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Gaslækagen ved Nord Stream 2 set fra Forsvarets F-16 afvisningsberedskab på Bornholm (Foto: Forsvaret)
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Kontingent 2023
På den ekstraordinære generalforsamling, der blev gennemført den 6. oktober 2021,
blev det vedtaget, at medlemmerne af FOUAT Københavns Kreds ikke skulle betale
kontingent i 2022. Begrundelsen for den beslutning var, at kredsens medlemmer på grund
af de mange aflysninger, der var sket som følge af Covid-19 pandemien, var blevet snydt
for så mange arrangementer, at det mere eller mindre udgjorde, det man ville have fået
for et års kontingentindbetaling.
Snart rinder året ud og 2023 står for døren.
Vi beder derfor om at kredsmedlemmerne straks efter nytår, altså først på året 2023,
indbetaler kontingentet. Det bedes man gøre ved at indbetale 200,- kr. på kredsens
bankkonto, Danske Bank, reg.nr. 1551 kontonummer 1127 7322.
Kontingentet blev sidste gang sat op i år 2000 fra 100,- kr. til 150,- kr. årligt (se
MEDDELELSER nr. 111 fra Maj-Juni 2000). Ergo har Københavns Kreds’ årskontingent
været uændret 150,- kr. i 22 år fra 2000 til og med 2021. 2022 var som bekendt
kontingentfrit. Men nu er vi nødt til at justere og beder om, at I indbetaler 200,- kr. i
kontingent for 2023.

Foredragsrække 2022-II
Der vil sædvanen tro efter foredrag være et efterfølgende traktement i Hestestalden
til en kuvertpris á kr. 150.
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 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.
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Som nævnt i MEDDELELSER Nr. 245 er det helt klart uroen i forbindelse med krigen i
Ukraine, som optager sindene. Vi kommer tilbage til den situation i løbet af
foredragsrækken.
Selv om dette er November-December 2022 nummeret, tillader jeg mig at erindre om
de to foredrag, som løber af stablen i Københavns Kreds i oktober 2022. Det gør jeg af to
grunde. Dels fordi der er sket ændring på det ene og dels fordi, de begge helt klart har
bæring på, hvad der sker i det østlige Europa.

Oberstløjtnant Kai Prozeske

For det første har vi den herværende tyske forsvarsattaché, oberstløjtnant Kai
Prozeske, som vil fortælle om Bundeswehr i de kommende år. Der må jo skulle ske nye ting
efter forbundskanslerens omkringvending for et par måneder siden. Da Ursula von der
Leyen var tysk forsvarschef tillod den tyske generalinspektør for Bundeswehr (pendant til
den danske forsvarschef) under en militærparade at udtale, at i det tyske forsvar virker
sådan set halvdelen af udstyret - og ikke mere. Det var naturligvis noget af en udmelding,
men den var korrekt. Det vil være interessant at høre, hvad oberstløjtnant Prozeske vil
fortælle os. Men et nyt eller rettere genopbygget stort forsvar som det tyske, ordner man
ikke over en weekend. Det tager lang tid. Foredraget holdes på engelsk og det sker torsdag
den 13. oktober.
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For det andet skulle vi have haft foredrag om situationen i Ukraine af en ekspert på
området. Lovning om at møde frem blev givet i maj måned, men blev for ikke så længe
siden trukket tilbage. En ny og meget kyndig foredragsholder på området sprang til, men
sprang i mål. Det kan være lettere anstrengende at holde snorene stramme. Men nu har vi
så en ny dreng i klassen, som er blevet anbefalet af en tidligere foredragsholder, der har
gjort sig positivt bemærket i Københavns Kreds. Det drejer sig om kaptajnløjtnant
Alexander With, der har studeret ved Center for War Studies.

Kaptajnløjtnant Alexander With

Men Alexander With vil gerne have lov til at justere på emnet. Han ønsker at nærme
sig forholdene i Ukraine ved torsdag den 27. oktober at holde et foredrag, der — som
Alexander With forklarer det — fokuserer på de sømilitære aspekter af Ukrainekrigen. Han
vil komme ind på, hvilke læringspunkter der er i konflikten, og hvad det betyder for de
sikkerhedsmæssige forhold i Østersøen. Han vil også i foredraget komme ind på andre
domæner, men primært hvor de er relateret til det maritime. I den efterfølgende
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spørgeperiode må kredsmedlemmerne gerne spørge bredere end søkrigen. Spørgsmålene
vil blive besvaret, men de dele vil ikke være indeholdt i hans oplæg.

