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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 

 

Hermed indkaldes til 

FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Torsdag den 27. april 2023 KL. 10:00 I ODENSE 

Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup)   

Foreløbig dagsorden: 

Valg af dirigent. Formandskabet foreslår major Ove Møller Kristensen. 

1. Beretninger. 
a. Landsformandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
b. Kredsformændenes beretning om kredsenes virksomhed i det forløbne år 

(max 5. min. pr. kreds). 
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (2022). 
3. Foreningens virke i det kommende år. 
4. Vedtagelse af budget for 2024 og fastsættelse af bidrag til foreningen for 2024. 
5. Valg af: 

a. Revisor. Major Ove Møller Kristensen er villig til genvalg 2023 - 2025. 
b. En revisorsuppleant. Oberst Søren A. Matthiessen er villig til genvalg 2023 – 

2026.  
6. Behandling af forslag fra formandskabet. 

a. Nyt navn til foreningen. 
b. Drøftelse af fremadrettet anvendelse af LinkedIn og Facebook som led i 

hvervning af nye medlemmer. 
c. Status for FOUAT´s medlemskartotek ved forretningsføreren. 

7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 
8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.  

Formandskabet foreslår torsdag den 18. april 2024 samme sted. 
9. Eventuelt. 

 

Umiddelbart efter afslutningen af repræsentantskabsmødet vil der blive afholdt 

formandsmøde med deltagelse af landsformanden og de fire kredsformænd. 

Der vil blive serveret morgenmad fra kl. 09:00. I bedes give Lars Falkenberg besked om 

ankomst til Højstrup. 

Forslag fra kredsbestyrelserne til dagsordenens pkt. 7. skal være FOUAT´s forretningsfører 

(Erik Dreyer-Andersen e-mail: dreyer-andersen@webspeed.dk) i hænde senest tirsdag den 
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21. marts 2023. Kredsbestyrelserne sender samlet tilmelding af deltagere til Erik Dreyer-

Andersen senest torsdag den 23. marts 2023. Navn, grad og funktion bedes oplyst af 

hensyn til udarbejdelse af navneskilte. Transport foregår ved egen foranstaltning og for 

egen regning.  

Landskassen betaler forplejning til landsformand, redaktøren, dirigenten, FOUAT´s 

forretningsfører, FOUAT’s webredaktør, FOUAT´s skydeudvalgsformand, to 

repræsentanter fra hver kreds samt yderligere fire personer fra Fyns Kreds, som bistår 

med afvikling af arrangementet.  

Betaling for forplejning af yderligere deltagere vil blive opkrævet. 

 

KØBENHAVNS KREDS 

Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Amagerfælledvej 30, st. th., 2300 København S.  2078 2624 -     
foreningen.fouat@gmail.com – Tilmelding: tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail.com  
Logistik: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød  4976 1217 – 
 : brix.knudsen@mail.dk   
Kasserer: Major Bo Haugaard, Østerbrogade 56D, 3. sal, 2100 København Ø. 
 5015 0390 -  freefly@godmail.dk,    
Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 1127 7322.                   
Skydeudvalgsformand: Per K. Madsen  4043 2361-    riemads@privat.dk 

 

Foredragsrække 2022-II 

Forsvarets almindelige tilstand 

Torsdag den 24. november 2022 holdt forsvarschefen, general Flemming 

Lentfer, foredrag om Forsvarets almindelige tilstand.  

 
Forsvarschef, general Flemming Lentfer 

 

Forsvarschefen indledte med at forklare, at da han den 1. december 2020 

overtog embedet som forsvarschef var opgaven at videreføre det igangværende 

forsvarsforlig, som står til udløb næste år (2023). De daværende rammer tegnede rent 

mailto:foreningen.fouat@gmail
mailto:tilmelding.fouat.kbh.kreds@gmail
mailto:brix.knudsen@mail
mailto:freefly@godmail.dk
mailto:riemads@privat.dk
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økonomisk til, at der i 2023 skulle ske et — som politikerne har døbt det — substantielt 

løft af Forsvarets rammer. De opgaver, der skulle varetages, var en videreførelse af den 

hidtidige opgaveportefølje. Dvs. at man skulle kunne deltage ved EU’s ydre grænser, kunne 

spille en aktiv rolle i bekæmpelse af pirat-uvæsenet på Afrikas horn og i Guineabugten. 

Man skulle – som tidligere – kunne deltage i såvel FN- som NATO-initierede fredsskabende 

og fredsbevarende operationer rundt omkring på kloden. Forsvaret skulle spille en aktiv 

rolle med monitering og observationer i de sædvanlige spændingsområder, dvs. især 

Baltikum, men også Afrika og Mellemøsten. Man skulle observere den kinesiske flådes 

aktiviteter, ligesom man skulle holde et stadigt opdateret billede af, hvad der – specielt fra 

russisk side – foregik i de Arktiske egne. 

Men så skete det, ingen havde forudset kunne ske, forklarede forsvarschefen. 

Nemlig at der brød krig ud i Europa. Rusland startede en uprovokeret invasion af Ukraine 

den 24. februar 2022. Det blev startskuddet til et nyt, altomfattende sikkerheds- og 

forsvarspolitisk ændret fokus overalt i og udenfor NATO såvel som i Europa i og udenfor 

EU.  

Der blev sat turbo på lovgiverne på Christiansborg. Allerførst kom det brede 

”nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” i marts 2022, der handler om at 

arbejde frem mod at afsætte 2 % af BNP på dansk forsvar med udgangen af 2033. Dernæst 

kom folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022, hvor 

forbeholdet faldt med stor stemmeflerhed. 

