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Praktiske oplysninger
Om foreningen

Om Meddelelser

Foreningen blev grundlagt 9. december
1891, og dens virke hviler den dag i dag på
de dengang vedtagne love, men tilpasset
nutidens forhold og medlemmernes ønsker.

Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage
indlæg fra enkeltpersoner.

Den består af regionalt opdelte KREDSE og
ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE
med ÅRSMØDET som øverste myndighed.

Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse.
Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver
et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes
de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at
bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke
forpligtet til at optage sådanne indlæg, og
forbeholder sig desuden ret til at forkorte
teksten.

Inden for lovenes rammer er de enkelte
kredse selvstyrende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i
medlemstal og deltagerantal ved de enkelte
arrangementer.
Følgende kan optages som medlemmer:
Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret
og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret og
dets officerskorps.

E-mails foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse – se nedenfor.
Foreningsmeddelelser, der sendes som
brev, skal være redaktøren i hænde to dage
før den i kalenderen på sidste side anførte
tidsfrist.

Fællesstyrelsen:
Landsformand:
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson
Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm
℡ 4586 6119
 joergen@sverker.dk

Redaktion:
Major Mogens Pedersen
Torvegade 30, 4200 Slagelse
℡ 5852 6315
 mp.slagelse@stofanet.dk

Næstformand:
Fmd. for Københavns Kreds
Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen
Digterparken 76, 2750 Ballerup
℡ 4466 2548
 jalars@larsen.mail.dk

Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen
 pbt@soroe.dk
Ekspedition og fordeling:
Se forretningsføreren – modsatte spalte
Kommende numre:
Bidrag til kommende numre af Meddelelser: se kalenderen sidst i bladet.

Forretningsfører:
Major Flemming Holmgreen Rasmussen
Annexgårdsvej 4, Kirke Værløse,
3500 Værløse
℡ 4448 1885
 hf.holmgreen@privat.dk

Meddelelser udgives: Primo januar,
marts, maj, juli, september og november.
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Information og meddelelser
Redaktion af ”Meddelelser” og hjemmesiden www.fouat.dk er parallelle. Dermed er
der kun uoverensstemmelse mellem tekst og oplysninger i de to medier, når der sker
ændringer til det tidligere oplyste.



God sommer
Fællesstyrelsen
Bestyrelse. Se side 2

Referat fra Formandsmødet i Vordingborg den 26. april er udsendt direkte til
kredsformændene (via mail).

Fællesstyrelsen søger ny forretningsfører
Major Flemming Holmgreen Rasmussen har meddelt Fællesstyrelsen at han efter 7 år
på posten som forretningsfører ønsker at træde tilbage i forbindelse med næste årsmøde (2007).
Fællesstyrelsen søger et medlem, som vil påtage sig opgaven som forretningsfører.
Arbejdet kan udføres hjemmefra, men det vil nok være mest praktisk, at vedkommende bor i København eller på Sjælland. Det er en nødvendighed at råde over en
personlig computer (PC).
Ring eller skriv til landsformanden Generalmajor J. Sverker Nilsson eller næstformanden Major Jørgen Larsen for nærmere oplysninger. Man kan også rette henvendelse til
forretningsføreren Major Flemming Holmgreen Rasmussen. Adresser og telefonnumre
kan findes på side 2.


Ny deadlines for input til Meddelelser
På Formandsmødet den 26. april blev det vedtaget at fastsætte nye deadlines for indlevering af stof til Meddelelser. Årsagen er, at Meddelelser i flere tilfælde kan blive udsendt i absolut sidste øjeblik før gyldighedsperioden, hvorved kredsene risikerer at få
oplysninger om kommende arrangementer og tilmelding til disse offentliggjort for
sent.
Kredsene bedes notere sig denne ændring. Se også kalenderen bagest i bladet.
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Københavns Kreds
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup.

