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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

S 

Hermed indkaldes til: 

FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

TORSDAG DEN 28. april 2022 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. Beretninger. 
a. Formandens beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år. 
b. Kredsformændenes beretning fra kredsene (max 5. min. pr. kreds). 
c. Webredaktøren orienterer om hjemmesiden. 

2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (2021). 
3. Fremlæggelse af forslag til budget for 2023 til orientering. Fastsættelse af bidrag til 

foreningen for 2023. 
4. Valg af: 

a. Formand. (Generalmajor Jens Erik Frandsen er villig til genvalg 2022 - 2026). 
5. Behandling af forslag fra formandskabet. 

a. SWOT – analyse. 
b. Forslag til ændring af FOUAT’s vedtægter. 
c. Funktionsbeskrivelser og efterfølgerplanlægning for Formandskab, 

kredsformænd og andre med betroede hverv. 
d. Status for FOUAT´s medlemskartotek ved forretningsføreren samt oplæg ved 

Erling Flebbe om indsats for indsamling af manglende medlemsoplysninger. 
6. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 
7. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.  

Formandskabet foreslår torsdag den 27. april 2023 samme sted. 
8. Eventuelt. 

 

Forslag fra kredsbestyrelserne til dagsordenens pkt. 6. skal være FOUAT´s forretningsfører 

(Erik Dreyer-Andersen e-mail: dreyer-andersen@webspeed.dk) i hænde senest mandag 

den 21. marts 2022. Kredsbestyrelserne sender samlet tilmelding af deltagere til Erik 

Dreyer-Andersen senest onsdag den 23. marts 2022. Navn, grad og funktion bedes oplyst 

af hensyn til udarbejdelse af navneskilte. Transport foregår ved egen foranstaltning og for 

egen regning.  

Landskassen betaler forplejning til landsformand, redaktøren, dirigenten, FOUAT´s 

forretningsfører, FOUAT’s webredaktør, to repræsentanter fra hver kreds samt yderligere 
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fire personer fra Fyns Kreds, som bistår med afvikling af arrangementet.  

Betaling for forplejning af yderligere deltagere vil blive opkrævet. 

Formandskabet 

 

NYTÅRSGUDSTJENESTE 

S 

Folk og Sikkerhed. 

Folk og Sikkerhed, som FOUAT er medlem af, har gennem nogle år inviteret 

medlemmerne til en årlig nytårsgudstjeneste. Men som med så meget andet faldt det 

arrangement i år på grund af Covid-19 pandemien. Arrangementet har man valgt at 

udskyde og kæde det sammen med organisationens årsmøde i april, så det kommer til også 

at omfatte en (forsinket) nytårsgudstjeneste. Stedet er Kastelskirken henholdsvis Gamle 

Varmecentral. Datoen bliver fredag den 29. april. 

Program for dagen er tentativt. 

Kl. 14:00 Gudstjeneste med hærprovst Thomas Beck. 

Kl. 14:45 Fælles afgang til Monumentet. 

Kl. 14:55 Kranselægning 

Kl. 15:10 Fælles afgang til Gl. Varmecentral. 

Kl. 15:15 Oplæg ved særligt inviteret–forespørgsel er sendt til Forsvarsministeriet. 

Kl. 15:45 Pause 

Kl. 16:00 Årsmøde 

Kl. 16:50 Pause 

Kl. 17:00 Fagligt oplæg og debat. 

Kl. 17:55 Formandens afsluttende bemærkninger. 

Kl. 18:00 Forplejning i kantinen med servering af vin. 

 

Alle forslag der ønskes behandlet på Årsmødet skal være tilsendt sekretariatet 

senest den 29. marts (jf. vedtægterne). Forslag sendes til e-mailen 

kontakt@folkogsikkerhed.dk. 

 

Tilmelding til Folk & Sikkerheds Årsmøde: 

Skulle du have lyst til at deltage i Folk & Sikkerheds arrangement fredag den 

29. april, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til kontakt@folkogsikkerhed.dk 

Alle, som tilmelder sig Årsmødet, vil modtage de relevante dokumenter i en særskilt e-mail 

forud for Årsmødet - ca. 14 dage før (jf. vedtægterne). 

mailto:kontakt@folkogsikkerhed.dk
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NYT OM NAVNE. 

Som noget nyt vil der i MEDDELELSER fra dette nummer og fremover blive 

indrykket kortere eller længere annonceringer af medlemmers runde og halvrunde 

fødselsdage, således som det blev vedtaget på det seneste repræsentantskabsmøde. 

Omtalen med billede udfærdiges af de enkelte kredse og bringes i disses 

rubrikker. For at kunne gøre dette, har foreningen behov for at, medlemmerne selv 

kommer med input, og at de respektive kredse har viden om det enkelte medlem. Det er 

også en af grundene til, at vi gerne vil have så gode beskrivelser af det enkelte medlem 

som muligt. 

Formandskabet 

 

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  
Logistik: 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 

 

Foredragssæson 2022-I  

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

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

Hestestalden til en kuvertpris á kr. 150. Tilmelding bedes venligst foretaget enten på de 

fremlagte tilmeldingslister eller til formanden på e-mailadressen 

tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail.com i god tid og senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00. 

Garderobe forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden henholdsvis på 1. 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.  

Ud over de allerede i januar og februar gennemførte arrangementer er 

Københavns Kreds tildelt lokaler til brug for foredragsaftenerne på følgende datoer i resten 

af foråret 2022: torsdag den 3. marts foredrag (foredragsholderen endnu ikke fastsat) og 

torsdag den 17. marts med foredrag af politikommissær Jesper Rytter Frandsen, der vil 

tale om Politiets operative indsats.  

mailto:foreningen.fouat@gmail
mailto:tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail
mailto:brix.knudsen@mail
mailto:freefly@godmail.dk
mailto:riemads@privat.dk
mailto:tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail.com
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Den 3. februar hoppede kæden af i og med, at forsvarsattachéen ved den 

herværende tyske ambassade, oberstløjtnant Kai Prozeske, måtte melde forfald. I stedet 

mødte brigadegeneral Hans Christian Enevold frem og foredrog om NATO’s operative 

struktur. En beretning på baggrund af Enevolds egne oplevelser gennem de seneste tre år. 

Onsdag den 6. april 2020 kl. 12:00 vil der blive serveret Klipfisk i Hestestalden. 

Den frokost er efterhånden ved at være en god gammel tradition, hvor man får et flot 

måltid og nogle gode historier med sig ud i foråret. 


 

Den 11. november 2021 holdt militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Jeanette 

Serritzlev, et foredrag med titlen ”Informationskampen i Hong Kong?” 

