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Forsidebilledet: 
      Kastellet blev grundlagt af Danmarks byggelystne konge Christian IV d. 28. oktober 

1624.Det var meningen, at der skulle have været bygget et slot, så kongen selv kunne 
søge tilflugt i Kastellet. Det blev dog droppet af økonomiske grunde. Kastellet blev ikke 
færdig i Christian IV's regeringstid, og det blev Frederik III som forstærkede skansen. 
Efter svenskernes belejring af København i 1658–60, blev den hollandske ingeniør Hen-
rik Ruse (senere Rysensteen) tilkaldt for at om - og udbygge skansen. Den fik navnet 
Citadellet Frederikshavn, men er bedre kendt som Kastellet. Kastellet forsvarede i 1807 
bravt København mod englændernes angreb under bombardementet, men måtte over-
give sig sammen med resten af byen.  

 
Formandskabet: 
Landsformand: 
Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson 
Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm 
 4586 6119 
 sverker@privat.dk 
 
Næstformand: 
Fmd. for Københavns Kreds 
Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Lar-
sen 
Digterparken 76, 2750 Ballerup 
 4466 2548 
 jalars@larsen.mail.dk 
 
Forretningsfører: 
Oberstløjtnant af reserven Erik Petersen,  
Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg 
 Privat: 4848 2467, Mobil: 4032 9109 
 vibekeerik@yahoo.dk  
     eller hjv.erik@yahoo.dk 

Skydeudvalgsformand/FOUAT 
Translatør, major Gregers Djørup 
 4879 2033 
 gdjoerup@hotmail.com 
 
 
Redaktion: 
Major Mogens Pedersen 
Torvegade 30, 4200 Slagelse  
 5852 6315 – Mobil:4032 4312 
 mp.slagelse@stofanet.dk   
 
Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen 
 pbt@sfam.dk 
Ekspedition og fordeling: 
Se forretningsføreren – modsatte spalte 
Kommende numre: 
Bidrag til kommende numre af Meddelelser:  
Se sidst i bladet.  
 
Meddelelser udgives ultimo februar, april,  
juni, august, oktober og december. 
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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 
 
 
Fra bestyrelsen 
Medlemstallet for Københavns Kreds pr. 1. september udgjorde 116. 
Mange forhold i vor kreds er under forandring. Blandt andet kan vi ikke helt afvise 
kommende ændringer i kommunikationen med vore medlemmer, der gennem genera-
tioner har nydt godt af et trykt medlemsblad.  
 
Så bestyrelsen forbereder sig i det små og anmoder i første omgang vore medlemmer 
at meddele Emailadresse til bestyrelsesmedlem Erling Bernsdorff Flebbe på  
erling.flebbe@gmail.com 
 
Foredragssæson 2012-II 
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 1900 i Kastellet i Gl. Varme-
central med et efterfølgende lettere traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr. 
150. 
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 den 8. november foredrager admiral Tim Sloth Jørgensen over emnet ”Dansk 
forsvar i fortid, nutid og fremtid”. 
Dansk forsvar har været gennem meget store omlægninger de sidste 25 år, og man-
ge, der i dag nærmer sig pensionsalderen, har svært ved at genkende det forsvar, de 
startede deres uddannelse i for mange år siden. På trods af det planlægges der nu be-
sparelser i størrelsesorden 15 % af budgettet og dermed også nye dramatiske æn-
dringer i forsvarets sammensætning, struktur og opgaver.  
Foredraget vil søge at belyse, hvorfor forsvaret er havnet, hvor vi er i dag samt pege 
på, hvad der er forsvarets egentlige kernekompetence i disse år og endog prøve at se 
lidt ud i fremtiden og give et bud på hvilke opgaver, der vil være dominerende om 5-
10 år. 
 
Torsdag den 22. november er aftenens emne ”Belisarius - Historiens glemte felther-
re”. 
Historiker Torsten Cumberland Jacobsen præsenterer med udgangspunkt i sin bog 
’The Gothic War’ en af historiens største - men også mest ukendte feltherrer – den 
romerske general Belisarius. Belisarius generobrede med ganske få ressourcer store 
dele af Romerriget i det 6. århundrede e.Kr. fra Goterne og Vandalerne, som havde 
erobret Italien og Nordafrika i det kaotiske 5. århundrede. Cumberland kommer i sin 
præsentation ind på spørgsmålet om, hvorfor Belisarius ikke er mere kendt i nutiden, 
og forklarer med baggrund i eksempler fra hans kampagner, hvorfor Belisarius med 
rette bør ses som en feltherre af 1. klasse. 
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Stiftelsesfest 2012 
Kredsen markerer 121 året for foreningens stiftelse torsdag 6. december. 
Arrangementet indledes kl. 1230 i Kastellet med kransenedlæggelse ved Det Nationale 
Monument over Danmarks Internationale Indsats siden 1948. 
Kl. 1300 afholdes traditionen tro middag med gule ærter med tilbehør samt øl og 
snaps. Dernæst æbleskiver og solbærrom, kaffe m.v.  
Middagen indtages i Nordre Magasin, 1. sal og med efterfølgende kammeratligt sam-
vær i Hjørnestuen. Kuvertpris kr. 200. 
Tilmelding til formanden bedes foretaget snarest belejligt og senest fredag 23. no-
vember. 
 
Bogcafé 
Medlemmer der ønsker at afhænde litteratur uden modydelser bedes fremlægge ma-
terialerne på bardisken i Hestestalden. 
Mange bøger har gennem årene vist sig at være af interesse for andre. Med julen i 
sigte vil der sikkert også være gaveidéer. 
 
 Foredrag forventes afholdt 8. og 22. januar samt 7. februar 2013. 
 Tilsvarende planlægges årets Generalforsamling afholdt 21. februar.  
  


 
Storstrøms Kreds 

Kredsen er nedlagt, da det desværre ikke har været muligt at vælge eller udpege en 
bestyrelse.  
Flere hidtidige medlemmer har heldigvis tilsluttet sig enten Midt- og Vestsjællands el-
ler Københavns kreds. Vi håber, at flere vil følge deres eksempel. 
Landsledelsen. 


