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Fællesstyrelsen: 
 
 
Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson 
Opnæsgaard 83, 2970 Hørsholm 
Telefon: 45866119, email: joergen@sverker.dk  
 
Næstformand: Formanden for Københavns Kreds, forskningsbibliotekar D.B., 
major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup. 
Telefon: 44662548, email: jalars@larsen.mail.dk
 
Kredsformændene: Se under respektive kredse. 
 
Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen. Annexgårdsvej 4, 
Kirke Værløse, 3500 Værløse.  
Telefon: 44481885, email: hf.holmgreen@privat.dk
 
 
 Meddelelser fra Fællesstyrelsen 
 
 
Stiftelsesfesten 
Lørdag den 11. december mødtes 29 medlemmer incl. den afgående og den 
tiltrædende landsformand på Kastellet i København til den årlige stiftelsesfest, en 
traditionel og hyggelig begivenhed, som denne gang fik ekstra kolorit, da der 
samtidig var landsformandsskifte. 
 
Efter første servering af de velsmagende gule ærter – med hvad dertil hører – tog 
generalløjtnant Ove Høegh-Guldberg Hoff ordet. Bl.a. pegede han på, at FOUAT 
som følge af det nye forsvarsforlig ikke kunne forvente samme støtte til sine 
aktiviteter som hidtil. Man må f.eks. forudse problemer med støtte til skydninger 
og lokaler m.v., da kaserners og regimenters muligheder bliver stærkt beskåret. 
Om Forsvarets kommende udvikling sagde Generalen, at forsvarsforligets 
ambitionsniveau er meget højt, ikke mindst vedr. Hærens udsendelse af 1500 
mand kontinuerligt. Søværnet er kommet godt ud af forliget – ikke i antal skibe, 
men i tonnage. (Se Militært tidsskrift, nr. 3/2004 side 458. Red.) . For 
Flyvevåbnets vedkommende kommer bonuseffekten først om nogle år med 
tilgang af den nye Joint Strike Fighter. Hæren må altså udpeges som det værn, 
der er kommet dårligst ud af forliget. 
Generalen takkede for mange gode timer samt overrakte en fornem flaske til den 
afgående redaktør af Meddelelser som påskønnelse af indsatsen i redaktørjobbet. 
 

 2

mailto:joergen@sverker.dk
mailto:jalarsen@larsen.mail.dk
mailto:hf.holmgreen@privat.dk


Landsformandsskiftet blev formelt markeret ved, at afgående landsformand 
overrakte foreningens sølvklokke til den tiltrædende landsformand, Generalmajor 
Jørgen Sverker Nilsson, der derefter overtog ledelsen af mødet. 
 
Generalmajoren takkede for opfordringen til at overtage landsformandsposten og 
begrundede sit ”ja” med, at han havde haft en god tid i Forsvaret og derfor gerne 
ville yde en frivillig indsats. Han tilføjede, at han går fuldt ind for formålet at 
skabe rammer for officerer uden for aktiv tjeneste, hvor samvær og viden om 
bl.a. Forsvaret kan opretholdes og udvikles. ”Det er vigtigt at holde sig ajour og 
deltage i diskussioner med andre om Forsvaret – også om den ramme, Forsvaret 
fremover skal virke i”, sagde Generalen, som lovede, at han gennem samarbejde i 
Fællesstyrelsen og på årsmøderne vil arbejde for de bedste rammer for kredsene. 
 
Tiden for æbleskiver og solbærrom nærmede sig, og det gjorde tiden for de korte 
takketaler også: 
- Foreningens næstformand Jørgen Larsen, takkede den nu afgåede 

landsformand for hans indsats, men nævnte også, at en del medlemmer havde 
udtrykt forundring over, at han var "rendt af pladsen". Foreningen forstod – 
og accepterede – dog Generalens bevæggrunde for beslutningen. 
Næstformanden sluttede med: ”Vi må respektere dig for din beslutning, hvor 
du ikke klæber dig til taburetter og ikke kan have ro i sjælen, hvor 
tankevirksomheden måske er andetsteds end i nuet. – Tak for din om end 
korte dåd. Held og lykke fremover!” (Takken blev understreget med 
overrækkelse af en fornem flaske whisky). 

- Redaktøren takkede for de venlige ord (m.v.!) vedr. indsatsen. 
Endelig takkede den nye landsformand for den venlige modtagelse, afsluttede 
stiftelsesfestens formelle del og opfordrede deltagerne til at søge ind i det 
tilstødende lokale med bløde stole, kaffe, småkager, chokolader og – ikke at 
forglemme – en avec! 
 
Traditionen tro blev det efterfølgende hyggelige samvær krydret med 
overrækkelse af de præmier, som var vundet under landspræmieskydningen. 
Præmiefordelingen kan man se i nr. 138. Det skal dog fremhæves her, at en 
”Midt- og Vestsjællandsk tradition” blev brudt i år, idet Københavns Kreds vandt 
den fornemste præmie (”Den af Storstrøms Kreds udsatte kredspokal”) for det 
bedste resultat af alle kredse. Det er vel unødvendigt at tilføje, at klapsalverne var 
kraftigst ved denne overrækkelse! 
 
Københavns Kreds fik også i år mange rosende ord fra deltagerne. Dette store 
arrangement, der må kræve omfattende forberedelser af både kredsens formand, 
forretningsfører, skydeudvalgsformand og sikkert mange andre, fortjener stor 
anerkendelse! Foreningens 113. årsdag blev fejret på passende vis! 
Se billeder fra stiftelsesfesten på vor hjemmeside! 

Red. 
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Vor nye landsformand 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson 
er 66 år og afsluttede sin succesrige karriere i forsvaret med udgangen af 1998 
som chef for Hjemmeværnet, en funktion som han havde bestridt siden 1993. 
 
Generalen blev indkaldt til Den kongelige Livgarde  i september 1958 .  
Han gennemgik det normale forløb for unge officerer med afvekslende 
geledtjeneste ved Den Kongelige Livgarde efter afslutningen af officersskolen i 
1963. Derefter var vor nye landsformand tjenstgørende i forskellige 
chefsfunktioner ved Den Kongelige Livgarde, vekslende med tjeneste i 
Forsvarsministeriet, Forsvarsakademiet og Forsvarskommandoen samt ikke 
mindst som taktiklærer på Hærens Officersskole for klasserne RYE – ”det var en 
dejlig tid”, siger Generalen..   
 
Efter udnævnelsen til oberst i  1988  blev han chef for 1. Sjællandske Brigade til 
1990 og herefter en kort periode Hærens Tjenestegrensinspektør for 
Kamptropperne (HITIKA) samtidig med, at Generalen deltog i oprettelse af 
Hærens Operative Kommando, hvor han som oberst var chef for Produktions-
afdelingen til 1991. 
Så fulgte ansættelsen som Chef for Forsvarets Center for Lederskab sammen med 
en operativ designeringsfunktion ved Jyske Division – ”dejligt med støvler på ind 
imellem”, smiler Generalen. 
 
