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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
STIFTELSESFESTEN 2003 - LANDSFORMANDENS TALE
Så er vi nok engang nået til vor stiftelsesfest og med den til en årsafslutning.
Vi har haft formandsmøde i dag, og jeg kan rapportere, at vor forening ligger
stabilt på ca. 450 medlemmer, at vor hjemmeside fungerer, men at den ikke
bruges lige aktivt af alle kredse, at vi fortsat arbejder på at etablere en kreds i det
midtjyske, at der stadig bliver flere medlemmer med en mailadresse, og at
hovedemner på mødet var rammer for skydningerne og økonomi.
Mens kredsene har haft deres egen rytme med foredrag, skydninger og
ekskursioner som sædvanlig, så har det været et turbulent år, som vi har været
vidne til og fulgt på sidelinien.
Om udviklingen i dansk forsvar
Dansk forsvar har allerede længe været involveret på Balkan og i Afghanistan.
Nu kom så krigen i Irak. Skulle der føres krig eller ikke. Var argumenterne
stærke nok. Skulle der et FN-mandat til. Kunne man fra amerikansk side samle
den nødvendige internationale støtte til en operation. Resultatet blev en kraftig
uoverensstemmelse mellem Frankrig - Tyskland på den ene side og USA –
Storbritannien på den anden side. Danmark besluttede at støtte USA og krigen og
bragte endnu engang danske soldater ud til et af verdens brændpunkter.
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Opgavens løsning viser med al tydelighed, hvor vanskeligt det er at operere i et
område, hvor man samtidig skal opbygge en ny statsstruktur. Det samme er
tilfældet i Afghanistan. Det viser også, at hvis danske soldater skal deltage på
lige fod med amerikanske og britiske, så kræver det en helhjertet prioritering af
uddannelse, professionalisme og udrustning af vore styrker. Det viser også, at det
er meget vanskeligt at forudse, hvilke opgaver danske styrker kan komme på, og
dermed hvilke styrker der er brug for.
Den nuværende forsvarsaftale løber til udgangen af næste år, og der skal snart
tages hul på forhandlingerne om en ny aftale, hvis det ikke allerede er sket.
Forsvarschefen har spillet ud med sine overvejelser, og det ser i høj grad ud til, at
man vil fortsætte den slankning og effektivisering af forsvaret, som reelt har
været en fortløbende proces siden murens fald.
Hvad siger så forsvarschefen om forsvarets udvikling:
Han siger for det første, at det er afgørende, at forsvaret kan være en aktuel aktør
i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, altså at vi har de redskaber, der skal til at
løse de opgaver, som regering og folketing stiller.
Han siger også, at det har nogle konsekvenser:
- Vi har ikke råd til et mobiliseringsforsvar og der er heller ikke brug for
det.
- Vi skal have styrker der kan indsættes umiddelbart dvs. med meget kort
varsel. De skal altså være professionelle (det gælder ikke for hæren i dag).
- Vi skal kunne flytte dem (vi skal altså have transportkapacitet).
- Vi skal kunne støtte dem (logistik).
- Vi skal kunne udruste dem med moderne materiel (investeringer).
Han understreger, at det kræver yngre og veluddannede soldater (det siger noget
om, at de mange 60 års kontrakter, som vi har tegnet med stampersonellet
gennem 90-erne ikke er fremtiden).
Det er voldsomme ændringer af forsvarets overordnede struktur, der er under
opsejling. Man taler om at samle materielkommandoerne i en fælles struktur,
Forsvarets Materieltjeneste, man taler om at etablere en fælles personelforvaltning, Forsvarets Personeltjeneste, og om at samle etablissementsforvaltningen i en Forsvarets Etablissementstjeneste. Det er et udtryk for, at den
omfattende decentralisering og prioritering af det lokale helhedsansvar nu er lagt
på hylden til fordel for en centraliseret udførelse af en lang række støttefunktioner.
Spørgsmål som i særlig grad vil påkalde sig politisk opmærksomhed er imidlertid
spørgsmål som værnepligten og Hjemmeværnets fremtid. Forsvarschefen holder
fast ved værnepligten, men ønsker at kunne fastholde et bredt rekrutteringsgrundlag ved at indføre en 3 mdr. værnepligt. Ligeledes ønsker han at
integrere hjemmeværnets enheder fuldt ud i de tre forsvarsgrene. Begge disse
spørgsmål vil kunne bringe folk på barrikaderne, og det bliver interessant at følge
udviklingen i de kommende måneder.
