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Om foreningen

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.
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.

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

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

Skydeudvalgsformand
Gregers Djørup
4879 2033
 gdjorup@hotmail.com
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.

Forretningsfører:
Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen,
Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg
℡ Privat: 4848 2467, Arb.: 3347 9386
Mobil : 4032 9109
: vibekeerik@yahoo.dk

Meddelelser udgives ultimo februar, april,
juni, august, oktober og december.
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Referat fra Repræsentantskabsmødet 30. marts 2009
Mødet blev gennemført i overensstemmelse ved Vedtægterne af 2. april 2008.
Landsformanden bød velkommen
Alle kredse, undtagen Nordjyske, var repræsenteret.
H.J.Jürgensen, Midt – og Vestsjællands Kreds, blev valgt som mødets dirigent.
DAGSORDEN.
1. Landsformanden indledte med at mindes de medlemmer, der siden årsmødet
sidste år er afgået ved døden:
Oberstløjtnant O.A.B.C. Hansen
Major Vagn Hovmand
Premierløjtnant Henry P.G. Petersen
Major Bent A. Kongsbach
Major John Essemann-Beck
Oberstløjtnant af reserven Jørgen Grunnet
Kaptajn Victor Horn
Kaptajn Verner Pedersen
Major Sven Meno

Københavns Kreds
Københavns Kreds
Københavns Kreds
Københavns Kreds
Københavns Kreds
Sydjyske Kreds
Midt – og Vestsjællands Kreds
Fyns Kreds
Nordjyske Kfreds

Først rettede landsformanden er tak til Fyns Kreds for et godt og inspirerende
møde sidste år i Højstrup og dernæst et tak til Midt- og Vestsjællands Kreds for
tilrettelæggelsen af det første repræsentantskabsmøde i foreningens historie.
En særlig velkomst blev rettet til oberstløjtnant J.E. Bro, der har afløst oberst
Leif Hommel Nielsen som formand for Sydjysk Kreds.
Og endelig en tak til redaktøren, der har kæmpet med sygdom i en lang periode
og samtidig holdt Meddelelser ”kørende”. Meddelelser giver et godt indtryk af
aktiviteten i kredsene, der hver har sin egen gode rytme.
Foreningen har samlet godt 360 medlemmer.
Medlemmers fremmøde og gensynsglæden ved tilbagevendende arrangementer
er værdifuld, men nye tiltag og synliggørelse er samtidig væsentlig for at tiltrække nye medlemmer.
I flere kredse er der samarbejde med andre forsvarsvenlige foreninger. Et eksempel på dette har været og er de debatmøder Folk&Forsvar har afholdt i forbindelse med Forsvarskommissionens arbejde i det forgangne efterår og i vinter. Folk&Forsvar overvejer en ny møderække efter, at Forsvarskommissionens
arbejde er færdigt.
Piecer om Folk&Farsvars debatmøder blev fremlagt.
Landsformanden orienterede herefter om planer med at fastsætte en national
flagdag for danskes deltagelse i internationale missioner. (Dagen er vedtaget til
den 5. september. Red.) Et monument for alle, der har været udsendt af det officielle Danmark vil senere blive rejst på Prinsessens Bastion på Kastellet.
Folk&Forsvar afholder en høring på Christiansborg den 10. maj, hvor der foruden afholdelse af et repræsentantskabsmøde skal drøftes sikkerhedspolitik.
Ønsker om deltagelse på en af de tre tildelte pladser kan rettes til forretningsfører Erik Petersen.
Landsformanden opfordrede medlemmerne til at bidrage med artikler til Meddelelser, som er foreningens ”rygrad” grundet foreningens decentrale struktur.
Udveksling af links til hjemmesider er sat i gang med FOUAT’s optagelse på
Soldaterportalen.dk. Formålet er at skabe et mødested for tjenstgørende og
hjemsendte soldater. FKO og HOK har været positive i processen.
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Foreningens overlevelse skal bygges på synlighed. Alle opfordres til at arbejde
for dette samt at være aktive med hvervning af nye medlemmer.
Til slut omtalte landsformanden, at det har været muligt at rejse fondsmidler til
legater til tilskadekomne udsendte soldater og deres pårørende. Soldaterlegatet.dk, der er stiftet af Mars og Merkur, er i millionklassen og har HKH Kronprinsen som protektor.
Landsformanden pegede som afslutning på vigtigheden af gennem alsidighed
og gentagelse af populære arrangementer at styrke bredden i medlemsskaren
og tiltrække nye medlemmer, huske på det sociale formål og dyrke og støtte
det lokale samarbejde på forsvarsområdet. Veteraner skaber bredde og indflydelse.
Kommentarer til skydning:
Storstrøms Kreds er nødlidende mht. medlemstallet – har mistet 1/3 af medlemmerne og mener, at det skyldes, at kredens ønsker om skydning ikke kan
opnå (personlig) kontakt til en garnison, der kan støtte kredsen. Kredsens økonomi kan ikke dække omkostningerne/lejen af en skydebane. Har bedt landsledelsen og andre nøglepersoner om støtte.
Kredsen er p.t. uden formand. Se desuden under pkt. 9.
Beretningen blev godkendt.
2. Landsformanden opfordrede – i relation til den fremtidige aktivitet – til fortsat
at ”Holde dampen oppe”, intensivere hvervningen og styrke samarbejdet – også med andre forsvarsvenlige foreninger.
3. Regnskab. Foreningen er begunstiget af gode sponsorer. Godkendt
4. Kontingentet til landsledelsen fastholdes.
5. Valg:
a. Landsformanden GM Jørgen Sverker Nilsson blev genvalgt.
b. R.K. Jacobsen blev genvalgt.
c. Uffe Smistrup blev valgt som revisorsuppleant.
6. Intet.
7. Emblemer, blazermærker og slips med mærke blev drøftet efter forslag fra Københavns og Fyns kreds. Fyns kreds foreslog, at foreningen bør have en fane.
Forretningsføreren undersøger. Formandskabet overvejer.
8. Næste repræsentantskabsmøde afholdes på Fyn 14. april 2009. Landsformanden er talsmand for, at møderne i fremtiden afholdes centralt (Læs: Fyn). Fyn:
FOUAT er velkommen på Højstrup.
9. Eventuelt.
Storstrøms Kreds’s skydninger blev stoppet af brugerbetaling i 2006. Intentionerne er at fortsætte skydningerne som hidtil. Formandskabet oplyste at
FOUAT’s brug af forsvarets faciliteter kan henføres under ”Traditionspleje” og
søger at opnå adgang til f.eks. Kulsbjerg ved Vordingborg.
Kredsen opfordres til at tage direkte kontakt CH/DANILOG.
Gjørup: Københavns kreds tilbyder støtte til landspræmieskydningen. Presses
dog løbende af miljøkrav.
Fyn: Der er mulighed for at samarbejde om skydning med andre foreninger.
Midtjysk kreds: Spredningen i medlemmernes hjemsted/bolig er en hindring for
opretholdelse af kredsaktiviteter. Formanden er ikke optimist.
Efter frokosten fik vi besøg af Gardehusarregimentets nytilgåede chef, oberst Tommy
Paulsen, der efter en kort præsentation fortalte lidt om vilkårene for dagens unge officerer. Om de store udfordringer, der ligger i vores internationale engagement, om ud-
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dannelsescyklussen ved forsvarets enheder og om en nedprioritering af alt, der ikke
umiddelbart har med INTOPS at gøre – til stor frustration for de officerer, der efter
endt mission skal ”lade op” til nye opgaver. Også manglen på mellemledere blev berørt, ligesom obersten kort omtalte forsvarskommissionens rapport og et kommende
forlig, herunder især værnepligt og økonomi.
Det var et spændende og inspirerende indlæg, der gav anledning til mange spørgsmål
og yderligere debat.


