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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
Stiftelsesfest den 6. december.
Foreningens 112 års stiftelsesdag fejres i Kastellet, Nordre Magasin 1. etage,
lørdag den 6. december kl. 1300.
Traditionen tro serveres der:
- Gule ærter med tilbehør. Dertil øl og snaps.
- Æbleskiver med solbærrom.
- Kaffe med avec.
Kuvertpris kr. 155.
Efter middagen overrækkes præmier til vinderne i landspræmieskydningen.
Tilmelding bedes foretaget senest tirsdag 25. november kl. 1200 til
forretningsføreren i Københavns Kreds. Tilmeldingen bedes fulgt op med
indbetaling via giro eller med check.
Telefon- og gironummer er anført under Københavns Kreds.
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LANDSPRÆMIESKYDNINGEN - RESULTATER 2003
STORSTRØMS KREDS

NORDJYSKE KREDS

PL Jørgen Simonsen
209
LT Søren Sørensen
205
PL Åge Rye Rasmussen
205
LT Flemming Nielsen
202
LT Palle Rasmussen
202
Total
1023
17 skytter deltog. Vejr: Let skyet.

MJ Hans Poulsen
202
KN Per Ehrhorn
200
KN Hartvig Porsborg
188
MJ Gunnar Albrechtsen
181
N Villy Egebo
180
Total
951
11 skytter deltog.Vejr: Ikke oplyst.

FYNS KREDS

MIDT- & VESTSJÆLLANDS
KREDS
John Curt Jensen
229
Kurt Hasselby Jensen
212
H. Jürgen Jürgensen
208
Mogens Røgind
201
Karl Johan Nilausen
201
Total
1051
11 skytter deltog. Vejr: Let skyet.

KN Erik Lykke Pedersen
220
MJ Kjeld Frimuth
200
PL Ronald Magnussen
199
FP Olav Degn-Andersen
187
LT Poul Nielsen
183
Total
989
7 skytter deltog. Vejr: Sol – blæst.
KØBENHAVNS KREDS

SYDJYSKE KREDS

GL Høegh-Guldberg Hoff
208
PL I. Becker Larsen
207
MJ P. Rønberg
205
KN H. Egelund
197
MJ G. Djørup
191
Total
1008
16 skytter deltog. Vejr: Stille - sol.

OL B.O. Fabricius
210
MJ K. Fabricius
200
MJ K.L.M. Glud
193
KN P.E. Westerberg
189
MJ C. Aakerlund
176
Total
968
9 skytter deltog. Vejr: Letsk. – blæst.

Præmiefordeling:
OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år:
John Curt Jensen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 229 points.
KN Busch’s mindeskål tilfalder i år:
KN Erik Lykke Pedersen, Fyns Kreds, med 220 points.
KN Troels-Smith’s mindepokal tilfalder i år:
Kurt Hasselby Jensen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 212
points.
(Forts. næste side)

3

MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år:
OB B.O. Fabricius, Sydjyske Kreds, med 210 points.
Den af Storstrøms Kreds udsatte kredspokal tilfalder i år:
Midt- og Vestsjællands Kreds med 1051 points.
Vandrepræmier samt ”logbøger” bedes sendt til MJ G. Djørup, Brydebakken 8,
3200 Helsinge, senest d. 20. november 2003.
Københavns Kreds’ Skydeudvalg siger tak til alle for et godt samarbejde i
2003 og ser frem til en god sæson i år 2004.

Foto: Kaptajn Jørgen Helstrup, Midt- og Vestsjællands Kreds.
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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 Kokkedal. Telefon: 49145023. Giro 6403182.