Finland og Sverige er på vej ind i NATO, hører vi. Men hvor er vores nabolande, og
hvor er NATO i processen?

Ambassadør Harry Kämäräinen

Københavns Kreds vil gerne vide noget om, hvad der sker i begge lande. I første
omgang har vi været så heldige at få den herværende finske ambassadør ,Harry
Kämäräinen, til at foredrage for os. Han vil fortælle om forholdene i et finsk perspektiv.
Også dette foredrag vil blive holdt på engelsk. Fra ambassaden har man givet udtryk
for, at ambassadørens oplæg vil være kortere, end vi plejer. Man mener at hans indledende
runde kan gøres på en halv time. Det foregår torsdag den 10. november.
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Til at holde foredrag i samme måned, altså torsdag den 24. november, har vi
forsvarschefen, general Flemming Lentfer.

General Flemming Lentfer

Han vil (indtil videre i hvert fald) fortælle os om, hvor det danske forsvar styrer hen
de næste 10 år. Vi er alle bekendt med, at man fra politisk hold i lyset at udviklingen i
Ukraine viser forsvaret større interesse end på noget tidligere tidspunkt de seneste 60 år.
På det seneste har vi gasballaden syd for Bornholm, hvad det udvikler sig til står i
skrivende stund (28. september 2022) hen i det uvisse.
Erling Flebbe


Stiftelsesfest
Torsdag den 8. december kl. 12:00 2022 agter vi at fejre foreningens stiftelsesdag i
Københavns Kreds.
Det er blevet en god indarbejdet tradition, at Københavns Kreds på FOUAT’s vegne
lægger krans ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948. Derfor
starter vi arrangementet igen i år i det nordøstlige hjørne af Kastellet, hvor monumentet
er. Derefter går vi over til Nordre Magasin op ad trapperne til Spisestuen på 1. sal, hvor vi
regner med at kunne sætte os til bords og spise en god gang Gule Ærter med flæsk og
medisterpølse m.v. Måltidet rundes af med æbleskiver, hvortil der skænkes solbærrom. Vi
slutter arrangementet af — igen traditionen tro —med at der serveres kaffe/avec i
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Hjørnestuen. Pris pr. deltager er kr. 300,-. Tilmelding til deltagelse i stiftelsesfesten til
kredsformanden ikke senere end tirsdag den 29. november kl. 12:00.

Nyt om navne i Københavns Kreds
Apropos denne overskrift, så vil kredsmedlemmerne have bemærket, at der er nogle
medlemmer, om hvem, der er i spalterne, er en længere beskrivelse, mens der er andre,
om hvem der alene står en kort skrivelinje. Det er en forholdsvis ny tildragelse med dette
indhold i MEDDELELSER, idet det blev startet op i Nr. 242 Marts-April 2022.
Det er med ”Nyt om navne i Københavns Kreds” som med ”Nyt om navne i dagblade,”
KRAKS Blå Bog o.lign., at det er den enkelte fødselar, jubilar osv., som (i hvert fald i
hovedreglen) udfærdiger indlægget.
Jeg har i nogle tilfælde fået det spørgsmål fra kredsmedlemmer, om ikke jeg lige
kunne være rar at skrive et par linjer om dem? Enten så har forklaringen været, at man har
meget travlt med andre gøremål eller at man ikke er meget for at skrive rosende om sig
selv. Mit svar har været, at det kan jeg helt enkelt ikke overkomme. Alene i 2021 var der
23 medlemmer, der havde, og i år er der 27 medlemmer, der har haft runde eller halvrunde
fødselsdage. Jeg tænker, at I alle vil kunne forstå, at det ville være en ret så omfattende
opgave at researche relevante data for alle fødselarerne, for derefter at sætte pen til papir
i samtlige tilfælde. Det er grunden til at jeg skriver til hver især og beder om et bidrag, lille
eller stort. Jeg beder også om, at man sender et aktuelt billede med. Det med billedet er
især en vigtig ting, fordi det er mægtig rart for de øvrige medlemmer at få et ansigt sat på.
Oberst Erling Bernsdorff Flebbe, fylder 75 år den 3. november. Han blev medlem af
Københavns Kreds i 2010. Herefter blev han hurtigt valgt ind i kredsens bestyrelse. Og han
blev valgt til formand for Københavns Kreds og – i egenskab af at være formand for
FOUAT’s største kreds – blev han tillige næstformand for FOUAT i 2013. Han har dermed
10-års jubilæum i de to funktioner til februar næste år.
Obersten er den første officer fra Flyvevåbnet, der har beklædt
kredsformandsposten.
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Oberst Erling Bernsdorff Flebbe