Københavns Kreds
Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup.

℡ 4466 2548 - : jalars@larsen.mail.dk
Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød
℡ 4976 1217 - : brix.knudsen@mail.dk
Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre.
℡ 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk - Giro nr. 6 403 182.

Foredragssæson 2009-I
Professor, dr.phil. Esther Fihl foredrog den 5. februar over den første danske ekspedition til Indien, hvorunder den danske handelsplads Tranquebar blev anlagt. På initiativ
af Christian IV stiftedes i 1616 Ostindisk Kompagni med det formål at drive direkte
handel på Østen og derved spare at skulle handle gennem arabere og hollændere.
Kompagniet udrustede tre fartøjer og Kronen to orlogsfartøjer.
Til at lede denne ekspedition blev den kun 24årige adelsmand og senere Rigsadmiral
Ove Gjedde udpeget. Man afgik fra København den 29. november 1618, en risikabel
årstid at begive sig ud på de store have. Det blev da også en overordentlig dramatisk
rejse, hvor navigationen udgjorde store udfordringer, og mange undervejs omkom på
grund af sygdom. Man stødte også på pirater, som dog blev nedkæmpet, hvorefter to
af deres fartøjer med besætning blev indlemmet i Ove Gjeddes styrke.
Den 11. oktober 1620 nåede man via Ceylon omsider til det lille fiskerleje Tranquebar.
Der blev efter aftale med den lokale fyrste oprettet en handelsstation og bygget et kastel, Dansborg, som stadig eksisterer tilligemed andre bygninger fra den danske periode.
Esther Fihl baserede en del af sin spændende beretning på Ove Gjeddes detaljerede
dagbog, som blev trykt og udgivet allerede i 1700tallet. Desuden fortalte hun levende
om Tranquebar, som hun har besøgt talrige gange. Beretningen blev krydret med
hendes glimrende fotos både fra Tranquebar og fra hendes deltagelse i Galathea III
ekspeditionen.
Den 11. marts oprandt dagen, hvor forsvarsminister Søren Gade havde ordet.
Det var en meget åben og afslappet minister, hvor det jyske lune ikke fornægtede sig.
Fra sin uddannelse som cand. oecon, ansættelse i erhvervslivet og tjeneste som major
af reserven ved Jydske Dragonregiment førte vejen ved en til tilfældighed til politik og
til Christiansborg som medlem af Folketinget for Venstre, Holstebro-kredsen, i 2001.
Tre år efter kom udnævnelsen til forsvarsminister. Søren Gade lagde ikke skjul på den
byrde, det var for familien og privatlivet.
Arbejdet i tinget blev berørt, hvor det gjaldt opgaver for ministeriet og dets medarbejdere, udvalgs-medlemmer og politikere i front. Men huset var stort, hvorfor mange
politikere kun var ansigter.
De mange pålagte opgaver også internationalt gav nu også gode oplevelser, hvor møder med fremtrædende personligheder i organisationer og privat var berigende.
Søren Gade lagde stor vægt på kontakten til forsvarets personel og udtalte sig meget
anerkendende om de udsendte enheder. Målet for engagementet i Afghanistan var i
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sigte men ville tage år, før resultatet var nået. Her hilste ministeren tilgangen af yderligere et kontingent amerikanske soldater velkommen. For at kunne forstå hele baggrunden for engagement og indsættelse i Afghanistan anbefalede Søren Gade bøgerne ’Drageløberen’ af Khaled Hosseini og ”I morgen angriber vi igen” af Kim Hundevadt.*
Det var for de knap tres tilhørere en udbytterig aften, der vil være i tankerne lang tid
fremover. Søren Gade fik en velfortjent applaus og fik som tak yderligere overrakt
følgende værker om personel- og militærhistorie:
-

-

En general og hans samtid af Ole Hedegaard.
Doneret af Det Kongelige Garnisonsbibliotek og overrakt af forfatteren.
Paradokset: 4. Division af Knud Rasmussen som medforfatter og overrakt af denne.
General de Meza og Den Dansk-Tyske Krig 1864 af samme forfatter og overrakt af
denne.
Dansk militærflyvnings kulturhistorie af Hans A. Schrøder og overrakt af denne.
Beskrivelse af Pistol 1885, udgivet 1897
Doneret af Det Kongelige Garnisonsbibliotek og overrakt af formanden.
* Omtalt af Red. i MEDD nr. 164 s. 11.
Generalforsamling 2009
blev afholdt 16. februar i overensstemmelse med FOUAT Vedtægter Tillæg A stk. 2.,
hvor - efter formandens udtalelse af mindeord over kredsens afdøde medlemmer i
2008 – Erik V. Olesen blev valgt som aftenens dirigent.
Med den forøgede tilslutning til årets aktiviteter fik bestyrelsen tilslutning til at fastholde den valgte linie for indeværende år i antal, omfang og niveau.
For skydningernes vedkommende henvises til formanden for skydeudvalgets indlæg i
MEDD nr. 164.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Regnskabsaflæggelsen blev foretaget af kassereren, hvor balance og rådige midler
havde tilhørernes bevågenhed. Kontingentet for 2010 blev fastholdt med kr. 150, men
en justering for deltagelse i særarrangementerne, f.eks. Stiftelsesfest 2009, må forudses. Medlemstallet lød på 102.
Regnskabet blev godkendt.
Formanden redegjorde forud for valg til bestyrelsen for en praktisk organisatorisk ændring i forvaltningen, hvilket ville betyde større indsigt i regnskabet. Et medlem med
stab forestår gennemførelsen af arrangementerne i Kastellet mm., benævnt forretningsfører, medens et andet medlem forestår funktionen som kasserer. Oplægget
blev godtaget af forsamlingen. I bestyrelsen indgår efter valget
Jørgen Larsen, formand **
Hans A. Schrøder, næstformand *
Per Brix-Knudsen, forretningsfører *
Keld Meier Olsen, kasserer **
Flemming Behrndtz *
Ingrid Daege **
Kjeld Hjorth *
Knud Rasmussen, suppleant **
Gregers Djørup, skydeudvalgsformand *
Jørgen Dam **
Flemming Iversen, revisor*
Finn Asmussen, suppleant **
(På valg *2010, **2011)
Med tak til den siddende bestyrelse, lykønskning med valget for de genvalgte samt
tak til aftenens dirigent gik deltagerne i et antal af 20 til aftenens (kulinariske) samvær.
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Klipfiskfrokost
Det ville have glædet salige major Wagner Slot, at traditionen med afholdelse af en
klipfiskfrokost som afslutning på foredragssæsonen i år havde samlet 30 deltagere. Vi
hyldede kokken Knud i cafeteriet for den velsmagende klipfisk.
Forårsekskursionen
er tilrettelagt af Flemming Behrndtz som guidet tur i Undergrunden på Koldkrigsmuseum Stevnsfortet, fredag 15. maj med mødetid kl. 0945 i Velkomstbygningen,
Korsnæbsvej 60, Rødvig.
Af hensyn til andre grupper starter rundvisningen meget præcist og afsluttes kl. 1200.
Opmærksomheden henledes på, at der kun er ca. 10 grader i undergrunden.
Efterfølgende er arrangeret frokost i form af en platte på Traktørstedet Højeruplund,
Højerup Bygade 39, Store Heddinge (www.hojeruplund.dk).
FOUAT betaler entré til museet (kr. 3.400) samt fornødent tilskud til frokosten. For
deltagelse i hele arrangementet er prisen kr. 100.
Endelig bekræftelse på deltagelse bedes meddelt formanden snarest belejligt og
senest fredag 1. maj på mail eller tlf. 4466 2548.
Kastelsarrangementer
Den 7. maj kl. 1800-2130 Store Bededagsaftenarrangement.
Forårskoncert v/Studenter Sangforeningen.
Koncert v/Hjemmeværnets Trommekorps, Ålborg.
Koncert v/8. Regiments Musikkorps
Koncerter i juni nævnte onsdage kl. 1900-2000
Den 3. v/8. Regiments Musikkorps.
Den 10. v/Søværnets Tamburkorps.
Den 17. v/Kvindelige Marineres Musikkorps.
Den 24. v/Den Kongelige Livgardes Musikkorps.


