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Forsidebilledet:
Den 4. maj 1945 klokken 18.30 underskrev tyskerne kapitulationen i Montgomery’s hovedkvarter på Lüneburger Heide. Klokken 20.36 blev der meddelt på det danske nyhedsprogram på BBC, at Danmark var befriet. Meddelelsen om, at tyskerne havde overgivet sig,
kom altså den 4. maj 1945 om aftenen. Kapitulationen trådte først i kraft den 5. maj klokken 8 om morgenen. Og det blev fejret på mange måder.
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Dette nummer af Meddelelser …… er et ”temanummer ”
Dette nummer af Meddelelser indeholder ud over et referat fra Repræsentantskabsmødet på
Fyn en række artikler om besættelsestiden. Der er altså tale om et lille temanummer over
emnet 2. Verdenskrig.
Mit udgangspunkt for at vælge dette emne, er bl.a. at vi nu igen skriver maj måned. Den
måned Danmark atter blev et frit land for 67 år siden. En anden grund er, at det vel efterhånden er de færreste af dette blads læsere, der har personlige erindringer om besættelsestiden.
Med min egen alder – 74 år i juli – har jeg enkelte erindringer, der står skarpt i min bevidsthed. Jeg husker en flytning i 1942 fra en lille by ved Fakse Bugt – Vindbyholt – hvor vi
boede de to første år; min far var ansat ved politiet. Nu kom vi til en rigtig by, Slagelse, hvor
alt var større og anderledes ikke mindst med Hovedvej 1 tværs igennem byen tæt ved mit
hjem - og så var der krig i Europa, dog ikke så markant her til lands som andre steder.
Nævnt i flæng husker jeg timerne i ejendommens kælder under luftalarmerne, et stort tysk
militært musikkorps, som gik gennem bymidten, nedskydningen på den stikker, der måtte
undgælde for mordet på Kaj Munk (jeg kan endnu se en blodpøl i rendestenen tæt ved vores
bopæl) og ikke mindst den 19. september 1944, hvor dansk politi blev sat ud af spillet:
Min far indhentede mig og nogle kammerater, der var vej til en forretning, hvor vi kunne købe små medaljoner i kæde med vores navn indgraveret. Det nåede jeg aldrig. På vej tilbage
til barndommens gade fortalte min far, at vi skulle ud på meget lang køretur (Jeg havde den
sommer fået min første cykel), som skulle slutte i Lundby syd for Næstved hos min morfar og
mormor. Vi slap altså væk ad de små veje, mens tyskerne fik fat i flere af min fars kollegaer,
dog primært blandt dem, der på det tidspunkt var kursister på politiskolen i København.
Under jorden
Min far tilbragte vinteren 1944-45 som landbrugsmedhjælper hos gode mennesker på Køgeegnen, hvor mange aftener gik med at klargøre nedtagne engelske våben. Enkelt gange cyklede han aftentur fra Lille Skensved til Lundby for at besøge os – en tur på ca. 50 km
tur/retur.
Befrielsen husker jeg ved, at jeg den 5.
maj om morgenen vågnede – i øvrigt med
fåresyge – og spurgte: ”Hvorfor er flagret
oppe og hvor er mor?” Svaret var indlysende med hensyn til flaget. Min mor var
rejst hjem til Slagelse dagen før for at
være dér, når det hele sluttede. Også min
far var kommet hjem til omegnen af Slagelse, hvor flest mulige af de politifolk, der
var ansat i byen, var blevet kaldt sammen.
Herfra er resten kendt stof for de fleste.
Jeg håber, at artiklerne i dette nummer af
Meddelelser, som jeg som sædvanlig har
”stjålet rundt omkring” har læsernes interesse. I de fleste tilfælde har de hidtil været ukendt stof for mig selv i denne form.
Skulle andre ligge inde med og have lyst til
at delagtiggøre os andre i selvoplevede
hændelser – ikke kun vedr. besættelsestiBilledet viser Hovedvej 1
den – ved I, at ”alle er velkommen i disse
gennem Slagelses bymidte,
spalter”.
som den så ud under besættelsen.
Bemærk den udbombede
Mogens Pedersen
forretning i baggrunden.
Redaktør

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

Generalforsamling 2012.
I overensstemmelse med foreningens vedtægter, tillæg A, afholdt kredsen generalforsamling den 23. februar i Kastellet kl. 1900 med i alt 26 fremmødte medlemmer.
Forud for denne påhørte medlemmerne stående formandens mindeord over de i 2011
og i januar 2012 afdøde medlemmer. (Se referat af repræsentantskabsmødet 27.
marts 2012)
Bestyrelsen havde anmodet Lars Fynbo om at påtage sig hvervet som dirigent, hvilket
forsamlingen kunne tilslutte sig. Lars Fynbo konstaterede således indledningsvis, at
alle formalia vedr. generalforsamlingen var i orden.
Formanden (JL) kunne i sin beretning se tilbage på det forgangne års forløb (2011)
med tilfredshed, hvilket bestyrelsen havde givet sit mandat til. Den fra før 1997 lagte
linje med otte foredrag i månederne okt.-nov. og jan.-feb., klipfiskfrokost, forårsekskursion og stiftelsesfest har en stadig og endda stigende tilslutning. Til foredragene
var der i gennemsnit 37 tilhørere. Rundvisningen i maj måned på museumsfregatten
Peder Skram v/KA Niels Mejdal gav ligeledes en god oplevelse.
Sommermånederne var helliget skydning på pistol på banerne ved Sjælsø. Meget tilfreds kunne formanden for skydeudvalget (ORA) se tilbage på årets ni skydninger,
hvor i alt 20 skytter deltog i gennemsnit 14 pr. gang. I Landspræmieskydningen opnåede kredsen årets førsteplads og besatte hertil både 1. og 3. pladsen. ORA udtalte
sin påskønnelse af den faglige indsats fra flere skytters side og af den gode service og
bistand depotet yder.
Dirigenten kunne konstatere, at årsberetningen blev taget til efterretning.
Det er bestyrelsens linje, med forbehold af at det offentlige udbud af etablissementsdrift tillader det, at fastholde traditionen.
Kassereren (KMO) fremlagde og kommenterede det reviderede regnskab, som udviste
en fornuftig anvendelse af året 2011 rådige midler. Regnskabet blev uden tøven og
indvendinger godkendt.
Med det derefter fremlagte budgetoverslag måtte KMO varsle visse justeringer for
2012 for at opretholde kredsens niveau. Bestyrelsen fastholdt årskontingentet på kr.
150.- også for 2013.
Kredsens medlemstal pr. 1. januar udgjorde 115.
Efter gen- henh. nyvalg fik bestyrelsen følgende sammensætning med angivelse af
respektive perioder i parentes:
Jørgen Larsen, formand (2013)
Hans A. Schrøder, næstformand, referent (2014)
Per Brix-Knudsen, forretningsfører (2014)
Keld Meier Olsen, kasserer (2013)
Ingrid Daege, bestyrelsesmedlem (2013)
Ove Nordly, bestyrelsesmedlem (2013)

Erling B. Flebbe, bestyrelsesmedlem (2013)
Jørgen Houlberg Nielsen, bestyrelsesmedlem (2014)
Ole Raae Andersen, formand for skydeudvalget (2014)
Jørgen Dam, skydeleder (2013)
Bo Madsen, revisor (2014)
Finn Asmussen, revisor (2013)
Bestyrelsen vælger ikke suppleanter.
JL orienterede herefter om kredsens oplæg til repræsentantskabsmødet vedr. kransenedlæggelse i Kastellet på FOUAT Stiftelsesdag, udnyttelse af Hjemmesiden, anvendelse af tidligere bevilget kr. 5.000 til Veteranhjemmene, mm.
Afslutningsvis takkede forsamlingen med applaus Lars Fynbo for vel gennemført dirigenthverv.
JL rettede som formand en tak til Flemming Behrndtz og Flemming Iversen, der begge
efter flere års virke ikke ønskede genvalg, hvorved JL kunne byde nye medlemmer
velkommen på posterne.
Efter generalforsamlingen var der er par indslag fra vore medlemmer.
Først fortalte Knud Rasmussen om den glæde, det havde været for ham, at skrive sine erindringer. Det kunne han godt anbefale. Han skrev dem først og fremmest, fordi
han havde lyst til det. Titlen var: Fra skovmand til koldkriger med undertitlen: Fragtmenter fra et langt liv.
Første halvdel omfattede barndom og ungdom, familien og hans uddannelse til skovfoged ved Silkeborg Skovdistrikt.
Anden halvdel omfattede hans militærtjeneste. Han blev indkaldt til Hærens Flyvertropper på Værløse i 1949. Så fulgte uddannelsen ved Forsvarets Gymnasium og Hærens Officersskole. I flyvevåbnet forrettede han tjeneste ved jordforsvaret og siden
ved de jordbaserede luftforsvars-raketter af typen NIKE og HAWK. Derefter fulgte perioder i Flyverkommandoen og en række chefstillinger herunder chef for Flyvevåbnets
Sergent- og Reserveofficersskole.
Så havde Louis Thomsen og Bo Madsen stykket en DVD sammen med fire forskellige
emner. Først en ’reportage’ af stormfuglenes problemer med landbaserede starter og
landinger ledsaget af flyvetekniske speakerkommentarer. Derefter fulgte en række
filmoptagelser af nogle af menneskets første og mildest talt mislykkede forsøg på at
flyve. Så så/genså vi det kendte interview med den stærkt berusede trafikflyver, som
understreger sit store ansvar for de mange passagerer. Forestillingen sluttede med en
munter amatørsmalfilm, som Bo Madsen og hans kollega Lasse Ejming havde optaget,
da de var kadetter på Flyvevåbnets Officersskole. Den skildrede på gammeldags
stumfilmmaner kadettens mange genvordigheder og har sikkert vakt jubel ikke mindst
efter en julefrokost.
Hans A. Schrøder
Foredragssæson 2012-I
Torsdag den 12. januar skulle general Knud Bartels have foredraget om slaget ved
Waterloo. Generalen måtte imidlertid melde afbud, fordi hans tiltrædelse som formand
for NATOs Militærkomite var blevet fremrykket, idet hans forgænger i dette embede
med kort varsel var blevet udnævnt til forsvarsminister i Italien. I stedet havde generalen sikret sig, at generalløjtnant Kjeld K.H. Hillingsø var villig til at overtage opgaven.

