schumann, Midt- og Vestsjællands Kreds omtalte, at man havde afviklet 

pistolskydning i 2019. I 2020 blev afholdt generalforsamling, skydninger, besøg på Kastellet 

og frihedsmuseet, mens øvrige planlagte aktiviteter måtte aflyses. I 2021 er afholdt 

generalforsamling, skydninger og besøg på Jægerspris slot. 

Lars Falkenberg, Fyns Kreds oplyste, at kredsen havde 39 medlemmer og havde været 

hårdt ramt af mange dødsfald. Gennemført besøg i Korsør i 2019. Ramt af aflysninger i 

2020. I år genoptages skydninger og arrangementer samt generalforsamling. Besøg på 

besættelsesmuseet i Aarhus. 

Franz Strehle, Nordjyske Kreds fortalte om besøg i Blokhus og deltagelse i koncert med 

Prinsens Livregiments Musikkorps. Perioden havde også her været præget af aflysninger. 

Medlemstallet lå et sted i 20’erne. Han havde påbegyndt arbejdet med at finde en afløser 

som formand for kredsen. 

Hans Vedholm, Sydjyske Kreds berettede følgende: ” Det lykkedes kredsen at holde 

generalforsamling den 11. marts 2020 på Skamlingsbanken. Samme dag blev landet lukket 

ned af Corona. Derfor blev der kun gennemført yderligere ét arrangement i 2020 – nemlig 

besøget på Politimuseet i Kolding den 16. september. Meget vellykket og et besøg kan 

kraftigt anbefales. Derfor kom kredsen ud med et overskud på næsten kr. 4.000. 

I 2021 var det første arrangement generalforsamlingen den 9. september på Folkehjem i 

Aabenraa. Her var der lagt op til en debat om kredsens fremtid. Vores forretningsfører, 

major Ole von Holck, var død i december 2020, og formanden overtog hans opgaver. Det 
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var klart fra årets begyndelse, at der skulle findes en ny forretningsfører og en ny formand. 

Der blev udarbejdet funktionsbeskrivelser på bestyrelse, formand, forretningsfører, 

kasserer og revisor, og med disse værktøjer blev der rettet henvendelse til en række 

personer, men uden noget positivt resultat. 

Det fik mig til at stille spørgsmålet, om der i dag er brug for FOUAT og om det rimelige i at 

opretholde Sydjyske Kreds. 

Kredsen har i dag 25 medlemmer, og de var alle i god tid informeret om situationen inden 

generalforsamlingen den 9. september. 

Der var mødt 17, og heraf var der 11 stemmeberettigede medlemmer. 

Ved en skriftlig afstemning blev det besluttet med 11 JA-stemmer, at kredsen slutter sine 

aktiviteter med udgangen af 2021, og meddelelse herom blev sendt til Landsledelsen og 

kredsformændene inden fristen den 15. september. 

Oven på denne triste kendsgerning så er der også en overraskende positiv nyhed, Vore 

ledsagere var i år inviteret til at deltage i generalforsamlingen, for de har om nogle været 

med til at skabe en god stemning ved alle vore arrangementer. Efter generalforsamlingen 

og under frokosten tog Inge Fabricius sammen med nogle andre initiativ til, at vi da skulle 

mødes igen, og hun fastslog resolut, at vi alle var inviteret til at besøge Skramsø om præcis 

et år – altså den 9. september 2022. Det forslag blev vel modtaget, og en invitation med 

program er allerede udsendt. 

Det er altså ikke kammeratskabet, venskaberne og sammenholdet, der er noget galt med. 

Kredsen vil afholde sit afsluttende arrangement med et besøg på Sønderjyllands 

Seniorhøjskole i Gram den 27. oktober med middag på højskolen og overnatning på Gram 

Slotskro, som højskolen benytter som overnatningssted for den slags arrangementer. 

Jeg overlader kredsens arkivalier til Landsledelsen. Der er skriftligt materiale frem til 2006. 

Herefter er det meste elektronisk, og det er gemt hos Ole von Holck og mig. Jeg vil sørge 

for, at dette materiale vil tilgå Landsledelsen i den nærmeste fremtid.” 

 

Efter beretningerne rejstes en række spørgsmål. 

Hans Vedholm havde fået det indtryk, at USA og de allierede havde efterladt meget 

materiale i Afghanistan ved tilbagetrækningen. 

Formanden oplyste, at det danske, tunge materiel var leaset og ved ophøret overladt til 

udlejeren. For USA’s vedkommende antog han, at alt essentielt materiel var hjembragt 

eller destrueret. 

Lars Falkenberg var bekymret for, om betegnelsen ”officerer” i foreningens navn kunne 

have en forkert klang i forhold til mulige medlemmer, som ikke var officerer. Han ønskede 

ikke, at foreningens navn skulle ændres, men efterlyste idéer om, hvordan man bedst 

muligt forklarede adgangen for nye medlemmer. 
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Tonni Schumann foreslog, at man i forbindelse med vedtægtsændringen til næste år 

vurderede kriterierne for medlemsoptagelse og evt. præciserede teksten. 

Formanden mente, at foreningens navn må fastholdes, og at vurderingen af 

vedtægtsbestemmelserne om formål og medlemskab m.m. må finde udtryk i det forslag til 

vedtægtsændringer, der udsendes til kredsene i begyndelsen af 2022 med henblik 

behandling dér og efterfølgende vedtagelse på repræsentantskabsmødet i april 2022. 

Franz Strehle nævnte, at medlemskandidater, der stillingsmæssigt var blandt de lavere 

placeret muligt kunne føle sig ”ikke på lige fod” med højtrangerende officerer. 

Holger Janns omtalte proceduren med i god tid at se sig om efter kandidater til centrale 

poster i kredsene. Midt- og Vestsjællands Kreds havde i sin tid gennem lang tid bearbejdet 

Tonni Schumann, således at han ved afgang fra aktiv tjeneste var klar til at indtræde på 

formandsposten, når denne som planlagt blev ledig. 

Tonni Schumann påpegede problemet om konkurrence med andre foreninger om 

medlemmer. 

Formanden nævnte, at der kunne ligge muligheder i at tiltrække medlemmer ved at rette 

henvendelse til Centralforeningen for Stampersonel. 

Formanden bad om repræsentantskabets tilslutning til Sydjyske Kreds’ indstilling om 

nedlæggelse af kredsen. Beslutningen godkendtes. 

 

Afslutningsvis blev formandens beretning godkendt. 

 

b.  Webredaktøren orienterer om hjemmesiden. 

Se under formandens beretning. 

 

2. Foreningens virke i det kommende år. 

Punktet behandles under pkt. 6. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (2019 og 2020). 

Forretningsfører Erik Dreyer-Andersen forelagde de reviderede regnskaber for 2019 og 

2020 med følgende hovedtal: 

 

Kr. 2019 2020 

Indtægter 10.380,00 9.150,00 

Udgifter 7.814,94 2.656,33 

Resultat 2.565,06 6.493,67 

Status primo 7.219,49 9.784,55 

Status ultimo 9.784,55 16.278,22 
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Regnskaberne blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af forslag til budget for 2021 og 2022 til orientering.  

 

Forretningsfører Erik Dreyer-Andersen forelagde budgetter for 2021 og 2022 med 

følgende hovedtal: 

 

Kr. 2021 2022 

Indtægter 200,00 12.400,00 

Udgifter 7.050,00 11.590,00 

Resultat -6.850,00 810,00 

Status primo 16.278,22 8.992,22 

Status ultimo 8.992,22 9.802,22 

 

Fastsættelse af bidrag til foreningen. 