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


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
Referat af Generalforsamling 4. marts 2009
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, med deltagelse af 19 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formanden læste en lille historie om foreningsdannelse:
Stiftelsen af ”Kanonklubben” i Amerika, som den er beskrevet i Jules Verne´s ”Rejsen
til Månen”:
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”Når en amerikaner har fået en idé, opsøger han straks en anden amerikaner for at
være halvt med ham om den. Når der er tre, vælger de sig en præsident og to sekretærer; når der er fire, udnævner de tillige en regnskabsfører. Med fem sammenkalder
de en generalforsamling og stifter en forening. Således gik det i Baltimore.
En mand opfandt en kanon, gik i kompagni med en anden, som støbte den, og en
tredje, som udborede løbet. Frem af en sådan kerne voksede kanonklubben. En måned efter stiftelsen talte den 1833 ordinær medlemmer og 30.575 korresponderende.
Mellem kanonklubbens medlemmer fandt man officerer af enhver rang, lige fra sekondløjtnanter til generaler, militærpersoner af enhver alder, lige fra rekrutter til gubber, grånede i tjenesten.
Mange faldt på valpladserne (den amerikanske borgerkrig 1861-1865), og deres navne blev opført på kanonklubbens æresliste, mens af dem, som slap, de fleste bar vidnesbyrd om deres ubestridelige tapperhed: Krykker, træben, leddelte arme, kroge i
stedet for hænder, kæbeben af kautjuk, kranier lappede med sølv, næser af platin. Intet manglede i samlingen…..
(Men så bryder freden ud)
”Hvor trøstesløst!” sagde en aften den tapre Tom Hunter, mens hans træben var ved
at forkulle ved kaminilden. ”Intet mere at udrette! Intet mere at håbe! Hvilket kedsommeligt liv! Borte er den gyldne tid, da vi hver morgen vækkedes af lystig kanontorden!”
Bestyrelsen foreslog Mogens Røgind som dirigent. Dette blev vedtaget.
Mogens takkede for valget, beklagede sin uformelle påklædning, men havde ikke på
grund af mange gøremål nået at klæde om. Han konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet, og gik derefter over til dagsordenen, ved at give formanden ordet.
1. Formandens beretning, som var sendt ud inden generalforsamlingen, gav ikke
anledning til bemærkninger, og blev godkendt.
2. Formanden fortsatte med beretning om virksomheden i det kommende år:
Pistolskydning, sted og datoerne var egentlig fastsat, men i erkendelse af, at
der er dikteret kraftige stramninger omkring transport af våben og ammunition,
kan det betyde at vi i stedet for Antvorskov bliver nødsaget til at skyde på Bredetved igen, det forsøges at fastholde datoerne, d. 14., og 28. maj, 11. juni,
13. august, og lørdag d. 29. august. Men der er ikke endelig accept endnu.
Udflugt til Stevnsfortet Koldkrigsmuseet d. 2. maj. Mødetid kl. 1000.
Guidet rundvisning fra kl. 1030 – 1200, derefter er der film om emnet. Hvorefter vi finder et sted at spise vores medbragte mad. Max. 30 kan deltage.
Repræsentantskabsmøde på Antvorskov Kaserne den 30. marts kl. 1000 1500. Der er frokost 1200-1300 inkl. overrækkelse af skydepræmier.
Foredrag om ”Soldatens og Officerens vilkår i dagens forsvar”.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Der blev uddelt kopi til deltagerne,
der er et pænt overskud. Regnskabet blev godkendt.
4. Kontingent blev i erkendelse af den positive kassebeholdning, foreslået uændret
150,00 kr. Det blev vedtaget.
5. b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Søren Nør og Mogens Røgind, begge var
villige til genvalg. De blev begge genvalgt.
c. Valg af suppleant, Tommy N. Andersen. Genvalgt
d. Valg af revisor, Tommy L. R. J. Pedersen. Genvalgt.
6. Indkommende forslag: Ingen.
7. Eventuelt:
Forplejning i forbindelse med tur til Stevnsfortet blev drøftet, der var flertal for
picnic.
Så vi håber på godt vejr og finder et sted i det grønne.
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Mogens Røgind berettede om sin nylige rejse til Afrika, og mener, at vi DK bliver misinformeret om situationen i Afrika. Stort set er befolkningen glad og tilfreds; der er ikke kun nød og sult. Det er som at medierne måler afrikanernes
tilværelse med vore normer, og dem kender de slet ikke, de har helt andre
normer, for hvad lykke og velstand er. Omkring trygheden ved at bevæge sig
rundt i Afrika, mente Mogens at det var helt Ok. Selvfølgelig skulle man ikke
kritikløst bevæge sig ind i området, som man blev frarådet.
Efter dette indlæg ringede dirigenten for sidste gang, og gav ordet til formanden, som
takkede for god ro og orden. Herefter gik man over til den traditionelle spisning af forloren skildpadde, med en udmærket sherry og rødvin til. Generalforsamlingen sluttede
kl. ca. 2200 efter en god og hyggelig aften.

Kommende aktiviteter

Skydning 2009

Som det fremgår af referatet var der nogen usikkerhed vedr. tider og steder for skydning, forårsaget af skærpede sikkerhedsbestemmelser for transport af våben og ammunition. Efter fornyede overvejelser er det nu endelig besluttet, at datoerne 14. og
28. maj samt 11. juni og 13. august fastholdes, og at skydningerne gennemføres på
skydebanerne ved Antvorskov. Mødetid for skytter kl. 1930. Lørdag den 29. august
holdes der præmieskydning med efterfølgende ”Janns-frokost” i Boeslunde. Der er noget at se frem til.
Tilmelding til Holger Janns som sædvanlig.
Koldkrigsmuseet i Stevnsfortet 2. maj kl. 1000

Foreningen betaler for entré og guidet tur, som begynder kl. 1030 og varer til kl.
1200. Derefter er der en kort film om emnet. Adressen er Korsnæbsvej 60, 4673 Rødvig. Køretiden fra centrum af Slagelse (iflg. Krak) 1 time og 15 minutter.
Efter besøget kører vi til et egnet sted og holder picnic for dem, der har lyst til det.
Det bliver enten på Stevns eller i Midtsjælland. Maden må I selv have med, men foreningen giver øl/vand. Husk regntøj.
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Der er max. 30, som kan deltage i arrangementet, så det er efter ”først til mølleprincippet”. Tilmelding til Holger Janns senest torsdag den 30. april. Det er godt nok
med kort varsel, men I har jo været orienteret om datoen i lang tid.


