PROPEL

Februar 2019
76. årgang
Nr. 1

Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening

Foto: KnudFoto:
Larsen
ekf
PROPEL

1

FSF kalenderen

PROPEL denne gang

Mød op, når din forening kalder
*) betyder tilmelding nødvendig

Bowling

Tirsdage i lige uger........................................ 19.50.................................. LA Sydfyn*)
Marts........................................................................................................ LA Skrydstrup

Forsiden:
Jonas Skøtt Kønig blev valgt til Bedste Kammerat
på augustholdet 2018

Åben Flyverstue

1. tirsdag i måneden (ikke januar)............. 19.00..........................Værløse-Jonstrup

Deadline næste PROPEL

Næste deadline fredag den 8. marts

8/3.................................................................... 23.59.........................bladet@propel.dk

Fisketur

Marts........................................................................................................ LA Skrydstrup

Generalforsamling 2019

5/2.................................................................... 19.00......................................LA Sydfyn
11/2................................................................. 19.00.................................LA Odense*)
13/2................................................................. 19.30................................ LA Thy-Mors
14/2................................................................. 19.30........................... LA Vendsyssel*)
19/2................................................................. 19.00..............FSF Værløse-Jonstrup*)
20/2................................................................. 19.00.........................FSF Skrydstrup*)
20/2................................................................. 20.00...........................LA Skrydstrup*)
21/2................................................................. 19.30.................................. LA Vandel*)
22/2................................................................. 18.00.........................LA Kalundborg*)
22/2................................................................. 18.30................................ LA Vestjysk*)
26/2................................................................. 18.00..................................FSF Karup*)
27/2................................................................. 19.00..................... LA Als-Sundeved*)
27/2................................................................. 19.00................................ LA Aalborg*)
27/2................................................................. 19.45...............................FSF Aalborg*)
8/3.................................................................... 18.00...............LA Nordvestsjælland*)

Skydning

4/2.................................................................... 19.00........................... LA Vendsyssel*)
4/3.................................................................... 19.00........................... LA Vendsyssel*)
29/3...............................................................................................................LA Vestjysk

Find seneste nyt her:
PROPEL udkommer kun hver anden måned - (i lige måneder).
Derfor er det en god ide at du holder dig orienteret om aktuelle
nyheder og arrangementer på følgende hjemmesider:
Landsforeningen:		
www.propel.dk
Værløse-Jonstrup:		
www.fsfvaer.dk
Karup:			
www.fsfkarup.dk
Forsvarsavisens hjemmeside:
http://www2.forsvaret.dk/omos/publikationer/forsvarsavisen
/Pages/fsv-avisen.aspx

Følg FSF på facebook.com/flyversoldater

Her kan du f.eks. efterlyse soldaterkammerater, indlægge billeder o.s.v.

Udflugt

10/4................................................................. 13.00.............................. LA Skrydstrup

Til alle, der modtager PROPEL
Skaf et nyt medlem

Scan QR-koden til venstre,
så kommer du direkte ind på
den formular på foreningens
hjemmeside, hvor du kan tilmelde et
nyt medlem.
Prøv det!

Husk at meddele adresseændring

Har du fået ny adresse, så husk at meddele det til forretningsføreren.
Hvis du flytter, videresender postvæsenet automatisk PROPEL til din
nye adresse, men det sker kun i få måneder.
Derfor
Har vi din rigtige adresse? Er du i tvivl, så kontakt forretningsføreren.
Med venlig hilsen
Elly

PROPEL

er medlemsbladet, der udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening.
PROPEL udkommer omkring den første i månederne februar, april, juni, august,
oktober og december.
Aktuel deadline for stof til næste blad oplyses tydeligt på side 2.
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Stof til PROPEL

Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF’s
mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos.

Tekst
Skriv i tekstbehandling, helst Word,
og hæft filen ved en E-mail til bladet@propel.dk
- eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til:
Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret,
samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til,
at betydningsfuldt indhold ikke udelades.

Billeder
Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning.
Vedhæftet en eller flere e-mail til bladet@propel.dk - Obs! - Max. 10 MB pr mail

Hjemmesiden www.propel.dk
Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden,
sendes til E-mail adressen: pr@propel.dk

Papirbilleder med post til:
Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens
Papirbilleder returneres kun på forlangende.

