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Praktiske oplysninger
Om Meddelelser

Om foreningen

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

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.

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.
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.

Foreningen er regionalt opdelt i KREDSE
med et REPRÆSENTANTSKAB som øverste
myndighed. Foreningens generelle anliggender og udadrettede virksomhed varetages af et formandskab (landsformand og
næstformand). Forretningsføreren er tilforordnet.
Inden for vedtægternes rammer er de enkelte kredse selvforvaltende og beslutter
eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de
enkelte arrangementer.
Følgende kan optages som medlemmer:
Tidl. tjenstgørende officerer af linien og reserven og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret.

Skydeudvalgsformand
Gregers Djørup
4879 2033
 gdjorup@hotmail.com

Fællesstyrelsen:
Landsformand:
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson
Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm
℡ 4586 6119
 sverker@privat.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@soroefamily.dk
Ekspedition og fordeling:
Se forretningsføreren – modsatte spalte
Kommende numre:
Bidrag til kommende numre af Meddelelser:
se kalenderen sidst i bladet.
Meddelelser udgives ultimo februar, april,
juni, august, oktober og december.

Forretningsfører:
Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen,
Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg
℡ Privat: 4848 2467, Arb.: 3347 9386
Mobil : 4032 9109
: hjk-pkch@hjv.dk
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LANDSPRÆMIESKYDNINGEN - RESULTATER 2008

STORSTRØMS KREDS

NORDJYSKE KREDS

Skydningen er ikke afholdt.
FYNS KREDS
SSG
Gert
Riber
Schultz
MJ Leif Mosegård
KN Erik Lykke
PL Ronald Magnussen

216
204
199

Jørgen Christiansen

188

Total
Antal skytter: 10
lyst.

Skydningen er ikke afholdt.
MIDT- OG VESTSJÆLLANDS K.
Erik Olsen
215

229

Helle Jürgensen
211
John Curt Jensen
208
Søren Jørgen Lar207
sen
Kurt
Hasselby
197
Jensen
Total
1038
Antal skytter: 10 Vejr: Sol, 4 sec/m.

1036
Vejr: Ikke op-

KØBENHAVNS KREDS
MJ Peter Rønberg
MJ Bent Laier
PL I. Becker-Larsen
KN H.C. Egelund

SYDJYSKE KREDS
OL B.O. Fabricius
194
MJ K.L.M. Glud
178
OL J.E. Bro
169
MJ I.M. Frijsen166
vang
MJ I.M. Terkildsen
165
Total
872
8 skytter. Vejr ikke oplyst.

200
190
186
180

MJ O. Raae Andersen
173
Total
929
Antal skytter: 2 Vejr: Stærk
blæst

Præmiefordeling:
OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år:
Gert Riber Schultz, Fyns Kreds, med 229 points.
KN Busch’s mindeskål tilfalder i år:
Leif Mosegård, Fyns Kreds, med 216 points.
KN Troels-Smith’s mindepokal tilfalder i år:
Erik Olsen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 215 points.
MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år:
Helle Jürgensen, Midt- og Vestsjællands Kreds, med 211 points.
Den af Storstrøms Kreds udsatte pokal tilfalder i år:
Midt- og Vestsjællands Kreds med 1038 points.
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Overrækkelsen af vandrepræmier vil finde sted ved repræsentantskabsmødet
(årsmødet) i 2009. Sidste års vindere bedes drage omsorg for, at præmierne i
god tid inden mødet afleveres/sendes til undertegnede eller i det mindste
medbringes til repræsentantskabsmødet og afleveres ved dettes start. I begge
tilfælde bedes vandrepræmier og ”logbøger” overdraget i velpudset/ajourført
stand.
Københavns Kreds siger tak til alle for godt samarbejde i 2008 og ser frem til
en god sæson i år 2009. Der arbejdes på at finde en ordning, der gør det muligt for ALLE kredse at deltage i denne traditionsrige skydning.
GREGERS DJØRUP
4879 2033
e-mail: gdjorup@hotmail.com


