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MEDDELELSER 
 
Nr. 131                                  September-Oktober                                         2003 
 
 
 
Læs om: 
 
- Kredsenes aktiviteter i sensommeren – og i nogle tilfælde datoer lidt 

længere frem i tiden. 
 
- Ombygning og midlertidige serviceændringer på Granisonsbiblioteket 

(se side 12). 
 
- Erik Haaest skriver om rejseoplevelser på to af Franz Strehles rejser (på 
      side 5).  
 
- Kommende rejser (se siderne 7 og 10) 
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Fællesstyrelsen 
 
Landsformand: Generalløjtnant Ove Høegh-Guldberg Hoff 
Bavnegårdsvej 41 I, 2820 Gentofte, Telefon: 39682027. 
e-mail: ovehoff@tdcadsl.dk
 
 
Næstformand: Formanden for Københavns Kreds, forskningsbibliotekar D.B., 
major Jørgen Larsen, Digterparken76, 2750 Ballerup Telefon: 44662548. 
e-mail: jalars@larsen.mail.dk
 
 
Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen. Annexgårdsvej 4, 
Kirke Værløse, 3500 Værløse. Telefon: 44481885. 
e-mail: hf.holmgreen@privat.dk
 

 
 
 
 
 Meddelelser fra Fællesstyrelsen 
 
 
60 årsdagen for 29. august 1943 
Det officielle Danmark med statsminister Anders Fogh Rasmussen som protektor 
markerer 60 årsdagen for datoen, hvor den danske regering sagde stop for 
samarbejdet med den tyske besættelsesmagt. 
Bl.a. overværer Hendes Majesæt Dronningen kl. 0900, at Dannebrog for første 
gang hejses i selve Mindelunden. Den kongelige Livgardes musikkorps spiller, 
og der nedlægges kranse.  Højtideligheden kan overværes fra tilskuerpladsen. 
Dagen forløber med mindegudstjeneste i Holmens Kirke, modtagelse på fregatten 
Peder Skram, frokost på Søofficersskolen og reception på Frederiksberg Slot. - 
Alt for særligt indbudte. 
FOUAT udtrykker sin glæde over, at flere af vore medlemmer med relation til 
den 29. august har modtaget særlig indbydelse hertil. 
 
Den markante årsdag 
mindes derudover mange steder og på mange måder rundt om i landet. Man 
opfordres til at orientere sig om de forskellige aktiviteter i den lokale presse, i 
bladene ”Reserveofficeren”  og ”Folk&Forsvar” samt hos Det Kongelige 
Garnisonsbibliotek, hvor forskningsbibliotekar Ole Ohlsson samler oplysninger 
om denne specielle begivenhed.  
Foreningen opfordrer til, at man  viser årsdagen den fortjente opmærksomhed.   
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90 års fødselsdag den 13. juli 2003 
 
Foreningen af Officerer Udenfor Aktiv Tjeneste sender 
 

Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, R.E. 
 

de hjerteligste lykønskninger på Deres runde fødselsdag – 90 år. 
Deres nationale grundholdning med bl.a. interesse og virke for bevarelse af 
minder fra vor fortid har aftvunget respekt og beundring i vor forening, hvor vi 
nyder godt af at have Kastellet som domicil for Københavns Kredsen. 
Også en hilsen på dagen til Deres frue. 
 
 
Sign.: 
Generalløjtnant Ove Høegh-Gulberg Hoff, Landsformand 
Major Jørgen Larsen, Næstformand samt Formand for Københavns Kreds 
 
 
 
Svar modtaget 31. juli: 
 
Tak for betænksomme linier og lykønskninger, også til min hustru – som 
meget værdsættes.  
Også tak for de positive ord om min person. 
 

Med venlig hilsen 
 

Mærsk Mc-Kinney Møller 
 

 
 
 
 
 
Folk & Forsvar 
afholder efterårskonference med temaet ’Det danske forsvar i det 21. århundrede’ 
30. september i Dansk Industris hus, Rådhuspladsen i København. 
 