Foredragssæson 2003-II:
Alle foredrag afholdes i Kastellets Gl. Varmecentral kl.1900 med efterfølgende
samvær i Spisesalen, Nordre Magasin. Tilmelding bedes foretaget til formand
eller forretningsfører så tidligt som muligt og senest forudgående tirsdag inden
kl. 1200.
Torsdag den 9. oktober førte kontreadmiral Immanuel B. Rodholm de 28
tilhørere tilbage til fregatten Niels Juels kamp i Isefjorden 29. august 1943.
Gennemgang af forløbet startede med fregattens udhaling fra kajpladsen i
Holbæk havn til dens endeligt i vestsiden af Isefjordens munding.
Det var med stor opmærksomhed, at de tilstedeværende hørte om viceadmiral
Aage H. Vedels mesterlige modspil overfor de tyske krav, om skibschefen
kommandørkaptajn C.A.S. Westermanns overvejelser og beslutning om at
grundstøde og ødelægge skibet, om krigens friktioner samt om besætningens
loyalitet og menneskelige adfærd.
NB: Kampen er omtalt i bogen Operation Safari v/Kn. Hendriksen. Bogen kan
lånes/købes ved Det Kongelige Garnisonsbibliotek, telefon 33479525.
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 sovjetiske spionage og dens
betydning for 2. Verdenskrigs forløb gennem et foredrag med titlen ’Werther,
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forræderen i Førerhovedkvarteret og konsekvenserne for fronten’. – Slaget ved
Kursk er valgt som illustration.
Andet:
Lørdag den 6. december markerer foreningen oprettelsen for 112 år siden ved
afholdelse af stiftelsesfest.
Se venligst omtalen under Fællesstyrelsen på side 2.

Er du til museer?
Der er efterhånden etableret et stort antal samlinger, der muligvis kan interessere
bladets læsere. Enkelte har tidligere været nævnt her i bladet i forbindelse med
kredsenes arrangementer. Det gælder for eksempel Historisk Samling i Odense
og Kastellet i København. Inspireret af en oversigt, der blev bragt i FOV’s
Nyhedsbrev nr. 14/2003 skal her viderebringes en kort liste over de mange
muligheder rundt om i landet. Man bør være opmærksom på de lokale
åbningsperioder og -tider, som sikrest kan verificeres ved henvendelse til det
lokale turistkontor, når man har planlagt en tur til fjernere egne.

Nordjylland:
Aalborg Marinemuseum, Bunkermuseet i Frederikshavn, ForsvarsGarnisonsmuseet i Aalborg og Krudttårnsmuseet i Frederikshavn.