Derefter fulgte i 1993 udnævnelsen til generalmajor og Chef for Hjemmeværnet, 
en post som vor nye landsformand bestred indtil pensioneringen i 1998. 
 
Inspireret og udviklet af de mange års tjeneste i Forsvaret, var generalmajoren 
naturligvis ikke udbrændt ved pensioneringen: Han har efterfølgende virket som 
næstformand for Folk og Forsvar samt i perioden 1998-2003 været ansat i Center 
for Ledelse (tidligere Dansk Management Forum) som programchef med ansvar 
for ledelsesudviklingsforløbet ”Perspektiv i Ledelse”. Et forløb Generalen selv 
har gennemført og siden også andre officerer fra forsvaret. Generalmajoren 
arbejder nu som mentor på Copenhagen Business School på den nye etårige 
MBA-uddannelse. 
 
Nu nogle år efter pensioneringen fylder foreningsarbejde mere i generalens 
kalender: Han er stadig næstformand i Folk og Forsvar og derudover medlem af 
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bestyrelsen for ’Den af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede 
Understøttelsesforening’, som blev stiftet allerede i 1877. – Og som seneste 
tilføjelse: Nu også landsformand for FOUAT. 
 
Generalen er gift med Birgit. De bor dejlig tæt ved deres tre unge familier og 
børnebørn, som de glæder sig over at være sammen med. - 14 når de er færrest!! 
Der bliver dog også tid til fritidssysler – gerne med en fiskestang i hånden eller et 
orienteringskort. I kolde stunder nydes jazz-musik sammen med en god bog. Og 
som alle bedsteforældre ved: Udfordrende børnepasning er også en glæde!   
 

Red. 
 
 

Redaktørskifte 
 
Et farvel fra ”Den gamle Rédacteur” 
 
Det er lidt vemodigt for mig at skulle afbryde forbindelsen med kredsenes lokale 
skribenter og de mange andre rundt om i landet, som har bidraget til bladet, og 
som jeg har glædet mig over at have haft kontakt med i de 4 år, hvor jeg har 
siddet ved skrivepulten. – Det har været meget inspirerende! 
Da jeg i april meddelte, at jeg ønskede at blive skiftet ud her ved årsskiftet, var 
det fordi mit liv i Forsvaret har lært mig, at hvis man bliver på den slags jobs for 
længe, medfører det stagnation. – Og det fortjener vort blad ikke! 
 
Og det er lykkedes at finde en god afløser: Major Mogens Pedersen. Jeg er helt 
sikker på, at han vil kunne tilføre bladet noget nyt, så jeg vil ønske FOUAT 
tillykke. Og Mogens Pedersen vil jeg ønske held og lykke med det inspirerende 
job! 
 
Mange andre fortjener et venligt ord fra den afgående. De fleste er dækket af 
ovenstående, men for fuldstændighedens skyld vil jeg også takke vor webmaster 
Peter Thomsen, Fællesstyrelsen og min tids tre landsformænd. Jeg har nydt og 
værdsat samarbejdet med alle! 
 
God vind fremover til alle og vort blad!   

Den snart forhenværende Red. 
 
 
 
Velkommen til den nye! – Men hvem er han egentlig? 
 
Da man i ”Meddelelser” nr. 138 søgte en redaktør, tænkte jeg, at den opgave 
kunne jeg tænke mig at løse, hvis man kunne bruge mig. Så jeg tilbød mig. 
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Jeg har gennem mange år beskæftiget mig med information og kommunikation 
og dette, sammenholdt med mine fortidige funktioner i forsvaret og i det private 
erhvervsliv, giver mig lyst til – og baggrund for, tror jeg – dette redaktørjob.    
 
Jeg er 66 år gammel. Gift på 41. år og bosiddende i Slagelse, hvor jeg også blev 
sproglig student i 1958. Forsvaret, dvs. Den kongelige Livgarde, hvor jeg aftjente 
min værnepligt og blev officer af reserven, gjorde mig interesseret i at blive 
officer ”for evigt”.  
Jeg afsluttede Hærens Officersskole i 1964 og blev premierløjtnant ved 
Falsterske Fodregiment i Vordingborg. Men ….  
I 1969 forlod jeg forsvaret – i utide, men af egen fri vilje – for at forsøge en civil 
karriere i papir- og kontorforsyningsbranchen, hvor min svigerfar fristede med en 
ledende stilling i det firma i Slagelse, hvor han var direktør.  
I det første år som civil blev jeg både udnævnt til kaptajn i nummer i reserven og 
af reserven samt – 1. januar 1975 – til major af reserven. På det tidspunkt havde 
jeg ikke længere rådighedspligt. 
 
I årene 1969 – 1993 bestred jeg stillinger som prokurist, adm. direktør og 
logistikchef samt var en kort tid selvstændig i den  nævnte branche. 
Da tidernes ugunst medførte et behov for et nyt job, søgte jeg – og fik som 55-
årig – stillingen som sekretariatsleder ved Antvorskov Kaserne. Den stilling 
havde jeg indtil min endelige afsked med forsvaret i 2003. Men så var jeg også 
blevet afskediget fra Forsvaret hele tre gange! 
Om jeg har fortrudt min afsked med Forsvaret i 1969 – ja, til dels. Men jeg har 
haft mange gode år i det civile erhvervsliv og har taget del i det offentlige liv som 
aktiv i den lokale handelsstandsforening og i udviklingen af turismen både lokalt 
og regionalt indtil i år. 
Ved Sjællandske Livregiment var jeg i årene 1995-2000 ”Presse- og 
informationschef” og havde ansvaret for mange informationsopgaver både internt 
og i forhold til omverdenen. Samtidig var jeg redaktør for tjenestestedsbladet 
”Musketten”. 
 
Jeg glæder mig til at varetage redaktørfunktionen for ”Meddelelser” og håber, at 
jeg gennem det arbejde får kontakt med mange af foreningens medlemmer. Min 
dør er altid åben, så ring endelig til mig, hvis I har gode idéer, men brug helst e-
mail, da det ofte sker, at jeg ikke er hjemme. - Og brug endelig Meddelelser som 
medie, når I har noget på hjerte, der kan interessere en bredere kreds af tidligere 
officerer. 
 
Jeg glæder mig til samarbejdet! 

Mogens Pedersen 
 
 
Hvordan ser han så ud, den nye? – Kig på vor hjemmeside www.fouat.dk!  
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Rent praktisk:  
Husk at kigge grundigt på bladets bagside! - Der er naturligvis ændringer til 
deadline, postadresse og emailadresse. 
 