 

 
Militæranalytiker Jeanette Serritzlev 

 

Jeanette Serritzlev indledte med at gøre det klart, at hun ikke er ekspert i sager 

vedrørende Kina og Hong Kong. I sit daglige virke beskæftiger hun sig med Rusland og 

russiske forhold.  

Årsagen til at hun var blevet anmodet om at foredrage om emnet var, at hun i 2019 

udgav en artikel om de voldsomme tildragelser, der pågik og til dels stadig pågår i Hong 

Kong, om end i stærkt nedtonet grad.  

Foredragsholderen forklarede, at hun havde opholdt sig i Hong Kong i eftersommeren 

2019, og dér oplevet en – efter hendes opfattelse – meget hårdhændet fremfærd mod 

demonstranter fra myndighedernes side.  
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Hvad var det, der skete, og hvad er det, der sker? spurgte Jeanette Serritzlev retorisk. 

Svaret er ganske enkelt, og det går på, at det kommunistiske Kina udøver manipulation 

med informationer både i Kina, og dermed også i Hong Kong, og globalt.  

Jeanette Serritzlev redegjorde for selve begrebet informationskamp og forklarede, at 

det handler om med alle midler at få en gruppe mennesker til at ændre opfattelse og 

adfærd. Den slags er der intet som helst nyt i. Siden Arilds dage har magthavere benyttet 

sig af propaganda og andre pressionsmidler for netop at indpode en befolkning ændrede 

opfattelser og opførsel. Det nye i forholdet er, at ”kamppladsen” har taget et nyt 

opholdssted. Man udbreder nemlig fortællingen om ”herlighederne” via de elektroniske 

medier, ikke kun dér, men i højere og højere grad er det på internettet, at striden står.  

At udbrede misinformation og det at gøre forsøg på at ændre borgernes adfærd er 

ikke noget specielt kinesisk. Den slags er sket gennem hele historien og sker den dag i dag 

overalt på kloden. Men dagens kinesiske propaganda har helt Goebbelske dimensioner. 

Man dæmoniserer de borgere, der protesterer, og sammenligner dem med vilde og farlige 

voldsforbrydere. Men sammenligner også demonstranter med Islamisk Stats jihad-krigere.  

Allerede i 1999 kunne man i bogen ”Ubegrænset krigsførelse” læse, at 

propagandakrigen har gjort sit indtog på internettet, og at den vil komme til at få 

indflydelse på alt og alle overalt på kloden. Bogen blev i sin tid udgivet af Qiao Liang og 

Wang Xiangsui, to tidligere kinesiske højtstående officerer. Omkring informationskontrol i 

øvrigt har der i Kinas historie helt tilbage under de forskellige kejserdynastier været kutyme 

for, at man har holdt stram kontrol med meningsdannelsen. Helt op i nyere tid fremturede 

det kinesiske styre under Kulturrevolutionen i perioden 1966-1976 med et stort anlagt 

forsøg på at skabe en socialistisk utopi gennem omfattende politiske og sociale 

omvæltninger. Det ”eksperiment” kunne alene eksekveres, fordi man fra centralt hold – 

altså Mao Zedong – bestemte, hvad befolkningen skulle tro og mene. At udfaldet af 

eksperimentet var en dødssejler, er en anden sag og ikke interessant i relation til 

foredraget.  

Det er ikke kun i Hong Kong, at det kinesiske kommunistiske styre holder et vågent 

øje med, hvad man rundt om i verden mener om det kinesiske styre. Sagen er, at for styret 

er netop det med at tabe ansigt, noget rædsomt noget. I København har man oplevet en 

ikke særlig klædelig dansk politisk følgagtighed i den såkaldte ”Tibetsag,” hvor man i 2012, 

2013 og 2014 fra dansk side for alt i verden ikke ønskede at træde kineserne over tæerne. 

Præcist det samme gjorde sig gældende i England i 2015, hvor det politiske England ikke 

ønskede at kineserne skulle tabe ansigt. Ved den lejlighed lykkedes det en række i England 

boende kinesere (formentlig folk med tilknytning til den kinesiske ambassade eller på 

anden måde tro undersåtter), at danne en ”spontan” moddemonstration mod en 

demonstration for et frit Tibet. Det der skete var, at de kinesiske moddemonstranter 

slørede den Tibet-venlige demonstrations budskab ved at vifte med kæmpe 
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kommunistkinesiske bannere og flag. Bannere og flag m.v. – viste det sig senere – var 

materiale, som var sendt til London fra Kina som diplomatisk post. 

 

 

Foto: Mat Dunham/AP 

At informationskampen stadigvæk er i fuld gang, er der et andet dansk vidnesbyrd 

om. Det har med en autodidakt dansk billedkunstner at gøre. Hans navn er Jens Galschiøt. 

Han har blandt mange andre kontroversielle kunstværker lavet et stort søjleagtigt 

monument, ”Skamstøtten,” som fastholder erindringen om den vedvarende interne 

kinesiske kamp for ytringsfrihed, hvis kulmination var optøjerne og den efterfølgende 

massakre på Den Himmelske Freds Plads (Tiananmen) i 1989. Skulpturen har i flere 

omgange været i fare for at blive fjernet efter ordre fra Hong Kongs Beijing-loyale styre. 

Men indtil videre har Universitetet i Hong Kong taget hånd om den, og sikret dens 

forbliven. 1 

 

 
1  I de seneste dage af 2021 har bystyret i Hong Kong bestemt, at ”Skamstøtten” skal fjernes og iværksat 
en fysisk fjernelse af den. Det har givet anledning til at studenter i Hong Kong har gennemfotograferet 
skulpturen, for – om muligt – at gendanne den i kopi eller ligefrem lade den fremstille i 3-D-print. / 
Erling Flebbe 
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Skamstøtten i Hong Kong 

Foto: Reddit.com 

 

Lige så vel som styring af information eller propaganda er et farligt og styret 

indgreb i folks meningsdannelse, lige så vel er censur farlig. For med censuren afskærer 

man folk fra at modtage information. I samme skuffe ligger de ikke-kinesiske styrer rundt 

om i verden, som øver selvcensur for ikke at vække kinesernes vrede. 

Jeanette Serritzlev fortalte, at i nyere kinesisk historieskrivning er man ved at 

sætte den nuværende generalsekretær for det kinesiske kommunistparti, Xi Jinping, i regi 

som en af de helt store kinesere i nyere tid. Man omskriver historien, så han bliver gjort 

ligeværdig med Mao Zedong, som vristede Kina fri af fremmede åg, Deng Xiaoping, der 

gjorde kineserne rige og nu skal Xi Jinping have æren for at bringe Kina på højde med andre 

supermagter. 