Mit ønske som formand for en af forsvarets mange støtteorganisationer vil være,
at man vil vise politisk omtanke og sikre, at forsvaret bevarer den kapacitets-
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mæssige og kvalitetsmæssige bredde, der er nødvendig for at kunne håndtere
også uforudsete og fuldstændig uventede situationer. Og at man vil vise det
politiske mod, der er nødvendigt for, at forsvaret kan etablere en rationel struktur,
således at man ikke tvinges til at bevare mursten, hvor det ikke er nødvendigt.
Om det at være pensionist
Og nu til noget helt andet. Det er et år siden, at jeg gik på pension. I har alle her
oplevet den situation før jeg, og jeg kan næppe fortælle jer noget, som I ikke ved.
Men alligevel har jeg lyst til at dele mine erfaringer med jer.
For det første – og det kan måske undre – så har jeg ikke savnet forsvaret et
eneste minut. 40 år er lang tid, og jeg føler ikke, at jeg skylder forsvaret mere af
mit liv. At være general i forsvaret er en livsstil, men ikke mere end at man kan
krænge den af. Jeg har haft pragtfulde oplevelser, jeg har oplevet stressende
indflydelsesrige stillinger, men alting får jo en ende. Ikke fordi jeg ikke ville
være blevet ved, hvis det havde været muligt, men med 60 år er det ud. Jeg kan
da godt undre mig over, at man vil lade så meget erfaring og god viden vandre ud
af porten. Det er lidt spild, men de, der er kommet til, løser opgaverne godt, og
jeg tror ikke, at de savner os et minut.
Det, som jeg er blevet opmærksom på, er, at man skal skabe sit liv selv. Der er
ikke noget, der kommer af sig selv. Man skal selv overveje, hvad man vil, og selv
opsøge mulighederne. Sidder man tilbage ved fjernsynet eller telefonen kommer
man til at vente længe. Jeg oplever også, at mulighederne ofte opstår i helt andre
situationer eller i berøring med helt andre mennesker end man havde forestillet
sig. Derfor er det af betydning at komme ud blandt mennesker og at være
udadvendt. En god kontakt, som man kan bruge til noget i sit liv kan opstå ved en
begravelse, som man egentlig ikke havde tid eller lyst til at deltage i, eller ved en
reception, som man lige får presset ind i programmet.
Jeg har noteret mig, at kalenderen er en lige så vigtig bestanddel i en retrætetilværelse som den var i det professionelle arbejdsliv. Man skal holde hus med
sin tid dels for at sikre, at der er noget på programmet, dels for at sikre, at der
ikke er for meget. For der er også andre ting der skal passes: hus, børn,
børnebørn, bøger osv.
Jeg har også noteret mig, at man med baggrund i forsvaret på mange måder er
godt rustet til at begynde et nyt liv. Vi er vant til at skifte rammer. Vi skifter job
hvert andet år eller hyppigere, vi flytter rundt, vi møder og arbejder med folk fra
alle niveauer i samfundet. Og så har vi en særdeles god ballast i den
stabsmæssige uddannelse, hvor man er ekserceret i analytisk stabsmetodik, der
indebærer, at man uden tøven kan kaste sig ind i stort set hvilket problem, det
skal være. Forudsætningen er selvfølgelig, at man skal vide, hvornår man skal
sige, at det ved jeg ikke. Man kan ikke alt.
Med dette ønsker jeg jer alle en god og hyggelig stiftelsesfest, jeg ønsker alle
i foreningen og deres familier en rigtig Glædelig Jul. Den er over os, inden vi
når at opfatte det. Og jeg ønsker alle og Forsvaret et Godt Nytår med hvad
det må bringe af oplevelser og afklaringer.
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Formandsmødet den 6. december 2003
Forretningsførerens referat:
Deltagere: GL O. Høegh-Guldberg Hoff, OB L Sandahl, OB K.J. Nilausen, OL
L.K.Nielsen, MJ Jørgen Larsen, FL F. Strehle, OL S. Volden og MJ F.
Holmgreen Rasmussen. Afbud fra: OB L. Hommel Nielsen og OB M.S.
Svejgaard.
Mødet blev indledt med en gennemgang af medlemssituationen. FOUAT har p.t.