PROPEL

Kom med til de velbesøgte generalforsamlinger i Flyvevåbnets Soldaterforening

Af foreningens vedtægter fremgår det, hvordan afdelinger og lokalafdelinger skal ledes
§ 10 Afdelingsbestyrelser
a. En afdelingsbestyrelse består af minimum fem medlemmer.
Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges på afdelingens årlige
ordinære generalforsamling.
Formand og kasserer kan ikke være samme person.
Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år.
Alle valg gælder for to år, genvalg kan finde sted. Får flere kandidater
samme antal stemmer, afgøres valget ved lodtrækning.
b. Efter generalforsamlingen og inden 15. marts afholder bestyrelsen
konstituerende møde, hvor der vælges næstformand og evt. sekretær.
Endvidere udpeges et medlem, der sammen med afdelingens formand
udgør afdelingens repræsentation i foreningens repræsentantskab.

§ 14 Afdelingens ordinære generalforsamling
a. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen
af februar måned. Landsformanden kan som den eneste dispensere for
tidspunktet for afholdelse af generalforsamlinger.
Bestyrelsens indkaldelse skal ske i nærmest forudgående nummer af
PROPEL, dog mindst med ti dages varsel.
b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
c. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle afdelingens anliggender
og er beslutningsdygtig, når lovlig indkaldelse har fundet sted.
d. Der føres protokol over forhandlingerne.

§ 19 Lokalafdelinger (Uddrag)
a. Valg af bestyrelse til en lokalafdeling skal finde sted efter samme
principper som ved valg af bestyrelse til en afdeling.
f. Kopi af det godkendte regnskab, beretning og bestyrelsesliste indsendes
umiddelbart efter generalforsamlingen til afdelingsformanden.

§ 16 Dagsorden for ordinære
generalforsamlinger.
1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere.
2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse.
3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, samt
hovedbestyrelsesmedlem og én delegeret til Repræsentantskabet.
6. Valg af én kritisk revisor.
7. Valg af suppleant for kritisk revisor.
8. Eventuelt.

Opfølgning

Formandens godkendte beretning samt den nye bestyrelsesliste
fremsendes til landsformanden senest en måned efter
generalforsamlingen.

Husk

Umiddelbart efter generalforsamlingen skal afdelingernes og
lokalafdelingernes reviderede regnskab indsendes til landsformanden.
Rettidigt indsendt regnskab er betingelsen for udbetaling af
afdelingstilskud.

Husk også

Umiddelbart efter det konstituerende møde skal bestyrelsesliste
indsendes til landsnæstformanden til brug for revision af håndbogen.
Vedtægterne kan du finde i deres fulde ordlyd på www.propel.dk
under menuen Foreningshåndbog/Afsnit 1, Vedtægter
PROPEL
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Indkaldelser til ordinære generalforsamlinger 2019
FSF Aalborg

FSF Skrydstrup

Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 61 82, Mobil 52 72 32 66
E-mail: hoff@gvdnet.dk

Leif Pedersen, Allégade 14, 3.th., 6100 Haderslev
Tlf. 21 78 29 80
E-Mail: leifpedersen@webnetmail.dk

Onsdag den 27. februar kl. 19.45

Onsdag den 20. februar kl.19.00

i Flyvestuen
Forslag og dagsorden: se side 3.

i Merlinstuen
Forslag og dagsorden: se side 3.

Tilmelding til formanden Helge Hoff tlf. 98 18 61 82 / 52 72 32 66

Lokalafdeling Aalborg

Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 61 82
E-mail: hoff@gvdnet.dk

Der startes med spisning kl. 18.00 i cafeteriet
Tilmelding til Leif Pedersen på 21 78 29 80
eller mail: leifpedersen@webnetmail.dk senest den 11. februar
Leif Pedersen
Skrydstrup afdeling

Lokalafdeling Skrydstrup

Onsdag den 27. februar kl. 19.00

Lars Høstrup, Engvang 6, Jerlev, 7100 Vejle
Telefon 21 77 61 61
E-mail: larshoest@yahoo.dk

i Flyvestuen
Forslag og dagsorden: se side 3.

Tilmelding til formanden Helge Hoff tlf. 98 18 61 82 / 52 72 32 66

Lokalafdeling Vendsyssel

René Crone, Frilandsvej 82, 9800 Hjørring
Tlf. 23 26 33 49
E-mail: crone@has.dk

Torsdag den 14. februar kl. 19.30
hos Kjeld Hansen Blågranvej 21, 9800 Hjørring.
Forslag og dagsorden: se side 3.