Men hvordan opstod hele halløjet med, at borgerne i Hong Kong nu står i fare 

for at miste deres borgerrettigheder. Det kom sig af, at Storbritannien i 1898 indgik en 99-

årig lejekontrakt med Kina om leje af landområder omkring Hong Kong. Reelt en udløber 

af den såkaldte Opiumskrig mellem Kina og Storbritannien. Op til briternes tilbagelevering 

af Hong Kong i 1997 forhandlede Margaret Thatcher og Deng Xiaoping sig frem til en aftale, 
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som skulle sikre Hong Kong-borgerne forholdsvis frie rettigheder i en 50-årig periode. Det 

kinesiske styre har imidlertid for længst ændret holdning og har løbende indskrænket 

byens indbyggeres rettigheder. Dels har man i 2014 ændret valgloven, som gør det svært, 

grænsende til umuligt for byens borgere at vælge et frit og uafhængigt styre. Dels har 

Beijing sørget for at Carrie Lam, en tro partisoldat, marionet på moderne dansk, er blevet 

valgt til regeringsleder i Hong Kong. Samme Carrie Lam har i 2019 lanceret en ny lov kaldet 

”Sikkerhedsloven”, som i korthed går ud på at kriminalisere og straffe enhver, der gør alt 

lige fra den mindste mishagsytring til egentlig terrorhandlinger mod det kinesiske styre. 

Endvidere sikrer loven, at byens borgeres muligheder for at vælge et frit parlament nu er 

helt illusoriske. Der var lagt op til parlamentsvalg i Hong Kong i september. Men Carrie Lam 

aflyste det med begrundelse i Covid-19 pandemien.2 

Midt i alle de begrænsninger, Covid-19 pandemien medfører, lykkedes det 

Jeanette Serritzlev at give de fremmødte 25 kredsmedlemmer en rigtig udmærket 

indføring i de problemer, som informationskrig indebærer, ikke kun for Hong Kong 

kineserne, men reelt set for os alle.  





F-16 - 40 år i Flyvevåbnet 

 

Til foredraget den 25. november var formanden forhindret, så mødet blev i 

hans sted myndigt ledet af Mikael Bondegaard, der kunne byde velkommen til et nyt 

medlem, Jacob Meldal. 

Foredragsholderne var de to F-16 piloter Svend Hjort (flyvernavn JOS) og 

Thomas Kristensen (flyvernavn MET). 

JOS, pensioneret oberst, er uddannet som testpilot og har mere end 5.000 

timer i mange forskellige flytyper. Han var den første ikke-amerikaner, der fløj F-16. Han 

har bl.a. været chef for F-16 Eskadrille 730 og for Flyvestation Værløse. MET er major - en 

del yngre (årgang 1969) og aktiv pilot med 3.800 flyvetimer på F-16 i bagagen. Han er 

måske den mest erfarne F-16 pilot i Danmark og har deltaget i alle Flyvevåbnets operative 

kampmissioner.  

I 1970'erne havde Flyvevåbnet 3 jagerflytyper F-104 Starfighter, F-35 Draken 

og F-100 Super Sabre, og de nærmede sig aldersgrænsen. I USA var man på det tidspunkt 

 
2 Parlamentsvalget er nu afholdt i december 2021. Men at tale om et frit og uafhængigt valg giver ikke 
mening. Forsamlingen er nu oppe på 90 medlemmer, hvoraf 20 kan vælges af byens borgere. 30 pladser 
er afsat til indflydelsesrige firmaer og de sidste 40 pladser vælges af en valgkomité på 1.500 Peking-tro 
partisoldater.  
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interesseret i et godt og "billigt" fly til supplement af deres tunge F-14 og F-15 jagerfly. 

Man udviklede to prototyper YF-16 fra General Dynamics og YF-17 fra Northrop. 

 

 
Oberst Svend Hjort 

 

Danmark, Norge, Holland og Belgien blev enige om at købe nye fly i fællesskab. 

Større ordre - lavere pris. Man kiggede på svenske Viggen, franske Mirage F1 og YF-16 som 

USA havde valgt efter konkurrence med YF-17. Beslutningsprocessen i de europæiske 

lande var overraskende hurtig. I Danmark havde forsvarsminister Orla Møller sat sig i 

spidsen for at få en hurtig afklaring. Første "basic" F-16 fly blev præsenteret i Europa i maj 

1975 - i Danmark på Flyvestation Værløse. De 4 europæiske lande valgte også F-16, og 

kontrakten på 348 fly blev underskrevet i juni 1975. Det indgik i kontrakten, at Danmark 

skulle stille en testpilot til afprøvning og færdigudvikling af flyet, og det blev den unge 

testpilot, JOS. 

Tests mv. skulle ske på det amerikanske flyvevåbens testcenter på Edwards Air 

Force Base i Californien. JOS blev 15. juli 1977 den første udlænding, der fløj F-16. Han blev 

straks begejstret for flyets fantastiske aerodynamiske egenskaber. Testcentret råder over 

et flyveområde større end Danmark. Det var ikke helt lukket af for civile, bl.a. gik dele af 

Death Valley gennem området. Visse steder er dalen 86 meter under havets overflade, så 

man kan i princippet flyve under havets overflade. Det var strengt forbudt. Om JOS 

prøvede, svæver lidt i vinden. 

Formålet med afprøvningerne var at sikre, at flyene levede op til kontraktens 

specifikationer og, om der skulle foretages justeringer til designet. Man skulle teste, hvilke 

våben flyet kunne bære (f.eks. 19 stk. 500-punds bomber). Kanonen skulle kunne affyres, 

når flyet bevægede sig med 2 gange lydens hastighed. Kunne det flyve og løsne våbenlast 

i kraftigt regnvejr? Man var i Alaska, hvor flyet skulle kunne starte efter 2 døgn i temperatur 



Side - 12 - af 30  

  

på -35 grader C. Flyet skulle også kunne modstå 9 G (9 gange tyngdekraften) i dyk eller drej 

med fuld last. Dette er en hård belastning af kroppen, selv om det oftest kun varer få 

sekunder. JOS blev udvalgt til disse tests - måske fordi han er forholdsvis kompakt; det ville 

være vanskeligere for en tynd bønnestage. Da første 9 G forsøg blev gennemført 

succesfuldt, blev JOS under samme flyvning beordret til at gentage manøvren og så endnu 

en gang, hvor han kom op på 10,3 G. Da han landede, var hans ryg så medtaget, at han 

formentlig havde fået flyveforbud i al fremtid, hvis han gjorde opmærksom på det. Så han 

bed tænderne sammen og holdt det for sig selv. 

Efter Edwards Air Force Base fortsatte man på Nellis Air Force Base med mere 

operative afprøvninger, og disse var overstået ved udgangen af 1980. JOS konkluderede at 

flyet levede op til specifikationerne, og prisen holdt. Det første af 58 danske F-16 fly blev 

leveret i 1980. JOS blev i 1979 chef for Eskadrille 730 (F-16) på Flyvestation Skrydstrup og 

senere chef for Flyvestation Værløse. 

