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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
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.


Landsformandens udtalelse i anledning af jubilæumsnummeret
Med dette nummer, af Meddelelser udkommer nr. 150. Forinden udgav forening
dog 46 unummererede blade. Vi nærmer
os dermed nr. 200! – En bedrift!
At fastholde udgivelsen af et medlemsblad
eller medlemsinformation i en fast frekvens medvirker til at tilføre foreningen
energi og sammenhæng. En energi og
sammenhæng, der binder kredsene sammen med et fagligt og socialt udgangspunkt.
Et bindeled som også kommer til udtryk
gennem afholdelse af vores årsmøde og
formandsmøder. Endvidere gennem mulighederne for at deltage i andre kredses
arrangementer, når vejen falder forbi, eller blot når vi til arrangementer bærer
foreningsnålen eller slipset.
Men bedst bliver det udtrykt, når medlemmerne har ”noget på hjertet”, som de godt
vil fortælle os andre.
Jeg har, i min tid som landsformand ved læsning af vores blad med glæde kunnet
konstatere, at kredsene er aktive, og at medlemmerne er trofaste overfor både kreds
og landsorganisation. Jeg ved, at Meddelelser imødeses med interesse ved hver udgivelse. For her kan man læse om, hvad kredsene har forberedt og som kan føre til et
godt og indholdsrigt møde eller andre aktiviteter.
Det er dog ikke gratis at udgive selv et blad som vores, og vi må konstatere, at det er
den tungeste udgift i budgettet. Jeg mener dog, at det er pengene værd at kommunikere på denne måde. Fremtiden vil måske vise, at andre måder f.eks. via mail eller
udelukkende på vores hjemmeside kan blive en løsning, vi på et tidspunkt kan blive
nødt til at vælge.
Også blandt vore medlemmer er IT og Internet i stigende omfang en del af hverdagen. Fremtiden kan medføre, at distribution af medlemsinformation og ”gamle blade”
kommer til at undergå en forvandling.
Indtil videre – og det har jeg det godt med – har Meddelelser vist sig som et rigtigt
valg. Vi kan ikke undvære Meddelelser.
Bladet er en del af foreningens rygrad - men husk, at intet blad er bedre end de informationer, der tilgår redaktionen. Mon ikke der altid skulle være information eller en
god historie at fortælle både kredsens medlemmer og tidligere officerer i det øvrige
land.
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Tænk ikke for snævert, når I meddeler jer. Vi har behov for at følge med i, hvad der
har relevans for os, der selv om vi har forladt de aktives rækker, har følelser for forsvaret og følger med i, hvad der sker.
Jeg håber, at alle vore medlemmer fortsat vil bakke op om Meddelelser og at bladet i
sin nuværende form vil kunne fastholdes på trods af fremtidens økonomiske og teknologiske pres.
Jørgen Sverker Nilsson
Landsformand


Fællesstyrelsen
Bestyrelse. Se side 2

Formandsmøde
Det halvårlige Formandsmøde blev afholdt den 16. oktober på Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense.
Ud over landsformanden og Fællestyrelsens forretningsfører deltog kredsformændene
fra København, Midt- og Vestsjælland, Fyn, Sydjysk og den genopstandne Midtjyske
kreds. Den fungerende formand for den nye Midtjysk Kreds oberst Michael Svjestrup
blev budt velkommen in separatim.
Landsformanden gav overfor oberst Leif Hommel Nielsen, formand for Sydjyske Kreds
udtryk for lettelse over frifindelsen af LHN’s datter Kaptajn af reserven Annemette
Hommel i sagen om afhøringer af krigsfanger i Irak. Medlemmer FOUAT kan generelt
uden tvivl støtte denne udtalelse.
Landsformanden har modtaget kopier af interessante historiske foreningsdokumenter,
der i uddrag gengives i dette nummer af Meddelelser.
En efter en orienterede kredsformændene om status i det lokale arbejde:
Midtjysk Kreds er genstiftet 15. april i år. Man har iagttaget en ”følelsesmæssig” afgrænsning til de eksisterende jyske kredse, men mener at have fundet en balance.
Kredsen har allerede deltaget i 5. maj arrangementer og har deltaget i etableringen af
en ”paraply” over 7 organisationer, der alle er forsvaret venligt stemt. Denne organisation har afholdt et succesrigt møde med Forsvarsminister Søren Gade i Århus den 5.
oktober. Kredsen vil kunne være selvstændigt aktiv inden nytår.
København Kreds har, som den eneste, alvorlige problemer med leje af lokaler. De
nye regler, der er fastsat centralt af Forsvarets Bygningstjeneste, vil fremover betyde
stigende omkostninger ved afholdelse af møde, som Københavnskredsen på fornem
vis har mange af.
Fyn, Midt- og Vestsjælland samt Sydjysk kreds orienterede om medlemstal, priser for
deltagelse i arrangementer samt samarbejde med andre foreninger. Arbejdet synes
alle steder at være i god gænge.
Forsvarskommandoen har – endelig – accepteret at ”linke” FOUAT på sin hjemmeside.
Landsformanden arbejder intenst på at skaffe ensartede vilkår for kredsene for afvikling af pistolskydningen.
Afslutningsvis drøftede man foreningens struktur med årsmøder, formandsmøder, stiftelsesfest m.v. Landsformanden, næstformanden og forretningsføreren blev anmodet
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om at se på foreningens vedtægter, herunder at vurdere behovet den nuværende
mødeaktivitet på landsplan samt væsentlige bestemmelser om bl.a. tegningsretten i
kredsene. Det kan forventes, at der vil blive fremlagt forslag til vedtægtsændringer på
næste årsmøde, der vil finde sted den 28. marts 2007 ved Sydjysk Kreds’s foranstaltning.
Udførligt referat vil snarest tilgå kredsformændene direkte.

