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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.
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
 translator@vip.cybercity.dk

Næstformand:
Fmd. for Københavns Kreds
Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen
Larsen
Digterparken 76, 2750 Ballerup
 4466 2548
 jalars@larsen.mail.dk
Forretningsfører:
Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen,
Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg
 Privat: 4848 2467, Mobil: 4032 9109

: vibekeerik@yahoo.dk
Arb.: hjv.erik@yahoo.dk

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

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.

Nyt mindesmærke.
Den historieløse tid er forbi, når man ser på udbuddet af litteratur på markedet. Interessen for militærhistorie er stigende ikke kun i den populære genre ofte knyttet til
krigsspil, men også den faglige del har vundet frem i nyere tid. Mange anmeldelser
vidner om høj kvalitet.
På andre områder erindres vi ligeledes om begivenheder. F.eks. ved markeringen af
350 året for den svenske Kong Carl X Gustavs belejringen af København, hvor hans
tropper på 30.000 mand oprettede en by i bakkerne om Bellahøj og Brønshøjområdet.
Med styrkens størrelse og omfang blev stedet naturligt kaldt Carlstad. 350-året blev
markeret 28. maj i år på Brønshøj Torv med en afsløring af et mindesmærke i kobber
visende tre soldatertelte. (Mindesmærket er udført af den lokale kunstner John Cornelius Rægaard)

Foto: Jens Dresling i Politiken
Foredragssæson 2009-II
Foredragene afholdes på de annoncerede dage kl. 1900 i Kastellet i Gl. Varmecentral.
Tilmelding foretages snarest belejligt af pladshensyn og senest tirsdage ugen forud
inden kl. 1200 til formanden på tlf. eller pr. email.
Efterfølgende afholdes et mindre socialt arrangement i Hestestalden med en kuvertpris á kr. 100 (smørrebrød m.m.) Gæster er velkomne - dog tilmeldt og ledsaget af
medlemmer.
Sæsonen indledes i oktober med dels et tilbageblik på 65 år og dels tidsmæssigt på
nuet med visioner fyldt med bekymringer.

Tirsdag den 13. oktober foredrager oberstløjtnant, rejseleder for CulTours og forfatter Hans Jürgen Jürgensen (formand for Midt- og Vestsjællands kreds) om D-dag 6.
juni 1944 på Normandiets Kyst.
Alle kender historien: Det ender godt, som Johannes Møllehave siger. Men hvorfor gør
det det? Hvorfor lige der? Hvorfor på den måde? Hvorfor med de styrker? Hvorfor ikke
før - eller senere?
Operation Overlord, som invasionen også hedder, har fascineret flere generationer og
vil fortsætte med at gøre det længe endnu. Det er en unik operation, som udfordrede
de allieredes kreativitet til det yderste, og en operation, som ikke kan gentages i et
nutidigt scenario, hvor der er A-våben til rådighed. Det var et engangsforetagende på
et smukt sted på den franske kyst, som unge og gamle fortsat valfarter til for at fornemme historiens vingesus.
Torsdag den 29. oktober foredrager adjunkt Stig Wørmer om Nordkorea, et af det
internationale samfunds store problembørn. ’Den demokratiske Folkerepublik Korea’s
atomprogram og mellemdistanceraketaffyringer vækker dyb bekymring og frygt.
Hvilken rolle spiller persondyrkelsen af Kim II-Sung og Kim II-Jong? Hvilken strategi
følger Nordkorea i forhold til omverdenen?
Det er nogle af de spørgsmål Stig Wørmer vil behandle i dette foredrag, der ledsages
af et større antal billeder fra flere rejser i landet, inviteret af Association of Korean Social Scientists. Stig Wørmer har universitetsspeciale i moderne Østasiens historie.
Datoer for november måneds foredrag er 10. og 24. - begge tirsdage.
Pistolskydning
Af hensyn til nye medlemmer, som ikke måtte være i besiddelse af juli-august nummeret af MEDDELELSER, gentages her datoerne for pistolskydning på Sjælsø Skydebaner, Bane K2. Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede eller Jørgen Dam
(tlf. 4848 0740):
Dato:
Tidsrum:
Bane:
20 AUG
9.00-12.00
K2
3 SEP
9.00-12.00
K2
17 SEP
9.00-12.00
K2
1 OKT
9.00-12.00
K2
Efter sidste skydning er der præmieoverrækkelse og kammeratligt samvær.
Gregers Djørup
Form./Skydeudvalget
 4879 2033
e-mail: translator@vip.cybercity.dk