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.interfile@webspeed.dk


Sydjyske Kreds
Formand: Oberstløjtnant J.E.E. Bro, Skovkrogen 26, Mølholm, 7100 Vejel.
℡ 7583 3548. : ilbro@mail.dk
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia.
℡ 7556 2992. : oevonholck@stofanet.dk

Sydjyske kreds ordinære generalforsamling 2009 blev gennemført i god ro og orden
den 24. februar i Borrislejren.
Mødet blev efterfulgt af et spændende foredrag ved oberstløjtnant Hans Vedholm om
informationsvirksomheden i forbindelse med hærens operationer i udlandet. (Oberstløjtnant Vedholm trådte velvilligt til i sidste øjeblik, da den planlagte foredragsholder
med 14 dages varsel skulle til Afghanistan.)
Her ud over omfattede det samlede arrangement, der var med damer, også et meget
spændende foredrag om Borris Lejr og Terræn, samt en guided tur ad ringvejen ved
kasernemester Ole Lembcke Pedersen.
Borrislejren er i dag at ligne med et 5-stjernet hotel, hvad angår mad, drikke og underbringelse, og lejren havde gjort sig utrolig umage med at forkæle os. Det var derfor en stor skuffelse, at så få havde meldt sig til (9 par + en single).


Midtjyske Kreds
Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup
℡ 2096 9560  SES@PC.DK
Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning
℡ 8692 2851  fagerlund@surfmail.dk


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

Generalforsamling
Kredsen afholdte generalforsamling mandag den 23. marts kl. 1800 på Gildeborgen,
Rafne Alle 1, 9000 Aalborg.
Deltagerne blev budt velkommen af major Mogens Danielsen. Majoren berettede herefter om Gildeborgens historik og fremviste de forskellige lokaler. Kl. ca. 1830 blev
gæsterne vist ovenpå og generalforsamlingen kunne tage sin begyndelse i i et lokale i
underetagen.
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Formanden bød velkommen hvorefter alle blev bedt om at rejse sig op, formanden
udtalte et ære være minde om kredsens tidligere formand major Karl Petersen, der
døde 02. marts 2008.
Som dirigent blev valgt kaptajn Ejgil Højst Petersen.
Dirigenten takkede for valget, konstaterede lovligheden af generalforsamlingen og
gennemgik herefter de forskellige punkter på dagsorden, ingen bemærkninger, formanden fik ordet for aflæggelse af beretningen. Beretningen i kronologisk rækkefølge
startende 07. januar med start af kredsens bowlingturnering og sluttende den 15.
dec. med julefrokost og overrækkelse af bowlingpokalen.
En enkelt bemærkning fra en af deltagerne: Om der var nogle særlige punkter under
årsmødet på Fyn den 2. april?
Hovedvægten på årsmødet var den endelige konfirmation af de nye vedtægter som
blev vedtaget på Årsmødet i Odense 02. april 2008 og som erstatter foreningens love
af 30. april 1988.
Ingen yderligere bemærkninger, beretningen blev vedtaget enstemmig.
Efter generalforsamlingen samledes deltagerne i spisesalen, hvor de fik serveret wienerschnitzel m. sauce og grøntsager, det var en wienerschnitzel af en sådan størrelse,
meget lækkert, det kneb at spise hele schnitzlen. Efter middagen tog Fange nr. 73085
Poul Nielsen, Dänemark over. Det var et meget interessant foredrag, foredragsholderen havde passeret de 84 år og kunne med sit foredrag virkelig holde interessen ved
lige hos deltagerne; det var aftenens store oplevelse. I pausen blev der serveret kaffe
samt en "lille dessert bestående af 2 pandekager med is og syltetøj". Jeg tror ikke,
der var nogen, der gik sulten fra foredraget, Efter pausen fortsatte Poul Nielsen sit foredrag, og han kunne for den sags skyld have fortsat hele natten, men det sluttede
omkring kl. 2230. En hel igennem vellykket aften.
Virksomheden i det kommende år:
Den 6. maj 2009 kl. 1900 - Folk&Forsvar inviterer til et foredrag ved oberst Christian
Mollerup Schmidt om oberstens virke i Bagdad i Irak i første halvår af 2008 i auditorium UMAK på Hvorup Kaserne.
Under samme dato inviteres Folk&Forsvars medlemmer og andre interesserede til et
besøg på Aalborg Kaserne, med mødetid kl. 1630 ved Hovedvagten, Forsvarets repræsentant Palle Strandgaard vil herfra guide os, - og fortælle om det nybyggede garageanlæg som er på 40000 m², herefter vil vi se et moderne kondicenter.
Kl. 1730 spiser vi i cafeteriet, her vil vi opleve, at stå i kø, og få maden vejet, ligesom
kasernens øvrige personel. Man betaler efter vægt, men til overkommelige priser.
Til alle som ønsker at deltage i spisningen, vil der være bindende tilmelding, som kan
ske til:
Paul Knudsen tlf.: 9838 2379 eller 2469 4060 - eller til Verner Nielsen 9815 7751
Mandag 11. maj 2009 kl. 1000 - 1100 afsluttes kredsens bowlingturnering, umiddel-

bart efter afslutningen vil FOUAT’s pokal blive overrakt vinderen af formanden.
(Kampen om pokalen finder sted mandag 20. april 2009 i tidsrummet 1000 - 1100)
Forsommerudflugt:

Forsommerudflugt under ledelse af Jes Reiner Pedersen.
Mødetid-og sted: Søndag 24. maj 2009 kl. 1000, Fyrkatvej, 9500 Hobro ved indgange
til centeret.
Madpakker m.v. medbringes.
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Der skal påregnes en entre kr. 60,00 - entreen giver adgang til Vikingeborgen med
rekonstruerede hus. Vikingegården med rekonstruerede huse og aktiviteter. Besøgscenter med udstilling.
For en god ordens skyld gøres opmærksom på, at centeret ikke tager imod nogen
former for kreditkort.
Vi påregner herefter en rundvisning til kl. 1200- 1200 - 1300: Frokost - kl. 1300 ca.
1400 fortsat rundvisning. Der mulighed for, hvis interessen haves at købe eftermiddagskaffe på restaurant Fyrkat Møllegaard.
Formanden gjorde i sin beretning et slag for at så mange medlemmer som muligt deltager i de forskellige kransenedlæggelser, her skal bl. andet foreslås (kransenedlægning på Kornet Frode Munch Westerbys grav, den 9. april, er gennemført) Tirsdag den
5. maj 2009 under medvirken af Air Transport Wing Aalborg og Flyvevåbnets soldaterforening arrangerer selskabet kransenedlægning kl. 0815 på Søndre Kirkegaard (indgangen ved Bejsebakkevej) på den engelske flyver Arthur Dales grav, kl. 0900 på Vadum kirkegård på de engelske flyvergrave og kl. 0915 en kort mindehøjtidelighed i
Vadum Kirke.
Den 6. maj - mindehøjtidelighed i Lundby Krat - Flying officer Erik Lionel Germain og
endelig den 3. november kransenedlægning på Ålestrup Kirkegaard.
Det blev under generalforsamlingen pålagt bestyrelsen at arbejde videre med planlægning af aktiviteter i 2009.
Det reviderede regnskab for 2008 blev fremlagt af forretningsføreren. Året gav et
driftsunderskud på kr. 501,18. Regnskabet blev godkendt.
Fastsættelse af medlemskontingentet for 2010 - uændret.
Ingen ændringer til valg af bestyrelse og revisorer.
Pkt. 6, 7 og 8 udgik: Ingen forslag
Pkt. 9: Eventuelt - forskellig forslag til udflugter blev drøftet, En udflugt til Godthåb
Hammerværk i AUG/SEP mdr. Nærmere vil tilgå i Meddelelser nr. 166.
NB: Tag med til 4. maj gudstjeneste i Hvorup Kirke.
Mandag den 4. maj kl. 1930 er der gudstjeneste i Hvorup Kirke. Alle er meget velkommen, så tag endelig venner og naboer med.
Prædikant: Søren Hindsholm. Rektor på Nørresundby Gymnasium.
Liturg; Garnisonspræst Henrik Busk Rasmussen.
Organist: Per M. Bach. Korsang ved "Sangkoret Limfjorden"
Kr. HIMMELFARTSFERIEN - se også side 20