 
Midt- og Vestsjællandske Kreds 

Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse 
 5853 2793 - : hjjurgensen@hotmail.com 
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde 
 5814 0624 - : h.janns@gmail.com 
 
 
Siden sidst 
Sommerudflugten 2012 gik til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk, som blev valgt 
for ikke at alt skal være militært. 
Vejret var fantastisk. Desværre blev deltagerantallet kun 10, men for dem en god dag 
med en god guide, som gav os historien om stedet, og hvordan det drives af ca. 300 
frivillige og 10 fastansatte. Vi blev guidet gennem bygningerne og deres historie, hvil-
ket ikke blev mindre spændende af, at der blev arbejdet i dem. Så i Brugsen blev der 
indkøbt sild, lakrids og andre gode sager, og på husmandsstedet blev kaffen - blandet 
med Richs - nydt med nybagt hjemmebag. 
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Dagen blev afsluttet med en hyggelig picnic i den flotte park med sjove røverhistorier 
fra dengang vi var soldat. 

(sign. Søren Nør) 
 
Præmieskydningen  
lørdag den 25. august forløb meget bedre end sidste år. Denne gang var vejret også 
nær det perfekte, så det var glade skytter, der kunne sætte sig til frokostbordet hos 
Anne og Holger Janns i Boeslunde ved 13-tiden og fejre det gode resultat. 

 
Bare rolig. Det er et mock-up.  
Våbnene er afladt og efterset. 

 
I alt 10 skytter deltog i skydningen. De 5 bedste var 
Erik Olsen 217 poits 
Helle Jürgensen 206 points 
Søren Jørgen Larsen 204 points 
Kurt Hasselby Jensen 204 points 
Mogens Røgind 195 points 

Sum 1026 points 
    
Vi håber, at det er nok til en pokal i år, selv om alle 5 resultater bør være over 200. 
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En årsag til, at det generelt gik bedre i år – især for os, som ikke længere er iblandt 
de 5 bedste – er, at der har været brugt lidt tid på skydeinstruktion, med et godt re-
sultat til følge. Det vil vi gøre mere ved i 2013. Skydningerne vil tillige begynde kl. 
1800 næste år for bedre at kunne udnytte dagslyset. 
 
Foredrag om ”Tjenesten som ældste forbindelsesofficer i Bosnien 1998”  
blev gennemført for et veloplagt publikum på 14 den 25. september.  
 

 
 
Samme dag holdt bestyrelsen møde for at starte på planlægningen af resten af perio-
den frem til og med  
 

Generalforsamling 2013, som er fastlagt 
til onsdag den 6. marts kl. 1930 – ca. 2200 

 
Medlemstallet. Kredsen har udsendt en svarblanket og frankeret returkuvert til de 
sidste af Storstrøms Kreds. Det har været med til at løfte vor kreds medlemstal yder-
ligere op til 68 pr. 25. september. Det er vi naturligvis glade for. Til gengæld er vi ikke 
imponerede over, at et antal ikke har gidet returnere blanketten med en stillingtagen 
til et fortsat medlemskab. Vi håber stadig, at det sker inden 1. oktober. Ellers må vi 
slette dem af listen. 
 
Kontingentindbetaling 
Et lille hjertesuk fra foreningens kasserer. Vi har desværre i år alt for mange, der 
endnu ikke har husket at indbetale kontingent for 2012. Derfor: prøv at tjekke op på 
det i netbank eller hukommelse, og hvis der er tvivl om dette, er en forespørgsel vel-
kommen på 25 36 35 74. Kontingentbeløbet på kr. 150,- bedes indsat på foreningens 
konto 3511-3511713919. (Dette gælder ikke nye medlemmer fra Storstrømskredsen; 
de formodes at have betalt til deres nu nedlagte forening for 2012). 
 
Hvad skal der mere ske i 2012  
Husk besøget ved Arla Foods, Karolinevej, Slagelse, tirsdag den 30. oktober kl. 
1900. 
Årets sidste foredrag gennemføres på Skovsøgård tirsdag den 20. november kl. 
1400. Det bliver traditionen tro et foredrag i rækken ”Nationens Tilstand” og det vil 
handle om  
 
Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland 
Opgaver og organisation i fred, krise og krig. Herunder uddannelse, øvelser og mate-
rielsituation, samt samarbejde med politi og redningsberedskab. 
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Foredragsholder er major Ole Jørgensen, som for nylig er tiltrådt som distriktschef. 
Tidligere kollega fra Sjællandske Livregiment med bopæl på Holmstrupvej. Det var ti-
der! Senere chef/Operationssektionen ved Hjemmeværnsregion København og koor-
dinator af COP15, Hjemmeværnets hidtil største koordinerede indsats. Jeg kan garan-
tere for, at foredraget vil være ”renset” for administrativt pladder, budgetprocedurer, 
”hurraord” og klynk over tidernes ugunst. Vi vil komme til at høre om substansen. 
Hjemmeværnets kerneydelser. 
Oprindelig var det hensigten at få et foredrag om forsvars- og sikkerhedspolitikken nu 
og her, men da alt ser ud til at være ”oppe i luften” dette efterår og formentlig langt 
ind i 2013, fandt bestyrelsen det temmelig nytteløst. Det kunne kun blive til spekula-
tioner og luftkasteller. Vores Hjemmeværnsdistrikt, derimod, er nu særdeles konkret 
og på plads og vil forhåbentlig blive ved med at være det længe endnu. Distriktet er – 
sammen med HD Sydsjælland - vores vigtigste samarbejdspartner, som vi i høj grad 
er afhængige af, og som vi derfor støtter så godt vi kan. Det kræver viden og indsigt 
om distriktets forhold. Så derfor: Mød op, lyt og lær. Spørg gerne. 
 
Bemærk klokkeslettet: 1400. Så kan du nå hjem i dagslys. Tilmelding til Holger 
Janns ikke senere end 16. november.  
 