og

Midtjylland:
Hjemmeværnsmuseet i Holstebro, Strandingsmuseet St. George i Ulfsborg,
Dansk Veteranflysamling i Stauning og Fregatten Jylland i Ebeltoft.
Syd- og Sønderjylland:
Historisk Samling fra Besættelsestiden i Esbjerg, FN-museet i Padborg og
Historiecenter Dybbøl Banke.
København:
Fregatten Peder Skram på Holmen, Orlogsmuseet, Tøjhusmuseet og Den
Kongelige Livgardes Historiske Samling.
På de lidt fjernere øer:
Forsvarsmuseet på Bornholm i Rønne og Museum Langelands Fortet i Bagenkop.
Der findes sikkert en del flere end de ovennævnte, så man er velkommen til at
berige vore medlemmer med andre gode ideer!
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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:
Det var fint vejr den 6. september under den militærhistoriske familieudflugt på
Stevns. Vore medlemmers muligheder for og lyst til at deltage var meget
beskedne. Det blev dog en god dag, hvor Major P.B. Jensen, ROID, fortalte om
og viste gamle skanser og landgangssteder samt stedet for radarerne ved
Sigerslev. Til sidst forestod en særdeles vidende og engageret ung officer den
interessante rundvisning på Stevnsfortet.
Også i august-september 2003 var der mulighed for at besøge "vore regimenter
og kaserner". - Husk at udnytte disse muligheder, mens vi har dem!
GHR afholdt således den 23. august sit jubilarstævne - incl. fremvisning af
Hesteskortens nye staldfaciliteter på Antvorskov Kaserne.
På Vordingborg Kaserne afholdtes åbent hus den 13. september.
Desværre måtte kredsen aflyse major Poul Dünwebers foredrag den 24.
september vedr. CIMIC-operationerne på Balkan. Der var kun tilmeldt 3
medlemmer! Det er altid kedeligt at måtte aflyse, men respekten for
foredragsholderens tidsforbrug til afsluttende forberedelser og fremmøde
nødvendiggjorde denne beslutning. - Emnet vil ikke blive taget op igen, da de
danske styrker nu har forladt Bosnien.
Arrangementer ult. oktober og november:
Følgende er gennemført ved fordeling af nærværende nummer, men er
annonceret i nr. 131 samt på foreningens hjemmeside:
Mandag den 20.oktober 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).
Det i nummer 131 annoncerede bestyrelsesmøde hos formanden afholdes
mandag den 24. november kl. 1930 (NB: ændret dato). På dette sidste møde i
2003 behandles bl.a. forhøjelsen af årskontingentet for 2004 til 125 kr. samt
drøftelse af emner til arrangementer i år 2004. Medlemmerne bedes give "de
lokale folkevalgte bestyrelsesmedlemmer" gode og relevante ideer inden mødet.
Tak for i år - på gensyn i 2004.
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Situationsrapport fra Garnisonsbiblioteket:
Som omtalt i sidste nummer sker der meget på KGB i øjeblikket!
Håndværkerne slider i det, og det ser ud til, at de kan holde den aftalte tidsplan.
Det betyder, at man fra midten af november går i gang med de interne
omflytninger, der forhåbentlig vil blive værdsat af vore mange faste lånere og
eksterne brugere.
Man forventer, at den nye indretning er taget i brug inden udsendelse af næste
nummer af ”Meddelelser”, så af hensyn til de mange af foreningens medlemmer,
der betjener sig af biblioteket, skal hovedtrækkene i ændringerne kort skitseres
her:
Den biblioteksfaglige støtte forbedres ved, at man fra mandag til fredag inden
for normal arbejdstid (altså også om formiddagen) altid kan blive betjent pr.
telefon af en vagthavende bibliotekar, som kan vejlede med hensyn til de bøger
og tidsskrifter, der er behov for under behandling af et bestemt emne.
I åbningstiden (om eftermiddagen), vil der være to bibliotekarer på vagt i den nye
Servicesal (den hidtidige tidsskriftsal). Disse vil vejlede med hensyn til valg af
bøger og tidsskrifter, hente de ønskede materialer i magasinerne, hjælpe med at
betjene bibliotekets edb-udstyr m.m.m.
I servicesalen vil de nyeste tidsskrifter og bibliotekets læsesalsbøger være
opstillet. Man kan som hidtil få udleveret fotokopier af de materialer, der ikke
kan udlånes.
Den hidtidige skrankefunktion (betjenes af biblioteksassistenter) gennemføres
stadig på 2. etage, men vil af hensyn til andre opgaver normalt kun være
bemandet om eftermiddagen. Biblioteksassistenterne registrerer bøger til udlån,
hjemtager udlånte bøger, registrerer fotokopier og edb-udskrifter, samt fremtager
og ekspederer de mange bøger og tidsskrifter, der bestilles pr. post eller mail fra
andre biblioteker og – naturligvis – fra vore egne lånere.
Telefonkontakten til biblioteket vil blive ændret, så man fremover får kontakt til
en relevant person afhængigt af, om ens ærinde er en ren ekspeditionssag, et
ærinde af administrativ karakter eller et med bibliotekarfagligt indhold.
Så snart bibliotekets nye telefonsystem er fastlagt, kan man se det på foreningens
hjemmeside www.fouat.dk - og naturligvis også på bibliotekets hjemmeside
www.kgbmil.dk.
Det er redaktionens håb, at denne foreløbige orientering vil hjælpe foreningens