452 medlemmer. Dette tal er stabilt omkring 450.
Bevægelser indtil dato i 2003: Afgang 37 og tilgang på 43, altså en tilvækst på 6
medlemmer.
Herefter var der en formandsrunde hvor man gennemgik aktiviteterne.
Efter formandsrunden behandlede man indkomne emner fra OB K.J. Nilausen
vedr. blad, hjemmeside og økonomi (pkt. 1), fra landsforeningens næstformand
vedr. erindringspræmier (pkt. 2) og fra Franz Strehle vedr. pistoler og
ammunition (pkt. 3).
Pkt. 1: Alle var enige om at bladet ikke kunne undværes. Det er en vigtig del af
foreningen og tanken om evt. at lade hjemmesiden overtage formidlingen til
medlemmerne lå langt ude i fremtiden. Et springende punkt bliver imidlertid
økonomien såfremt der kommer store portoprisstigninger.
Mødet pålagde forretningsføreren at tage kontakt til postvæsenet. Prisen i dag er
excl. moms kr. 1,91 pr. blad.
(En efterfølgende henvendelse til postvæsenets bladadministration den 9. december gav desværre et for foreningen kedeligt svar: Vi skal forvente en
væsentlig prisstigning, idet det formentlig fremover bliver brevporto. Udover
prisstigningen skal vi formodentlig også selv adresserer bladene. Man kunne ikke
helt sige om dette bliver resultatet, men foreningen får brev om ændringerne i
begyndelsen af 2004, og disse forventes at træder i kraft 1. marts 2004).
Pkt. 2: Jørgen Larsen gjorde opmærksom på, at der i bestemmelserne for
landspræmieskydning (pkt. 7) står, at vinderne af de udsatte vandrepokaler også
skal have en erindringspræmie. JL havde til præmietagerne i år købt 4 smukke
Holmegård-glas med inskription, og han foreslog at indkøb af glas kunne
finansieres ved at man opkrævede f.eks. 50 kr. i kuvertafgift til årsmødefrokosten. Dette var der ikke stemning for/tilslutning til, og man vedtog, at
kredsen, som har en vinder, betaler for glasset. Københavnskredsen lovede at stå
for inkøb af glas.
Pkt. 3: Det blev vedtaget at lade dette pkt. udgå, da det er kun Nordjyske Kreds,
som har problemet, og da landsformanden påtog sig at forelægge problemet for
de nordjyske garnisoner.
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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.

Gennemførte arrangementer
Foredragssæson 2003-II's første gæst var kontreadmiral Immanuel B. Rodholm,
der 9. oktober som øjenvidne berettede om fregatten Niels Juels kamp i Isefjorden den 29. august 1943.
Dette blev fulgt op af yderligere tre foredrag i sæsonen, nemlig:
- 23. oktober, hvor Ingrid Daege ridsede det jødiske folks historie op fra 'Bibelsk
tid til Krystalnatten 9.-10. november 1938'. Spændvidden var stor med omtale af
jødernes tro og deres særprægede kultur. Forhold der gennem tiderne er blevet
hæget om af de troende, men som samtidig i deres omverdenen skabte foragt,
mistro, vold og udslettelse.
Med en tilværelse i barne- og teenageårene i Østpreussen skabtes hos Ingrid
Daege en undren over tingenes tilstand, hvilket siden har ført til mange timers
fordybelse i emnet.
Knap 30 tilhørere havde indfundet sig til dette evigt aktuelle emne, der gav
indsigt i baggrunden for en af vor tids store tragedier, nemlig ufreden i Mellemøsten,
- 6. november, hvor stabslæge i arbejdsmedicin Bernadette Guldager v/Forsvarets
Sundhedstjeneste gav et indblik i tjenestens mangesidede opgaver med henblik
på at fremlægge en samlet vurdering af arbejds- og helbredsmæssige forhold i
forsvaret. Med eksempler berørte stabslægen mange af de påvirkninger, fysiske,
kemiske, biologiske og psykosociale, som soldaten i sin hverdag udsættes for,
hjemme under fredsforhold eller i felten i international tjeneste.