Kjeld Hillingsø indledte med at gennemgå styrkemålene for de franske, engelske og
preussiske styrker, som deltog i slaget. Trods forskel i størrelse var de organiseret
nogenlunde på samme måde. Hovedstyrkerne bestod af infanteri, kavaleri og artilleri.
Infanteriet var bevæbnet med musketter. Man marcherede frem på tre geledder i
marchkolonne, hvorefter man foldede ud, så alle stod med front mod fjenden. De forreste knælede og afgav en samtidig salve, hvorefter de rykkede tilbage og genladede,
medens andet geled rykkede frem og afgav sin salve og så fremdeles. De enkelte musketter var meget upræcise og havde en rækkevidde på 150 til 400 meter. Opstillingen var meget sårbar for flankeangreb fra fjendens kavaleri, hvorfor man eksercermæssigt kunne rykke fløjene sammen og danne karré, hvorved man blev i stand til at
forsvare sig til alle fire sider.
Artilleriets kanoner kunne skyde op til 4-5 kilometer, men skød normalt på en afstand
af ca. 1 kilometer. De kunne skyde med kugler eller granater forsynet med en lunte.
På klods hold, det ville sige omkring 500 meter, anvendte man ofte kardæsk, som ved
eksplosionen dræbte eller sårede fjendens styrker inden for 50 til 100 meter.
Kavaleriet var bevæbnet med sabler og eventuelt pistoler.
Man indledte ofte slaget ved at sende kavaleriet frem og derved tvinge fjenden til at
danne karré, hvilket reducerede hans infanteris ildkraft rettet direkte mod angriberen
til en fjerdedel. Da man anvendte sortkrudt i alle skydevåben, blev slagmarken hurtigt
indhyllet i røg, som gjorde det vanskeligt for generalerne at se, hvad der foregik,
skønt de normalt havde udset sig et højdepunkt i terrænet, hvorfra de skulle lede slaget.
Med denne oplysende indledning gik Kjeld Hillingsø over til optakten til slaget.
Efter kejserdømmets nederlag var Napoleon i april 1814 blevet forvist til Elba. Med sig
havde han tre generaler og 1.000 gardere. Han gik straks i gang med at planlægge en
generobring af Frankrig. Her var Ludvig den 18. blevet konge. I februar 1815 lykkedes
det Napoleon sammen med sine generaler og soldater at snige sig om bord i nogle
fartøjer, og den 26. februar landede han i Frankrig i nærheden af Cannes. Skønt en
stor del af befolkningen bestod af krigstrætte bønder, var de mange veteraner alligevel klar til at støtte ham. Ikke mindre end 12.000 officerer uden for aktiv tjeneste var
ligeledes klar. Regeringen i Paris var tøvende og bange. Første gang Napoleon stødte
sammen med en regeringshær, gik han frem foran sine tropper og råbte: ”Skyd jeres
kejser, hvis I tør!”. Det turde de ikke, i stedet gik de over til ham. Han skrev i et brev
til Ludvig den 18: ”Min gode broder. Det er ikke nødvendigt at sende flere tropper. Jeg
har selv”. Snart efter nåede han til Paris, hvorfra kongen var flygtet. Forgæves sendte
Napoleon fredsfølere til de europæiske lande, og den 8. april besluttede han at mobilisere. Han rådede nu over 200.000 mand, 75.000 veteraner og 15.000 frivillige. De
engelske styrker med marskal Wellington i spidsen var rykket til Bruxelles med
110.000 mand og marskal Blücher stod i Liege med 117.000 preussiske styrker. Napoleon var klar over, at han skulle slå Wellington først, inden Blücher nåede frem, for
var de to hære først forenede, ville de udgøre en betydelig overmagt.
Foredragsholderen gik nu over til en spændende og særdeles detaljeret beskrivelse af
begivenhederne bogstaveligt talt time for time. Han benyttede herunder et udmærket
kortmateriale, som gjorde det forholdsvis let at følge med i begivenhederne.
Den 15. juni krydsede Napoleon den belgiske grænse, og hans styrker rykkede nordpå
ad tre veje. Samtidig forskød Wellington en enhed mod vest for at undgå at blive omringet. Napoleon sendte den fra tidligere slag berømte marskal Ney mod knudepunktet Quatre Bras, hvor han indledningsvis forgæves søgte at sikre sig det vigtige vejkryds, hvor de allierede styrker yderligere var blevet forstærket med en schlesisk brigade. Dette sinkede den videre fremrykning. Om aftenen var Wellington til bal i Bru-

xelles, da han blev alarmeret og forstod, at Napoleon var tættere på, end han havde
ventet, hvorefter han ved 22-tiden ilede ud til sine tropper.
Men Napoleon var gået i stå. Hans helbred var ikke, hvad det havde været. Ridning
trættede ham, og han skiftede mellem at være initiativrig og nærmest sløv. Han gik i
seng i Charleroi og spildte dermed kostbar tid, hvilket stod i skærende kontrast til
hans plan om at besejre Wellington, inden Blücher kunne nå frem.
Den 16. juni mødte den østlige franske fløj en del af Blüchers hær ved Ligny. De franske sejrede, 16.000 prøjsiske tropper faldt. Wellington var nu personligt ved Quatre
Bras og standsede Ney. Prøjserne gik nu mod Wavre, men de savnede Blücher og
frygtede, at han var faldet. Han dukkede imidlertid op igen lidt senere, idet hans hest
var blevet bortskudt under ham.
Den 17. juni inspicerede Napoleon slagmarken ved Ligny, og franskmændene angreb
mod Wavre. Omsider lykkedes det Ney at tage Quatre Bras, og hovedvejen mod nord
var dermed åben. Wellington besluttede at tage det endelige slag ved Mont St. Jean
ved Waterloo. Samtidig rykkede Napoleon mod Genappe. Nu brød et voldsomt uvejr
løs, og alle gik i bivuak.
Den 18. juni udpegede Napoleon slagmarken ved Belle Alliance. Wellington havde befæstet sin stilling som en bagskråningsstilling, hvor soldaterne indledningsvis lå ned
med mulighed for at overraske de franske tropper, når de rykkede frem. På grund af
regnen var jorden imidlertid opblødt, og mod al sund fornuft besluttede Napoleon at
udskyde angrebet til klokken 1300. Han beordrede her Ney til at angribe mod Mont
St. Jean; men Wellington indsatte 2.000 kavalerister i et modangreb, som kostede
mellem 1.000 og 1.500 faldne. Klokken 1600 indsatte Napoleon sit hovedangreb, men
allerede nu faldt der prøjsiske kanonkugler blandt franskmændene. Klokken 1800 var
Napoleon ved La Haie Santé, hvorfra han indsatte garden mod briternes centrum. De
franske styrker var nu omgivet af fjender på tre sider, og rygtet gik: Garden viger.
Andre franske styrker rykkede også tilbage, og ca. klokken 1900 red Wellington frem
med alle de britiske styrker. Napoleon trak sig tilbage til Genappe, og slaget var tabt.
Napoleon havde været overoptimistisk. Han havde udpeget de forkerte førere. Han
spildte tiden. Han bremsede ikke sine generaler, når de lod kavaleriet rykke for hurtigt
frem, så resten af hæren ikke kunne følge med. Marskal Ney bortødede kavaleriet, og
Blücher nåede frem og hjalp til at afgøre slaget.
Napoleon var blevet for gammel, og Wellington indsatte sine styrker klogt.
Hans A. Schrøder
Referat af afholdte foredrag i jan.-mar. bringes i efterfølgende numre af MEDDELELSER.
For foredragssæson 2012-II m.m. bedes følgende datoer noteret:
Torsdagene 11. og 25. okt., 8. og 22. nov. til foredrag og 6. dec. til Stiftelsesfest.
Klipfiskfrokost blev som annonceret afholdt 22. marts på Holmen, idet opgaven i år
ikke kunne løftes i Kastellet. Årets frokost med 28 deltagere fik dog også i de for os
nye omgivelser et vellykket forløb. Og hvor vi gennem årene efter frokosten i Hestestalden begav os hjemad mellem stokværkerne skjult bag Kastellets volde, var det nu
kærkomment at kunne nyde det frie udsyn over havneindløbet og gensynet med Mastekranen, den gl. hovedvagt fra 1744, i daglig tale kaldet Under Kronen, og Sixtusbatteriet.