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@gmail.com
Siden sidst
Lørdag den 2. maj var en flot dag med højt solskin og en kølig vind fra øst – perfekt
vejr til et besøg på Koldkrigsmuseet i Stevnsfortet. Og det var der heldigvis mange,
som benyttede sig af. Vores guide var major Hans Henrik Johansen. Det blev turen jo
ikke ringere af, for H – som han hedder blandt venner – kan sit stof og har desuden
sin helt egen form for humor, som vi også nød godt af.
Mange spændende ting at opleve, men det virker lidt mærkeligt, at de operationskort,
som en gang var klassificeret YDERST HEMMELIG, nu hænger til fri beskuelse på et
museum. Der er sket meget de sidste 20 år.

Efter rundvisningen holdt vi picnic.
Det er museet også velegnet til;
selv på en lidt forblæst dag kunne vi
finde læ og solskin. Så var det bare
om at få flyttet borde og bænke hen
i læ. Det blev rigtig hyggeligt omkring vort improviserede langbord.

Kommende aktiviteter
Det første, som presser sig på, er præmieskydningen, som finder sted
lørdag den 29. august kl. 1000 på skydebanen ved Antvorskov.
Vi håber, at alle, som kan deltage, vælger at være med i præmie-skydningen. Den faste stok er ret god, men der er lidt ”Tordenskjolds Soldater” over det, og vi så gerne
flere gode pistolskytter deltage, så vi kan fastholde det flotte resultat, som kredsen
har opnået de sidste mange år. Og så er der jo også mulighed for at deltage i den fan-

-5-

tastiske Jann´ske frokost bagefter. Tilmelding til Holger Janns ikke senere end 25.
august. Der skal jo købes ind til frokosten, og mange ting skal gøres – Holger skal
blandt meget andet nå at tilberede sine verdensberømte sild.
Tirsdag den 6. oktober kl. 1930 er der foredrag på Skovsøgård:
”Sjove episoder fra juraens verden”, Kontorchef, cand.jur. Jørgen Schou, som er chefjurist ved Syddansk Universitet, vil causere over emner fra juraens verden. I vil opdage, at jura slet ikke er kedelig. Få bl.a. svar på: Kan man nøjes med 6 måneders
fængsel, hvis man forsætligt dræber en anden person? Kan man straffes for spirituskørsel ved at køre fuld på cykel? Hæfter manden for kvindens gæld under ægteskabet? Eksempler på eksamenssnyd fra universitetet. Hvad er en hund værd, hvis den
dør af at tisse på en beskadiget lygtepæl? Tilmelding til Holger Janns senest den 5.
oktober
Tirsdag den 24. november kl. 1930 er der igen foredrag på Skovsøgård. Denne
gang er det ét af vore medlemmer, major E.K. Trige, som vil fortælle om Den Finske
Vinterkrig. Trige er – som de fleste vil vide – ”finnebarn” som kom hertil i 1940´erne.
Han beskriver selv sit foredrag sådan:
"En redegørelse for manglerne i den faglige tjeneste i den finske hær og disses indvirkning på operationerne under vinterkrigen 1939 - 40."
Sekundær titel: "Ut desint vires tamen est laudanda voluntas".
Kan I huske FUS og DUS og AUS og FSO og FBP og FLZ og FSAX og alle disse militære
forkortelser, som alle indeholder levende mennesker og historier. Her er disse "institutioner" oprettet i 105 dage under krig og i 40 graders kulde. Hvad gør man med
60.000 heste, der er vant til at være opstaldet om vinteren, men som nu skal arbejde
i 18 timer og hvile i 6 timer. Lever utøj i kulde?? Hvordan ryddede man veje med 1 m
hårdt pakket snelag?? Disse spørgsmål og mange andre besvares.
Tilmelding til Holger Janns senest den 20. november.
Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil møde op til de to foredrag.