Med sin engagerede formidling af stoffet skabte Bernadette Guldager øget
forståelse og respekt for FSU arbejdsmedicinske virke i forsvaret hos de 28
tilhørere
- og endelig 20. november med slaget ved Kursk som illustration gav konsulent
Niels Bjerregaard i et glimrende samspil med oberstløjtnant Helge Kroon deres
bud på, hvem forræderen i Hitlers førerkvarter kunne være. Gennem en analyse
af efterretningernes tidsmæssige aktualitet og den snævre kreds i den tyske
ledelse med kendskab til faktiske forhold tegnedes for de næsten 40 tilhørere en
meget overraskende profil af den mulige forræder.
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Kommende arrangementer
Foredragssæson 2004-I: 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 15. januar vil direktøren for Tøjhusmuseet, cand.phil. Ole L.
Frantzen, redegøre for den forsvarshistoriske kulturarv og formidlingen af denne
i fortid, nutid og fremtid. Redegørelsen skal ses med baggrund i
Kulturministerens beslutning om indledningsvis at lægge Orlogsmuseet sammen
med Tøjhusmuseet pr. 1. januar 2004 og senere at overføre flyvevåbnets
samlinger til dette museum. Med disse tiltag ses et samlet forsvarshistorisk
museum i Danmark.
Gæster er velkomne.
Torsdag den 29. januar fortæller kommandørkaptajn Flemming Behrndtz den
fascinerende historie om det kongelige svenske orlogsskib VASA som kæntrede
og sank på sin jomfrurejse efter kun ca. 1 sømils sejlads i den svenske skærgård i
1628.
Gæster er velkomne.
Torsdag den 12. februar anstiller kredsens medlem Jørgen Holmer nogle betragtninger over Danmarks 'Tysklandssyndrom' fra 1864 til 1940. Der lægges
vægt dels på Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold og dels på de
europæiske landes handlinger, der førte til besættelse af Danmark og Norge i
1940.
Gæster er velkomne.
Torsdag den 26. februar belyser museumsinspektør Svend E. Albrethsen under
overskriften ”Slaget om Royan - en fransk 'sejr' i den 11. time” oprettelsen og
nedkæmpelsen af den sydligste af de tyske atlantfæstninger, ’Festung Gironde',
der i løbet af efteråret 1944 blev indesluttet af de allierede omkring de vigtigste
havne langs den franske Atlantkyst.
Ordinær generalforsamling 2004 afholdes i Kastellet (Gl. Varmecentral/Spisesalen) 11. marts kl. 1900. Evt. forslag til punkter på dagsordenen bedes
forelagt formanden senest 27. januar til drøftelse på kredsens bestyrelsesmøde 2.
februar. (Årskontingent for år 2004 blev ved sidste generalforsamling fastsat til
kr. 150).
.
Klipfiskfrokost er berammet til 26. marts kl. 1130 i Spisesalen.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for interesse
og opbakning i år 2003.
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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:
Kaptajn Jeppe Bech holdt den 20. oktober et engageret foredrag i Sakskøbing
om sine tre måneder på Manas basen i Kirgisistan for et meget stort antal
tilhørere, primært fra Lolland. Han berettede dels om livet på basen dels om de 6
danske F-16 flys angreb mod mål i Afganistan mere end 1000 km fra basen. De
150 danskere er nu vendt hjem efter en vel udført indsats.
Den 4. november inviterede ROID til et møde på Vordingborg Kaserne med
major T.A. Nissen, DANILOG, om den danske indsats i Irak. P.g.a. det korte
varsel mødte kun et mindre antal af vore medlemmer frem, idet vor kreds
primært blev informeret herom gennem vor forenings nyoprettede hjemmeside
(www.fouat.dk). Men vi, der kom, fik mange meget interessante informationer
om forholdene i indsatsområdet og i lejren. Majoren afsluttede med sine
erfaringer fra en sådan mission, og disse er videregivet til de militære
myndigheder. En god aften der sluttede med kammeratligt samvær ved et par
snitter og en forfriskning.
Vedrørende kredsens deltagelse i FOUAT formandsmøde og stiftelsesfest i
Kastellet den 6.december henvises til fællesstyrelsens referat heraf.
Bestyrelsen har holdt møde vedr.
- afholdelse af formandsmøde mellem FOUAT, F&F og ROID,
- aktiviteter i første halvår af 2004,
- udpegning af KN S.E. Kørvel som kredsens web-sagsbehandler samt visse
sekretæropgaver,
- anvendelse af indsamlede midler ved skydning,
- generalforsamling 29 MAR 2004, herunder fastholdelse af kontingent på 125
kr. i 2005, behov for evt. nyvalg, foredrag om status vedr. det kommende forsvarsforlig.