 

 
Major Thomas Kristensen 

 

Efter pilotuddannelse i USA kom MET til Eskadrille 723 på Flyvestation Aalborg 

i 1993. Da man modtog F-16 var opfattelsen, at flyet var så avanceret, at det ikke ville 

kræve opdateringer. Men efter ca. 20 år tilsagde den teknologiske udvikling noget andet, 

og flyet gennemgik en levetidsforlængelse MLU (Mid Life Update). MET gennemgik de 

vigtigste ændringer. Det medførte bl.a. et helt nyt cockpit med tidssvarende instrumenter 

og stærkt forøget computerkraft. De første MLU-fly deltog på operationerne i Balkan. Man 

fik laser- og GPS styring - også på "gamle" bomber. Dette medfører en meget stor 

nøjagtighed i målet. Herved kan man bruge mindre bomber med lavere sprængkraft, så 

skader på omgivelserne minimeres. Nye kommunikations- og radarsystemer som LINK 16 
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gør, at man kan være i stadig kontakt med og elektronisk udveksle oplysninger med andre 

fly og operationscentre på jorden. MET viste en video, hvor en 500-lbs GPS styret bombe 

rammer midt gennem taget på en mindre bil (på øvelsesterrænet i Oksbøl). Man har også 

fået Night Vision Goggles, så man om natten kan se, hvad der foregår på jorden. 

Indskrænkningerne i Forsvaret medførte, at Eskadrille 723 blev nedlagt, så MET 

kom til Eskadrille 726 (der var den lokale "arvefjende" på Flyvestation Aalborg), der også 

blev nedlagt. MET måtte derefter fortsætte flyvningen fra Eskadrille 727 på Flyvestation 

Skrydstrup. 

Referenten synes, det bør nævnes, at MET også er forfatter. Han har bl.a. 

skrevet den meget læseværdige: "KYSSER HIMLEN - En Jagerpilots Historie" (Politikens 

Forlag 2017).  I 2019 udgav JOS og MET sammen "F16 - På Vingerne med Danske 

Jagerpiloter” (Lindhardt & Ringhof).  

Det er altid en fornøjelse at høre fra personer, der brænder for deres arbejde, 

og JOS og MET engagement smittede af på tilhørerne. De sluttede med følgende sentens: 

F-16. Anything else is rubbish! 

Lars Fynbo 

 


 

130. Stiftelsesfest i FOUAT-regi 

I det Herrens år 2021 er der henløbet ikke mindre end 130 år, siden man den 

9. december 1891 fandt på at stifte FOUAT på det grundlag, som løjtnant i Rytteriets 

Forstærkning, Christian Pedersen Dan, havde udtænkt.  

Mange brave mænd – og enkelte lige så brave kvinder – har i tidens løb været 

medlemmer af FOUAT i en af dennes kredse. 

Til erindring om foreningens stiftelse afholdes der hvert år i Københavns Kreds 

en fest, som nu om stunder nemt kan forveksles med en julefrokost, hvor menuen står på 

gule ærter med flæsk og det hele. Dertil æbleskiver med tilbehør og kaffe avec bagefter. 

Det var nemlig det, der skete den 9. december 2021. Den del var et rigtig fornøjeligt 

arrangement, som hele 34 medlemmer deltog i; og havde det ikke været for Corona-

virussen havde vi kunnet være 39 deltagere. Maden var ganske fin, og resten af 

eftermiddagen gik med hyggeligt samvær.  

De reelle forskelle mellem en julekomsammen og Stiftelsesfesten skal søges i 

to særlige forhold. Det ene er, at man ved stiftelsesfesten tager FOUAT’s fine sølv-flagstang 

ud af gemmerne og lader flaget vaje de timer, Stiftelsesfesten foregår. 



Side - 14 - af 30  

  

 
Oberst Erling Flebbe og major Jørgen Houlberg Nielsen forbereder kranselægningen 

 

Det andet er, at næsten hele den fremmødte medlemsskare tog opstilling ved 

Monumentet over Danmarks internationale indsats siden 1948 og der deltog i en 

ceremoni, hvor FOUAT lagde krans ved monumentet. Det er en tradition, som 

forhenværende formand for Københavns Kreds, major Jørgen Larsen, indstiftede i 2011 

med første kranselægning den 8. december det år. Traditionen er blevet holdt i hævd lige 

siden. En smuk ceremoni. Det vides, at den påskønnes af såvel kredsmedlemmerne som af 

kommandanten i Kastellet. 

Erling Flebbe 


Pistolskydning 

Året 2021 har været et år med mange opgaver og møder for Skydeudvalget, og 

som det også fremgår af FOUAT MEDDELELSER. Men nu er det hele på plads for de 15 

skytter, der ønskede at fortsætte i en civil skytteforening på Hanebjerg Skyttecenter. 

Indmeldelser i Skyttelauget samt godkendelser fra politiet er på plads. 

Pistolbanen er valgt og det med en speciel tilladelse til afvikling af skydninger på forskellige 

afstande. 

Vi er meget tilfredse med de fine forhold på den overdækkede skydebane med 

opholdslokale, køkken samt toilet i tilknytning dertil.  

Landsskydningen var den eneste skydning, der blev afviklet i 2021 og med et 

hæderligt resultat set i lyset af, at vi ikke har trænet i 2 år. Vi ser også frem til, når vi starter 
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op i april at kunne gennemføre vore egne kredsskydninger med nye pistoler af mærket 

Walter, der bliver indkøbt af Skyttelauget. 

Per Kristian Madsen, Kaptajn (pens.) 
Skydeudvalgsformand FOUAT 


 

Mærkedage i Københavns Kreds 

Premierløjtnant Leif Christensen fyldte 75 år den 18. januar 2022. 