Han blev premierløjtnant i Flyvevåbnet i 1972 og har gennem sine 40½ års tjeneste i
værnet gjort tjeneste i en række forskellige tjenestefelter. Til at begynde med drejede det
sig om operativ tjeneste i HAWK-raketluftforsvarssystemet i over 7 år. Senere blev det til
skoletjeneste for derefter i mange år at være virksom inden for logistik i såvel
Flyvematerielkommandoen, Forsvarskommandoen som Forsvarsministeriet. Han blev HD
i planlægning ved Copenhagen Business School i 1980 og fik senere mulighed for at udøve
denne disciplin såvel i Flyvematerielkommandoen som i Forsvarskommandoen. Han var i
udenlandsk tjeneste i USA i tilknytning til logistisk støtte til de danske F-16 fly fra US Air
Force og omkring logistisk støtte fra NC3A til NATO i forbindelse med tjeneste ved SHAPE i
Belgien. Obersten sluttede sin karriere som chef for Flyvevåbnets Officersskole inden han
blev pensioneret i 2007.
Major Jørgen Lund-Hansen fylder 85 år den 11. november 2022.
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Major Jørgen Lund-Hansen

Major(R), civiløkonom Henrik Agersted fylder 75 år 1. december 2022. Den 2.
november 1967 blev han indkaldt til Bornholms Værn og enkadreret i 12. Artilleriafdeling.
Trods opfordring om at søge officersskolen valgte han at gå reserveofficersvejen og
blev i april 1968 udnævnt til løjtnant af reserven og forrettede rådighedstjeneste i 2 år.

Major(R), civiløkonom Henrik Agersted
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Henrik Agersted har i perioder deltaget i så mange indkommanderinger, mønstringer
og inspektioner, at han næsten blev opfattet som fast tjenestegørende officer. Siden
udnævnelsen til major i 1985 har han beklædt en funktion som batterichef for såvel
kanonbatterier som stabsbatteri. Han har desuden været tilknyttet udenlandske enheder
som forbindelsesofficer under øvelser i Danmark og Tyskland.
Da Bornholms Værn blev nedlagt som regiment, blev han overflyttet til 1.
Artilleriafdeling, hvor han forrettede tjeneste som logistikofficer indtil pensioneringen 31.
december 2007.
Civilt har Henrik Agersted arbejdet som salgs- og eksportchef i produktionsvirksomheder med meget store rejseaktiviteter over det meste af kloden.
Københavns Kreds ønsker tillykke!

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS KREDS
Formand: Oberstløjtnant Tonni Schumann, Ørnevænget 8, 4060 Kirke Såby
 5186 1820- : tonni.schumann@gmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Peter B. Thomsen, Husrækken 1, 4180 Sorø
 2966 6318 -  pbt@sorfam.dk
Kasserer: Premierløjtnant Søren Nør, Falkevej 22, 4261 Dalmose
 2536 3574 - : falk4261@gmail.com
Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 351171 3919