Forsvarschefen erindrede om, at grundlaget for det kommende forsvarsforlig, 

som skal gælde fra 2024 og årene frem mod 2035, er tilvejebragt af den ekspertgruppe, 

der blev nedsat i 2020 under ledelse af ambassadør Michael Zilmer-Johns. Gruppen havde 

til opgave at kulegrave alt om Forsvaret, dvs. opgaver, organisation, bemanding, materiel, 

faciliteter samt økonomi. Analysegruppen kom til at færdiggøre sit arbejde, hvor der med 

den russiske invasion i Ukraine pludseligt var opstået en langt farligere trussel end hidtil 

antaget. Gruppen lagde til grund, at NATO’s styrkemål og Danmarks bidrag til et styrket 

forsvar inden for rammerne af alliancen samt afskrækkelse langs NATO’s østlige flanke fra 

da af måtte tillægges hovedprioritet. Men situationen i Arktis anses også at være kritisk, 

hvorfor dansk forsvar også skal kunne varetage Rigsfællesskabets interesser i 

Nordatlanten. Ud over det mener analysegruppen, at Forsvaret også skal kunne levere 

bidrag til beskyttelse af Europas grænser mod syd. Endelig mener man også, at dansk 

forsvar skal spille en aktiv rolle, når FN, NATO og EU maner til samling omkring andre 

internationale, militære opgaver. 

Forsvarschefen var ikke det mindste i tvivl om, at krigen i Ukraine har medført 

en ny start og formet en ny virkelighed for det danske forsvar. Han pegede også på, at 

rystelserne har bredt sig overalt i NATO og har virket som kickstarter for vore hidtil gennem 
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mange år neutrale nordiske nabolande, Sverige og Finland. De har nu sadlet om, og 

allerede i marts 2022 meldte de ud, at de begge ville ansøge om optagelse i NATO. 

Forsvarschefen var helt på det rene med, at der bliver et udtalt behov for at 

kigge på, hvordan Forsvaret skal indrettes og dimensioneres i de kommende år. Forsvaret 

2022 er indrettet og dimensioneret på grundlag af den kæmpe fredsdividende som man 

har indhøstet fra Forsvaret lige siden Berlinmurens fald i 1989. Parolen lød ”Fred i Europa.” 

Af den grund var der tale om en anden tid, med andre opgaver. Politikere og befolkning 

troede på devisen om sikkerhed for altid. Den tankegang står i skærende kontrast til det 

billede, der nu tegner sig af vores fælles fremtid. Det Forsvarschefen har på hånden 

handler ikke blot om, hvor mange medarbejdere, der skal være i værnene. Det er en kendt 

sag, at der overalt i samfundet er mangel på arbejdskraft, hvorfor der er meget skarp 

konkurrence om hoveder og hænder. Det har også rigtig meget at gøre med den friktion, 

som Forsvarets nuværende organisation giver anledning til. Ergo må man italesætte det 

forhold, at man i langt højere grad skal tænke på tværs af koncernen. Dels for at opnå den 

synergi, der ligger i Forsvaret, dels for at undgå ubehagelige overrasker. Vi har alle hørt om 

de problemer, Forsvaret har oplevet inden for etablissementsområdet, uddannelse af 

soldater og officerer i bredeste forstand og problemer med materielanskaffelser. På 

spørgsmål fra kredsmedlemmer omkring personelsituationen gav forsvarschefen udtryk 

for, at han går ind for værnepligtige i Forsvaret, men at han ikke ser en forøgelse af 

værnepligten som den rette vej at gå. I samme forbindelse blev der spurgt til 

forsvarschefens syn på Reserven. Til det svarede Forsvarschefen, at han var positivt stemt. 

Sveriges og Finlands reaktion støttes fuldt ud af Danmark. Den skaber nye 

muligheder for samarbejde i Norden og i Østersøen. Forsvarschefen mente i den 

forbindelse, at der med Sverige og Finland inde i sammenslutningen bør kigges på, hvordan 

man i NATO’s nordeuropæiske rum forholder sig til den nye virkelighed. Forsvarschef 

mente, at med Sverige og Finland inde, bør man justere NATO’s kommandostruktur. Det 

kunne eventuelt gøres ved at oprette en fjerde Joint Force Command, som kunne få til 

opgave at stå for forsvaret i og omkring Østersøen samt alliancens øvrige nordlige områder 

i Europa. 

Forsvarschef påpegede, at det med at indgå og implementere et forsvarsforlig 

ikke må opfattes som et lukket kredsløb. Lige nu (november 2022) er der ting fra det forrige 

forlig, der lapper ind over det igangværende forlig. Nogle af tingene, især 

materielanskaffelser, ved vi kommer til at række ind over det kommende forlig. Der vil 

være projekter i det nuværende forlig, der vil række ind i næstkommende forlig og så 

videre. 

Det næste er, at opbygningen af militære enheder, eksempelvis en brigade er 

en særdeles kompleks opgave. Der er mange spillere involveret og der er et utal af 



Side - 7 - af 28  
  

elementer, der skal synkroniseres. For gør man ikke det, kommer man ikke i mål, dvs. får 

den bedst mulige løsning indenfor den afsatte økonomiske ramme.  

I det kommende forlig er der tale om en opbygning, der omfatter en række 

forskellige elementer. Det spænder så vidt som – men ikke begrænset til – anskaffelse af 

nye kampvogne, et jordbaseret luftværn til brigaden, panserværn til kampbataljonerne, 

langtrækkende artilleri samt en styrkelse af logistikken m.v. 

Forsvarschefen forventer, at der sker et effektivt tværgående samarbejde 

mellem respektive strenge i Forsvarets organisatoriske elementer. Alle ved, at der skal 

skabes nye enheder, måske endda større enheder. Alle ved, at den slags fordrer en 

gnidningsfri tilvejebringelse af uddannet og trænet personel, det kræver også brugbart og 

slagkraftigt materiel. Det kræver også faciliteter og øvelsesområder m.v. Alt sammen for 

at tingene kan komme til at virke og gøre Forsvaret i stand til at kæmpe. I forbindelse med 

udformningen af det kommende forlig har man arbejdet ihærdigt med netop at få 

synkroniseret disse afhængigheder. Reelt er der tale om et løbende udviklingsarbejde, som 

aldrig ophører, uanset om rammerne for Forsvaret øges eller indsnævres. Sådanne 

løbende udviklinger vil altid være baseret på ajourførte analyser. 