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 Vejle.
 7583 3548. : ilbro@mail.dk
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia.
 7556 2992. : oevonholck@stofanet.dk
fortsættes ……
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Kommende arrangementer.
PRÆMIESKYDNING PÅ PISTOL
TIRSDAG DEN 22. SEPTEMBER 2009 KL. 1000
For kredsens medlemmer arrangerer vi traditionen tro den årlige præmieskydning på
pistol. Også ikke-skytter er meget velkomne til at deltage i arrangementet.
Der bliver lejlighed til at gennemføre en prøveskydning (3-6 skud) på en afstand af 10
meter. Præmieskydningen gennemføres på afstandene 10, 15, 20 og 25 meter i serier
på 6 skud. Pistoler og ammunition forefindes på skydebanen.
Der skydes om følgende præmier:
1. præmie: Oberst Folmer Pedersens ærespræmie
2. præmie: Kaptajn Buchs præmie
3. præmie: Major Ulrichs præmie
4. præmie: Kaptajn Troels Smiths præmie
5. Storstrømspokalen, der tilfalder den kreds, der sammenlagt har de fem
bedste resultater.
Endelig har vi kredsens egne vandrepokaler udsat af oberstløjtnant N.T. Winther og
frue samt oberstløjtnant I. Langkilde.
Mødested: Skydebanen ved Varde Kaserne. Ved ankomst ad Ribevej (fra Korskroen):
Drej til venstre ad Søndermarksvej (rute 475). Fortsæt ca. 1500 m til skilt i venstre
vejside med SKYDEBANER/MOTIONSSTI – lige overfor den sydlige indkørsel til Varde
Kaserne.
NB! Det præcise mødested er ventelinjen på selve pistolskydebanen!
For damerne vil der blive arrangeret et besøg på Varde Kunstmuseum. Efter skydningen, kl. ca. 12.30, slutter skytterne sig til damerne i officersmessen, hvor der vil være
mulighed for at købe en mindre frokostanretning til en kuvertpris af ca. kr. 50-, eller
for at nyde medbragte madkurve. Drikkevarer kan købes i messen.
Efter frokosten (i forbindelse med afmarch) vil der for interesserede blive arrangeret
et besøg på Artillerimuseet.
Tilmelding til major K.M.L. Glud, tlf. 75 22 23 83
eller e-mail: knudglud@mail.dk
snarest muligt og senest fredag, 18.september 2009
Ved tilmelding bedes oplyst om man ønsker at købe messens frokostanretning (antal
kuverter) eller blot drikkevarer, samt om man vil deltage i besøget på artillerimuseet.
NB. Der udsendes ikke særskilt brev til medlemmerne om skydningen.
RUNDVISNING OG FOREDRAG OM SIKRINGSSTILLING NORD
Den 6. oktober fører Oberst L. Hommel Nielsen os rundt til udvalgte bunkers i Sikringsstilling Nord og fortæller os om den gamle tyske fæstningslinje i Sønderjylland.
Der vil blive forsøgt arrangeret en let frokost på Flyvestation Skrydstrup. Ved tilmelding bedes man venligst oplyse, om man ønsker at købe messens frokostanretning
(Antal kuverter) eller blot drikkevarer.
Tidspunkt, mødested og kuvertpris vil blive sendt til de tilmeldte pr. brev eller e-mail.
Tilmelding til oberstløjtnant J.E.E. Bro, E-mail: ilbro@mail.dk eller tlf.: 7583 3548,
snarest muligt og senest 21. september 2009.
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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