Stiftelsesfest
Foreningens 115 års stiftelsesfest fejres i Kastellet, Nordre Magasin, 1. sal
Lørdag den 09. december 2006, klokken 1300.
Traditionen tro serveres: Gule ærter med tilbehør samt øl og snaps. Dernæst æbleskiver med tilbehør og solbærrom. Kuvertpris kr. 155,00
Ved kaffebordet overrækkes præmier til vinderne i landspræmieskydningen.
Tilmelding bedes foretaget senest onsdag den 29. november kl. 1200 til forretningsføreren i Københavns Kreds (major B.A. Kongsbach, tlf. 4914 5023). Tilmeldingen bedes
fulgt op med indbetaling pr. check, til giro nr 6 403 182 eller konto i Danske Bank
reg.nr. 4310 konto nr. 3577099391.


Ny forretningsfører pr. 1. maj 2007
Der er lykkedes landsformanden at indgå aftale med
Erik Petersen
Divisionschef
Stedfortræder for Den Kommitterede for Hjemmeværnet
Chef for Kommunikationsafdelingen
om at afløse Flemming Holmgreen som Fællestyrelsens
forretningsfører fra 1. maj 2007
Vi glæder os til at samarbejde med Erik, der sikkert er
kendt af mange i forvejen.


LANDSPRÆMIESKYDNINGEN - RESULTATER 2006
STORSTRØMS KREDS
LT Flemming Nielsen
LT Eskil Gøtzsche
PL Åge Rye Rasmussen
SSG Bruno Beck-Jensen
LT Lars Ole Larsen
Total

NORDJYSKE KREDS
214
185
177
157
152
885
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Antal skytter og vejr ikke oplyst.

Skydningen er ikke afholdt.

FYNS KREDS
KN Erik Lykke Pedersen
217
MJ Kjeld Frimuth
212
FP Olav Degn-Andersen
207
MJ Leif Mosegaard
204
PL Ronald Magnussen
194
Total
1034
Antal skytter: 10. Vejr: Overskyet

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS K.
John Curt Jensen
221
Erik Olsen
213
Holger Janns
205
Kurt Hasselby Jensen
203
Hans Jürgen Jürgensen
202
Total
1044
Vejr: Overskyet.

KØBENHAVNS KREDS
MJ Peter Rude
209
PL I. Becker-Larsen
196
KN H.C. Egelund
181
MJ G. Djørup
179
MJ J. Dam
170
Total
935
Antal skytter: 13. Vejr: Solskin

SYDJYSKE KREDS
OL B.O. Fabricius
181
MJ K.M.L. Glud
179
MJ T.A. Worm
177
MJ K. Fabricius
172
MJ I. Frisenvang
159
Total
868
Anatl skytter: 9 Vejr ikke oplyst.

Præmiefordeling:
OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år:
John Curt Jensen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 221 points.
KN Busch’s mindeskål tilfalder i år:
KN Erik Lykke Pedersen, Fyns Kreds, med 217 points.
KN Troels-Smith’s mindepokal tilfalder i år:
LT Flemming Nielsen, Storstrøms Kreds, med 214 points.
MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år:
Erik Olsen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 213 points.
Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal tilfalder i år:
Midt- og Vestsjællands Kreds med 1044 points.
Vandrepræmier samt ”logbøger” i udfyldt stand kan sendes til MJ G. Djørup, Brydebakken 8, 3200 Helsinge, senest d. 20. november 2006 - eller (gerne) medbringes i
velpudset stand til stiftelsesfesten 2006.
Københavns Kreds siger tak til alle for godt samarbejde i 2006 og ser
frem til en god sæson i år 2007.



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
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Dødsfald
Bestyrelsen har modtaget underretning om, at
Major Ole Jørgen Ellehøj
er afgået ved døden 7. juli i år.
Ole blev født 30. juni 1923, så modstandsbevægelsen og Brigaden i Sverige blev en
del af hans liv i ungdommen. Dette førte ham ind i forsvaret, som han afsluttede med
en NATO-post i Bruxelles.
Som pensionist bosatte han sig i Maribo og blev her medlem af Storstrøms Kreds.
Af stærkt personlige grunde valgte han imidlertid gennem ca. 15 år at opholde sig i
Frankrig, men vendte herefter hjem med bosted i Nordsjælland og senest København.
Det er anerkendelesværdigt, at Ole gennem de mange år fastholdt sit medlemskab til
foreningen.
Æret være Ole Ellehøjs minde.
Foredragssæson 2006-II
Foredrag afholdes på de annoncerede torsdage kl. 1900 i Kastellets Gl. Varmecentral mod tlf. tilmelding til formanden eller forretningsføreren senest
forudgående tirsdag kl. 1100, dog gerne allerede mandag.
Foredragene efterfølges af et mindre socialt arrangement med smørrebrød mm. i Hestestalden til en kuvertpris á kr. 100.00
Der kan forekomme ændringer, når man annoncerer de enkelte emner i god tid. Foredragsholderne har jo bindinger til deres omverden. Derfor meddeles følgende justeret
program, hvor kommandør Poul Grooss’ omtale af Peenemünde den 5. oktober refereres i næste nr. af vort blad.
Den 26. oktober belyser adjunkt Steen Andersen, Handelshøjskolen i København,
Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Dansk Industri under 2. Verdenskrig, - forholdet
til Tyskland og til Danmarks allierede. Gæster er velkomne.
Den 9. november omtaler major Casper B. Nielsen, Flyvertaktisk Kommando, JSF –
Joint Strike Fighter, - næste generations jagerfly. Gæster er velkomne.
Den 23. november fortæller luftkaptajn Niels M. Probst om Niels Juel, - Vor største
flådefører. Gæster er velkomne.
På gensyn i 2007 torsdag 11. januar.