ved Franz Strehle - BERLIN - ÅBENT HUS JÜTERBORG - DDR ATOMBUNKER
Henvendelse til Franz Strehle på 9812 6328 - mobil: 4091 5588
franzstrehle@yahoo.dk inden 11. maj 2009.
Foreningen NORDEN:

14. MAJ 1900 - 2130, Vodskov Mølle - MAJFEST, begrænset deltagerantal, reserver
plads på 9829 6608 - 9817 2328 (entre kr. 50 - medlemmer kr. 25)
Rejse: STRASBURG, HEIDELBERG & BADEN-BADEN i tiden mandag den 1, juni - søndag den 7. juni 2009. Hele turen inkl. halvpension: 3.395 - eneværelse tillæg: kr. 555
Tilmelding: Erling Pilgaard 9829 6608
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Forsvarskommissionen – Formandens forord
Som indledning til Forsvarskommissionens beretning skriver formanden Hans Hækkerup:

Dansk forsvar har gennemgået en dramatisk omstilling. Hvor næsten hele vægten tidligere lå på
forsvaret af dansk territorium, er internationale opgaver nu dimensionerende for store dele af
dansk forsvar, og det har givet Danmark mulighed for at føre en aktivistisk udenrigspolitik i de tyve
år, der er gået siden Murens fald i 1989.
Samtidig har terrorangrebene på World Trade Center i New York og Pentagon i Washington DC
den 11. september 2001 ført til, at der er langt større fokus på indsatsen mod terrorisme, ekstremisme og spredning af masseødelæggelsesvåben.
Som følge heraf har karakteren af den internationale indsats ændret sig – fra Cypern over Bosnien
og Kosovo til Irak og Afghanistan.
Det har slidt på dansk forsvar – både materielmæssigt og personelmæssigt.
Forsvaret har tæret på reserverne og står i dag med et stort efterslæb på ammunitionslagre og
uddannelsesmateriel.
Det burde være en selvfølge, at de soldater, der sendes til Afghanistan, bliver uddannet på det
materiel, de skal bruge dernede, men sådan er det ikke.
Der er derfor behov for at hæve materielanskaffelsesniveauet på længere sigt, hvis vi skal beskytte de soldater, vi sender ud, så godt som muligt.
Forsvaret vil ultimo 2009 have ca. 2.300 ubesatte stillinger.
Når det overhovedet har kunnet lade sig gøre at få økonomien til at hænge sammen indtil nu,
skyldes det netop, at den sparede lønsum har kunnet bruges til at dække hullet – men den går jo
ikke i længden. Belastningen på de soldater, der bliver tilbage i forsvaret, bliver bare endnu større.
Det er derfor afgørende at stoppe denne udvikling ved at søge at fastholde nøglepersonel og samtidig uddanne flere, bl.a. ved at forøge indtaget på officersuddannelserne.
Men det tager ti år at uddanne en ny kaptajn, og specialisterne tager det også tid at oplære. Og
det er typisk disse aldersgrupper, som er småbørnsforældre.
Det er derfor vigtigt, at der ses på fordelingen af de samlede tillægsmidler mellem de udsendte
medarbejdergrupper, samtidig med at der øremærkes et beløb på 14 mio. kr. til et nyt tillæg, som
kan støtte udsendt personel med forsørgerforpligtelser.
Penge er selvfølgelig ikke alt, og forsvaret har da også en lang række andre initiativer i gang for at
give personellet en bedre hverdag.
Når manglerne på materiel- og personelområdet skal rettes op, bliver der ikke megen plads til nye
aktiviteter, men på to områder foreslår Forsvarskommissionen, at der oprettes nye kapaciteter.
Det ene område er Computer Network Operations, som bl.a. skal sikre forsvarets it-systemer mod
et angreb i cyberspace.
Det andet er kapacitetsopbygning – spændende fra f.eks. at bistå de østafrikanske lande med at
opbygge en fredsbevarende enhed, der kan sættes ind, når tingene er ved at gå galt andre steder
i Afrika, til at uddanne en enhed af de afghanske regeringsstyrker til på sigt at overtage nogle af
de opgaver, vi løser i dag.
Det har også været vigtigt at sikre, at vi ikke oplever en gentagelse af det, der skete i denne forligsperiode, hvor forsvarets kasse blev tømt i forbindelse med internationale operationer.
Derfor finder Forsvarskommissionen, at alle nettomerudgifter relateret til forsvarets internationaleengagement, herunder udgifter relateret til tab og afskrivninger med videre, bør synliggøres i forbindelse med opgørelsen af de nettomerudgifter, der som udgangspunkt inddækkes via § 35. Alle
disse forslag koster penge, hvor skal de komme fra?
Det er klart, at enten skal de findes ved at nedlægge eksisterende kapaciteter i forsvaret – og her
har Forsvarskommissionen peget på en række muligheder – eller ved at forsvarsrammen forhøjes.
Men det er ikke Forsvarskommissionens opgave at træffe dette valg, den endelige prioritering af
ressourcerne må foretages i forbindelse med indgåelse af et nyt forsvarsforlig.
Jeg har haft det privilegium at være medlem af de tre seneste forsvarskommissioner. I 1988 var
jeg ny forsvarsordfører for Socialdemokratiet, i 1997 var jeg forsvarsminister, og denne gang har
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jeg været formand. En forsvarskommission har sin egen dynamik, den bringer folk med vidt forskellig baggrund sammen: Politikere, eksperter, forsvarets ledelse og embedsmænd fra de relevante ministerier, og der udvikles et fælles videngrundlag og personlige relationer, som gør det
nemmere bagefter at finde fælles løsninger på vanskelige spørgsmål.
Efter min mening er det mest bemærkelsesværdige ved denne Forsvarskommission den brede
enighed, der har præget arbejdet.
Der er godt nok et enkelt parti, Enhedslisten, der har skrevet sin egen mindretalsudtalelse – men
sidste gang var der seks mindretalsudtalelser. Kun et parti, Dansk Folkeparti, har taget forbehold
vedr. det forsvarspolitiske samarbejde i EU. Og selv om to partier principielt er imod værnepligten,
og et parti foreslår hjemmeværnet overført til det civile beredskab, er der tale om den bredeste
tilslutning til hovedlinjerne i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik i de sidste 150 år.
Beretningen kan læses i sin helhed på www. fmn.dk/Forsvarskommissionen. Red.