Formanden nævnte, at det var målsætningen at landskassen havde en likviditet på 

omkring kr. 10.000 for løbende at kunne dække sine omkostninger. 

Budgettet for 2022 er baseret på en forhøjelse af kredsenes bidrag til landskassen 

fra kr. 30,00 til kr. 50,00 pr. medlem.  

Forhøjelsen blev vedtaget. 

 

5. Valg  

a. Formandskabet foreslog genvalg af major Ove Møller Kristensen som revisor 

for perioden 2021-2023.  

b. Formandskabet foreslog nyvalg af oberst Søren A. Matthiessen som 

revisorsuppleant for perioden 2021-2023.   

Begge blev valgt. 

 

6. Behandling af forslag fra formandskabet – herunder foreningens virke i det 

kommende år 

a. Formandskabet har gennemgået vedtægterne og fundet, at der var behov 

for en række ændringer. 

- i foreningens navn, 

- vedrørende det elektroniske foreningsblad MEDDELELSER, 

- i de forskellige medlemskategorier, 

- i formandskabets sammensætning og 

- i rækkefølgen i dagsordenspunkterne. 
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Til dette formål er udarbejdet et forslag til ændring af vedtægterne, som er udsendt til 

kredsene. De på mødet i dag fremkomne bemærkninger vil blive indarbejdet i et nyt 

ændringsforslag, som vil blive udsendt til kredsene til behandling på de kommende 

respektive generalforsamlinger og påfølgende fremlæggelse til vedtagelse på 

repræsentantskabsmødet den 27. april 2022. 

 

b. Funktionsbeskrivelser og efterfølgerplanlægning for Formandskab, 

kredsformænd og andre med betroede hverv. 

 

Formanden oplyste, at formandskabet havde udarbejdet et udkast til funktionsbeskrivelser 

for formandskab, kredsformænd og andre med betroede hverv. Udkastet er udsendt til 

kredsene den 13. november 2020. 

Idéen er at sikre, at der er et godt kendskab til en række nøglepersoners arbejdsområder, 

således at man i tilfælde af vakance er fuldt funktionsdygtig på hvert enkelt område. Også 

i relation til efterfølgerplanlægning er det af stor betydning, at man er i stand til at gøre 

rede for art og omfang af en given funktions opgaver og arbejdsfacon. 

Lars Falkenberg mente, at der mellem kredsene kunne være betydelige forskelle i den 

måde, opgaverne blev løst på, og at beskrivelserne derfor ikke kunne være ens. 

Formanden var enig, og fremhævede, at det ikke var meningen, at kredsene skulle 

indsende deres beskrivelser. Udkastet var alene tænkt som en inspiration til kredsenes 

arbejde med at beskrive egne nøglefunktioner. At dette så blev gjort, anså han for vigtigt. 

 

c. Etablering af regelgrundlag for FOUAT’s fremtidige pistolskydninger, samt 

nedsættelse af arbejdsgruppe til løsning af dette ved skydeudvalgsformand 

P.K. Madsen. 

Skydeudvalgsformand P.K. Madsen og de skydende kredse redegjorde for status og 

konsekvenser af de ændringer, der er affødt af bortfald af de hidtidige muligheder for 

pistolskydning.  

Der nedsat et udvalg til at fastlægge de nærmere regler, der skal gælde for kommende 

landsskydninger. 

Landsskydning 2021 vil blive gennemført. 

Hans Vedholm oplyste, at han var vidende om, at en garderforening i Haderslev uden 

problemer indtil nu har kunnet gennemføre skydninger på Flyvestation Skrydstrup. 

 

d. Omtale af medlemmers runde tal i MEDDELELSER. 
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Formanden oplyste, at det i formandskabet havde været drøftet, om det ikke var muligt at 

udvise opmærksomhed ved medlemmers runde fødselsdage eller jubilæer i form af en kort 

omtale i MEDDELELSER. Derved kunne også dannes en lidt positiv modvægt til de mange 

mindeomtaler, der præger bladet. 

En sådan kort omtale med billeder kunne bringes ved runde fødselsdage fra 70 år og 

derefter hvert 5. år samt ved runde jubilæer fra 10 år. Tekst udarbejdes af den enkelte 

kreds og indsendes sammen med et billede til redaktøren af MEDDELELSER. 

Forslaget blev vedtaget til ikrafttræden fra årsskiftet 2021/22. 

 

e. Status for FOUAT´s medlemskartotek ved forretningsføreren samt oplæg ved 

Erling Flebbe om indsats for indsamling af manglende medlemsoplysninger. 

Erik Dreyer-Andersen orienterede om status over manglende obligatoriske 

medlemsoplysninger. Seneste billede ser således ud: 

 

Kreds Antal medlemmer Mangler oplysninger 

København 127 41 

Midt- og Vestsjælland 54 13 

Fyn 39 36 

Sydjyske  27 23 

Nordjyske 32 32 

 

Erling Flebbe havde på baggrund af den betydelige manko i Københavns Kreds sammen 

med sin bestyrelse sat et arbejde i gang med at tage kontakt til hvert af de medlemmer, 

som man manglede oplysninger fra. Der var allerede positive resultater. Arbejdet vil blive 

intensiveret ved at skrive eller ringe til de resterende medlemmer, således at man inden 

udgangen af 2021 har oplysningerne på plads. 

 

7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 

Kontostruktur i FOUAT ved forretningsføreren. 

Forretningsfører Erik Dreyer-Andersen redegjorde for en henvendelse fra en kreds 

vedrørende oprettelse af bankkonto, hvor banken rejste meget vidtgående krav om 

personoplysninger, dokumentation m.m. – alt sammen udsprunget af bankernes 

problemer med hvidvask. 

Forretningsføreren havde kontaktet Danske Bank og fået en redegørelse for mulighederne 

for oprettelse af bankkonti i foreningen. 

Banken havde skitseret to muligheder: 

Mulighed 1 – ”Netbank” - En konto for landsledelsen og hver af kredsene under 

eget CVR-nummer. Samlet pris kr. 1.800.  
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Mulighed 2 - ”District” - Én central konto for foreningen under FOUAT CVR-

nummer med underkonti til landsledelsen og de enkelte kredse. Samlet pris kr. 2.088. 

Flere kredse havde oplevet at blive debiteret for kr. 1.000 ved udskiftning af 

bestyrelsesmedlemmer (Nordea). 

Forretningsføreren anbefalede Mulighed 1 – mest fordi FOUATs struktur er decentral, men 

altså også billigere. 

Flere mente, at der var behov for at bankerne indførte en bagatelgrænse, således at man 

undgik alt det administrative besvær og unødvendige omkostninger. 

Det blev vedtaget, at landsledelse og hver kreds administrerer egen bankkonto. 

 

8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde  

 

Formandskabets forslag om afholdelse af næste repræsentantskabsmøde onsdag den 27. 

april 2022 i Odense blev vedtaget. 

 

9. Eventuelt 

Erling Flebbe orienterede om et besøg, han havde aflagt på Rigsarkivet, hvor han 

afleverede nogle arkivalier til opbevaring i FOUATS kasse. Der fandtes i øvrigt arkivalier, 

han ikke havde set før. Han vil i løbet af vinteren undersøge indholdet nærmere. 

Han havde fra den hedengangne Storstrøms Kreds modtaget en ”Flidsskydepræmie”, en 

miniaturekanon, som fremvistes. 

Erling Flebbe orienterede om Folk & Sikkerheds årlige sikkerhedskonference, som afholdes 

på Christiansborg den 26. november 2021, kl. 8:30-14:30.  