Sommerudflugt til Kalundborg.
Tirsdag den 22. maj går turen til Esbern Snares gamle fæstningsby Kalundborg,
grundlagt ca. 1130. Mødetid og -sted: Kl. 1045, Kystvejen 8, stor P-plads lige
overfor huset.
Velkomst. Transport til Middelalderbyens centrum. Rundvisning med Knud Rasmussen
som guide, først og fremmest den enestående femtårnede Vor Frue Kirke, Bispegården, gamle fæstningsværker m.m.
Derefter forlægning til Marineforeningens hus, Vestre Havnevej (lige overfor en kæmpesilo).
I foreningens hyggelige lokaler spises frokost i tiden kl. 1300-ca. 1500. Kuvertpris kr.
120.
Holdstørrelse ca. 40 personer. Tilmelding til formanden senest tirsdag 8. maj.


Storstrøms Kreds
Formand: Vakant

- :
Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg
 5477 0547 - : skansehuset@mail.tele.dk

STORSTRØMSKREDSENS SVANESANG?
Siden generalforsamlingen i 2009, hvor det ikke lykkedes at få sammensat en bestyrelse, har kredsen stor set været inaktiv.
Det er fra centralt hold forsøgt at skabe grundlag for fortsatte aktiviteter. Dels er der i
2010 skrevet et brev direkte fra Formandskabet til kredsens medlemmer med opfordring til fornyet aktivitet, dels er der hen over 2011 forsøgt etableret en ny bestyrelse
til videreførelse af kredsens arbejde. Ingen af forsøgene har givet nogen form for respons.
Sammen med udsendelsen af Meddelelser nr. 183 vedlægges til de kredsmedlemmer,
vi har adresse på, et brev, hvori Formandskabet må konstatere, at kredsen forsat er
inaktiv og derfor – med beklagelse – må ophøre med at eksistere som selvstændig
kreds.
Der vil i brevet blive rettet en sidste appel til evt. interesserede i en videreførelse af
kredsen ved etablering af en ny bestyrelse, og giver dette ikke resultat, vil medlemmerne blive anbefalet at deltage i aktiviteterne i de øvrige kredse på Sjælland, Midtog Vestsjælland eller København.
Det er ærgerligt ikke at kunne opretholde en kreds i et geografisk område med mange
potentielle medlemmer, men de faktiske forhold synes at vise, at det ikke er muligt.
Erik Petersen,
Forretningsfører/FOUAT

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

Formanden bød velkommen til 21 medlemmer, og nævnte herefter. at et af vore medlemmer, Arne Dahl fra Holbæk for få dage siden var afgået ved døden.
Bestyrelsen foreslog, som vanlig Mogens Røgind som dirigent, hvilket blev vedtaget
med applaus. Dirigenten konstaterede, efter en lille påmindelse, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gav derefter ordet til formanden.
1. Formandens beretning var udsendt i ”Meddelelser” Nr. 182. Der var enkelte
kommentarer, at der gerne måtte ses nye medlemmer i bestyrelsen og en efterlysning af nye ideer og input. En smule frafald i medlemstallet har måttet
konstateres i sidste kvartal, pt. 57 stk.
2. Det kommende år: Foredrag d. 12. APR. Causeri med Knud Bruun Rasmussen,
Hans Jürgen Jürgensen og Anders Nordkvist Jensen, omkring 9. april 1940 i Syd
og Vestsjælland. MAJ– AUG skydning. Sommertur ”Nyvang” medio AUG. I efteråret et eller flere foredrag eks. Nationens tilstand/Sikkerhedspolitik m.m.
3. Økonomi/Regnskab: Foreningen har ifølge kassereren en sund økonomi, regnskabet blev omdelt, og vedtaget uden kommentarer.
4. Kontinent: Henset til foreningens økonomi, blev kontingentet vedtaget uændret
150,00 kr. årligt.
5. Valg:
Formand Jürgen Jürgensen, modtog genvalg, men kun for en 2 årig periode.
Næstformand Steen Gildberg, modtog genvalg.
Forretningsfører Holger Janns, modtog genvalg.
Bestyrelsesmedlem Steen Burild, modtog genvalg.
Revisor sup. Tommy L.R.J. Pedersen blev valgt for 2 år.
(Lidt snak om at Revisor og revisor sup. Skulle vælges i utakt, derfor blev
Tommy valgt igen, så de nu er i utakt). Det førte til snak om at man skulle se
på valgene i bestyrelsen måske skulle justeres så formand og næstformand
m.fl. også skal vælges i utakt.
6-7-8. Da der ikke var nogen forslag fra Fællesstyrelsen, bestyrelsen eller andre, udgår disse punkter.
9. Eventuelt.
Forslag til en tur til Aastrup gods, for Adelige jomfruer, Stiftsforvalteren
OL Otto Grüner er en bekendt af Mogens Røgind. Steen Burild havde et forslag til et maritimt foredrag af Johnny Balslev.
Formanden uddelte et afkrydsningsskema med forslag til aktiviteter/og om, hvad man
var interesseret i. Det resulterede i flere gode forslag. (se neden for under bilag).
Økonomi i forandring. Dette emne er blevet aktuelt, da det nu koster penge (mange
penge) at få trykt vores blad ”Meddelelser”, ca. 20.000,00kr. årligt.
Spørgsmålet er om man kan klare sig med at læse det på hjemmesiden, og er alle på
nettet? En hurtig opgørelse viste at måske 5 ikke var, og dog måske alligevel.

Efterfølgende har undertegnede undersøgt dette, og det viser sig at alle medlemmer i
Midt- og Vestsjællands kreds alle har en mail adresse og dermed adgang til internettet.
Herefter afsluttede Dirigenten generalforsamlingen, og takkede for forholdsvis god ro
og orden (det skyldes at der var en del kommentarer til dirigentens hukommelse indledningsvis i generalforsamlingen).
Efter en kort pause, gik man i gang med den ”Forlorne skildpadde” med tilhørende
sherry og rødvin.
Aftenen sluttede ca. kl. 2200.
Holger Janns
Referent.
Kredsens aktivitetsoversigt for 2012
12. april kl. 1930: Foredrag om 9. april 1940
Ved Knud Bruun Rasmussen, Anders Nordkvist Jensen og Hans Jürgen Jürgensen
Tilmelding til Holger senest 10. april
24. maj, 14. juni, 16. august, 23. august kl. 1900: Træningsskydning på Bredetved
banen (der er nogen usikkerhed om datoerne; nærmere vil tilgå via nettet, når der er
fundet en afklaring)
11. august (18. august). Den årlige sommerudflugt. Denne gang (igen) til Andelslandsbyen Nyvang. Nærmere detaljer tilgår.
25. august: Præmieskydning og skydefrokost (se oven for under skydning)
25. september kl. 1930: Foredrag om tjenesten som Ældste Forbindelsesofficer fra
NORDPOL-brigaden til Multinational Division North i Bosnien 1998-99 ved Hans Jürgen
Jürgensen. Varighed ca. 1½ time. Tilmelding til Holger
Tentativ dato: 23. oktober: Virksomhedsbesøg ved Arla Foods, Karolinevej i Slagelse
Ved teknisk chef Anders Jensen og terminalchef Helle Jürgensen. Nærmere detaljer
tilgår
20. november: Nationens tilstand. Vi arbejder på at få et sikkerhedspolitisk foredrag
ved en ekspert fra Forsvarsakademiet.
Nærmere detaljer vedr. tid og sted tilgår. Gennemføres evt. i samarbejde med Københavnskredsen.
Resultat af brugerundersøgelsen vedr. aktiviteter i 2012 – udført 6. marts
Emne (20 besvarelser)
Hvad laver Folketingets Forsvarsudvalg? (efteråret 2012)
(ved et medlem af udvalget)(måske sammen med KBH på
Christiansborg?)
Landsdelsingeniørofficeren/Østre Landsdelskommando om
planlægning og organisering af ødelæggelser samt vej og
brotjeneste ca. 1970 – 1990. (Repræsentant for LIO – hvis
vi kan finde én)(modtager gerne forslag)
Bosnien 1998. Tjenesten som Senior Liaison Officer fra
NORDPOL-brigaden til Multinational Division North 19981999. (OL H.J. Jürgensen)

Deltager
gerne
13

Deltager
måske
6

Uden interesse

8

9

1

18

2

Nationens tilstand 2012: Den aktuelle sikkerhedspolitiske
situation, som må forventes forandret en del hen over året.
Det forlyder, at der er en dygtig formidler på Forsvarsakademiet om emnet. Vi kunne måske slå os sammen med andre lokale foreninger for ikke at misbruge systemet. (sent
efterår)
Virksomhedsbesøg ved Arla Foods Slagelse (Terminalchef
Helle Jürgensen og teknisk chef Anders Jensen)
Major Allan Huglstad om sin nyeste bog: ”Få helte, mange
skurke, og alle de andre” (den handler om besættelsestiden
i og omkring Sydsjælland). (efterår)
Supplerende forslag:
Koldkrigsmuseet på Langeland – evt. med HJV-fartøj
Aastrup Gods i Elverdamsdalen (hos OL Otto Grüner)
Johnny Balsved, foredrag om et maritimt emne.
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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

