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Landsformanden Jule- og nytårshilsen
Årsskiftet er statustid. Vi ser tilbage, reflekterer, skuer fremad og øjner muligheder og udvikling.
Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste er nu 121 år gammel. Foreningens virksomhed har unægtelig ændret sig over tid og
vi er i dag langt fra hensigterne, man havde i de første 20 år: ”Der
blev afholdt årlige instruktionsmøder af 7-8 dages varighed som
regel i første halvdel af august måned. Disse instruktionsmøder,
der som regel havde ca. 100 deltagere, blev hovedsagelig brugt til
praktiske øvelser; for Fodfolkets vedkommende blev der af Københavns Garnison afgivet fra et kompagni til en bataljon som øvelsesapparat og ved større felttjenesteøvelser suppleret med et batteri og en eskadron. Medlemmerne blev instrueret og deltog i øvelser.
Som fællesøvelser blev der afholdt udrykninger i terrænet med
forskellige instruktions- og applikatoriske (operationelle, red.)
øvelser samt skydninger med gevær og pistol og om aftenen foredrag m.m.”
Bortset fra egentlig militær træning har vi bevaret en række af de aktiviteter, det oprindeligt
var tænkt at skulle indgå vores forening daglige liv. Aktivitetskalenderen indeholder mange interessante foredrag, ekskursioner og flere steder også skydning med pistol. Dertil kommer et
ikke ringe socialt element, hvor der er lejlighed til at drøfte ”løst og fast”, visse steder med
deltagelse af ægtefæller. Samlet set er foreningen absolut ”i live”.
Den ordning, der blev indført for et par år siden med et årligt repræsentantskabsmøde i stedet
for et årsmøde fungerer godt. Dette forum er godt til drøftelser af væsentlige emner og til at
lægge en linie i foreningens og kredsenes arbejde.
Det er jo aldrig for sent at opsøge ny viden og få stillet sin nysgerrighed. Vores hjemmeside
rummer genveje til mange gode kilder, der relaterer sig forsvaret i bred forstand men jeg opfordrer samtidig kredsene til at søge samarbejde med andre forsvarsvenlige foreninger i de
enkelte landsdele. Det kan give ny viden og befordre indsigt.
Vi er af en dansk forsvars mange støtteforeninger. Vi er et ambassadørkorps, der hver for sig
eller samlet viderefører den positive indstilling, vi havde, da vi var tjenstgørende. Man kan ikke
”lægge uniformen” selv om man er pensioneret. Derfor er det af stor betydning, at kredsene
arbejder bevidst med at opretholde kontakten til de tjenestesteder, der ligger i landsdelen. Det
kan ske ved at opsøge eller indbyde personer, der har deres daglige virke i forsvaret til at orientere om materiel, uddannelse eller organisatoriske forhold, der påvirker personellet i det
daglige. Her er det af særlig stort betydning, at det internationale engagement til stadighed er
i fokus. Alt dette, mener jeg, lever kredsene fint op til.
Meddelelser

Jeg har før nævnt, at vores blad er den ”lim”, der holder foreningen samlet. Her formidles informationer fra kredsene til deres egne medlemmer ligesom livet i den enkelte kreds bliver
fremlagt som inspiration for andre.
Men Meddelelser er også et forum for ”den gode historie”. Der er flere gange efterlyst indlæg
fra medlemmer, der har noget på hjerte, en god oplevelse, et referat, der tåler en bredere læserskare eller en anbefaling af en god bog.
Vi har med valget af Forsvarets Trykkeri som leverandør været i stand til at hæve kvalitetsniveauet med farvefotos og lækkert papir. Meddelelser er blevet et produkt, der omgæres med
respekt.
Afslutningsvis sender jeg alle medlemmer og deres pårørende ønsket om
en glædelig jul og et godt nytår.
Jørgen Sverker Nilsson
Generalmajor
Landsformand
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Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 40 års regentjubilæum

Foreningen af Officerer
uden for aktiv Tjeneste
ønsker Majestæten tillykke med
regentjubilæet den 14. januar 2012.
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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.
Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17,
3000 Helsingør,  4921 0119 -  raae1@mail.tele.dk