Hans Vedholm redegjorde afslutningsvis om sine tanker i forbindelse med Sydjyske Kreds’ 

ophør: 

”Det er med vemod og beklagelse, at Sydjyske Kreds lukker og slukker ultimo 2021. 

Sydlige Jyllands Kreds blev stiftet den 23. august 1891. Altså før der blev dannet en 

landsdækkende organisation. Sådan var det, og sådan skal det være: Dannet fra bunden 

og op. 

Efter Genforeningen stiftedes Sønderjyske Kreds den 16. januar 1921 i Tinglev. Denne 

kreds kunne imidlertid ikke holdes i live. Landsledelsen lagde den i mølpose, og i 1961 blev 

den sammenlagt til den nuværende Sydjyske Kreds med hjemsted i Fredericia. 

Her er et af problemerne: En kreds der dækker hele det sydlige Jylland fra Vejle til den 

tyske grænse. 120 kilometer lang og 50 kilometer bred. Det er for meget. 

Vi kender alle det oprindelige formål med FOUAT. 
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Et væsentligt område var uddannelse og vedligeholdelse af uddannelse af officerer, der var 

blevet hjemsendt. Den opgave blev delvist afprøvet under opstilling af Sikringsstyrken 

under 1. Verdenskrig. Siden har den ikke haft nogen relevans. 

Tilbage er så de andre formål? 

Lad os være ærlige: Vi er blevet en selskabelig forening for pensionister. Det er der intet 

ondt eller forkert i, men har vi en mission? Vi skal tale Forsvarets sag. Men hvordan? 

Husker nogen mon FOV, Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, der i en årrække 

udsendte skrifter af kendte forfattere og forskere, og som tilbød foredragsholdere til lokale 

arrangementer for at gavne forsvarssagen? 

Er der nogen, der kan huske pjecen ”Hvis krigen kommer” fra 1962 udsendt af 

Statsministeriet. 

Hvad gør vi i FOUAT? 

Ingenting. Vi har meldt os ind i Folk & Sikkerhed, og det er godt, for der gør man et stort 

og positivt arbejde for at fremme interessen for forsvaret af Danmark. Men organisationen 

har jo slet ikke nogen gennemslagskraft, fordi der er opstået en politisk enighed om, at der 

skal være ro om forsvaret og ingen debat. 

I oktober 1985 sendte den daværende forretningsfører i Københavns Kreds, major K. 

Johansen, et brev til ”Fællesbestyrelsen” om formålsparagraffen og opfordrede til en mere 

aktiv indsats ud over ”Værn om Danmark” – den såkaldte pindsvinestilling. Man skulle tage 

stilling politisk, men ikke partipolitisk. Jeg ved ikke, hvad der kom ud af hans initiativ, som 

jeg opdagede, da jeg gik igennem vores arkiver. 

Men er spørgsmålet ikke også nu: ”Giver det mening, hvad vi laver?” 

Er der ikke andre foreninger, der varetager nøjagtig de samme interesser som os? 

Vores største kreds, Københavns Kredsen, nyder godt af den lille afstand og har stor 

aktivitet med foredrag og skydninger. 

Men hvad med de andre kredse? Hvordan får vi nye medlemmer og med hvilke 

incitamenter? 

Behøver jeg at trække paralleller til situationen i mange af vores garnisoner. De unge 

møder ikke op til traditionelle arrangementer i messen og Officersforeningen, selv om det 

er godt og billigt. 

Jeg beklager mig ikke. Jeg har haft en god tid i FOUAT, og jeg vil være medlem så længe 

FOUAT eksisterer og til mine dages ende”. 

 

Formanden afsluttede mødet med at takke deltagerne for mange og gode forslag og idéer. 

Med det fremkomne fandt han inspiration til at gentage en SWOT-analyse, som vi gjorde 

for nogle år siden. En sådan gennemgang af Styrker, Svagheder, Trusler og Muligheder på 
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det aktuelle bagtæppe kunne være et nyttigt grundlag for FOUATs fremadrettede 

aktiviteter. 

 

Formanden takkede dirigenten for sikkert og veludført arbejde og Fyns Kreds for et godt 

værtskab for repræsentantskabsmødet. 
Bjarne Skov Jensen 

Referent 

 

 

Sikkerhedspolitisk konference 

 

Sikkerhedspolitisk konference 

Efter sikre forlydender agter organisationen Folk & Sikkerhed at gennemføre 

en sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg fredag den 26. november 2021. Tid, 

sted og dagsordenen m.v. for konferencen er ikke endeligt fastlagt. Du kan læse om det 

foreløbige program for konferencen på ”Nyhedsbrev September 2021” 

(folkogsikkerhed.dk). 

Den hidtil gældende regel gælder fortsat, nemlig at alle FOUAT-medlemmer 

kan deltage, idet dog pladserne udloddes efter ”først til mølle” princippet. Det enkelte 

medlem skal selv dels sørge for tilmelding til Folk & Sikkerhed via adressen 

kontakt@folkogsikkerhed.dk, dels selv arrangere egen befordring til konferencen.  

 

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 

 

Fordragssæson 2021-II 

I det seneste nummer af MEDDELELSER kan man læse, at det har knebet med 

at få foredragsarrangementer aktiveret. Det er der nu rådet bod på for indeværende 

foredragssæson. Og vi tænker, at tingene kommer til at køre, medmindre da at Covid-19 i 

en eller anden obskur variant dukker op som en mikro liden tue, der vælter hele læsset? 

Vi kan oplyse at foredrag tentativt afholdes på de annoncerede datoer kl. 

19:00. Stedet for foredraget er Gamle Varmecentral. Det bemærkes her, at 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) sidst på sommeren i år har givet Københavns 

Kreds mulighed for at gennemføre efterårets foredragsaftener i spisesalen på første sal i 

https://folkogsikkerhed.dk/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=48&wysijap=subscriptions
https://folkogsikkerhed.dk/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=48&wysijap=subscriptions
mailto:kontakt@folkogsikkerhed.dk
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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Nordre Magasin. Det skal ses i lyset af, at den indre gård bag bygningen indtil for nylig har 

været gravet op i forbindelse med arbejderne omkring skybrudssikring af Kastellet. Adgang 

til Gamle Varmecentral har derfor været blokeret. Men de seneste forlydender fra FES går 

på, at der igen vil være mulighed for at benytte Gamle Varmecentral. Dog bør 

kredsmedlemmerne her i førstningen for en sikkerheds skyld være forberedt på begge 

alternativer som mødested for foredragsaftenen.  

Der vil sædvanen tro være et efterfølgende traktement i Hestestalden til en 

kuvertpris á kr. 150. Tidligere har vi kunnet åbne døren til Glyksborgstuen, når vi blev flere 

end 40 til natmaden. Men lige nu er Glyksborgstuen okkuperet af FES til brug for 

kontorarbejdspladser. Så når pladserne til natmaden ligefrem bliver udsolgt — som det er 

tilfældet ved foredraget den 14. oktober — kan vi alene tilbyde de seneste tilmeldte at 

komme ind og høre selve foredraget og kun det. For den deltagelse alene skal man bidrage 

med et beløb på kr. 30.  

Tilmelding bedes venligst foretaget på de fremlagte tilmeldingslister eller til 

formanden via hjemmesiden tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail.com. Gerne i god tid og 

senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00. Garderoben forefindes ved hovedindgangen til 

Hestestalden henholdsvis på 2. etage.    

Det bemærkes, 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.   

Medlemmer, der deltog i årets flagdag i Kastellet, kan have bemærket, at 

Norgesporten og broen over Kastelsgraven i retning mod Østerport station var åben for 

ind- og udpassage for fodgængere.  Dette bør ses som en ekstraordinær foranstaltning. 