Af kaptajn Palle Christiansen.
FOUAT FYN holdt stilfærdig generalforsamling - præget af genvalg og god ro og orden...
Den ordinære generalforsamling i FOUAT Fyn's kreds, passede til sit navn. Det blev et
meget ordinært møde, men med en ekstraordinært god wienerschnitzel. "Mit Schwung
und Ansjosen". Der kunne måske her indledes en lang diskussion om det var en generalforsamling med spisning, eller spisning med generalforsamling! Men det vil vi nu
ikke indlade os på.
Som ægte fynboer sang vi sammen med damerne H. C. Andersens "I Danmark er jeg
født". Inden damerne gik ind i et af de tilstødende lokaler og fik sig noget civilt snak.
Generalforsamlingen kunne begynde.
Som ordstyrer valgtes major Kurt Holmegaard-Nielsen, som lige var kommet fra sydens sol. Veloplagt og solbrændt. Det er ellers en gammel tradition, at major Egon
Aaskov blev valgt til hvervet, men han havde bedt sig fritaget i år. Ordstyrer-major
Kurt lagde ud med at konstatere det, han havde pligt til: At generalforsamlingen var
lovligt indvarslet. Til glæde for pedanterne.
Vores garderhøje formand, major Kjeld Frimuth, aflagde sin beretning. Vores "fælles
dagbog" for året der er gået. Ved repræsentantskabsmødet i 2011 kom major
O..E.von.Holck fra Sydjyske kreds med et forslag om at stoppe publikationen "Meddelelser" - vores medlemsblad, og gøre informationerne internetbaserede. De hermed
udsparede udgifter skulle bruges til hverveannoncering i relevante militære fagblade
for at skaffe nye medlemmer. Medlemmerne skulle herefter informeres på dels en
hjemmeside for fællesstyrelsen og en mere lokal fra kredsen. Men dette forslag blev
kraftigt stemt ned ved landsmødet i 2011.
- FOUAT Fyn's forårstur gik til Stevnsfortet. En sand kulturhistorisk perle, Efter en tur
til den berømte Elverhøj, tog vi til det eneste sted i landet hvor man kan få "bajere på
kridt". Vi indtog nemlig en forfriskning i Fakse Kalkbrud. (ref.bem).

- Ved de 4 skydninger i august genvandt FOUAT FYN ikke pokalen. Vores seniorsergent Gert Riber Schultz var den eneste som fik præmie på landsplan. Det blev en 2.
plads! Men vi sigter i fællesskab mod bedre resultater i 2012.
- Efterårsturen gik til Telegrafmuseet på Bülows kaserne. Museet havde så mange oplevelser, at vi måtte afkorte besøget på grund af at tiden var nået frem til vores fredhellige frokost. Efterfølgende fik vi en guidet tur på Fredericia vold. Hvor vi blev klogere på krigshistorien og på hinanden ved hjælp af hyggesnak under vejs.
- Julefrokosten på Dannevirke blev igen en succes, og der var 40 deltagere.
Året 2012 køres efter de samme procedurer. Først landsmødet i Højstrup (som er
overstået, når dette blad er udkommet). Man kunne stille spørgsmålet om "Meddelelser": Lille blad, hvad nu?
- Forårsturen den 24. maj omfatter et besøg hos "Ribes Vikinger" og derefter tager vi
med Rømø-Sylt færgen. Inklusive frokost om bord. Og der er 2 timers ophold i List.
- Augustskydningerne vil måske i år blive holdt på mandage (er p.t. ikke afgjort).
- Efterårsturen i september er endnu kun i støbeskeen, Major Mosegaard arbejder på
en tur til Flyvestation Skrydstrup. Lad os nu se om hans planer får vinger. Afvent en
indbydelse.
- Julefrokosten på Dannevirke holdes den 13, december kl. 13. Sæt kryds med neonpennen i kalenderen.
Formand Frimuth blev klappet på plads efter sin fyldige beretning.
Forretningsfører kaptajn Erik Lykke Pedersen fremlagde et fornuftigt regnskab, som
blev enstemmigt vedtaget.
Så blev det tiden for drøftelse af vores kontingent. Det blev vedtaget at holde beløbet
uændret på 180 kr. årligt.
Kurt ordstyrer var kommet til punktet: Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer for de
kommende to år. Genvalgt blev kaptajn Erik Lykke Pedersen, kaptajn Palle Christiansen, og major Leif Mosegaard.
Suppleant til kredsbestyrelsen: Kaptajn Leif Pedersen blev ligeledes genvalgt. Revisoren, major Egon Aaskov blev ligeså. Han protesterede i øvrigt over, at hans navn var
stavet med "Bolle Å". Det var nemlig ikke opfundet, da han blev døbt. Det fik den gode major slået fast. Kaptajnløjtnant Lars Falkenbjerg fik to år mere som revisorsuppleant. Trods sin maritime baggrund.
Der blev vedtaget, at ændre fristen for indsendte forslag fra kredsbestyrelsen til 14
dage før. Tidligere var fristen "inden 1. februar". En regel som aldrig overholdes. Vedtægtsændringen fremkommer i 2013.
Generalforsamlingen mindedes den tidligere formand, oberstløjtnant Leif K. Nielsen og
tidligere borgmester i Odense, Jan Boye, som begge var gået til "Ryes Brigade" i det
forløbne år.
Som det fremgår, blev den stilfærdige generalforsamling præget af genvalg og god ro
og orden. Og alle satte sig herefter til bordet og nød den dejlige wienerschnitzel a la
Dannevirke. Naturligvis blev "Dronningens skål" også celebreret.





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

Referat af ordinær generalforsamling 7. marts 2012 (forkortet)
De fremmødte medlemmer (14) mindedes OL N.T. Winther og KN E.H. Justsen, der
begge døde i 2011.
Pkt. 1 og 2 formandens beretning, incl. planlagt virksomhed i 2012:
47 medlemmer, nettoafgang 3 – økonomien er god – omtale af bestyrelsens arbejde.
Orientering om landsstyrelsens forslag vedr. ”MEDDELELSER.” Afstemning: 7 for fortsat udsendelse af papirudgave, 6 vil gerne have bladet pr. e-mail/ internet.
Arrangementer i 2011:
2/3 Generalforsamling (+ samtalemøde for damerne med Thyra Ernstsen, Fredericia
Krisecenter for Kvinder) samt efterfølgende foredrag ved pastor Thomas Beck (nu
hærprovst).
9-10/3 Københavnstur: Det Kgl. Bibliotek, middag i skuespilhuset, My Fair Lady, de
Kgl. Stalde.
16/6 Besøg på fregatten Jylland og Skramsø Skovdistrikt (familien Fabricius.)
14/9 Pistolskydning i Varde. 10 skytter tilmeldt (hvad bestyrelsen regner som absolut
minimum) To frameldinger, så kun 8 skytter deltog.
Planlagte arrangementer 2012:
18-20/4 Sanden Bjerggaard Hotel + Børglum Kloster (15 tilmeldte)
11-12/8 Tur til Middelalder-festival på Gut Sierhagen i Holsten (under planlægning)
12/9 Pistolskydning i Varde(dato kan blive ændret),
Debat: Flere ønsker korte (1-dags) arrangementer. Flere ønsker udflugter i bus. Bestyrelsen tager forslagene til efterretning, og vil se, hvad der kan gøres.
Beretningen godkendt.
Pkt. 3 og 4 Regnskab og kontingent
Revideret regnskab/2011 forelagt og godkendt. Formue p.t. kr. 14.678Vedtaget kontingent for 2012: Uændret kr. 150- (se *Note)
Pkt. 5 Valg: Bestyrelsen m.fl. ser nu således ud:
Formand, OL J.E.E. Bro (på valg i 2013)
Forretningsfører, MJ O.E. von Holck (genvalg for to år)
Næstformand, MJ K.L.M. Glud (på valg i 2013 og ønsker til den tid ikke genvalg)
Bestyrelsessuppleant: MJ K.V. Petersen (på valg i 2013)
Revisor: LT G. Ebbesen (genvalg)
Revisorsuppleant: KN P. Sejerup (genvalg)
Pkt. 6-8 Forslag: Ingen modtaget.
Pkt. 9 Eventuelt: En række emner drøftet. Forretningsføreren omtalte arrangementet
”Retfærdig Krig” på Helnæs Højskole 16-21/4, som desværre ligger oven i kredsens
arrangement på Sanden Bjerggaard. (se omtale på internet under www.helnaes.dk)
*Note
KONTINGENTBETALING:
Foreningen ser frem til indbetaling af kontingent kr. 150,- for året 2012 i løbet af
april måned.
Beløbet overføres til/indsættes på vor konto i DB, Registreringsnr. 1551 konto nr.
5361397. Skriv eget navn (og ikke andet) i ”Meddelelse til modtager”.

Sydjysk Kreds’ deltagere i generalforsamlingen, med damer.- Efter generalforsamling
og frokost underholdt GM I. Bager med et uhyre spændende ”road-show” over emnet
”40 år i Forsvaret – hvad jeg lærte.”



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
Bowling.

Det lakker mod enden f.s.v. angår sæson 2011/2012. Når dette blad udkommer, er
pokalkampen gennemført.
En ny ledelse tager over med Jes Reiner Pedersen som den der nu over for Løvvangens Bowlingcenter repræsenterer FOUAT’s bowlingklub.
Klubben har den 27. april en oversigt over deltagende bowlingspillere i sæson
2012/2013 med start mandag den 13. august 2012.
Økonomi: Fortsat kr. 75 pr. banetime.
Afsluttende aktiviteter.

Nordjyske Kreds har afholdt generalforsamling tirsdag den 27. marts i Gildeborgen,
Rafn Alle 1, 9000 Aalborg.