Kommende arrangementer i 2004 (reserver datoerne):
3. februar, kl. 1945: Foredrag på Vordingborg Kaserne, Officersmessen (efter
ROID generalforsamling). Emne: Overlæge giver aktuelle informationer om tjeneste i Sierra Leone.
Tilmelding til formanden senest 2. februar.
18. marts, kl. 1945: Foredrag på Vordingborg Kaserne, Officersmessen (efter
F&F generalforsamling). Emne: Info om F&F; nærmere vil tilgå. Tilmelding til
formanden senest 16. marts.

8

29. marts, kl. 1800: Spisning efterfulgt af vor egen generalforsamling på
Hjemmeværnsdistrikt Lolland-Falster, Stenvej 2, Sakskøbing.
Tilmelding til forretningsføreren senest 25. marts.
Kl. 2000 giver oberst Jørgen Jacobsen (tidl. tjenstgørende på Forsvarsakademiet,
nu stabschef i Hjemmeværnskommandoen) status vedr. det kommende
forsvarsforlig.
Endelig sender kredsformandens alle medlemmer og deres familie de bedste
hilsner samt ønskerne om en glædelig Jul og et godt Nytår.
P.S.: Forretningsføreren beder nok en gang om, at alle medlemmer, der endnu
ikke har sendt ham en E-mail eller har ringet til ham vedr. Jeres telefonnummer
(og evt. e-mail adresse), snarest får dette gjort. Målet er, at vor medlemsliste bør
være suppleret med disse kontaktmuligheder m.h.p. tilmeldingsønsker, aftaler om
samkørsel m.v. - TAK.

De sikkerhedspolitiske vilkår for dansk forsvarspolitik
Udenrigsministeriet har udgivet et 42 siders dokument plus to bilag (dateret
august 2003) med ovennævnte titel. Her bringes nogle enkelte uddrag af
sammenfatningen.
Hele dokumentet kan læses på www.um.dk/sikkerhedspolitik
I dokumentet siges bl.a.:
”Som en væsentlig del af udenrigspolitikken har dansk sikkerhedspolitik til
formål at:
• Hævde Danmarks suverænitet
• Imødegå både direkte og indirekte trusler mod dansk territorium og danske
borgere
• Fremme international fred og sikkerhed, bl.a. gennem forebyggelse af konflikter og krig, fredsbevarelse og fredsskabende aktiviteter samt stabilitetsfremmende foranstaltninger.”
Senere siges det at ”… fordrer … at dansk forsvar styrker sin kapacitet på to
centrale områder:
- Totalforsvaret, herunder evnen til at imødegå terrorhandlinger og deres
virkninger.
- Internationalt deployerbare militære kapaciteter.”
Hvis man har lyst til at sætte sig ind i baggrunden for den udvikling, der er i
gang, kan det anbefales at læse FOV temahæfte: Nye krige af seniorforsker
Mikkel Vedby Rasmussen. Hæftet kan bestilles på www.fov.dk eller afhentes
på KGB. Den læseværdige bog er på 88 sider. – Og så er den gratis!
Red.
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Midt- og Vestsjællands Kreds
Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk.
Telefon: 59 43 61 55. Mailadresse: nille@sport.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted.
Telefon: 57 61 57 17. Mailadresse: helst@c.dk
Generelt:
På sidste bestyrelsesmøde vedtog man – af hensyn til de geografiske afstande i
kredsen - at alle aftenarrangementer fremover gennemføres i tiden 1930 – 2200.
Vi håber med dette at have skabt bedre mulighed for deltagelse i vores aktiviteter.
Siden sidst:
Den 27. oktober deltog knap 30 veloplagte og spørgelystne FOUAT´er samt
medlemmer af ”Torsdagsklubben” ved GHR i et besøg ved Slagelse Politi.
Emnet var ”Fremtidens Totalforsvar” og en præsentation af Alarmcentralen.
Politimesteren i Slagelse er jo regionspolitileder, og politiet har fået tillagt nye og
øgede opgaver i totalforsvaret i den nye beredskabslov, så det var det helt rigtige
sted at henvende sig.
Politiinspektør Bjarne Sørensen holdt et fremragende indlæg om totalforsvaret og
kom også ind på politiets hverdag. Spørgelysten ville ingen ende tage; til sidst
blev det nødvendigt at stoppe for spørgsmål, hvis vi også skulle nå
alarmcentralen.