Leif Christensen er oprindeligt uddannet værktøjsmager, men valgte 

efter indtræden i Flyvevåbnet at gå officersvejen. Han kom til 

operativ tjeneste ved HAWK-raketterne og blev uddannet Tactical 

Control Officer (TCO). Leif fandt imidlertid, at mulighederne i 

raketluftforsvaret var for begrænsede. Han valgte derfor at skifte 

levevej og tog en Medif/Mefa eksamen (Lægemiddelindustrien) - og 

en Merkonomeksamen i marketing.  Med den nye baggrund blev Leif 

salgskonsulent for en række forskellige medicinalfirmaer og har 

været tilknyttet danske såvel som internationale koncerner, indtil han gik på pension i 

2011. Leif Christensen blev medlem af Københavns Kreds i 2011. 


 

Flyverløjtnant-I af reserven, Finn Røgild, fyldte 80 år den 7. februar 

2022. Finn fortæller her om sin karriere: ”Dengang jeg kom hjem til 

mine forældre og sagde, at jeg ville være jetpilot, sagde de: ”Du er 

ikke gammel nok, så vi foreslår, at du tager en uddannelse, så du har 

noget at falde tilbage på”. Medvirkende til deres skepsis var nok 

også, at man ret ofte i Jyllands-Posten så overskriften: Dagens jet-

uheld! Det var en overdrivelse, men der var mange. Jeg kom i lære 

som elektriker. Da jeg blev 18 år, kom jeg i en kamppatrulje i Hjemmeværnet. Da læretiden 

var ovre, havde jeg været til optagelsesprøve i Flyvevåbnet, bestod og skulle starte på Avnø 

2 dage før jeg fyldte 21 år. Jeg var den ældste, da flere kun var 18 år. Men det viste sig at 

være en fordel i Canada, hvor jeg var gammel nok til at gå på værtshus. Jeg fløj Chipmunk 

på Avnø, og igen på Centralia Ontario, Harward på Moosejaw Saskatchewan og T-Bird på 

Gimli Manitoba. Hjemme igen T-Bird på Aalborg og sluttede af i Flyvevåbnet efter godt 6 

års tjeneste med små 4 år på Hunter i Esk. 724 (Lørne) på Skrydstrup. Efter min tid i 

Flyvevåbnet fortsatte jeg med civil flyvning i Sterling Airways med Caravelle, B727, DC8 og 

B737 – i alt blev det til 37 år i Sterling. Efter pensionering flyver jeg små-fly for sjov. Danske 

KZ VII på Ringsted og Zonen KZ III ambulancefly fra 1946 på Andelslandsbyen Nyvang ved 
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Holbæk. Jeg har små 23.000 flyvetimer”. Finn er en af kredsens flittige pistolskytter. Han 

har været medlem af Københavns Kreds siden 2010. 

 


 

Orlogskaptajn Claus Haas (HAS) fylder 75 år den 2. marts 2022. 

Efter udnævnelse fulgte tre års sejlende tjeneste med søværnets 

enheder. I 1974 påbegyndtes uddannelsen til helikopterpilot 

efterfulgt af 28 år på Flyvestation Værløse med stillinger 

tilknyttet helikopterflyvning, herunder ved Søværnets 

Flyvetjeneste, ESK 722 og O-afdelingen kun afbrudt af en treårig 

periode som adjudant for Inspektøren for Søværnet. HAS har 

fløjet Alouette III, LYNX og S-61, hvilket udover flyvning i 

Syddanmark også indebar flyvning fra inspektionsskibe ved 

Færøerne og Grønland. HAS blev forsat fra Søværnet til Flyvevåbnet i 1989 og i 1998 tilbage 

til Søværnet. Tjenesten i FLV omfattede bl.a. tjeneste som adjudant for HKH Prins Henrik. 

Fra 2003 indtil pensionering var han sagsbehandler på Nato Infrastruktur først i FKO og 

derefter i FBE. Karrieren sluttede i 2007 i Hjørring. 


 

Premierløjtnant af reserven, cand.jur. Per Brix Knudsen fylder 

80 år den 5. marts 2022. Per Brix gjorde militærtjeneste i Danske 

Livregiment. Han blev i slut 1980’erne direktør for EU’s anti-

svindel koordinations enhed, på engelsk "Anti-Fraud 

Coordination Unit" (UCLAF). Posten beklædte han indtil 1999. 

Per Brix har et mangeårigt medlemskab af Københavns Kreds bag 

sig. Han blev forretningsfører for kredsen i 2009 og har beklædt 

den post lige indtil 2020. Per Brix er fortsat medlem af 

kredsbestyrelsen, idet forretningsførerhvervet indeholdt en 

dobbeltfunktion, hvoraf den ene var at holde styr på kredsmedlemmernes betalinger for 

deltagelse af diverse arrangementer. Den del ønskede Per Brix at trække sig fra. Den anden 

del, som Per Brix stadigvæk varetager, handler om logistik og består i indkøb af skarpe 

genstande til natmaden i Hestestalden. Per Brix har endvidere i mange år ydet kredsen den 

støtte, det har været løbende over årene at give en hånd med ved borddækningen i 

forbindelse med arrangementerne i Hestestalden. Per Brix må rangsmæssigt i det stykke 

så ganske afgjort have æren af at kalde sig ”taffeldækker af 1. grad af reserven.” 
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Major Erik Tranberg-Hansen fylder 90 år den 10. marts 2022. Erik 

Tranberg, som han kaldes i daglig tale, har et meget langt 

medlemskab af Københavns Kreds bag sig. Han kendtes gennem 

mange år som en habil pistolskytte. Erik Tranberg er ikke længere 

så godt gående og holder derfor lav profil med hensyn til kredsens 

aktiviteter. Erik Tranberg har i mange år troligt — og til alle øvrige 

deltageres store glæde — stillet op og givet en hånd med i 

forbindelse de praktiske gøremål, der er forbundet med 

arrangementerne i Hestestalden. Den form for bistand giver — 

som for Per Brix’ vedkommende — ret til at bære titel af ”taffeldækker af 1. grad af 

reserven.” Erik Tranberg er en sjælden type, idet han er noget af det mest venlige og 

joviale, man overhovedet kan rende ind i. Han er begavet med et lyst sind og virker derfor 

altid til at være i godt humør og har valgt at se tingene fra den lyse side. Erik Tranberg har 

aner ovre på de tidligere danske Jomfruøer, hvilket han glad fortæller om, når lejlighed 

gives. Han har i den forbindelse foretaget mange rejser dertil for dels at feriere, dels for at 

besøge fjerne slægtninge. 