mange læsere til hurtigt at vænne sig til de nye tider på KGB!
Og til sidst et råd til de mange lånere med bopæl uden for bibliotekets
nærområde: Kontakt det lokale bibliotek! Der kan man både søge de bøger og
tidsskrifter, man har brug for. – Og bestille dem!
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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 ”Artilleriaften” på Holbæk kaserne tirsdag den 26. august deltog 41
medlemmer, heri indregnet gæster fra de to feltartilleriforeninger i Ringsted og
Holbæk. Hærhjemmeværnsdistrikt Odsherred havde velvilligt stillet lokaler til
rådighed ligesom distriktets forplejningsgruppe stod for kaffe med brød i løbet af
aftenen.
Første indlæg ”Det Sjællandske Artillerikorps” stod oberstløjtnant Vagn
Godtfredsen for. Oberstløjtnanten orienterede fra start om, at det havde været
rimeligt svært at finde nøjagtige oplysninger – men vi fik et godt indblik i dansk
artilleris udvikling og anvendelse. Blandt tilhørerne var en hel del gamle
artillerister, som via egne oplevelser og tjeneste i hæren var i stand til at tilføre os
flere detaljerede oplysninger om respektive pjecer, artillerienheder m.v.
Andet indlæg stod major Uffe Smistrup for. Majoren gav os et vel dokumenteret,
godt og levende indtryk af såvel Københavns (Sjællands) befæstningsanlæg i
gamle dage som Holbæk kasernes historie og anvendelse i nyere tid. Mange
specifikke oplysninger og anekdoter fra kasernens start til artilleriregimentets
ophør i Holbæk blev afdækket.
Der var både under og efter begge indlæg bemærkninger/spørgsmål, som skabte
en god og til tider festlig debat.
Kredsens præmieskydning blev gennemført på Antvorskov skydebane søndag
den 7. september med 10 skytter. Resultatmæssigt havde kredsen en ganske lille
tilbagegang i det samlede resultat i forhold til sidste år. Vi kan ikke skyde
skylden på vejrliget, for det var ret godt skydevejr. Alligevel mente vi bagefter, at
en podieplacering var inden for rækkevidde såvel holdmæssigt som individuelt.
Efter de hårde strabadser drog vi som sidste år til Boeslunde, hvor Holger Janns
hustru og datter igen i år havde fremtryllet en rigtig god frokost. Denne frokost
kan ikke beskrives – den skal simpelt hen opleves. Efter nogle meget hyggelige
timer drog vi hver til sit.
Kommende arrangementer:
Næste arrangement finder sted mandag den 27. oktober 2003 klokken 1830 på
Politigården i Slagelse.
Det er lykkedes os at få politiinspektør Bjarne Sørensen, Slagelse Politi, til at
foredrage over emnet: Fremtidens Totalforsvar.
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Emnet er yderst aktuelt set i lyset af de sidste ændringer indenfor totalforsvaret
samt de forestående forhandlinger om det nye forsvarsforlig.
Aftenen indeholder også en orientering om samt forevisning af Alarmcentralen i
Slagelse. Alarmcentralen dækker såvel Vestsjællands, Storstrøms som Roskilde
amter.
Alarmcentralen har været i mediernes søgelys et antal gange. Dette er en oplagt
mulighed for at blive orienteret bredere og dermed få større indsigt i denne
samfundsmæssige yderst vigtige opgave.
Slagelse Politi er vært ved kaffe og brød i løbet af aftenen.
Pris for deltagelse er de sædvanlige kr. 20,00 pr. deltager.
Tilmelding bedes foretaget til kredsens forretningsfører senest 23. oktober 2003.
Arrangementet er annonceret til medlemmer ved særskilt skrivelse ligesom det i
nogen tid har været annonceret på foreningens hjemmeside.
Kredsen har tilbudt medlemmer fra Gardehusarregimentets ”Torsdagsklub” at
deltage i denne aktivitet.
Kredsens julearrangement bliver i år lidt anderledes end tidligere, idet vi lægger
op til et familiearrangement med gløgg, æbleskiver og måske en lille julehistorie.
Mød derfor meget gerne op torsdag den 4. december klokken 1900 ved
Slagelse Museum, Bredegade 11 i Slagelse.
En del af dette museum er Grafisk Museum. Bestyrelsesmedlem Orla Lehmann
er vores vært denne aften, hvor vi blandt andet skal se sættemaskiner og ældre
trykkemaskiner, alle funktionsduelige. Vi skal også som ovenfor beskrevet
julehygge os. For at krydre aftenen ekstra har bestyrelsen bestemt, at vi trækker
lod om tre præmier på de udleverede indgangsbilletter.
Pris for hele arrangementet bliver som vanligt kun kr. 20,00 pr. deltager.
Noget ud i fremtiden:
Kredsen fastholder et foredrag i januar eller februar 2004. Emne og sted er endnu
ikke fastlagt.
Flere muligheder drøftes internt. Nærmere om dette i næste nummer af
Meddelelser.
Generalforsamlingen som gennemføres tirsdag den 9. marts kl. 1900 – 2200 er nu
henlagt til Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjællands lokaler, Merkurvej 2,
Slagelse. Udover generalforsamlingen vil der være et aktuelt foredrag.
Bestyrelsen satser på at afslutte aftenen med et mindre hyggemåltid med lidt
drikkelse til.
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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.