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

Dødsfald
Kredsen har modtaget underretning om, at følgende medlemmer er gået bort:
Oberstløjtnant Ole A.B.C. Hansen (131035-070808)
Major Vagn Hovmand (230220-160808)
Premierløjtnant Henry P.G Petersen (220727-110308)
Æret være deres minde.
Foredragssæson 2008-II
Foredragene afholdes på de annoncerede dage kl. 1900 i Kastellet i Gl. Varmecentral.
Af pladshensyn foretages tilmelding snarest belejligt og senest tirsdage ugen forud.
Efterfølgende afholdes et mindre socialt arrangement i Hestestalden med en kuvertpris på kr. 100, - (smørrebrød m.m.)
Gæster er velkomne - dog ledsaget af medlemmer.
Henset til deadline optages referat af oktober måneds causeri ved oberst Frede Gotthardsen og foredrag ved historikeren, cand.mag. Mikkel Kirkebæk først i MEDDELELSER i næste nr.
I år er det 350 år siden Skåne, Halland, Blegind (Blekinge) og Bornholm blev afstået
til Sverige ved Roskildefreden. Som bekendt kom kun Bornholm tilbage til riget som
følge af et vellykket oprør, mens f.eks. Malmøsammensværgelsen imod de svenske
myndigheder mislykkedes, således at Skåne, Halland og Bleginge forblev ved Sverige
ved Københavnsfreden i 1660.
Torsdag den 6. november gennemgår adjunkt, historiker Stig Wørmer de historiske
forhold i forbindelse med Karl Gustavkrigene 1657-1660 og vil herunder analysere de
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politiske, økonomiske og militære forhold, som førte til katastrofen, hvor det
oprindelige Danmark blev reduceret med næsten en tredjedel. Wørmer inddrager den
europæiske politiske situation, fordi det dansk-svenske magtopgør om kontrollen med
Østersøen ikke kun var en isoleret skandinavisk foreteelse, men også var under
påvirkning af de europæiske stormagter - i første række Nederlandene og Frankrig.
Der er mange facetter i hele denne problematik, som normalt ikke kommer frem, og
af samme grund finder Wørmer, at Roskildefreden i 1658 og Københavnsfreden i 1660
er et studie værd.
Hvor mange er i dag bevidste om, at Karl X Gustavs politik ikke blot tog sigte på at
gøre det historiske Østdanmark, altså de danske Landsdele øst for Øresund, til svenske besiddelser, men også at nedlægge den danske stat og gøre den til en provins i
det storsvenske rige, som begyndte at tage form allerede i 1648 med den vestfalske
fred, hvor Sverige fik kontrol med Odermundingen med Stettin, Vorpommern, Wismar
og bispedømmet Bremen-Verden?
Tirsdag den 18. november (korrekt, tirsdag 18. november) holder major, militærhistorikeren Ole Hedegaard foredrag om Faneeden, - et glemt stykke militær kulturhistorie.
Faneeden går i vor hærs historie helt tilbage til forhistorisk tid, og vi hører første gang
om den hos Saxo i sagaen om Rolf Krake. Den omfattedes med stor alvor og var gældende lige til Hærloven af 1864, hvor den ved folketingsbeslutning afskaffedes til stor
sorg for Christian IX. Eden fornyedes og ændredes ved hvert kongeskifte og må siges
at være et utraditionelt og farverigt stykke af hærens historie.
Stiftelsesfest 2008

Kredsen markerer 117-året for foreningens stiftelse tirsdag den 9. december kl. 1300
i Kastellet, Nordre Magasin, 1. sal med middag og efterfølgende kammeratligt samvær.
Traditionen tro serveres: Gule ærter med tilbehør samt øl og snaps. Dernæst æbleskiver og solbærrom, kaffe m.v. Også kuvertprisen holder sig til det traditionelle med kr.
155,00
En appel!

Fortæl om FOUAT til pens. officersvenner i hele landet. Også til de yngre, som I har
haft i jeres brød! Det skylder vi dem! Husk: FOUAT er landsdækkende.
Bogkafé.

Småt men godt. Småt men godt. Du kan her på foredragsaftenerne afhænde dine læste militærfaglige bøger og tidsskrifter til glæde for andre medlemmer.


Storstrøms Kreds
Formand: Major René R. Debois, Brødregade 7, 4930 Maribo.
℡ 5478 1199 - : rene.debois@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
5853 2793 - : hjjurgensen@hotmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde

℡

℡ 5814 0624 - : h.janns@stofanet.dk

Orientering om Infanteridelingens organisation, materiel og taktik ifølge nyt delingsreglement gennemføres ved I/GHR foranstaltning onsdag den 19. november kl.
1000 – 1200. Orienteringen starter i UV8; efter ca. en times foredrag er der forevisning af delingens våben og materiel. Vi håber på, at der til den tid også vil være tilgået et antal af de nyanskaffede svenske infanterikampkøretøjer. (Billede af IKK kan ses
i sidste nummer af ”Meddelelser”).
Efter demonstrationen spiser vi frokost i cafeteriet. Pris inkl. en øl eller vand ca. 60 kr.
Tilmelding til Holger Janns ikke senere end onsdag den 12. november.
Virksomhedsbesøg ved Arla Foods, Karolinevej, Slagelse, torsdag den 27. november kl. 1930. Mødested: Port C. Man må gerne tage sin bedre halvdel med.
Tilmelding til Hans Jürgen Jürgensen ikke senere end mandag den 24. november.
Filmaften, som var annonceret til uge 45, flyttes til januar 2009 for ikke at få klumpet alle vore aktiviteter sammen i november måned.

Annonce
(rettet til alle læsere af bladet)
Specialkatalog for CulTours Militærhistoriske Rejser 2009 udkommer i oktober. Kan
bestilles på tlf. 8610 8605 eller på email: rejser@cultours.dk


Fyns Kreds
Formand: (Fung.) Kaptajn Leif Pedersen, Løvstikkevej 12, 5270 Odense N
℡ 6618 1176 : lpp@kabelmail.dk
Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Christiansen, Rughøjvænget 4B, Bellinge, 5250 Odense SV
℡ 6615 2112 – (mob) 2191 5555 - Giro nr. 9 034 730 - : jc.infile@webspeed.dk

Præmieskydning 2008.
Træningsskydningen i august havde deltagelse af 12 skytter. Selve præmieskydningen
blev afviklet 26. den august med følgende resultater.
Seniorsergent
Major
Kaptajn
Premierløjtnant
Kaptajn

Gert Riber Schultz
Leif Mosegaard
Erik Lykke Pedersen
Ronald Magnussen
Jørgen Christansen

Samlet resultat for 5 skytter

229 points
216 204 199 188 1036 -

Efter sidste skydning var skytterne som sædvanlig samlet om den medbragte madpakke kombineret med de sædvanlige gode historier.
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JULEARRANGEMENT

Så har kalenderen atter vist, at julen nærmer sig med hastige skridt. Sædvanen tro,
forsøger kredsen altid, at starte julemåneden med sit julearrangement.
Julen er traditioner, således også vores
Hyggeeftermiddag - torsdag den 4. december 2008 kl. 1300.
Ud over Dannevirkes overdådige kolde bord med tilbehør vil der være musisk indslag
af verdensklasse (i hvert fald på Fyn) samt julelotteri - og ikke mindst - godt med julehygge.
De enkelte medlemmer vil blive indbudt i god tid. Man kan simpelthen ikke holde jul
uden at have besøgt Fynskredsens julearrangement.


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

Siden sidst.
Sydjysk Kreds afviklede den årlige præmieskydning på pistol 16. september.
Det foregik også i år i strålende vejr i Varde, og med formidabel støtte fra garnison,
messe m.v.
10 skytter var tilmeldt; men kun 8 kunne holde sig oven senge på dagen.
Ud fra de mulige 240 points fordelte resultaterne sig på en måde, hvis detaljer ikke
kommer andre ved; men de heldige, der i år rendte med vandrepræmierne var:
Nr. 1, OL N.T. Winthers pokal - OL B.O. Fabricius, 194 points,
nr. 2, OL Langkildes sølvbæger - MJ K.L.M. Glud, 178 points,
nr. 3, OL Langkildes papirkniv - OL J.E. Bro, 169 points
Kommende arrangementer.
Der er ikke mere på vores eget program i år, så kredsbestyrelsen vil gerne benytte
lejligheden til at ønske medlemmerne en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Til gengæld afholder Jyske Brigaders Venner et arrangement, som kredsens medlemmer bedes notere sig og deltage i:
Form: Offentligt møde med gratis adgang.
Tid: Torsdag den 20. november kl.1900.
Sted: Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia
Emne: Danmarks indsats i Afghanistan.
I et panel indgår brigadechefen Peter Bartram og en CIMIC-ekspert samt oberst
B.Hesselberg vedr. kammeratstøtteordningen.
Nærmere oplysning: MJ I.M. Terkildsen, tlf. 75940204, e-mail: ingvert@privat.dk
Hertil kan bestyrelsen allerede nu varsle, at kredsens ordinære generalforsamling
2009 vil blive afholdt
Tirsdag den. 24. februar kl. 10.30.
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Bestyrelsen har opdaget, at der er voldsom stemning blandt medlemmerne for at
genopleve ”En aften i Borris,” hvorfor generalforsamlingen afholdes i Borrislejren, med efterfølgende foredrag, eftermiddagslur, middag og overnatning.
Det bliver naturligvis lidt dyrere, end det plejer; men næppe så dyrt, som da vi var
unge og skulle betale den akkumulerede regning i baren før afrejse.
Der udsendes særskilt skrivelse/e-mail til medlemmerne om generalforsamlingen.
Endelig kan det røbes, at forretningsføreren arbejder indædt på en forårstur i april,
maj eller juni, indeholdende to overnatninger og en sejlads med hjuldamper gennem
Kielerkanalen.