Dødsfald
Bestyrelsen har modtaget underretning om, at
Ingrid Lemonius
(10. jan. 1939 – 24. nov. 2011)
enke efter oberstløjtnant Per Lemonius, er afgået ved døden.
Først for et års tid siden meldte Ingrid sig ind i vor forening. Det blev derfor kun en
kortere periode, at vi nød samværet med hende.
Æret være Ingrid Lemonius minde.
Fra bestyrelsen
Som det er flere medlemmer bekendt, er forvaltningen af kommandantskaber incl. cafeterier for tiden i udbud. Således også omfattende CAF/Kastellet.
I skrivende stund er intet afklaret, men the show must go on. Derfor satser bestyrelsen på det vanlige og fastholder programmet for indledningsvis januar-februar, men
er opmærksom på, at bookingen ikke indebærer aftale om, hvorledes serviceydelsen
kan gennemføres, dvs. til hvilken kvalitet og pris, og at der ikke kan forlanges nogen
form for erstatning forbundet med selve bestillingen.
Med landsformandens billigelse nedlægges årligt på dagen, hvor Københavns Kreds
markerer foreningens oprettelse (Stiftelsesfesten), en blomsterbuket med bånd i rødt
med påskriften FOUAT ved det nationale monument i Kastellet. Med påskriften tegnes
vor landsdækkende forening. Udgifter afholdes af kredsen.
Bestyrelsen afholder sit næste møde den 24. januar 2012. Evt. forhold til overvejelse
her, bedes meddelt formand eller øvrig bestyrelse senest den 10. januar.
Kontingentet for 2012 er fastsat til kr. 150. For at spare udgifter for medlemmer og
kreds bedes beløbet overført til (indbetalt på) kredsens konto i DANSKE BANK,
Reg.nr. 1551- 4130 963 099 snarest efter årsskiftet.
Husk venligst at anføre navn på afsender.
Fra foredragssæsonen 2011-II bringes her resumé af de to første foredrag:
Ved foredraget den 13. oktober berettede vort medlem major Sten Krarup om begivenhederne på Anholt i 1811.
Det tør nok siges, at majoren er godt kendt på Anholt. I 1941 købte hans forældre en
grund på øen, og i 1942 byggede de sommerhus på denne. Siden har Sten Krarup
holdt ferie på øen hvert år, når ikke tjeneste kom i vejen for det.
I anledning af at det den 27. marts i år var 200 år siden, at danske styrker ved en
amfibieoperation søgte at erobre øen tilbage fra de britiske styrker, blev der holdt en
mindehøjtidelighed ved fyret, hvor blandt andre kontreadmiral Kragelund og den britiske forsvarsattache var til stede. I samme anledning havde Sten Krarup sammen med
øens lokale museum skabt en udstilling om begivenheden og desuden fremstillet tre
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DVD’er om oplægget til operationen, angrebet og retræten. Desuden havde han i
samarbejde med Anholt Museum udgivet bogen ANHOLT 1811 – SØLØJTNANTERNES
ANGREB. De tre forholdsvis korte DVD’er, som var indspillet med majoren som kommentator, blev vist, hvorefter vi var godt forberedte til en nærmere gennemgang af
begivenhederne.
Efter ranet af den danske flåde i 1807 blev alle danske fyr beordret slukket. Da både
den britiske flåde og de britiske handelsskibe udgjorde en livlig trafik på Østersøen,
hvorfra man hentede strategiske forsyninger som mastetræ, egetræ, tjære og kapok,
anså det britiske admiralitet det for påkrævet at besætte Anholt og få fyret tændt
igen.
Den 18. maj 1809 gik en enhed fra Royal Marines i land på øen, og efter en kort kamp
måtte den beskedne danske styrke på øen overgive sig. Fyret blev tændt, og de britiske styrker gik straks i gang med at befæste området omkring fyret, og samtidig
blev øen gjort til forsyningspunkt for de britiske fartøjer, som færdedes i Kattegat. I
1810 overgik kommandoen over øen til Royal Navy, som betegnede den HMS Anholt.
Fæstningsværket ved fyret fik samtidig navnet Fort Yorke. Besætningen bestod af cirka 400 marineinfanterister og et hestetrukket haubitsbatteri på fire pjecer.
Frederik VI var ivrig efter, at Anholt skulle generobres og fyret sprænges i luften, men
tiden gik, og Fort Yorke blev udbygget og blandt andet forsynet med et betydeligt antal 24-pundige kanoner.
Den 15. februar 1810 gav kongen ordre til at iværksætte operationen. Tre gange forsøgte man at sejle af sted mod øen, men den 10. april blev operationen afblæst, fordi
de britiske orlogsfartøjer var vendt tilbage til Kattegat fra deres vinterophold i hjemlige farvande.
Den 26. februar 1811 sendte kongen den endelige befaling for angrebet. 13 kanonbåde og 10 kanonchalupper samt et antal transportfartøjer skulle under kommando af
premierløjtnant i Søværnet Jørgen Conrad de Falsen afgå fra Gjerrild Bugt på nordsiden af Djursland og overføre major Ketil Melsted og hans bataljon samt to 3-pundige
kanoner og to 10-pundige håndmorterer med det fornødne antal artillerister, i alt ca.
650 mand. Dertil kom 10 infanterister tilknyttet hver kanonbåd samt ca. 200 matroser. Ødelæggelsen af fyret skulle være hovedsagen, men derudover skulle øen evakueres for krigsfanger samt besynderligt nok også for alle øens civile beboere.
Den 26. marts blev det besluttet at afgå med ekspeditionen, men i stedet for at indladningen kunne ske i Gjerrild Bugt blev det i sidste øjeblik ændret til nord for Gjerrild
Klint. Mandskabet måtte derfor på march, og da de skulle til at gå ombord besluttede
Falsen, at de af pladshensyn ikke måtte medføre deres tornystre, hvor mange havde
deres brændevin og forplejning, og af samme grund kunne der kun blive plads til en
af de 3-pundige kanoner og de to håndmorterer.
Klokken cirka 18 kom flåden af sted, og den nåede sydkysten af Anholt klokken cirka
3.
Landsætningen skete uden modstand, men af en eller anden grund blev de 200 matroser sat i land før hovedstyrken, og de rykkede straks frem under kommando af søløjtnant Carl Holsted.
De britiske styrker var blevet advaret om et forestående angreb, og matroserne blev
observeret af mandskabet ved en kanon, der var placeret på toppen af en klit. Den
afgav varselsskud og alarmerede dermed hele den britiske besætning.
Den danske styrke deltes, så den dels rykkede frem langs sydkysten og dels krydsede
øen og rykkede frem langs nordkysten, men så snart den nærmede sig fyret blev den
beskudt af fæstningens artilleri. Man havde forestillet sig, at fremrykningen kunne
være støttet af ild fra kanonbådene, men deres kanoner kunne dårligt række helt til
fyret, og den medbragte kanon var håbløs at transportere gennem det dybe sand.
Med store tab måtte danskerne dels overgive sig og dels trække sig tilbage til bådene.
Men nu dukkede de to britiske orlogsskibe, fregatten HMS Tartar og briggen HMS
Sheldrake, op, og Falsen, der under hele forløbet var blevet ved fartøjerne, besluttede
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at stikke til søs med de folk, der dels var ombord og dels befandt sig på stranden.
Derved lykkedes det at redde de fleste af fartøjerne. Dog mistede man to kanonchalupper, et transportfartøj og et proviantskib. De danskere, som ikke var kommet med
bådene eller var faldet, måtte gå i britisk krigsfangenskab.
De danske styrker havde mistet 33 mand, deraf fire officerer. Blandt de faldne var
major Ketil Melsted og premierløjtnant Carl Holsten. Det blev således premierløjtnant i
Søværnet J.C. de Falsen, der måtte aflægge rapport til Kongen og som ved denne lejlighed næppe satte sit lys under en skæppe.
Efter i 2-3 år at have arbejdet med det materiale, der findes om denne operation, var
det Sten Krarups klare opfattelse, at Hærens rapporter var blevet undertrykt, og at
der således krigshistorisk hidtil har været ”ugler i mosen”. Det stod imidlertid klart, at
det var kongen personligt, som havde iværksat operationen, som var præget af forvirret planlægning og manglende føring ved ankomsten til Anholt. Siden har der været
mange diskussioner om hvem, der var skyld i, at det gik rent galt. Hæren eller Søværnet.
For yderligere detaljer henvises til Sten Krarups bog om emnet. Den indeholder bl.a.
en litteraturoversigt på ikke mindre end 3½ side.
Den 27. oktober causerede vort medlem oberstløjtnant Hans A. Schrøder over emnet: NATO og Danmarks luftforsvar under den kolde krig; men med den uofficielle undertitel: ”Mig og NATO”; og vi vil straks give ordet til causøren for et kort resumé.
Jeg blev konfirmeret den 3. april 1949 i Københavns Domkirke, og allerede dagen efter underskrev 12 udenrigsministre i Washington DC. Atlantpagtens charter, og dermed var Danmark blevet medlem af NATO.
Min store interesse for flyvning blev skabt gennem min opvækst på Amager under besættelsen. Kastrup Lufthavn kunne man komme tæt på ved at tage med Amagerbanen til Dragør, og de tyske flyvebådes starter og landinger kunne følges fra Vor Frelsers Kirkes tårn. Interessen blev yderligere styrket ved, at man under hele besættelsen kunne købe det svenske tidsskrift FLYG i den lokale kiosk. Det berettede både om