Kongelig indbydelse til kredsens medlemmer
var der ikke tale om i forbindelse med kredsens efterårstur den 4. september, men
alligevel kunne deltagerne i turen nyde formiddagskaffen tæt ved foden af en af
gravhøjene ved Jelling Kirke.
Der deltog 16 medlemmer med højt humør, dels på grund af det gode vejr, som
bestyrelsen havde bestilt, men man må heller ikke glemme de særlige fynske
brunsvigere, der altid fremkalder en andægtig dybsindighed hos en fynbo. – Selv
Gorm og Thyra blev lidt fugtige i øjenkrogene!
Men livet går trods alt videre, og turen fortsatte ad ganske små veje over Ejstrup
til Fasterholt, hvor turens mål var de nedlagte brunkulslejer i Søby. Ved
Fasterholt minder det menneskeskabte ”Udsigtspunktet” som et minde om de
enorme mængder sand, der måtte fjernes, inden man kunne begynde brydningen
af brunkul. Herfra havde vi i det klare vejr en fantastisk udsigt over et enormt
areal, som dog kun er en begrænset del af det samlede areal.
Allerede under 1. Verdenskrig brugte man brunkul som brændsel, men størst
kendskab har vi jo til brydningen under og efter 2. Verdenskrig. Man brød
brunkul indtil begyndelsen af 1970.
Efter at frokostkurvens indhold var gennemgået og nydt i Brunkulsmuseet, gik vi
over til første punkt på eftermiddagens program: En guidet tur gennem det, der
engang var Søby Brunkulslejer. Guiden, der selv fra 1943 havde arbejdet i
lejerne, var en gudsbenådet fortæller!
Vi erfarede snart, at vi overhovedet ikke anede, hvad der virkelig var foregået i
Søby Brunkulslejer. På et tidspunkt var der beskæftiget ca. 3500 mand i området.
”Kom til Alaska, min ven!”, underforstået for at grave guld. Disse mennesker
kom i særdeleshed fra Jylland, men også mange fra Fyn gravede ”det brune guld”
i et Klondyke, der var Alaska værdigt.
Hvis man i datiden på en DSB-station bestilte en billet til Helvede, fik man
automatisk en billet til Søby. Dog var der ingen, der havde godkendt områdets
byggeri, der i hovedsagen bestod af et læs brædder og noget blik til tag.
Efter gennemgangen af området, der satte tankerne i bevægelse, måtte vi af
hensyn til tiden slutte rundvisningen. – For hvis man skal se alt i Søby, går der let
en hel dag. Men det er det bestemt værd!
Vi nåede dog også at slå et smut forbi mindelunden for de mennesker, der satte
livet til under et arbejde, hvor sikkerhedsregler var et sted på en anden klode.
Som afslutning kørte vi til Filskov Kro, hvor eftermiddagskaffen skulle indtages.
Kroen var oprindeligt kongeligt privilegeret og emmer selvfølgelig også af
historie. Den er ikke særlig gammel, nemlig kun 147 år. Grundlaget for