Det var utroligt spændende at opleve en ”live” alarmcentral, hvor yderst
kompetente politifolk håndterede de mange og meget forskellige henvendelser,
som indløb i den ret begrænsede tid, vi var der. Al den negative omtale, som de
nye alarmcentraler har fået i pressen, må forstumme. Kritikken har ingen hold i
virkeligheden.
En helt igennem god aften, som sluttede en time senere end planlagt.
Den 4. december gennemførte kredsen sit julearrangement på Grafisk Museum i
Slagelse med deltagelse af 8 medlemmer og 3 pårørende. Det blev et interessant
og hyggeligt arrangement, så det var lidt ærgerligt at ikke flere deltog.
Efter en kort indledning af Orla – der var aftenens vært – fortalte han lidt om
bogtrykkerkunsten fra de første printende munke over Stuckenberg til i dag med
den nyeste edb-teknik. Museet har opsat mange maskiner og andet grej til
sætning af bøger, plakater, skrivelser og billeder. Alle bliver benyttet og virker.
Vi så mange prøver på, hvad de frivillige sættere og trykkere formår.
Orla fortalte om teknikker ved opsætning af satser og viste, hvorledes alle linier
bliver lige store.
Han kunne være blevet ved længe, men efter ca. 1 time måtte han overlade
guidningen til folkene fra det øvrige museum. Her viste – ligeledes frivillige –
rundt i det 3-etagers store museum, der rummer en del af de gamle håndværk og
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butikker, der har eksisteret i og omkring Slagelse. En imponerende samling, hvor
der kunne have været brugt meget mere tid end de 45 minutter vi fik afsat.
Efter denne rundvisning var det tid til den lovede gløgg, som blev serveret i
kælderetagen under trykkeriet. Her var dækket bord, bl.a. med servietter påtrykt
”Velkommen til FOUAT” i fint guldtryk på røde servietter, også et produkt fra
museumstrykkeriet. Gløggen med tilhørende varme æbleskiver gled ned under
megen snakken om det nys sete, men også om gamle soldaterminder.
Det var nu blevet tid til det lovede lotteri som Per og Orla tog sig af, først med
tildeling af numre, derefter med udtrækning af de tre heldige. Disse tre blev hver
beriget med en flaske rødvin.
Klokken 22 var den officielle del af arrangementet forbi, men som Orla
pointerede, var det ikke for at smide os ud, vi var meget velkomne til at fortsætte
snakken. Denne opfordring blev fulgt og først godt halv elleve begyndte
selskabet at bryde op.
Lørdag den 6. december deltog 5 medlemmer i foreningens Stiftelsesfest på
Kastellet, hvor vi fejrede foreningens 112 års fødselsdag. Samtidig blev vi igen i
år beriget med skydepræmier til to af vore skytter, ligesom kredsen hjemførte
holdpokalen for andet år i træk.
Tak til Holger Janns for gode skydearrangementer året igennem samt til skytterne
for fremmødet og ikke mindst det gode resultat.
Kommende arrangementer
Jeppe på Bjerget – den virkelige historie.
Som vinterens aftenforedrag har vi valgt historien om Jeppe på Bjerget.
Fortællingen om Jeppes liv og levned før han havnede i Holbergs komedie. Det
er en historie om en interessant men ikke særlig kendt periode i Danmarks
historie, om Holberg, om Store Nordiske Krig, om landbrug og – naturligvis –
om Jeppe og Jacob og Nille.
Foredraget holdes af et af vore medlemmer, oberstløjtnant Hans Jürgen
Jürgensen, onsdag den 28. januar kl. 1930 – 2200 i Parolesalen ved
Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland på Merkurvej i Slagelse.
Da emnet er bredt kulturhistorisk, opfordrer vi medlemmerne til at invitere ”den
bedre halvdel” med.
Pris for arrangementet er 20 kr. pr. deltager.
Tilmelding til forretningsføreren senest fredag den 23. januar.
Årets generalforsamling gennemføres tirsdag den 9. marts klokken 1930 –
2200 i Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjællands Parolesal, Merkurvej 2, 4200
Slagelse.
I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive et kort indlæg med status i
forhandlingerne om kommende forsvarsforlig, og aftenen slutter med et mindre,
varmt hyggemåltid med lidt drikkelse til.