Der var 52 kredsmedlemmer mødt frem. De fik en indføring i nogle af de mange 

problemer, forsvarschefen har at slås med for tiden. Det var tale om en åben og ligefrem 

fremlæggelse. De fremmødte medlemmer var særdeles spørgelystne. Alle spørgsmål – 

bortset fra emner, hvor man bevægede sig ind på klassificerede områder – blev besvaret 

bredt og fyldestgørende. 

Erling Flebbe 


 

Foredragssæson 2023-I 

I MEDDELELSER Nr. 247 skrev vi, at museumsinspektør Jakob Seerup ville holde 

et foredrag om russerne på Bornholm i 1945-46. Men den aftale smuttede igen. Det 

seneste i det stykke, er at Jakob Seerup mener at kunne se et hul i sin kalender i efteråret, 

som muligvis kan passes ind med et foredrag hos Københavns Kreds. Problemet er lidt det, 

at han bor i Nexø på Bornholm. Og da Københavns Kreds ikke har for sædvane at udrede 

rejsegodtgørelser til foredragsholdere, skal hans besøg hos os kombineres med et andet 

arrangement, han har i København eller Nordsjælland. Nærmere om dette senere. 


 

I marts har vi to foredrag på plakaten. Først er der lektor ved FAK, 

oberstløjtnant (pens.), tidligere forsvarsattaché i Kyiv i Ukraine, Claus Mathiesen. Han er 

en meget respekteret ukrainekender. Claus Mathiesen optræder jævnligt i medierne netop 
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om forholdene i Ukraine. Han vil den 9. marts foredrage for os om netop den rædsomme 

krig i landet. Der er allerede en del kredsmedlemmer, der har tegnet sig til at overvære 

foredraget. 

 
Lektor, oberstløjtnant Claus Mathiesen (Foto: deo.dk) 

 


 

Nordmændene rækker hånden frem. Enten vil den herværende norske 

ambassadør, Katja Norgaard, eller den norske forsvarsattaché ved ambassaden i 

København, oberst Stein Westlye Johannessen foredrage om de sikkerhedsmæssige 

udfordringer, Norge oplever ved Svalbard og i Nordnorge. Det sker den 23. marts.  De 

problemer, de arktiske lande, der ligger i nærområderne er udsatte for, vil også blive belyst. 

Indlægget skal ses som en redegørelse for de konsekvenser, der følger af de mere og mere 

konfrontatoriske tiltag, Rusland foretager mod NATO og de vestlige lande. 

 

                                    Ambassadør Katja Norgaard           Oberst Stein Westlye Johannessen        
                             (Foto: Den norske udenrigstjeneste)    
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131. Stiftelsesfest i FOUAT-regi 

Næsten hele den fremmødte medlemsskare på 32 kredsmedlemmer tog 

opstilling ved Monumentet over Danmarks Internationale Indsats siden 1948 og deltog i 

en ceremoni, hvor FOUAT – efter den nu 11 år lange tradition – lagde krans ved 

monumentet. En smuk ceremoni. Det vides, at den påskønnes af såvel kredsmedlemmerne 

som af kommandanten i Kastellet.  

 

 
Kampen med de gule ærter… 

 

Men det egentlige, nemlig Stiftelsesfesten, er et arrangement til erindring om 

foreningens stiftelse den 9. december 1891. Det tager form af en julefrokost, som 

sædvanligvis holdes den torsdag, der ligger tættest ved datoen. Julefrokost er vel for meget 

sagt, men der står gule ærter på menuen. Dertil æbleskiver med tilbehør og kaffe avec 

bagefter. I 2022 var datoen den 8. december. Det gik helt udmærket. Der var som nævnt 

32 medlemmer, der sluttede op om arrangementet. Maden var ganske fin, og resten af 

eftermiddagen gik med hyggeligt samvær.  

Sidste år beregnede bestyrelsen kuvertprisen til kr. 300, altså kr. 50 mere end 

de foregående år. Om det har haft nogen indflydelse på deltagerantallet, vides ikke. Blot 

kan man konstatere, at tilslutningen før Corona-pandemien i snit var en håndfuld flere. 

Erling Flebbe 
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Kontingent for 2023 

Kontingentet for medlemmer af Københavns Kreds for 2023 er fastsat til kr. 

200. Så hvis du endnu ikke har betalt kontingent, kan du gøre det ved at indbetale beløbet 

på kredsens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 1127 7322. 


Klipfiskfrokost 

Afslutningen på vinterens/forårets indendørs arrangementer sker onsdag den 

19. april 2023 kl. 12. Da vil kredsens medlemmer atter en gang kunne sætte sig til bords i 

Hestestalden i Nordre Magasin i Kastellet og nyde en veltillavet menu bestående af klipfisk 

”med det hele.”  

Sidste år var vi 26 medlemmer, som sluttede op om arrangementet.  Men det 

er med klipfisk som med så mange andre fine kulinariske retter — enten kan man slet ikke 

lide det eller også holder man rigtig meget af det. Hvorom alting er, så er der mulighed for 

at komme til fadene den dag. Hvis det lyder fristende, så meld dig til. Kuvertprisen har 

bestyrelsen sat til kr. 250. Vel mødt! 


Skydninger i foråret 2023 

Københavns Kreds’ skytter har til hensigt at gennemføre pistolskydninger på 

Hanebjerg Skyttecenter i april, maj og juni således. Den 11. og 25. april, den 9. og 23. maj 

samt den 6. juni. Alle dagene med start kl. 09:00. 

Apropos kredsens skydninger, så er det kendt for mange medlemmer, at vores 

skydeudvalgsformand, kaptajn Per Kristian Madsen ikke er på fulde omdrejninger. Per 

Kristian blev før jul ramt af en hjerneblødning, som er gået ud over hans førlighed i højre 

side og over talens brug. Per Kristian bliver trænet af såvel fysioterapeut, ergoterapeut 

som talepædagog. Det foregår alt sammen hjemme i hans private bolig i Lynge.  