For at kunne fastsætte relevante deadlines fremover, bedes kredsene til 
redaktøren oplyse, hvilken dato dette nummer ligger i medlemmernes 
postkasser. 
 

Red. 
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Generalforsamlingerne 
 
Tiden for afholdelse af – og forberedelse til – kredsgeneralforsamlingerne 
nærmer sig. Som en service til medlemmerne gengives derfor i lighed med 
tidligere år 
 
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 af forslag fra Fællesstyrelsen 
 
7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelsen 
 
8. Behandling af andre forslag 
 
9. Eventuelt 
 
Andet 
Vær opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralfor-
samlingen, jf. lovene skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 1. februar. 
 
Datoer 
Meddeles normalt i bladet og evt. ved direkte indkaldelse i enkelte kredse. 
Eventuelle ændringer kan evt. ses på foreningens hjemmeside www.fouat.dk  
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UKRAINE 
 
Reaktionen var så heldig at få lov til at stjæle lidt tid fra den travle lektor i russisk 
og polsk på Institut for Sprog ved Forsvarsakademiet, reserveofficer i 
flyvevåbnet Claus Mathiesen. Han var tidligere som oberstløjtnant udsendt som 
forsvarsattaché i Ukraine fra 1999 til 2003 ved den nu lukkede ambassade i Kiev 
og er nu rejsende attaché. Han kom her den 28. november hjem fra endnu et 
ophold i Ukraine. Hans viden om landet er derfor både grundig og opdateret. 
For at give FOUAT-medlemmerne sit personlige indtryk af landet, svarer han her 
på et par spørgsmål: 
 
Vi har jo set mange billeder fra hovedstaden Kiev her omkring 1. december. Og 
med mange mennesker på gaderne, så det er vel et stort land? 
Det kan du tro! Det er dobbelt så stort som Polen, og med sine 600.000 
kvadratkilometer er det Europas næststørste – kun overgået af Rusland. Og 
befolkningen er på 50 mio., altså lidt færre end Italiens 57 mio., men lidt flere 
end Spaniens 40 mio. Så det bliver til en syvendeplads i Europa, hvad indbyggere 
angår! 
 
Så må det være et rigt samfund? 
Afgjort nej! Trods størrelsen og den store befolkning er bruttonationalproduktet 
kun på størrelse med Danmarks, og den gennemsnitlige månedsindkomst svarer 
til 500 danske kroner. De tal er dog ikke hele sandheden, for der er en omfattende 
”grå” økonomi, der vel svarer til 1 – 2 gange den officielle økonomis størrelse. 
Men alligevel: Det er et fattigt land! Men med et klart potentiale for økonomisk 
udvikling. 
 
Så er der vel ikke meget at gøre godt med til veje og anden infrastruktur? 
Størsteparten af såvel veje som jernbaner og lufthavne er, som de var i 
sovjettiden, dvs. ikke specielt gode. Enkelte steder er der dog sket forbedringer af 
vejnettet, ligesom jernbanedriften er effektiviseret på udvalgte strækninger.  
 
På TV-billederne får man indtryk af en dyb splittelse i befolkningen. Er det kun 
noget, der vedrører valget, eller ligger der mere bag? 
Der ligger så afgjort mere bag! Men årsagen til splittelsen har mange facetter, og 
vi skal langt tilbage for at få et grundigt billede af alle årsager til problemerne i 
dag. Ja faktisk helt tilbage til etableringen af det handelsmæssigt centralt 
placerede østslaviske rige for godt 1000 år siden. Landet har nemlig været præget 
af mange krige og indre stridigheder, bl.a. religiøse, handelsmæssige og politiske. 
– Så hvis jeg kan disponere over et par særnumre af bladet, kan jeg give en 
nogenlunde dækkende beskrivelse. 
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Det går nok ikke, Claus. Hvad med i lyset af fortiden at give hovedpunkterne i 
situationen her omkring år 2000? 
OK. Så springer jeg frem til den 26. august 1991, hvor Ukraine erklærede sig 
selvstændigt efter ca. 70 år som en del af Sovjetunionen. 90% af befolkningen 
havde stemt for selvstændighed, bl.a. i håb om at få økonomisk bedre kår. Men 
sådan gik det ikke, for økonomien hos handelspartnerne, landene i den tidligere 
Sovjetunionen, var brudt sammen, og Ukraines økonomiske udvikling blev lagt i 
hænderne på personer uden synderlig forståelse for markedsøkonomi. Så den 
første præsident, Kravchuk, kunne ikke indfri forventningerne og blev 1994 
afløst af Kuchma, som nu har siddet på præsidentposten i de forfatningsmæssigt 
fastsatte to valgperioder. 
 
Ja, den øjeblikkelige situation i forbindelse med præsidentvalget forekommer jo 
mildt sagt noget kompliceret, bl.a. fordi der tilsyneladende er to grupperinger, 
hvoraf den ene – orange, kaldes den vist – får størst opmærksomhed i dansk TV. 
Du har en uvane med at stille spørgsmål, der kræver et blik bagud på fortiden! – 
De to grupperinger, som du kalder dem, har sin oprindelse i den snævre 
kulturelle og politiske tilknytning, der helt fra USSR-tiden har været mellem 
befolkningen i den øst- og sydøstlige del (øst for floden Dnjepr og ned mod 
Sortehavet) og det nyrejste, selvstændige Rusland. Den anden gruppering 
(nærmest Europa) har gennem de seneste ca. 15 år presset på for at få et NATO- 
og EU-medlemskab, altså med en klar reformorienteret og i al væsentlighed pro-
vestlig orientering. 
Ikke mindst i starten af sin lange præsidentperiode viste Kuchma stor interesse 
for en nærmere tilknytning til vesten, men både han – og hans foretrukne 
efterfølger, Janukovitj – har tilsyneladende snævre bånd til Putin og dermed til 
Rusland. 
Ukraines officielle sprog er ukrainsk, men i kraft af den kulturelle arv taler 
mange i de østlige områder helst – eller kun – russisk. Nogle har ligefrem talt om 
en mulig opdeling i to sprogområder, men det ligger næppe lige for. 
 