Evt. interesserede kan henvende sig til sekretariatet på telefon 3347 9550. 
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Københavns Kreds 
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 
2750 Ballerup. Telefon: 44662548. e-mail: jalars@larsen.mail.dk 
Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokke-
dal. Telefon: 49145023. Giro 6403182.  

 
 

Foredragssæson 2003-II .  - Obs!!  Ny mødetid i Gl. Varmecentral på torsdage. 
På sit møde 12. aug. besluttede bestyrelsen forsøgsvis at efterkomme opfor-
dringer om at fremskyde mødetidspunktet for foredrag til kl. 1900, hvilket er et 
ønske, flere har fremsat. Forretningsføreren vil som sædvanligt have kassen åben 
10-15 minutter før foredraget begynder. 
Tilmelding til formanden eller forretningsføreren pr. telefon, gerne tidligst muligt 
og ikke senere end forudgående tirsdag kl. 1200. 
 
Torsdag den 9. oktober markerer foreningen 60 året for begivenhederne 29. 
august 1943 ved et foredrag, hvor kontreadmiral Immanuel B. Rodholm kommer 
ind på sine oplevelser under ’Niels Juels kamp i Isefjorden’ denne dag. 
Torsdag den 23. oktober er emnet ’55 år efter Krystalnatten’. Ingrid Daege har 
gennem mange år med stor interesse studeret jødernes historie og vil ud fra sit 
kendskab komme ind på de mest markante begivenheder fra bibelsk tid og frem 
til natten mellem 9. og 10. november 1938. Denne nat, hvor brutale elementer 
havde frit spil, var begyndelsen til den mest blodige hændelse i jødernes historie. 
(Tiden efter 1938 og op til dato vil ikke blive berørt). 
Gæster er velkomne. 
Torsdag den 6. november foredrager speciallæge i arbejdsmedicin Bernadette 
Guldager, FSU, over emnet ’Arbejdsmedicinske undersøgelser i forsvaret’. Med 
henblik på at give et indblik i Forsvarets internationale missioner gives ved 
foredraget en arbejdsmedicinsk gennemgang af Golfkrigsveteran-undersøgelsen, 
den nye spørgeskemaundersøgelse ved Forsvarets Sundhedstjeneste samt 
eksempler på arbejdsmedicinske inspektionsbesøg i Bosnien, Kosovo og 
Makedonien. 
Gæster er velkomne. 
Torsdag den 20. november gennemgår konsulent Niels Bjerregaard og 
oberstløjtnant Helge Kroon historien om den sovjettiske spionage og dens 
betydning for 2. Verdenskrigs forløb gennem et foredrag med titlen ’Werther, 
forrædderen i Førerhovedkvarteret og konsekvenserne for fronten’. – Slaget ved 
Kursk er valgt som illustration. 
 
Skydning på pistol fortsætter 21. og 28. august samt 11. og 25. september 
kl.0900-1200 på skydebanerne ved Sjælsø. Evt. spørgsmål bedes rettet til 
skydeudvalgsformanden Gregers Sjørup (4879 2033). 
(Se MEDDELELSER  nr. 130) 
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Andre aktiviteter: 
Danske Soldaterforeningers Landsråd afholder Soldatens Dag på Frederiksberg 
Rådhus 30. september, hvor der plejer at være en pæn tilslutning til aftenens 
koncert (Info på tlf. 3347 9550). 
 
Og til sidst: Husk, at kredsens foredrag begynder torsdage kl. 1900. 
 