Onsdag den 20. februar kl.20.00
i Merlinstuen
Forslag og dagsorden: se side 3.

Der startes med spisning kl. 18.00 i cafeteriet.
Alle opfordres til at tage en ledsager med til spisningen.
Hun/han kan være i vore egne lokaler under generalforsamlingen.
Tilmelding senest den 6. februar til Leif Pedersen på 21 78 29 80 eller
til Lars Høstrup på 21 77 61 61 eller mail : larshoest@yahoo.dk
Med venlig hilsen
Lars Høstrup

Tilmelding til kasserer Kjeld Hansen 40 14 26 32

Lokalafdeling Vandel

Lokalafdeling Thy-Mors

Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind
Tlf. 24 90 17 98
E-mail: jensogbirgit@profibermail.dk

Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted.
Tlf. 97 92 44 47

Torsdag den 21. februar kl. 19.30

Onsdag den 13. februar kl. 19.30

I Sjørring Idræts-og Kulturcenter, Hjørnet 2, Sjørring, 7700 Thisted
Det er i Skytteforeningens lokaler i kælderen.
Forslag og dagsorden: se side 3
Med venlig hilsen
Knud Larsen

FSF Karup

Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev
Tlf. 97 59 25 50, Mobil 25 30 27 20
E-mail: halkjaer-durup@post.tele.dk – www.fsfkarup.dk

Tirsdag den 26. februar kl. 18.00
på KFUM Soldaterhjem, Herningvej 31, Kølvrå.
Forslag og dagsorden: se side 3.

HUSK det er med damer
Vi indleder med en lækker middag, hvor menuen er wienersnitsel!
Pris: for medlemmer: 50,- kr., for ledsagere 140,- kr.
Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding nødvendig af hensyn til maden senest den 17. februar
til Henning Halkjær. Se telefonnumre og e-mail-adresse herover.
Med venlig hilsen
Henning Halkjær
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i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel
Forslag og dagsorden: se side 3.

Tilmelding af hensyn til fortæring senest mandag den 18. februar til
undertegnede formand. Se telefonnummer og e-mail-adresse herover.
Bestyrelsen opfordrer kraftigt medlemmerne om at møde op til
generalforsamlingen for at bakke op om foreningen og deltage i en
hyggelig aften med snak og en bid brød til.
Velkommen og venlig hilsen
Jens Chr. Nielsen

Lokalafdeling Vestjysk

Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding
Telefon 25 12 12 39
E-mail: lis.yttung@bbsyd.dk

Fredag den. 22. februar kl. 18.30
på Østerhedevej 19, 6690 Gørding.

Generalforsamlingen afsluttes med gule ærter med tilbehør og kaffe.
Tilmelding senest 8 dage før til Lis.: 25 12 12 39.
Med venlig hilsen
Lis Yttung

Indkaldelser til ordinære generalforsamlinger 2019
FSF Værløse-Jonstrup

Lokalafdeling Als-Sundeved

Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
Tlf.: 74 48 56 18

Kaj Flemming Clausen
Ved Store Dyrehave 40 st.tv. 3400 Hillerød
Tlf. 26 13 27 91, E-mail: kaicl@webspeed.dk - www.fsfvaer.dk

Onsdag den 27. februar kl. 19.00

På formandens adresse: Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg
Forslag og dagsorden: se side 3
Efter generalforsamlingen kammeratligt samvær.
Tilmelding senest 20. februar til Gert tlf. 74 48 56 18

Tirsdag den 19. februar kl. 19.00
i soldaterstuen på Pedersholm foreningscenter
Roskildevej 161, 3600 Frederikssund.
Forslag og dagsorden, se side 3.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært med 3 stk. håndmadder
+ 1 øl eller vand.

Lokalafdeling Odense

Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde
Tlf.: 65 32 32 13

Der er ikke tilmelding til selve generalforsamlingen men ønsker du at
deltage i spisning bagefter er tilmelding nødvendig
Senest den 9. februar på 26 13 27 91 efter kl. 1900 eller
e-mail kaicl@webspeed.dk.
Med venlig hilsen
Per Clausen

Mandag den 11. februar kl. 19.00
hos Erik, Sibiriensvej 130, 5300 Kerteminde.
Forslag og dagsorden: se side 3

Lokalafdeling Kalundborg

Tilmelding senest 4. februar til Erik på tlf. 65 32 32 13
Venlig hilsen
Per Wittenhoff

Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg
Tlf.: 59 50 45 84, Mobil 23 82 73 94
E-mail: oli-jakobsen@ka-net.dk

Fredag den 22. februar kl. 18.00
på Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg

Efter generalforsamlinger er der Gule ærter til en fornuftig pris.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden senest fredag den 15.
februar til Ole Jakobsen Tlf. 59 50 45 84 / 23 82 73 94.