Det nys overståede valg er jo netop blevet behandlet af landets højesteret og 
forkastet på grund af valgsvindel. Har du nogen fornemmelse af, hvordan den 
sag vil ende, når valget skal gå om her i julen? 
Da der fortsat ændres på forudsætningerne, kan det være vanskeligt at sige, 
hvordan dette valg kommer til at foregå og forløbe. Men det synes sikkert, at 
oppositionens kandidat Jushchenko ikke vil opgive sin kamp for retten til at 
overtage præsidentembedet. Jeg tror det er sandsynligt, at det kan lykkes for ham. 
Det vil dog være naivt at tro, at de kræfter, der har forsøgt at afholde ham fra 
sejren i første omgang, sådan bare giver op. De vil fremover være en seriøs 
modstander i det ukrainske politiske spil. 
Muligvis er det allervigtigste resultat, at store dele af det ukrainske folk er 
”vågnet op” og har manifesteret sig som personer med egen vilje til at være 
bestemmende om landets fremtid som et selvstændigt Ukraine. Den reformproces 
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i samfundet, som Jushchenko må forventes at sætte i gang, vil kunne skabe 
grundlag for et øget samarbejde med vestlige lande og organisationer og således 
på længere sigt kunne bidrage til at øge landets velstand og give forudsætninger 
for, at den jævne ukrainer kan få et mere tilfredsstillende og værdigt liv. Men der 
er et godt stykke at gå. 
 
Da dette blad jo er medlemsblad for en forening af personer med særlig interesse 
for militære forhold, vil jeg gerne til slut have et par bemærkninger om Ukraines 
væbnede styrker. – Der er du vel på ”hjemmebane”? 
Ved Sovjetunionens sammenbrud havde Ukraine – som de andre sovjet-
republikker – meget store enheder under våben. De er nu blevet reduceret til 
langt under halvdelen, nemlig ned til under ca. 300.000 militære og 90.000 civile. 
På det seneste har der været talt om yderligere reduktioner på op mod 100.000 
mand, men det har ikke været nemt at gennemføre i et præsidentvalgår. Ukraine 
har også (som den eneste stat i verden) skilt sig af med den enorme 
atomslagstyrke, som blev ”arvet” fra Sovjetunionen. Med hensyn til kampvogne 
og andre pansrede køretøjer har man derimod stadig et enormt arsenal: 4000 
kampvogne og over 5000 pansrede mandskabsvogne af forskellige typer. 
Jeg nævnte tidligere, at landets økonomi er dårlig. Det har en helt klar indflydelse 
på de store styrkers kvalitet, idet de lider af samme fejl og mangler som så mange 
andre landes væbnede styrker: overdimensionering, fejlproportionering og 
underfinansiering. Det betyder, at de f.eks. ikke har penge til øvelser, 
pilottræning og sejlads. Da der desuden ikke er tilgået større materieltyper siden 
først i 1980’erne, er forældelse af materiellet et klart problem allerede. 
Det skal dog også nævnes, at Ukraine gennem de senere år har gjort meget for at 
deltage i NATO-sammenhæng. Bl.a. fik de allerede i 1994 en PfP-aftale 
(Partnership for Peace) og har efterfølgende deltaget i flere af NATO’s 
møderækker med det sigte senere at kunne indlede arbejdet på en optagelse i 
NATO. Dette er dog ikke uden problemer, for det tidligere nævnte om ”grå” 
økonomi vedrører ikke kun befolkningens privatøkonomi, men også statens salg 
af våben til andre lande. Også til f.eks. Makedonien, som NATO jo gør en indsats 
for at afvæbne. – Og det – samt formodede leverancer af avancerede 
luftovervågningssystemer til Irak – er bestemt ikke noget, alle NATO-lande har 
brudt sig om! Et valg af Jushchenko som præsident og iværksættelse af reformer 
også af det militære system vil kunne bane vejen for en forbedring af NATO-
forholdet, der har været nede i en bølgedal. 
 
Tak for denne mulighed for at kunne viderebringe dit kompetente syn på den 
aktuelle situation i Ukraine til foreningens medlemmer, Claus! 

Red.  
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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 2004/2005 
Alle foredrag afholdes i Kastellets Gl. Varmecentral kl. 1900 med efterfølgende 
samvær i Spisesalen i Nordre Magasin. Tilmelding bedes foretaget til formand 
eller forretningsfører så tidligt som muligt og senest forudgående tirsdag inden 
kl. 1200. 
 
Torsdag den 21. oktober berettede major, konsulent Bent Sørensen over Jørgen 
Chr. Jensens levnedsløb, til hvilket 28 deltagere havde indfundet sig. J.C. Jensen, 
en helt upåagtet dansker, der efter endt skoletid i Løgstør stak til søs, 
afmønstrede i Adelaide i Australien og lod  sig hverve til hæren.  Han deltog i 1. 
Verdenskrig ved vestmagternes fatale landsætning ved Gallipoli i juni 1915 og 
senere i stillingskrigen i Frankrig. For sin indsats blev han tildelt Viktoriakorset, 
men gled hurtigt over i glemmebogen og afsluttede sin skæbne som 'bottle-oh-
man' i Adelaide. Men systemet huskede ham og gav ham en militær begravelse 
og et mindeværdigt gravsted i Adelaide. 
NB:  Borgmesteren i Løgstør har nedsat en kommission, der skal skaffe midler til 
opsætning af en større mindesten (natursten) forhåbentlig i løbet af 2005. Der 
påsættes en bronceplade med inskription, der i øvrigt er designet af Bent 
Sørensen.  
 
Torsdag den 18. november redegjorde Chefen for Planlægningsstaben i For-
svarskommandoen, generalmajor Per Ludvigsen, for 33 tilhørere for vort forsvar 
under forandring. Med status og visioner er betegnelsen ”Det nye forsvar” nok 
mere dækkende. Målet er et moderne, effektivt forsvar, der honorerer de krav, 
indsættelse i internationale operationer nødvendiggør. Med nostalgisk tankegang 
kunne det nok gøre ondt at høre om midlernes tilpasning hertil, men Per 
Ludvigsens sobre og troværdige fremlæggelse af emnet gav tilhørerne en 
forståelse og en baggrund for at kunne bakke op om forsvarsledelsen i den 
daglige hjemlige og lokale debat.   
 
Torsdag den 6. januar fortæller major Knud Timmermann om sine oplevelser i 
Kastellet den 9. april 1940, da de tyske styrker tidligt om morgenen sprængte sig 
vej gennem Norgesporten.  
Gæster er velkomne. 
 

 12



Torsdag den 20. januar fortæller Poul Nielsen fra Fyns Kreds om sin 'Odyssé' 
fra 17. oktober 1943 gennem Gestapos Hovedkvarter i Odense, via Vestre 
Fængsel, Horserød og KZ Sachsenhausen til afrejsen fra Sverige 10. maj 1945. 
’Hvad falder dig først ind, når du hører betegnelsen KZ? Formentlig gaskamre og 
krematorier’! Men det omfatter meget andet. Poul Nielsen kommer herunder bl.a. 
ind på SS rentabilitetsberegning over benyttelse af KZ-fangerne.  
Gæster er velkomne. 
 