℡ 4466 2548 -  jalars@larsen.mail.dk
Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal.
℡ 4914 5023 – Giro nr. 6 403 182

Med rundvisningen på Bernstorff Slot 9. juni afsluttedes kredsens planlagte aktiviteter
for kredsens forårssæson.
Dødsfald
Bestyrelsen har modtaget underretning om, at følgende medlemmer:
Major Ib Vellemberg Lorentzen
og
Oberstløjtnant Christian Bondegaard Thomsen
er afgået ved døden henholdsvis den 17. december 2005 og 2. maj 2006. Endvidere
er
Kaptajn Jørgen A.J. Holmer,
død den 2. juni 2006.
Ære være deres minde.
Kastelskoncerterne afholdes
onsdag 09. august med Kvindelige Marineres Musikkorps
onsdag 16. august med Slesvigske Musikkorps
onsdag 23. august med Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen og
onsdag 30. august med Sjællands Politiorkester.
Onsdag 06. september afsluttes sæsonens koncerter med afholdelse af
St. Tappenstreg v/Prinsens Musikkorps og Hjemmeværnets Tambourkorps
København
Alle dage i tiden kl. 1900-2000.
Årets Walkathon afholdes søndag 20. august kl. 1000-1700 (se www.ecco.com)
Foredragssæson 2006-II
tilrettelægges i detaljer på bestyrelsens møde 22. aug. (kl. 1030), og vil blive afholdt
på torsdagene 5. og 26. okt. samt 9. og 23. nov. i Kastellets Gl. Varmecentral kl.
1900.
Evt. forhold, som medlemmer ønsker forelagt bestyrelsen, bedes meddelt formanden
senest den 1. august.
Efterlysning
Flere medlemmer af Københavns Kreds og formentlig af FOUAT som helhed kan i disse år ’fejre’ 50 året for tjeneste ved Den Danske Brigade henh. Kommandoet i
Tyskland.
Skulle nogen have kendskab til eller ligefrem materiale om opbygning af Kommandoog pionerdeling/Tungt kompagni modtages bidrag gerne af formanden på vegne af en
samling, der er under opbygning. Det kunne dreje sig om organisation med køretøjer
og bevæbning.
Bestyrelsen ønsker kredsens medlemmer en god sommer!
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Pistolskydning
Når dette læses, er forårets skydeprogram afsluttet. Der har været mindre problemer
med lån af pistoler, men alle de programmerede skydninger er dog gennemført. Duelighedsskydningen blev datomæssigt ombyttet med Kredsskydning II, da førstnævnte
kolliderede med en af Officersforeningen i København afholdt udflugt til Bornholm.
Selv om foråret har været regnfuldt, er det dog stort set lykkedes at gennemføre
skydningerne i tørvejr.
Efterårets skydninger er fastsat til følgende dage:
10. august - 24. august - 14. september - 28. september.
Skydningerne afholdes som sædvanlig på Sjælsø Skydebaner fra kl. 9.00 til ca. kl.
12.00 - som regel på Bane K2.
Landspræmieskydningen afvikles om alt går vel på 2. skydedag. På sidste skydedag afsluttes der med præmieoverrækkelse og kammeratligt samvær. Det er altid
meget hyggeligt.


Storstrøms Kreds
Formand:
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg
℡ 5477 0547 -  skansehuset@mail.tele.dk


Midt- og Vestsjællandske Kreds
Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse
℡ 58 53 27 93 - : hjjurgensen@hotmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde
℡ 58 14 06 24 -  h.janns@stofanet.dk