Heraf følger ikke at porten generelt er genåbnet for medlemmers ind- og udpassage af 

Kastellet. Så derfor: Bemærk at Norgesporten indtil udgangen af 2021 ikke kan benyttes.  

 


 

Generalforsamling og foredrag 

 

Torsdag den 14. oktober, kl. 19:00 afholder kredsen en ultrakort 

generalforsamling med tilbageblik på 2020 og et kort kig på resten af 2021 samt 2022.  

Men aftenens hovedattraktion vil være foredraget, der handler om ”Danmark 

skal overtale USA til øget militær tilstedeværelse i Grønland, før det er for sent,” hvor 

foredragsholderen er professor Peter Viggo Jakobsen, Institut for Strategi ved 

Forsvarsakademiet. Vi havde forsøgt at overtale professoren til at give en udlægning af 

Pakistans rolle i Talibans hurtige overtagelse af styret i Afghanistan. Det lykkedes ikke 

mailto:tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail.com


Side - 17 - af 40  

  

rigtigt. Nogle medlemmer vil huske Peter Viggo Jakobsen for et særdeles interessant 

foredrag i marts 2016 om Islamisk Stat.  

 

 
Professor Peter Viggo Jakobsen 

 

Om foredragsholderen er i øvrigt at bemærke at han i 2015 fik tildelt Columbus-

prisen. Det er en pris, der ved passende lejligheder tildeles en person eller institution, der 

i den offentlige debat holder fast i ideerne om demokrati, ægte politisk engagement og 

betydningen af saglige argumenter. Og den beskrivelse er 100% rigtig, når talen er om 

Peter Viggo Jakobsen. 

 


 

Frømandskorpset 

Torsdag den 28. oktober, kl. 19:00 har Københavns Kreds inviteret chefen for 

Frømandskorpset, kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach til at foredrage om 

”Frømandskorpsets operative virke.”  
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Kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach 

 

Det må være medlemmerne bekendt, at Frømandskorpset sammen med 

Jægerkorpset udgør de operative enheder i Forsvarets Specialoperationskommando. 

Korpsets medlemmer er uddannet til at varetage særligt krævende opgaver på og under 

havets overflade samt langs kyststrækninger.  

Kredsens medlemmer vil også erindre, at FOUAT’s æresmedlem, H.K.H. Kronprinsen, er 

uddannet i Frømandskorpset. Korpset er hjemmehørende på Marinestation Kongsøre ved 

Isefjorden.  Til daglig har korpset i hovedsagen i opdrag at løse militære opgaver, men der 

ydes også bistand til det øvrige samfund. Det ligger i sagens natur, at korpset primært står 

til rådighed for Forsvaret i forbindelse løsningen af militære opgaver i krig såvel som i 

fredstid. 

 


 

Informationskampen i Hong Kong 

Torsdag den 11. november, kl. 19:00 (våbenstilstandsdagen fra 1. verdenskrig) 

vil Jeanette Serritzlev foredrage om ”Informationskampen i Hong Kong.” Det burde være 

en kendt sag, at det altdominerende kommunistparti i Folkerepublikken Kina, holder 

åndsfriheden i Kina i særdeles stramme tøjler. Dette forhold har en klar afsmitning på 

forholdene i den tidligere britiske kronkoloni Hong Kong. 
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Jeanette Serritzlev 

 

Lige netop det aspekt har Jeanette Serritzlev, der er militæranalytiker ved Center 

for Værnsfælles Operationer på Forsvarsakademiet, gjort til genstand for en interessant artikel 

i 2019. Jeanette Serritzlev tilgang til beretningen om informationskampen i Hong Kong er dels 

indhentet gennem egne oplevelser, dels gennem litteratur om emnet. I forbindelse med dette 

foredrag er Jeanette Serritzlev blevet bedt om at trække en linje til samme emneområde i 

forholdet mellem Kina og Taiwan.  

Jeanette Serritzlev, der er cand.mag. i dansk og kommunikation og har erhvervet 

sig en mastergrad i militære studier ved Forsvarsakademiet, har gjort tjeneste i Forsvaret siden 

2006, dels som civilansat ved Forsvarsakademiet, dels som reserveofficer. Hun har to gange 

været udsendt i international tjeneste, nemlig i Irak og i Afghanistan. 

 


F-16 i 40 år 

 

Et af de planlagte foredrag i foredragssæson 2020-II handlede om Flyvevåbnets F-

16 flys 40 års tjeneste i Forsvaret. På daværende tidspunkt kom manden med Covid-19 slæden 

forbi og lagde foredragssæsonen ned. Vi nåede kun at gennemføre foredraget om NORDEFCO 

med kontreadmiral Frank Trojahn, så var mulighederne udtømte. 

Men nu tager vi revanche. Oberst Svend Hjort, med flyvernavnet JOS, og major 

Thomas Møller Kristensen, med flyvernavnet MET, vender stærkt tilbage. De to har som 

foredragsholdere sammen eller hver for sig rejst landet tyndt med foredrag om F-16 flyets 

fortræffeligheder. Nu er det Københavns Kreds’ tur. Vi har fornøjelsen af at overvære 

foredraget torsdag den 25. november, kl. 19:00.  
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JOS var Flyvevåbnets første F-16 testpilot og indgik på Edwards Air Force Base i 

Californien i det hold af testpiloter, ingeniører og teknikere, der havde til opgave at 

gennemprøve de første udgaver af flyet. Han var dermed eksponent for elimineringen af en 

række af de børnesygdomme, som ethvert industriprodukt, som et F-16 fly reelt er, normalt er 

behæftet med.  

 
Oberst Svend Hjort 

 

MET derimod har i nyere tid været med til at eksekvere en række løbende 

opdateringer af flyet samt gjort brug af flyet i krigsmæssige operative situationer. De aspekter 

kan han berette om.  

 
Major Thomas Møller Kristensen 
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Stiftelsesfest 

Torsdag den 9. december kl. 12:00 2021 er det planen at gennemføre 

foreningens stiftelsesdag i Københavns Kreds. Vi tænker at benytte den prøvede drejebog, 

hvor vi starter med at gennemføre en kranselægning ved Monumentet for Danmarks 

Internationale Indsats efter 1948. Efter det går vi over til spisesalen på første sal i Nordre 

Magasin (over kantinen) for at indtage et traditionelt måltid. Den står i år på Gule Ærter 

med flæsk og medisterpølse m.v. Måltidet rundes af med æbleskiver, hvortil der skænkes 

solbærrom. Finalen på dagens program er en kop god kaffe/avec i Hjørnestuen. Pris pr. 

deltager er kr. 250,-. Tilmelding til stiftelsesfesten til kredsformanden ikke senere end 

tirsdag den 30. november kl. 12:00. 

 


 

En rund fødselsdag 

Den 15. oktober 2021 fylder Københavns Kreds’ æresmedlem, løjtnant Ingrid 

Daege 90 år.  

 

 
Løjtnant Ingrid Daege 

 

Ingrid Daege er – som det burde være kredsmedlemmerne bekendt – opvokset 

i Tyskland. På grund af de sovjetrussiske troppers angreb i løbet af de sidste måneder af 2. 
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verdenskrig valgte hun sammen med sin mor og søster at flygte fra Østprøjsen til Holsten. 

Det, Ingrid som 13-årig pige kom til at gennemleve under flugten i isvinteren 1945, må have 

været et rent helvede på jord. Senere hen og ad mange omveje havnede Ingrid i midten af 

1950’erne i Danmark.  

Hun blev aktiv i Flyvehjemmeværnet og har stået i nummer der gennem mange 

år.  