Torsdag den 3. februar vil admiral Sven E. Thiede, der i sine unge dage var 
artilleriofficer, med baggrund af sin i sommer udgivne bog 'Dansk Søartilleri 
1860-2004' dels give en oversigt over skibsartilleriets udvikling i denne periode, 
dels nærmere belyse enkelte markante træk af denne udvikling.  
 
Torsdag 17. februar foredrager major Ole A. Hedegaard om H.C. Andersen og 
de slesvigske krige.  
Et forhold, som ikke er kendt i befolkningen, er, at vor verdensberømte 
eventyrdigter, hvis 200 årsdag nationen fejrer den 2. april 2005, i flere år var 
pligtigt medlem af det akademiske borgerkorps 'Kongens Livcorps', hvor han 
både aflagde faneed og i de sidste år endog var underofficer, ligesom han havde 
et livslangt, tæt forhold til officerskorpset og de slesvigske krige. Foreningen vil 
derfor hædre vor gamle kollega og 'hjemmeværnsmand'  ved denne aften at holde 
foredrag om digteren og hans tilknytning til militæretaten. 
Gæster er velkomne. 
 
Ordinær generalforsamling 2005  
afholdes i Kastellet (Gl. Varmecentral/Spisesalen) torsdag den 3. marts kl. 1900.  
Evt. forslag til punkter til dagsorden bedes forelagt formanden senest den 27. 
januar til drøftelse på kredsens bestyrelsesmøde 1. februar 2005.   
(Årskontingent for år 2005 blev ved sidste generalforsamling fastsat til kr. 150,-). 
 
Klipfiskfrokost   
er berammet til fredag den 18. marts kl. 1130 i Spisesalen. 
 
Bogcafé !! 
Flere medlemmer ligger inde med en del bøger, som de gerne vil afhænde og 
lade andre få glæde af. 
Bøgerne kan medbringes ved kredsens foredragsaftener og blot henlægges på 
bordet ved tidsskrifter og blade. 
Interesserede læsere kan derefter overtage bøgerne kvit og frit og betragte dem 
som ejendom, evt. til brug for gaver andetsteds, eller lægge dem tilbage efter endt 
læsning.  
 
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for interesse 
og opbakning i år 2004. 
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4. generations krigsførelse  
 
I det seneste nummer af Militært Tidsskrift (nr. 3/2004) refererer seniorrådgiver 
Viggo Lemche ved Forsvarets Forskningstjeneste et syn på vor tids (og de 
kommende års) krigsførelse, som for nogle år siden (1989) blev bragt i Marine 
Corps Gazette. 
Der lægges vægt på følgende ændringer (kun enkelte punkter er medtaget her): 
- Operationerne kommer til at omfatte hele modstanderens samfund. Små 

grupper vil gennemføre operationerne alene på grundlag af et direktiv. 
- Fokus på spredning af egne styrker og tempo i operationerne. 
- Små, højt mobile og dynamiske styrker vil dominere. 
- Vægt på at undergrave fjendens vilje til at slås, herunder at undergrave 

befolkningens opbakning til krigen og at undergrave dens kulturelle identitet. 
Af dette følger, at forskellen på krig og fred samt forskellen på civil og militær 
vil udviskes. I takt med, at forskellen på kombattanter og nonkombattanter vil 
forsvinde, og det derfor bliver nærmest umuligt at tage krigsfanger, vil 
forudsætningen for den humanitære folkeret i sin nuværende udformning 
forsvinde. 
 
Forfatteren skriver senere følgende: ”… står vi altså overfor to samtidige 
revolutioner: 
- Overgangen fra en traditionel systembaseret 3. generationskrigsførelse, som 

vi har kendt i det meste af det 20. århundrede, til en automatiseret, avanceret 
udgave, som vi senest har set i Irak-krigen i 2003, 

- Overgangen til noget helt nyt, en 4. generations krigsførelse, som tvinger os 
til en nærmest total ændring af vor opfattelse af krigsbegrebet”. 

 
Denne kortfattede appetitvækker kan måske lokke nogle af læserne til at kaste et 
blik i det nævnte tidsskrift, og man kunne ønske, at nøglepersoner i de forskellige 
hjælpeorganisationer  også ville overveje de rejste problemstillinger i stedet for at 
bruge en mængde kræfter på at angribe landets udsendte soldater, når de kommer 
i klemme mellem nutidens realiteter og de konventioner, der har deres rod i den 
krigsopfattelse, der var aktuel for over 50 år siden. 
 
Som et supplement til ovenstående og til den senere omtale (på side 20) af 
artiklen om bl.a. terrorismens historiske udvikling kunne det måske også være en 
idé at kaste et blik på artiklen Er terrorisme et ny form for krigsførelse? i samme 
nummer af Militært tidsskrift.  
Nummerets hovedtema er i øvrigt Maritime operationer, der i 11 artikler (i alt 
over 80 sider!) grundigt belyser vor danske flådes forhold og opgaver under de 
ændrede vilkår, som den nye verdenssituation og det nye forsvarsforlig giver. Det 
er unødvendigt at nævne, at det kan lånes på Det Kongelige Garnisonsbibliotek! 

Red.   
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Storstrøms Kreds 
 
Formand: Erik Blyme, Agerupvej 18, Våbensted, 4990 Sakskøbing  
Telefon: 35392705, email: erikblyme@mail.dk.  
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg. 
Telefon: 54770547, email: skansehuset@mail.tele.dk. 
 
 
Siden sidst 
 
Bestyrelsen har afholdt møde, hvor bl.a. følgende emner blev drøftet: 
- Procedurer ved modtagelse af nye medlemmer. 
- Hvervning af nye medlemmer. 
- Synliggørelse af kredsen (foreningen). 
- Udvidelse af kredsen af foreninger, der samarbejdes med (for indeværende 

Reserveofficersforeningen og Folk & Forsvar). 
- Hvad ønsker medlemmerne af kredsen? 
- Kommende arrangementer. 
 
Kommende aktiviteter 
 
Generalforsamling afholdes mandag den 14. marts 2005. Nærmere om tid, sted 
m.m. vil tilgå den enkelte.  Der vil som sædvanligt finde bespisning sted, ligesom 
mødet vil omfatte et foredrag af en udsendt fra international tjeneste. 
 
Skydning med pistol vil blive gennemført som tidligere år. Datoer m.v. vil 
fremgå af næst nummer af bladet. 
 
Mindehøjtidelighed på Svinø Kirkegård gennemføres onsdag den 4. maj 2005.  
Herom nærmere i næste nummer af Meddelelser. 
 
Såfremt der afholdes foredrag af interesse i forbindelse med ROID general-
forsamling, der finder sted den 3. februar 2005, vil nærmere herom fremgå af 
hjemmesiden. 
 