Jeg har besøgt Per Kristian og har også talt med ham og hans kone, Rie Madsen. 

Han er ikke helt tilfreds med de fremskridt, der sker. Det gælder både generhvervelse af 

den fysiske formåen i højre side af kroppen som det med at få talen i gang igen. Han skal 

søge en del efter ordene. Per kan læse, men er nødt til at læse en tekst tre gange, førend 

han har kaperet budskabet i teksten. Men han kan fint se fjernsyn og kunne (1. februar 

2023) oplyse, at han havde fulgt med i herrehåndbold verdensmesterskabet og fulgt det 

danske hold frem til finalen og guldet. Det havde fornøjet ham rigtig meget. 
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Mærkedage i Københavns Kreds 

Den 12. april 2023 fylder major Knud Rasmussen 95 år.  

 
Major Knud Rasmussen 

 

Majoren startede i Hæren, hvor han blev kornet fra Kronborg. Senere blev han 

uddannet på Hærens Officersskole og blev premierløjtnant. Han skiftede til flyverblå 

uniform, fordi han så gode muligheder i det nyoprettede Flyvevåben. Han medvirkede til 

opstillingen af de såkaldte KUP-eskadriller, som var tungt bevæbnede motoriserede 

infanterienheder. Eskadrillerne havde til formål at beskytte Flyvevåbnets faciliteter.  

Knud Rasmussen kom senere i slut 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne til 

Flyvevåbnets raketluftforsvar, Luftværnsgruppen, både ved NIKE- og HAWK-eskadrillerne. 

Hans tjeneste har blandt andet haft til følge, at en del pensionerede officerer fra 

Luftværnsgruppen er blevet medlemmer af FOUAT Københavns Kreds. Knud Rasmussen 

sluttede sin militære løbebane som chef for Flyvevåbnets Sergentskole på Flyvestation 

Værløse.   

Knud Rasmussen blev uddannet til forskningsbibliotekar. Dette gav ham lyst til 

at give sig i kast med at med at skrive historiske værker om personligheder og enheder i 

det danske Forsvar. Han blev indmeldt i FOUAT Københavns Kreds i i slut 1980’erne, og han 

blev valgt ind i kredsbestyrelsen i marts 1996. Ved konstitueringen af kredsbestyrelsen i 

2003 blev Knud Rasmussen næstformand, hvilket han var indtil 2007. Han kom således til 

at sidde i kredsbestyrelsen i 11 år.  
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Den 20. april fylder major Jens Bartholdy Norrby 65 år. I 1977 blev han indkaldt 

til november-holdet på Flyvestation Kongelunden, hvor han senere som sergent 

uddannede rekrutter de følgende par år. 
 

 
Major Jens Bartholdy Norrby (Foto: Privatfoto) 

 

Efter Flyvevåbnets Officersskole i Jonstrup gik turen i 1982 først til Stavern i 

Norge, hvor han blev uddannet som skydeofficer inden tjeneste ved nærluftforsvaret på 

Flyvestation Aalborg. 

I 1990 afsluttede Jens Videreuddannelse Trin I ved Forsvarsakademiet og 

Forvaltningsskolen og gjorde tjeneste som kaptajn ved Forsvarets Center for Lederskab, 

indledningsvis på Kronborg Kaserne, og ved staben på Flyvevåbnets Officersskole i 

Jonstrup. 

Efter Videreuddannelse Trin II og Management- og Forvaltningsuddannelse i 

1999 ved Forsvarsakademiet gjorde Jens bl.a. tjeneste som major ved Planlægningsstaben 

i Forsvarskommandoen i Vedbæk, Forsvarsministeriets departements 6. kontor ved 

Holmens Kanal, Ledelsessekretariatet i Forsvarets Personeltjeneste på Nyholm og 

Porteføljekontoret i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup. 

De sidste 13 år var Jens også aktiv i foreningsarbejde som henholdsvis formand 

og bestyrelsesmedlem for to lokalafdelinger under Hovedorganisationen af Officerer i 

Danmark. 

Efter i alt 40 år og 6 måneders tjeneste blev Jens aftrådt til civil i april 2018. 

Københavns Kreds ønsker hjerteligt tillykke!! 
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MIDT- OG VESTSJÆLLANDS KREDS 
 

Formand: Oberstløjtnant Tonni Schumann, Ørnevænget 8, 4060 Kirke Såby  

 5186 1820- : tonni.schumann@gmail.com  
Forretningsfører: Premierløjtnant Peter B. Thomsen, Husrækken 1, 4180 Sorø  

 2966 6318 -  pbt@sorfam.dk 
Kasserer: Premierløjtnant Søren Nør, Falkevej 22, 4261 Dalmose  

 2536 3574 - : falk4261@gmail.com        Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 351171 3919  

 

 

 

Kære medlemmer 

Så har vi ”taget hul” på 2023. Et år, hvor vi forhåbentlig ikke bliver ramt af nogle 

former for restriktioner i forhold til vores aktiviteter m.m., men hvor vi kan vende tilbage 

til ”normalen” igen. 

Vi begynder året med at afholde vores generalforsamling på Skovsøgård, 

onsdag den 22. februar kl. 19:30. Indkaldelsen er sendt til jer, men gengives alligevel 

nedenfor: 

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Formandens beretning om kredsens virksomheden i 2022. 

2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse. 

3. Kredsens virksomhed i 2023. 

4. Vedtagelse af budget for 2023 og fastsættelse af medlemskontingent for 

2024. 

5. Valg jf. lovene: 

 a. Formand for to år: Tonni Schumann er villig til genvalg. 

b. Bestyrelsesmedlem for to år: Søren Larsen er villig til genvalg. 

c. Bestyrelsesmedlem for to år: Jesper Keincke er villig til genvalg. 

d. Suppleant til bestyrelsen for to år: Michaels Lund er villig til genvalg. 

     e. En revisor for to år: Tommy Pedersen er villig til genvalg. 