Ingrid Daege har gennem mange år været en fast støtte omkring Københavns 

Kreds’ aktiviteter. Kigger man nøjere efter, vil man i MEDDELELSER nr. 129 fra Maj-Juni 

2003 kunne læse, at hun på generalforsamlingen det år blev indvalgt i kredsens bestyrelse 

for første gang. Ingrid har været bestyrelsesmedlem lige siden. 

Altid har hun i relation til det været meget aktiv, engageret og hjælpsom. Ved 

næsten samtlige af de aktiviteter, Københavns Kreds har sat i søen, det være sig 

foredragsaftener som pistolskydning m.m. er Ingrid trådt til og har givet et nap med.  

De oplevelser, Ingrid havde under flugten fra Østprøjsen i 1945, har hun holdt 

utallige foredrag om rundt omkring i hele landet. Om nævnte oplevelser har Ingrid tillige 

udgivet en bog med titlen ”Min grumme fortid.”  

Vi ønsker Ingrid hjertelig TILLYKKE med dagen!! 

 


 

Der skydes! 
 

Københavns Kreds' pistolskytter er efter en meget lang pause igen kommet i 

gang med at skyde. Vi benytter Hanebjerg Skyttecenter og danner som skytter en "filial" til 

Hjemmeværnet Distrikt IX' Skyttelaug. For tiden låner vi nogle Glock-17 pistoler, men når 

vi er kommet helt til rette, vil vi gå over til at benytte nogle nyanskaffede Walther pistoler. 

Faciliteterne på Hanebjerg er rigtigt gode og på den korte bane ligger det i kortene, at 

kredsen i år kommer til at deltage i landspræmieskydningerne. 

På billedet ses de 9 skytter, der mødte op tirsdag den 5. oktober. Der er sagtens 

plads til flere deltagere. Så hvis du mener, det kunne være noget for dig at deltage en 

tirsdag formiddag, så tag endelig kontakt til Københavns Kreds' skydeudvalgsformand, 

kaptajn Per Kristian Madsen. Så skal du nok blive optaget i skyttekredsen med det første.   
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Fra v. mod h.: Seniorsergent Peter Tranberg, major Jørgen Dam, kaptajn Per Kristian Madsen,  

løjtnant Finn Røgild, major Jens Bartholdy Norrby, løjtnant Søren Arly Jensen, oberst Erling Flebbe, major 

Per Damm og major Jørgen Houlberg Nielsen. 
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, 

 

Sommerudflugten 

Så lykkedes det endelig!!  Efter et års COVID-19 pause gennemførte vi søndag 

den 8. august kredsens sommerudflugt til Jægerspris Slot. 18 medlemmer var mødt op, og 

efter en kort ”gensynsglæde-seance” blev vi delt i to hold og fik et par glimrende 

rundvisninger på slottet, der bød på fremvisning af Kong Frederik 7. og lensgrevinde 

Danners gemakker samt Danners tidligere børnehjems lokaler. De to rundvisere forstod på 

bedste vis at knytte en række anekdoter om Frederik 7. og grevinde Danners liv på og 

udenfor Slottet til rundvisningen. 

 

mailto:tonni.schumann@gmail
mailto:h.janns42@gmail
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Samling foran Jægerspris Slot                          Mogens Røgind i audienssalen 

 

Efter rundvisningen var der tid til et besøg på egen hånd i slotsparken, hvor 

man bl.a. kunne se grevinde Danners gravmonument (udformet som en gravhøj) og de 54 

mindestøtter, der i årene 1773-1789 blev opstillet for at hædre danske og norske mænd 

og enkelte kvinder under den danske krone.  

 

    
Jægerspris Slot set fra slotsparken  Grevinde Danners gravmonument 

 

Efter slotsbesøget kørte selskabet til Gerlev Kro, hvor der var bestilt frokost 

(biksemad med to spejlæg og tilbehør). De fleste nåede kroen til aftalt tid – et enkelt 

køretøj valgte dog at køre til Gershøj Kro, men efter en kyndig rutevejledning fra Holger 

Janns, lykkedes det køretøjet med de sidste tre fra selskabet at komme frem til Gerlev Kro 

så betids, at de også fik lidt at spise. Alt i alt en god dag med masser af godt humør og gode 

grin…… Stor tak til Søren Nør og Holger Janns for et vel gennemført arrangement. 
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Frokosten indtages på Gerlev Kro 

 


Generalforsamling 

Generalforsamling 2021 blev gennemført med fem måneders forsinkelse 

onsdag den 11. august. 20 medlemmer var mødt op, formanden bød velkommen og 

foreslog straks Mogens Røgind som dirigent, hvilket han blev meget glad og beæret over; 

han blev valgt uden modkandidater. Mogens kunne konstatere at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet, nemlig den 9. juli. 2021. Herefter fik formanden ordet. Han fremlagte 

kredsens virksomhed fra det forløbne år og skitserede kredsen aktiviteter i 2021. Begge 

dele er tilsendt medlemmerne. 

Kassereren fremlagde derefter det reviderede regnskab. Der var et enkelt 

opklarende spørgsmål, hvorefter regnskabet blev godkendt. 

Fastsættelse af kontingent. Der har i 2020, på grund Corona, ikke været 

opkrævet kontingent til Landsforeningen, derfor kr. 100,00 kr. i år.  Landsforeningen vil 

igen opkræve deres andel. Det blev derfor foreslået igen at hæve kontingentet til kr. 

150,00. Dette blev vedtaget.           

Der var derefter valg til bestyrelsen således:  

Formand:   Tonni Schumann blev genvalgt for 2 år. 

Bestyrelsesmedlem:  Søren J. Larsen blev genvalgt for 2 år. 

Bestyrelsesmedlem: Jesper Keincke blev valgt for 2 år. 

Bestyrelsesmedlem: Holger Janns blev valgt for 1 år. 
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Bestyrelsessuppleant:  Michael Lund blev valgt for 2 år. 

Revisor:  Tommy T.L. Pedersen blev valgt for 2 år. 

Forslag fra Repræsentantskabet: Foreslåede ændringer til foreningens 

vedtægter blev gennemgået af formanden, og generalforsamlingen kunne tilslutte sig de 

foreslåede ændringer. 

Der var ikke indkommet yderligere forslag fra hverken bestyrelse eller 

medlemmer, hvorfor man hurtigt gik videre til ”Eventuelt”. Ingen ønskede ordet og 

dirigenten sluttede generalforsamlingen, takkede for bifaldet og syntes selv, han havde 

klaret det rigtigt godt! Formanden tog ordet og takkede Mogens for som vanligt godt 

udført arbejde. 

Efter en kort pause, gik man videre til spisning af den obligatoriske skildpadde 

ledsaget af god rødvin. Aftenen sluttede med kaffe, hyggelig snak og gamle 

soldaterhistorier. 

 

   
               Søren Nør fremlægger regnskabet  Snakken går…. 

 

 
Formanden havde glemt dirigentklokken – alternativ blev fremskaffet… 

       (Fotos: Tonni Schumann)   
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Pistolskydning 

Pistolskydning på skydebanen ved Sorø fortsatte i august med 

træningsskydninger mandag den 2. og 16., samt pokalskydning søndag den 29. august. Vi 

var i alt 8 skytter til skydningerne (Jesper Keincke, Holger Janns, Søren Larsen, Erik Olsen, 

Helle Jürgensen, Frank Fjordvald, Kurt Hasselby Jensen og Tonni Schumann), der alle gange 

blev gennemført i fint vejr.  