Storstrøms Kreds
Formand: Major Erik Blyme, Agerupvej 18, Våbensted, 4900 Sakskøbing
℡ 3539 2705 -  erikblyme@mail.dk
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg
℡ 5477 0547 -  skansehuset@mail.tele.dk
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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

Dødsfald
Major Per Darville
mangeårigt medlem, kasserer i 10 år, døde medio september i en alt for ung alder.
Per havde andre tillidshverv end kassererjobbet. Store og krævende bestyrelsesposter, men man fornemmede tydeligt, at hjertet var med i FOUAT-arbejdet også. Per
var en god, hjælpsom og pålidelig kollega og ven.
Vi vil savne dig, Per.
Æret være Per Darville´s minde.
Årets skydninger
Kredsen har haft travlt efter sommerferien. To træningsskydninger er gennemført
med godt resultat 22. og 29. august. Det er faktisk ved at være for sent på året; den
sidste af aftenernes fire skydninger foregik under Mørkegrad I vilkår. Træningen blev
fulgt op med årets præmie-skydning den 9. september. Resultatet var ikke til at kimse ad. Se bare her: 1044 points var summen af de fem bedste skytters resultater. Det
er 208,5 snit pr. skytte.
Det bliver spændende at se, hvad de andre 9 mm Neuhausen-kredse kan præstere.
Men der er én ting, som de med garanti ikke kan. De kan ikke udkonkurrere fru
Janns´ formidable præmieskydningsfrokost, som 10 glade skytter hyggede sig med i
det Jann’ske hjem i Boeslunde efter skydningen.
Røsnæs-turen
På sensommerens måske sidste dag, søndag den 17. september, deltog i alt tyve
vågne og interesserede medlemmer af FOUAT og ROID med familie i vores udflugt til
Røsnæs. Vi blev belønnet med et dejligt vejr, så vi rigtig kunne nyde den smukke natur. Efter formandens orientering om ”Kanonbådskrigen 1807 – 1814” som bl.a. foregik i farvandene og på kysterne omkring Røsnæs, fortalte Knud Bruun Rasmussen fra
ROID om resultatet af sine studier af Røsnæs under besættelsen 1940-45. Han havde
fundet billeder og anden dokumentation i Kalundborgs lokale arkiv, kopieret det og sat
det i mapper, som blev udleveret til deltagerne. På den måde fik vi et meget præcist
billede af, hvad der havde været i slutningen af krigen og i dagene lige efter kapitulationen. Derefter gik turen ud i terrænet til påvisning af den tyske radarstation (Seetakt-radar) på Våghøj, hvor vi ved hjælp af de medbragte lommelamper kunne finde
omkring i den ret store bunker. Senere så vi området, hvor batteristillingen havde
været, men den er fuldstændig fjernet. Billederne var en god hjælp.
Vi sluttede dagen i Røsnæsgårdens have, hvor de medbragte klemmer blev nydt i
godt selskab og med en enkelt pilsner.
En rigtig god dag og et perfekt samarbejde mellem de to foreninger. Det er vi meget
glade for, og det vil vi fortsætte i fremtiden

Hvad med resten af 2006
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Formandsmøde den 16.10. i Odense
Bare rolig. Det er kun formanden, som skal bruge tid på det. Men det er et vigtigt
møde. Vi skal snakke organisationsstruktur. Vi er blevet bedt om at forholde os til to
emner:
- Skal vi udvide Årsmøderne, så de indeholder en overnatning og en middag,
hvor der er mulighed for at få snakket lidt mere og bedre samme?
- Er den nuværende kredsinddeling hensigtsmæssig? Der er jo sket store forandringer i Forsvaret; har de indflydelse på vores struktur?
Vi har drøftet dette i kredsens bestyrelse. Og vi er helt enige:
- Årsmøder har den længde, som årsmøder skal have. Det kan godt være, at vi
skal tidligt op og kommer sent hjem den dag, men økonomisk er det til at bære. Middag og overnatning koster. Og I ved jo godt, hvem der skal betale, ikke?
Os selv. Så vi siger nej til at ændre på det bestående.
- Kredsinddeling? De nuværende kredse har en størrelse, som sikrer et rimeligt
medlemsgrundlag, og de indeholder alle så tilpas mange ”levende” tjenestesteder, at kredsene rummer elementer, så vi kan finde velvillig støtte i ”moderorganisationerne”. Afstandene inden for kredsene er ikke større end, at alle skulle
kunne deltage i de planlagte arrangementer. Så vi går ikke ind for ændringer.
- Hvis du har en anden opfattelse, så kontakt mig på telefon eller mail; ja, selv
brevpost kan benyttes, men så tager det lang tid.
Årets vigtigste orientering og drøftelse den 24. oktober
Tirsdag den 24.10. kl. 1930 mødes vi på Skovsøgård, Slagelse, i Hjemmeværnets lokaler for at høre chefen for Totalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster, oberst Leif
Pedersen, orientere om konsekvenserne af det seneste forsvarsforlig. Det er godt nok
ved at være længe siden, det blev indgået, men det er et meget vigtigt forlig, som det
har taget tid at konsekvensberegne. Som I sikkert kan huske, så blev lokalforsvaret
nedlagt. Værnepligten i den hidtil kendte form blev afskaffet. Hæren består reelt af én
brigade, som er i udlandet eller afspadserer eller gør klar til udsendelse. Hjemmeværnet – som også blev indskrænket – må så klare det hjemlige forsvar. Kan det det?
Hvad er truslen? Hvad er mulighederne? Hvad er begrænsningerne? Hvem bestemmer? Kan hjemmeværnet overhovedet løse ”skarpe” militære opgaver i eget land i
fredstid/i krigstid?
Jeg er sikker på, at det bliver en utrolig spændende (og måske skræmmende) aften.
Den nye struktur og dens muligheder ligger milevidt fra dét, som de fleste af os er flasket op med under den Kolde Krig.
Kom og vær med! Kom og bliv provokeret! Kom og stil spørgsmål!
Stiftelsesfest i Kastellet den 9. december
(se detaljerne under Københavnskredsen). Herfra skal lyde en opfordring til at deltage
i dette traditionsrige arrangement, hvor skydepræmierne overrækkes, og hvor der
serveres gule ærter som i de gode gamle dage, samt pandekager med solbærrom.
Mere autentisk kan det ikke blive.
Hvad med et julearrangement?
Ja, jeg annoncerede godt nok noget i den retning i Nr. 147, men vi er blevet klogere
siden. Der er så mange julefrokoster i den periode, at vi ikke orker at tage konkurrencen op. Så den udgår.
2007?
Vent bare. Der er masser af ting på agendaen – helt frem til sidst i april.
Hvad kan du bidrage med som medlem?
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Vi har nogle ting, som du kan hjælpe os – og dig selv – med:
1. Vi vil gerne have din email-adresse. Så kan vi nemlig yde dig en bedre service;
fx minde dig om tilmeldingsfrister og lign., når du har glemt at melde dig til,
fordi det er flere måneder siden ”Meddelelser” udkom. Du ville faktisk gerne
deltage. Du glemte bare at melde dig til. Det synes vi er meget ærgerligt. Så
send den til Holger Janns – lige nu:
h.janns@stofanet.dk
2. Feedback. Hvad synes du om vore arrangementer? Hvorfor deltager du i dem?
Hvorfor deltager du ikke i dem? Er der for mange? Er der for få? Er det noget
helt andet, du havde forestillet dig? Har du nogle konkrete ideer/forslag? Mail til
– lige nu: hjjurgensen@hotmail.com
3. Skaf bare ét nyt medlem. Der er blevet nedlagt så mange lokalforsvarsenheder
og hjemmeværnsenheder under den sidste tilpasning, at der er hundreder af
”arbejdsløse” hjemmeværnsofficerer og reserveofficerer – som du kender. Få
dem ind i foreningen. Det er billigt (150 kr. om året) og det sikrer dem en fortsat god platform for deres engagement og positive virke for Forsvaret. Det er
dét, FOUAT er sat i Verden for. Og vi skal ikke tro, at vi får ret mange flere
medlemmer fra det øvrige (faste) Forsvar, for det er skrumpet gevaldig meget
ind.
4. Forenings-Danmark. Det er rigtigt, at vi alle er med i foreninger for alt muligt i
dette land. Det kniber mere, når vi taler bestyrelsesposter. Så er det ”det grå
guld”. Eller ”Tordenskjolds soldater”. Hvis du har lyst til at være med – mere
aktivt – eller kender nogen, som har lyst, men måske er lidt generte, så hjælp
os med at hverve nye bestyrelsesmedlemmer også. Man kan jo starte som suppleant og komme ind på ”indslusningsløn”.
Vi ses – forhåbentlig rigtig tit - i det kommende år H.J. Jürgensen
Kredsformand