Kære Medlemmer
Så er der igen lidt nyt fra din Kreds. Siden sidst har der været afholdt to
arrangementer, som kort refereres nedenfor.
Årets pistolskydninger.
Så er årets pistolskydninger afviklet med en række hyggelige skydninger, men
med et blandet resultat. Til pokalskydningen var ni skytter mødt op, og resultatet af
skydningerne betyder, at kredsen nok ikke i år skal “sætte næsen op” efter pokaler. De to
bedste skytter blev Erik Olsen med 202 point og Tonni Schumann med 200 point.
Til gengæld havde vi en hyggelig frokost som markerede afslutningen på årets
pistolskydninger.
Igen i år skal der lyde en stor tak til Jesper Keincke for vel gennemførte
skydebanedage i Søskoven ved Sorø. Vi genoptager aktiviteten til maj 2023.
Tak til alle for indsatsen....
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Billeder fra pokalskydning 2022 (Fotos: Tonni Schumann)
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Efterårsudflugt og markering af kredsens stiftelsesdag
Vi havde egentlig planlagt et foredrag om krigen i Ukraine med major Kenneth
Schytte Myrup ultimo september, men Kenneth fik nyt job ved NATO i Bruxelles 1.
september og måtte derfor sige ”nej tak”.
Det lykkedes i stedet at få en aftale i stand med tidl. major René Pamperin om
et besøg i VeteranHaven i Slots Bjergby vest for Slagelse. Så mandag den 26. september
trodsede 15 deltagere regn og rusk på efterårets første dag for at få en orientering om og
rundvisning i den 10.000 m 2 store have, der til daglig danner rammen for at genopbygge
mennesker med PTSD eller andre psykiske og fysiske udfordringer.

VeteranHaven dækker 10.000 m2 (Foto fra VeteranHaven´s hjemmeside)

René Pamperin er krigsveteran med diagnosen Post Traumatisk Stress Syndrom
(PTSD). Han tog initiativ til foreningen VeteranHaven, der i 2013 blev oprettet af veteraner
fra Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen og pårørende.
René fortæller, at han var major i hæren og har været udsendt som chef i
Helmand i Afghanistan. En udsendelse, der varede et år, hvor han konstant var i højt
alarmberedskab og udsat for et vedvarende stressniveau, der sled på krop og sjæl. Han
blev slidt op og fik siden hen PTSD. Efter hjemkomsten erkendte han hurtigt, at han måtte
søge professionel hjælp til at blive "et helt menneske" igen. Hvilket han gjorde.
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René Pamperin orienterer om projekter i VeteranHaven (Foto: Tonni Schumann)

Men hvad så bagefter? Løsningen for ham blev naturen og haven. I haven føler
han sig tryg, sikker og afslappet. Han bestemmer selv, hvad han vil lave og, hvordan han vil
løse opgaven/udfordringen. Det hele foregår i hans eget tempo, uden fast arbejdstid og
uden deadlines, med udgangspunkt i, hvordan han har det den pågældende dag. Dette har
for René medført, at hans negative og selvdestruktive tanker forsvandt – han sover godt
om natten – uden sovemedicin – og denne ”rejse” ønskede han at dele med andre. Han
begyndte projektet som en hjælp til sig selv, og nu hjælper han andre med at blive
”genopbygget som mennesker” – med sin egen oplevelse som baggrund. Som René selv
udtrykker det: ”Formålet er den enkeltes udvikling – haven er blot midlet”.
Veteranhaven er selvfinansierende og ”lever” af støtte fra fonde, legater,
private samt medlemskontingenter.
Efter Renés orientering blev vi vist rundt i haven og fik indsigt i de forskellige
delprojekter, som enten er færdigbyggede eller er under opførelse. Fælles for alle
projekterne er, at det er brugerne af haven, der kommer med idéerne og dem, der
planlægger og gennemfører arbejdet. Af gennemførte projekter kan nævnes bigård,
hønsegård og andegård, dufthave, frugthave, blomsterhave og af nye projekter, der er på
vej kan nævnes en kaningård, en middelalderborg og en rosenhave. Desuden er der
vedligeholdelse af bygninger og bevoksning - eksempelvis er der en over 600 m lang
bøgehæk, der skal klippes hvert år både på toppen og på begge sider….
Ud over dette driver VeteranHaven også en socialøkonomisk virksomhed.
Formålet med dette er at skabe hensyntagende arbejdspladser og fortsat kunne drive
haven, som et fristed for dem, der har brug for den. VeteranHaven har ansatte, der udfører
praktisk arbejde som f.eks. havearbejde for andre virksomheder.
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Haven har pt. 10 ansatte på deltid og syv er ansat i fleksjob. Derudover er der
ansat en regnskabsmedarbejder, en mentor, ansatte der arbejder for kunder – herunder
for bl.a. Storebæltsforbindelsen og for nationalmuseet på Sprogø samt et par ansatte, der
hjælper med de praktiske ting i haven.