 

Major Bo Madsen fylder 80 år den 16. marts. Han begyndte i 

flyvevåbnet i 1960 og blev flytelegrafist i 1961. Han blev optaget 

på Flyveskolen på Avnø i 1963 sammen med 24 andre. 6 bestod, 

Bo Madsen var ikke imellem dem. Han kom på Forsvarets 

gymnasium 1965-1968. Herefter Flyvevåbnets Officersskole 

(FLOS) 1968-1971. Efter officersskolen fungerede han som 

Taktisk Control Officer i HAWK. 1976 blev han faggruppeleder i 

operative fag på Flyvevåbnets Specialskole. 1978 kom han til 

Chefen for Flyvevåbnet med uddannelse som speciale. I 1980, efter 20 år i forsvaret, gik 

han ud i det private erhvervsliv. Han blev ansat som uddannelseschef og senere 

personalechef i Magasin du Nord i årene 1980-1986. Han blev herefter headhunter til 

Scandinavian Executive Search. Samtidig underviste han i ledelse på Handelshøjskolen og i 

Dansk Management Center. Efter 13 år i det private erhvervsliv kom Bo Madsen i 1993 

tilbage til Flyvevåbnet, hvor han på FLOS blev faggruppeleder og underviste i ledelse for 25 

officershold og 13 VUT hold fra 1993-1999. Han kom herefter til at være den, der tog sig af 

de praktiske opgaver, der var forbundet med overflytningen til Karup af såvel Flyvevåbnets 

Sergent- og Reserveofficersskole som senere Flyvevåbnets Specialskole. Han fungerede 

som CH/U begge steder. Bo Madsen blev medlem af FOUAT i 1991, hvor han deltog i 100-

års jubilæet. Bo Madsen blev pensioneret fra Flyvevåbnet i 2002. Fra 2012 til 2013 var Bo 
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Madsen revisor for Københavns Kreds, derefter blev han i de følgende 8 år, nemlig fra 

2013-202, indvalgt i FOUAT Københavns Kreds’ bestyrelse. 

 


 

Major Erik Hallam, M. af I. fylder 95 år den 20. marts 2022. 

 


 

Generalmajor Lars Christian Fynbo fylder 75 år den 29. marts 

2022. Fynbo har en agtværdig militær karriere bag sig. Han 

indledte sin tid i Dronningens klæder med at blive reserveofficer 

i Flyvevåbnet. Efter en tur med studier i litteratur gik han på 

Flyvevåbnets Officersskole, som han klarede så strålende, at han 

tildeltes H.M. Dronningens æresdolk. Derefter startede som 

operativ i HAWK-eskadrillerne og kom senere over i logistik, hvor 

han via jobbet som kontorchef for materielkontoret i 

Forsvarsministeriets Departement kom til at beklæde stillingen 

som chef for Flyvematerielkommandoen. Inden da havde han 

repræsenteret det danske Forsvar som forsvarsattaché ved de danske ambassader i 

Washington i USA og Ottawa i Canada. Inden for det danske Forsvar sluttede Fynbo sin 

karriere som fagstabschef for Materielstaben i Forsvarskommandoen. Sine over 40 år i 

Forsvaret sluttede han af med en topstilling i NATO i og med, at han blev leder af det team, 

der arbejdede med at implementering af Air to Ground Surveillance, et system, hvor man 

fra fly i luften har mulighed for at indhente informationer om nær sagt alle aktiviteter på 

jord- og havoverflade. Informationer som militære chefer kan bruge til at føre egne 

tropper. Lars Fynbo blev medlem af Københavns Kreds i 2007. 


 

Landinspektør Knud Villemoes Hansen, også kaldet KV, fylder 80 år den 19. april 2022.  

 


 

Løjtnant i Hjemmeværnet Torben Nørgaard fylder 70 år den 29. april 2022. Torben 

Nørgaard har i sin allerførste tid i Forsvaret gjort tjeneste ved Den Kongelige Livgarde i 
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1972-73. Han er derefter gået over i Hjemmeværnet med 

tilknytning til Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-

Falster, hvor han i 2017 sluttede som løjtnant. I det civile har 

Torben Nørgaard været bankmand og rundede sin løbebane af 

med at være bankrådgiver og filialchef. Han blev medlem af 

Københavns Kreds i 2019. 

 

 

 

 

Københavns Kreds ønsker alle fødselarer hjerteligt tillykke! 

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! 

I dag, tirsdag den 1. februar 2022, er næsten alle COVID-19 restriktioner 

ophævet. Det betyder forhåbentlig, at vi igen kan gennemføre et ”helt år” i FOUAT-regi 

med generalforsamling, sommerudflugt, virksomhedsbesøg, foredrag og pistolskydning. 

Jeg håber, at alle er kommet godt igennem de seneste to års udfordringer og er klar til at 

støtte op omkring kredsens aktiviteter i 2022. 

Vi lægger ud med årets generalforsamling, der afholdes onsdag den 2. marts 

kl. 19:30 på Skovsøgård i Slagelse. Holger vil sende indkaldelsen til jer alle, men for en 

sikkerheds skyld er den også gengivet herunder. 

mailto:tonni.schumann@gmail
mailto:h.janns42@gmail
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Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 2. marts 2022 kl. 19:30 

på Skovsøgård, Skovsøvej 10, 4200 Slagelse. 

 

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling med følgende dagsorden: 

1.  Formandens beretning om kredsens virksomhed i 2021. 

2.  Kredsens virksomhed i 2022. 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4.  Fastsættelse af medlemskontingent. 

5.  Valg jfr. vedtægterne: 

 a.  Bestyrelsesmedlem for to år: Søren Nør er villig til genvalg. 

 b.   Bestyrelsesmedlem for to år:  Pt. ingen emner. Forslag modtages gerne. 

     c.  En revisorsuppleant for to år:  Bestyrelsen foreslår Peter Thomsen. 

6.  Behandling af to forslag fra repræsentantskabet. 

7.  Behandling af forslag fra bestyrelsen. 

8. Behandling af indkomne forslag. 

9.  Eventuelt. 

 

Forslag til dagsordenens pkt. 8. samt tilmelding til generalforsamlingen skal 

være Holger Janns i hænde senest onsdag den 23. februar 2022. Efter generalforsamlingen 

er foreningen vært ved et varmt måltid mad. 
 

Vel mødt 
Tonni Schumann 

Kredsformand 
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Pistolskydning 

Igen i år gennemfører vi pistolskydninger på skydebanen i Søskoven ved Sorø.  

Jesper Keincke vil stille pistoler m.m. til rådighed (husk høreværn), og vi har lavet en aftale 

om at skyde på følgende dage: mandag den 16. maj, søndag den 12. juni og mandag den 

20. juni kl. 18:30-21:00 samt mandag d. 15. august og søndag den 21. august kl. 18:30-

21:00.  

Vi afslutter med Landspræmieskydning med tilhørende skydefrokost søndag 

den 28. august kl. 09:00-12:00. Vi håber at se rigtig mange til årets skydninger. 

 
Sorø Skytteforenings hyggelige pistolbane (Fotos: Tonni Schumann) 

 

 


Sommerudflugten. 

Vi planlægger på, at sommerudflugten i år går til Kalundborg med rundvisning 

i byen og efterfølgende frokost. Så sæt ”x” i kalenderen søndag den 7. august.                                      
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Vor Frue Kirke i Kalundborg 

 (Foto fra Internettet) 


Foredrag m.m. 

Vi planlægger tre foredrag i løbet af sæsonen – et i april, et i september, hvor 

vi også markerer kredsens stiftelsesdag samt et i november. Derudover har Helle 

Jürgensen lovet os et besøg og en rundvisning på Slagelse Kloster, som vi håber kan 

gennemføres i juni måned.  