 

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@stofanet.dk giro 903-4730 
 
Kaptajn Erik Lykke Pedersen har fået ny mailadresse: e-t.lykke@stofanet.dk 
 
Julefrokost 
Fyns kredsens helt unikke julefrokost afholdes torsdag, den 13. december kl. 1300 på 
DANNEVIRKE. Skriv nu datoen ind i kalenderen og HUSK det. Nærmere indbydelse 
udsendes 

FOUAT FYN på udflugt til Fyrkat og Hvidsten Kro 
Af kaptajn Palle Christiansen, FOUAT FYN. 
 
Nok et par alen er lagt til FOUAT FYN’s medlemmers historiske viden. Efterårsturen 
blev en dannelsesrejse, der omfattede besøg hos både vikinger og modstandsfolk. Vi 
blev meget klogere på vikingernes dagligdag og på kronjysk æggekage, serveret på 
den gamle ”modstandskro” i Hvidsten. Efter en god morgenmad på den jyske højde-
ryg ved Ejer Bavnehøj, nåede vi frem til Fyrkat Vikingecenter. 33 videbegærlige fyn-
boer var klar til nogle ”aha-oplevelser”: 
 
Velkommen til vikingetiden, sagde museumsinspektør Anne Mette Pedersen fra Hobro 
Museum. Vi stod midt i stormandens gård og bygninger med i alt 9 rekonstruerede 
huse. Alle bygget af solidt egetømmer, lerklinede vægge og med stråtag. De gullige 
mure var malet med okker blandet med kærnemælk, som det vist var skik dengang. 
Gården var afgrænset med flettede hegn uden om vikingestormandens enemærker. 
Den største bygning var langhuset. En kopi af en stormandsgård fra Vorbasse. Her var 
fælles beboelse for flere generationer, ofte op til 30 personer fra slægten. Området 
omfattede også en smedje, som ofte betjentes af en rejsende håndværker. Et over-
dækket grubehus anvendtes til nedkøling af mad og drikkevarer og der var flere andre 
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funktionelle bygninger. Området fungerede som et næsten selvforsynende minisam-
fund. En veludviklet kultur på Harald Blåtands tid, omkring år 980.  
 
Og milde kvinder, hvor har de magt! 
Vores guide, Anne Mette Pedersen, var klædt i den såkaldte ”Hedeby-dragt”. En slags 
pastelblå selekjole. Delvis i uld, hør og silke. Der var mange metalgenstande på drag-
ten. F.eks. smykker. Om halsen havde Anne Mette både et kors og en Thors hammer. 
Det er rart at været dobbeltgarderet hos både Gud og Thor. Der er ingen lommer i 
dragten, men i bæltet hænger punge med sysager, og ikke mindst antallet af nøgler, 
som var absolut statussymbol blandt kvinderne. Hende der kunne låse husene op, 
havde også magten. Og stormandens frue bestemte suverænt gårdens anliggender 
indenfor flethegnet, forstås! Her var også nok at se til med at bage, brygge øl, lave 
forråd, spinde, vævning og stoffarvning. Stormandens frue var så at sige ”Intendan-
tur-generalen”. 
Mændene havde sine opgaver udenfor hegnet. Inklusive erobring af England og de 
franske kyster! Det var dog kun 5 % af dem som gik ”i viking” og som skaffede sig 
uvisnelig hæder i historiebøgerne. Dem med våben og drabelige hjelme med næsebe-
skyttere, og iført ringbrynje, der vejede op til 16 kilo. De øvrige mænd dyrkede mar-
kerne, pløjede med ard (en slags primitiv plov), trukket af stude. Eller de var en tur 
ude på vandet for at fange fisk og indsamle muslinger og østers. 
 

 
 
Besøg i langhusets mørke. 
Vores guide førte os ind i langhusets mørke. Lange brikse med skind, centreret om-
kring det varme ildsted. Der hvor hele vikingefamilien boede sammen. Der var mørkt 
fordi det ikke rigtigt var slået igennem med vinduer i vikingetiden. Her sov beboerne 
to og to sammen under de lune skind. Her spiste man og her levede man en stor del 
af sit liv. Vi fik en masse viden om de ting de brugte i hverdagen. Om brugen af deres 
drikkehorn og sågår glas uden støttefod. Hvis det ikke var mjød (honningvin, 18-19 
%) så var det nok i langt højere grad tilfældet at de drak vand fra kilder eller brønde. 
Eller øl og mælk. Ja, alternativt saft fra indsamlede æbler eller bær. Nummer 1 på vi-
kingetoppen var vist urtete med mynte og honning, eller kamillete. 
 
Valhallas bersærker var nok en myte 
Vores billede af vikingernes bersærkerfester i Valhalla bør også tages med et tons 
salt. Vi så for os sanseløse berusede mænd der holdt bengnavergilder og morede sig 
med at kaste knogler efter børn og hunde. Sandheden var vist at de spiste masser af 
sulevælling, grød, suppe med kål, løg og hvidløg, serveret på en træspisebrik på sen-
gekanten, og håndteret med en kniv. Først 400 år senere opfandt man gaflen. 
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Hvad er fup, og hvad er fakta? 
Men var det nu sådan som forskerne tror, at det hele gik til? Man siger jo om 100 år 
er alting glemt. Hvad skal man så ikke sige om for 1000 år siden? Er myterne sande. 
En vikingehjelm af jern var aldrig prydet med drabelige horn. Man har ikkefundet 
hjelme med horn på. Måske er historierne slet ikke sande! Ved rekonstruktionerne af 
husene findes der ingen facitliste. Alt her i Fyrkat er nyere kopier, men lidt må for-
skerne have at gå ud fra i deres konklusioner. 
 