11

oprettelsen blev skabt, da to brødre under reparation af et stråtag fandt en
gammel pung med 400 rigsdaler.
En særegen tradition holdes i hævd på kroen: Påskemorgen ligger der ved hver
kuvert et æble, som spises før man går i gang med at nyde det, som
morgenbordet i øvrigt byder på. – For traditioner er noget, man værner om på
kroen. De har det nemlig med at forsvinde før man aner det – for aldrig mere at
vende tilbage! – Bestyrelsen håber på, at mange flere medlemmer også vil passe
på vore traditioner næste gang der indbydes til et arrangement i kredsen!
En herlig dag var ved at gå på hæld, så det var tid at finde tilbage til Fyn efter en
dag med socialt samvær, flot vejr og mange indtryk af den danske historie og
natur!
Landspræmieskydningen.
Under skydningen den 26. august var vejret ikke ideelt: Blandet solskin og
overskyet med kraftig blæst. – Alligevel opnåede de syv skytter hæderlige
resultater. Se resultaterne på side 3.
Kommende arrangementer:
”Indianske drømmepile” er titlen på den beretning i regi af Fyns
Militærhistoriske Samling (HISAM), hvor byrådsmedlem Benny Nybo bl.a. vil
fortælle om slaget ved Little Big Horn, hvor indianske krigere i 1876 sejrede over
Custers kavaleri.
Foredragsholderen har selv været på stedet og har besøgt indianerstammer i
nærheden.
Så mød op til en oplevelse på Soldaterhjemmet ”Dannevirke” i Odense torsdag
den 6. november kl. 1930!
Julefrokost.
Som tidligere annonceret afholdes vor julefrokost på Soldaterhjemmet
”Dannevirke” torsdag den 11. december kl. 1300.
Også i år tilstræber vi en eftermiddag fyldt med masser af julehygge, som det
hører sig til i et dansk miljø.
Både betjeningen og maden er i top, og det hele bliver krydret med vort kendte
julelotteri samt med fællessang af vore kendte julemelodier. – Vi har tradition for
en underholdning, der siger ”SPAR 2” til meget.
Hvad kommer der så i år? – Indtil videre er det en hemmelighed, men mød frem
og se!
Nærmere om alle herlighederne vil tilgå de enkelte medlemmer.
Et hjertesuk:
Forretningsføreren henstiller venligst, at man ved adresseændring giver foreningen besked. – Ellers får man ikke sin foreningspost rettidigt, og man skulle
jo nødigt gå glip af detaljer om f.eks. ovennævnte julefrokost!
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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.
Landspræmieskydningen 2003:
20 medlemmer og damer mødtes den 23.september på Varde Kaserne til den
årlige landspræmieskydning.
Medens 9 skytter dystede på pistolbanen, aflagde vore damer under ledelse af fru
major Glud et besøg i den pragtfulde Tambours Have ved Karlsgårde sø.
Resultatet af skytternes anstrengelser blev, at kredsens vandrepokal udsat af
oberstløjtnant N.T. Winther og frue kunne hjemføres af oberstløjtnant B.O.
Fabricius, der opnåede 210 points.
Frokosten blev i god stemning indtaget i officersmessen på Varde Kaserne.
Oberstløjtnant I. Langkilde skænkede kredsen et sølvbæger - en skydepræmie fra
1926 - med foreningens gamle logo som vandrepræmie for vore skytter. De
nærmere bestemmelser for præmiens erhvervelse vil blive fastsat af kredsstyrelsen.
Sydjyske Kreds takker Dronningens Artilleriregiment for stor velvilje og støtte i
forbindelse med skydningens gennemførelse.
Kommende arrangementer.
Er endnu ikke endeligt fastlagt.

Hjemmesiden
Det sker heldigvis jævnligt, at kredsene får mulighed for at arrangere aktiviteter,
som ikke kan nå at blive nævnt i ”Meddelelser” i tide.
Mange har allerede haft glæde af, at sådanne møder eller udflugter annonceres på
foreningens hjemmeside www.fouat.dk .
Og så er det let:
Send blot teksten, som sikkert alligevel bliver sendt til kredsens medlemmer, pr.
brev til vor web-master, Peter Thomsen, Husrækken 1, 4180 Sorø eller pr. mail
til pbt@soroe.dk.
Så vil han sørge for, at det medtages ved første opdatering af hjemmesiden, så
andre interesserede har mulighed for at tilmelde sig.
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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.

Gennemførte arrangementer:
Kredsen har haft skydebanedage til rådighed for gennemførelse af forårsskydningerne, og vejret viste sig tilmed fra den bedste side på alle skydedagene.
Årets duelighedsskydning på pistol blev gennemført den 2. juni (enkelte dog den
26. maj) med følgende resultater:
- Major Hans Poulsen
246 points
- Kaptajn Per Ehrhorn
245 - Major Gunnar Albrechtsen
230 - Kaptajn Mogens Pedersen
217 - Kaptajn Hartvig Peosborg
215 - Kaptajn Leif Nygaard
208 De øvrige otte deltagere opnåede mellem 100 og 200 points.
Landspræmieskydningen blev gennemført 8. september. De resultater, der blev
opnået, kan ses på side 3. De øvrige seks deltagere opnåede mellem 100 og 178
points.
Kredsens interne pokaler overrækkes under skydebanefesten (se nedenfor).
Fordelingen er følgende:
- Bedste skytte i duelighedsskydningen:
Major Hans Poulsen
- Næstbedste skytte i duelighedsskydningen:
Kaptajn Per Ehrhorn
- Bedste skytte i landspræmieskydningen:
Major Hans Poulsen
- Flest points i samtlige skydninger:
Major Gunnar Albrechtsen
- Højeste totale pointsum:
Major Gunnar Albrechtsen
- Procentvis højeste resultat:
Major Hans Poulsen
Den 23. september deltog 22 medlemmer i et besøg på Hvidsten Kro.
Efter en rundvisning og et foredrag om kroens historie indtog selskabet en
frokost: Æggekagen var hovedretten, og den blev nydt på behørig måde!
Selskabet fortsatte herefter til Åby bibliotek, hvor tidligere forsvarschef general
Christian Hvidt foredrog over emnet ”I forsvarets tjeneste”. – Et meget interessant foredrag, som blev afsluttet med mange spørgsmål til generalen.
Kommende arrangementer:
Skydebanefest og julefrokost påregnes afholdt mandag den 15. december. Tid,
sted og pris tilgår.
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Bowling. - Der er følgende rettelser til datoerne:
- Mandag den 15. december 2003 indgår.
- Mandag den 26. januar 2004 udgår.
Nytårsgudstjeneste.
Arrangementet er planlagt afholdt torsdag den 8. januar 2004 i Budolfi Kirke.
Nærmere vil tilgå.
Kredsen ønsker alle vore medlemmer med familie en glædelig jul samt et
godt og lykkebringende nytår!