 
 

Rejseoplevelser 
 
Med Strehle til nutid og fortid. 
Franz Strehle er god til at finde alternative rejsemål for sine busrejser med særlig 
vægt til den militære del af vægtskålen. Hans ture er ikke kun rejser i fortiden, 
men i høj grad også i nutiden.  
Jeg har rejst med ham to gange. Først til Gdansk/Danzig (hvor 2. Verdenskrig 
startede), KZ-Stutthof (hvor mange danske kommunister sad fangne, og hvor i 
øvrigt den bom opbevares, man altid ser på billedet fra 1. september 1939), 
desuden til Warzawa og til Hitlers Østfronthovedkvarter "Ulveskansen" i det 
gamle Østpreusen.  
 
Anden rejse var i juni i år, hvor vi så Seelöwer Höhenmuseet for de allersidste 
kampe om Berlin april 1945 og bl.a. besøgte Oder-Warte-Buen (Østfrontparallel 
til Vestfrontens Siegfriedlinie. Her dog 'kun' 27 km betongange 40 meter under 
jorden). Vi så DDR-diktaturets STASI-hovedkvarter og STASI-fængsel i Berlin 
(nu begge museer for en uhyggelig tid). Til rundvisningen havde Strehle skaffet 
en enestående guide, dansktalende tysker, som tilmed selv 3 gange havde siddet i  
STASI-fængslet!  
Vi besøgte også en polsk kommune, hvis borgmester fortalte begejstret om kom-
munens anstrengelser for at tiltrække Vestens turister og industrier. Vi besøgte 
det nye NATO-hovedkvarter i Stettin, hvor danske officerer forklarede om 
stedets multinationale nutidsopgaver - selv om de to majorer nødigt berørte det 
nære naboskab til slyngelstaten Hvide Rusland.  
 
Ved hver Strehlerejse kan man roligt tilføje 'og meget andet', for han får mange 
pludselige stop-idéer, så man efter de få dage til tider føler sig åndeligt stop-
fodret. 
For min egen - og andre rejsedeltageres skyld - har jeg lavet en reportage fra 
sidstnævnte tur. Folk med internetadgang kan se den på adressen 
http://ristinge.homepage.dk. Den er ikke nogen ensidig lobhudling. For Strehles 
Busrejser har også visse svagheder. Kan man acceptere dem, får man en god - og  
yderst prisbillig tur - med Franz Strehle.                                        

Erik Haaest, journalist og forfatter samt LT-R og medlem af Fyns Kreds. 
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Storstrøms Kreds 
Formand: Oberst Leif Sandahl, Hovedgaden 88, 4750 Lundby.  
Telefon: 55767270, e-mail: isandahl@get2net.dk.  
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg. 
Telefon: 54770547, e-mail: skansehuset@mail.tele.dk. 
 
 
Siden sidst 
Flere medlemmer har udnyttet mulighederne for i sommerperioden at besøge 
våbendemonstrationer m.v. blandt andet ved ’åbent hus’-arrangementer, således 
ved DANILOG på Vordingborg Kaserne 19. juni og ved Gardehusarregimentet 
den 23. august, hvor der på Antvorskov Kaserne samtidigt afholdtes soldater-
jubilæum for SJLR (4 REG for indkaldte til såvel Slagelse som Roskilde) og 
GHR (indkaldte til GHK i Næstved).  
Hesteskorten er netop nu flyttet fra Næstved til Slagelse og gennemførte 
(sammen med et detachement fra Den kongelige Livgarde)  et historisk tableau 
som indledning til den store våbendemonstration på Antvorskov Øvelsesplads i 
forbindelse med Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske kursus. I år blev den 
afholdt den 14.august med stor tilslutning. De mange tilskuere kunne glæde sig 
over både de vanlige elementer og det nye, at ’Demonstration af fredsstøttende 
operation’ var flyttet, så man nu kunne opleve dette indslag i fortsættelse af den 
taktiske demonstration ved Korsbjerg.   
Alt i alt arrangementer der kun kan anbefales også til de medlemmer, der endnu 
ikke har deltaget heri.  
Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt (HHD) Sydsjælland er en af de trofaste 
støtter for vor kreds, og derfor har formanden den 4. august takket OL L.B.H. 
Pedersen for de 6 års gode samarbejde og støtte. OL kan nu se frem til 5 års 
tjeneste i Kastellet. Ny CH/HHD SSJ tilgår 1.oktober, idet MJ Ole Stampe fra 
HJK udnævnes til OL og tilgår distriktet. Vi ser frem til et godt samarbejde. 
 