En velfortjent frokost efter rundvisning i regn og rusk (Foto: Tonni Schumann)

Arrangementet sluttede med en beskeden frokost, hvor kredsen bl.a.
markerede sin 27 års ”fødselsdag”. Kredsen har efterfølgende doneret 500 kr. til Haven.
Man kan læse mere om VeteranHaven på www.veteranhaven.dk

Havens logo (fra deres hjemmeside)
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Nyt om navne…
Mandag den 10. oktober 2022 fylder premierløjtnant Holger Janns 80 år.

Premierløjtnant Holger Janns

Holger blev i 1958 engageret som ordonnans til en beredskabsøvelse i Slagelse
kommune, og efter et par deltagelser blev han tilbudt kontrakt og uddannelse i
signaltjeneste, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Holger valgte dog at aftjene
sin værnepligt i Hæren og blev indkaldt til Hærens Tekniske Korps og mødte på Varde
kaserne den 2. november 1962 til 3 måneders rekrutuddannelse. Første februar 1963 blev
han overført til Bådsmandsstræde Kaserne til videre teknisk uddannelse. Den foregik på
motorskolen på Artillerivejens kaserne. Han blev senere overført til GHR i Næstved, hvor
han aftjente resten af sin værnepligt som menig motormekaniker.
I marts 1967 blev han genindkaldt i 3 uger. Han mødte på Bådsmandsstræde
Kaserne en søndag, blev iklædt på Sjællandske Tøjhus, og derefter indkvarteret i Brøde
Skov ved Lillerød.
Holger blev optaget i Hjemmeværnet den 1. august 1974 i
Hjemmeværnskompagni 5213 Slagelse. Han begyndte som geværskytte og blev ret hurtigt
næstkommanderende i gruppen. I 1976 kom han på gruppeførerkursus, hvor bl.a. nu
pensioneret oberst Kalle Nilausen var faglærer.
Herefter gik det ”slag i slag” med kurser og gavntjeneste, indtil han i 1982 blev
skydeinstruktør og i 1988 kompagnichef (KC) og tillagt grad som kaptajn.
I år 2000 gik Holger af som KC og blev ledende skydelærer ved
Hjemmeværnsdistrikt Vestsjælland nu med tillagt grad af premierløjtnant. I dag han er
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fortsat skydelærer til rådighed ved det nuværende Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og
Vestsjælland.
Sideløbende med sin karriere i Hjemmeværnet har han ernæret sig som
mekaniker, hvilket han fortsat får lidt tid til at gå med.
Holger har gennem alle årene været involveret i traditioner, ceremonier, og
højtideligholdelser ved at deltage i og afholde fanebærer- og eksercitskurser og derved
videregive traditioner og holdninger til næste generation.
I FOUAT-regi har Holger i perioden 2002-2022 været Midt- og
Vestsjællandskredsens skydelærer, ligesom han i 2006-2022 har beklædt funktionen som
kredsens forretningsfører.
Fra kredsen skal lyde et STORT TILLYKKE til Holger Janns.
Ha’ et varmt og hyggeligt efterår!
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

Fyns Kreds har den 8. september 2022 været på sensommerudflugt til Luftwaffes
hovedkvarter ved Skanderborg.
Da Luftwaffe-generalen fik forhøjet blodtryk i sin Skanderborg-bunker
Fyns Kreds har været på historisk dannelsesrejse til det store jyske kontinent.
18 glade og oplevelsesparate medlemmer/pårørende kørte mod Lillebæltsbroen, hvor
morgenkompleten blev indtaget på en regnvåd rasteplads. Herfra kickstartedes
oplevelserne med nybagte rundstykker og klassisk brunsviger.