de tyske og om de allierede flytyper. Men nu blev det altså NATO og ikke et nordisk
forsvarsforbund, som skulle garantere os en ”Aldrig mere en 9. April”.
Den 1. juli 1945 overværede jeg sammen med ca. 250.000 andre en Royal Air Force
flyveopvisning i Kastrup, hvor man for første gang så og ikke mindst hørte de britiske
Meteor jetjagere. I september fulgte en amerikansk overflyvning af ikke mindre end
36 Flyvende Fæstninger og 125 Mustang og Thunderbolt jagere som indledning til en
flyveudstilling i Kastrup, hvor også en B-29, som den, der en månedstid før havde kastet atombomberne over Japan, blev vist frem. Den 4. maj 1950 så jeg de første danske jetjagere af typen Meteor blive demonstreret ved Langelinie, hvilket desværre også resulterede i den første fatale ulykke med en dansk jetjager, hvorved næstkommanderende i 3. Luftflotille omkom.
Skønt Danmark i 1947 havde købt 37 Spitfire jagere og i 1949 havde indledt jetalderen med to eskadriller Meteor jagere, så må man erkende, at der endnu ikke var etableret et egentligt luftforsvar af landet. Piloterne øvede luftkamp og angreb mod mål på
jorden, men der var ikke noget kommando- og kontrolsystem i form af radarstationer,
sådan som vi havde lært fra Slaget om England.
Den 28. august 1951 fik jeg tigget mig fri fra skole om eftermiddagen. Jeg cyklede til
Kastrup, hvor Danmark modtog de første af 244 F-84 Thunderjet jagerbombere som
våbenhjælp fra USA. Der fik jeg set NATOs første militære chef, general Eisenhower,
og det nyetablerede flyvevåbens chef, generalløjtnant Førslev, i Flyvevåbnets nye blå
uniform. Efter alle talerne gav fem amerikanske Thunderjets en forrygende opvisning.
Thunderjet var en fremragende jagerbomber, men den var ikke egnet til luftforsvar,
det havde den demonstreret i Korea, hvor den ikke kunne klare sig mod MiG 15.
Endelig i 1951 anskaffede Flyvevåbnet to permanente radarstationer til henholdsvis
Værløse og Karup. De havde en meget begrænset rækkevidde, og deres primære
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funktion var uddannelse af jagerkontrolofficerer og øvrige operatører. I 1952 købte
man 20 Meteor natjagere udstyret med radar.
For at illustrere situationen kan det nævnes, at to gange i 1953 og en gang i 1956
landede der en polsk MiG 15 på Bornholm, uden at nogen havde opdaget den, før den
landede.
Den 16. februar 1954 blev jeg indkaldt til Flyvevåbnet og efter sergentuddannelse
kom jeg til tjeneste ved radarstationen og den tilhørende operationscentral i Værløse.
Radaren var britisk og var produceret i 1944. I juli 1954 tiltrådte Air Chief Marshall Sir
Hugh Saunders tjeneste som rådgiver for ministeren og Flyvevåbnet. På det tidspunkt
havde jetflyvningen i Danmark på fire år krævet 27 dødsofre, og i de 10 år Flyvevåbnet havde Thunderjet jagerbombere havarerede 89 af dem.
I 1956 begyndte leveringen af fem store radarstationer som våbenhjælp fra USA.
Samtidig havde Luftmeldekorpset under Flyverhjemmeværnet efterhånden fået etableret ca. 400 luftmeldeposter spredt ud over landet, hvorfra man via luftmeldecentraler varslede Flyvevåbnets operationscentraler. Omsider havde Danmark et egentligt
luftforsvarssystem.
Efter gennemgang af Flyvevåbnets Reserveofficersskole i 1955-56 blev jeg uddannet
som jagerkontrolofficer med tjeneste på Skovhuse radarstation i Sydsjælland. Samme
år anskaffede Flyvevåbnet 30 Hawker Hunter jagere.
I 1958 blev Meteor natjagerne erstattet af tre eskadriller F-86D som våbenhjælp fra
USA. Ud af 59 fly havarerede ikke mindre end 20. Kun en pilot omkom. Man havde
lært at bruge katapultsædet. I 1962 etablerede NATO The NATO Early Warning System, som betød en ny radar til Bornholm og en radar til Sornfelli på Færøerne.
I 1959 havde Hæren fået fire NIKE batterier som våbenhjælp fra USA. De blev i sommeren 1962 overført til Flyvevåbnet, og det betød, at Flyvevåbnets Officersskole omsider blev åbnet også for ikke-piloter. Jeg var på det første hold 1962/65 og kom
umiddelbart efter til NIKE på Stevns og efter et kursus i USA til HAWK ligeledes på
Stevns.
Fra 1964 modtog Flyvevåbnet 29 F-104G Starfighter jagere til erstatning fort F-86D.
Det blev de sidste fly, Danmark fik som våbenhjælp, og chefen for Flyvematerielkommandoen udtalte: ”Vi har vænnet os til herregårdsdrift, men nu må vi belave os på
husmandsdrift”.
Vesteuropas luftforsvar fik et vældigt løft gennem den NATO finansierede NATO Air
Defence Ground Environment Improvement Plan kaldet NADGE. Danmark var først til
at implementere sin del af det computeriserede kontrol- og varslingssystem, og jeg
fandt mig selv som Fighter Allocator i Vedbæk, da det gik løs i 1971.
Fra 1972-75 var jeg i SHAPE, hvor jeg sammen med fire andre skrev SACEUR’s Operational Requirement for NATOs flyvende radarstationer, AWACS. Så fulgte et år i
England på Royal Air Force Staff College, dernæst 2½ år som chef for FTKs og AIRBALTAP’s luftforsvarscentral i Karup. Dernæst fire år som chef for radarcentralen i
Vedbæk.
I 1980 anskaffede Flyvevåbnet F-16, som var den første jagertype til luftforsvar, som
Flyvevåbnet selv havde udvalgt siden indkøbet af Hawker Hunter i 1956. At den også
var en fremragende jagerbomber, har den siden bevist. Dernæst fulgte fire år som
chef for NATO Early Warning Station Bornholm afsluttende med et halvt år i Rom på
NATO Defense College.
Ved siden af tjenesten på Bornholm havde jeg glæden ved at blive udpeget som formand for en NATO arbejdsgruppe i Bruxelles. Opgaven var at skabe operationsanalytiske modeller af udvalgte scenarier i luftforsvaret med henblik på at rådgive nationerne vedrørende materielindkøb.
Efter en periode i Forsvarets Efterretningstjeneste, kom jeg i 1991, kort før Sovjetunionen brød sammen, til NATO International Military Staff i Bruxelles, hvor jeg sluttede
som Deputy Assistant Director for Intelligence. Her var den primære opgave at stå for
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efterretningsbriefingerne af NATO Military Committee hovedsageligt om alle de tidligere sovjetstater og deres status og mange konflikter i den nye situation.
Som man vil forstå, har mit liv været snævert forbundet med både NATO og Danmarks luftforsvar under den kolde krig.
Hans A. Schrøder
Foredragssæson 2012-I
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 1900 i Kastellet i Gl. Varmecentral (auditorium) med efterfølgende samvær normalt i Hestestalden og med et lettere traktement til en kuvertpris á kr. 120.
Garderobe forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden, lejlighedsvis på 2. etage.
Tilmelding til foredragene bedes venligst foretaget til formanden i god tid og senest
tirsdagen ugen forud kl. 1200.
Torsdag 12. januar foredrager general Knud Bartels over Slaget ved Waterloo, der for de fleste - er kendt for Napoleons fald. Forud for gennemførelse af slaget havde
Napoleon været holdt fange på øen Elba, men det lykkedes Napoleon at undslippe øen
og rejse til Frankrig. Ved Napoleons ankomst til Frankrig gik rygterne stærkt og Napoleon fik hurtigt etableret sin hær.
Slaget endte med nederlag for Napoleon, et nederlag der betød, at Napoleon måtte
forlade Frankrig for evigt.
Torsdag 26. januar foredrager arkivar, seniorforsker, cand.phil. Nils G. Bartholdy,
som Rigsarkivets heraldiske sagsbehandler, over sit fagområde med hovedvægten
lagt på det militære gebet. Præsentationen illustreres ved brug af power point.
Torsdag 9. februar beretter arkivar, seniorforsker, ph.d. Peter Birkelund om Modstandsgruppen Holger Danske. Emnet er velvalgt for fortsat at fastholde frihedskampen under besættelsestiden 1940-45 i vor erindring.
Torsdag 23. februar kl. 1900 afholdes generalforsamling i overensstemmelse med
FOUAT Vedtægter, som fremgår af FOUAT Hjemmeside www.FOUAT.dk
På valg i 2012 er
Hans A. Schrøder, næstformand
Per Brix-Knudsen, forretningsfører
Flemming Behrndtz, bestyrelsesmedlem
Ole Raae Andersen, formand for skydeudvalg
Flemming Iversen, revisor.
Der vælges ikke suppleanter til bestyrelsen.
Evt. bemærkninger o.a. meddeles formanden senest 10. februar.
Efter afholdelse af generalforsamlingen fortsættes med normalt samvær.
Arrangementer i marts, 8. og 22. eller 23., afventer resultatet af ovennævnte udbud.
Bestyrelsen har bemærket, at idéen med Bogcaféen er blevet vel modtaget.
Husk Nytårsgudstjenesten i Kastelskirken søndag 8. jan. 2012 kl. 1400, hvor vor
nye hærprovst Thomas Hansen Beck prædiker.
Bagefter er der reception i Gl. Varmecentral. (Arrangør: Folk & Forsvar.)
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Pistolskydning - forår 2012