Fyrkat, vikingeborgen. 
Efter det spændende besøg, kørte vi over til den store vikingeborg Fyrkat. Eller re-
sterne af den. Borgen brændte i 1086. Den store ringvold, der har en indvendig dia-
meter på 120 meter, blev først udgravet i 1950’erne og 60’erne. Hvide sten markerer 
de 16 vikingehuse som stod indenfor volden. Her boede kong Harald Blåtands mænd, 
og herfra udgik magtcentrum i området. Stedet burde i dag tage navneforandring til 
”Fårkat”. For der græsser flere hundrede får på de grønne volde. Her fra toppen er der 
en smuk udsigt over Onsild ådal. Uden for volden er der også en rekonstrueret lang-
hus. 
 
Hvidsten Kro. 
Modstandskroen var pyntet med flag ved indgangen da vi ankom. Er det et museum 
eller en kro? Absolut begge dele. Alle lokalerne er et monument over Fiil-familien og 
alle antikviteterne er et flot minde over Marius Fiils handelstalent. Han opkøbte og 
samlede ting fra den gamle jyske bondekultur på egnen. Der var standure, kobberstik, 
vaser, kander, køkkenrekvisitter, tallerkener, langpiber, familiefotos og gamle lamper, 
og meget mere. Et sandt raritetskabinet. Men det, som måske har betydet mest for 
kroens omsætning i vore dage er vel nok filmen om den legendariske Hvidstensgrup-
pe. Siden filmen havde premiere, er kroens omsætning steget kraftigt. På grund af de 
gode, danske mænd, som bød tyskerne trods, og mistede livet på det. Det har talt til 
vore hjerter. 
 

 
 
Kronjysk æggekage. 
Formanden, major Kjeld Frimuth og hans hirdmænd, samledes nu i Hvidstens krostue 
for at nyde den kendte æggekage. Men det er ikke just en recept, som fynboer står i 
kø for at kopiere! Nuvel, det var en dejlig gul æggemasse med rundelige purløgsdrys. 
Men flæsket var gået i flyverskjul nede i æggemassen. Med al respekt for kronjyder-
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nes æggekage, så blev pandernes indhold dog spist op. På plussiden tæller det unikke 
miljø som findes i Fiil-familiens historiske krostuer. Netop her hvor vi spiste frokosten. 
Dyrebart er deres minde for Danmark! 
Når man besøger Hvidsten Kro, så bør man også opleve havesalens vægmalerier over 
familien Fiil. Man kunne kalde det et dansk svar på Bayeux-tapetet. Ordnet kronolo-
gisk som en historiefortælling på løbende bånd. En flot afslutning på vores udflugt 
blev besøget i mindelunden ved den solide granitsten sat som minde over de 8 hen-
rettede fra Hvidstensgruppen. Efter befrielsen i 1945 blev de 8 urner flyttet fra Kø-
benhavn og her til Hvidsten.  
 

Daad for Danmark bragte Dag 
Tappert øvet Tro til Døden 

Lyse lad i Morgenrøden 
De gav Liv for Danmarks Sag 

 
1944 den 29. juni faldt de for de tyske kugler. 

Dyrebart er deres minde for Danmark. Rejst året 1945. 
Marius Fiil, 51 år 
Niels Fiil, 24 år 

Peter Sørensen, 30 år 
S.P. Kristensen, 57 år 
Albert Iversen, 48 år 
Niels N. Kjær, 41 år 

Johannes Kjær Hansen, 37 år 
Henning Andersen, 27 år 
Æret være deres minde. 
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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 
Årets præmieskydning på pistol blev aflyst. Ærgerligt; men der var kun 5 skytter til-
meldt (ud over bestyrelsen) 
Sidste års præmiemodtagere beholder sølvtøjet indtil næste generalforsamling, hvor 
det afleveres.  
 

 

Den annoncerede tur til Sydslesvig 22.-23. september med 
Historisk Samfund for Sydøstjylland (HSSO) blev en kæmpe 
oplevelse for forretningsføreren med hustru (!) 
 
Spændende, vel tilrettelagt program (Roter Haubarg, Hoy-
ersworth, Friedrichstadt, Eiderdæmningen, Tönning og Hallig 
Hooge) med en vidende og inspireret guide, dejlig mad, gode 
senge, samt masser af hyggeligt samvær med Historisk Sam-
funds medlemmer, der passer til FOUAT’s som hånd i hand-
ske. 
Specielt er det værd at nævne aftenforedraget ved næstfor-
manden i Sydslesvigs Vælgerforening. Vi var nok mange, der 
havde regnet med at tage en lille lur ved den lejlighed efter 
dagens anstrengelser; men Elke Putzer var så utrolig inspire-
rende, at hun ikke gav os bare 10 sekunder at blunde i. 
 
Trods den sølle deltagelse blev vi vel modtaget, og HSSO er 
indstillet på – også i fremtiden – at lade os deltage i deres 
arrangementer. 
 
 
 
Elke Putzer, næstformand i SSW 

 
Kommende arrangementer  
Da vi har set så lidt til hinanden i 2012, har bestyrelsen besluttet at tilbyde en lille 
ekstra mulighed for samvær: 
 

Bunkermuseet og KunstCenter Silkeborg Bad 
torsdag den 25. oktober kl. 10.30-16.00 

 
Indbydelse til dette arrangement er udsendt pr. mail og/eller brev til alle kredsens 
medlemmer. 
(Transport til/fra Silkeborg foregår i deltagernes egne køretøjer under max. Udnyttel-
se af rådige pladser.) 
For andre interesserede skal henvendelse ske til forretningsføreren (se ovenfor) se-
nest mandag den 15. oktober. 
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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 


Siden sidst. 
Medlemmer af kredsen med fane deltog sammen med mange andre kredse i NATIO-
NAL FLAGDAG den 5. SEPTEMBER 2012 FOR DANMARKS UDSENDTE på pladsen foran 
det gamle rådhus på Gl. Torv i Aalborg. 
Garnisonskommandanten oberst Flemming Larsen, chef for trænregimentet bød vel-
kommen og sagde bl.a.: 
De mange soldaterforeninger og andre frivillige organisationer og foreninger, der er tilknyttet 
Aalborg og hvoraf langt hovedparten er repræsenteret her i dag med deres faner yder en fan-
tastisk opbakning og har stor samhørighed med byen og Garnisonen.  
Foreningerne er bindeleddet mellem vore mange hjemsendte soldater og Forsvaret og I er så-
ledes med til at udbrede og opretholde forsvarsviljen i befolkningen samt bevare traditionerne i 
forsvaret. 
Det er dejligt at erfare, at I altid er villige til at deltage i garnisonens mangeartede aktiviteter, 
og det værdsætter jeg utrolig meget og vil gerne takke Jer for i dag. 
 