Morgenmad i regnvejr
Side - 17 - af 24

Ved Skanderborg ventede der store oplevelser.
Hvis du har hang til besættelseshistorie
…så var du kommet med på den rigtige udflugt! Skanderborg Museums to
bunkers i Dyrehaven er en ren perle, som du også burde besøge, hvis du ikke var med.
Museumsbunkerne ligger skjult bag dystre skovskrænter ved Skanderborg sø. Den ægte,
rå vare skjult bag tunge jerndøre. Her lå i 1944-45 Luftwaffes tyske hovedkvarter. Der er
lidt forfaldets vemod over den snart 80 år gamle, grimme og mosgroede beton. Tæt på
nutidens ”Smukfest” i bøgeskoven ovenover. Vi lod regnen bag os og gik ind i Bunker 1.
En solid krabat af en bunker, 15 x 17 meter stor. Væggene og loftet er 2 meter
tykke, et perfekt bombely. Betontaget siges at kunne modstå sprængbomber på op til 500
kilo!
Den tyske Luftwaffe-general Aleksander Holle herskede her uindskrænket i
1944-45. Man kunne spørge hvorfor hovedkvarteret var blevet placeret lige netop i
Skanderborg. Det skyldes at Luftwaffe ønskede at befinde sig langt fra Jyllands vestkyst.
For der frygtede tyskerne allieret invasion. Som i øvrigt aldrig kom. I bunker 1 var der en
righoldig samling af effekter fra besættelsestiden - om hverdagen for danskerne under
krigen, f.eks. rationeringsmærker, karbidlygter, aviser m.m.
En meget dygtig ung museumsguide fra Skanderborg Museum fortalte om
bunkernes historie. Også om selve bygningen af dem; det har krævet både blod, sved og
tårer. 1.500 danske arbejdere tog slæbet, der i øvrigt var godt betalt. Men arbejdet var
under tysk ledelse. Man startede med at udgrave et 3-5 meter dybt hul i skovskrænten.
Som det var skik dengang, med skovl og trillebør. Herefter blev betongulvene støbt og
bunkersmurene rejst. Byggeregningen landede hos den danske stat.

Skanderborgbunkerens guide
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Flygtningelejr i vandrerhjemmet
Efter befrielsen i maj 1945 kom der 700 flygtninge til Skanderborg området,
fortalte guiden, nogle af dem blev indkvarteret i det nærliggende vandrerhjem ved søen mere præcist i den sortmalede træbygning, hvor der siden 1948 har været vandrerhjem.
Under krigen blev bygningen brugt som tysk officersmesse.
Lyden af besættelsen
Herefter besøgte vi Bunker 2. Samme format og bunkerstype (Regelbau 608).
Vi var knapt kommet indenfor bunkersdøren, før vi oplevede den ægte lyd af besættelsen.
En brummende alarm, som den der også lød den 31. oktober 1944. Dengang var det en
ægte alarm, som skabte stor opstandelse hos Luftwaffe i Skanderborg.
Historien handler om 35 RAF-fly, Mosquito-jagere der var på vej til at bombe
Gestapos hovedkvarter, der var placeret i to studenterkollegier ved Aarhus Universitet. Det
var på opfordring af den danske modstandsbevægelse. Gestapo havde der et belastende
arkiv over frihedskæmpere. Målet skulle angribes i 4 ”bølger”. RAF flyenes samlingspunkt
før angrebet var helt tilfældigt ved Skanderborg Sø. Hvor de fløj rundt i en cirkel kun 20-25
meter over søen. Uden at kende til tilstedeværelsen af Luftwaffes hovedkvarter i
Skanderborg Dyrehave.
Tilbage i bunker 2 i 2022, hvor vi hørte følgende lydklip fra episoden:
Herr General, wir haben Meldungen erhalten. Feindliche Flugzeugen im unserem Luftraum.
Möglicherweise sind wir der Ziel. Generalen: Halten Sie sich bereit!
Jawohl, herr Generalmeister! (Oversættelse: Hr. general, vi har modtaget meldinger om
fjendtlige fly i vores luftrum. Muligvis er vi deres mål. Generalen: Hold jer beredt. Javel hr.
general!)
De tyske luftværnskanoner i Skanderborg åbnede aldrig ild mod flyene. Måske
nåede de bare aldrig at reagere, for hele seancen varede 3-4 minutter, så var Mosquitoerne
på vej mod Aarhus. Englænderne fik vist aldrig at vide om panikken nede i de tyske
Luftwaffebunkers.
De 35 RAF-fly havde succes med deres angreb i Aarhus. Gestapos hovedkvarter
blev totalt udraderet. Bomberne landede med mønsterværdig præcision. De to kollegier
blev jævnet med jorden. 50 Gestapofolk og deres danske håndlangere blev dræbt inklusive
chefen, Schwitzgeber, der havde været med til at rulle Hvidstensgruppen op.
Så var det tiden at forlade Skanderborg, og køre til den lille ø Alrø i Horsens
Fjord, hvor der ventede os en helt speciel frokost.
Nogen ta’r det tungt – andre ”ta’r-de-letter”
På den dæmningsforbundne ø Alrø, nød vi synet af de hyggelige landsbymiljøer
med bindingsværkshuse. Helt ude på engene, med udsigt til Hjarnø, ligger Lille Lykkegaard,
den trefløjede landejendom, Café Alrø. Siden 2010 har tarteletmester Lene Henriksen og
kompagnon Hanne Ovesen opbygget et tarteletunivers med produkter, der - Ifølge dem
selv – smager som englene synger. Et landskendt tilløbsstykke.
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Skafning på Café Alrø