Så er ventetiden næsten ovre, og forårets skydninger kan begynde på Sjælsø Skydebaner.
Alle skydninger finder sted på torsdage i ulige uger og på følgende datoer:
12. april – 26. april – 10. maj – 24. maj og 7. juni.
Skydningerne afvikles i tidsrummet 0900 – 1200 på bane K2.
Jeg glæder mig til at gense alle ”gamle” skytter og nye skytter er meget velkomne.
Det er både spændende og meget, meget hyggeligt at deltage i disse skydninger.
Nærmere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam, tlf. 4848 0740.
Vel mødt.
Ole Raae Andersen
Skydeudvalgsformand
Tlf. 4921 0119
e-mail: raae1@mail.tele.dk
Bestyrelsen ønsker kredsens medlemmer
et Godt Nytår med tak for tilslutning til aktiviteterne i det forgangne år.


Storstrøms Kreds
Formand: Vakant

- :
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@gmail.com
Ordinær generalforsamling 2012

Tid:
Sted:
Indhold:
Tilmeld:
Pris:

Tirsdag den 6. marts kl. 1930 – ca. 2200
Skovsøgård, Skovsøvej 10-12, Slagelse
Generalforsamling jf. vedtægterne og derefter kammeratligt
samvær over den forlorne skildpadde
Til Holger senest den 1. marts 2012
Der erlægges den sædvanlige 20´er

Formandens beretning for 2011 (skrevet ultimo november 2011)

Medlemstal
Også i år har vores medlemstal ligget meget stabilt omkring de 60 (pr. ultimo november: 62). Det er meget tilfredsstillende.
Økonomi
Økonomien kører fortsat rigtig fornuftigt. Den planlagte sommerudflugt, som plejer at
koste lidt, blev aflyst, og resten har stort set været gratis og/eller dækket af ”deltager-20-eren”. Søren Nør vil senere fremlægge et flot regnskab – igen.
Partnere
Vi har - som i de foregående år - kunnet glæde os over helhjertet støtte fra hjemmeværnet, som – trods ændrede distriktsgrænser m.v. – har levet op til den flotte standard fra tidligere år. Tusind tak for det. Ligeledes har Søværnet i Korsør givet os en
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formidabel og yderst relevant orientering om Søværnets opgaver og situation ved udgangen af 2011 samt en ”hands-on” orientering om og rundvisning på vort nyeste
krigsskib. Vi er meget taknemlige. Uden ny paratviden er vi ilde stillet i hverdagen.
Det er dejligt, at der er forståelse for det i vore værn.
Aktiviteter
Der har – jf. ovenfor – været gode og væsentlige aktiviteter i 2011. Men desværre ikke helt så mange, som vi havde håbet og planlagt. Vi må snart igen ud og spørge vore
”kunder”: Hvad er det I vil have? (inden for formålsparagrafen, forstås).
Det planlagte foredrag om ”de slesvigske regimenter under 1. verdenskrig” den 18.
januar måtte aflyses pga. manglende tilmelding.
Vores håb om, at nogle medlemmer i april ville stille op med et foredrag om lokalhistorie i vore vestsjællandske provinsbyer under 2. verdenskrig, måtte vi også skrotte.
Der var ingen, der meldte sig. I stedet for gennemførte vi så foredraget om 1. verdenskrig, der var blevet aflyst i januar.
Sommerudflugten – som plejer at være velbesøgt – måtte også af lyses pga. manglende tilmelding. Vi ville have besøgt Garderhøjfortet i Jægersborg og udvalgte steder
af den københavnske Vestvold. Men det ville medlemmerne altså ikke, ærgerligt nok.
Det får os selvfølgelig ikke til at sætte os ned og være ”tøsesure”. Vi finder på noget
andet næste år.
Skydninger – både træning- og præmieskydning – er blevet gennemført som sædvanlig under kyndig og veloplagt ledelse af Holger og Søren Jørgen på banen ved Bredetved. De havde fortjent nogle bedre skytter, for resultatet af præmie-skydningen er
der ikke grund til at se nærmere på. Det var ringe, men det var vejret også.
Den 6. december gav Flådestation Korsør og 1. Eskadre som nævnt en formidabel
briefing om Søværnets situation lige nu og her. Det løftede stemningen og vidensniveauet nogle meter, så bestyrelsen og de øvrige deltagere kom trods alt ud af 2011
med fortrøstning.
Hvad kan vi så lære af det?
 Vintermånederne med mørke, kulde, glatte veje og snestorm er ikke gode til aktiviteter. Det er ikke lønsomt at tilrettelæge noget i december, januar og februar
 Sommerudflugten skal nok være lidt mindre militær og lidt mere social, så den
bedre halvdel får lyst til at deltage. Det vil vi se nærmere på.
 Vore medlemmer – de kære væsner – betaler deres kontingent, og mange deltager
også i de planlagte aktiviteter – men de er ikke meget for at bidrage med deres
store viden og kunnen. 60 medlemmer repræsenterer så stor viden og erfaring –
og evne til at formidle det – at der burde være basis for at få nogle gode foredrag
lokket ud af jer. Kom nu! Erkki Thrige kunne være en god rollemodel for jer alle
sammen.
Det kommende år (Skitse-AKOS)
Den 6. marts: Generalforsamling Skovsøgård – som vi plejer – kl. 1930 – dagsorden
efter vedtægterne – forloren skildpadde – derfor er tilmelding nødvendig
April (uge 15): Et foredrag om 9. april 1940 i Syd- og Vestsjælland, gerne med flere
indlæg og flere emner. Vi arbejder på sagen og modtager gerne gode forslag og tilbud
om medvirken.
Maj – august: Skydning som vi plejer på Bredetved samt
Sommerudflugt. Vi tænker på en tur til Andelslandsbyen Nyvang, som er blevet udvidet med bl.a. et museum for veje og broer. Tidspunkt: Tredje uge i august.
September-november: Et eller flere foredrag/virksomhedsbesøg/”Nationens tilstand”.
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Bestyrelsen
Der var lidt rod i afstemningen og reglerne ved sidste års generalforsamling.
Som jeg ”afkoder” referatet fra sidste år, så er status følgende:
Formand: (Hans Jürgen Jürgensen)
På valg for 2 år.
Næstformand (Sten Gildberg):
På valg for 2 år.
Forretningsfører m.m. (Holger Janns)
På valg for 2 år.
Kasserer (Søren Nør):
Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem (Mogens Røgind)
Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem (Sten Burild)
På valg for 2 år.
Suppleant (Tommy N. Andersen)
Ikke på valg
Revisor (Kaj Hansen)
Ikke på valg
Revisorsuppleant Tommy L.R.J. Pedersen
Ikke på valg
(men vedtægterne siger, at revisor og rev.suppleant skal være i ”utakt” så det vil
vedregulere ved at vælge Tommy igen)