MINDEHØJTIDELIGHED
I forbindelse med Anden Verdenskrig blev 1161 allierede flyvere begravet på danske
kirkegårde.
Den engelske flyver Sergent Richard Samuel Pitts fra R.A.F. 224 Sqdn.var den første
der fandt sit sidste hvilested i dansk jord.
Vi markerer 70 års dagen med kransenedlægning og mindehøjtidelighed i Klitmøller
Kirke.
Lørdag den 3. oktober
Angående transport og det fulde program kan man rekvirere ved Franz Strehle 9812
6328 eller email franzstrehle@yahoo.dk efter medio september.
Bowlingresultater.
Kredsen afsluttede forårssæsonen med en pokalkamp med en major Gunnar Albrechtsen som en klar vinder med et resultat på 334 point. På de næste pladser fulgte kaptajn E. H. Pedersen med 305 p, major Mogens Gundersen med 291 p, kaptajn Jes
Reiner Pedersen_med 266 p, major Henrik Jensen med 254 p., fru Rita Ehrhorn med
251, kaptajn Leif Nygaard med 238 p. , kaptajn Villy Egebo med 219 p, kaptajn Per
Ehrhorn med 207 p, kaptajn Erik Christensen med 194 p og fru Inge Pedersen sluttede med 193 p.
Pokalen blev overrakt vinderen af forretningsfører major Mogens Danielsen.
Resultatet af bowlingkampene fra 05/01 - 11/05-09.
Igen brillerede major Gunnar Albrechtsen, deltog i 17 kampe med en samlet score på
5307 P og som gav ham et gennemsnit på 312,2 p, dernæst fulgte kaptajn Jes Reiner
Pedersen som i 17 kampe opnåede et score på 4361 P og med et 256,5 i snit. så fulgte major Henrik Jensen 14 kampe, 3516 p, snit 251,1, major Mogens Gundersen, 16
kampe, 3990 p, snit 249,4,kaptajn E.H. Pedersen, 12 kampe, 2943 p, snit 245,3, fru
Inge Pedersen, 12 kampe, 2843, snit 236,9, kaptajn Leif Nygaard, 17 kampe, 4016 p,
snit 236,2, kaptajn Villy Egebo 18 kampe, 4226 p, snit 234,8, kaptajn Erik Christensen 18 kampe, 3965 p, snit 220,3, kaptajn Per Ehrhorn 13 kampe, 2806 p, snit 215,8,
fru Rita Ehrhorn 10 kampe, 2139, snit 213,9 og sluttelig kaptajn Villy Nielsen, 16
kampe, 3307 p, snit 206,7.
Resultat af alle kampene fra 11/8 2008 til 11/5 2009.
Major Gunnar Albrechtsen, 37 kampe, 11151 p, snit 301,4, major Mogens Gundersen,
24 kampe, 6266 p, snit 261,0, major Henrik Jensen, 31 kampe, 7755 p, snit 250,2,
kaptajn Jes Reiner Pedersen, 35 kampe, 8666 p, snit 247,6, kaptajn Leif Nygaard, 37
kampe, 9002 p, snit 243,3, kaptajn Villy Egebo 38 kampe, 9099 p, snit 239,4, kaptajn
E.H. Pedersen, 16 kampe, 3801 p, snit 237,6, fru Inge Pedersen, 29 kampe, 6605 p,
snit 227,8, kaptajn Per Ehrhorn 32 kampe, 6757 p, snit 211,2, kaptajn Erik Christen-
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sen 38 kampe, 7959 p, snit 209,4, kaptajn Villy Nielsen 16 kampe, 3307 p, snit 206,7
og sluttelig fru Rita Ehrhorn, 22 kampe, 4455 p, snit 202,5.
Tak for sæsonen 2008/2009 og velkommen til en ny sæson 2009/2010 startende
Mandag 10. aug. 2009 kl. 1000.
Kredsens forsommerudflugt gik til Vikingecenteret Fyrkat i Hobro Søndag 24.
maj 2009.
Desværre var der kun i alt 11 tilmeldte, so dog fik en rundvisning i og omkring vikingegården af Jes Reiner Pedersen godt hjulpet af Mogens
Danielsen.
En af aktørerne i vikingecenteret demonstrerede sin kunnen i brug af bue og pil. Han
kunne få alle 6 pile plantet i centrum af en dyreskive. Buen var uden tekniske hjælpemidler sammenlignet med de moderne buer og pile i dag, der har sigtemidler og
meget andet til at hjælpe skytten.
Det kunne måske være en ide til efterfølgelse af medlemmerne, nu da pistoler og
ammunition er en saga blott, vi kunne jo starte forfra med bue og pil, der er ikke de
store sikkerhedsbestemmelser, blot kunne det være et problem at finde egnet materiel til fremstilling af buer og pile samt et egnet teræn til at gennemføre bueskydningerne, men det kunne vel løses. Bestyrelsen håber alle har haft en god sommer.
Kredsens fane deltog i Valdemarsdags arrangement 15. juni, hvor Danmarks samfundet udleverede nye faner til forskellige organisationer og klubber, dagen sluttede
med en rute gennem byen til domkirken hvor der kl. 2000 blev afholdt en gudstjeneste.
Næste arrangement bliver et besøg på Hammerværket i Godthåb, 9000 Aalborg i
september måned, nærmere vil tilgå.