Hvad var det så vi 18 fra Fyn fik serveret? Jo, vi fik hver en 300 grams
kæmpetartelet klassiker med høns og asparges. Selve tarteletten var højere end mit ølglas.
Ned ad siden flød en lækker flom af rustikt bugfyld – ville nogle måske sige.
Danmarksmesteren har spist 5 af disse pompøse badekar i butterdej. Slår man rekorden
og spiser 6, får man ikke tarteletterne gratis. Regningen vil lyde på 960 kr. Til gengæld får
man en gratis mavepine, fastslog tjeneren.
Kunst med charme og finurlighed
Både indendørs og udendørs er Café Alrø fyldt med hjemmelavet kunst. Vistnok
udført af værterne Lene og Hanne. Giner i tylskjoler, andre med bemalinger. Fest og farver
og AHA-oplevelser og sjove ordsprog. Særlig snirklet tankegang skulle der til for at skabe
et ”Telefår” lavet af 1 km krøllede telefonledninger. Hovedet var en telefon.

Værterne på Café Alrø har fyldt
hus og have med hjemmelavet kunst
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Formandinden, fru Grethe, beundrer det sælsomme “Telefår”

Således berigede kørte vi hjem til Fyn.
Palle Christiansen
Sekretær

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

Foredrag ”Smilets ambassadør”
Onsdag den 5. oktober kl. 14:30 i Hasseris Krypt, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg.
Jesper Grønkjær, eventyrer, forfatter, tryllekunstner og samfundsdebattør har gjort det til
sin mission at drage ud til klodens fjerneste afkroge for at vise, at smilet er det sprog vi alle
taler.
Han har en særlig evne til at få folk til at åbne sig op. Han mødes med narkomaner,
præster, politikere, kræftpatienter og mange andre. Jesper balancerer skarpt mellem
humor og seriøsitet i sit møde med fremmede mennesker.
I 25 år har han rejst verden rundt og samlet personlige beretninger. Han har besøgt
indianere i Sydamerika, tibetanske munke i Himalaya og kannibaler på Ny Guinea. Han er
nu optaget i ”Eventyrenes Klub” blandt nogle af de mest legendariske globetrottere.
Jeg har hørt ham om hans ”besøg” i Nordvietnam. Det var ikke kedeligt; det varede
over én time efter selve foredraget.
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Bankospil
Vi er blevet inviteret af De Danske Forsvarsbrødre til bankospil torsdag den 24.
november kl. 19:00 i 3F´s lokaler på Hadsundvej 184, Vejgård, 9000 Aalborg. Pladerne
koster kr. 15.00 pr. stk. (4 stk. for kr. 50,00)
Dørene åbnes kl. 18:00. Der kan købes øl, vand, kaffe og pølser m.m.

Foredrag ”I en kælder sort som kul”
Her vil Jens Chr. Meldgaard fortælle om, at han tre gange var i et livsmørke. ”Livet
former sig ikke altid, som man gerne vil det. Med den brede pensel har jeg haft et fantastisk
godt og også et rigt liv på gode oplevelser”, fortæller Jens Chr. Meldgaard, der er tidligere
forstander på Vesterbølle Efterskole og sognepræst i Vadum Kirke, hvor han hvert år den 5.
maj har været til mindehøjtidelighed for de faldne allierede flyvere.
Orientering om sted tilgår medlemmerne direkte.