:
Hvis vi ser bort fra en enkelt ungersvend (Søren Nør), så er gennemsnitsalderen i bestyrelsen er tæt på de 70. Det er vel egentlig repræsentativt for medlemskredsen,
som pr. definition er pensionister, men vi har dog også et mindre antal yngre medlemmer, primært fra Hjemmeværnet. Nu er 70 ingen alder, men derfra er der en tendens til, at det går ned ad bakke. Derfor må vi forudse, at bestyrelsen i en ikke alt for
fjern fremtid vil være slidt op. ”Rettidig omhu” fortæller os, at det er nødvendigt, at vi
supplerer os selv med nogle lidt yngre bestyrelsesmedlemmer. De kunne jo starte
som suppleanter (og deltage i enkelte bestyrelsesmøder for at se, hvordan ”vi plejer”). Det er ikke så svært. Men nye ideer og andre måder at se tingene på vil være
kærkomment. Frivillige bedes træde frem før generalforsamlingen.
Kontingentbetaling.
Ak ja! De fleste af os gør det jo rigtig fint. Men vi er da nogle – heriblandt formanden
– som glemmer det en gang i mellem. Der er enkelte, der har den opfattelse, at man
ikke skal betale kontingent før foreningsåret slutter og før de har modtaget mindst én
rykker fra kassereren. Forkert. Foreningsåret starter den 1. januar – altså før generalforsamlingen – og vi betaler forud, for ellers har vi i princippet ikke penge til vore aktiviteter. Det er derfor vi minder om det – med kontonummer osv. – i generalforsamlingsindkaldelsen. Så betal med det samme. Ellers skal stakkels Søren bøvle med og
have udgift af at udsende rykkere til de sædvanlige 15 i november 2012.
OK? Så gør det med det samme. Det koster stadig kun 150 kr. for et år:
Betal på vores konto i Danske Bank, Slagelse Afdeling,
Registreringsnummer 3511, konto nr. 3511 71 39 19
Og husk at anføre navn og ”kontingent 2012”.
Vi ses
H.J. Jürgensen, kredsformand


Fyns Kreds
Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV
 6594 2530 - : kfrim@hotmail.com
Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Ildfuglevænget 64, Hjallese, 5260 Odense S.
 4050 0793 - : e-t.lykke@cdnet.dk giro 903-4730

Generalforsamling afholdes på "Dannevirke" den 8. marts 2012. Særskilt indbydelse
udsendes.
Formanden og bestyrelsen ønsker medlemmer af FOUAT Fyn
en rigtig glædelig JUL og et godt NYTÅR.
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Tak for et rigtigt godt 2011 med især to dejlige udflugter.
Når dette skrives (10. november), er julefrokosten ikke afholdt - men den skal nok
blive god.
Vi ses til næste år, som ønskes ligeså fortrinligt som dette.


Sydjysk kreds
Formand: Oberstløjtnant J.E.E. Bro, Skovkrogen 36, Mølholm, 7100 Vejle.
 7583 3548 - : ilbro@mail.dk
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia.
 7556 2992 - : oevonholck@gmail.com

Siden sidst
Har bestyrelsen arbejdet hårdt; men der er stort set ikke sket andet, end at forretningsføreren har skiftet e-mail adresse (se ovenfor.)
Kommende arrangementer.
Kredsen afholder Ordinær Generalforsamling i
Officersmessen på Ryes Kaserne, Fredericia,
onsdag den 7. marts 2012 kl. 10.30
Dagsorden i.h.t. Foreningens vedtægter.
Program:

10.00 – 10.30: Ankomst, velkomst og formiddagskaffe
10.30 – 11.45: Generalforsamling i officersmessens konferencelokale.
(Damerne hygger sig i dagligstuerne)
11.45 – 13.15: Frokost-buffet i Officersmessen (kuvertpris oplyses senere)
13.15 – 15.00: Foredrag og spørgeperiode … (meddeles senere) …
(Incl. kaffepause)
15.00 – 16.00 Messen er til rådighed for hyggeligt samvær.
Glædelig Jul og Godt Nytår!


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@adr.dk
DØDSFALD

Major Knud Preben Ankjær Andersen, R,
tabte kampen mod kræften og døde 16. november 2011 og han blev begravet fra
Vodskov Kirke den 22. november 2011. Kredsens fane var til stede ved begravelsen.
ÆRET VÆRE HANS MINDE.
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Bowlingresultat

Mandag den 21. november 2011 afholdtes pokalkamp.
Kaptajn Jes Reiner Pedersen genvandt titlen som pokalmester med 328 p, tæt fulgt af
MJ Gunnar Albrechtsen med 311 p, derefter i rækkefølge MJ Mogens Gundersen med
296 p, fru Tove Søndergaard med 260 p, KN Leif Nygaard med 237 p, KN Villy Egebo
med 206 p, MJ Kjeld Kjeldsen med 190 p, KN Villy Nielsen med 184 p, og KN Erik
Christensen med 181 p.
Pokalen overrækkes vinderen mandag den 19. december 2011 umiddelbart efter bowlingens afslutning kl. ca. 1100.
Herefter pause til mandag den 9. januar 2012.
Hjemmeværnets traditionelle nytårsgudstjeneste

afholdes torsdag den 12. januar 2012 kl. 1930 i Budolfi Kirke Aalborg.
Brevene med indbydelser m.v. er udsendt til de berørte foreninger.
Kredsens fane påregnes indgået i faneborgen.
Generalforsamling

Kredsen afholder den ordinære generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012 kl. 1800
i Gildeborgen, Rafn Alle 1.
Den tentative timeplan ser således ud:
 Kl. 1800 – der mødes i opholdsstuen – fanen føres ind – formanden
byder velkommen.
 Kl. 1815 – generalforsamling i Laugstuen (kælderen), pårørende
forbliver i opholdsstuen.
 Kl. 1900 – middag i spisestuen
 Kl. 2000 – foredrag om Grønland ved tidligere informationschef ved
Nuuk Kommune Jesper Hansen Øland.
 Efter foredraget kaffe og brød, hvorefter der vil være mulighed for
spørgsmål og supplerende spørgsmål.
 Middag + kaffe ca. kr. 100. Drikkevarer kan købes.
Nærmere vil tilgå.
På generalforsamlingen vil gerne bede medlemmerne tage stilling en tur til hovedstaden med et besøg på Tøjhusmuseet m.m.
Der skal tages stilling til
- Hvornår skal det være?
- Hvordan kommer vi derover? – fælles med DSB, bus evt. privat kørsel
- Underbringelse + faglig tjeneste – hotel, vandrehjem – KFUM soldaterhjem.
Vi vil forsøge at fremskaffe et økonomisk overslag, så vi kan forelægge det på generalforsamlingen.
Kredsen vil som sædvanlig, og under ledelse af Jes Reiner Pedersen, gennemføre vores traditionelle forsommer udflugt. Nærmere vil tilgå.
KREDSENS ØNSKER ALLE VORE MEDLEMMER MED FAMILIE
EN GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR 2012.
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Godt gået, dansk politi


Næsten tre år efter våbenrøveriet mod Antvorskov Kaserne er det nu lykkes politiet at
finde frem til de sidste stjålne våben.
Sent om aftenen tirsdag den 22. november
fandt politiets særlige bandeenhed Task Force Øst frem til i alt 40 militære våben på den
københavnske vestegn i Brøndby.
Våbnene består af geværer af mærket M 95 og M96, samt syv pistoler af mærket
Neuhausen og to granatkastere. De stammer alle fra røveriet på Antvorskov Kaserne
den 4. januar 2009 og er nu beslaglagt.
"Nu mangler vi ikke flere våben fra røveriet, så i Task Force Øst er vi meget tilfredse
med aktionen. Beslaglæggelsen er sket som led i politiets særlige indsats på våbenområdet," fortæller vicepolitiinspektør Lisbeth Jessen, Task Force Øst.
Godt gået!