6. Behandling af forslag fra repræsentantskabet, herunder forslag til nyt navn 

for foreningen: Er ”Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste” (FOUAT) 

fortsat dækkende, eller er der andre forslag til fremtidigt navn? 

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 

mailto:tonni.schumann@gmail
mailto:pbt@sorfam.dk
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8. Behandling af indkomne forslag. 

9. Eventuelt. 

Forslag til dagsordenens pkt. 8. skal være Peter Thomsen i hænde senest 

onsdag d. 8. februar 2023 på mail: pbt@sorfam.dk 

Tilmelding ligeledes til Peter Thomsen senest onsdag den 15. februar 2023. 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved de traditionelle ”forlorne skildpadder”. 


 

Pistolskydninger i 2023 er – som tidligere oplyst - fastsat til mandagene 15. maj, 

5. juni, 19. juni, 7. august og 21. august alle dage kl. 18:30-21:00 samt pokal-skydning 

søndag den 3. september kl. 09:00-12:00. Alle skydningerne foregår som i 2022 i Sorø. Så 

kom ud af hullerne og deltag i denne udfordrende, men samtidig sociale aktivitet under 

Jesper Keinckes ledelse. Våben og ammunition stilles til rådighed. 


 

Bestyrelsen arbejder fortsat på planlægningen af årets arrangementer, der som 

tidligere beskrevet bliver et – to foredrag i foråret, en sommerudflugt samt et – to 

arrangementer i efteråret. Nærmere tilgår. 

 

HUSK – betal dit kontingent inden generalforsamlingen. Kontingentet er steget 

til kr. 200 pr. år og kan indbetales på foreningens konto reg.nr. 9579 konto nr. 13535450. 

Husk at påføre navn. 

Med håbet om en fortsat varm og hyggelig vinter. 

Vi ses til generalforsamlingen. 

Tonni Schumann 

 

 

mailto:pbt@sorfam.d
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FYNS KREDS 
Formand: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev  6535 1042   

 4044 8560 – : larsf42@hotmail.com  

Forretningsfører: Premierløjtnant Evy Krüger, Broholmvej 67, 5672 Broby,  2277 4666- : 

ekok@mail.dk. Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887 860 228 

 
Skriften på væggen… 

På mange gamle, og især på nedlagte kaserner i Danmark, findes et spændende 

militærhistorisk fænomen. Ofte overset, men dog charmerende i sit enkle udtryk. Det er i 

bund og grund opstået, fordi mange generationer af værnepligtige har haft lyst til at ”riste 

en rune” over deres soldatertid. På kasernevæggenes mursten, forstås. 

 

 
 

Jeg står ved det gamle eksercerhus og gymnastiksal på Odense Kaserne. Et 

militæranlæg som har ”sovet tornerosesøvn” i snart 25 år. Murstenene er oversåede med 

indridsede beskeder. En særlig mursten blev ridset for 116 år siden på væggen. 

 

 
Skriften findes stadig på eksercerhusets væg, 116 år efter den blev ridset i murstenen. 

 

 

mailto:
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Også denne indskrift skrevet under 1. Verdenskrig. 

 
 Man kunne sige at det er en slags folkelige ”hieroglyffer” skrevet af danske 
soldater. Kig ved andre gamle kaserner, og du skal finde tilsvarende minder. Militære 
myndigheder må have set igennem fingre med disse ”hærværk”, som var lette at afsløre, 
da der ofte var skrevet både navn, soldaternummer og årgang på muren. 
 

 
Nedlagte Odense Kasernes eksercerhus, som har lagt sten til inskriptionerne. 

 
                                                                                                                                            Palle Christiansen 

                                                                                                                                            Kaptajn, sekretær 
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NORDJYSKE KREDS 
Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg  

 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk  
Forretningsfører:  Kaptajn Jørgen Østergaard, J. Berthelsensvej 17 B, 9000 Nørresundby    2073 7477 

: iofjol@gmail.com  

  

  

Mindehøjtideligheder 
 

 
Wt/O Arthur John Dale’s grav på Søndre Kirkegård 

 
Den 24. december kl. 08:00 var årets næstsidste mindedag, med kranselægning ved 

Wt/O Arthur John Dale’s, RAF 547 Sqdn., grav på Aalborg Søndre Kirkegård. Hans besætning 
blev nedskudt den 5.maj 1945 over Kattegat. Alle 11 ombordværende omkom. 

Kransen blev lagt af oberst Lars Christian Hedemark fra Air Transport Wing 
Flyvestation Aalborg, og vi sang  ”Altid frejdig når du går”. Efter kranselægningen bød 
formanden for De Danske Forsvarsbrødre for Aalborg, Nørresundby og omegn, Bitten Rand, 
til morgenkaffe på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum.  

Den sidste mindedag - også den 24. december - ved mindeanlægget på Almen 
Kirkegården i Aalborg for at markere mindet for besættelsestidens ofre. Her var det kaptajn 
Mette Brodsgaard Larsen, der lagde Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands krans. Andagten 
blev forrettet af feltpræst Søren Dosenrode og sluttede med fællessang ”Altid frejdig når du 
går”. 
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Fra morgenkaffen 

 

Under morgenkaffen gjorde oberst Hedemark fra flyvevåbnet og senere 
oberstløjtnant Claus Asmussen Schmidt fra Hjemmeværnet rede for det forgangne år og 
planerne for 2023. Til sidst fortalte chefen for Forsvars og Garnisonsmuseum oberst Jørgen 
Larsen om året under Corona og sluttede med, at udtrykke sin glæde til gensyn efter den 
13. februar 2023, hvor museet åbner igen. 
 