Hovedudfordringer i den kommende forligsperiode (i uddrag)
Den igangværende transformation af forsvaret fortsættes. Forsvaret har som led i denne gennemgået en omfattende reorganisering i den sidste forligsperiode. I denne forligsperiode er der behov
for, at der både sikres en konsolidering af denne reorganisering, samtidig med, at den målrettede
videreudvikling af forsvarets struktur og opgaveløsning fortsættes.
For at styrke grundlaget for en fortsat omstilling af forsvaret er der behov for, at de igangsatte
forbedringer af forsvarets økonomistyring fortsættes og styrkes yderligere, og at forsvarets egen
evne til at sikre en professionel og omkostningseffektiv opgavetilrettelæggelse og – løsning fortsat
styrkes. Denne målsætning omfatter også hjemmeværnet.
De seneste år er der sket markante ændringer af vilkårene i forbindelse med gennemførelse af
forsvarets internationale operationer i form af udviklingen i de taktiske truslers karakter, den højere intensitet i missionerne, det større antal af - og afstand til de internationale operationer samt
den store spredning af styrkebidragene inden for de enkelte missionsområder. Disse ændringer
har ført til, at der for nærværende er en ubalance mellem forsvarets opgaver og ressourcer, således at forsvaret ved indgangen til forligsperioden står med ekstraordinære og væsentlige økonomiske udfordringer. Samtidig har forsvaret ved indgangen til forligsperioden ca. 2.300 ubesatte
stillinger.
Forligspartierne er enige om, at hovedudfordringerne i forligsperioden 2010-2014 vil omfatte:
1. En fortsat konsolidering af forsvarets struktur, efter den omfattende reorganisering fra
sidste forligsperiode, samtidig med at den igangværende omstilling og transformation af forsvaret
fortsættes og derfor tilpasses strukturen på en række områder.
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2. Udviklingen i forsvarets operative opgaveløsning og de stadigt mere krævende vilkår i forbindelse med operationerne har stor betydning for bl.a. personellets sikkerhed, materielinvesteringer og
materieldrift. Der er således f.eks. behov for sikkerhedsudstyr, nyt materiel, klimatilpasning, modernisering og opdatering af eksisterende materiel samt materiel til uddannelse og træning, ligesom nedslidningen af materiellet og forbruget af reservedele og ammunition er voldsomt øget i de
senere år. Disse forhold skal der rettes op på.
3. Forsvaret løser som nævnt en række mere civilt prægede - og for samfundet vitale - opgaver.
Forsvaret benytter sig i den forbindelse både af rent militære kapaciteter, men også af særlige til
opgaven målrettede kapaciteter. Forligspartierne er enige om, at det skal sikres, at begge kapacitetstyper udnyttes på den for samfundet og for forsvarets økonomi mest hensigtsmæssige måde.
4. Tidssvarende og moderne etablissementer, uddannelsesfaciliteter og indkvarteringsforhold er
vigtige for et omstillingsparat forsvar. Endvidere trænger vedligeholdelsen af en del af forsvarets
etablissementer sig på. Frigivelse af ressourcer hertil bør derfor indgå i forsvarets fortsatte sikring
af optimal opgavevaretagelse.
5. De effektiviseringskrav, der stilles til resten af forsvaret stilles som udgangspunkt også til hjemmeværnet. Derfor skal hjemmeværnet og Hjemmeværnskommandoens organisation og drift tilpasses og effektiviseres.
6. Værnepligten står fremadrettet over for en række udfordringer, og rekrutteringsindsatsen skal
være bredere og fokuseres mod hele ungdomsårgangen. Derfor iværksættes i forligsperioden en
nærmere undersøgelse af værnepligten.
7. Forsvaret har i de senere år arbejdet på at styrke indsatsen inden for økonomistyring, Dette arbejde skal forstærkes, så der sikres et stærkere fokus på økonomistyring og effektiv opgavevaretagelse i forsvaret. Derfor iværksættes der et arbejde til sikringen af dette.
Forsvarsminister Søren Gade udtalte ved offentliggørelsen af det nye forsvarsforlig:
”Jeg er meget tilfreds med den historisk brede politiske opbakning til forsvaret. Det er
positivt for forsvaret og især for forsvarets medarbejdere og deres pårørende. Samtidig er den med til at sikre den nødvendige stabilitet, efter en periode præget af store
omvæltninger i forsvaret. Jeg er samtidig stolt over, at vi for første gang siden den
Kolde Krig har opnået bred politisk enighed om en forøgelse af forsvars-budgettet. Det
har været afgørende for mig, at vi med dette forlig sikrer flere midler til forsvarets
virksomhed, herunder ikke mindst til at støtte og beskytte de unge mænd og kvinder,
vi udsender i internationale operationer.”