Resultaterne af pokalskydningen den 29.august blev (de fem bedste): Erik 

Olsen 213, Frank Fjordvald 199, Tonni Schumann 190, Helle Jürgensen 177 og Kurt Hasselby 

Jensen 173.  

Der skal endnu en gang lyde en kæmpe tak til Jesper Keincke - bistået af Holger 

Janns - for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af skydningerne i 2021. Jesper 

har lovet, at vi gennemfører skydningerne efter samme koncept i 2022 – og så vil vi gerne 

være nogle flere… 

 
            Stemningsbillede fra skydningerne         Huset ligger langt ud’ i skoven 

(Foto: Helle Jürgensen) 



 

Fremtidige aktiviteter 

Den annoncerede foredragsaften tirsdag den 28. september med Klaus 

Helsted og hans oplevelser med overskriften ”Forsvarets indsats i Jonstruplejren under 

Covid 19” blev vi desværre nødt til at aflyse, da kun otte medlemmer havde tilmeldt sig 

aktiviteten. Vi har aftalt med Klaus, at han gerne vil komme til foråret 2022 – evt. i 

forbindelse med vores generalforsamling – og holde foredraget. Vi fik desværre heller ikke 

lejlighed til at festligholde kredsens fødselsdag, så det må også vente til 2022.  
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Næste aktivitet er aftalt til tirsdag den 9. november, hvor vi får besøg af 

politiinspektør Kim Kliver – sæt du blot et stort ”X” i kalenderen allerede nu, nærmere 

tilgår. 

Ha’ et godt og sygdomsfrit efterår til vi ses igen… 

 

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 

 

Sensommerudflugt 
 
Besættelsesmuseet i Aarhus var en stor oplevelse 

 Formanden for Fyns Kreds, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, har skrevet et 

referat om turen: 

 Den 2. september 2021 mødtes 14 veloplagte medlemmer, inklusive ledsagere 

til sensommertur. Det var det første arrangement siden de sidste corona-restriktioner blev 

ophævet. Efter 1 ½ års pause. Og hu hej gik det mod vores første stop på turen, Rasteplads 

Lillebælt. Her indtog vi vores medbragte rundstykker og brunsvigere, kaffe, samt en enkelt 

til halsen. Vejret var lettere diset, men solen skulle nok brænde igennem i løbet af dagen. 

Hvilket også viste sig at holde stik! 

mailto:
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 På grund af en misforståelse var vores tur på Besættelsesmuseet i Aarhus, 

blevet afkortet med en god times tid. Så timeplanen skred. Beskeden kom 3 dage før turens 

afgang. Heldigvis havde forretningsfører, premierløjtnant Evy Højgaard Krüger en god idé: 

At besøge det ikoniske byggeri ved Vejle Havn, Fjordenhus. Det er Lego-koncernen som 

står bag, og der er fri adgang i underetagen. Et besøg der kan anbefales. Vi så også 

”Bølgen”, som alle, der har kørt over Vejlebroen kender. 

 Videre til Aarhus, med store parkeringsproblemer, som tog lang tid at løse. 

 Besættelsesmuseet var en spændende oplevelse. Med billedsamlinger fra 

krigen, våbensamlinger, medaljer m.m. Det, der gjorde mest indtryk på mig, var en celle, 

hvor der lå en meget menneskelignende skikkelse, der helt tydeligt havde fået et lag tæsk. 

Samtidig var der en udstilling der viste hvad mennesker er i stand til at gøre mod andre. 

Under visse omstændigheder. Det var et uhyggeligt sted. 

 Beretningen om den kendte stikker, Grethe Bartram, som havde 

dokumenteret mindst 53 stikkerangivelser af danske modstandsfolk på samvittigheden. 

Dødsdømt ved retsopgøret. Med hensyn til ligestilling var man måske ikke nået så langt 

dengang. Så hun slap med at sidde i fængsel en halv snes år. Herefter emigrerede hun til 

Sverige, hvor hun døde i en høj alder. Modstandsbevægelsen havde forsøgt at likvidere 

hende, men det mislykkedes. 

 Klokken var efterhånden blevet frokosttid. Nogle mente der var en teknisk fejl 

på en af bilerne, men det viste sig at være vores tarme der skreg af sult. Sydpå mod Mossø. 

Flot udsigt over søen, mens vi nød vores medbragte madpakker m.m. 

 

 Da heltene igen duede, kørte vi mod Klovborg hvor der ligger en gammel 

besøgshave. Vi fik historien af datteren i 2. generation. Utroligt mange særprægede 

planter, træer og blomster. Herefter satte vi kursen mod Højstrup igen. 

 

Referent: Lars Falkenberg 

Formand, kaptajnløjtnant 



 

Så er vi i gang igen efter en lang Corona-pause… 

Vi startede med en stilfærdig generalforsamling 

 
Fyns Kreds afholdt ordinær generalforsamling fredag den 10. september 

2021. 
28 medlemmer, inklusive pårørende var mødt op til kredsens ordinære 

generalforsamling på ”Dannevirke” Soldaterhjem i Odense. Traditionen tro lagde vi ud med 

at synge ”I Danmark er jeg født”. Og alle sang med på H.C. Andersens sang. 
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Efter en skål for Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, blev der serveret 

Wienerschnitzel med tilbehør. 

 

 
Generalforsamling 2021 – Fyns Kreds ved kaffen 

 

 Klokken 19:00 startede den ordinære generalforsamling: 

 

Punkt 1: Valg af dirigent.  

Bestyrelsen havde anbefalet major Kjeld Frimuth som dirigent, og det blev 

enstemmigt vedtaget af deltagerne. Majoren konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet og, at forsamlingen var beslutningsdygtig. 

Punkt 2: Formandens beretning. 

 Formanden, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg startede med at mindes kredsens 

afdøde medlemmer under Coronaperioden: 

 

 Oberstløjtnant Torben Stang 

 Major Aksel Hansen 

 Kaptajn Mogens F. Hansen 

 Kaptajn Hans Jørn Westh-Hansen 

 Løjtnant Willy Scheuer Hansen 

 Feltpræst Olav Degn-Andersen 

 Kirsten Lohmann. 

 

ÆRET VÆRE DERES MINDE. 
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Formand kaptajnløjtnant Lars Falkenberg (stående) aflægger sin beretning.  

Til venstre dirigent, major Kjeld Frimuth. Til højre Tove Pedersen, hustru til Leif Pedersen. 
 

 

Formandens sagde blandt andet i sin beretning: ”Jeg tror, at vi alle kan være 

enige om at de sidste 1 ½ år har været særdeles specielle. Der har været både bekymringer, 

ærgrelser, skuffelser og endda vrede i de små danske hjem. Når vi troede, at vi skulle høre 

om ”Bonderøvens” magiske liv på Djursland, så tonede statsminister Mette Frederiksen 

frem på skærmen. Alle myndighedspersoner forklarede så, hvad der var sket, hvad der 

skulle ske, og hvorfor de havde handlet som de gjorde. 

Endvidere sagde kaptajnløjtnanten: Vi lærte nogle ”nye” ord: 

Forsamlingsforbud – Kritisk samfundssygdom – Coronapas – Covid 19, med mere. 

Vi nåede lige at afholde vores generalforsamling den 28. februar 2020, inden 

det hele lukkede ned. Aflyst blev forårsturen, sensommerturen og julefrokost 2020. Men 

vi gennemførte vores landsskydning på pistol. Vi var vistnok den eneste kreds der 

gennemførte skydningen. Så vi beholder vore velfortjente præmier et år endnu. 