Kommende arrangementer: 
 
Mindehøjtideligheder i anledning af den 29. august kan finde sted som lokale 
aktiviteter. Hold øje med omtaler i dagspressen.  
På ”vore kaserner”: Nok en gang (den sidste?) gennemføres det traditionelle 
mindearrangement sted kl. 1000 ved mindestenen ved Østre låge på den tidligere 
Gardehusarkaserne i Næstved. 
 
Som tidligere meddelt, så afvikles dette års militærhistoriske udflugt den 6. 
september. Den ledes af major P.B. Jensen, ROID, den bedst tænkelige leder af 
sådanne arrangementer. 
Turen går denne gang til Stevns – herunder besøg ved og med nye informationer 
om det gamle STEVNSFORT. Medbring familie, madkurv/-pakke (ikke drikke-
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varer, det er der allerede tænkt på af arrangøren) og campingstole m.v. efter 
behov.  
Turen starter kl. 1000 fra STRANDEGÅRD (kør ad vej 209 (mod Fakse) langs 
Præstø Fjord og drej af mod Strandegård lige nord for FEDDET). Alle bør møde 
frem, men af hensyn til det praktiske vedrørende turen, bør man ringe og melde 
om antal deltagere til kaptajn S.E.Kørvell (54434012). 
 
24.september kl. 1930 møder vi til sæsonens første foredrag i lokale 5 på 
Stensved Kaserne, idet major Poul Dunweber fra vor lokalforsvarsregion 
fortæller om CIMIC-operationer (og -enheder) baseret på majorens egne erfa-
ringer fra Bosnien og evt. oplysninger om den igangværende genopbygning og 
udvikling i Irak. 
Af hensyn til foredragsholderen og bestilling af kaffe/te finder tilmelding sted 
ved, at man ringer til formanden (55767270 eller e-mail) inden den 22. september 
kl. 10. 
 
20. oktober (NB: Ændret dato) holder kaptajn Jeppe Bech fra FSN Skrydstrup 
foredraget ”Med dansk F-16 eskadrille i Kirgisistan”. 
Arrangementet afvikles kl.1930 i HHD Lolland-Falsters  bygning på Stenvej 2 i 
Sakskøbing. Tilmelding sker til OL Donald Thestrup (55372550). 
 
Husk, at bestyrelsen den 19.november afholder sit traditionelle møde hos for-
manden. 
Blandt andet behandles forhøjelse af årskontingentet for 2004 til 125 kr. samt 
drøftelse af emner til arrangementer i år 2004. Medlemmer bedes give ”de lokale 
folkevalgte bestyrelsesmedlemmer” gode og relevante ideer inden mødet. 
 
 

Rejse til Normandiet 
 
Som nævnt i sidste nummer, er det lykkedes for CulTours at dublere den 
populære krigshistoriske rejse til Normandiet. Tur gennemføres i perioden 4.-
10. oktober. Denne gang også med næstformanden i Midt- og Vestsjællands 
Kreds, oberstløjtnant H.J. Jürgensen som rejseleder.  
Der er endnu nogle ledige pladser, men hurtig tilmelding tilrådes. 
 
Rejsens indhold er omtalt i MEDDELELSER nr. 130. 
 