Våbenstilstandsdagen for 1. verdenskrig
Fredag den 11.11, kl.11:00 mødes vi igen i år ved Mindestenen på Bredgade 12, 9612
Løgstør. Vi deltager med fane til kranselægningen ved Victoria Kors-modtager Jørgen Chr.
Jensens mindesten.

Julefrokost
Søndag den 27. november mødes vi kl. 12:00 til julefrokost på Fårup Skovhus, Saltum
Strandvej 63, 9493 Saltum. Her byder Skovhuset på stor julefrokost med ikke mindre end
30 forskellige retter. Prisen er kr. 99,00 for maden + drikkevarer, halv pris for børn.
Tilmelding inden den 20. november på 4091 5588 efter kl.18:00.
Franz Strehle

VEDTÆGTER OG NYT NAVN
Den 28. april 2022 blev foreningens vedtægter ændret. De kan nu ses på
foreningens hjemmeside. Som bekendt blev foreningens navn ændret til ”Foreningen af
Officerer udenfor aktiv Tjeneste” – ”udenfor” i ét ord. De enkelte kredse bedes være
opmærksom på, at denne ændring – eller andre konsekvenser af ændringen af
vedtægterne – bliver afspejlet i brevpapir eller andet materiale, som anvendes i forhold til
omverdenen.
Redaktionen
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UDFORDRINGER FOR DANSK FORSVAR
Organisationen Folk & Sikkerheds nye formand, pens. kontreadmiral Troels
Ørting Jørgensen, har i et interview i Jyllands-Posten i forbindelse med en kampagne om
Forsvaret givet udtryk for de udfordringer, Forsvaret står over for.
Disse udfordringer gennemgås i en række temaer
-

Hvornår begynder vi at tale om forsvaret af Kongeriget Danmark?
Forsvaret er en militær organisation, som mangler en strategi.
NATO dumper danske styrkemål.
Behov for ny struktur af Forsvaret.
Den offentlige debat om Forsvaret mangler.
Erkend manglerne og løs problemerne i Forsvaret.
Den digitale omstilling er fremtiden, men det starter med Forsvarets behov.
Forsvaret sikrer en bred folkelig forankring i samfundet.
Forsvaret er en hjørnesten i dansk tryghed.

Folk & Sikkerheds formand, pens. kontreadmiral Troels Ørting Jørgensen

Læs Folk & Sikkerheds synspunkter omkring disse emner på linket
FORSVARET SKABER TRYGHED I EN UTRYG VERDEN - Planet Tech (planet-tech.dk)
Redaktionen
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 247 (Januar-februar 2023)
MEDDELELSER Nr. 248 (Marts-april 2023)
MEDDELELSER Nr. 249 (Maj-juni 2023)
MEDDELELSER Nr. 250 (Juli-august 2023)
MEDDELELSER Nr. 251 (September-oktober 2023)

DEADLINE

UDSENDELSE

01 DEC 2022
01 FEB 2023
01 APR 2023
01 JUN 2023
01 AUG 2023

15 DEC 2022
15 FEB 2023
15 APR 2023
15 JUN 2023
15 AUG 2023

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER
Hvad

Hvem

Hvor

Hvornår

Foredrag

Københavns Kreds

Kastellet

13 OKT 2022 – 19:00

Foredrag

Københavns Kreds

Kastellet

27 OKT 2022 – 19:00

Foredrag

Københavns Kreds

Kastellet

10 NOV 2022 – 19:00

Mindehøjtidelighed

Nordjyske Kreds

11 NOV 2022 – 11:00

Bankospil

Nordjyske Kreds

Foredrag

Københavns Kreds

Mindestenen, Bredgade 12,
Løgstør
3F´s lokaler, Hadsundvej 184,
Vejgård, Aalborg
Kastellet

Julefrokost

Nordjyske Kreds

27 NOV 2022 – 12:00

Stiftelsesfest

Københavns Kreds

Fårup Skovhus, Saltum
Strandvej 63, Saltum.
Kastellet

24 NOV 2022 – 19:00
24 NOV 2022 – 19:00

08 DEC 2022 – 12:00

Redaktionen afsluttet den 8. oktober 2022
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