 
 Nytårsgudstjeneste 

Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland indbød igen til militær nytårsgudstjeneste i Budolfi 
Kirke torsdag den 12. januar. Vi mødtes på Duus Vinstue, hvor vi ønskede hinanden godt 
nytår, herefter  vi gik over til kirken. 

 

 
Flagparade udenfor Budolfi kirke 
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Faner fra militære myndigheder, Beredskabet, hjemmeværnskompagnier og 
soldaterforeninger dannede sammen med Budolfi Kirke en smuk ramme for 
nytårsgudstjenesten. Under præludiet førtes fanerne ind, og igen spillede Air Transport 
Wing Aalborg Brass Band. 
 

 
Air Transport Wing Aalborg Brass Band 

 
Gæsteprædikant var chefen for Landsdelsregion Vest, oberst Peter H. Fausing, som 

prædikede bl.a. over krigen i Ukraine og den tid vi lever i med krig i Europa. 
 

 
Oberst Peter Fausing, chef for Landsdelsregion Vest holdt nytårsprædikenen 

 
 Krigen i Ukraine har ændret den verden og den tankegang, vi har levet i de sidste 

mange år. Sverige og Finland var traditionelt neutrale og alliancefrie, men krigen har fået 
dem til at beslutte sig for at søge optagelse i NATO - under NATO´s ledestjerne, en 
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grundsten i Danmark i vores bestræbelser på, at vi og vore børn kan leve i fred og frihed. 
Hæren sender soldater til Baltikum, Flyvevåbnet sender F-16 til Bornholm, Søværnet 

sender fregatter til Østersøen og Hjemmeværnet passer deres hverdagsjob og kører 
patrulje i deres fritid med henblik for at føre ”skærpet tilsyn”. 

Obersten sluttede af med at takke for denne indsats: ”Når I stiller op, så bidrager I 
hver især til, at vores verden kan blive en bedre verden, at der bliver fred i Europa, og at 
Danmark kan løfte sin del af sit internationale ansvar”. 

Efter gudstjenesten var der kaffe med wienerbrød i krypten. 
 


 
95 ÅR OG STILL GOING STRONG 
 

 
Foran FOUAT´s Dannebrog ses den 95-årige fødselar Congo Kris  

og fanebærer kaptajn Jørgen Østergaard 

 
Umiddelbart efter Anden Verdenskrig valgte flere tusinde danske mænd at melde sig 

som frivillige i den britiske hær. Nogle var drevet af eventyrlyst, men andre meldte sig for 
at betale tilbage for den store indsats, som de allierede udførte for at befri Danmark fra 
tyskernes besættelse. 

Baggrunden for at indlemme danskere i den britiske hær var, at der manglede 
soldater til at udkæmpe krigens sidste slag. Danskerne gennemgik rekruttid i træningslejre, 
inden de blev sendt rundt til verdens brændpunkter i Burma, Egypten, Gibraltar, 
Grækenland, Hong Kong, Indien, Italien, Japan, Malaysia, Malta, Palæstina, Singapore, 
Sudan, Tyskland og Østrig. 

En af dem, der gjorde tjeneste i den britiske hær, var Helge Kristensen, i daglig tale 
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Congo Kris. 
Ovenstående er bare en kort beskrivelse, Jeg har overtalt Congo Kris til at komme til 

vor generalforsamling og fortælle om sit liv. Jeg kan love, at det ikke bliver kedeligt! 
 


 
Træfningen ved Hollandshus 

Mandag den 1. marts kl. 19:30 i Skolegade 1, Ravnkilde, 9610 Nørager fortæller 
Henrik Bugge Mortensen om ”Træfningen ved Hollandshus” og viser en film herom. 

En dramatisk nedkastning af våben ved Madum Sø endte den 18. august 1943 i 
direkte ildkamp mellem en modstandsgruppe fra Aalborg og den tyske besættelsesmagt, 
hvor Niels Erik Vangsted blev skudt og Poul Kjær Sørensen taget til fange og nogle få dage 
senere dømt til døden ved en tysk krigsret. Bisættelsen af Vangsted endte i strejke og oprør 
i Aalborg. Forløbet var en medvirkende årsag til, at den danske regering afbrød 
samarbejdspolitikken. 

Deltagelsen er gratis. 


 
  Blind med et brag 

I et foredrag torsdag den 2. marts kl. 19:00 i Godthåb Sognegård tager Simon 
Benfeldt os med på en rejse, der skildrer en udsendelse til Balkan som dansk FN- soldat og 
videre over en landmine i Danmark til sit nuværende virke som coach.  

Under foredraget stiller han skarpt på, hvad der giver mening og fylde. Ikke bare for 
ham som blind men for os alle. En af pointerne er, at vi skal se ud og kæmpe for noget, der 
er større end os selv. ”Livet er som en dans, hvor vi ikke kender den næste tone i det stykke 
musik, vi danser til. Derfor er det bedre at blive en god danser end at lære koreografien til 
et bestemt stykke musik”. 

Foredraget er gratis. 


 
Mindehøjtidelighed - 9. april 

Afholdes ved kornet Frode Munch Vesterbys grav på Almen Kirkegaard, Hasserisgade 
9, Aalborg søndag den 9. april kl. 09:00. 

Årets mindetaler er præsidenten for Slesvigske Fodregiment Soldaterforening oberst 
Keller Nielsen. 

Vi mødes ved graven. Bemærk at parkering ved kirken er begrænset, parkering  kan 
ske ved kapellet eller omkring kirkegården. Efter mindehøjtideligheden er der kaffe m.m. i 
Ansgarkirkens menighedslokaler. 

Alle er velkommen. 


 
Generalforsamling Nordjyske Kreds for året 2022 

Oplysninger om tid og sted udsendes direkte til medlemmerne. 
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Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning ved formanden, afdøde medlemmer mindes. 
3. Virksomhed i det kommende år. 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
5. Fastlæggelse af kontingent for næste år 2024. 
6. Valg. 

a. Valg af formand. 
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
c. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
d. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
e. Valg af fanebærer kaptajn Jørgen Østergaard og Kurt Verner Olsen 

7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne. 
             Forslag skal være formanden i hænde senest den 1. marts 2023. 

8. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen. 
9. Eventuelt. 

                            
Middag, kaffe og kammeratligt samvær. 

 Franz Strehle 
                                                                                                                                                             Formand 


 

FORMANDSBERETNING 2022 FOR NORDJYSKE KREDS. 
Januar 
    13.      Militær Nytårsgudstjeneste. - aflyst. 
Marts 
      8.      Foredrag og rundvisning – Churchill Gruppen på Aalborg kloster. 
April 
       9.      Afholdelse af mindehøjtidelighed ved Kornet Frode Munch Vesterbys grav. 
                Løjtnant Poul Boyes 95-års fødselsdag i Brabrand. 
      19.     Foredrag om REGAN VEST ved major Hans Aage Simonsen.                                               
      28.     FOUATS Repræsentantskabsmøde, Odense. 
Maj         
       5.      Danmarks befrielse markerede vi med mindehøjtidelighed på Flyvergravene     
                 i Vadum. 
       6.      Skovtur og mindehøjtidelighed ved mindestenen i Lundby for F/O Eric Lionel  
                 Germain. 

10. Trænregimentets årsdag, parade og march Aalborg by, afslutning på Aalborg  
 Kaserne 

Juni 
     15.    Danmarks-Samfundets Flagfest, Valdemarsdag. 
Juli 
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       2.     Dansk Amerikansk Gardenparty på Garnisonsmuseet.     
Træfningen ved Lundby den 3.juli 1864. 
Rebild Selskabet med kranselægning i Mindelunden på Almen kirkegården derefter 
frokost på Hotel Hvide Hus. 
August 
      21.      Sommerudflugt til Fårup Skovhus derefter Fly-in Blokhus. 
      27.      Kranselægning på Flyvergravene i Aalestrup. 
September 
        5.      Flagdag for Danmarks udsendte i Åbybro senere i Aalborg. 
        7.      Foredrag, ”Hvilket Europa efter Ukraine” af professor Uffe Østergaard. 
Oktober 
        5.       Foredrag ”Smilets ambassadør” Jesper Grønkjær. 
        6.       Parade og reception ved oberst Jess Møller Nielsens kommandooverdragelse  
                 til oberst Susanne Kiholm Lund.         
November 

11. Våbenstilstandsdag for 1. verdenskrig og kranselægning ved Victoriakors-  
Modtager SG Jørgen Chr. Jensens mindesten i Løgstør. Kaptajn Jørgen Østergaard 
deltog med fane. 

Foredrag ”I en kælder sort som kul” ved sognepræst Jens Christian Meldgaard   Julefrokost 
på Fårup Skovhus Fårup. 
December 
       24.      Kranselægning ved Wt/OArthur John Dale på Sønder Kirkegård Aalborg. 
                  Mindelunden Almen kirkegården Aalborg, for at markere mindet om  
                  Besættelsestidens ofre. 
 

SIKKERHEDSPOLITISK KONFERENCE 2022 

 

 Den 15. december afviklede organisationen Folk & Sikkerhed en 
sikkerhedspolitisk konference under titlen Forsvarsforliget 2023: Kampkraft eller spin? 
Desværre var konferencen ramt af de igangværende regeringsforhandlinger, hvilket betød, 
at flere officerer som indlægsholdere havde måttet melde afbud. 

Foreningens formand, tidl. kontreadmiral Torben Ørting Jørgensen rettede i 
sin indledning fokus på ændringen i trusselsbilledet i lyset af Ruslands krigsførelse i 
Ukraine, som nødvendiggjorde en ny vurdering af det forsvarskoncept, der har hersket 
siden begyndelsen af 00’erne 



Side - 24 - af 28  

  

 
Folk & Sikkerheds formand, Torben Ørting Jørgensen 

 
 . En ekstern belysning af trusselsbilledet – herunder også i lyset af de 
igangværende forhandlinger om Sveriges og Finlands optagelse i NATO – blev givet af den 
norske oberst Christian Øverlie, Det Norske Forsvarsdepartement og den svenske 
kommandör Carl David Philipson, forsvarsattaché ved Den Svenske Ambassade i 
København.  
 

 
Oberst Christian Øverlie 
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Kommandör Carl David Philipson 

 
De nævnte indlæg kan ses på: 

Sikkerhedspolitisk konference 2022 - Del 1: Norges og Sveriges forsvarskoncept - 
Ingeniørforeningen IDA. (Tryk ”AltGR” og højreklik på musen). 
 
 Torben Ørting Jørgensen satte derefter scenen med en gennemgang af 
Forsvarets nuværende situation med en opfordring til en igangsætning af en bred debat, 
hvor den markant ændrede situation måtte sætte rammer og indhold i fremtidens forsvar.  
 En gennemgang af ”Situationsbilledet – Dansk forsvar og de operative 
kapaciteter” blev derefter givet af tidl. brigadegeneral Carsten Rasmussen, fhv. 
forsvarsattaché i Rusland, Polen og Kina.  
 

 
Brigadegeneral Carsten Rasmussen 

https://videos.ida.dk/media/Sikkerhedspolitisk+konference+2022+-+Del+1A+Norges+og+Sveriges+forsvarskoncept/1_o7i5c7vw/209069843
https://videos.ida.dk/media/Sikkerhedspolitisk+konference+2022+-+Del+1A+Norges+og+Sveriges+forsvarskoncept/1_o7i5c7vw/209069843
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 Dernæst gav direktør Martin Ågerup, CEPOS et indlæg ”De militære penge. Fra 
soldaten til NATO”. 
 