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

Landspræmieskydningen.
Skydningerne blev gennemført den 29. august. Efter en 2. plads i 2005, havde formanden klart og tydeligt formuleret sig på generalforsamlingen 2006. Resultatet i
2006 skulle under alle omstændigheder være bedre end i 2005.
De 5 bedste skytter opnåede følgende resultater:
Kaptajn Erik Lykke Pedersen
217 points
Major Kjeld Frimuth
212 points
Feltpræst Olav Degn - Andersen
207 points
Major Leif Mosegaard
204 points
194 points
Premierløjtnant Ronald Magnussen
Det samlede resultat for de 5 skytter var 1034 points. En forbedring på 4 points i forhold til 2005. Medlemmerne havde fulgt formandens kompromisløse krav til sine medlemmer.
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De 10 skytter, som deltog i skydningerne, fortsatte dagen med indtagelse af den
medbragte madpakke- - samt enkelte velvalgte opmærksomheder.
Forventnings glæder
Bestyrelsen er klar over, at man rundt om på øen er begyndt at trippe for at kunne
deltage i kredsens årlige julefrokost. Vi forstår det godt!
Dagen er fastsat til den 6. december 2006 kl. 1300 på Dannevirke i Odense.
Julearrangementer er traditioner - således også her. Soldaterhjemmet leverer en juleanretning, der vil kunne tilfredsstille alle ganer. Bestyrelsen lover et underholdningsbidrag, der aldrig er set på " Det Kgl. Teater".
Vanen tro vil der være et julelotteri samt masser af julehygge..
Kredsens medlemmer vil i god tid modtage nærmere informationer om dette unikke
arrangement til de meget små priser.


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.
Der er p.t. ikke planlagt arrangementer i november-december. Bestyrelsen går dog
fortsat svanger med en ide om en foredragsaften med hyggeligt samvær. Bliver den
til noget, indkaldes ved særlig skrivelse.

Siden sidst.

Søndag den 6. august kl. 1000 mødtes Sydjyske Kreds i strålende solskin ved Lillebæltværftet i Middelfart.
Forretningsføreren med hustru havde sørget for friske rundstykker og Wienerbasser
med kaffe.
Efter denne gode begyndelse fulgte et spændende program. Vi lyttede til et interessant foredrag ved formanden for Lillebælt Smakkelaug, Jens Glindvad. Det drejede sig
om træskibe og deres bevarelse. Under rundvisning på værftet fik vi lejlighed til at
bese flere af de gamle skønne træskibe, samt til at besøge forskellige kunsthåndværksstande.
Efter indtagelse af den medbragte frokost i god stemning, gik vi over til eftermiddagens program. Forretningsføreren havde overtalt den kendte filosof John Engelbrecht
til at underholde os. Man kan mene, hvad man vil om John Engelbrecht, men kedelig
er han ikke, og hele selskabet blev grebet af hans vitalitet, humor og charmerende
måde at levere sine budskaber på. Overskriften på John Engelbrechts foredrag var
”Torvet i Athen”. Hvorfor det hed sådan, er der en god forklaring på. Den skal jeg dog
undlade her at forsøge at forklare. Jeg kan kun anbefale enhver at lytte til ham, hvis
mulighed skulle byde sig. Alle, der deltog, var enige om, at dette var nyt og anderledes. Vi sluttede hen på eftermiddagen og sagde farvel i lettet stemning efter nogle
spændende og givende timer i et dejligt miljø med udsigt over Lillebælt. Det var ikke
sidste gang, at Sydjyske Kreds vil forsøge sig med et ikke strengt militært arrangement.
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Desværre deltog ud over formanden og forretningsføreren kun tre af kredsens medlemmer, alle med damer. Det lykkedes forretningsføreren at kapre et par militærpersoner på vej til mødet, således at vi dog kunne kalde os et selskab. De to sidstnævnte
er nu medlemmer af kredsen.
Leif Hommel Nielsen.
Den 14. september vendte kredsen så tilbage til de ”strengt militære arrangementer,”
idet vi afviklede landspræmieskydning i Varde.
9 medlemmer skød, 2 overvågede at ingen snød, og 5 damer hyggede sig i messen. I
forhold til tidligere tiders skydebane-oplevelser var der dog de ændringer, at solen
skinnede fra en skyfri himmel, at der var vindstille, og at humøret var højt fra først til
sidst.
Oberstløjtnant N.T. Winther og frues vandrepokal tilfaldt oberstløjtnant B.O. Fabricius
(nr. 1 – 181 points)
Oberstløjtnant I. Langkildes to vandrepræmier tilfaldt
Major K.L.M. Glud (nr. 2 – 179 points) og
Major T.A. Worm (nr. 3 – 177 points)
Major Glud havde taget alt slæbet med forberedelse af arrangementet, og Varde Garnison havde ydet støtte ud over alle grænser. Vi takker alle, der virkede for at give
kredsen en god dag.