I dag er det Danmarks Nationale Flagdag, hvor vi hylder alle Danmarks udsendte og samtidig 
ærer de soldater eller andre offentlige udsendte, der ikke vendte hjem efter deres mission. 
Flagdagen bliver derfor holdt på en alvorlig baggrund, der berører mange mennesker. Men da-
gen er også en festdag, hvor vore veteraner og nuværende udsendte bliver fejret og hædret 
og hvor vi viser hver og én af dem, at vi er stolte over deres arbejde. 
 
Kl. 1615 gik flaget til tops på det gamle rådhus - herefter med musikledsagelse sang 
deltagerne ”Der er et yndigt land ”. Folketingsmedlem Lene Esbensen (konservativt 
folketingsmedlem) holdt festtalen over emnet ”Tro håb og kærlighed”, igen en fælle-
sang ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”. 
Enhederne blev formeret og med musikkorpset i spidsen gik deltagerne en march 
gennem byen der sluttede foran Aalborg Domkirke (Budolfi kirke). Kirkegængerne 
blev vist på plads og de sidste der sluttede sig til kirkegængerne var et imponerende 
flagborg. 
Gudstjenesten – en befalingsmand læste indgangsbønnen – første salme ”Lover den 
herre, den mægtige konge med ære” – næste salme ”Du herre Krist – prædiken her-
efter ” Nu falmer skoven trindt om land ” sidste salme ”Nu går solen sin vej” samme 
befalingsmand læste udgangsbønnen. 
Efter gudstjenesten var der reception for særlige indbudte på det gamle rådhus. 
 
Bowling 
Desværre er der tyndet stærk ud i rækken af bowlingspiller, men heldigvis har vi fort-
sat en kerne med Tove Søndergaard, Gunnar Albrechtsen, Mogens Gundersen, Villy 
Egebo, Inge og Jes Reiner Pedersen, Kjeld Kjeldsen og Leif Nygaard. 
Vi kæmper bravt mod hinanden hver mandag formiddag, men der er to der skiller sig 
ud, nemlig Tove Søndergaard og Gunnar Albrechtsen, øvrige forsøger efter bedste ev-
ne, at følge dem til dørs.  Mandag den 26. november 2012 kæmper vi om BOWLING-
POKALEN. Pokalen er pt. I Jes Reiner Pedersen varetægt. Jes Reiner Pedersen blev 
pokalmester i 2011 med 328 points. Pokalen inddrages 26. november, pokalmester 
for 2012 indgraveres på pokalen og pokalen overrækkes vinderen på sidste kampdag 
17. december til opbevaring til næste pokalkamp i 2013. 
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Årets julefrokost (for egen regning) afholdes mandag 17. december 2012 kl. 1215 i 
Cafeteriet i Løvvangens Bowlingcenter. Hertil indbydes alle medlemmer med ledsage-
re. 
Tilmelding senest mandag 10. december 2012 på 9817 6707. 
Kredsen ønsker alle familier en glædelig jul samt et godt nytår 2013. 
 
2013 
Traditionel starter 2013 med hjemmeværnets nytårsgudstjeneste medio januar 2013, 
Datoen henvises til dagspressen.        
 

 
Unikt samarbejde hjælper soldater videre 
 
Behandling og genoptræning af sårede soldater er forankret i det offentlige sundheds-
væsen, men Rigshospitalet og Forsvaret har sammen etableret et unikt og utraditio-
nelt samarbejde 
 
Den daglige genoptræning foregår i Rigshospitalets Klinik for Ergo- og Fysioterapi 
blandt øvrige patienter. Men én gang om ugen er der supplerende træning på Forsva-
rets Sundhedstjenestes Center for Idræt på Svanemøllen Kasserne – blandt soldater-
kammeraterne og de andre veteraner, og under supervision af en af Rigshospitalets 
fysioterapeuter. Det lyder som en mærkelig sammenblanding, men modellen hvor 
Rigshospitalet og Forsvaret sammen har etableret et omfattende genoptræningspro-
gram for krigsveteraner er yderst effektivt og vældigt populært blandt soldaterne.  
- Efter behandlingen og genoptræningen på Rigshospitalet, men også sideløbende, 
kan det være rart for veteranerne at blive trænet i et helt andet miljø. Derfor har vi i 
samarbejde med Rigshospitalets fysioterapeuter fået etableret en ugentlig træning 
hver onsdag eftermiddag på Svanemøllen Kaserne. På hospitalet er veteranerne jo 
blandt en masse andre patienter, der ikke nødvendigvis kender til deres situation, 
men til onsdagstræningen møder de andre veteraner og raske soldater, og det giver 
ny motivation og et nyt socialt aspekt til deres videre liv, siger generallæge Erik Dar-
re, der er chef for Forsvarets Sundhedstjeneste.  
 
Bro mellem hospital og forsvar  
De ugentlige træningssessions foregår i samarbejde mellem idrætskonsulenten på 
Danmarks Idrætsforbunds Soldaterprojekt, Rune Oland, og den ansvarlige fysiotera-
peut for soldaternes genoptræning på Rigshospitalet, Christian Olsen. Med veteraner-
nes udfasning til det militære miljø har Rigshospitalets fysioterapeuter derfor også få-
et en ny arbejdsplads.  
- På denne måde har vi etableret en form for brobygning mellem os og Forsvaret. 
Sammen har vi ansat en fysioterapeut specifikt til at bistå træningen på onsdage, og 
når veteranerne er på kasernen og træner, har de en kontaktperson, der også har 
forbindelse til Rigshospitalet og vores arbejde her. De har derfor altid en hotline til 
Rigshospitalet og vores dedikerede fysioterapeuter. Veteranerne kan have behov for 
genoptræning i lange perioder – også om flere år. Derfor giver ordningen rigtig god 
mening, fortæller Birgit Strange klinikchef for Klinik for Ergo- og Fysioterapi.  
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- Samarbejdet mellem Rigshospitalets fysioterapeuter og Danmarks Idrætsforbunds 
Soldaterprojekt på Center for Idræt på Svanemøllens Kaserne betyder også, at de for-
skellige idrætstilbud til de skadede soldater sker på et niveau tilpasset sundhedsvæ-
senets behandling og genoptræning, supplerer Erik Darre. 
 