Det bliver aldrig rutine………………….
Uddrag af oberst I.H. Sørensens artikel i ”Gardehusaren” februar 2009:

Medens jeg gik hen ad gangen i Centerbygningen på Antvorskov Kaserne ringede mobiltelefonen. ”Go´ dag hr. oberst, det er Lasse (sagsbehandler) på kontaktvirksomhed
i Hærens Operative Kommando)”. ”Beklager at måtte forstyrre dig, kan du tale nu?”
Jeg bekræftede. Han fortsatte: ”Vi har et incident i Helmand. Den foreløbige melding
taler om tre dræbte og én hårdt såret.”
”Er de alle ….?”.
”Nej, den sårede er fra Trænregimentet, men de tre dræbte er husarer.”
Derefter måtte jeg gå tilbage til Antvorskovstuen og overbringe den lammende nyhed
til alle tilstedeværende. 10 minutter senere var alle fra Garnisonsstøtteelementet, ceremoniofficeren og regimentschefen samlet på Egons kontor. Det var den 19. december 2008, kl. 17.00.
Alle vidste hvad sagen drejede sig om. Der var næsten ikke noget i denne verden, der
kunne danne en større kontrast til forventningerne om fredelig jul end dette budskab.
Vi havde tidligere udarbejdet en model for, hvorledes vi skulle organisere kontakthold
til én, to eller tre dræbte eller sårede soldater fra regimentet. I tilfælde, hvor regimentet skal formidle det forfærdelige budskab om et dødsfald, er det GHR’s princip, at
det skal gøres af chefen eller én af regimentets øvrige chefer som typisk er bataljonerne eller Hesteskadronen.
Det er også et princip, at vi forsøger at sikre, at den pågældende har en alder og livserfaring, som matcher de pårørende, vi skal besøge. Det er vigtigt at holde sig for øje,
om det er en ægtefælle evt. med små børn, eller det er et forældrepar, vi skal informere til. Det afgør ofte antallet af hjælpere, som skal sendes af sted i et ”kontakthold”. En person gør det ikke alene.
Ud over chefen er der behov for at være så mange tilstede hos den ramte familie, at
det er muligt at skabe flere samtalegrupper; især hvis der er mindre børn tilstede i
familien også. Der kan også være tale om den dræbtes mindre søskende. Ved GHR
har vi samlet potentielle personer til kontakthold på en beredskabsliste, og de er rede
til at blive varslet når som helst for at deltage i dette arbejde. Det er eksempelvis
kvindelige konstabler, som evt. selv har børn, og som kan hjælpe med at tage sig af
børnene, i de første kritiske timer efter budskabet er overbragt. Men det kan også
være soldater med en anden etnisk baggrund end dansk. Disse kan hjælpe chefen
med at forstå, hvad der sker i en stor ikke dansk familie, hvis et dødsbudskab skal
overbringes der.
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Vores opgave bestod nu i at skulle overbringe budskabet om ulykken til tre familier alle bosiddende i det stor-københavnske område.
Vi fik hurtigt identificeret, hvem der skulle være chefer for de tre kontakthold: Regimentschefen og de to netop fratrådte bataljonschefer for henholdsvis I/ og II/GHR.
Ulykkeligvis stod den ene for at skulle være chef for det kommende hold i Helmand,
og han havde ikke været hjemme i en længere periode på grund af øvelser og uddannelse. Alligevel svarede han straks: ”Naturligvis kan du regne med mig, hvor skal jeg
hen?”
”Kommer der andre med?” Jeg svarede, at han ville få en opringning med navne,
adresser og relevante oplysninger om den dræbte snarest muligt. På samme måde gik
det med chefen for det andet kontakthold. Han var klar øjeblikkelig.
Derefter ringede jeg til vores regimentspræst Andreas og forklarede kort, hvorfor jeg
ringede. Jeg skulle bruge ham og to feltpræster mere, og dem lovede han at finde
snarest.
Sidst skulle vi have udpeget en kontaktofficer til hver af de ramte familier, hvor alle
kontaktpersoner i familierne vidste sig at være forældre til de dræbte soldater. Altså
ingen ægtefæller, samboer og hjemmeværende små børn.
Det blev Garnisonsstøtteelementets egne to sagsbehandlere samt en ceremoniofficer
og Tom, Jørgen og Steen havde alle tidligere prøvet at være kontaktofficer til familier
med en omkommen soldat.
I løbet af en lille time efter første varsel om ulykken havde vi fået koblet feltpræster
og chefer for kontakthold samt kontaktofficeren sammen, og de havde alle fået aftalt,
hvor man kunne finde hinanden.
Egon blev på sit kontor og påbegyndte at oprette en ”hændelsesdagbog”, at systematisere de indkomne oplysninger og overveje planer for båremodtagelse og begravelser. Samtidigt skulle han videreformidle budskaber fra HOK, som løbende gav nye informationer, til kontaktholdene.
Det tunge budskab

Ved ankomst til adressen meldte kontaktholdene sig klar til Egon, og nøjagtigt samtidigt fik alle tre kontakthold således ordre om at iværksætte informationen til familierne.
Det lykkedes at være forud for pressens formidling af budskabet i aviser og på TV.
Efter den første aften med familierne blev det herefter kontaktofficeren, som alene
varetog kontakten og formidlingen af oplysninger mellem forsvaret og respektive familier.
Utallige spørgsmål melder sig i vild forvirring, og de skal besvares bedst muligt. Forhold der skal tages stilling til; valg, som i mange tilfælde i sig selv kan slå luften ud af
os alle, hvis vi bliver afkrævet svar her og nu.
Først er der naturligvis spørgsmålet om, hvad der egentligt skete i missionsområdet,
da ulykken skete. Hvorledes var omstændighederne for de omkomne og ”kan vi få
dem at se, når de kommer hjem?” ”Hvornår kommer de hjem?” ”Hvem tager sig så af
modtagelsen og begravelsen osv. osv.”
I dagene efter den 19. december blev der for alvor travlt for garnisonsstøtteelementet. Alle tre kontaktofficerer blev varslet om at møde på arbejde de følgende dage til
koordinationsmøde og at lave forberedelser til gensynet med respektive familier. Generelt startede disse møder i GSE med en situationsmelding fra hver familie fortalt af
kontaktofficeren.
Egon skulle fremskaffe personel til et æreskommando og kistebærere. Hvor mange
kammerater fra missionsområdet ville komme hjem med bårerne fra Afghanistan, og
hvor mange skulle regimentet gøre klar?
Personellet i I/GHR blev varslet om at afgive personellet samt at afsende personel til
modtagelufthavnen i England eller i Tyskland, hvor bårerne skulle omlastes til et
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dansk Hercules transportfly. Til trods for at det indebar uvarslet fravær i juledagene
var der ikke mange problemer i at finde frivillige til at påtage sig opgaverne. Der blev
ydet en flot indsats. 2. Juledag var alle militære klar og alle pårørende var samlet i
Roskilde, hvor bårerne blev modtaget.
Båremodtagelserne er formentligt de mest belastende følelsesmæssige oplevelser,
man kan få. Dér bliver ulykken med ét slag nærværende og virkelig. Her bekræftes
ulykken. Her ses den gru, som tabet af en soldat er for familierne og kammeraterne.
Inden dette sker, har kontaktofficererne og familierne fået gennemført aftaler med
bedemændene og de kirker, hvorfra begravelserne skal foretages. Utallige detaljer om
begravelser/bisættelser skal udredes og arrangeres i overensstemmelse med afdødes
ønske.
Den 2. – 3. og 4. januar 2009 afsluttede vi hændelserne fra den 19. december 2008
med tre begravelser.
Erfaringer