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

Igangværende aktiviteter.
Bowlingkampene er godt i gang.
Tilmeldte medlemmer af kredsen til bowling slutter for deres vedkommende mandag
11. december 2006.
Kampene genoptages mandag 08. januar 2007 og slutter med kampen om bowlingpokalen mandag 12. marts 2007.
Medlemmer af FOUAT’s bowlingklub slutter første del mandag 18. december 2006 og
genoptages mandag 08. januar 2007 og slutter med kampen om bowlingmesterskabet
mandag 14. maj 2007.
Kommende aktiviteter:
Spændende foredrag om og i Lille Vildmose (afskrift af et program udsendt af AOF
Sejlflod og Lille Vildmosecentret)
AOF Sejlflod og Lille Vildmosecentret byder på nogle spændende foredrag om Lille
Vildmoses unikke facetter og måske kommende status som nationalpark.
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Tirsdag 7. november kl. 1930: DR journalist Jens Olesen beretter om P1s "Natursyn".
Onsdag 29. november kl. 1900: Thorkild Lund, naturvejleder emeritus, over emnet: Lille Vildmoses fugleliv.
Onsdag 17. januar 2007 kl. 1900: Centerleder og kulturhistoriker Bo Gregersen
beretter i dette foredrag om "Mennesker i mosen - om brug og misbrug af Lille Vildmose
Torsdag 15. februar 2007 kl. 1900: Rådgivende biolog ved Aage V. Jensens Fonde
Poul Hald - Mortensen foredrager over emnet: Lille Vildmoses pattedyr.
Onsdag 14. marts 2007 kl. 1900 (sidste foredrag): Lone Godske, biolog og projektkoordinator på pilotprojekt Lille Vildmose, orienterer om status for Lille Vildmose
Nationalpark.
Foredragene foregår på Lille Vildmosecentret ved Dokkedal. (adresse Lille Vildmosecentret, Vildmosevej 16, Dokkedal, 9580 Storvorde)
Adgang til et foredrag koster kr. 50.
Kaffe/brød kan købes for kr. 35 (ved tilmeldingen skal anføres om man ønsker kaffe)
Tilmelding til: Sonja Meldgaard, AOF Sejlflod p telefon 9831 6232/mobil 41164232 eller melg@nrdc.dk eller til Lille Vildmosecentret på 99317550 info@lillevildmose.dk.
Der er endnu ikke fastsat datoer for foredrag i det Krigsvidenskabelige Selskab.
Julefrokost
Kredsen afholder julefrokost i messen på Hvorup Kaserne Mandag 11. december kl.
1230. Tilmelding - prisniveau tilgår senere.
Kredsens medlemmer med familie ønskes alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår 2007.
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Det i højre spalte omtalte brev fra Løjtnant Ch. Petersen Dan er kommet i foreningens besiddelse i kopi, skænket af afdøde landsformand Generalmajor N.-Aa. Rye Andersens enke. Kvaliteten er ikke god nok til en fuldstændig gengivelse, hvorfor redaktionen har valgt en bringe en afskrift:

Aarhus den 12. Marts 1891

V

ed hermed at fremsende et udkast til en Opfordring til ”Officerer

udenfor den aktive Tjeneste” angaaende Oprettelse af en Forening med et Formaal at fremme en
fortsat militær Uddannelse blandt nævnte Officerer tillader Undertegnede sig ærbødigst at anmode Hr. Intendanten om med Deres Underskrift at tiltræde denne Opfordring, idet jeg skal bemærke at en lignende Anmodning er tilstillet ca.50 ældre og yngre Officerer i og udenfor aktiv Tjeneste.
Saavel hvad Betimeligheden af en saadan Forening angaar som og om dens paatænkte Virkemaade m.m.maa jeg henvise til Udkastet, hvoraf tillige fremgaar, at en stor Del ældre ansete
Officerer symphatiserer med Tanken og ville støtte den, ligesom det formentlig er hævet over al
Tvivl, at der, forudsat at Tilslutningen bliver almindelig, vil kunne naas Resultater, der kunne
blive af stor Betydning for vort Værn.
Jeg vil ikke undlade at anføre, at jeg anser det for en Selvfølge, at de ved den eventuelle
Forenings Dannelse foraarsagede Udgifter afholdes af denne saafremt Forsøget lykkes, men i
modsat Fald derimod af mig personlig, saa at der ikke vil blive paaført Dhr. Medunderskrivere af
den udsendte Opfordring nogensomhelst Udgift. Hvor det maatte ønskes, er jeg endelig villig til
efter Lejlighed at afholde en Del af de omtalte Møder. I Besiddelse af en Del literært Materiale
og Tilbud om adskilligt mere vil det være mig kjært at kunne tilbyde den eventuelle Forening uden
Vederlag foreløbig at paatage mig Redactionen af det omtalte Blad.
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Da jeg næppe har den Ære personlig at være kjendt af samtlige Dhr. Til hvem nærværende
Anmodning sendes, vil jeg om mig selv ikke undlade at oplyse, at jeg i sin Tid har bestaaet de militære Skoler med e bedste Characterer og senere i en Række af Aar udelukkende forrettet praktisk
Tjeneste som Officer, at samtlige de af mig i mine sidste Tjenesteaar indsendte militære Udarbejdelser fremhævedes som de bedste i sin Art fra Vaabnets Officerer, ligesom jeg vil kunne fremlægge
de fordelsagtigste Udtalelser min Tjeneste angaaende saavel fra daværende Generalinspecteur for
Rytteriet General Casteskjold som fra min Regimentschef Oberst Busky-Neergaard.
Udkastet vil efter at være forsynet med et passende Antal Underskrifter blive optrykt og
udsendt som Opfordring til samtlige hjemsendte Officerer af Linien og Forstærkningen samt til alle de afskedigede og forhenværende Officerer og Ligestillede paa hvilke Adresse kunne erholdes.