Er du interesseret? Så kontakt Cultours (86 10 86 05). 
Turen koster kun 5.295 for en uge i delt dobbeltværele. Hvis du vil have enkelt-
værelse er tillægget  1200 kr.  
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Midt- og Vestsjællands Kreds 
Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk.  
Telefon: 59436155.  e-mail: karlnilausen@post.tele.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted.  
Telefon: 57615717.e-mail: helst@c.dk  
 
Siden sidst: 
I kredsens familieudflugt lørdag den 21. juni deltog 31 medlemmer med pårø-
rende. 
Besøget ved ”De Kongelige Stalde” var spændende og oplevelsesrigt. Stald-
mesteren (major Michael Mentz) foreviste og foredrog på sin sædvanlige levende 
og meget underholdende måde.  
Besøget på ”Arbejdermuseet” oversteg nok de flestes forventninger. Her er virke-
lig et museum, som er et besøg værd.  
Efter dette fandt deltagerne sammen i spisehold. Blandt andet var der 14 
medlemmer som spiste en god og rimelig billig frokost på ”Cafe Elvira”, som 
ligger på den gamle Østerbrogades Kaserne. Stedet kan anbefales ved et besøg i 
København. 
 
I kredsens sidste træningsskydning inden selve præmieskydningen deltog 10 
skytter. Skydningen blev gennemført på ”Lilleør Skydebane” i Korsør. Vejret var 
noget lummert, men alle gennemførte skydningerne med rimelige resultater. 
Efter skydningen blev sommerens oplevelser og hverdagens fortrædeligheder 
”evalueret” i godt kammeratligt samvær. En helt igennem hyggelig aften. 
 
Kommende arrangementer: 
 
Pokalskydningen med den populære efterfølgende frokost gennemføres søndag 
den 7. september klokken 1000.  
Husk tilmeldingen senest fredag den 5. september til forretningsføreren. 
Frokosten gennemføres i Boeslunde hos Holger Janns. Pris for deltagelse i både 
skydning og frokost kun kr. 20,00. 
 
Noget ud i fremtiden: 
Næste foredrag er nu fastsat til uge 43 i Slagelse og emnet bliver ”Det nye 
Totalforsvar 2003” samt ”Alarmcentral 112”. Nærmere om detaljer i næste num-
mer af Meddelelser. 
Kredsens julearrangement, som er et familiearrangement torsdag den 4. decem-
ber er omtalt tidligere. Bestyrelse pønser stærkt på, at vi denne aften skal nyde 
lidt gløgg og æbleskiver og vil endvidere udlodde tre præmier, som trækkes på 
de udleverede indgangsbilletter. Noter venligst datoen – her bliver ”smæk for 
skillingen”. Pris for hele arrangementet bliver som vanligt kun 20 kr.  
På hjemmesiden kan du også se alle kredses arrangementer. – I datoorden!  
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Fyns Kreds 
Formand: Oberstløjtnant Leif K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 
Glamsbjerg. Telefon: 65942353. 
Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 
5210 Odense NV. Telefon: 66163491. Giro: 9 03 47 30. 
 
 
Man tror det er løgn! 
Men allerede nu skal man sætte kryds i kalenderen for den kommende jule-
frokost, hvis man ønsker: 
- Masser af julehygge, 
- dansk julebord, 
- julelotteri, 
- underholdning i topklasse og 
- sædvanlige lave priser, 
ja så er det Soldaterhjemmet ”Dannevirke” torsdag den 11. december kl. 1300. 
 
 
 

Sydjyske Kreds 
Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev. 
Telefon: 74532566. 
Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev.  
Telefon: 74522679. 
 
 
Kommende arrangementer: 
 
Præmieskydning på pistol gennemføres Tirsdag den 23. september kl. 1000 
på skydebanen ved Varde Kaserne. 
Frokost i officersmessen kl.1300. 
Under skydningen vil damerne få lejlighed til at aflægge besøg i den pragtfulde 
Tambours Have ved Karlsgårde sø. 
Vi henviser i øvrigt til den udsendte indbydelse. 
 