Nordjyske Kreds
Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
℡ 9812 6328
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst
℡ 9815 6510 : Mogens.danielsen@stofanet.dk

Siden sidst:
Forsvarsbrødrene Aalborg havde arrangeret en tur til Frøslev lejren lørdag den 06.
september 2008. Et par medlemmer af FOUAT Nordjyske Kreds deltog i turen.
Selskabet ankom til Frøslev lejren ved middagstid og blev budt velkommen af en kustode der fortale os om lejren dengang og nu. Den gamle "tut" i barak 81, som ligger
uden for lejren, er nu indrettet som en foredragssal/spiselokale. Kustodens startede
med Frøslevlejrens tilblivelse, som skal kædes sammen med en af de mest skelsættende datoer i besættelsestidens historie, nemlig den 29. august 1943 hvor den danske hær og flåde blev sat ud af spillet, men samtidig med dette afbrød regeringen og
rigsdagen samarbejde med besættelsesmagten, som herpå skærpede kursen over for
den spirende modstand, Kursændringen medførte arrestationer, henrettelser og deportationer til KZ- lejrene i Tyskland. Departementschefstyret, fik under forhandling
med besættelsesmagten udvirket, at der blev bygget en lejr nord for den dansk/tyske
grænse. Lejren skulle huse internerede danske statsborger så de undgik de tyske
tugthuse og KZ-lejre.
Den 13. august 1944 blev den endnu ikke helt færdigbygget lejr taget i brug. De først
ankomne var 750 modstandsfolk, hovedsagligt fra Horserødlejren, men inden lejren
sluttede i maj 1945 havde den huset ca. 12.000 modstandsfolk. Selvom man havde
bygget denne lejr undgik man ikke deportationerne. Selv om mange fanger var stuvet
sammen, blev det dog så rigeligt kompenseres gennem relative frie bevægelsesmuligheder i dagtimerne. Forholdet og forplejningen var dog væsentlig bedre end forholdene i de tyske KZ-lejre. En god veltilrettelagt tur.
Kommende aktiviteter.

Den 7. november 2008 kl. 1900 i Umak på Hvorup Kaserne vil major Jan Johansen,
distriktschef ved HHD ALB, beretter om sine oplevelser som udsendt i NATO Training
Mission - Iraq Head Quater /NTM-I HQ).
Arrangør: Forsvarsbrødrene Aalborg.
Den 17. november 2008 kl. 1800 inviteres medlemmerne med ledsagere til et besøg i
hjemmeværnets arkiv og udstilling i bygning 7, kælderen under cafeteriet på Nørre
Uttrup Kaserne efter ca. en times tid forlader vi udstillingen for derefter at begive os
til garnisonssimulatoren, for der at afprøve medlemmernes skydefærdigheder i simulatoren.
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Af hensyn til arrangementet skal vi have jeres tilmelding senest mandag den 10. november på telefon til formanden på 98126328, eller til Leif Nygaard på 98176707.
Mandag den 1. december i tidsrummet mellem kl. 1000 - 1100 kæmpes der om bowlingpokalen.
Julefrokost

Mandag den 15. december kl. 1230 arrangeres julefrokost i Løvvangens cafeteria.
Pris ekskl. drikkevarer og kaffe kr. 109,00.
Under frokosten vil vi udlevere bowlingpokalen til vinderen
Af hensyn til arrangementet skal vi have jeres bindende tilmelding til undertegnede på
98176707 senest mandag den 8. december 2008.
Mandag den 5. januar 2009 vi genoptager bowlingen.
Nytårsgudstjeneste

Torsdag den 8. januar 2009 Hjemmeværnets nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke - nærmere vil tilgå.
Generalforsamling