Med Agtelse ærbødigst
Ch. Petersen Dan
Lieutenant i Rytteriets Forstærkning
Aarhus
Til Velbaarne
Hr. Intendant Postmester Nielsen

Ritmester Ch. Petersen Dan stiftede senere vores forening.
Se også nedenfor gengivelsen af artiklen i Militært Tidsskrift December 1941
i anledning af foreningens 50 års jubilæum.
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Særtryk af Militært Tidsskrift 1. december 1941
i anledning foreningens 50-års jubilæum
(Original typografi)
I Foraaret 1891 udsendte daværende Løjtn. C. Petersen Dan til forskellige ældre og yngre Officerer en Anmodning om at støtte et Forslag til Oprettelse af en Forening af »Officerer, som ikke
forrette aktiv Tjeneste«, med det Hovedformaal, »at vedligeholde og fremme deres militære Brugbarhed«.
Der fandtes af faste Linie-Officerer ca. 700, medens der ved Hærens Mobilisering vilde blive
Brug for ca. det 3-dobbelte Antal. Disse ca. 1500 Officerer havde (fraregnet de faa ved Kjøbenhavns
og Bornholms Væbning fast ansatte, der havde nogle faa Dages Øvelse om Aaret) ingen Adgang
til at kunne følge med paa det militære Omraade, og de allerfleste vilde derfor utvivlsomt ved Mobilisering møde aldeles ukendte med mange militære Forhold.
Den udsendte Anmodning, der var ledsaget af en udførlig Redegørelse af den paatænkte Forenings indre Organisation og Virksomhed og af en Række Anbefalinger og sympatetiske Udtalelser
fra højtstaaende Officerer - saaledes Generalerne Steinmann, G. J. Nielsen, W. Kaufmann, Beissenherz, Wørishøffer, Ernst, Wolle, Dalberg, Freiesleben, Baron Haxthausen og Søltoft samt Obersterne Andresen, Brummer, S. J. Neergaard, E. Neergaard, A. C. Moltke, C. T. Nielsen, N. P. Jensen,
Grønlund, Jacobi, Bernh. Petersen, Baron Wedell-Jarlsberg, Johannsen, Zeilau og Keller - fandt en
saa gunstig Modtagelse, at en almindelig Opfordring, forsynet med 143 Underskrifter kort Tid derefter kunde udsendes til samtlige værnepligtige Officerer og de afskedigede Officerer, hvis Adresser
man kendte.
Ved Møder i Aarhus, Kjøbenhavn, Fredericia, Maribo, Aalborg og Odense blev de forskellige Kredse oprettede i Løbet af Sommeren 1891, henholdsvis den 15., 16. og 23. August og 13., 17. og 27.
September.
Den 4. Oktober afholdtes i Kjøbenhavn en Hovedgeneralforsamling, hvor Sammenslutningen af
Kredsene blev vedtaget, og den 9. December vedtoges paa et Fællesmøde samme Sted den endelige
indre Organisation og Foreningens Love samt valgtes Formand og Overbestyrelse. Den 11. Maj
1892 blev Lovene approberede af Krigsministeriet.
Kredsenes Antal fastsattes til 6: 1) Kjøbenhavns Kreds (omf. Sjælland og Bornholm), 2) Lolland-Falsters Kreds, 3) Fyens Kreds, 4) Sydlige Jyllands Kreds, 5) Mellemste Jyllands Kreds og
6) Nordlige Jyllands Kreds. De 3 jydske Kredse blev ifølge de i 1914 reviderede Love slaaet
sammen til 2 Kredse: lste og 2den »jydske Kreds« og atter i 1921 forøget med 1: »Sønderjydsk
Kreds«.
Kredsene har hver sin Formand og Bestyrelse og er ganske selvstændige saavel i administrativ som økonomisk Henseende.
Det ordinære Medlemstal var:
Ved Foreningens Stiftelse den 9. December 1891: 367.
» 25-Aars Jubilæet
»»
»
1916: 568.
» 50-Aars Jubilæet
»»
»
1941: 662.
Til Formand for den samlede Forening valgtes Generalløjtnant Ernst og til Næstformand Oberst
Zeilau (Formand for Kjøbenhavns Kreds), der sammen med de 6 Kredsformænd dannede Foreningens Overbestyrelse. Dette Forhold ændredes ifølge de reviderede Love i 1914 til, at Fællesstyrelsen (som Overbestyrelsen kom til at hedde) kom til at bestaa af: Formanden, Næstformanden (Formanden for Kjøbenhavns Kreds) og 3 valgte Medlemmer.
Generalløjtnant Ernst var Formand til sin Død 1897, derefter Generalløjtnant Bahnson til
1907, Generalmajor V. H. O. Madsen til 1917, Generalløjtnant Palle Berthelsen til sin Død 1920,
Generalmajor C. F. Holm til 1924, Generalmajor Nørresø til sin Død 1933, Generalløjtnant Nyholm til sin Død 1939. Sidstnævnte efterfulgtes af den nuværende Formand, Generalløjtnant
With.
Foreningens første Næstformand var som omtalt Oberst Zeilau (Formand for Kjøbenhavns
Kreds), der fratraadte i 1895 paa Grund af Bortrejse og efterfulgtes af Oberstløjtnant S. A. Sørensen
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(tjenstgørende i Krigsministeriet, Sekretær i Generalkommissionen), der imidlertid døde efter en
Maaneds Funktion, hvorefter Formanden for Kjøbenhavns Kreds, Oberstløjtnant Weldingh valgtes til
Næstformand og fungerede i omtrent 20 Aar (fra Februar 1896 til April 1915). Da Oberstløjtnanten