Det afslutter dog ikke kontaktofficerernes arbejde med at opretholde forbindelsen til
familierne. Mange efterfølgende spørgsmål melder sig, og der bliver taget vare på
dem. Følelsesmæssigt varer det meget længe for kontaktofficeren at ”slippe” sin familie. Der er set eksempler på, at forbindelsen med familien holder igennem mange måneder.
Er vi så klar igen ved regimentet? Nej, det er vi ikke. I alle tilfælde ikke med de samme kontaktofficerer. Der vil gå tid, før de enkelte kan lægge denne stærke personlige
oplevelse til side og melde sig helt klar igen. Af netop den årsag forekommer det
svært at forstå, at man kan overveje at centralisere ”kontaktvirksomheden” og lade
en ”central enhed” ved eksempelvis Forsvarets Personeltjeneste løse disse opgaver for
pårørende til dræbte soldater.
Når dette læses, har jeg forladt posten som regimentschef. Derfor vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for arbejdet og engagementet til bataljonscheferne, feltpræsterne og kontaktofficererne ved Gardehusarregimentet, der indgik i kontaktholdene
den 19. december 2008 og ved tidligere ulykker, hvor husarer er blevet skadet eller
dræbt. Jeg er stolt over jeres indsats! I satte den menneskelige dimension på vores
arbejde.

Oberst I.H. Sørensen gik på pension med udgangen af januar 2009. Red.


Den nye verdensorden – en verden i forandring
I dagene 13. – 16. marts deltog jeg i et seminar med ovenstående titel ved Løgumkloster Refugium. Det var særdeles interessant, spændende og relevant. Verden forandrer sig i et ikke tidligere set omfang og tempo, men som samtidig ikke kommer
klart til udtryk i medierne, hvor de væsentlige emner drukner i syndfloden af ligegyldigheder.
Grunden til, at jeg omtaler seminaret, er at man påtænker at gentage dette eller noget lignende med passende mellemrum, så det kunne være en god ide, at holde øje
med Løgumkloster Refugiums ”aktivitetsoversigt” de kommende år. Man kan finde
mere på www.loegumkloster-refugium.dk
Indlæggene var/blev holdt af:
- Virksomhedens karma og den nye leder v. professor Steen Hildebrandt
- Norden og globaliseringen v. generalsekretær i Foreningen Norden, Peter Jon Larsen
- Kinas fremtid er blevet verdens fremtid v. journalist Flemming Ytzen
- Rusland og den nye verdensorden v. generalmajor Karsten Møller
- Brasilien v. lektor Steen Fryba Christensen
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- Indien – Den oversete spiller – fremragende improviseret ved den lokale sogne
præst, da den planlagte indlægsholder udeblev, samt
- Tøbrud ved Thule v. CH/SOK, kontreadmiral Nils Christian Wang.
Der var ca. 25 deltagere i seminaret.
Rammerne er glimrende, både hvad lokaler, kvarterer og forplejning angår. Prisen var
rimelig: 2.700 kr.
H.J. Jürgensen
Formand for Midt- og Vestsjællands Kreds


Røde ører - da HAWK eskadrillen snød demonstranter på Fyn
Af Knud Rasmussen, Kystvejen 8, 4400 Kalundborg

I 70’erne og 80’erne var der fortsat i visse kredse særligt blandt de venstreorienterede stor utilfredshed med NATO og Dansk forsvar som især”68’erne” lagde for dagen.
Dele af pressen og mange studenter på universiteterne løb med i store fredsdemonstrationer. Jeg mindes disse demonstrationer, hvor råbet: ”Politi og militær - kapitalens lejehær”, lød taktfast fra flere tusinde deltagere. Vi kunne slet ikke genkende den
beskrivelse af vores virke som danske officerer. Det var helt uforståeligt for mig med
denne fascination af det system, som Reagan kaldte ”ondskabens imperium”, og at så
mange hoppede med på den galej.
Efter at have været chef for Flyvevåbnets Sergent og Reserveofficersskole i næsten fire år var jeg vendt tilbage til Luftværnsgruppen (LVG), hvor jeg foruden at være ansvarlig for den generelle militæruddannelse også skulle være sikkerhedsofficer. Min
sidste post inden afskedigelse på grund af alder.
Et godt eksempel på ovennævnte modstand, kom frem, da LVG skulle have to af de
nye HAWK eskadriller (ESK) fast stationeret på Fyn, nærmere betegnet i nærheden af
Odense. Indtil de to permanente stillinger var udbygget, skulle de to ESK opstilles på
et par marker tilhørende en stor herregård syd for Odense. I pressen kunne man næsten læse dagligt, hvordan ”modstandsbevægelsen” planlagde at forsøge at forhindre
de to ESK march på Fyn. Man ville allerede begynde ved ankomsten til Nyborg.
Det var jo lige noget for sikkerhedsofficeren. Jeg lod de to ESK om natten hemmeligt
transportere med den, dengang eksisterende, private Vognmandsrute over Storebælt
og samtidig fik jeg en af vore reserveofficerer, der var ingeniør og ansat som afdelingschef i Vejdirektoratet til at foranledige, at vi ligeledes i al hemmelighed fik lov til
at benytte den endnu ikke åbnede motorvej over Fyn.
Uden hindringer af nogen art kunne de to ESK i ro og mag indtage deres midlertidige
stillinger ved nattetide på de dertil lejede marker. Denne hændelse fik overhovedet
ingen presseomtale, men der er nok nogle ”fredsfolk”, der er vågnet op med røde
ører.
Dette er et godt eksempel på de gode historier, der må ligge baghovedet på mange af foreningens medlemmer. Kom frit frem. Red.



Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening
2008 var et meget positivt og aktivt år for GHRVPK. Dels er medlemskredsen vokset
måned for måned – ved udgangen af året er vi mere end 325 medlemmer.
Vi har fået megen ros for vores ansigt udadtil – vores deltagelse ved Åbent Hus i Slagelse, Forsvarskommandoens Kulturnat 2008, Maribo Tattoo, som alle er sket i samarbejde med DMKF (Dansk Militærhistorisk Køretøjs Forening), er bare nogle af eksemplerne.
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Tilgangen af køretøjer har også været fornem – foreningen kaldes af andre i Forsvaret
som ”den sjællandske panserbataljon” – rimeligt overdrevet, men panser er det blevet
til - ”vores” Centurion, Leopard, M41, M578 og de mange M113 taler for sig selv. Og
der senest tilgået et par spændende køretøjer, nemlig MAN 8 sanitetsvogn, M113
TOW etc.. Dette kan kun lykkes, fordi vi har et godt og konstruktivt samarbejde med
Forsvarets Materieltjeneste (FMT) og Statens Forsvarshistoriske Museum – også kaldes Tøjhusmuseet.
Vi skruer, sliber og maler

Der skrues på livet løs i Fredskoven i Næstved. Hver tirsdag er der liv i skoven og en
lørdag eller søndag samles ofte 30 – 40 mennesker og giver den en skalle. Et skrueteam er også blevet etableret i Vordingborg, hvor man arbejder på tre køretøjer –
nemlig en M113, en VW 181 og en VW Boble. Når arbejdet er afsluttet, kommer køretøjerne tilbage til samlingen, og nye vil blive kørt til Vordingborg.
Et medlem har netop meldt sig for at starte op på renoveringen af en M24 – og når et
hold er samlet, går de i gang. Og vi arbejder også på at få gang i M10 panserjageren
– det ser lyst ud!
Det er også gået rigtigt stærkt med at etablere os i Fredskoven – og i december blev
endnu en garage stillet til rådighed, så nu kan alle køretøjer komme under tag samtidig med, at der kan trækkes projekter ud og ind i værkstedet.
Vi har også været et populært besøgsmål for mange – soldaterforeninger såvel som
andre interessegrupper. Senest har Torsdagsklubben ved Gardehusarregimentet og en
samling gamle 5 OPKESK folk været en tur forbi. Og nye har meldt sig på banen – se
på www.ghrvpk.dk/Aktivitetsoversigt.
Vi arbejder stadig intensivt sammen med Statens Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet), Hærens Kampskole, Jyske Dragonregiment, DMKF, Gilleleje Gruppen
samt en hel del andre om at få skabt et aktivt og spændende museum for hæren –
med afdelinger over hele landet. Arbejdsgruppen samles straks i det nye år – så vi
kan komme videre.