Efterårsudflugt. 
Kredsstyrelsen overvejer at gennemføre en efterårsudflugt til Odense, hvor vi 
bl.a. håber på at kunne besøge Militærhistorisk Samling, som har til huse i den 
statelige hovedbygning på Kragsbjerggård. 
Nærmere herom senere. 
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Nordjyske Kreds 
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg. Telefon:  98126328. 
Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby. 
Telefon: 98178277. 
 
 
Kommende arrangementer: 
 
Bærplukning. 
Kredsens medlemmer er inviteret til bærplukning hos godsejer Lindgaard på Gl. 
Wiffertholm i begyndelsen af september. 
Nærmere vil tilgå. 
 
Bowlingsæson 2003/2004 
Påregnes gennemført med  sæsonstart mandag den 6. oktober kl 1000. 
Derefter spilles på følgende mandage: 
- 13., 20. og 27. oktober, 
- 3., 10., 17., og 24. november, 
- 1. og 8. december, 
- 12., 19. og 26. januar, 
- 2., 9., 16. og 23. februar samt 
- 1., 8. og 15. marts. 
 
 

Rejse til Pragh og Dresden 
 
Fra lørdag den 11. til fredag 17. oktober har Franz Strehle, formand for Nord-
jyske Kreds, arrangeret følgende indholdsrige tur til Pragh og Dresden: 
 
Udrejse (1. dag):  
Turen starter i Aalborg med afgang kl. 0500 og opsamling på Fredericia bane-
gård kl. 0815. Derefter går turen via Berlin med picnic undervejs.  
Ved ankomsten til Pragh er der indkvartering på ’Botel Racek’ samt middag.  
 
Pragh (2. dag): 
Efter morgenmaden er der byvandring med lokal guide. Vi besøger bl.a. borg-
kompleket, Tyn kirken, Karolinen (resterne af det universitet, der blev grund-
lagt i 1348), korsridderpladsen og Karlsbroen fra 1200-tallet. 
Resten af dagen er til fri disposition. 
 
Lidice (3. dag):  
Dagstur uden for Pragh til mindeparken for en af de kendeste grusomheder under 
2. Verdenskrig. Kort efter at rigsprotektor Reinhard Heydrich blev myrdet i 
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Pragh, skød man som hævn 172 mænd i landsbyen Lidice, sendte 82 børn i 
gaskammer og de kvindelige indbyggere i KZ-lejr. Ud over mindeparken med 
børnestatuer i bronze ser vi mindesalen med billeder. 
Der er picnic undervejs. Resten af dagen er til fri disposition. 
 
Theresienstadt (4. dag): 
Efter morgenmaden går turen til Terezin (Theresienstadt), der blev grundlagt af 
kejser Josef II i 1780 som hjemsted for 7000 soldater og 3000 civile. Da byen 
havde mistet sin betydning som fæstning, blev den anvendt som fængsel. Fra 
1941 blev stedet brugt til internering af jøder, og i 1943 blev 466 danske jøder 
sendt hertil. Ca. 150.000 blev herfra sendt til Auschwitz, mens 32.000 døde i 
Theresienstadt. 
Der er picnic undervejs og aftensejltur (med spisning) på Moldau. 
 
Dresden (5. og 6. dag): 
Vi forlader Pragh efter morgenmaden og kører mod Dresden, Sachsens hoved-
stad med 500.000 indbyggere. 
Vi skal se Zwinger-området, Semperoperaen, Slottet, Hofkirken samt den 
Bruhlscke Terasse, hvorfra der er en pragtfuld udsigt over Elben. Vi skal også se 
verdens største ”puslespil”, genopbygningen af Frauenkirche, som har koster en 
milliard!  
Første dag i Dresden er der picnic undervejs samt aftensmad efter indkvartering. 
Den følgende dag fortsætter rundturen i Dresden, men eftermiddagen til fri dispo-
sition. 
 
Hjemrejse (7. dag): 
Der må påregnes sen ankomst til Aalborg. 
 