Mødet indledtes med at kredsfanen blev båret ind. Herefter holdt medlemmerne generalforsamling i kælderen, medens ægtefællerne blev underholdt af Eva Larsen på piano i stueetagen. Efter generalforsamlingen var der spisning med ægtefæller. Aftenen
sluttede med foredrag ved Jesper Hansen, som fortalte om sin fortid som ansat ved
KNI og som informationschef i Nuuk kommune.
2. Afdøde medlemmer
Formanden indledte generalforsamlingen i kælderen med at byde velkommen og bad
herefter medlemmerne mindes major Knud Preben Ankjær Andersen (R), som var død
16. november 2011. Kredsens fane var til stede under begravelsen fra Vodskov Kirke
den 22. november 2011.
3. Valg af dirigent.
Kaptajn Mogens Pedersen blev valgt som dirigent
4. Formandens beretning
Formanden gennemgik den udsendte beretning. Derefter bad major Børge Madsen fra
SLFR soldaterforening om ordet og takkede for deltagelse i mindehøjtideligheden for
kornet Frode Munch Vesterby. Det har i mange år været tradition, at deltagerne efterfølgende mødes i Børge Madsen hjem i Vestbjerg til kaffe og brød. Dette er desværre
ikke længere muligt efter fru Madsens dødsfald, men i stedet har Aalborg Forsvars- og
Garnisonsmuseum påtaget sig værtskabet.
5. Virksomheden i det kommende år.
Der er planlagt følgende aktiviteter i 2012
- Forårsudflugt til Holland
- Sommerudflugt til Prag, hvor man bl.a. vil studere likvideringen af Heydricj.
- Efterårsudflugt til Warszawa og Wolfschanze.
- Den 9. april har repræsentanter fra Nordjyske Kreds deltaget i kransnedlægning
ved kornet Frode Munch Vesterbys grav på Almen Kirkegaard
- Den 4. maj 19.30: Gudstjeneste i Hvorup Kirke, gæsteprædikant Orla Hav.
Der markeres med denne gudstjeneste Danmarks befrielsesdag og minder derved
hinanden om, at vi fortsat må værne om tryghed og frihed og demokrati i vort land.
En stemningsfuld gudstjeneste på en smuk forårsaften
Den 6. maj traditionel indbydelse fra HJV distrikt Aalborg til mindehøjtidelighed i
Lundby Krat kl. 1900, i respekt for Flying Officer Eric Lionel Germain, der blev skudt
ned efter et angreb på Flyvestation Aalborg.
Mødested: Krathus i Lundby Krat, sydsiden af Hadsund landevej.
14. maj 2012: Bowlingsæson 2011/2012 slutter med uddeling af FOUAT pokalen.
Den 2. juni Sommerudflugt 2012.
Mødested-og tid: Den 2. juni kl. 1030 ved Hanherred Havbåde, Slettestrand
– alternativt:
Kl. 1000 Nørre Øksevej 14, Halvrimmen, kolonnekørsel til Slettestrand.
Leder.: Kaptajn Jes Reiner Pedersen.
1. mål: Hanherred Havbåde, fortælling ved ”Pipsen” – rundvisning (i alt ca. 1½
time) Kredsudgift.: kr. 500.
2. mål.: Kolonnekørsel til Kirsten Kjærs Museum, Langvad ved Frøstrup.
Ca. kl. 1200 medbragt frokost indtages. Museet beses evt. film om

Kirsten Kjær. Frivillig entré.
Kaffe kan købes.
3. mål.: Eftermiddagskaffe hos Inge og Jes, Nørre Øksevej 14.
Fredag den 15. juni 2012, Valdemarsdag. Der mødes i Aalborg Slots gård kl. 1830.
Sange, flagtale ved museumsdirektør Gitte Ørskou. Overrækkelse af faner og flag.
Efter arrangementet formeres styrken, herefter fanemarch gennem den indre by til
Budolfi kirke ca. ankomst kl. 2000 herefter er der flaggudstjeneste.
Den 5. september National flagdag med mange aktiviteter. Nærmere vil tilgå.
Der forventes, at det nye forsvarsforlig vil betyde afskedigelser af aktive officerer.
Landsforeningen har derfor nedsat en gruppe, der skal sørge for, at foreningen kan
blive en attraktiv mulighed for disse officerer.
6. Regnskab blev gennemgået af forretningsfører major Mogens Danielsen.
7. Kontingent for 2013 er uændret.
8. Valg
- genvalg af formanden løjtnant Franz Strehle.
- genvalg af bestyrelsesmedlemmer kaptajn Leif Nygaard og kaptajn Mogens K. Pedersen.
Nyvalg til bestyrelsen blev premierløjtnant Lars Nielsen der samtidig med overtager
jobbet som sekretær i stedet for kaptajn Leif Nygaard.
Nyvalg som suppleant til bestyrelsen blev kaptajn Jes Reiner Pedersen.
Major Jens Strange-Møller fortsætter som revisor.
Premierløjtnant Lars Nielsen nyvalg som fanebærer.
Som suppleant til fanebærer kaptajn Jes Reiner Pedersen og kaptajn Leif Nygaard.
9. Ingen indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen
10. Ingen forslag fra bestyrelsen.
11. Eventuelt,
Major Børge Madsen oplyste, at SLFR Soldaterforening hidtil har haft lokalforeninger
rundt om, men de nedlægges nu, fordi medlemstallet svinder efter at regimentet er
nedlagt, men SLFR Soldaterforenings repræsentant bestrides af major Børge Madsen,
fordi kornet Vesterby, som faldt den 9. april 1940, er begravet på Almen Kirkegaard i
Aalborg.
Major Børge Madsen efterlyste, at man mindedes de faldne fra nutidens udlandsmissioner på samme måde som de faldne fra 2. Verdenskrig.









Referat fra Repræsentantskabsmødet
Med Fynskredsen som arrangør blev repræsentantskabsmødet 2012 afholdt
Tirsdag den 27. marts 2012 i Odense (Højstrup)
Dagsorden jf. Foreningens vedtægter Tillæg B

Valg af dirigent:
H. J. Jürgensen blev foreslået og valgt.

Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år.
Landsformanden indledte med at mindes de medlemmer, der er afgået ved døden
siden sidste repræsentantskabsmøde:
Oberstløjtnant Niels Thing Winther
Oberst Otto Petersen
Major Jørgen Ott
Oberstløjtnant Arthur T. Mønsted
Ingrid Lemonius
Oberstløjtnant Niels Malte Christoffer Probst
Arne Dahl
Ib Bredo
Oberstløjtnant Leif Kjeld Nielsen
Jan Boye
Major Knud Ankjær Andersen
Aktuelle medlemstal (ca.):
København
Midt-/Vestsjælland
Midtjylland
Sydjylland
Nordjylland
Storstrømmen
Fyn
Samlet medlemstal ca. 330 (et

115
60
15
50
55
?
55
fald på ca. 50 – Storstrømmen?)

Indledningsvis nævnte Landsformanden, at det overvejes at udgive beretningen skriftligt før Repræsentantskabsmødet, så denne kan forberedes ved drøftelse i kredsene.
”2011 har igen været et stabilt år for vores forening
Med hensyn til kredsenes aktiviteter kan jeg næsten ”genbruge” beretningen fra repræsentantskabsmødet i 2010. De respektive kredses indlæg i Meddelelser og de tilsendte referater fra generalforsamlinger mv. giver et ganske godt billede af kredsenes
aktivitetsmønster.
Det viser meget stor forskellighed fra kreds til kreds – hvilket jo er ganske naturligt,
da der netop er tale om decentralt planlagte og gennemførte arrangementer.
Dels er arrangementerne af meget forskellig karakter, dog med det gennemgående
træk, at der er tale om foredragsaktiviteter, primært om militærfagligt relaterede emner, samt om arrangementer af mere social karakter i forbindelse med årets højtider,
generalforsamlinger o.l., men der er også tale om en meget stor spredning, når det
drejer sig om aktivitetsniveauet.

Vi har et nedadgående medlemstal, men der burde være mange potentielle medlemmer, som vi måske kunne engagere i foreningslivet. Medlemstilgang kunne således
være et tema, der med fordel fortsat kunne drøftes med henblik på gensidig orientering om lokale tiltag og resultater. Vi har jo med aldersfordelingen som udgangspunkt
desværre en forholdsvis høj ”naturlig afgang”, men vi kan glæde os over, at der også
er en fornuftig tilgang, som altså holder medlemstallet i balance.
Vores begrænsede medlemstal medfører dog, at det ofte er vanskeligt at samle et
større antal deltagere med deraf følgende mulighed for gode foredragsholdere. Dette
forsøges klaret ved fællesarrangementer med ”ligesindede” foreninger, der måske har
de samme problemer, hvor det kunne være hensigtsmæssigt for alle parter at gennemføre nogle fællesaktiviteter – med mulighed for en større deltagerkreds og bedre
foredragsholdere. Jeg hører gerne, i hvor vid udstrækning dette praktiseres – og med
hvilke resultater.
Der er et par punkter, jeg gerne vil tage op på dette tidspunkt:
Storstrømskredsen, som fortsat ikke har nogen bestyrelse og ingen egentlige aktiviteter. Det har fra centralt hold været forsøgt at finde en ny formand, der med indledningsvis massiv central støtte kunne reaktivere de trods alt forholdsvis mange medlemmer i området. Desværre har anstrengelserne ikke givet resultat. Var det en mulighed at sammenlægge kredsen med Midt- og Vestsjælland – vel vidende at det blev
en geografisk meget stor kreds, men det ville dog om ikke andet give medlemmerne
et tilbud om aktiviteter, som de ikke har haft gennem lang tid. Eller er der andre, bedre forslag til en løsning på denne meget uheldige situation?
Økonomien
ved de enkelte kredse ser generelt fornuftig ud – dog også med tilsvarende spredning!
Overordnet har vi en fornuftig økonomi, men vi skal overveje tiltag for at bevare dette
– trykning af bladet er nu en stor udgift, som vi på en eller anden måde skal tage højde for. Vi vil komme nærmere ind på dette i forbindelse med regnskab 2011/budget
2012.
Alt i alt tegner der sig et billede af en forening med en høj grad af stabilitet – og jeg
vil invitere de tilstedeværende kredsformænd til at give deres vurdering af situationen
i de enkelte kredse”.
Virksomheden i det kommende år (Landsformanden):
Fortsæt den gode linje, der allerede er lagt i kredsene. Oprethold kontakten til den/de
garnisoner, der ligger naturligt i forhold til kredsen.
Kredsenes aktiviteter:
Københavnskredsen fastholder det konceptet, som har været gyldigt i mange år.
Fynskredsen er aktiv i samarbejde med andre forsvarsvenlige foreninger. God deltagelse i kredsens arrangementer.
Nordjysk kreds har 36 medlemmer har ladet bowling erstatte skydning.
Midtjysk kreds har et meget stort geografisk dækningsområde. Har planer om et udvidet samarbejde med andre foreninger. Udviklingen går trægt mht. medlemstal. Der
skal noget særligt til for at kalde medlemmer af huse. Foreslår at kredsstrukturen tages op til drøftelse, f.eks. sammenlægning af kredse.
Foretrækker dagsarrangementer bl.a. på grund de lange afstande.
Midt- og Vestsjællands kreds har fundet en fast model for sæsonens arrangementer.
Har ”opslugt” resterne af reserveofficersforeningen. Der deltager ca. 1/3 af kredsens