Hvorfor mangfoldighed i Forsvaret
Hvorfor mangfoldighed? Det er det afgørende spørgsmål, som enhver med ambitioner
om at øge mangfoldigheden i en virksomhed skal kunne svare på.
Inden for Forsvarsministeriets område – som dækker ca. 17 % af det samlede antal
ansatte i staten – er der mange gode svar på netop det spørgsmål. Uanset om det er
hjemme i Danmark eller under fremmede himmelstrøg, giver en bredt sammensat
gruppe af medarbejdere også et bredere spektrum af kompetencer til at løse opgaverne. Mangfoldighed er både alder, køn, politisk overbevisning, etnicitet og meget
andet.
Selvom der er gjort meget, vil Forsvaret fortsat nytænke og kontinuerligt ændre sig
for at høste de fordele, som mangfoldighed giver.
Forsvarsministeriets område har i en lang
årrække arbejdet med tiltag, der skal
fremme mangfoldighed, og er i flere sammenhænge blevet fremhævet som det gode
eksempel. F.eks. har Beredskabsstyrelsen i
2007 fået MIAPRISEN, der gives for at arbejde med mangfoldighed i arbejdslivet, og
Forsvaret har i 2011 modtaget samme pris
(omtalt i Meddelelser nr.174). På trods af de
gode intentioner viser tallene dog, at der
forsat er store udfordringer.
Med et fremtidigt arbejdsmarked med færre
hænder og en stærk bevidsthed om styrken
ved mangfoldighed har vi ikke råd til, at væsentlige grupper i befolkningen fravælger
f.eks. de militære stillinger.
Det er således nødvendigt, at rekrutteringen ikke alene når ud til mænd, men også til
kvinder og etniske minoriteter. Det giver en større talentmasse at rekruttere fra.
Mangfoldighed skal være en grundlæggende værdi for alle myndigheder inden for For-
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svarsministeriets område. Mangfoldighedspolitikken gælder derfor for hele området.
Denne politik står på skuldrene af de mange tiltag, der allerede er foretaget, og skal
ses som en levende politik. Det betyder, at kommende initiativer skal udvikle sig i takt
med de behov og udfordringer, der løbende opstår. Det primære fokus er lige nu
kvinder og etniske minoriteter. Det er her, man ser den største udfordring, men også,
hvor man kan få den største gevinst. Fokus vil med tiden kunne ændre sig, og på sigt
vil udfordringer som f.eks. alder eller de kvindedominerede fag kunne blive nye prioriterede områder.
Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik sætter fokus på værdien af mangfoldighed
i opgaveløsningen, hvor forskellighed bliver en ressource og medvirker til, at opgaverne løses bedre.
Mangfoldighed betyder forskellighed. En mangfoldig arbejdsplads er en arbejdsplads,
hvor forskelligheden accepteres og bruges som en styrke. Det betyder også, at alle
mennesker uanset køn, alder, hudfarve, politisk og religiøs anskuelse, seksuel orientering, national, social og etnisk oprindelse skal have lige muligheder. Forsvarsministeriets mål med mangfoldighedspolitikken er, at den enkelte myndighed og enhed inden
for ministerområdet skal arbejde med mangfoldighed baseret på de samme principper.
Denne politik skal føre til øget mangfoldighed ved at
• sætte værdien af mangfoldighed på ledelsens dagsorden.
• koordinere en strategisk mangfoldighedsindsats.
• særligt styrke mangfoldighedsindsatsen i forhold til rekruttering, fastholdelse og karriereudvikling af kvinder og etniske minoriteter.
I forbindelse med udmøntning af det nuværende forsvarsforlig laves en undersøgelse
af værnepligtens fremtid, herunder eventuelt kvindelig værnepligt. Muligheden for at
gøre det obligatorisk for kvinder at møde til Forsvarets Dag, når de fylder 18 år, vil
også blive undersøgt. Undersøgelsen ventes færdig i 2013.



Kilde: FORSVARSMINISTERIET april 2011

Fornyet hjemmeside
Vores webredaktør har gjort sig umage med at forny hjemmesiden www.fouat.dk.
Formålet med hjemmesiden er at skabe og vedligeholde et supplerende middel til
kommunikation til medlemmerne fra kredsbestyrelserne og sammenbinde foreningen
med det brede spekter af forsvarsorienterede hjemmesider, der findes på nettet.
Hjemmesiden er således et tilbud til medlemmerne om kunne ajourføre sig i en
mængde forsvarsrelateret stof.
På hjemmesiden findes et arkiv med de seneste mange numre af Meddelelser og som
nævnt links til mange spændende og relevante opslag.

Om siden
Redaktion af Meddelelser og hjemmesiden www.fouat.dk er parallelle. Det er naturligvis, fordi der kun bør være uoverensstemmelse mellem tekst og oplysninger i de to
medier, når der sker ændringer til det tidligere oplyste. Sådanne ændringer til hjemmesiden leveres til redaktør Mogens Pedersen og/eller webmaster Peter Thomsen fra
Fællesstyrelsen eller kredsbestyrelserne.
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Hjemmesiden opdateres efter behov dog altid i forbindelse med udgivelsesterminerne
for Meddelelser.
Ideer til forbedringer og kommentarer til hjemmesiden er meget velkomne. Send disse til redaktør Mogens Pedersen og webredaktør Peter Bjørn Thomsen (se side 4)


Kamppausekompagniet ved Gardehusarregimentet
Kamppausekompagniets oprettelse som selvstændigt kompagni under regimentet,
blev den 26. oktober fejret med en mindre parade og efterfølgende brunch på Antvorskov kaserne. Chefen for Gardehusarregimentet oberst Tommy M. Paulsen samt mange militære og civile samarbejdspartnere var mødt til paraden for dermed at fejre
Danmarks første enhed for fysisk og psykisk sårede soldater.
Kamppausekompagniet skal fungere som en integreret del af GHR og har til opgave at
give regimentets fysisk og psykisk sårede soldater en hverdag, der gør dem klar til at
genoptage den militære tilværelse eller finde udfordringer i en civil tilværelse.
Dagligdagen i den nye enhed vil rummer en række opgaver som f.eks. vedligeholdelse
af våben, fysisk og mental træning med henblik på at ”komme ovenpå” igen. Desuden
praktiske opgaver, bl.a. med at opbygge Tøjhusmuseets Afghanistan-udstilling, kørsel
for kollegaer til og fra andre jobs.
”Det væsentligste er, at opgaverne skal have et reelt formål. Det er ikke bare beskæftigelsesterapi”, fastslår kompagnichefen kaptajn K.L. Hansen.
Der er knyttet fysioterapeuter, idrætsledere og psykologer til kompagniet. Desuden
trænes i en speciel åndedrætsteknik (SMART-terapi), der skal give en bedre nattesøvn. Noget mange har brug for.

Begrebet kamppause benyttes, fordi de ansatte i kompagniet alle skal kunne udsendes
igen. De er blot ikke klar på nuværende
tidspunkt. Man forventer, at en tredjedel
udsendes, en tredjedel får et andet job i
forsvaret mens resten finder sig tilrette i et
civilt job udenfor forsvaret.
Ved oprettelsen var der 50 tidligere udsendte soldater M/K tilknyttet kompagniet, heraf
var 15 fysisk skadet og resten bar på psykiske men. Tilknytningen til kompagniet vil
være individuelt og dermed meget varieret.