Praktiske oplysninger: 
- Pas skal være gyldigt i 6 måneder efter indrejse i Tjekkiet. Husk også gult 

sygesikringsbevis. 
- Som sædvanligt rejses der i moderne 50-personers langtursbus, men kun med 

25 deltagere! 
- Medbring puder, tæpper, lidt spiseligt, travefodtøj og andet til at gøre livet 

behageligt. Sådanne ting kan blive liggende i bussen om natten. 
- Overnatning i dobbeltværelser med bad/toilet. Enkeltværelse mod tillæg. 
- Transport, entreer og mange måltider er inkluderet i prisen.  
 
Omfattende program samt oplysninger om priser kan fås ved henvendelse til: 
Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg (98126328). 
 
 
I november arrangerer Strehle også en kort juleindkøbstur til Pragh og 
Polen. – Nærmere oplysninger kan fås på ovenstående telefonnummer. 

 11



 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Reserveret postvæsenet 
 
Ombygning på KGB 
I løbet af månederne september til december 2003 vil der være ombygnings-
arbejder i gang på Det Kongelige Garnisonsbibliotek. 
I denne periode vil den hidtidige tidsskriftssal være lukket, så al betjening 
vedrørende både bøger og tidsskrifter vil derfor ske på 2. etage i LÆSESALEN 
og BOGSALEN samt ved udlånsskranken. 
For at sikre rimelig hurtig betjening opfordres lånere til på forhånd pr. telefon,  
mail eller telefax at oplyse om ønskede materialer med angivelse af den dato, 
man ønsker at besøge biblioteket for at gennemse og evt. låne materialerne. 
Biblioteket beklager de midlertidige ulemper, men ser frem til efter nytår at 
kunne yde en bedre service, hvor der bl.a. vil være telefonisk bibliotekarbetjening 
hele ugen, også uden for de tidsrum, hvor biblioteket er åbent for brugere.  
Af hensyn til bibliotekets mange lånere blandt FOUATs medlemmer, vil der 
senere blive givet spalteplads til nærmere orientering om den service, der kan 
ydes efter nytår. 
 
 ”Meddelelser” udgives seks gange pr. år: Primo januar, marts, maj, juli, sep-
tember og november. 
Bladet indeholder interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på resp. kreds-
formænds  og andre bidragsyderes ansvar. 
Eftertryk kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsfor-
mands tilladelse.  
Redaktion: Oberstløjtnant Svend C. Volden, Orgelvej 1, 4200 Slagelse.  
Telefon: 58527513.  
E-mails foretrækkes og sendes til både den private adresse (volden1@mail.dk) 
og til KGB-adressen (kgb-kat05@mil.dk).  
Indlæg, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den 
nedenfor anførte tidsfrist. 
Bidrag til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 15. oktober 2003  
med morgenposten. 

 12



 

 13


	 
	FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE 
	Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik 
	  
	 JAN-FEB  
	 
	 
	 
	 
	MEDDELELSER 
	 
	Nr. 131                                  September-Oktober                                         2003 
	Fællesstyrelsen 


	 
	 
	 
	 
	 
	Meddelelser fra Fællesstyrelsen 
	 



	 
	Foreningen af Officerer Udenfor Aktiv Tjeneste sender 
	 
	 
	 
	 
	Folk & Forsvar 
	Torsdag den 23. oktober er emnet ’55 år efter Krystalnatten’. Ingrid Daege har gennem mange år med stor interesse studeret jødernes historie og vil ud fra sit kendskab komme ind på de mest markante begivenheder fra bibelsk tid og frem til natten mellem 9. og 10. november 1938. Denne nat, hvor brutale elementer havde frit spil, var begyndelsen til den mest blodige hændelse i jødernes historie. (Tiden efter 1938 og op til dato vil ikke blive berørt). 
	Siden sidst 
	Kommende arrangementer: 
	Fra lørdag den 11. til fredag 17. oktober har Franz Strehle, formand for Nord-jyske Kreds, arrangeret følgende indholdsrige tur til Pragh og Dresden: 