Danske soldater i Afghanistan må nu skyde først
Danske soldater i Afghanistan må nu skyde, så snart de er sikre på, at det er en modstander, de står overfor. Soldater tilfredse med de nye skyderegler.
De danske soldater i Afghanistan må nu skyde først på talibanerne i Afghanistan. Hidtil har soldaterne som udgangspunkt kun haft tilladelse til at besvare ilden, når fjenden har skudt først, skriver Jyllands-Posten.
USA har sendt yderligere 21.000 soldater til Afghanistan, og optrappet offensiven mod
talibanerne. En stor del af soldaterne er indsat i den sydlige Helmandprovins, hvor også hovedparten af de danske soldater opererer. Det har ændret krigens regler for,
hvornår soldater må skyde - de såkaldte Rules og Engagement *).
De ændrede regler trådte i kraft i juni måned.
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Ifølge chefen for de danske styrker i Afghanistan opererer briterne, amerikanerne og
danskerne i samme område nu, og så kan man ikke have forskellige Rules of Engagement.
Flemming D. Vinther, formand for Hærens konstabel- og korporalsforening, er tilfreds
med beslutningen, som i sidste ende er politisk.
- Men det er klart, at det kræver, at vi er 150 procent skarpe, så vi ikke risikerer at
ramme civile. Men jeg har fuld tillid til, at vores soldater kan administrere det, siger
han.
Ifølge Flemming D. Vinther har Rules of Engagement i perioder været ændret, når det
har været nødvendigt.
Kilde: Ritzau 08. jul 2009

*) Rules of Engagement (ROE)
- betyder ”regler for magtanvendelse”,
- er direktiver til militære chefer om anvendelsen af militær magt til løsning af den
stillede opgave,
- kan aldrig gennembryde gældende international ret, herunder krigens folkeret og internationale menneskeretsnormer, og går heller aldrig forud for national ret eller bestemmelser,
- skal være så klare og entydige som muligt, og
- må aldrig begrænse adgangen til selvforsvar.


Nyt netværk for soldater og pårørende
Af HOK/Presse
Soldaterportalen.dk – en sikker militær Facebook - blev officiel og startede som forsøg
i hæren den 1. august.

Manden bag soldatenportalen.dk, premierløjtnant af reserven Kasper Lyngsø,
præsenterede lørdag portalen i Oksbøl under pårørendedagen
for det næste hold til Afghanistan.
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”Et sikkert netværk for soldaterne og pårørende.”
”Et sted, hvor man kan regne med, at billeder og kommentarer ikke bliver misbrugt.”
Sådan lyder målsætningen for Soldaterportalen.dk som forsvaret overtog 1. august.
Bag projektet står reserveofficer Kasper Lyngsø. Det er ham, der har startet Soldaterportalen.dk, der allerede nu kører på Internet.
”Vi vil lave en slags militær Facebook. Portalen skal være til både pårørende og ansatte i forsvaret, og med tiden kommer den også til at væ forbundet med Facebook,”
forklarer premierløjtnant Kasper Lyngsø.
Soldaterportalen fungerer desuden som en slags nyhedsportal med sidste nyt fra forsvarets forskellige nyhedstjenester. Desuden kommer alle til at kunne skrive hilsener
til danske soldater på mission. Hilsener der så vil blive hængt op i missionsområdet.
Det kunne alt sammen lyde som det samme som Facebook, men der er en væsentlig
forskel. På Facebook har firmaet bag siden rettigheder til at bruge alt det, folk lægger
ind på deres personlige profil. Sådan er det ikke på Soldaterportalen.dk. Her er det
brugeren alene, der har rettighederne til sit materiale. Desuden bliver der mulighed
for at oprette profiler, fora og sider på tre forskellige niveauer - åbne, lukkede og
hemmelige.
På det åbne niveau er alt tilgængeligt for alle brugere af Soldaterportalen.dk. På det
lukkede kan man kun se profilnavne og eksempelvis emner i et diskussionsforum. Vil
man se mere, kræver det en invitation. På det hemmelige niveau kan man kun se oplysninger, hvis man er inviteret.
”Hovedformålet er at skabe sikker online kommunikation. Soldaterportalen kommer til
at ligge på forsvarets egen server. Det går fra at være en uofficiel forsvarsside til en
officiel. Jeg tror der er et behov for sådan et sted,” pointerer Kasper Lyngsø.
Soldaterportalen.dk har i dag små 700 brugere. Hæren startede 1. august portalen
som et forsøg. Kasper Lyngsø besøger i denne tid samtlige hærens tjenestesteder for
at orientere om portalen. Hvis projektet bliver en succes, skal det udvides til resten af
forsvaret.
Soldaterportalen.dk blev første gang omtalt i Meddelelser nr. 164 (Marts-april 2009)


Min garderhøjde – af Piet Hein
Jeg tog min bjørnehue på –
jeg skulle ud og skøjte.
Jeg såe i spejlet, og jeg så
jeg havde garderhøjde.

… Ja altså sådan at forstå:
Jeg er så høj som Garden,
når jeg har bjørnehuen på
og garden ikke har den.