Formel 1-fysioterapi videreudvikler  
Også Rigshospitalet vinder på det nye, anderledes samarbejde:  
-Denne model er super fleksibel i forhold til antallet af soldater på Rigshospitalet. Den 
giver et fantastisk samspil – soldaterne kommer med et drive og en energi, og det 
smitter af på de øvrige patienter. Samtidig har vi via den vedtagne veteranpolitik fået 
midler til at vedligeholde og udskifte vores træningsudstyr, da der nu er et større slid 
på maskinerne, fordi veteranerne simpelthen er stærkere end vores øvrige patienter, 
fortæller Birgit Strange. En betragtning, der bakkes op af Forsvaret: - På den her må-
de har vi fået en slags ’genoptræningens formel 1’ – fysioterapien videreudvikles, og 
det kommer de øvrige patienter til gode, siger Erik Darre fra Forsvarets Sundhedstje-
neste.  
På en nylig international medicinsk kongres viste en række lande stor interesse for det 
danske samarbejde omkring genoptræning af veteraner. 
Om genoptræning af sårede soldater  
Rigshospitalet modtog i 2010 en donation fra ”Soldaterlegatet” og kunne dermed for-
bedre genoptræningen af soldaterne med nye træningsmaskiner samt midlertidig an-
sætte én ekstra fysioterapeut. Efterfølgende har regeringens veteranpolitik sikret 
fastansættelse af denne fysioterapeut samt tilførsel af yderligere lægelig- og genop-
træningsekspertise til området.  
 
Onsdagstræningerne på Svanemøllen Kasserne er et tilbud til alle sårede soldater, der 
er eller har været i genoptræning på Rigshospitalet. Omkring otte-ti veteraner benyt-
ter tilbuddet hver uge. En af veteranerne kommer kørende fra Kolding.  
Flere af de skadede soldater, som deltager i genoptræningen, er amputerede. Siden 
1992 er der registreret 18 soldater med 25 amputationer som følge af kamp eller ter-
ror. De første dobbelt-amputationer sås i 2009. En del veteraner døjer desuden med 
usynlige skader, som fx smerter og har derfor også gavn af periodevis genoptræning.  
Genoptræningen varetages i samarbejde mellem Rigshospitalet, Forsvarets Sundheds-
tjeneste og Danmarks Idrætsforbunds Soldaterprojekt, der er et samarbejde mellem 
de to specialforbund Dansk Handicap Idræts-Forbund og Dansk Militært Idrætsfor-
bund. 

IndenRigs - Nyhedsbrev udgivet af Rigshospitalet 
 

Kronprins Frederiks tale ved åbningen af centret den 23. april 2012: 
 
I oktober 2010 deltog Kronprinsessen og jeg i indvielsen af Klinik for Ergo og Fysiote-
rapi på Rigshospitalet. Et projekt, der skulle fokusere på de soldater, der kommer 
hjem med fysiske skader. Og sikre dem den bedst mulige behandling.  
 
Resultaterne fra Rigshospitalet har været meget positive, og projektet på Rigshospita-
let er i dag selvkørende. Projektet har bl.a. skabt grobund for DIF Soldaterprojekt 
med fokus på at give skadede veteraner et aktivt idrætsliv og ugentlige træningssam-
linger for skadede veteraner på Center for Idræt. Og så har projektet dannet grundlag 
for det, vi er samlet for i dag.  
 
Projekt ”lokal genoptræning” har til formål at sikre, at de soldater, der kommer hjem 
med fysiske men, og som er udskrevet fra Rigshospitalet, kan fortsætte en optimal og 
professionel genoptræning. Projektet baserer sig på de positive erfaringer fra genop-
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træningen med sårede soldater på Rigshospitalet. Med direkte støtte fra Remmen 
Fonden har Soldaterlegatet doneret 5 mio. kr. til projektet - til at forbedre genoptræ-
ningsfaciliteterne på en række af Forsvarets tjenestesteder, og til en etårig projektan-
sættelse af to fysioterapeuter. Projektet sker i samarbejde med Forsvarets Sundheds-
tjeneste. 
 
Som protektor for Soldaterlegatet er det en glæde for mig at indvi et projekt, der kan 
medvirke til, at de sårede soldater får den bedst mulige genoptræning - og dermed 
hurtigt kan komme godt og sikkert tilbage til en aktiv hverdag.  
 
Jeg indvier hermed de nye genoptræningsfaciliteter ved trænregimentet i Aalborg, 
Dragonkasernen i Holstebro, Garderhusarregimentet i Slagelse, Almegårds Kaserne på 
Bornholm, Center for Idræt på Svanemøllens Kaserne samt på Garderkasernen i Hø-
velte, hvor vi er samlet i dag.  

 



Arktiske opgaver 
 
1.november nedlægges Grønlands og Færøernes Kommando. Fra Nuuk viderefører 
Arktisk Kommando de mange opgaver. 
 
Fra ”stabsgangen” i den blå kommandobygning i Grønnedal varetager Grønlands 
Kommando frem til november fiskeriinspektion, søredning, forsyninger til østkysten og 
Sirius, og alle de andre opgaver.  
Hver enkelt medarbejder arbejder med flere kasketter. Når man er en lille og fleksibel 
stab er der travlhed. Men det store ansvar og den korte kommandogang er også en 
tilfredsstillelse. 