Besøg på Hærens Officersskole 16. maj 2006
Tema: Hærens Officersskole uddanner og udvikler officerer, som kan og vil tage ansvar.
Deltagere.
I alt 13, heraf 6 fra egen kreds. Der var mange, som gik glip af en meget interessant
aften. Heldigvis var der medlemmer og ikke-medlemmer fra andre kredse, som fulgte
opfordringen til at deltage.
Rundvisning 1700-1800:
Kadet Flinck Jørgensen. Dejligt med en guide, som kunne fortælle. Naturlig og utvungen. Gode historier, hvoraf en del nye. Vi kunne nemt have brugt en time mere. Frederik VI ”sid op” trappe var lidt sjov.
Aftenforplejningen i den gamle kostforplejning (roastbeef, stegt kylling, forskelligt tilbehør) var udmærket og ikke voldsomt afvigende fra kadetmaden fra ”Ridder Jensens” tid.
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Forelæsning om og drøftelse af Ledelse og ledelsesansvar v/ kaptajn Lars Holmgaard
Nielsen.
Fremragende og visionært indlæg med fokus på de rette ting, blandt andet byggende på det bedste tankegods fra FCL Ledelsesudviklingsafdeling fra midten af
90´erne:
• Betydningen af den personlige autoritet,
• vilje til at tage ansvar,
• ”Hvem bestemmer, hvad du skal? Og hvem bestemmer, hvad du gør? (suverænitetsbegrebet)
• Opgør med FORPUBS: Man kan ikke have både udvikling og bedømmelse i én
og samme drøftelse/ét og samme papir.
og fra Feltreglement I: ” Chefen er ansvarlig for, hvad enheden gør eller undlader at gøre”.
Chefansvaret eksisterer fortsat. Det er rart at vide.
Man bruger både ”doktrinbiblen” (Feltreglement I) og Forsvarschefens ledelsesprincipper som basis for uddannelsen og prægningen. Det er betryggende at vide, at de fortsat er i harmoni. Sammen er de en uhyre stærk kombination.
Den unge officer stilles over for ganske store ledelsesmæssige udfordringer. Han skal i
sig rumme en række faglige kompetencer (kriger, uddanner, diplomat og virksomhedsleder) samt en række personlige og sociale lederkompetencer (igen fokus på den
personlige autoritet, samt evne til at skabe stærke grupperelationer).
Det gjorde indtryk – også – at se den vægt, der tillægges ledelsesuddannelse/ledelsesudvikling i fremtiden: 313 lektioner. Det er voldsomt meget mere end før.
Personligt kan jeg håbe, at det sker på bekostning af visse management- og sportsudøvelsesaktiviteter.
Slutreplikken på den sidste planche så sådan ud:
”Hærens Officersskole uddanner og udvikler officerer, som kan og vil tage ansvar!”
Dét er vi mange, der er rigtig glade for. Vi har somme tider været i tvivl.
H.J. Jürgensen

%

Fyns Kreds
Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg
℡ 6594 2353
Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 5210 Odense NV
℡ 6616 3491 – Giro nr. 9 034 730

Formanden stiller krav til medlemmerne!
På vor sidste generalforsamling lovede formanden, at kredsen i præmieskydningen
2006 under alle omstændigheder ville opnå et bedre resultat end i 2005. Her opnåede
kredsen en 2. plads - derfor er 2006 vores år!
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For at medlemmerne kan leve op til forventningerne, er skydningerne i år udvidet
med en ekstra træningsdag. Derfor! I kalenderen noteres der optaget på følgende tirsdage
8. - 15. - 22. samt 29. august.
Skydningerne finder sted i Skallebølle Centeret fra kl.1600 - 1800. Den sidste dag finder selve præmieskydningen sted. I tilfredshed med resultatet vil formanden denne
dag belønne alle skytterne med en gratis øl til den medbragte madpakke.
Efterårstur
Når man har blyanten fremme for at afkrydse skydedagene i august, kan man samtidig notere
torsdag den 24. august 2006.
Dagen er afsat til kredsens efterårstur. Det bliver en bustur med oplevelser og det
sædvanlige sociale samvær.
Turen går, tror vi, til den østlige del af Jylland. Mere røber vi ikke nu! Selvfølgelig vil
der tilgå medlemmerne fyldestgørende oplysninger om turen.
Kredsen ønsker alle en god sommer.