Lukning af SHIRBRIG
Den 30. juni 2009 lukker Multinational Stand-by High Readiness Brigade (SHIRBRIG).
SHIRBRIG blev oprettet i 1996 med henblik på at være en indsatsbrigade på højt beredskab, som kunne anvendes til FN indsatser.
SHIRBRIG har bidraget til flere forskellige FN-missioner og har herigennem og via andre former for støtte været en vigtig organisation. Således har SHIRBRIG også ydet
vigtig støtte til kapacitetsopbygning i Afrika.
Med tiden har FN’s krav og behov imidlertid ændret sig markant. Samtidig har landenes engagement i militære operationer udviklet sig meget, hvorfor SHIRBRIG-landene
har fundet, at andre organisationer nu er mere velegnede til den fortsatte støtte til
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FN. Ydermere er Danmark sammen med de øvrige nordiske lande i færd med at
igangsætte initiativer som skal støtte kapacitetsopbygning i Afrika.
Mange gode mennesker har gennem tiden gjort tjeneste ved SHIRBRIG’s planlægningselement i Høvelte eller deltaget i SHIRBRIG’s udsendelser. Disse mennesker har
ydet en engageret og god indsats, hvilket vi skylder dem stor tak for.

Beslutningen om at indstille SHIRBRIGsamarbejdet blev taget på SHIRBRIG’s
styrekomité møde, som blev afholdt den
18.-20. november 2008 med deltagelse
af SHIRBRIG-landene: Østrig, Canada,
Danmark, Finland, Italien, Irland, Litauen, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien og
Sverige. SHIRBRIG-landene udarbejdede
i den anledning en fælles erklæring.
Som det også fremgår af det nyligt indgåede Forsvarsforlig vil et aktivt engagement i FN fortsat være en hjørnesten i
dansk sikkerheds- og forsvarspolitik.
Danmark vil arbejde for at styrke FN’s
kapacitet til at gennemføre fredsbevarende operationer bl.a. gennem et fokus på
målrettet og intensiveret nordisk samarbejde om træning og uddannelse af afrikanske fredsbevarende styrker. Lukningen af SHIRBRIG er et led i denne fokusering.

Sagen, der trak overskrifter i juli ………..
Af Hjemmeværnskommandoen, 19 JUL 09

Hjemmeværnsledelsen fastslår, at det ikke er tilladt at bære tørklæde i forbindelse med uddannelse og tjeneste i hjemmeværnet.
Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Ulrik Kragh, oplyser, at det ikke er foreneligt
med uniformsbestemmelserne at bære hovedtørklæde i forbindelse med uddannelse
eller tjeneste i hjemmeværnet.
Det sker på baggrund af medieomtale af en muslimsk kvinde, som har gennemført
grunduddannelsen i hjemmeværnet iført hovedtørklæde i forbindelse med en i øvrigt
reglementeret uniformering.
Samtidig understreger den kommitterede, at den muslimske kvinde er velkommen til
at fortsætte i hjemmeværnet under forudsætning af, at hun overholder hjemmeværnets uniformsbestemmelser under sin fortsatte uddannelse eller tjeneste i værnet.
”Vi vil gerne, at hjemmeværnet afspejler befolkningen, og er glade for, at også muslimske borgere ønsker at være frivillige i hjemmeværnet - og dermed tager ansvar for

- 13 -

forsvaret og beskyttelsen af Danmark og danske værdier. Men det var en fejl, at den
pågældende kvinde fik lov at bære hovedtørklæde under uddannelsen. Uniformsbestemmelserne gælder alle, og de er først og fremmest skabt af hensyn til hjemmeværnsenhedernes sikkerhed”, understreger Ulrik Kragh.
Hjemmeværnsledelsen vil på grund af den aktuelle mediedebat vurdere situationen
omkring uniformsbestemmelserne lige efter sommerferien, men er skeptisk over for
en ændring af bestemmelserne.