Bestyrelsen har dog, trods nedlukningerne, alligevel været på dupperne, og har 

afholdt bestyrelsesmøder tre gange i 2020: Nemlig i januar, juni og oktober. Vi skulle jo 

være klar til at være klar i tilfælde af lempelser. Her i september 2021 ligner situationen 
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det normale, og vi har netop været på sensommertur til Besættelsesmuseet i Aarhus. Og 

lokalerne er bestilt til julefrokost 2021. Næste år forventes at køre videre efter den 

sædvanlige ”skabelon”. 

FOUAT på landsplan har p.t. 287 medlemmer. Fyns Kreds 39 medlemmer. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 

Punkt 3: Foreningens regnskab: 

 Forretningsfører, premierløjtnant Evy Højgaard Krüger omdelte trykte 

eksemplarer af regnskabet for året 2020. Beholdningen pr. 31. december 2020 er på 

18.216,48 kr. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Punkt 4. Vedrørende kontingent: 

 Kontingentet (kr. 200 årligt) fortsætter uændret. Der skulle også stemmes om 

foreningsåret 2021 skulle være kontingentfrit. Det blev vedtaget. Det skal ses i lyset af, at 

der ikke har været afholdt aktiviteter i de forudgående 18 måneder. Landsforeningen 

kræver heller ikke bidrag fra kredsene i nævnte periode. 

 

Punkt 5. Valg til kredsbestyrelsen for de kommende 2 år, hvoraf de 6 måneder er forløbet: 

 På valg var formanden, kaptajnløjtnant Lars Falkenberg. Genvalg, Ligeledes 

blev kaptajnløjtnant, bestyrelsesmedlem Torben Skotte Andreasen genvalgt. 

Nyvalgt som suppleant til bestyrelsen blev major Morten Graversen. 

Majoren har tidligere været medlem af bestyrelsen. Suppleantposten har ikke være 

beklædt i de senere år. Velkommen i bestyrelsen til majoren. 

Genvalgt blev også Tommy Christensen som revisor. 

Hermed er alle poster i bestyrelsen besat. 

 

Punkt 6. Behandling af forslag til repræsentantskabsmødet. Ingen. 

 

Punkt 7. Eventuelt.  

 Der blev stillet forslag om at starte generalforsamlingen klokken 17:00 og spise 

klokken 18:00. Men af hensyn til medlemmer på arbejdsmarkedet blev det ikke ændret. 

Det skal for en ordens skyld bemærkes, at intet kan besluttes under eventuelt. 

 Da vores medlemstal er nede på 39, opfordrede formanden til at arbejde på 

hvervning af nye medlemmer. Fra landsforeningen har der været taget initiativer til at 

skaffe medlemmer fra Beredskabsstyrelsen. Men alle med interesse for Forsvaret og 

kredsen kan optages. 
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Formanden takkede for god ro og orden, og den ordinære generalforsamling 

sluttede. 

 

Referatet er godkendt af dirigenten, major Kjeld Frimuth: 

 

 
 

                                                                                                                               Referent: 
                                                                                                                                                Palle Christiansen 

         Sekretær 

 
  

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  

 

Sydjyske Kreds lukker med årets udgang 

Sydjyske Kreds holdt generalforsamling på Folkehjem i Aabenraa den 9. 

september. Der var 17 deltagere og 11 stemmeberettigede – ud af en medlemskreds på 

25. 

Der kunne ikke vælges en ny formand og forretningsfører, og bestyrelsen havde 

på forhånd udsendt følgende forslag: 

"Da der ikke kan vælges en formand og en forretningsfører, foreslår bestyrelsen, at 

Sydjyske Kreds nedlægges med udgangen af 2021. 

Den nuværende formand/forretningsfører og kasserer fortsætter indtil nedlæggelsen 

og sørger for, at regnskabet for 2021 færdiggøres og revideres. 

Indstillingen om nedlæggelsen sendes inden 15. september til Formandskabet  

og Repræsentantskabet." 

 

Der blev foretaget skriftlig afstemning, og resultatet var: 11 stemte JA til 

bestyrelsens forslag, og ingen stemte NEJ. 

 

 

mailto:hans.vedholm@gmail
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En æra er slut 

”Det er alvor nu!” Sådan skrev formanden i indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

”Efter otte år som formand ønsker jeg ikke at fortsætte som formand,” sagde 

formanden, oberstløjtnant Hans Vedholm, i sin beretning, ”og derfor skal vi finde en ny 

formand og en ny forretningsfører. Jeg har ad flere omgange henvendt mig til personer, 

som kunne overtage disse poster, og jeg har udarbejdet funktionsbeskrivelser for 

bestyrelsen, formand, forretningsfører, kasserer og revisor. 

Ingen af disse sonderinger har ført til noget positivt resultat. Begrundelserne 

spænder fra manglende interesse til allerede eksisterende tillidsjobs i foreninger, der har 

tilsvarende formål som FOUAT. Så vi er ikke de eneste, der tilbyder arrangementer for 

officerer uden for aktiv tjeneste og deres ledsagere 

Det har fået mig til at stille spørgsmålet, om der er brug for en forening som 

FOUAT og vores kreds. 

Sydlige Jyllands Kreds blev stiftet den 23. august 1891 og før, der blev dannet 

en landsdækkende organisation. Efter genforeningen stiftedes Sønderjyske Kreds den 16. 

januar 1921 i Tinglev. I 1961 ændrede kredsen navn til det nuværende ”Sydjyske Kreds” 

med hjemsted i Fredericia.” 

Relativt godt fremmøde 

”Vi har en Aktivitetsoversigt, der løber fra 2010 og frem. Fra 2016 er der sat 

deltagerantal på. Til vore arrangementer – incl. generalforsamlinger – har der været 

mellem 10 og 27 deltagere i alt, og medlemmernes andel har været mellem 5 og 16.” 

Debatten kort 

Der var ikke megen debat efter formandens beretning. Som det kort blev 

bemærket, ”når der ikke er nogle, der vil være formand og forretningsfører, så er der jo 

intet alternativ til at lukke og slukke.” 

Fint regnskab 

Resultatet for 2020 blev et overskud på næsten kr. 4.000, men der blev altså 

også kun afholdt ét arrangement ud over generalforsamlingen. Egenkapitalen var ultimo 

2020 på 16.627 kr. 
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Sidste arrangement 

Der er inviteret til møde på Sønderjyllands Seniorhøjskole i Gram den 27. 

oktober med foredrag og efterfølgende middag samt overnatning på Gram Slotskro. Der 

er 17 tilmeldte. 

Folkehjem i Aabenraa 

Generalforsamlingen blev indledt med, at vi sang ”Det har så nyligen regnet” 

af J. Ottesen fra 1890, og vi sluttede af med ”Det har været et vildt og voldsomt regnvejr” 

af Sigurd Barrett (2019). 

Folkehjem i Aabenraa er et dejligt sted fyldt med historie og atmosfære, og det 

hele er blevet istandsat til 2020, da Genforeningen skulle være fejret. 

 

 
Erik Skifter Andersen viste rundt i Genforeningsparken 

 

Vi blev vist rundt i Genforeningsparken af Erik Skifter Andersen, der fortalte os 

om Folkehjems historie og viste os rundt i de smukke lokaler. Genforeningsparken er en 

flisebelagt plads, der har erstattet Folkehjems tidligere parkeringsplads. På pladsen er der 

en tidslinje over Sønderjyllands udvikling, og der er opstillet bænke og opsatser med 

nyttige citater fra mange forskellige personer. Vi sluttede af i Billedstuen, hvor der hænger 

portrætter af alle koryfæerne. 

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  

 

Blokhus Fly-In - Søndag den 22. august. 
 