Sydjyske Kreds
Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev.
℡ 7453 2566. : hommel.nielsen@mail.dk
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia.
℡ 7556 2992. : oevonholck@nrdc.dk

Kommende arrangementer:
Søndag den 6. august 2006 kl. 10.00–16.00 afholder kredsen et arrangement, der i
hvert fald ikke har været prøvet før:
En søndag i Melfar
10:00-10:30
Vi mødes på Lillebælt Værft. Kaffe
Velkomst ved Formanden og holdinddeling
10:30-11:30
I to hold:
a. Rundvisning på værftet v/Jens Glindvad (Medstifter af og Formand for Lillebælt Smakkelaug).
b. Besøg ved kunsthåndværksstande (Bødker/Billedglaskunst/
Smykker/Trædrejer/Glaskunst/Filtarbejde/Billedkunst)
11:30-12:00
Forevisning af filmen ”Lynæs-jollen” for selskabet samlet.
12:00-13:00
Frokost (medbragte frokostkurve)
13:00-1400
Som 10:30-11:30
14:00-14:45
Torvet i Athen v/Filosof John Engelbrecht
14:45-15:00
Kaffepause
15:00-15:45
Torvet i Athen fortsat som almindelig debat v/Filosof John Engelbrecht
15:45-16:00
Afslutning ved Formanden
Særlig skrivelse (eller e-mail) om arrangementet på Lillebælt Værft tilgår kredsens
medlemmer ultimo juni.
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Efter generalforsamlingen 5. april er det lykkedes forretningsføreren at synliggøre
det optagne gruppefoto:

Tilbudet om at sende billedet i farver til medlemmer, der afleverer deres e-mailadresse, står fortsat ved magt – foreløbig har 31 % fulgt opfordringen; men der må
være flere.
Landspræmieskydning i Varde
Her håber vi også at kunne fortælle nærmere om Landspræmieskydning i Varde til
september – et arrangement, der p.t. er uafklaret.


Midtjyske Kreds
Formand oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup
℡: 2096 9560 - : SES@PC.DK


Nordjyske Kreds
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
℡ 9812 6328
Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby

℡ 9817 8277

Afsluttende aktiviteter
Mandag den 13. marts afsluttede kredsens bowlingturnering (10. oktober 2005 - 13.
marts 2006) således:
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Navn
-

Points
323
292
279
251
247
246
240
239
232
224
216
213
206
185
176
158
152

Ella Nielsen
Gunnar Albrechtsen
Erik Christensen
Jes Reiner Pedersen
Hartvig Porsborg
Per Jacobsen
Eigil Højst Pedersen
Villy Egebo
Knud Friis
Henrik Jensen
Leif Nygaard
Ebba Jacobsen
Inge Pedersen
Rita Ehrhorn
Mogens Pedersen
Villy Nielsen
Per Ehrhorn

Pokalvinder

Generalforsamlingen
blev afholdt torsdag 26. april 2006 kl. 1800 i lokalerne på Jellingvej 30, 9230 Svenstrup J.
Der deltog 25 medlemmer i arrangementet, der foruden generalforsamling indeholdt
spisning, foredrag og kaffe.
Generalforsamlingen blev gennemført jf. vedtægterne. Valghandlingen var hurtig
overstået - ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning.
Formand: Frantz Strehle
Forretningsfører Hartvig Porsborg
Sekretær Leif Nygaard
Bestyrelsesmedlem Per Ehrhorn
Bestyrelsesmedlem Mogens Pedersen
Suppleant til bestyrelsen Erik Christensen
Udenfor bestyrelsen
Revisor Gunnar Albrechtsen
Suppleant for revisor Knud Friis
Regnskabet blev godkendt - uændret kontingent i det kommende år.
Aflyst skydning
Der var planlagt opstart af årets skydninger mandag 01.maj 2006, men problemerne
med lån af pistoler og ammunition til rådighed, var ikke afklaret.
Kredsen har indtil videre sat skydningerne i bero.
Klubmesterskabet i Bowling 2006
FOUAT bowlingklub/Nordjyske Kreds afsluttede bowlingturnering 2005/2006 med
kampen om klubmesterskabet mandag 15. maj 2006.
Navn
-