 

 
 

I Nuuk vil der blive endnu færre mennesker til samme opgaver. 
Arktisk Kommando lejer sig ind i en kommandobygning på havnen, og de ansatte flyt-
ter ind i et lejet højhus i Nuuks udkant. Dermed bliver der ikke behov for specialister 
til at drive servicefaciliteter, som det sker i Grønnedal i dag. 
- Og så giver det også god mening, fordi Arktisk Kommando bliver meget bedre inte-
greret med det grønlandske samfund. Vi kommer meget tættere på de myndigheder, 
vi dagligt kommunikerer og samarbejder med. Fortæller chefen for Grønlands Kom-
mando, kontreadmiral Henrik Kudsk. Og vi kan ansætte lokal arbejdskraft som f.eks. 
skibsførere, hvilket vi allerede er gået i gang med, slutter admiralen. 

Kilde: Forsvaret.dk 
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Nyt design hos FE  
 

FE har fået nyt logo og design til den skriftlige og visuelle kommunikation 
 

 
 
FE skal levere rettidige, relevante og pålidelige efterretninger af høj kvalitet. Derfor 
skal præsentationen af vores produkter på samme måde være af høj kvalitet. 
 
FE kommunikerer til mange forskellige målgrupper og har mange typer af produkter. 
Uanset målgruppe og indhold må der ikke herske tvivl om afsender. FE ønsker, at den 
skriftlige og visuelle kommunikation er seriøs og professionel og bidrager til, at vores 
kunder, samarbejdspartnere og den enkelte borger kan genkende vores produkter.  
 
Det kræver en klar og konsistent visuel linje, som vi har indbygget i vores nye design. 
Det skal sikre, at FE har en sammenhængende visuel identitet og bruger et kvalitets-
præget og funktionelt fælles design.  
 
Designet lever derudover op til Forsvarsministeriets koncernfælles designlinje, således 
at der inden for ministerområdets myndigheder følges et ensartet og koncernfælles 
udtryk. Logo og design består af en række elementer. Læs mere her 
 
Kronen 
Kronen har tilknytning til den koncernfælles designlinje i Forsvarsministeriet. Den er 
tegnet i en moderne streg med referencer til Christian V’s kongekrone. Den fembøjle-
de krone med rigsæble og kløverbladskors har siden 1671 været Danmarks kongekro-
ne. Alle statens logoer, hvor der indgår en krone, skal tage udgangspunkt i denne. 
Kronen er godkendt af Statens Arkiver. Det samme er FE’s nye logo, hvor kronen ind-
går. 
 
Cirklen  
Selve cirkelformen symboliserer FE’s beskyttende rolle mod udefrakommende trusler 
mod Danmark, forsvaret og dets udsendte. 
 
Den optiske cirkel består af tre dele – helt lukket, delvist lukket/åben og helt åben.  

 Den optiske linje til venstre repræsenterer den lukkede del af FE. Vi arbejder 
clandestint (Red.: hemmelighedsfuldt) 

 Den stiplede linje til højre symboliserer, at vi deler vores information med kun-
der og samarbejdspartnere 

 Den åbne del af cirklen repræsenterer vores åbenhed, f.eks. tilgængelige pro-
dukter og udadvendte funktioner. 

 
De 11 firkanter og den røde tråd 
De små firkanter skal symbolisere en række usammenhængende bidder af informati-
on, som vi i FE indhenter, bearbejder og analyserer. Undervejs finder vi sammenhæn-
gen og det bliver derefter til samlet viden, der formidles – den røde linje til venstre 
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De 11 firkanter indeholder symbolik. De ni sorte samt de to røde firkanter udgør kode 
for tallet 1967 – det år, hvor FE blev en selvstændig myndighed og fik sit nuværende 
navn.  
 




Ny staldmester 


 
Major P.S. Thuesen er pr.1. august tiltrådt som Staldmester ved Den Kgl. Stalde. 

Thuesen var indtil sin pensionering chef for Hesteeskadronen  
ved Gardehusarregimentet i Slagelse. 

 
 
 
 
 



 Kongelige Stalde og Kareter 
Den Kongelige Stald-Etat, København 2000 

Redaktion: Jørgen Konge 
Rigt illustreret i s/h og farve 

46 sider, hæfte 
ISBN 87-987862-0-2 

I bogen fortæller biløber ved Den kgl. Stald-Etat, 
Jørgen Konge om staldens historie, kareterne, he-

stene, selerne, de ansatte, deres uniformer og dag-
ligdagen i Den kongelige Stald.  

Alt er rigt illustreret i s/h og farve. 
Bogen kan købes i museet ved  

Den Kongelige Stald-Etat,  
Christiansborg Ridebane 12, 1218 København K. 
Eller ved direkte henvendelse til Jørgen Konge, 

email joergen-konge@tdcadsl.dk. 
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De statsløse palæstinenseres ankomst. 
 

 
Af Knud Rasmussen 
 
En sag, jeg som sikkerhedsofficer ved Luftværnsgruppe blev blandet ind i, var, da de 
statsløse palæstinensere i stort tal ankom til landet for at søge om asyl. Da Arafat ef-
ter flere års ophold i Libanon i 1987 blev udvist af Libanon og rejste med sin stab til 
Tunis, bevirkede dette, ifølge PLO´s politiske leder Salah Salah udtalelse til Jyllands-
posten i marts 1993, start af ”eksporten” af statsløse palæstinensere, der var resulta-
tet af en arabisk planlagt evakueringsplan, idet palæstinenserne aldrig ville kunne bli-
ve integreret i Libanon. Ifølge samme PLO-leder var det lykkedes at få sikret asyl til 
næsten 100.000 palæstinensere fra Libanon i vestlige lande blandt andre Danmark, 
Sverige, Norge, Canada og det daværende Vesttyskland i spidsen. 
 