Og nok engang: 
Af hensyn til kontaktmuligheder m.h.p. aftaler om samkørsel, tilmeldinger/afbud, 
oplysninger m.v., anmodes man om at meddele forretningsføreren telefon-
nummer og evt. email adresse. På forhånd tak. 
 
Bestyrelsen ønsker alle et godt nyt foreningsår. 
 

Erik Blyme 
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Midt og Vestsjællandske 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
 
 
Siden sidst 
I skrivende stund er der få dage til årets ”Stiftelsesfest” og vi må i kredsen 
konstatere, at det ikke lykkedes at hjembringe holdpokalen for tredje gang i træk, 
idet resultatet tydeligt fortæller os, at Københavnskredsen har slået os med 15 
point. Vi ville selvfølgelig godt have vundet også i år, men må erkende at det 
bedste hold vandt. Det er aldrig en skam at tabe til et bedre hold. Et stort tillykke 
til vore gode naboer i København. 
 
Julemødet var i år planlagt som en familiehyggeaften i Super-Brugsen i 
Fensmark. Vores kasserer Per og brugsuddeleren have lagt kræfter i 
arrangementet; men desværre var der kun 8 tilmeldte da fristen udløb. Med 
baggrund i dette valgte bestyrelsen at aflyse og jeg beklager meget over for de 
tilmeldte, men håber på forståelse for aflysningen. 
Til Per og uddeleren er blot at sige en meget velment tak for indsatsen og beklage 
den manglende opbakning. 
 
Kommende aktiviteter 
Vi har fået et meget positivt svar fra Flådestation Korsør, som byder os 
velkommen til et spændende dagsarrangement tirsdag den 1. februar 2005 i 
tiden 1330 – ca. 1800. 
Dette er kredsens første dagsarrangement på en hverdag og bestyrelsen håber, at 
medlemmerne tager godt imod dette, kan deltage og slutter op.  
Programmet ser i store linier således ud: 
1330             Ankomst til Flådestation Korsør, Sylowsvej i Korsør 
1335 – 1445 Orientering om Søværnet og flådestationen 
1455 – 1515 Besøg på Elektro- og Elektroniksektionen 
1520 – 1540 Besøg på Installations- og Maskinsektionen 
1545 – 1630 Besøg på NIELS JUEL – Klassen 
1640 – 1700 Afsluttende spørgsmål 
1700 – 1800 Skafning i caferiet 
ca. 1800       Afgang fra Flådestation Korsør. 
 
Betaling bliver de sædvanlige 20,00 kroner samt betaling for måltidet, såfremt 
man deltager i dette (Cafeteria priser). 
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Tilmelding til arrangementet til foreningens sekretær senest den torsdag den 20. 
januar 2005. Ved tilmeldingen bedes oplyst, hvorvidt man ønsker at deltage i 
spisningen. 
 
Årets generalforsamling gennemføres tirsdag den 8. marts klokken 1930 – 
2200 i Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjællands domicil, Merkurvej 2 i Slagelse. 
I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive et aktuelt indlæg og aftenen 
slutter med et mindre, varmt måltid med lidt drikkelse til. 
Pris for deltagelse: 20 kr. 
Tilmelding til sekretæren senest torsdag den 3. marts 2005. 
Alle medlemmer vil modtage særskilt skrivelse om generalforsamlingen medio 
februar. 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er lovfæstet, at forslag til behandling på 
generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen (sekretæren) senest 1. februar 
2005. Alternativt kan forslagene afleveres skriftligt ved fremmødet på 
Flådestation Korsør samme dag. 
Vel mødt til aktivitetsåret 2005. 

K. J. Nilausen 

 
Marinehjemmeværnet 
Kender du marinehjemmeværnets motto? Det gjorde redaktøren i hvert fald ikke  
- før han kastede et blik i det tiltalende tidsskrift Nyhedsmagasinet 
FORSVARSFOKUS, som 20 gange pr. år bringer korte, vedkommende artikler 
om et utal af emner vedrørende Forsvaret og dets forskellige aktiviteter. 
Nå, men mottoet er: ”Marinehjemmeværnet dækker Danmark, styrker sikker-
heden”! 
De sidste to ord sættes i relief af det faktum, at marinehjemmeværnet i 2003 
deltog i hele 359 redningsaktioner til søs. Yderligere deltager den af mange lidt 
upåagtede styrke i bl.a. farvandsovervågning, maritim miljøovervågning og 
forureningsbekæmpelse. 
Til at løse opgaver til søs har marinehjemmeværnet to af de moderne MHV-900 
fartøjer (og der er yderligere ni på bedding til levering indtil 2007). Man har også 
18 MHV-800 fartøjer, som alle højest er 15 år gamle samt seks ældre MHV-90 
fartøjer, som står for udfasning. 
Men der er også andre opgaver, der ikke normalt kræver skibe: Bevogtning af 
Søværnets faste installationer og bistand til regionale enheder, for blot at nævne 
et par eksempler. Sådanne opgaver løses af de fire bevogtnings- og nær-
forsvarsdelinger, der indgår i Hjemmeværnets 3000-mandsstyrke. 
Dette og sikkert mange fremtidige oplysninger kan man få ved at tegne 
abonnement på ovennævnte blad. – Ring til FOV på 39151313 (Gitte Buhr) eller 
send en email til gb@fov.dk (I 2005 koster de 20 numre kun 120 kr.). 

Red 
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Genopbygning i krigsområder 
 
Irak 
I Information kunne man den 25. november læse en artikel af stud.scient.polit. 
Jesper Burlin, der også er premierløjtnant af reserven. Han har været udsendt til 
Irak i perioden februar til august 2004, hvor han som kaptajn havde ansvar for 
bl.a. genopbygning og hjælp til civile myndigheder. 
 
Artiklen udtrykker ikke helt det ofte (i militære tidsskrifter) fremførte positive 
syn på de danske styrkers indsats i forbindelse med genopbygning af det hårdt 
prøvede land. – Tvært imod synes forfatteren, at det går både for dårligt og for 
langsomt! Som de væsentligste årsager til dette anfører han (her kraftigt 
forkortet), at soldaterne er alene om arbejdet, og at disse hverken har uddannelse 
eller midler til at yde en afgørende indsats i forbindelse med det vigtige 
genopbygningsarbejde. Han nedvurderer ikke de danske soldaters indsats, men 
fremhæver nogle områder, der kunne fremme genopbygningsprocessen: 
- Militære enheder skal løse militære opgaver. De kan også beskytte civile 

eksperter. 
- Civile eksperthold med den nødvendige viden og kendskab til 

arbejdsområderne skal forestå genopbygningen. Sådanne bør udsendes af 
Udenrigsministeriet til områder, hvor hjælpeorganisationer (som i Irak) ikke 
er tilstede. 