I vil høre nærmere, når planlægningen er på plads. 

 
Slagelse Kloster 

(Foto fra Internettet) 

Det var ordene for nu. Velkommen til et godt og begivenhedsrigt 2022. Vi ses 

til generalforsamlingen den 2. marts. 

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 

 

DØDSFALD  
 

Major Egon Aaskov døde den 23. december 2021 efter kort tids sygdom, 94 år 

gammel. Majoren var Ridder af Dannebrog, Frimurer af 10. Grad, medlem af Fynske 

Livregiments Skipperlav og tidligere lokalpolitiker, m.v. 

 

 
Major Egon Aaskov 

 

Major Egon Aaskov blev bisat fra Pårup Kirke i Odense, den 7. januar 2022. 

Det blev en smuk mindeceremoni. Sognepræsten sagde blandt andet: ”Hvis vi andre kunne 

få samme aftale med Vorherre som major Egon Aaskov, så burde vi betragte os som 

værende heldige!   Efter et 94 år langt og oplevelsesrigt liv at kunne lægge sig til hvile efter 

kort tids sygdom”. 

 Præsten rundede af med at sige ”Soldaten er trådt af”, og så lød tonerne af 

trompetmusik ”The Last Post”. 

mailto:
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Egon Aaskov var et trofast og loyalt medlem af Fynske Kreds igennem årtier. 

Han deltog senest ved vores julefrokost 2021 - blot 14 dage inden han døde. 

Han fungerede i mange valgperioder som kredsens omhyggelige revisor. Men 

også som dirigent ved vores generalforsamlinger var han eminent. Han satte sit personlige 

præg på opgaven med sine lune vittigheder, som vi alle elskede. 

Egon viede sit professionelle liv til Forsvaret. Han blev kendt som en dygtig og 

retlinet officer. Derfor fik han en flot karriere med deraf følgende betroede stillinger. 

Efter studentereksamen i Sønderborg og overstået værnepligt, blev Egon 

officer af A-linjen ved Fynske Livregiment indtil 1955. Derefter kom han til 

Forsvarsministeriet, og efter turen som lærer ved Kornetskolen ved Kronborg blev han 

udnævnt til chef for hærstabens E-sektion. I den forbindelse var Egon Aaskov sammen med 

oberst Lunding, med til at kommunikere med amerikanerne under Cuba-krisen i 1962. Et 

ærefuldt hverv. 

1964 blev Egon Aaskov udsendt som kompagnichef på Cypern med Hold 1, 

UNFICYP - altså ved det allerførste danske kontingent i brændpunktet. 

 

 
Major Egon Aaskov var kompagnichef på Cypern 1964. 
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Flere tillidsposter fulgte ved NATO’s hovedkvarter i Karup og i Kolsås ved Oslo.  

Herefter vendte han tilbage i 1972 til Fynske Livregiment, hvorfra han blev pensioneret 

som 55-årig i 1982. 

I årene der fulgte efter tjenesten i Forsvaret, blev Egon Aaskov ansat ved 

Danske Jordbrugsteknikere, og senere som konsulent hos Nordisk Landbrugsskole. 

Fra 1966 til 1970 var han valgt til Pårup Kommune, opstillet for Venstre. 

Vi kommer til at savne Egon Aaskov i vores midte. Tankerne går nu til familien. 

 

Æret være Egon Aaskovs minde! 

 

På bestyrelsens vegne 

Palle Christiansen, kaptajn 

 

 

 

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  

 

Kro og kirke. 

Der blev ikke noget hyggeligt samvær på Duus's Vinstue, da Hjemmeværnet 

måtte aflyse nytårsgudstjenesten på grund af Corona-situationen. 

Første kranselægning på Søndre kirkegård den 24. december kl. 08:00. 

Jeg ankom kl. 07:30 til en tom kirkegård, og kl. 08:15 var ingen ankommet. Jeg 

gik til graven, og så at en krans fra Forsvarsbrødrene var lagt dér - så det var den 

mindehøjtidelighed! 

Anden kranselægning på Almenkirkegåden den 24. december kl.16:00. 

Vi var samlet ca. 30 mennesker omkring Mindeparken. Her bød oberstløjtnant 

Jan Johansen velkommen. Derefter sang vi ”Den yndigste rose er fundet” med 

efterfølgende andagt ved sognepræst Anders Jensen. Kranselægning ved oberstløjtnant 

Jan Johansen, trompetsolo ved Christian Thomsen og fællessang ”Altid frejdig når du går”. 

Afslutning ved oberstløjtnanten, hvor han takkede alle deltagerne, som er medvirkende til 

at højtideligholde og ære de danskere, der mistede livet i kamp eller fangenskab under 

Anden Verdenskrig. 
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Kranselægning i Mindeparken, oberstløjtnant Jan Johansen 

 (Foto: Alex Hansen) 

Nu var jeg kommet i julestemning. 


 

Foredrag og rundvisning vedrørende Churchill-Klubben. 

Vi er inviteret til rundvisning på Aalborg Kloster og foredrag om Churchill-

Klubben, som var den første danske modstandsgruppe, oprettet på Aalborg Kloster i 

december 1941 under Anden Verdenskrig. 

Der er 2 rundvisninger, den 8. marts kl. 16:00 til 17:30 og igen kl.19:00 til 20:30. 

Prisen er kr.100,00. 

Hurtig tilmelding: info@aalborgkloster.dk. 

 

 
Udstilling om Churchill-Klubben på Aalborg Kloster 

 


mailto:info@aalborgkloster.dk
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Formandsberetning for 2021 for Nordjyske Kreds 

Marts 

17. Repræsentantskabsmøde i DsS. 

April 

9. Mindehøjtidelighed ved Kornet Frode Munch Vesterbys grav på Almen kirkegården. 

Mindehøjtidelighed på Sønder Nissum Kirkegård på 80 års dagen for P/O Harold Peter 

Griffith Jones (pilot) RAF 18 Sqdn. 

Maj 

5. ”Aalborg under besættelsen”, byvandring hvor vi ”besøgte” husene, hvor den tyske 

værnemagt holdt til, Gestapos hovedkvarter i Nordjylland, der lå ved Højskolehjemmet, 

Birks Missionshotel, som var tyskernes militære hovedkvarter fra april 1941 samt 

Helligånds Klosteret hvor Churchill-klubben, Danmarks første modstandsgruppe, holdt til. 

Efter at have set mindeplader for faldne modstandsmænd, sluttede turen ved Niels Erik 

Vangsteds grav på Almen Kirkegården. 