Blæst om forsvarets pressetjeneste.
I det forløbne års tid har pressens interesse for forsvaret været – næsten! – lige så
stor som for vort Kongehus.
Ved at læse de undertiden lidt beske bemærkninger om ”forsvarets manglende
åbenhed” overfor pressen, kunne man få det indtryk, at forsvaret først de senere
år har beskæftiget sig med pressetjeneste. Men det er bestemt ikke tilfældet!
I FOV’s Nyhedsbrev nr. 11/2003 fortæller Sune Wadskjær Nielsen for eksempel,
at man allerede i 1935 etablerede en pressetjeneste under ledelse af kaptajn Otto
Smith, underbestyrer på Tøjhusmuseet. Dengang var det sæsonarbejde under de
årlige genindkaldelser med efterfølgende øvelser, de kendte efterårsmanøvrer.
Allerede i 1948 blev der dog udgivet et reglement for pressetjeneste: ”Bestemmelser om og Vejledning i Hærens Pressetjeneste”.
I årene efter 2. Verdenskrig blev der arbejdet med forholdet til pressen, også den
interne informationsvirksomhed. Som eksempler på udgivelser, der primært var
til glæde for de involverede soldater, kan nævnes ”Brigadekureren”, der blev
udgivet af Den Danske Brigade i Tyskland i slutningen af 1940-erne, samt
”Feltavisen”, der blev udgivet af Østre Landsdelskommando og Vestre
Landsdelskommando under disses store øvelser i perioden 1955-1965.
Egentlige krigskorrespondenter var der ikke behov for i Danmark dengang, men
de seneste 50 år har vendt op og ned på dette: Dels er danske mediers interesse
for forsvarets forhold øget på grund af den omfattende deltagelse i fredsstøttende
operationer mange steder på kloden, dels er kommunikationsmidlerne blevet så
teknisk avancerede, at man næsten fra minut til minut kan følge begivenhederne
ved de indsatte enheder. – Og så er journalisterne blevet mere velorienterede om
forsvarets forhold. Og modigere! – Nu vil de helst sidde med på kampkøretøjerne
og selvfølgelig med en satellitforbindelse, så de kan sende lyd og billeder hjem til
(Fortsættes på bagsiden)
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Reserveret postvæsenet
(Fortsat fra side 15)
den nyhedshungrende befolkning.
Disse ændrede forhold stiller store krav til forsvarets chefer og presseofficerer,
men sandelig også til de journalister, der får til opgave at finde og viderebringe
nyhederne på en måde, som deres læsere ønsker.
I bladet HÆRNYT nr. 3/2003 kan man læse en artikel af Berlingske Tidendes
forsvarsmedarbejder Christian Brøndum. Han beskriver de nye tiders forhold
mellem forsvar og presse ved at analysere de nye tiders krav – ikke mindst de,
der stilles til de journalister, der følger de udsendte enheder. Hans konklusion
vedrørende samarbejdet i forbindelse med indsættelser er: ”Tag os med på
arbejde”!
De publikationer, der er nævnt ovenfor, kan naturligvis ses/lånes på Garnisonsbiblioteket. – Hvis man ønsker et løbende (og kortfattet) overblik over det, der
rører sig i forsvarets mange (også upåagtede) hjørner, kan det anbefales at kigge i
NYHEDSBREV fra Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste. Det udkommer
normalt to gange pr. måned.
”Meddelelser” udgives seks gange pr. år: Primo januar, marts, maj, juli, september og november.
Bladet indeholder interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på resp. kredsformænds og andre bidragsyderes ansvar.
Eftertryk kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands 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 10. december
2003 med morgenposten.
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