Dette vil efter forfatterens mening dels øge kvaliteten af projektgennemførelser i 
kraft af faglig ekspertise, dels lette koordination og samarbejde på de forskellige 
niveauer i kraft af den diplomatiske status og ekspertise, som udsendte fra 
Udenrigsministeriet må forventes at besidde. 
Til slut anfører forfatteren, at hvis hjælpeorganisationerne ikke vil, må staten 
træde ind som aktør på dette vigtige område. 
 
Afghanistan 
I Nyhedsmagasinet FORSVARSFOKUS beskrives en sandsynlig kommende 
dansk indsættelse i Afghanistan. Det drejer sig om såkaldte Provisional 
Reconstruction Teams (PRT), knapt 40 danske soldater, der skal indgå som det 
danske bidrag i en tysk ledet, multinational lejr i den nordlige, meget 
tilbagestående  Badakshan-provins. En vigtig opgave for PRT-erne er at 
konstatere, hvor der er brug for hjælp til at genopbygge civile faciliteter. Derefter 
indstiller man til det danske udenrigsministerium, som så kan stille de 
nødvendige økonomiske midler til rådighed for genopbygningsprojekterne, der 
gennemføres af hjælpeorganisationer, altså i NGO-regi. 
Et særligt problem i det nordlige Afghanistan er narkodyrkning og -produktion, 
men dette problem er ikke et, som de danske soldater skal beskæftige sig med. I 
øvrigt betragtes Nordafghanistan som et område med et lavt trusselsniveau.   

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. 
 

 
VESTFYN kalder mandag den 7. februar 2005 
 
Vi besøger Marineforeningen i Assens, hvor Anton Kjems vil fortælle os om 
foreningens opståen og betydning for kulturlivet i Assens og omegn.  
 
Kl. 1900 skulle vi meget gerne befinde os på bryggeriet "Vestfyn", hvor 
salgschef Lars Bæk vil være rundviser samt fortælle om bryggeriets historie.  
Efterfølgende er bryggeriet vært ved et traktement. Til medlemmernes 
orientering skal det oplyses, at enkelte smagsprøver kan forekomme. 
  
Bestyrelsen har fundet det rigtigst, at medlemmerne efter en aften med talrige 
afgørelser vedrørende smagsprøvernes kvalitet ikke skal besværes med en 
køretur i egen bil for at komme sikkert hjem.  
Derfor afgår der en bus fra Sdr. Boulevard (gymnastiksalen) kl. 1630. 
Hjemkomst kl. 2330.  
Medlemmerne vil blive nærmere orienteret ved brev.  
Bemærk: Tilmelding senest den 15. januar!  
 
Generalforsamling 2005  
 
Medlemmerne sætter selvfølgelig kryds i kalenderen  torsdag den 3. marts 2005 
kl. 1800.  
Igen i år er det muligt og meget ønskeligt, at damerne deltager i den 
efterfølgende spisning på "Dannevirke".  
Derved lever vi op til ordet " generalforsamling".  
Menuen er selvfølgelig "som vi plejer", men alt dette og meget mere vil tilgå de 
enkelte medlemmer.  
 
Foreningen ønsker alle medlemmer og deres familier et godt, rart og 
lykkebringende nytår.  

V. Scheuer - Hansen.  
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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. Mailadresse: carjet50@webspeed.dk
 
 
Kommende arrangement. 
Ordinær Generalforsamling 2005 afholdes i år på Haderslev Kaserne. 
Tentativ dato: Onsdag den 16. marts 2005. 
I forbindelse med generalforsamlingen har vort medlem, major Ole von 
Holck, givet tilsagn om at fortælle om en rejse til de Dansk Vestindiske 
Øer. Han har givet sin rejseberetning, der ledsages af lysbilleder, titlen: 
“Med Zeilau på de vestindiske øer”. 
 
Kredsen vil medio januar 2005 orientere medlemmerne endeligt om tid og 
sted for generalforsamlingen. 
 
 
 
Terror – et overblik 
 
I tidsskriftet National Geographic, nr. 13 fra 2004, findes en ni sider lang omtale 
af terror og nogle af de grupper, der har begået terroraktioner. 
Overigten indeholder navn, geografisk hjemsted for samt en kort beskrivelse af 
22 kendte grupper. 
 
Artiklen beskriver endvidere udviklingen af terroraktiviteter helt fra begyndelsen 
af vor tidsregning og op til aktiviteterne her omkring årtusindskiftet. Vægten er 
naturligvis lagt på de seneste 25-30 år, men det er tankevækkende at få en 
fornemmelse af udviklingen vedr. metoder og intensitet i denne (troede mange) 
moderne krigsaktivitet.  
 
Bladet kan ses på de fleste biblioteker, men hvis man vil dykke lidt dybere i 
problematikken omkring terror, er Det Kongelige Garnisonsbibliotek gerne 
behjælpeligt med at finde frem til egnede kilder, både på papir og on-line.  
 
                                                                                                                           Red.
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Terror igen – men fra en anden vinkel 
 
Den 30. november så jeg den nye, smarte udgave af dagbladet Information! 
Bladet indeholder stadig mange ord, men er nu mere end tidligere velegnet til en 
times offentlig transport. 
 
Blandt de mange ord fandt jeg en boganmeldelse med et indhold, der også kan 
have andre FOUAT-medlemmers interesse: ”Imperial Hubris. Why the West is 
Losing the War on Terror” af en person, der kalder sig ”Anonymous” og som 
angiveligt har en fortid som leder af en CIA-antiterrorenhed, og som er specialist 
i forholdene i Sydasien. 
 
Ved at analysere Osama Bin Ladens udtalelser og fatwaer (aldrig offentliggjort i 
vestlige medier), når forfatteren frem til, at Bin Ladens strategi ud fra en militær 
logik er rationel og har følgende klare og begrænsede mål: 
- Tvinge USA til at stoppe støtten til Israel …. 
- Stoppe den amerikanske militære tilstedeværelse på Den arabiske Halvø. 
- Fjerne vestlige tropper fra Afghanistan, Irak og andre muslimske lande. 
- Stoppe vestlig støtte til undertrykkende og ’frafaldne’ regimer i den arabiske 

verden. 
- Stoppe udbytning af muslimske lande ved fastholdelse af lave oliepriser.  
 
Derefter giver anmelderen en beskrivelse af den muslimske opfattelse af Bin 
Laden, en opfattelse der bedst kan sammenlignes med vor barndoms opfattelse af 
Robin Hood. 
Og måske overraskende for mange: Forfatteren af bogen betegner krigen mod 
Irak som en julegave til Bin Laden. Noget, som han i sin vildeste fantasi ikke 
kunne forestille sig, men som dumpede ned i hans turban som følge af Bush-
regeringens besættelse af idéen om at få fjernet Saddam Hussein. 
 