Politikere vil fyre hjemmeværnschef
De radikale og Dansk Folkeparti vil fyre hjemmeværnets politiske chef, Ulrik Kragh, efter kludder i tørklædesag.
V og K vil beholde hjemmeværnschef
Ingen af regeringspartierne vil afskaffe Hjemmeværnets politiske chef. VKordførere siger, at Dansk Folkepartis og De Radikales holdning beror på
uvidenhed.
Mawla laver et mediestunt
»Hendes tørklæde stikker absolut i øjnene«, siger Venstres forsvarsordfører om Maria Mawla, der er medlem af hjemmeværnet.
S freder hjemmeværnets chef
SF vil nedlægge den politiske post i Hjemmeværnet, men Socialdemokratiet vil ikke gå med på »Dansk Folkepartis hetz«.
Tidl. Hjemmeværnschef: Ja til tørklæde
Der er ikke nogen problemer ved at have en kvinde med tørklæde i
Hjemmeværnet, mener en tidligere politisk chef.
DF trækker Søren Gade ind i tørklædesag
Forsvarsministeren har før afvist tørklæder i forsvaret, så nu vil Dansk
Folkeparti have ham ind i sagen om hjemmeværnet.
Gade: Tørklæder skal ud af Hjemmeværnet
Forsvarsminister Søren Gade (V) melder nu utvetydigt ud, at uniformer og
tørklæder er uforeneligt i Hjemmeværnet.
»Det militære personels uniform sikrer blandt andet ensartethed, så det er muligt
at genkende medlemmer af de væbnede styrker og skelne dem fra civilbefolkningen. Uniformen er desuden udviklet sådan, at den yder den enkelte soldat størst
mulig sikkerhed. Derfor er det på dette område ikke muligt at udvise samme fleksibilitet overfor medarbejdere, der er ansat eller gør tjeneste i militære funktioner, som det er over for deres civile kollegaer«, siger ministeren.

Her er et andet eksempel
- fra Australsk politi.

- 14 -

Og lidt fra den muntre side ………
Militært – fra Politikens ”At tænke sig”
Et af tidens vigtigste politiske emner er hjemmeværnets påklædning. Men hvad mener chefen
og de frivillige? Er det i orden at bære tørklæde?
Generalmajor Jan Norgaard, chef for hjemmeværnet:
»Det er et politisk spørgsmål, men jeg må tænke på folkenes sikkerhed. Du ved aldrig, om den
næste Opel Ascona, du vinker ind til byfesten i Feldballe, er fuld af talebanere«.
Gruppefører Tage Johansen, 2. Sønderjyske Parkeringskorps:
»Den kompromitterede for hjemmeværnet burde lade os gå med tørklæde. I den kommende
weekend skal vi sættes ind ved barnedåben i Møgtønder, hvor vi skal stå for varm suppe til
frømandskorpset ude i voldgraven. Så ville det være smart at undgå hår«.

Donkeymand Leif Pokkenholt, inspektionskutteren ’Søpølsen’:
»Martin Henriksen fra Dansk Folkeantipati har sagt det så glimrende: Tørklædesagen har udelukkende det formål, at man får gjort opmærksom på sig selv«.
Presseofficer Ellinor Madsen, Hjemmeværnskommandoen:
»Undskyld, hvad var spørgsmålet?«.


Forsvarets syv principper for god kommunikation
1. Vi fremmer dialog
2. Vi er tilgængelige
3. Vi er offensive
4. Vi er troværdige
5. Vi er til at forstå
6. Vi tænker kommunikation ind i vores opgaver
7. Vi har et fælles design
Syv principper for god og effektiv kommunikation rummer Forsvarets overordnede
holdning og retningslinjer for, hvordan man ønsker at kommunikere såvel med hinanden internt som med omverdenen.
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Overblik - FOUAT’s Kalender
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte.
Hvad

Hvem

Hvor



”Den længste Dag”
Skydning - start
Skydning - præmie
Skydning - præmie
Mindehøjtidelighed
Udflugt
Foredrag
Ekskursion
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag

Midt- & Vestsjælland
København
Midt- & Vestsjælland
Sydjysk
Nordjyske
Nordjyske
Midt- & Vestsjælland
Sydjysk
København
København
København
København
Midt- & Vestsjælland

Filmaften
Sjælsø
Antvorskov
Varde
Klitmøller kirke
Godthåb
Skovsø
Sikringsstilling Nord
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Skovsø

Udsat
200809 - 0900
290809 - 1000
220909 - 1000

*) Arrangementer

Sydjysk

Se kredsens afsnit
Nærmere tilgår

061009 - 1930
061009 - *)
131009 - 1900
291009 - 1900
101109 - 1900
241109 - 1900
241109 - 1930

Se nærmere i tilgået post

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

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

168
169
170
171
172
173

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

Deadline
011009
011209
010210
010410
010610
010810

Tryk
Totalforsvarsregion Sjælland
Garnisonen 1, Postbox 163, 4100 Ringsted

tfrsj@hjv.dk
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Forventet udsendt:

251009
201209
250210
250410
250610
250810