medlemmer i arrangementerne. Har udarbejdet en idébank for emner, der kan komme på tale (se kredsens afsnit overfor).
Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
Foreningens formue er havnet i risikogruppen på grund af omkostningerne ved
trykning af Meddelelser. Godkendt.
Fastsættelse af kontingent til repræsentantskabet, herunder betaling for
Medlemsbladet. Behandles sammen med Forslag fra formandsskabet.
Valg. Der gennemføres ikke valg i år, idet formanden blev genvalgt for en 4-årig periode i 2009, og revisoren blev valgt for en 2-årig periode i 2011.
Behandling af forslag fra formandskabet
a. Medlemsbladet, jf. udsendte oplæg
Bladet koster p.t. kr. 10.000 pr. år. Kan vi nøjes med en net-version? Vil vi betale
de faktiske omkostninger? Udgivelse af et blad er vedtægtsbestemt.
Der udspandt sig en livlig og engageret debat, hvor alle kredse deltog aktivt.
Konklusion:
En grundig debat om Meddelelsers fremtid afsluttedes med denne konklusion;:





Formandskabet undersøger evt. muligheder om sponsorstøtte til trykning af
bladet, der i påkommende tilfælde kan udkomme uændret
Hvis der ikke kan opnås sponsorstøtte overgås til en decentral løsning, hvor
bladet sendes digitalt til de enkelte kredse, der selv sørger for evt. kopiering og
videre distribution. En enkelt kreds (København) vil undersøge, om man fortsat
ønsker et antal trykte blade. I påkommende tilfælde betaler kredsen for både
trykning og distribution
Den decentrale løsning iværksættes hen over sommer/efterår 2012 og er gennemført senest ved udgangen af 2012

b. Storstrømskredsens fremtid
Forretningsføreren orienterede om et tidl. udsendt brev til samtlige medlemmer af
kredsen: Ingen reaktion. Er tidl. blevet tilbudt medlemskab af Midt- og Vestsjællands kreds. Hvad gør vi?
Debatten gav landsledelsen en række emner at arbejde videre med (se ovenfor).
Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.
a. Orientering om oprettet myndighed, Major Jørgen Larsen (KBH).
b. Visioner om Københavnskredsens adgang til FOUAT hjemmeside, Oberst
E. Flebbe (KBH)
Ønsker mere dynamik på hjemmesiden. Kræver Log On. Samarbejder med
webmaster. Søger en linie i valg af artikler i Meddelelser.
c. Kranselægning i Kastellet, Oberst E. Flebbe (KBH)
FOUAT bør i sin helhed stå den årlige veterandag bi ved en tilstedeværelse den
5. september.
8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.
10. april 2012 i Højstrup.
9. Eventuelt.
Bro anbefalede GM Ib Bagers foredrag.



Mødet afsluttedes med, at Michael Svejstrup, formand for Midt jysk kreds, gennemgik
Flyvevåbnets indsats overfor Libyens leder oberst Gadaffis troppers fremfærd over civilbefolkningen. Orienteringen var meget interessant og gav deltagerne et fagligt indblik i de danske F16-jageres indsats – også målt i forhold til andre nationers deltagelse. Tak til SES.

De følgende artikler er tænkt som et tema over personer, begivenheder og
tanker fra og om besættelsestiden 1940-1945
uden tanke for, om de måtte være kendt af læserne i forvejen.
Artikelserien fortsættes i næste nummer af Meddelelser.

Et ikon - Feltmarskal Sir Bernard Law Montgomery
Feltmarskal Sir Bernard Law Montgomery (17. november 1887 - 24. marts 1976) var
en officer i den britiske hær og mest kendt for sin indsats i 2. verdenskrig. Han havde
kælenavnet "Monty".
Montgomery blev født i London. Hans far hed Henry Montgomery og var præst. Hans
mor hed Maud Montgomery. Efter grundskolen blev han optaget på militærakademiet
Sandhurst. Efter at have afsluttet sin militæruddannelse blev han i 1908 tilknyttet
Royal Warwickshire Fusiliers tjenestegørende i Indien. Ved 1. verdenskrigs udbrud i
1914 blev hans regiment flyttet til Frankrig. Han blev alvorligt såret ved slaget om
Ypres den 13. oktober 1914, men var tilbage ved vestfronten i 1916, hvor han bl.a.
deltog i Slaget ved Somme 1916. Ved udgangen af 1. verdenskrig havde han rang af
oberst.
I 1921 blev Montgomery som stabsofficer tilknyttet en brigade stationeret i Cork, hvor
nogle af de værste sammenstød i den engelsk-irske konflikt foregik. Året før var et af
Montgomerys familiemedlemmer blevet dræbt af IRA. På trods af det optrådte Montgomery modsat flere af sine engelske kollegaer yderst korrekt. Noget der trods meningsforskellene affødte respekt hos IRA. Montgomery indså tidligt, at konflikten ikke
kunne vindes og foreslog derfor i 1923, at irerne fik selvstyre, så de selv kunne bekymre sig om oprøret.

Montgomery blev gift med Elizabeth Carver i 1927. Som oberstløjtnant i Royal Warwickshires 1. bataljon gjorde han i mellemkrigsårene tjeneste i Britisk Palæstina,

Egypten og Indien. Han blev forfremmet til oberst og blev instruktør ved den britiskindiske hær i Quetta i Indien. Han blev ramt af en personlig tragedie, da hans hustru
døde i 1937 efter sygdom. Året efter blev han forfremmet til generalmajor (major general), hvor han fik kommandoen over den 8. britiske division i Palæstina.
Da Storbritannien erklærede Tyskland krig 3. september 1939 efter tyskernes overfald
på Polen, havde Montgomery lige overtaget kommandoen over 3. britiske infanteridivision. Montgomery var blandt de 330.000 britiske og franske tropper, som blev evakueret fra Dunkirk i juni 1940.
Montgomery ledede også den 8. armé under landgangen på det italienske fastland,
hvorefter han blev kaldt til England for at deltage i planlægningen af D-dag, Operation
Overlord. Under Operation Overlord og flere måneder derefter havde Montgomery
kommandoen over alle allierede landtropper.
Den tyske værnemagt anså Montgomery for en mindre farlig modstander end de amerikanske general George Patton, da den mente, at han var overforsigtig og bundet af
vaner. Han havde størst succes med velplanlagte angreb med overvældende styrker
som ved El-Alamein. En del af hans forsigtighed tilskrives, at han hovedsagelig havde
ansvaret for britiske og canadiske styrker. De var færre end de amerikanske styrker
og sværere at erstatte ved tab. Forsigtigheden til trods stod han bag en af de mest
dristige allierede aktioner under krigen i Europa, Operation Market Garden. Ved brug
af faldskærmstropper var planen at erobre strategiske broer i Holland for at fremskynde en afslutning af krigen. Planen mislykkedes, da det ikke lykkedes at holde
broen over Rhinen i Arnhem.
Med den stigende andel af amerikanere i
de allierede styrker i Europa blev det et
politisk problem at have britisk overkommando over landtropperne. Ansvaret
blev overdraget til Eisenhower, hvilket
Montgomery var stærkt utilfreds med.
Det var dog aftalt allerede før D-dagen.
Som kompensation blev Montgomery forfremmet til feltmarskal (Field Marshal).
Den 4. maj 1945 overgav de tyske styrker i Holland, Nordvesttyskland og Danmark
sig til Montgomery på Lüneburger Heide. Han blev hyldet som Danmarks befrier og
blev af kong Christian 10. tildelt Elefantordenen.
Montgomery døde i 1976 og er begravet på Holy Cross kirkegård i Binsted, Hampshire.


En borgmester med indflydelse - til gavn for sin by
Fra Slagelse findes en indberetning om, hvad der skete i besættelsens første 9 dage.
Indberetningen er skrevet af borgmester Vilh. Meldgaard selv, hvilket sætter sit tydelige præg på fremstillingen.
Her skal omtales en episode, som udspillede sig den 13. april, da borgmesteren fik
besked om, at et par tyske officerer var ankommet til byens vandrehjem og havde givet en kommunal funktionær besked om, at stedet skulle ryddes, fordi der skulle bo
tyske soldater der.