Luftværnsgruppen fik til opgave midlertidigt at huse ca. 400 palæstinensere, hvorfor 
der blev oprettet en teltlejr på Flyvestation Kongelundens fodboldbane bestående af 
godt 20 store, 20 mands mandskabstelte, hvortil kom et spisetelt og et køkkentelt 
m.m. Dansk Røde Kors stod for lejrens drift, hvilket voldte stort besvær. Asylansøger-
ne var mænd i alderen 18 -22 år. De var vokset op i Libanons borgerkrig, hvor de 
havde opholdt sig hos diverse militser, uden skolegang. De var ustyrlige og rastløse 
og mange utvivlsomt psykisk syge, og stillede hele tiden krav til Røde Kors ledelsen 
om forbedrede forhold.. Major Svend Bergstein, senere landets første forskningsmini-
ster, der var chef for en HAWK eskadrille på stedet, havde fået pålagt et vist overop-
syn med forholdene. Ham havde palæstinenserne en vis respekt for, idet han færde-
des imellem dem og ofte gav sig i snak med dem. I sandhedens interesse var han al-
tid i kampuniform og pistolbevæbnet. Palæstinenserne krævede at blive indkvarteret 
og bespist på selve flyvestationen. Hvilket blev nægtet dem. 
Som følge deraf brændte de en nat deres spisetelt ned og en anden nat skete det 
samme med køkkenteltet. Jeg inspicerede sammen med Bergstein lejren en dag, den 
lignede en svinesti, det flød med papir og affald. Vi opsøgte Røde Kors ledelsen på 
stedet. Da de var bange for deres klienter, som var helt uden for pædagogisk række-
vidde, havde de låst sig inde på deres kontor på selve flyvestationen. Vi klagede over 
svineriet i lejren og forslog, at der i hvert telt blev valgt en teltformand, der skulle 
sørge for lov og orden, og herunder rengøring. Dette turde Røde Korsfolkene ikke for-
lange og i stedet blev resultatet, at der kom et rengøringsfirma to gange om ugen og 
gjorde rent for Røde Kors` regning. 
 
Efter få måneders forløb slap Luftværnsgruppen for denne meget ubehagelige opgave. 
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Så fulgte flere års politisk tovtrækkeri, afviste asylansøgere, sultestrejker i stor stil på 
de forskellige asylcentre. Med venligsindede præsters hjælp fik palæstinenserne først 
ophold i Enghave Kirken, men dårlig plads og spirende utilfredshed blandt nogle af 
kirkegængerne bevirkede, at der skulle findes en ny kirke. Valget faldt på Blaagaards 
Kirke, hvor sognepræst, Lisbeth Søe, gav et tøvende ja til et kirke-asyl, men den vel-
menende pastor havde næppe ventet, at opholdet skulle vare mere end 150 dage 
med ca. 100 overnatninger i kirkens krypt. 
BZ’erne havde deres kronede dage som støtter for de asylsøgende palæstinensere. De 
fulgte op med at besætte først Direktoratet for Udlændinge og senere selve Justitsmi-
nisteriet stærkt støttet moralsk af venstrefløjen og de radikale samt ikke mindst den 
venstreorienterede presse. 
 
Til sidst gav det bonus. Et flertal uden om regeringen bestående af de Radikale, med 
Elisabeth Arnold som hovedindpisker, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten vedtog, 
uden om regeringen, særloven den 3. marts 1992. Den gav opholdstilladelse i Dan-
mark til 321 statsløse palæstinensere fra Libanon, der havde opholdt sig i Danmark i 
mindst 12 måneder og ikke havde fået opholdstilladelse på andet grundlag. 
Senere har særloven givet alvorlige tømmermænd ikke mindst i Socialdemokratiet, 
hvor den daværende integrationsordfører, Anne Marie Meldgaard, siger, at man er 
blevet klogere og tilføjer: ”Særloven var noget skidt og bestemt ikke det rigtige at gø-
re i den situation. Det er meget betænkeligt at underkende myndigheder (integrati-
onsmyndighederne), som vi i virkeligheden har stor tillid til, og vi vil næppe gøre det 
samme i dag. Desuden opfordrer en sådan praksis asylansøgere til at protestere og 
måske sultestrejke, hvis de får afslag. Samtidig må vi erkende, at integrationen i for-
hold til denne gruppe er slået helt fejl”, siger hun. 
Det har hun ret i. En undersøgelse i 2003 har vist, at af 321 personer som loven har 
givet fast opholdstilladelse i Danmark er 135 siden dømt for kriminalitet, og af det 
samme antal er 238 svarende til 74 pro cent på overførselsindkomst. 
At nuværende oberstløjtnant Bergstein og undertegnede, nu begge for længst pensio-
nerede, med undren og skepsis overfor lovgiverne på venstrefløjen, har fulgt sagen 
fra 1987 til 1992, siger sig selv. At vi ikke endte som racister efter den historie er et 
Guds under. 
                                                                                                          


 

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

Nationens tilstand Midt- og Vestsjælland Skovsøgård 201112 – 1400 
Foredrag København Kastellet 111012 - 1900 
Foredrag København Kastellet 251012 - 1900 
Foredrag København Kastellet 081112 - 1900 
Foredrag København Kastellet 221112 - 1900 
Pokal bowling Nordjysk Løvvangen 261112 - 1000 
Stiftelsesfest København Kastellet 061212 - 1230 
Julefrokost Fyn Dannevirke 131212 - 1300 
Julefrokost Nordjysk Løvvangen 171212 - 1215 
   2013 
Foredrag København Kastellet 080113 – 1900 
Foredrag København Kastellet 220113 – 1900 
Foredrag København Kastellet 070213 - 1900 
Generalforsamling København Kastellet 210213 - 1900 
 
 
 
 

Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser 
 Deadline Tilstræbes udsendt: 

Deadline Meddelelser nr. 187 (Januar - februar 2013) 011212 201212 
Deadline Meddelelser nr. 188 (Marts – april 2013) 010213 250213 
Deadline Meddelelser nr. 189 (Maj - juni 2013) 010413 250412 
Deadline Meddelelser nr. 190 (Juli - august 2013) 010613 250613 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Redaktionen afsluttet  
den 2. oktober 2012 

 