Pris for arrangementet er kr. 20.
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Tilmelding til forretningsføreren senest torsdag den 4. marts.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til
forretningsføreren og være denne i hænde senest fredag den 30. januar
2004.

Kredsen takker medlemmer og samarbejdspartnere for et godt og aktivt år,
samt ønsker alle en god jul samt et godt nytår.

Bosnien i perspektiv - En invitation fra Gardehusarerne
I disse år – og sikkert et antal år fremover – vil dansk forsvar være stærkt
påvirket af indsættelser i udlandet.
Oberst Lars Møller, chef for 1. Sjællandske Brigade, deltog, mens aktiviteterne
i Bosnien var på højdepunktet (tænk bare på Operation Bøllebank), og
Oberstløjtnant K. Pedersen, nu stabschef ved Gardehusarregimentet, afsluttede
dansk deltagelse i dette indsættelsesområde.
De to officerer giver torsdag den 5. februar et overblik over denne langvarige
indsættelses betydning for udviklingen af dansk forsvar. – Og dermed et aktuelt
indlæg i debatten om vort forsvars fremtidige udvikling under overskriften
”Bosnien i perspektiv”.
Gardehusarregimentets Torsdagsklub (pensionerede officerer) vil gerne give
medlemmer af FOUAT mulighed for deltage i dette arrangement, da de to
foredragsholdere har en omfattende viden om de forhold, der vil præge dansk
forsvar fremover. – Og så forstår de at sætte fokus på det væsentlige!
Praktiske forhold:
Man møder i Casino (officersmessen i Centerbygningen på Antvorskov Kaserne)
senest kl. 1000. Efter betaling for deltagelsen (max. 150 kr.) drikkes
formiddagskaffe (med en Gammel Dansk), og man forskyder til foredragssalen.
Kl. ca. 1200 spises der samlet frokost. Arrangementet påregnes at slutte inden kl.
1400.
Yderligere oplysninger: Ring til redaktøren (tillige vicepræsident i Torsdagsklubben) på 58527513.
Bindende tilmelding er nødvendig senest mandag den 2. februar til Karin
Andersen, receptionen (58557915). Da der er begrænsninger for deltagelse, bedes
man oplyse kredstilhørsforhold og telefonnummer ved tilmelding.
Red.
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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.

Brunkål med tilbehør
Så er det atter tid for at markere i kalenderen, at vi igen skal have brunkålskalas
på Dannevirke.
Dagen er torsdag den 4. marts kl. ca. 2000.
Det kan kun anbefales, at man kommer i god tid (inden kl. 1900), da dette giver
den enkelte mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling, som netop
starter kl. 1900.
Bestyrelsen har bestemt, at foreningens medlemmer denne dag har mulighed for
at invitere ”den bedre halvdel” med ud at spise.
Nærmere om hele arrangementet vil tilgå det enkelte medlem.
Kredsen ønsker alle medlemmer samt deres familie et godt og
lykkebringende nyt år.

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. Mailadresse: carjet50@webspeed.dk

Gennemførte arrangementer
8 af kredsens medlemmer deltog sammen med brigadevennerne i en udflugt til
våbendemonstration på Antvorskov den 14. august samt et besøg ved Forsvarskommandoen og Hærens Officersskole den 29. september.
Kommende arrangementer
Den ordinære generalforsamling 2004 afholdes onsdag den 24. marts.
Generalforsamlingen gennemføres på Hærens Kampskole i Oksbøl.
Indkaldelse udsendes til medlemmerne ultimo februar 2004. Eventuelle forslag til
arrangementer i den kommende sæson bedes meddelt kredsstyrelsen snarest.
Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer og familie et godt og lykkebringende
nytår!
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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 gennemført skydebanefest og julefrokost i Løvvangens Bowlingcenter mandag den 15. december. Under julefrokosten blev skydepokalerne, af
formanden udleveret til de respektive vindere. Der var pænt fremmøde og
arrangement var vellykket.
Kommende arrangementer.
Traditionen tro gennemfører Hjemmeværnet torsdag den 8. januar kl. 1930
militær nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke. Prædikant er forsvarsminister
Svend Aage Jensby.
I lighed med tidligere år samles vi efter gudstjenesten i Budolfi Kirkes krypt,
hvor Hjemmeværnet er vært ved kaffen.