Points
3648
3637
3229
3171
3160
3116
3114
2979

Hartvig Porsborg
Klubmester
Gunnar Albrechtsen
Leif Nygaard
Erik Christensen
Ella Nielsen
Villy Egebo
Henrik Jensen
Jes Reiner Pedersen
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Gennemsnit
280,6
280,5
248,4
244,0
243,1
239,7
239,5
229,2

-

Villy Nielsen
Inge Pedersen
Rita Ehrhorn
Per Ehrhorn
Knud Friis
Eigil Højst Pedersen
Mogens Pedersen

2842
2738
2655
2650
2348
2059
1270

218,6
210,6
204,2
203,9
180,6
158,4
98,0

Pokalen til klubmesteren vil blive overrakt ved en senere lejlighed.
Samlet resultat af bowlingturnering 2005/2006
Navn
Gunnar Albrechtsen
Hartvig Porborg
Ella Nielsen
Henrik Jensen
Eigil Højst Pedersen
Villy Egebo
Jes Reiner Pedersen
Per Jacobsen
Leif Nygaard
Erik Christensen
Mogens Pedersen
Villy Nielsen
Inge Pedersen
Per Ehrhorn
Rita Ehrhorn
Knud Friis
Ebba Jacobsen

Deltaget antal gange
36
38
29
35
24
36
33
13
36
38
16
33
33
13
13
33
11

Points i alt
10929
9709
7128
8044
5424
8025
7292
2865
7849
8261
3342
6841
6754
2655
2448
6421
2050

Gennemsnit
303,6
225,5
245,8
229,2
226,0
222,9
221,0
220,4
218,0
217,4
208,9
207,3
204,7
204,2
204,0
194,6
186,4

Mere bowling
Vi starter op igen mandag den 14. august 2006 kl. 1000 i Løvvangens Bowlingcenter.
Sidste spilledag bliver mandag 14. maj 2007 kl. 1000.
Vel mødt - vi vil gerne se nogle nye spillere, der kan tage kampen op mod de "rutinerede".
Prisen for deltagelse er afhængig af antal deltagere - prisen pr. time pr. bane
2006/2007 er kr. 65.


50 år med FN
2006 er 50-året for udsendelsen af de første danske FN-soldater.
De ankom til Mellemøsten i 1956 efter anmodning fra
FN´s generalsekretær og blev stationeret i Gaza. Siden
har titusindvis af danskere gjort tjene-ste under FN´s
blå baretter og hjelme.
Foreningen De blå baretter markerer senere på måneden de 50 år med et jubilarstævne på Antvorskov ka- Sidste gang Danmark havde
serne. Foreningen selv er oprettet i 1968 og spiller, en større FN-styrke i udlantrods nutidens mange NATO-missioner, stadig en rolle det var i Sudan i 2005.
for udsendte danske soldater.
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I mange år var FN tjeneste en af danske soldaters få muligheder for
at gøre tjeneste i udlandet og mange tog chancen. Mest kendt er
missionen på Cypern, der begyndte i 1964 og fortsætter den dag i
dag. Danske soldater var med i FN-styrken indtil Danmark i 1994
trak sig ud af UNFICYP, som styrken hedder.
I dag er udsendte danske soldater langtfra altid iført FN´s blå farve.
Faktisk har Danmark for tiden langt flere soldater udsendt i NATOregi end med FN. Stævnet den 20. maj er ikke kun en mærkedag for tidligere FNsoldater. Det er samtidigt 10 års jubilæum for de første danske NATO-soldater på Balkan.
Kammeratstøtteordning
Trods navnet fylder nutidens unge NATO-soldater fra Balkan, Irak og Afghanistan
nemlig meget i De blå baretters arbejde. Foreningen har blandt andet oprettet den
såkaldte kammeratstøtte ordning, hvor tidligere soldater kan få en hånd, hvis de har
problemer med at håndtere minderne fra soldatertiden.
Ud over at være et forum, hvor dem, der er blevet lidt ældre kan
mødes, og holde gode minder i live, prioriterer vi at være der for
de unge, hvis de får problemer. Det gør vi med vores telefonrådgivning, med familienetværket og senest med ture til tidligere
missionsområder, hvor veteraner kan komme ned og få afsluttet
oplevelserne fra dengang på en god måde, fortæller De blå baretters formand Bjarne Hesselberg, der selv har været udsendt.