Mandag den 23. marts 2009 kl. 1800 generalforsamling m.v.
Sted: Gildeborgen, Rafns Alle 1. 9000 Aalborg.
Program: (Tentativt) 1800 modtagelse
1805 rundvisning
1830 generalforsamling
1930 spisning
2030 foredrag, kaffe
2200 afslutning
Kredsen påregner at arrangerer 2 forsommerudflugter en til Hesselgård (museum) og
en til Fyrkat i forbindelse med et sommerspil.
Nærmere detaljer vil tilgå.
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Støt vore soldater
Den gule sløjfe sælges for 50 kroner, og det
overskud, der måtte komme ud af salget anbringes med halvdelen på en konto i HKKF, der kan
dække udgifter for Familienetværket, som ikke
falder ind under det budget, netværket får fra
Kammeratstøtteordningen.
Som eksempel på dette kan nævnes, at denne
konto trådte ind, da en soldat var blevet såret i
en international operation og indlagt på Rigshospitalet. Soldatens kæreste kunne ikke ud af sin
SU finde midler til at komme fra provinsen til
Rigshospitalet på besøg ud over ganske sjældent.
Her trådte denne konto til på Familienetværkets
vegne og forærede kæresten et togkort, så turen
til Rigshospitalet kunne tages dagligt.

Den anden halvdel af et eventuelt overskud vil gå til Anders Lassen-fonden.
Anders Lassen-fondens formål er at belønne betydningsfuld militær indsats og opmuntre tilskadekommet dansk militær personel. Desuden tilgodeser fonden personer, eller
deres efterladte, der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats, hvis de er under
vanskelige økonomiske forhold.
Ydelsen kan også tilfalde pårørende, hedder det blandt andet i fundatsen.
Anders Lassen-fonden har Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik som protektor.
Den gule støttesløjfe er blevet til på et ønske fra Familienetværkets kontaktpersoner,
og er fremstillet efter amerikansk forbillede.
Den gule sløjfe er hentet i historien om den unge soldat, der måtte skilles fra sin kæreste for at drage i krig. Hvis hun stadig ville have ham, når han vendte hjem fra krigen, skulle hun binde at gult bånd om et gammelt egetræ ved indkørslen til forældrenes farm, så han allerede her kunne se, at han var velkommen.
Det er denne gule sløjfe, der i flere år har kunnet ses bag på mange biler i USA. Nu
kommer de også i Danmark med teksten ”Støt vore soldater” og et lille Dannebrogsflag.
Den gule sløjfe kan købes ved at indbetale 50 kroner til Arbejdernes Landsbank,
Tværgade 7, 8600 Silkeborg. Registreringsnr. 5347 Kontonr. 0000503388
Her skal anføres navn og adresse på indbetaleren, hvorefter sløjfen bliver fremsendt
fra Hærens Konstabel- og Korporalforening.
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Overblik - FOUAT’s Kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte.

Husk at følge med på vores hjemmeside.
Hvad

Hvem

Infanteridelingen
Foredrag
Foredrag
HJV Udstilling
Foredrag
DK i Afghanistan
Virksomhedsbesøg
”Stiftelsesfest”
Julearrangement
Julefrokost

Midt- & Vestsjælland
København
Nordjyske
Nordjyske
København
Tøjhuset, Gothersgade
Midt- & Vestsjælland
København
Fyn
Nordjyske

”Den længste Dag”
Bowlingstart
Nytårsgudstjeneste

Generalforsamling
Generalforsamling

£

Hvor

20
Midt- & Vestsjælland
Nordjyske
Nordjyske
Nordjyske
Sydjyske

Antvorskov Kaserne
Kastellet
Hvorup Kaserne
Nr. Uttrup Kaserne
Kastellet
34, Fredericia
Arla Foods
Kastellet
Dannevirke
Løvvangen

09
Filmaften
Løvvangen
Budolfi kirke
Gildeborgen
Borris

191108
061108
071108
171108
181108
201108
271108
091208
131208
151208

- 1000
- 1900
- 1900
- 1800
- 1900
- 1900
– 1930
- 1300
- 1300
- 1230

Januar 09
050109 080109 - ena
230109 - 1800
240209 - 1030

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser
Forventet udsendt:

Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

Dato

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

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

163
164
165
166
167
168

(Januar – februar 2009)
(Marts-april 2009)
(Maj- juni 2009)
(Juli – august 2009)
(September – oktober 2009)
(November – december 2009)

011208
010209
010409
010609
010809
011009

201208
250209
250409
250609
250809
25100

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
Aktivitet
Hvor
Hvornår

Tryk

Totalforsvarsregion Sjælland

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

12