Kompagniets kvartermærke bærer foruden GHR
regimentsmærke Fugl Føniks, der er symbol på
genopstandelse og udødelighed.

Gift dig aldrig for pengenes skyld. Det er altid billigere at låne.
Oprindelse: Skotsk ordsprog
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Kampuniform M/11 kommer i multiterræn mønster
Det er nu besluttet, at det danske forsvar vil ændre mønstret på den eksisterende
M/84. Det nye mønster bliver det såkaldte MultiCam system, der medfører, at den
samme uniform slører soldaten godt - om så det er i skov eller ørken.
Det er snart slut med at se danske soldater i kampuniformer med forskelligt mønster.
M/01 ørkenuniformen samt M/84 står til at blive ændret, så der fremover kun vil findes en let og en tung M/11 kampuniform i multiterræn mønster. Ændringen sker efter
et operativt behov, hvor soldaterne i Afghanistan færdes i en række forskellige terrænformer.
Det nye mønster er et multiterræn mønster også kaldet MultiCam, og det er et koncept, der oprindeligt blev udviklet til US Special Operations Forces (SOF).
Sløringseffekt i forskelligt terræn
Det nye mult terræn slørings system giver sløring, uanset om soldaten bevæger sig i
lys sandørken, klippe eller bjerglignende terræn, frodigt bevokset terræn eller i bebygget område.
- Det nyudviklede sløringsmønster gør, at man falder mere naturligt ind i omgivelserne, og det gælder for cirka 80 procent af alle de terrænformer, der findes. Såvel amerikanerne, briterne samt australierne har valgt at gå over til multicam systemet, og
det samme vil det danske forsvar gøre, siger major Thomas Nico Jørgensen, som er
chef for Udrustningssektionen i Forsvarets Materieltjeneste.
Løbende forbedringer af M/84
- Mange tror, at kampuniform M/84 ikke har forandret sig siden introduktionen i 1984,
men det er slet ikke den samme uniform som dengang. M/84 er løbende blevet udviklet med bl.a. membraner på den øverste del af torsoen, langs forsiden på benene, og
der er kommet knæbeskyttelse til.
- I dag er der kun lidt bomuld i uniformen, og dermed suger den ikke så meget vand.
Så der er sket en markant udvikling af M/84, og den er i dag på højde med, hvad andre lande bruger, siger Thomas Nico Jørgensen.
- Vi mangler nu de sidste test, som vil vise, om det nye sløringsmønster kan leve op
til vores krav, og derefter skal vi have nuværende producent af M/84 til at ændre farven på eksempelvis snører, knapper, bånd og spænder. Der er cirka 12 måneders leveringstid, så overgangen til den ændrede uniform vil forventeligt ske, så ISAF 15 og
16 kan iklæde sig uniformen i 2013.

Vinteren er læsetid.
Bogliste
Få inspiration til at dykke ned i spændende krigsberetninger fra 2. Verdenskrig på Litteratursidens liste med krigs- og soldaterromaner fra 1980 og frem
– se listen på www.litteraturliste.dk/lister
Baklánov, Grigórij
En fodsbred jord, 1986.
En gruppe russiske soldaters daglige tilværelse under tyskernes angreb og i kamppauser, mens de holder et brohoved ved floden Dnestr sidst under 2. verdenskrig.
Collins, Max Allan
Saving private Ryan, en roman, 2008.
Under invasionen i Normandiet i 1944 bliver en gruppe amerikanske soldater sendt på
en nærmest selvmorderisk aktion bag fjendens linjer for at finde menig Ryan, som af
humanitære grunde skal reddes for enhver pris.
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Collins, Max Allan
Windtalkers: roman, 2002.
Under Stillehavskrigen bliver Joe Enders udset til at være bodyguard for Ben Yahzee,
navajoindianer og kodeekspert. Ben må ikke falde i japanernes hænder, for han kender alle de amerikanske koder.
Deighton, Len
Farvel Mickey Mouse, 1984.
Om en eskadrille amerikanske jagerpiloter stationeret i Sydengland under luftkampene over Nazi-Tyskland mod Luftwaffe under anden Verdenskrig
Deighton, Len
Natangreb, 1993.
En eskadrille bombere skal i 1943 foretage et angreb på industribyen Krefeld ved
Ruhr. Målet fejlmarkeres, og i stedet bombes den lille by Altgarten.
Gregor, Manfred
Broen, 1988.
7 nylig indkaldte tyske gymnasiaster forsøger i 2. verdenskrigs sidste dage at forsvare
en bro mod amerikanske troppers angreb. Kun en overlever.
Higgins, Jack
Stormvarsel, 2007.
I august 1944 forsøger nogle strandede tyske søfolk at føre et gammelt sejlskib fra
Brasilien til Tyskland.
Hove, Peder
Den lange vej, 1993.
Under 2. verdenskrig skydes RAF-piloten Jørgen Thalbitzer ned over Frankrig og sendes i tysk krigsfangelejr. Efter en eventyrlig flugt kommer han til Danmark og vil videre til Sverige og England.
Jones, James
Den tynde røde linie, 1999.
Krigens vanvid og tilfældighed skildres hudløst og uden glorificering i denne roman om
en gruppe amerikanske soldater, der unge, uerfarne og uden kamptræning sættes ind
i de blodige kampe mod japanerne på Guadalcanal i 1942
Koontz, Dean R.
Kellys bro, 1994.
Efter invasionen i Frankrig skal en amerikansk major bevogte en bro bag fjendens linier. Det er imidlertid en umulig opgave, for hans ingeniørtropper er halvskøre og
stressede.
McCain, Charles
En retskaffen tysker
Vi følger den unge søofficer Max Brekendorf fra hans første krigskommando over tjenesten som u-bådskommandant indtil han i slutningen af krigen befinder sig langt fra
havet berøvet de fleste af sine illusioner
Nekrasov, Viktor
Fronten går ved Stalingrad, 1983.
En skildring af tilværelsen for et russisk ingeniørkompagni i forreste frontlinje under
det blodige afgørende slag om Stalingrad i 1942.
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Reeman, Douglas
Klar til kamp! 1982.
En lille engelsk eskadre bliver under 2. verdenskrig sendt til Sortehavet for at hjælpe
russerne under den store offensiv mod tyskerne i 1943

Tout, Ken
Kampvogn i krig, 1990.
Dramadokumentarisk beretning om en af 2. verdenskrigs træfninger i Normandiet i
1944, om forberedelser og overvejelser forud for slaget og om selve kampvognsoffensiven.
Tamelander, Michael
Dambusters: historien om Operation Chastise, 1943, 2010.
Roman om englændernes bomberaid mod den tyske industri i maj 1943 under oberstløjtnant Guy Gibsons ledelse.