Afsluttende anfører anmelderen, at Anonymous’ analyser og konklusioner må 
provokere det amerikanske establishment, da ” …(disse)... viser, at amerikanerne 
selv må påtage sig skylden for muslimernes had”. 
 
Der er nok brug for en kort forklaring til læsning af ovenstående: 
- Bogens titel står ovenfor. Den er udgivet på det amerikanske forlag Brassey’s 

Inc. i 2004. 
- Betegnelsen ’forfatteren’ eller ’forfatteren af bogen’ dækker den anonyme 

forfatter, som også benævnes ’Anonymous’. 
- Anmelderen er Per Clausen, der underviser i international politik og 

terrorisme på RUC. Han tilgiver forhåbentlig, at der kun er anvendt udpluk af 
den inspirerende anmeldelse. 

Red. 
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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  
 
Kredsens julefrokost blev gennemført med 22 deltagere mandag den 13. 
december kl. 1230 i cafeteriet ved Løvvang Bowling Center.  
En hyggelig eftermiddag!  
 
Igangværende arrangementer  
 
Bowlingturnering bliver genoptaget mandag den 10. januar 2005 kl. 1000 i 
Løvvangens Bowlingcenter. Påregnet deltagerantal i år 2005: 17  
Turneringen afsluttes med kampen om Bowlingmesterskabet mandag den 14. 
marts 2005 kl. 1000.  
Alle er naturligvis velkomne til at overvære denne "drabelige" dyst.  
 
Kommende arrangementer  
 
Den traditionelle julegudstjeneste afholdes i Budolfi Kirke torsdag den 6. 
januar 2005 kl. 1930.  
Efter gudstjenesten er hjemmeværnet vært ved kaffen i Budolfi Kirkes krypt.  
Der er også tradition for, at interesserede medlemmer mødes i Duus Vinkælder 
under Jens Bangs Stenhus samme dag kl. 1730, for herefter i samlet trop at gå til 
gudstjenesten.  
 
Kredsens ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 16. marts 2005 kl. 
1730 i lokaler på Jellingvej 26, 9230 Svenstrup J.  
Dagsorden ifølge vedtægterne.  
På valg i år er forretningsføreren kaptajn Hartvig Porsborg (modtager genvalg), 
sekretæren/bestyrelsesmedlem kaptajn Leif Nygaard (modtager genvalg) samt 
revisor major Gunnar Albrechtsen (modtager genvalg).  
 
Aftenens påtænkte forløb:  
1730 - 1735: Møde  
1735 - 1815: Generalforsamling  
1830 - 1930: Middag (bøfstroganoff)  
1930 -?  : Kaffe, småkager samt foredrag/orientering ved oberst Michael  
                Svejgaard. 
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Medlemmer indbydes naturligvis til at tilmelde sig med ledsager.  
Pris: Kr. 40,00 pr. deltagere (excl. drikkevarer). 
 
Af hensyn til arrangementet bedes bindende tilmelding afgivet til Frantz Strehle 
på 98126328 eller til Leif Nygaard på 98176707 senest fredag den 11. marts 
2005 kl. 1800.  
 
Forårsskydningerne afholdes på skydebanerne på Lindholm Høje på 
mandagene 2., 9., 23. og 30. maj.  
Duelighedskydning: Mandag den 6. juni. 
Alle dage skydes fra kl. 1600 – 1800 med kaptajn Leif Nygaard som skydeleder.  
Forsvarsbrødrene udlåner våben og ammunition (cal. 22). Pris pr. gang: kr. 
25,00. 
 
Forsommerudflugt påtænkes afholdt lørdag den 11. juni 2005.  
Turleder: Kaptajn Jes Reiner Pedersen  
Sted: Vildmosen - Sindal teglværk m.v.  
Udførlig program med tid og sted vil tilgå.  
 
Andre meddelelser 
 
FOUAT foreningsslips.  
Så er der atter mulighed for at anskaffe foreningens slips i blåt eller grønt 
silkeaktigt stof og med foreningens logo i guldtråd.  
Pris pr. slips kr. 175. Prisen kan evt. nedsættes til kr. 135, såfremt salget på 
landsplan overstiger 100 slips. Levering påregnes i foråret 2005.  
Bestilling af slips sendes til kredsens forretningsfører Hartvig Porsborg, Vangen 
85, 9400 Nørresundby, telefon 98178277, senest den 31. januar 2005.  
Slipsenes facon og farve kan ses på foreningens hjemmeside www.fouat.dk
 
Fornem gave til foreningen  
FOUAT, Nordjyske kreds ved Villy Egebo og Hartvig Porsborg, har fået kr. 
1000 af Spar Nord Fonden til indkøb af bandoler til kredsens fane.  
Bandoleret er indkøbt ved Per Ehrhorns foranstaltning. 
Nærmere beskrivelse af overrækkelsen og Spar Nord Fonden kan ses på 
foreningens hjemmeside www.fouat.dk
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Om bladet 
 
Indlæg i bladet:  
Selvom bladets hovedformål er at formidle oplysninger til medlemmerne om de 
forskellige kredses aktiviteter, kan der – når pladsen tillader det – optages indlæg 
fra enkeltpersoner. 
Sådanne indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da sådanne 
indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god 
tid, så der er ca. en uge til sammen at bearbejde indlægget. 
Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig 
naturligvis ret til at forkorte teksten. 
     
Redaktion m.v.: 
MEDDELELSER udgives seks gange pr. år: Primo januar, marts, maj, juli, sep-
tember og november af FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV 
TJENESTE. Bladet kan også læses på foreningens hjemmeside (www.fouat.dk). 
Det indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på resp. 
kredsformænds  og andre bidragsyderes ansvar. 
Eftertryk kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsfor-
mands tilladelse.  
Redaktion:  Major Mogens Pedersen, Torvegade 30, 1. tv., 4200 Slagelse. 
Telefon: 58526315. 
Emails foretrækkes og sendes til mp.slagelse@stofanet.dk
   
Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to 
dage før den nedenfor anførte tidsfrist. 
 
Næste nummer: 
Bidrag til nummer 140 skal være redaktionen i hænde senest 14. februar 2005.  
Det pågældende blad forventes fordelt først i marts 2005. 
 
Henvendelse om ekspedition og fordeling: 
Major Flemming Holmgreen Rasmussen. 
Telefon 44481885, email:  hf.holmgreen@privat.dk  
 
Tryk: 
Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster, Teglovnsvej 25, Postboks 163, 
4100 Ringsted.   
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