Borgmesteren gav funktionæren besked om ikke at give tyskerne adgang til vandrehjemmet, men henvise dem til ham. En tysk Oberleutnant (premierløjtnant) mødte
kort efter op på borgmesterkontoret, og hvad der derefter skete, lyder således i
borgmesterens referat:
”Jeg nedlagde overfor ham en skarp Protest mod, at den tyske Hærs Repræsentanter
ved at gaa udenom mig bringer Uorden i min Indkvarteringsplan, ligesom jeg meddelte, at jeg ikke agtede at finde mig i, at tyske Officerer udenom mig gav sig til at rekvirere Kvarter, som f. Eks. Vandreherberget, og at jeg maatte forlange denne Protest
forelagt Obersten, da jeg i modsat Fald uopholdelig vilde opsøge ham.”
Den tyske officer forlod derefter borgmesterkontoret, men vendte kort efter op med
en undskyldning.
Det hører med til billedet, at episoden med vandrehjemmet ikke var den eneste lejlighed, hvor borgmesteren satte tyskerne på plads, men derudover medvirkede han til at
imødekomme de fleste af tyskernes ønsker vedrørende indkvarteringen. Forholdet
mellem de to parter ridses i øvrigt således op i borgmesterens referat af hans første
møde med den tyske kommandant den 11. april:
”Lederen af den tyske Hærafdeling, Oberst v. Bessel, mødte paa Borgmesterkontoret
og tilsagde sin saavel ordremæssige som personlige Villighed til loyalt Samarbejde,
hvortil jeg bemærkede, at jeg i Overensstemmelse med mit Lands Regering vilde bestræbe mig for at tilvejebringe det bedt mulige Samarbejde under de nuværende Forhold.”
En tilsvarende myndighedsudøvelse finder man ikke i dag. Red.



2. Verdenskrig set i bakspejlet – en kommentar
Krigen er en begivenhed af så umenneskelige og dramatiske dimensioner, at den stadig rejser store etiske og eksistentielle spørgsmål som skyld og ansvar, forræderi og
heltemod, godt og ondt.
Og det tager tilsyneladende 60 år eller mere at huske … og stille spørgsmål!
Men nu bliver der husket - og stillet spørgsmål, for det vælter frem med bøger om
krigen - bare på dansk blev der i 2008 udgivet tæt ved 150 titler om emnet, så
man næsten kan frygte, at Hitler har alt for stor fascinationskraft! Men ingen tvivl: 2.
verdenskrig er suverænt den mest beskrevne periode i det 20. århundrede.
Strømmen af erindringer om holocaust og kunstneriske beskrivelser af de nazistiske
forbrydelser og deres senfølger tager til år for år, og den fornyede litterære interesse
for vidnesbyrdlitteratur er vigtig, for om ikke så længe er der ikke flere øjenvidner tilbage.
Men kan den autentiske oplevelse overhovedet formidles? Det der beskrives er så
monstrøst og ubeskriveligt og uden menneskelighed og logik, at det forekommer uvirkeligt, at det overhovedet har fundet sted. Men eftertiden har i høj grad brug
for beretningerne for ikke at glemme.
Der kommer også god fiktion, især om den tyske historie, historier, der rejser
spørgsmålet om ondskab, forholdet mellem ondt og godt, om skylden – den enkeltes
og den kollektive – og det smertefulde i at opdage og måtte erkende, at mennesker i
en bestemt situation er parate til at begå uhyrligheder og ikke nødvendigvis selv føler

skyld af den grund, men fortolker deres handlinger ind i en sammenhæng, som giver
dem forklaring og undskyldning.
Og efterkommerne må konstatere, at det ikke er så nemt at kaste et land, et sprog og
en familiehistorie af sig, på trods af efterkrigstidens traumatiske og forgæves forestilling om normalitet.
Og så er der den tredje type, der også er en del af det skønlitterære landskab, som
Litteratursiden har fokus på: Misery memory kaldes genren af nogle, autofiktion af
andre: Det ligner næsten en tendens i samtidslitteraturen at bearbejde det 20. århundredes historiske traumer og gøre det i en autofiktiv form: historien fortælles af en
jeg-fortæller, der kan synes at være identisk med forfatteren, f.eks. (omtalt i dette
tema): Llambías: ’Et ukendt barn’ og Julia Butschkow: ’Apropos Opa’. Er alt autentisk,
når disse forfattere i lighed med Kristian Ditlev Jensen, Knud Romer og Kim Leine
skriver om deres ulyksalige fortid? Når Julia Butschkow afdækker familietabuet om
farfarens fortid som ideologisk, inkarneret, organiseret nazist?

2. verdenskrig sælger altså bøger, og de ryger med garanti lige ind på reolerne hos
det grå guld og dem, der er ældre, men hvad med krigens børnebørn og dem, der er
yngre endnu? Læser de med?
De har i hvert fald muligheden, også hvis de kun læser fiktion og yngre forfattere. Der
er rigtig mange gode, nyere bud på reviderede tidsbilleder og efterveer med skyld,
synd, svig og sorg som bagage, både originalt danske udgivelser og oversættelser.
Selv om de slår hårdt, historierne, og vi nødvendigvis må vende ONDSKABEN med os
selv og andre, når vi læser disse ting, bliver vi også meget, meget klogere på vores
nære fortid - og på fortielser og stor sorg, store følelser.
Kilde: Birgitte Tindbæk på Litteratursiden.dk



De tyske styrker i Danmark
Der var ca. 170.000 tyske soldater i Danmark ved befrielsen, 107.000 i hæren, resten
i marinen og luftvåbnet. For dem alle gjaldt, at de fra kl. 08.00 om morgenen den 5.
maj – hvor kapitulationen trådte i kraft – skulle opholde sig med deres våben på deres
kaserner, hvor de lokale kommandanter skulle afvente ankomsten af repræsentanter

for de engelske styrker, som de formelt skulle overgive sig til. Englænderne pålagde
endvidere den tyske generalstab i Danmark at sørge for alt det praktiske omkring
troppernes afmarch, som stort set var tilendebragt den 6. juni. Efter den dato var der
kun sårede, noget hospitalspersonale og enheder, der skulle løse særlige opgaver som
f.eks. minerydning, tilbage i landet. De allersidste tyske tropper forlod dog først Danmark i 1949.
Kilde: Gads leksikon




Vi kender stemmen
Speakeren Johs. G. Sørensen havde den
9. april 1940 oplæst Kongens budskab til
det danske folk om den tyske besættelse.
5 år senere, den 4. maj 1945, var det også ham der oplæste nyheden om befrielsen.
To store, helt unikke øjeblikke i dansk radios historie fra den dybeste alvor til den
lykkeligste stund.
Sådan føltes det i hvert fald dengang, og
sådan kan det vel stadig føles når man
beskæftiger sig med besættelsestidens
historie.
Til England
I 1944 flygtede Johs. G. Sørensen via
Sverige til England fordi han havde været
involveret i forskelligt illegalt radioarbejde. I London blev han tilknyttet BBC og
de danske nyhedsudsendelser til Danmark.
Radioarbejdet var et arbejde, der lignede al andet arbejde - og alligevel noget helt
særligt. Efter i 4 år at være underlagt den tyske censur var det en befrielse igen at
sidde ved en fri mikrofon. Et tryk på en knap, og man stod i stuen hos næsten hver
eneste dansker. Selv vidste man ikke noget om slægt og venner, men de vidste hvordan man havde det, om man var forkølet og træt eller opstemt og glad; og de kunne
jo kunne jo også konstatere at man stadig var i live…
Kollegerne var ikke oprindelig radiofolk, men de havde lært sig opgaven og gik til arbejdet med begejstring på trods af blitzen, beskeden løn og utrolige arbejdsvilkår.
Og hvad sagde han så …. (med datidens retskrivning) ………
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de Tyske Tropper i Holland,
Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og
Danmark har overgivet sig.
Her er der en pause på ca 12 sek. og speakeren fortsætter:

Vi forsætter nu Udsendelsen med at oplæse de to Proklamationer, som Danmarks Frihedsraad udsendte i gaar, altsaa inden den Meddelelse vi netop har givet:
Danmarks Frihedsraad har udstedt følgende Proklamation til det danske Folk: Det er
en selvfølge at Befolkningen yder de Allierede Tropper alt mulig hjælp. Vi advarer mod
sammenstimlen, som kan hindre Troppernes bevægelser, ligesom vi advarer mod alt
for aabenlys fremfærd fra Modstandsbevægelsens side før de nødvendige Arrestationer har fundet sted.
I ikke befriede Omraader maa ingen gaa til Handling før Ordre gives. Naar tysk Kapulation foreligger, vil Modstandsbevægelsens Styrker opretholde ro og orden indtil de
allierede Tropper naar frem.
I 5 lange Aar har den danske Befolkning trods uhørte Provokationer bevaret en værdig
Holdning. Ogsaa i Befrielsenstime vil Modstandsstyrkerne og den øvrige Befolkning vide at optræde paa værdig dansk vis.
Herefter blev der fest i gaderne, og man brændte mørklægningsgardinerne på gaden nu gik man lysere tider i møde i mere end én betydning! I radioen fortsatte udsendelsen.
Officielt var det først d. 5. maj kl. 08.00 at Danmark officielt var frit. Alt i alt var det 5
sorte år for Danmark.
Mange måtte ofre det mest værdifulde de havde – nemlig livet. Vi kan takke de mange, der ofrede livet for det de troede på, så vi i dag, kan have det som vi har det.
Det er sørgeligt at tænke på, at der er nogle som ikke er blevet klogere og konflikter
stadig ”løses” med krig og ødelæggelse!
Kilde: AtlantikWall.dk og wikipedia.org