fratraadte som Følge af de ændrede Love, der bestemmer, at Formanden for Kjøbenhavns Kreds er
fast Næstformand i Foreningen, indtraadte Oberst Johs. Jørgensen som Næstformand til 1924,
Oberstløjtnant Holbøll til sin Død 1937, som efterfulgtes af den nuværende Næstformand, Oberstløjtnant Dalberg.
Foreningens Stifter, Ritmester C. Petersen-Dan, der var Medlem af Overbestyrelsen (Fællesstyrelsen), var Foreningens Forretningsfører fra dens Stiftelse, til han i 1917 trak sig tilbage paa Grund
af Sygdom, hvorefter han udnævntes til Æresmedlem. Han var tillige Sekretær og Kasserer for Kjøbenhavns Kreds.
Hans Majestæt Kongen indtraadte som Prins af Danmark i 1895 som Æresmedlem og overtog
Protektoratet for Foreningen i 1906.
Foreningens Æresmedlemmer er Hans kongelige Højhed Kronprinsen, Hans kongelige Højhed
Prins Harald og Hans kongelige Højhed Prins Gustav.
Af Foreningens Virksomhed skal nævnes de aarlige Instruktionsmøder af 7-8 Dages Varighed,
som indtil 1910 afholdtes i København under Over bestyrelsens Ledelse, som Regel i første Halvdel
af August. Disse Instruktionsmøder med mere end 100 Deltagere - blev hovedsagelig benyttet til
praktiske Øvelser; for Fodfolkets Vedkommende blev der af Københavns Garnison afgivet fra 1
Kompagni til l Bataillon som Øvelsesapparat og ved større Felttjenesteøvelser suppleret med 1 Batteri og 1 Eskadron, hvorimod Deltagerne af de specielle Vaaben blev fordelt til de paagældende Afdelinger, hvor de blev instruerede og deltog i Øvelser efter Afdelingens Bestemmelse. Som Fællesøvelser afholdtes Udrykninger i Terrainet med forskellige Instruktions- og applikatoriske Øvelser samt
Skydninger med Gevær og Pistol og om Aftenerne Foredrag m. m.
Foreningen betalte Deltagernes Rejse og et mindre Beløb i Dagpenge og afholdt selvfølgelig
alle de ved Øvelserne foranledigede særlige Udgifter; til Dækning af disse Udgifter modtog Foreningen Tilskud fra Krigsministeriet varierende fra 2.500 til 3.800 Kr., ligesom Ministeriet tilstod
betydelig Nedsættelse af Prisen for skarp Ammunition.
Hjemsendte og aftjente værnepligtige Officerer kunde imidlertid ikke møde i Uniform, hvilket
ifølge de gældende Bestemmelser kun var tilladt »i Naade afskedigede Officerer efter mindst 16
Aars Tjeneste«, og Foreningen indgik derfor til Krigsministeriet med Andragende om en saadan
Tilladelse for de Officerer, der deltog i Foreningens Øvelser og Møder m. m.; denne Tilladelse
blev givet ved K. f. H. Nr. 27 b/1894.
Ved Oprettelse af Reserveafdelingerne i H. t. Hærloven 1909 ansattes et betydeligt Antal af de
Medlemmer, der særlig havde vist Interesse for disse Instruktionsøvelser, som Kaptajner og Løjtnanter af Reserven, og da de faste Reserveofficerer var pligtige til at møde til 30 Dages Tjeneste
om Aaret, mente man ikke, at disse Instruktionsmøder havde samme Betydning som tidligere; da
samtidig Krigsministeriets aarlige Tilskud dels helt bortfaldt (1910) og dels bevilgedes med et betydeligt mindre Beløb - varierende fra 750 til 2.000 Kr. -, maatte Foreningen opgive disse Instruktionsmøder, der i en lang Aarrække hvert Aar havde samlet et betydeligt Antal meget interesserede
Deltagere.
Medlems-Bidraget blev ved Foreningens Oprettelse fastsat til kun 8 Kr. aarlig, og dette lave
Kontingent, hvori Betaling for »Militært Tidsskrift« er indbefattet, er det lykkedes at bevare uændret gennem de mange Aar. Med de meget smaa Pengemidler, der staar til Raadighed, er det selvfølgelig begrænset, hvad Foreningen kan udrette, da den største Sparsommelighed er nødvendig alle Hverv indenfor Foreningen er saaledes ulønnede -, men man søger at fremme Foreningens
Formaal, efter de ved Reserveafdelingernes Oprettelse noget ændrede Vilkaar, ved gennem Foredrag, Opvisninger, Skydninger, Overværelse af Linieafdelingernes Øvelser m. m. at holde Medlemmerne nogenlunde underrettede om de vigtigste Forandringer indenfor Hæren for derved at bevare deres Interesse for vort Værn, samt ved jævnlige kammeratlige Sammenkomster at fremme
Kammeratskab og Sammenhold.
Det vilde imidlertid ikke have været muligt at gennemføre denne Virksomhed, hvis Foreningen
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ikke i den lange Aarrække stedse havde mødt den største Forstaaelse og Imødekommenhed hos de militære Myndigheder og ikke mindst hos den enkelte tjenstgørende Officer, der ved enhver Lejlighed,
naar Foreningen paakaldte deres Assistance til Foredrag, Krigsspil, Opvisninger m. m., beredvillig og velvillig - stillede sig til Raadighed. Derfor skylder Foreningen Hærens faste Officerskorps den allerstørste Tak.