 
Direktør Martin Ågerup 

 
Disse tre indlæg kan ses på: 
Sikkerhedspolitisk konference 2022 - Del 2: Forsvarsforliget - Hvilket forsvar skal Danmark 
have? - Ingeniørforeningen IDA 
 

Afslutningsvis gennemførtes en paneldebat med følgende forsvarspolitikere og 
-analytikere 

Aaja Chemnitz, (IA) 
Carsten Bach (LA) 
Hans Peter Michaelsen, forsvarsanalyse.dk 
Carsten Rasmussen, brigadegeneral (pens.) 
Johannes Riber, ph.d.-studerende ved Københavns Universitet  
Torben Ørting Jørgensen, formand for Folk & Sikkerhed. 

 
Debatten kan ses på: 
Sikkerhedspolitisk konference 2022 - Del 3: Paneldebat om det fremtidige 
forsvarskoncept i Danmark - Ingeniørforeningen IDA 
 

 Konferencen blev overværet af flere FOUAT-medlemmer. 
Red. 

 
 
 
 

https://videos.ida.dk/media/Sikkerhedspolitisk+konference+2022+-+Del+2A+Forsvarsforliget+-+Hvilket+forsvar+skal+Danmark+haveF/1_2tiu17fl/209069843
https://videos.ida.dk/media/Sikkerhedspolitisk+konference+2022+-+Del+2A+Forsvarsforliget+-+Hvilket+forsvar+skal+Danmark+haveF/1_2tiu17fl/209069843
https://videos.ida.dk/media/Sikkerhedspolitisk+konference+2022+-+Del+3A+Paneldebat+om+det+fremtidige+forsvarskoncept+i+Danmark/1_sacgsgqn/209069843
https://videos.ida.dk/media/Sikkerhedspolitisk+konference+2022+-+Del+3A+Paneldebat+om+det+fremtidige+forsvarskoncept+i+Danmark/1_sacgsgqn/209069843
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ÅRSMØDE I FOLK & SIKKERHED 

 

Årsmøde i Folk & Sikkerhed afholdes i år  

torsdag den 20. april kl. 17:00 – 20: 00 

på Soldaterhjemmet Dannevirke, Søndre Blvd. 15, 5000 Odense. Foreningen er vært for en 

god dansk middag, og det er planlagt, at der skal være et fagligt oplæg og en politisk debat. 

Tilmelding til årsmødet sker ved at sende en e-mail til 

kontakt@folkogsikkerhed.dk senest den 10. april 2023. Der er et begrænset antal pladser 

- først-til-mølle princippet er gældende.  

Alle, der tilmelder sig årsmødet, vil modtage de relevante dokumenter i en 

særskilt e-mail forud for årsmødet. 

Red. 

 

NYTTIGE LINKS 

Forsvarsministeriet: https://www.fmn.dk/da/ 

Forsvarskommandoen:  

https://www.forsvaret.dk/da/organisation/forsvarskommandoen/ 

Magasinet Honnør: https://www.forsvaret.dk/da/publikationer/honnoer/      

Folk og Sikkerhed: https://folkogsikkerhed.dk/ 

Dansk Institut for Internationale Studier: https://www.diis.dk/ 

OLFI - nyhedsmedie, som dækker dansk forsvars- og sikkerhedspolitik: https://olfi.dk/om-

olfi/ 

 

 

 

Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER  
  DEADLINE  UDSENDELSE  

MEDDELELSER Nr. 249 (Maj-juni 2023) 01 APR 2023 15 APR 2023 

MEDDELELSER Nr. 250 (Juli-august 2023) 01 JUN 2023 15 JUN 2023 

MEDDELELSER Nr. 251 (September-oktober 2023) 01 AUG 2023 15 AUG 2023 

MEDDELELSER Nr. 252 (November-december 2023) 01 OKT 2023 15 OKT 2023 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kontakt@folkogsikkerhed.dk
https://www.fmn.dk/da/
https://www.forsvaret.dk/da/organisation/forsvarskommandoen/
https://www.forsvaret.dk/da/publikationer/honnoer/
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OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER 

Hvad  Hvem  Hvor  Hvornår  

Generalforsamling Københavns Kreds Kastellet 07 FEB 2023 – 19:00 

Generalforsamling Midt- og Vestsjællands 
Kreds 

Skovsøgården 22 FEB 2023 -  

Generalforsamling Fyns Kreds Dannevirke 23 FEB 2023 – 18:00 

Foredrag Københavns Kreds Kastellet 23 FEB 2023 – 19:00 

Foredrag Nordjyske Kreds Skolegade 1, Nørager 01 MAR 2023 – 19:30 

Foredrag Nordjyske Kreds Godthåb Sognegård 02 MAR 2023 – 19:00 

Foredrag Københavns Kreds Kastellet 09 MAR 2023 – 19:00 

Foredrag Københavns Kreds Kastellet 23 MAR 2023 – 19:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 11 APR 2023 – 09:00 

Klipfiskfrokost Københavns Kreds Kastellet 19 APR 2023 – 12:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 25 APR 2023 – 09:00 

Repræsentantskabsmøde Formandskabet Odense 27 APR 2023 – 10:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 09 MAJ 2023 – 09:00 

Pistolskydning Midt- og Vestsjællands K. Søskoven, Sorø 15 MAJ 2023 – 18:30 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 23 MAJ 2023 – 09:00 

Pistolskydning Midt- og Vestsjællands K. Søskoven, Sorø 05 JUN 2023 – 18:30 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 06- JUN 2023 – 09:00 

Pistolskydning Midt- og Vestsjællands K. Søskoven, Sorø 19 JUN 2023 – 18:30 

Pistolskydning Midt- og Vestsjællands K. Søskoven, Sorø 07 AUG 2023 – 18:30 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 15 AUG 2023 – 09:00 

Pistolskydning Midt- og Vestsjællands K. Søskoven, Sorø 21 AUG 2023 – 18:30 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 22 AUG 2023 – 09:00 

Pistolskydning Midt- og Vestsjællands K. Søskoven, Sorø 03 SEP 2023 – 09:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 19 SEP 2023 – 09:00 

Pistolskydning Københavns Kreds Hanebjerg Skyttecenter 26 SEP 2023 – 09:00 
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