Efter de annoncerede 20 fly var landet, bød chefen for Air Transport Wing på 
Flyvestation Aalborg, oberst Lars Christian Hedemark velkommen, 

Afspærringen blev fjernet, og de over 1000 tilskuere overtog landingsområdet og var 
klar til at se og røre flyene og stille spørgsmål til piloterne. Der var også et Flyvevåbnets telt, 
hvor man kunne høre om ansættelse, en bod hvor man kunne høre om erhvervelse af 
civilflycertifikat, og en konkurrence, hvor man kunne vinde en flyvetur. 

Det var en herlig varm søndag, men der var forfriskning både mad og læskende kolde 
drikke på Baaken nr.1; det trængte vi til. 
 
 
 

 
 


 
Koncert med Prinsens Musikkorps 
 

Det kan godt betale sig at køre til Hadsund, for en sensommeraften at høre Prinsens 
Musikkorps, der er et af Forsvarets tre fuldtidsprofessionelle orkestre, som nu er overgået 
til Flyvevåbnet.  
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Prinsens Musikkorps 

 
Vi kom til koncert med dirigent Gert Skovlod Hattensen. Der var et alsidigt og festligt 

program først med Kronprins Frederiks Honnørmarch, og der var ikke blot militærmusik; 
Bobo Moreno sang Otto Brandenburgs sømandssange ”Alle sømand er glade for 
piger”, ”Når en sailor går i land” og Melodi Grand Prixsangen ”To lys på et bord”. Han 
sluttede for fuld udblæsning med Frank Sinatras, ”My Way”, komponeret og skrevet af 
franskmændene Claude Francois og Jacques Revaux. Den engelske lyrik var skrevet af Paul 
Anka, – mere nostalgisk kan det ikke være.   
 


 
Aflyst besøg hos Terma og Skramsø Skovdistrekt, Koruplund Vineri. 
 

Vi måtte aflyse turen til Terma på grund af Corona, så det gik ”ud over” Skramsø og 
Vineriet. Vi var jo heller ikke for mange, så de der ikke kunne deltage, får en ny chance, 
antagelig til næste år. 
 


 
Foredrag Sandheden om Nordkorea.     
                     

Onsdag den 3. november kl.14:00 i salen på Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg. 
En førstehåndberetning af tryllekunstneren, forfatteren og tv-debatøren Jesper Grønkjær 
om en af verdens strengeste diktaturstater,  

Jesper Grønkjær har rejst jorden rundt, hvor han begiver sig ind i lukkede miljøer. 
Han har besøgt massemordere i Mellemamerika, kannibaler på Ny Guinea og munke i Tibet. 
Han har udfordret skæbnen, sidst med diktaturstaten Nordkorea, ved at rejse ind i verdens 
mest lukkede land, for at sprede smil og humor blandt de sky nordkoreanere. 

Ved ankomsten til landet blev han modtaget af to vagter, der skulle overvåge ham 
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under hele turen. Først blev hans pas taget fra ham, og om aftenen blev han lukket inde på 
hotellet. Han blev afskærmet fra lokalbefolkningen, som han hverken måtte tale med eller 
fotografere. Til daglig blev det til mange timers påtvungne køreture for at komme ud at se 
monumenter og statuer, der alle havde det ene mål at hylde præsidenterne fra Kim-
dynastiet. 

Som den første danske forfatter, lykkedes det ham at opspore og lave interviews med 
nordkoreanske afhoppere i andre dele af Asien, som fortæller om menneskehandel, drab, 
tortur og det samfund som han blev nægtet at se. 

Hør den rystende personlige beretning fra dem, som har siddet i politiske fangelejre 
med 70.000 andre fanger, og hør om afhoppernes flugt igennem Kina, Thailand, Cambodia 
og Sydkorea. 

Tilmelding på 40 91 55 88 eller mail: franzstrehle@yahoo.dk inden den 1. november. 
 


 

Klaverkoncert. 

 

Vi er blevet inviteret til klaverkoncert med Mogens Dalsgaard på Kirkevej 1 i 9260 

Gistrup             

                               torsdag den 11. november kl.19:30. 
 
 

 
Mogens Dalsgaard 

 
Mogens Dalsgaard har en enestående evne til at formulere den klassiske musik til sit 

publikum. Han tilhører eliten af pianister med et bemærkelsesværdigt virke såvel i Danmark 
som hele Europa, Rusland og - hold fast - 38 turneer i USA 

Han spiller sprudlende klaver med indlagte fortællinger om værkerne og om 
komponisterne, så alle kan forstå det. 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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Der spilles værker af bl.a. Chopin, Grieg (og hans historie) Beethoven, Granados og 
Georg Gershwins ”Rhapsody in Blue”. 

Nordjysk Kreds har flere gange på Polen turene besøgt Chopins fødehjem, der nu er 
museum, men den indlagte musik nåede slet ikke Mogens Dalsgaards niveau, men det 
skyldes måske fødehjemmets for små og lavloftede stuer, 
 


 
Allehelgensdag 
 

Vi skal selvfølgelig til Ålestrup, som vi plejer, men menighedsrådet har endnu ikke 
den endelige plan. Når vi får besked, så sender jeg en mail. 
 


 
Jørgen Jensen - VC 
 

Den 11/11 kl. 11:00 i året 1918 blev 
våbenstilstandserklæringen for 1. verdenskrig 
underskrevet. På denne dag er vi inviteret til 
Løgstør for at markere og mindes Jørgen Chr. 
Jensen, der modtog Victoriakorset som belønning 
for en heltemodig indsats under kampene ved 
Noreuil i Frankrig i 1917. Jørgen Chr. Jensen blev 
født i Løgstør i 1891, men udvandrede som ung til 
Australien. I 1915 meldte han sig til tjeneste i den 
australske hær og blev i oktober samme år indsat i 
kampene ved Gallipoli.   
 

 
 
 

Jørgen Chr. Jensen – VC 1918 

 
Danskere der har modtaget Victoriakorset: 

Percy Hansen, 1915 Gallipoli, Tyrkiet, 
Jørgen Chr. Jensen, 1917 Noreuil, Frankrig, 
Thomas Dinesen, 1918 Parvillers, Frankrig, 
Anders Lassen, 1945 Comacchio, Italien (Posthumt). 

 
Vi mødes ved mindestenen Bredgade 12. 9670 Løgstør torsdag den 11-11, kl. 10:45. 

FOUAT stiller med fane. 
Franz Strehle 
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER  
  DEADLINE  UDSENDELSE  

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 

MEDDELELSER Nr. 24 (september-oktober 2022) 01 OKT 2022 15 OKT 2022 

   

 

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER 

Hvad  Hvem  Hvor  Hvornår  

Generalforsamling/foredrag København Kastellet 14 OKT 2021 – 19:00 

Afslutningsmiddag Sydjyske Seniorhøjskolen, Gram 27 OKT 2021 -  

Foredrag København Kastellet 28 OKT 2021 – 19:00 

Allehelgensdag Nordjyske Ålestrup Fastsættes senere 

Foredrag Nordjyske Thorsens Allé 2, Aalborg 03 NOV 2021 – 14:00 

Foredrag Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 09 NOV 2021 - 

Mindehøjtidelighed Nordjyske Bredgade 12, Løgstør 11 NOV 2021 – 10:45 

Koncert Nordjyske Kirkevej 1, Gistrup 11 NOV 2021 – 19:30 

Foredrag København Kastellet 11 NOV 2021 – 19:00 

Foredrag København Kastellet 25 NOV 2021 – 19:00 

Stiftelsesfest København Kastellet 09 DEC 2021 – 12:00 

 

                                                  

                Redaktionen afsluttet den 10. oktober 2021 