Redaktører gennem årene
År
1975 - 78
1979 - 81
1982 - 88
1989 - 78
1979 – 2000
2001 – 2004
2005 -

Fra / til nummer
Redaktør
27 Unummererede blade
Major K. Hald, Lyngby
18 Unummererede blade
Løjtnant L. Hagstrøm, København
Nr. 1 – 42
Løjtnant L. Hagstrøm, København
Nr. 43 – 84
Kaptajn M. Schultz Hansen, Odense
Nr. 85 – 115
Oberstløjtnant K.V. Nielsen, Lyngby
Nr. 116 – 139
Oberstløjtnant Svend C. Volden, Slagelse
Nr. 140 Major Mogens Pedersen, Slagelse
I realiteten nærmer vi os udgivelse nr. 200 i alt
– men altså p.t. netop 150 blade med nummer.

Reklame
Den røde Armés hovedkvarter i DDR og Tyskland største garnisonsby
Af Franz Strehle, Nordjysk Kreds
Vi får en rundvisning på de nyindrettede museer i Jüterbog og Zossen, men gennem en ”særlig” bekendt skal vi også have en rundvisning indenfor MILLITÆR SPERRGEBIET.
Vi skal bo i området på et nyrenoveret Gasthaus. Vi får også mulighed for at gå på jagt og
skyde vildsvin. (ca. 23,- kr./kg. slagtet vægt).
Jüterbog I:
I mere en 150 år var Jüterbog den største garnisonsby i Tyskland. Det begyndte med anlæggelsen af de Kongelige Preussiske Artilleriskydeplads med skydeskole for felt– og fodartilleri.
Jüterbog II:
En ren militær by med luftskibe, balloner og flyvemaskiner og senere en Luftskibsskole, en
central lufthavn og observatørskole, efterretningsskole og artilleriskole.
1938 hjemsted for det nyoprettede Oberkommando der Wehrmacht. Her fandt forberedelserne
sted til overfaldet på Tjekkoslovakiet. Fra nu af blev alt meget, meget større; udvidelse af
troppeskydepladsen, her måtte tre byer vige, Hærens Tøjhus, ammunitionsdepot og fabrik, to
flyvepladser, Flyveteknisk Skole og en Luft/jord skydeplads, oprettelse af WAFFEN SS, Troppeøvelsesplads, garager med Europas største skydeport, tankanlæg, kaserner og beboelseshuse
og endelig endnu en Førerbunker.
Efter 1945 rykkede Den Røde Armé ind og havde det vigtigste hovedkvarter med over 40.000
mænd indtil 1994.
WÜNSDORF – ZOSSEN – den forbudte by:
1910 Wünsdorf – Zossen infanteriskole
1913 Fermeldezentral - Telegrafregiment
1914 Internationale krigsfangelejr (14.000 muslimske fanger)
Militær Heeressportsschule
1933 Fernmeldezentrum
1937 Luftzeugamt, Logistikhalle (3600 kvm); Hærens Forplejningsmyndighed, med
Europas største slagtehus og hærbageri.
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Bunkeranlage Maubach I; Hovedkvarter for Hær- og Generalstaben.
Nachrichtsbunker ”ZEPPELIN”; Herfra kom alle befalinger til de tyske tropper.
1940 Maubach II
1945 Overtaget af Den Røde Armé (30.000 mænd)
1953 800 Wünsdorfer familier blev forflyttet og ind flyttede Oberkommander der
Westgruppe
1957 Indrettet Kommandocentral (RANET)
1971 Vereinige Haupzentral 14 LUKO (luftsikkerhed)
1977 Åbner Wünsdorf - Moskva Jernbane (1926 km.)
Knud Rasmussen fortæller om Zossen.
Vi har to ”4-dagsture”, en i uge 42 og den anden efter ønske; de som har tilmeldt sig til den
sidste uge har ikke noget fast tidspunkt, da de er pensionister.
Ring: 9812 6328 for program eller yderligere info.


Citat:
”Når man er leder, følger der typisk mange privilegier med og man kan føle en magt i
kraft af sin indflydelse. Men det er til låns og det er vigtigt at have en identitet, som
ikke forsvinder med jobbet”.
Lars Nørby Johansen, adm. Direktør for Group 4 Falck, til Berlingske Nyhedsmagasin.



I anledning af 200 året for ”Krigen på Sjælland 1807”
Som tidligere leder af Hærens Militærhistoriske Arbejder tillader
jeg mig at henlede kredsenes opmærksomhed på, at det næste
år er 200-året for de for nationen så vigtige begivenheder i
1807, der kulminerede med de tre bombardementsnætter i København, ”Træskoslaget ved Køge” og Flådens udlevering. Det
er min opfattelse, at en forening som vor ikke kan forbigå disse
hændelser uden at markere dem med f.eks. ekskursioner, foredrag, artikler o. lign. Jeg kan heller ikke forestille mig, at Forsvaret, TV, KGB og landets biblioteker samt Tøjhusmuseet ikke
markerer det års voldsomme begivenheder, der trak lange spor
i vort lands historie.
Major Ole A. Hedegaard, Gefionsparken 22, st. 3000 Helsingør
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rOverblik - FOUAT’s Kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte
Hvad

Hvem

£

Hvor

Koncerterne i Kastellet
Foredrag
København
Foredrag
København
Julefrokost
Fyn
Foredragsrække
Nordjysk
Julefrokost
Nordjysk
Fællestyrelsen
Stiftelsesfest

– se under Københavnskredsen
Kastellet
091106 – 1900
Kastellet
231106 – 1900
Dannevirke
061206 - 1300
Se under kredsen
Hvorup
111206 - 1230
Kastellet
091206 - 1300

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

for
for
for
for
for
for

stof
stof
stof
stof
stof
stof

til
til
til
til
til
til

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

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

151
152
153
154
155
156

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

011206
010207
010407
010607
010807
011006

Andre begivenheder af interesse for vore medlemmer
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

Glædelig jul og godt nytår
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