De blå baretter
Oprettet

i

1968

17 lokalforeninger
rundt omkring i
Danmark.

Han forventer, at den FN-glade forening også i fremtiden vil få en 3.000 medlemmer
vigtig rolle som samlingspunkt for veteraner fra FN-misioner og
de mange andre missioner danske soldater i dag deltager i.
Medlemskriterium:
Du skal have væKilde: FKO Hjemmeside
ret udsendt


Soldaterkammerater
Det er gået godt her i livet for de to gamle soldaterkammerater. Den ene er blevet
general og den anden biskop.
Efter mange års forløb mødes de tilfældigt på en jernbanestation, men der er ingen
større gensynsglæde, da de aldrig har syntes særlig godt om hinanden.
- Hr. stationsforstander, siger biskoppen ved samtalens slutning til den fornemt uniformerede general, - fra hvilken perron går for resten toget til København?
- Fra perron 4, frue, svarede generalen og ser nøje på biskoppen, der er i fuld ornat. Men i din tilstand ville jeg ikke rejse alene ...!
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rOverblik - FOUAT’s Kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte
Hvad

Hvem

£

Hvor

Koncerterne i Kastellet
En søndag i Melfar
Sydjyske
Skydning
Fyn
Skydning
København
Bowling start
Nordjyske
Skydning
Fyn
Skydning
Fyn
Efterårstur
Fyn
Skydning
Vest- & Midtsj.
(Præmie) Skydning København
Skydning
Vest- & Midtsj.
Skydning
Fyn
Præmieskydning
Vest- & Midtsj.
Skydning
København
Besøg hos TFR SJ
Vest- & Midtsj.
Skydning
København

– se under Københavnskredsen
Lillebælt Værft
060806
Skallebølle
080806
Sjælsø K2
100806
Løvvangens Bowlingcenter 140806
Skallebølle
150806
Skallebølle
220806
Østjylland ? – e.n.a.
240806
Antvorskov skydebane
220806
Sjælsø K2
240806
Antvorskov skydebane
290806
Skallebølle
290806
Antvorskov skydebane
090906
Sjælsø K2
140806
Ringsted kaserne
241006
Sjælsø K2
280806

-

1000
1600
0900
1000
1600
1600
1900
0900
1900
1600
1900
0900
1900
0900

Indlevering af artikler m.m. til Meddelelser
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

for
for
for
for
for
for
for

stof
stof
stof
stof
stof
stof
stof

til
til
til
til
til
til
til

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

149
150
151
152
153
154
155

(September – oktober 2006)
(November – december 2006)
(Januar – februar 2007)
(Marts-april 2007)
(Maj-juni 2007)
(Juli-august 2007)
(September – oktober 2007)

011006

1

010806
011206

010207
010407
010607
010807

Andre begivenheder af interesse for vore medlemmer
Åbent Hus
Ålborg træf
Våbenmesse

DMKF
Antvorskov kaserne
260806
DMKF
Øvelsesområde, Ålborg KAS
02-030906
DMKF
Herlev Hallen
291006
Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening
se www.dmkf.dk eller kontakt K. Brink-Larsen på tlf. 38 87 93 10

Tryk

Totalforsvarsregion Sjælland
Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted
tfrsj@hjv.dk

1

Nr. 150 (November – December 2006) bliver et ”Jubilæumsnummer”, hvor vi vil se tilbage på
Meddelelser gennem de mange år – Indlæg er meget velkommen.

12