Støtte er velkommen

Den gode gamle HUMBER – slibe- og maleklar

Støtten fra GHR, Historisk Samlings Venner, Rytterofficersforeningen med flere har
stor betydning for vores arbejde – som trods hjælp til transport etc. koster kroner,
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hver gang vi samles og viser flaget rundt omkring, - for slet ikke at tale om indkøb af
reservedele til de gamle køretøjer. Der arbejdes på at søge midler ad flere kanaler –
men pengene sidder ikke så løst for tiden. Så frivillige bidrag vil skæppe godt i kassererens slunkne kasse.
Vi har faktisk været så aktive, at det er tæt på, at vi regnes for at være en ”dispositionsenhed” for regimentet, når der er aktiviteter rundt omkring i landet. Et godt eksempel på dette var Maribo Tattoo, hvor vi trådte til, da Hesteskadronen ikke kunne
afse tid til dette. Ved samme arrangement fik vi til opgave at hente Forsvarsminister
Søren Gade på Lolland Falster Airport – hvilket skete i historiske jeep. Ministeren udtrykte sin store anerkendelse af vores arbejde i den anledning. Ved vores deltagelse i
Kulturnatten i København havde vi fornemt besøg af den nye Forsvarsstabschef, generalløjtnant Bjørn Bisserup, som udtrykte stor interesse for vores arbejde (han er jo
også tidligere kampvognsmand fra Danske Livregiment). Vi har tilbudt generalen et
arrangement i foråret, hvor han kan gense den gode, gamle Centurion!
Vores kommunikation via Internettet virker tilsyneladende fint – der har været mere
end 18.000 besøg på hjemmesiden – naturligvis tæller det, hver gang der kigges,
men mange er det altså blevet til.
Vi glæder os til at se rigtigt mange medlemmer og gæster i Fredskoven eller hvor vi
kommer frem i løbet af året – og skulle der være nye medlemmer, som ønsker at
støtte projektet, så skal de være meget velkomne!
Steen Thomsen
formand
www.ghrvpk.dk - Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening.


Uddrag af Venstres ligestillingsforslag
Kvinder i forsvaret
Som på enhver anden arbejdsplads er det en fordel, at både mænd og kvinder er ansatte - således også i forsvaret. I Danmark er det dog udelukkende mænd, der er omfattet af værnepligten, mens kvinder har værneret, og således har ret til at gøre tjeneste inden for alle områder af det militære forsvar. Som udgangspunkt ønsker Venstre ikke at ændre på dette, jf. Venstres principprogram, men ønsker i stedet at fokusere på, hvorledes der kan tiltrækkes flere kvinder til forsvaret.
I dag udgør andelen af kvinder 17,5 % af de ansatte i forsvaret. Et af de seneste års
væsentligste rekrutteringstiltag er Forsvarets Dag, hvor alle 18-årige kvinder inviteres
til sessionsbehandling. Siden indførelsen af Forsvarets Dag er antallet af kvinder, der
ansættes på værnepligtslignende vilkår, mere end fordoblet, og i 2008 var antallet
469. Venstre synes det skal overvejes, om alle 18-årige kvinder skal have pligt til at
deltage i Forsvarets Dag, hvilket er tilfældet for de unge mænd.
Derudover bør Forsvaret generelt invitere kvinder til særlige inspirationsdage kun for
kvinder, hvor kvinderne bl.a. høre om andre kvinders erfaringer med at være i forsvaret. Derudover skal Forsvarets rekruttering generelt målrettes henholdsvis kvinder og
mænd, både i forbindelse med rekrutteringskampagner, medievalg og oplysningsmaterialer - hvilket ikke i særlig høj grad er tilfældet i dag. Endelig skal Forsvaret fremover i højere grad arbejde på at fastholde kvinder i forsvaret, herunder at sikre, at
kønskrænkende adfærd ikke finder sted, samt at der i højere grad gennemføres karri-

19

ereafklaringsforløb for unge kvindelige officerer. I den forbindelse bør Forsvaret underskrive Velfærdsministeriets Charter for Ligestilling.


Strehles Rejser - annonce
SYDTYSKLAND – ØSTRIG - SCHWEIZ
8 dages bus tur fra den 5. til den 12. juni
Vi kører til FULDA i Tyskland, med overnatning, NÜRNBERG og ser hvor krigsforbryderprocessen fandt sted, MÜNCHEN med Hofbräuhaus, 2 nætter i SALZBURG, hvor vi
ser OBERSALSBERG MUSEUM og ØRNEREDEN. Næste dag til SWAROWSKI KRYSTALVÆRK, NEUSCHWANSTEIN og middelalderbyen RAVENSBURG 2 nætter, MEERSBURG
– hyggelig havneby ved BODENSEE, FREDRICKSHAFEN med Dornier og Zeppelin museet. Den svensk ejede subtropiske Ø, MEINAU (45 ha) med palmer og en enorm
blomsterpragt, passet af 300 gartnere. TETTNANG med BODENSEE WASSER VERSORGUNG, man pumper fra 60m dybde vand op i bjergene, renser det og ved egen
hjælp løber det i 2,25m rør op i sydvesttyskland (670.000 m3 pr dag)Vi skal se.
SCHAFFHAUSEN med Europas største vandfald (23m). OBERNDORF- Heckler og Koch
Våbenfabrik. På vor næstsidste dag besøger vi Prinsesse Benedikte og Prins Richard
slot, BERLEBURG. Derefter MÖHNE DÆMNINGEN hvor de Britiske Dambusters bombede dæmningen den 16.-17. maj 1943.
For udførligt program: Franz Strehle, Tlf. 9812 6328 - mobil 4091 5588
Mail: franzstrehle@yahoo.de


Overblik - FOUAT’s Kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte.
Hvad

Hvem

Hvor

£

Gudstjenste

Nordjysk
Hvorup kirke
040509 - 1930
Nordjysk
Søndre kirkegård
050509 - 0815
København
St. Bededags konc.
070509 - 1800
Sidste Bowlingdag Nordjysk
Løvvangen
110509 - 1000
Skydning – 1. dag Midt – og Vestsj.
Antvorskov
140509 - 1930
Forårsekskursion
København
Stevnsfortet
150509 - 0945
”Den længste Dag” Midt- & Vestsjælland
Filmaften
Udsat
Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser
Kransenedlæggelse
Kastelsarrangement

Forventet udsendt:

Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

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

166
167
168
169
170
171

(Juli – august 2009)
(September – oktober 2009)
(November – december 2009)
(Januar – februar 2010)
(Marts-april 2010)
(Maj-juni 2010)

Tryk
Totalforsvarsregion Sjælland

010609
010809
011009
011209
010209
010409

Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted
tfrsj@hjv.dk
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250609
250809
251009
201209
250210
250410