6. Mindehøjtidelighed i Lundby Krat, hvor Hjemmeværnsdistriktet altid står for 

arrangementet, var ikke som vanlig, da man på grund af Coronaen ikke havde udsendt 

indbydelse, men vi var der. Furreby Kirkegård, på 80 årsdagen for Sgt. Wallace Patrick 

Hannigan’s død. På Frederikshavn Kirkegård lagde vi blomster ved graven på 80 års dagen 

for F/Sgt. Kenneth John Hurts og de andre flyvere, der mistede livet under Anden 

Verdenskrig. 

15. Genforeningen. Arrangementet startede med en mindegudstjeneste i Næsborg Kirke 

ved sognepræst Torben Haahr. Derefter kørte vi til Tolstrups Forsamlingshus, hvor tidligere 

formand for Folketinget Christian Mejdahl fortalte om Genforeningen. 

Juni  

7. Årligt møde med garnisonskommandanten. 

15. Valdemarsdag i Aalborg. 

Juli 

2. Gardenparty. Dansk Amerikansk Klub inviterede os til gardenparty på Aalborgs Forsvars- 

og Garnisonsmuseum. 

3. Kampen ved Lundby. Mindedag for træfningen den 5. juli 1864. 
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August 

14. Kaptajn Per Ehrhorn afgået ved døden. 

20. Kaptajn Per Ehrhorn bisættelse. 

22. Blokhus Fly-In med eftermiddagskaffe på Baaken nr.1. 

24. Hadsund. Koncert med Prinsens Musikkorps. 

September 

5. Flagdag først i Jammerbugt Kommune derefter til Forsvars- og Garnisonsmuseet til 

Kranselægning. Derefter til parade på Gammel Torv. 

15. Vikingemarked i Sebbersund. 

18. Besøg ved Bunkermuseet i Hirtshals. 

Oktober 

6. Repræsentantskabsmøde i Odense. 

26. Trænregimentets årsdag på Slotspladsen i Aalborg. 850 soldater deltog. 

November 

3. Sandheden om Nordkorea - foredrag af Frode Jesper Grønkjær. 

6. Ålestrup. Allehelgensdag mindedag for RAF-flyverne, der mistede livet under Anden 

Verdenskrig. 

11. Invitation til militær nytårsgudstjeneste. Våbenstilstandsdag, hvor vi hvert år mødes i 

Løgstør og lægger en krans ved mindesmærket for Viktoriakorsmodtager Sg. Jørgen Chr. 

Jensen (VC 1988). Klaverkoncert med pianist Mogens Dalsgaard. 

December 

24. Kranselægning på Wt/O Artur John Dale’s grav på Søndre Kirkegård. Kranselægning i 

Mindeparken for de faldne under Anden Verdenskrig. Velkomst ved oberstløjtnant Jan 

Johansen. 


Generalforsamling. 

FOUAT Nordjyske Kreds afholder generalforsamling onsdag den 23. marts 2022 

på Motel Europa, Hobrovej 890, Ellidshøj, 9230 Svenstrup J. 

Vi mødes kl. 17:00, hvor formanden byder velkommen. 

Kl.17:15-17:55 Generalforsamling med følgende dagsorden: 
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1. Valg af dirigent. 

2. Beretning ved formanden, afdøde medlemmer mindes. 

3. Virksomheden i det kommende år. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

5. Fastlæggelse af kontingent for næste år. (2023) 

6. Valg. 

a. Valg af formand. 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

c. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

d. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

e. Valg af fanebærer KN. Jørgen Østergaard og KO. Kurt Verner 

Olsen. 

7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være 

formanden i hænde senest den 1. marts 2022. 

8. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen. 

9. Eventuelt. 

Kl. 19:00 Middag. 

Kaffe og kammeratligt samvær. Tilmelding til formanden på telefon 4091 5588 

eller e-mail til franzstrehle@yahoo.dk senest den 15.marts 2022. Pris for middag og kaffe 

kr. 176,00. Drikkevarer for egen regning. 

Franz Strehle 

 

 

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER  
  DEADLINE  UDSENDELSE  

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

MEDDELELSER Nr. 244 (Juli-august 2022) 01 JUN 2022 15 JUN 2022 

MEDDELELSER Nr. 245 (September-oktober 2022) 01 AUG 2022 15 AUG 2022 

MEDDELELSER Nr. 246 (November-december 2022) 01 OKT 2022 15 OKT 2022 

MEDDELELSER Nr. 247 (Januar-februar 2023) 01 DEC 2022 15 DEC 2022 

   

 

 

mailto:franzstrehle@yahoo.dk
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OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER 

Hvad  Hvem  Hvor  Hvornår  

Generalforsamling Københavns Kreds Kastellet 17 FEB 2022 – 19:00 

Generalforsamling Fyns Kreds Dannevirke Soldaterhjem 24 FEB 2022 -  18:00 

Foredrag Københavns Kreds Kastellet 03 MAR 2022 – 19:00 

Generalforsamling Midt- og Vestsjælland Skovsøgård, Slagelse 03 MAR 2022 - 19:30 

Foredrag og rundvisning Nordjyske Kreds Aalborg Kloster 08 MAR 2022 – 16:00 

Foredrag og rundvisning Nordjyske Kreds Aalborg Kloster 08 MAR 2022 – 19:00 

Foredrag Københavns Kreds Kastellet 17 MAR 2022 – 19:00 

Generalforsamling Nordjyske Kreds Motel Europa, Svenstrp J. 23 MAR 2022 – 17:00 

Klipfiskfrokost Københavns Kreds Kastellet 06 APR 2022 – 12:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 12 APR 2022 – 09:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 26 APR 2022 – 09:00 

Repræsentantskabsmøde Landsledelsen Odense 28 APR 2022 – 10:00 

Nytårsgudstjeneste Folk og Sikkerhed Kastelskirken 29 APR 2022 – 14:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 10 MAJ 2022 - 09:00  

Pistolskydning Midt- og Vestsjælland Søskoven, Sorø 16 MAJ 2022 – 18:30 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 24 MAJ 2022 – 09:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 07 JUN 2022 – 09:00 

Pistolskydning Midt- og Vestsjælland Søskoven, Sorø 12 JUN 2022 - 18:30 

Pistolskydning Midt- og Vestsjælland Søskoven, Sorø 20 JUN 2022 – 18:30 

Sommerudflugt Midt- og Vestsjælland Kalundborg 07 AUG 2022 -  

Pistolskydning Midt- og Vestsjælland Søskoven, Sorø 15 AUG 2022 – 18:30 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 16 AUG 2022 – 09:00 

Pistolskydning Midt- og Vestsjælland Søskoven, Sorø 21 AUG 2022 – 18:30 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 23 AUG 2022 – 09:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 20 SEP 2022 – 09:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 27 SEP 2022 – 09:00 

 

 

 

 

                Redaktionen afsluttet den 6. februar 2022 