Vi vil også i lighed med tidligere år mødes på Duus Vinkjælder i Jens Bang
Stenhus kl. 1800, for herefter samlet at gå til gudstjeneste.
Mandag 12. januar kl. 1000 genoptages Bowlingturneringen.
Generalforsamling
Mandag den 22. marts kl. 1700 er der spisning, generalforsamling og foredrag
på Flyvestation Aalborg.
Detaljeret program tilgår senere.
Spisningen i cafeteriet på flyvestationen er til forsvarets cafeteriepriser.
Tilmelding på telefon 98176707 senest mandag 15. marts kl. 1800.
Kredsen ønsker alle vore medlemmer med familie en glædelig jul samt et
godt og lykkebringende nytår!

Generalforsamlingerne
står for døren, og da nogle af kredsene afholder denne tidligt i marts, kan man på
bagsiden læse standarddagsordenen. Husk, at de fleste kredse fastsætter en
afleveringsfrist for forslag, der ønskes behandlet.
Husk også, at forslag fra kredsene til behandling på årsmødet jf. lovene skal
være fællesstyrelsen i hænde inden 1. februar!
Red.
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Nyt fra KGB
Det Kongelige Garnisonsbibliotekets nye servicesal blev taget i brug den 8.
december. Dette medfører et antal forbedringer for bibliotekets brugere. Derfor
denne korte orientering.
Lidt om servicesalen
Den nyindrettede sal ligger på 3. etage (den tidligere tidsskriftssal), hvor der er
opstillet
- leksika og opslagsværker af særlig militær relevans (bøgerne fra den
tidligere læsesal),
- de nyeste numre af tidsskrifter i abonnement, dele af kortsamlingen og
mikrokort med arbejder fra det amerikanske generalstabskursus samt
- et antal computere, som bibliotekets brugere kan anvende til on-line
søgning på et antal omfattende værker, f.eks. Jane’s Online (militære
forhold i hele verden) og Keesing’s Worldwide Online (politiske forhold).
Servicesalen er også det sted, hvor man kan få bibliotekarstøtte til at finde de
bøger, tidsskrifter og edb-links, som man har brug for at låne eller se.
Ny telefonordning
Der er nu kun et hensigtsmæssigt nummer til KGB: 33479525. Herfra bliver man
stillet om til 1) vagthavdende bibliotekar, der rådgiver om bibliotekets materialer,
2) administrationen, der varetager bl.a. bibliotekets økonomi- og kaserneforhold
eller 3) til skranken, hvis henvendelsen blot drejer sig om f.eks. forlængelse af et
lån.
Hjemmesiden
Bibliotekets hjemmeside (www.kgbmil.dk) indeholder et stort antal funktioner,
som brugere kan have glæde af, f.eks.
- katalog over bibliotekets nyere materialer,
- nyhedslister og nyhedsservice, hvor man kan bestille automatisk besked
på sin mailadresse om nyheder inden for sit interesseområde,
- mulighed for selv at foretage bestillinger og forlængelse af lån,
- links til andre hjemmesider, der indeholder militære emner og
- diverse oplysninger om biblioteket og dets samlinger samt servicekoncept.
Hjemmesiden har fået et nyt logo (vi er nu også på dette område blevet medlem
af det samlede forsvar!) og den bliver jævnligt udbygget med nye services.
Andre biblioteker
KGB samarbejder med landets andre biblioteker, hvor man på disses computere
kan se titler inden for sit emne, samt bestille det materiale, man ønsker.
Specielt hvis man sjældent kommer på Kastellet, kan det være en fordel at låne
vore materialer gennem sit lokale bibliotek.
Red.
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Reserveret postvæsenet
Dagsorden for ordinære kredsgeneralforsamlinger:
1. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år
2. Virksomheden i det kommende år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
5. Valg af:
a. Formand (hvert andet år)
b. 1-3 bestyrelsesmedlemmer for de kommende to år
c. Indtil to suppleanter for kredsbestyrelsesmedlemmer for det
kommende år.
d. En revisor (hvert andet år)
e. En revisorsuppleant (hvert andet år)
f. For Københavnskredsen vedkommende vælges en repræsentant til
Fællesstyrelsen (hvert andet år).
6. Behandling fra forslag fra Fællesstyrelsen.
7. Behandling af forslag fra kredsstyrelsen.
8. Behandling af andre forslag.
9. Eventuelt.

”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 18. februar 2004.
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