Hvem deltog i modstandskampen
Desværre er det ikke så let at finde oplysning om, hvad et familiemedlem har foretaget
sig i forbindelse med deltagelse i modstandskampen. I mange tilfælde er det helt umuligt.
Under selve besættelsen var man selvfølgelig forsigtig med at skrive for meget ned og
gemme på papirer, som kunne være afslørende. I befrielsessommeren 1945 kunne
modstandsgrupperne derimod godt opbygge arkiver med styrkelister osv. Men de arkiver, der blev opbygget, tjente netop helt aktuelle administrative formål. De blev ikke
opbygget for at dokumentere gruppernes eller enkelte modstandsfolks aktiviteter for eftertiden. Ydermere har der ikke været nogen regler for, hvor disse papirer skulle ende.
Nogle er havnet på Rigsarkivet, på Frihedsmuseet, på landsarkiverne eller på lokalhistoriske arkiver. Men meget er også gået tabt, når de mennesker, som lå inde med papirerne, er døde.
Frihedsfonden blev nedlagt i 1996 og dens papirer overdraget til Rigsarkivet, hvor de vil
være båndlagt i 80 år, dvs. at man kun kan få adgang efter skriftlig ansøgning.
I almindelighed kan man sige, at jo værre det er gået en person, jo lettere er det at finde oplysning om vedkommende.
Biografier af de modstandsfolk, som blev dræbt under besættelsen kan findes i bogen
Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45 (2.udg., 1990), der også indeholder henvis-

ninger til yderligere materiale.
De mennesker, der blev deporteret til koncentrationslejr uden for Danmark, er fortegnet
på lister i Jørgen Barfods bog Helvede har mange navne (2.udg., 1994). Mange af dem,
der overlevede, har udfyldt spørgeskemaer, som opbevares på Frihedsmuseet.
Derimod findes der ingen fuldstændig fortegnelse over de mennesker, som sad fængslet
i Danmark, f.eks. i Horserød- eller Frøslevlejren, men som undgik deportation. For nogle, men langt fra alle, kan man finde oplysning om tid og sted for deres fængselsophold
i kopier, som Frihedsmuseet ligger inde med, af optagelsesblanketterne til en af efterkrigstidens fangeforeninger. Men blanketterne giver ikke oplysning om de pågældendes
forudgående modstandsarbejde.
I Frøslevlejrens Museum opbevares andre
registre over tidligere fanger, bl.a. dele af
det tyske kartotek med forbryderbilleder
af fangerne i Horserød og Frøslev.
For de mennesker, der havde held til ikke
at blive arresteret, er der ikke noget oplagt sted at starte sin søgning efter materiale. Frihedsmuseet har en database over
danske modstandsfolk med henvisning til
omtale af disse i litteraturen om besættelsestiden.
Den blev færdig i sommeren 2009. Se:
http://modstand.natmus.dk/
Men selvfølgelig er det kun et mindretal af samtlige modstandsfolk, der har fundet omtale i litteraturen. Flere vil have sat sig spor i arkiverne, men arkivmaterialet er mere
uoverskueligt, og man må altid regne med risikoen for, at der slet ikke er noget materiale at finde i de offentlige arkiver om en bestemt person. Selv om man finder materiale, vil det ofte kun oplyse nogle enkelte data, f.eks. at den pågældende har været tilknyttet den og den modstandsorganisation. En egentlig beretning om de modstandsaktiviteter, personen har været involveret i, får man derimod for det meste kun, hvis vedkommende efter krigen har gjort sig den ulejlighed selv at skrive en beretning om det.
Det har mange gjort, enten på opfordring af historikere eller som et bidrag til familiehistorien med børn og børnebørn som de umiddelbare læsere. Mange har sendt kopi af
sådanne beretninger til Frihedsmuseet, så også interesserede uden for familien kan få
glæde af dem. Men der er selvfølgelig mange flere modstandsfolk, som aldrig har skrevet noget ned om deres oplevelser, og i de tilfælde er det i praksis umuligt at finde ud
af, hvad de har været med til.
På Frihedsmuseet er materialet ordnet efter emner, ikke efter personer. For at undersøge, om der findes materiale vedr. en bestemt person, må man altså først vide, om vedkommende medvirkede ved fremstillingen af illegale blade, om han var med i en modtagegruppe, om han var sabotør, eller om han måske var aktiv i provinsen, hvor tingene
ikke var så opdelt og man nærmest var med i ”det hele”, og hvor emnet, der skal søges
under, så er den pågældende by.
I den forbindelse skal man være klar over, at modstandsbevægelsen frem til 1943 bestod af relativt få mennesker. Den store rekruttering fandt først sted fra 1944, da man
på opfordring af englænderne begyndte opbygningen af en undergrundshær, de såkaldte ”ventegrupper”, som først skulle træde i aktion, når det kom til kamphandlinger i

Danmark. Sådanne kamphandlinger kom det aldrig til, fordi tyskerne overgav sig uden
kamp d. 5. maj 1945.
Derfor kom nogle grupper først i aktion efter befrielsen med vagttjeneste, arrestationer
osv. Til gengæld betyder ordet ventegruppe ikke, at grupperne blot ventede. De skulle
lære sig at bruge våben og sabotageudstyr, og mange lavede også aktioner som et led i
træningen. Hvis et familiemedlem har fortalt om deltagelse i en sabotage, kan man altså ikke regne med, at vedkommende så har været sabotør i f.eks. BOPA eller Holger
Danske. Det kan godt være, at han var tilknyttet en ventegruppe, som ikke var tilfreds
med blot at vente, og så er det nogle andre steder, man skal søge efter materiale.
Også på Rigsarkivet kan man finde materiale om modstandsbevægelsen. Det er beskrevet i den gratis informationspjece Kilder om deltagelse i modstandsbevægelsen (Rigsarkivet informerer, nr. 8).
Kilde: Nationalmuseet
PS! Jeg kan anbefale ”Om lidt er de borte – Modstandsbevægelsens topfolk fortæller”.
Anne Wolden-Ræthinge. Gyldendal. Red.



Redaktøren som fanebærer på venstre fløj - opstillet til
sejrsparade med mine legekammerater sommeren 1945.
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.
Input til bladet modtages kun pr. e-mail – i Word format.

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

Hvad

Hvem

Hvor



Foredrag
Udflugt til Nordjyll.
Gudstjeneste

Midt- og Vestsjælland
Sydjysk
Nordjysk

Skovsøgård
Sanden og Børglum
Hvorup Kirke

120412 18-200412
040512 - 1930

Mindehøjtidelighed
Sidste bowlingdag
Træningsskydning
Udflugt

Nordjysk
Nordjysk
Midt- og Vestsjælland
Midt- og Vestsjælland

060512 - 1900
140512 - xxxx
240512 – tent.
11. el. 180812

Sommerudflugt

København

Lundby krat
Løvvangen
Bredetved
Andelslandbyen
Kystvejen 8
Kalundborg (P-plads)

Forårstur
Sommerudflugt
Træningsskydning
Valdemarsdag
Tur til Holsten
Bowling start
Træningsskydning
Foredrag

Fyn
Nordjysk
Midt- og Vestsjælland
Nordjysk
Sydjysk
Nordjysk
Midt- og Vestsjælland
Midt- og Vestsjælland

Brev udsendes
Hanherred Havbåde
Bredetved
Aalborg Slot
Gut Sierhagen
Løvvangen
Bredetved
Skovsøgård

220512 - 1045
Fortsættes …
240512 - xxxx
020612 - 1030
140612 – tent.
150612 -1830
11-120812
130812 - xxxx
160812 - tent.
250912 - 1930

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser
Deadline

Deadline
Deadline
Deadline
Deadline

Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser

nr.
nr.
nr.
nr.

184
185
186
187

(Juli – august 2012)
(September – oktober 2012)
(November– december 2012)
(Januar - februar 2013)

010612
010812
011012
011212

Tilstræbes udsendt:

250612
250812
251012
201212

SOMMERTUR
7 Dages tur til
BEESKOW / BERLIN - SPREEWALD - PRAG - DRESDEN
fra den 14. til den 20. juni
Vi kører til den første overnatning på Märkisches Gutshaus i Beeskow. På anden dagen skal vi ud at se den store krigskirkegård i skoven ved Halbe og derefter pramdrager tur på floden Spree. Til slut et par hundrede kilometers bustur og vi når vort
hotel i Prag, hvor vi skal være 4 nætter. Vi er inviteret til - på 70 års dagen - at deltage i National Memorial to the Heydrich Terror, i den kirke, vor frihedskæmperne
gemte sig.
Byvandring med alle de kendte steder, lige fra Karlsbroen til vor restaurant Svejk. Vi
skal også ud at se Næddeknækkeren på Krizikova Fontainen og have en sejltur på
Moldau.
På den næstsidste dag kører vi fra Prag om morgenen til Dresden og bruger dagen,
hvorefter vi kører til Velten /Berlin til den sidste overnatning.
Rekvirer det fulde progran på 9812 6328 eller mobil 4091 5588 eller
franzstrehle@yakoo.dk

Tryk
Forsvarets Trykker