Motion med indhold
Geocaching er en forholdsvis ny, spændende, verdensomspændende sport med
skattejagt for GPS-brugere. Lige noget
for "børn" i alle aldre” og en glimrende
undskyldning for at tage en tur et eller
andet sted hen., hvor man ved hjælp af
en GPS-modtager finder "skatte", som er
placeret over hele verden.
Turen starter foran computeren hvor man
på Geocaching.com eller Geocaching.dk
finder koordinaterne som man taster ind i
GPS'en. Der finder man også en beskrivelse af stedet og et hint til, hvor man
finder "skattekisten". Skattekisten er typisk en 0,5-2 liters boks, enten en genbrugt dåse/boks fra yoghurt, is eller lign.,
en tupperware-boks eller en ammunitionskasse fra et militært overskudslager.
Man medbringer nogen små ting til at bytte med, så man tager en ting og lægger en
ny ting i de kasser man finder. Det kan være en hoppebold, en lup, et par nye strømper, en lille lygte, en æske tegnestifter eller lign. af værdi 5-10 kr. Man kan også være heldig at finde en geocoin eller en Travel Bug. Nogle cachere (dem som går på
skattejagt) lægger også et signatur-item: En lille ting som de lægger i alle de cacher
(kasser), som de finder. Det kan være en lille mariehøne, en glasdelfin, en golftee,
osv. Nogle går meget op i at være den første, der finder en nyudlagt cache. I de fleste
cacher er der et FFC, "first finder certificate".
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Der må ikke lægges madvarer, blomster eller andre ting som kan til trække dyr eller
mugne. Alkohol, fyrværkeri, cigaretter eller ting som er strafbare må heller ikke lægges.
I cachen findes også en logbog som man skriver i, og på nettet logges fundet på koordinatsiden (Geocaching.com), når man er kommet hjem igen.
Skattejægerne er en blandet flok: der er pensionister som får et mål med søndagsturen. Der er småbørnsfamilier hvor det store er at finde skatten. Der er de unge fyre,
som står op midt om natten for at blive den første der finder en ny cache.

Geocaching blev muligt da selective availability i GPS-systemet blev slået fra 1. maj
2000. Den første dokumenterede cacheplacering skete den 3. maj 2000, foretaget af
Dave Ulmer fra Beaver Creek i Oregon. Placeringen blev offentliggjort på Usenet nyhedsgruppen news://sci.geo.satellite-nav. Den 6. maj var cachen blevet fundet to
gange, og logget en gang (af Mike Teague fra Vancouver i Washington).
Pr. 25. oktober 2010 findes der 1.223.774 geocaches gemt i over 222 lande, registrerede på forskellige hjemmesider der har geocaching som emne.
Antal









cacher i Danmark
Marts 2007: 2.900 caches.
Maj 2008: Over 6.000 caches.
December 2008: over 8.400 caches.
April 2009 over 9.100 caches.
Juni 2009: 10.017 caches.
September: 2009: 11.237 caches.
November: 2009 11.561 caches.
25. Oktober 2010: 15.618 caches
Find nærmeste cache:

(http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?country_id=57)


2 blondiner var i skoven for at lede efter et juletræ .
Efter et par timer hvor de havde frosset godt og grundigt , siger den ene : -Nu
gider jeg fanneme ikke mere , jeg tager sgu' det næste træ uanset om det er
pyntet eller ej !!
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Danmark skal til fodbold EM i Polen og Ukraine i 2012
Ukraine – hvad er det for et land?
Interview med Michael Borg-Hansen,
Danmarks ambassador i Kiev siden 2009.
Kilde: www.udvikling.dk

Hvad må man ikke gå glip af i Ukraine?
“Det er et meget stort land. Jeg vil fremhave tre byer: Hovedstaden Kiev, Lviv i det
vestlige Ukraine og havnebyen Odessa. Lviv var frem til Første Verdenskrig (under
navnet Lemberg, red.) en del af Østrig, og byen minder om Wien og Prag. Odessa er
præget af slægtskabet til Middelhavsområdet. Desuden kan jeg anbefale at tage med
en af de store flodbade, der forer ned mod varmere egne. Halvøen Krim har bade
subtropiske strande, bjerge og steppe, og den er ved at omstille sig fra Sovjettidens
infrastruktur med sanatorier og ungdomslejre.”
Hvilken begivenhed kan man glæde sig til?
“Årets store begivenhed er påsken. Ukrainerne er meget religiøse, og de mener, at
påsken indeholder det centrale budskab i kristendommen. De maler påskeæg, lægger
dem i en kurv og tager hen til den nærmeste kirke. Her er der smuk sang, og præsten
velsigner æggene og forkynder, at Kristus er opstanden.”
Hvor kan man få indblik i landets historie?
“Som turist kommer man højst sandsynlig til Kiev, som var centrum i dannelsen af
den første slaviske stat i Europa for over 1.000 år siden. Her kan man stå og se ud
over floden Dnepr og forestille sig vikingeskibene komme sejlende. Kiev er Ukraines
historiske og åndelige centrum.”
Hvilke fejl begår udlændinge ofte?
“Man skal ikke bilde sig ind, at man kan klare sig med engelsk. Det er en god ide at
hyre en tolk, og det er nemt. Eller man kan rejse i en gruppe.”
Hvad kan Danmark lære af Ukraine?
“Ukraine er en blind plet på vores landkort. Det ligger kun to timers flyvning borte, og
vi har Polen som falles nabo. Ukraine er andet end Tjernobyl og hungersnøden i
1930’erne. Ukrainerne vil gerne med i EU og har samtidig en stor selvfølelse. Vi kan
lære, at selv om vi er tvunget til at vare udadvendte, skal vi ikke blive helt væk i globaliseringen. Er det ikke, som om vi nogen gange glemmer vores værdier?”
Ukraine
 Har et areal på 603.700 kvadratkilometer og en befolkning på cirka 46 millioner
indbyggere.
 Blev uafhængigt efter Sovjetunionens opløsning i 1991 og har også varet selvstændigt i tidligere tider.
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Er et demokrati. Der har varet strid om, hvorvidt den økonomiske orientering
skulle vare mod Vesten eller mod Rusland.
Nummer 8 på ranglisten over verdens førende turistmål. Den høje placering
skyldes næsten udelukkende russere, som fortsætter traditionen fra Sovjetæraen med at tage på ferie på halvøen Krim i Sortehavet.

Tal i vrede og du kommer til at holde den bedste tale,
du nogensinde har fortrudt.
(Winston Churchill)
Praktiske oplysninger
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: Tidligere tjenstgørende officerer af linien og reserven
og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret.

Om Meddelelser
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.
Efter redaktørens skøn og valg optages tekster fra andre medier med relevans for foreningens
medlemmer.

23

Input til bladet kun pr. e-mail
Indlæg sendes pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes deadline overholdt. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage
indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten.
E-mails sendes til redaktørens private adresse – se side 2.


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

Hvad
Nytårsgudstjeneste
Bowlingstart 2012
Nytårsgudstjeneste
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Generalforsamling
Generalforsamling
Generalforsamling
Foredrag
Generalforsamling
Foredrag
Generalforsamling
Repræsentantskabsmøde

Hvem



Hvor

Kastellet
Nordjysk
Nordjysk
København
København
København
København
Midt- og Vestsjælland
Sydjysk
København
Fyn
København
Nordjysk

Kastellet
Lindevangen
Budolfi
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Kastellet
Skovsøgård
Ryes Kaserne
Kastellet
Dannevirke
Kastellet
Gildeborgen

Fællesledelsen

Højstrup

08012 - 1400
091212 - 1000
120112- 1930
120112 - 1900
260112 - 1900
090212 - 1900
230212 - 1900
030312 - 1930
070312 – 1030
080312 – 1900
080312 - xxxx
230312 - 1900
270312 - 1800
270312 - 1000

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser
Deadline

Deadline
Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

182
183
184
185
186

(Marts - april 2012)
(Maj - juni 2012)
(Juli – august 2012)
(September – oktober 2012)
(November– december 2012)

010212
010412
010611
010811
011011

Tilstræbes udsendt:

250212
250412
250612
250812
251012

Tryk
Forsvarets Trykkeri
Flådestation
Korsør
Redaktionen afsluttet den 2. december 2011
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