Lokalafdeling Sydfyn

Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager
Tlf. 62 25 20 00
E-mail: aalbaek@pc.dk

Med hilsen p.b.v.
Ole B Jakobsen
Formand

Rettelse
Sætternissen (læs Ernst) havde desværre klumret i annonceringen af
lokalafdelingens generalforsamling i PROPELs december-nummer, så den
anførte dato var forkert. Jeg beklager dybt, men Bent Aalbæk tog det pænt.
Mvh. Ernst

Ny dato: Tirsdag den 5. februar kl. 19.00
i Bowl’n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg.
Forslag og dagsorden: se side 3.

Lokalafdeling Nordvestsjælland

Ole F. Olsen, Ljungbyvej 2,Postboks 51, 4340 Tølløse
Tlf. 59 18 52 51, Mobil 21 48 47 21
E-post: oleol@post2.tele.dk

Fredag den 8. marts kl. 18.00

Det er umiddelbart før aftenens bowling, og den er man meget
velkommen til at deltage i, hvis man har lyst til det og uden anden
udgift end evt. skoleje. Men a.h.t. bestilling af baner beder vi lige
om en opringning til Hans Henningsen på tlf. 62 28 18 12 senest
søndagen før.
Men du er naturligvis også meget velkommen til kun at deltage i
generalforsamlingen.

hos Hugo Hansen, Grevens Træer, 4220 Korsør.
Forslag og dagsorden: se side 3.
Tilmelding af hensyn til spisning på tlf. 59 43 69 27 mobil 40 45 14 57
eller e-mail: hubi@mail.dk senest den 1. marts
Med venlig hilsen og Godt Nytår!
Ole F. Olsen, formand.

Mvh.
Bent Aalbæk-Nielsen

PROPEL

5

Lokalafdeling Als-Sundeved

Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
Tlf.: 74 48 56 18

Højtidelig 100 års Mindedag

Den 11.11. klokken 11. 2018 mindedes afslutningen af første verdenskrig, over hele Danmark og Europa. I Sønderborg var der mødt omkring
600 op ved Mindetavlen for sognets 192 faldne soldater og på kirketorvet ved Sct. Marie Kirke. Også ved Svenstrup Kirke blev dagen mindet,
hvor 48 var mødt op. Vi fra FSF var også med begge steder på dagen.

Kirketorvet hvor Flyvevåbnets Musikkorps medvirkede

Faneborg ved mindesmærket for de faldne

Præsten lægger en krans ved Svenstrup kirke
6
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På kirkegården

Særudstilling forberedes

Kommende arrangementer
Lokalafdeling Vendsyssel

René Crone, Frilandsvej 82, 9800 Hjørring
Tlf. 23 26 33 49
E-mail: crone@has.dk

Skydning med Garderforeningen
Vi er inviteret til præmieskydning i Vendiahallen
mandag den 4. februar kl. 19.00
mandag den 4. marts kl. 19.00
Tilmelding senest den 1. februar og den 1. marts til René 23 26 33 49

M.v.h. René

Lokalafdeling Skrydstrup

Lars Høstrup, Engvang 6, Jerlev, 7100 Vejle
Telefon 21 77 61 61
E-mail: larshoest@yahoo.dk

Bowling
1. weekend i marts
Bowling med mulighed for spisning i bowlinghallen

Fisketur
3. weekend i marts
Put & Take med mulighed for at grille fangsten eller medbragt mad
N.B.: Fisketure kommer fremadrettet kun med i PROPEL, når der
direkte kommer ønsker herom fra medlemmerne.

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

åbner i 2019 en Særudstilling om Den Kolde Krig.

Mange af os husker sikkert de spændte situationer omkring f.eks.
overfaldet på Ungarn og Tjekkoslovakiet samt Cubakrisen. Der bliver
rig mulighed for at genopfriske historien når den åbner den 5. april.
Arbejdet med næste års særudstilling ”Den Kolde Krig” er allerede
i gang. Den vil bl.a. vise Luftmeldekorpsets opgave, som bestod i at
overvåge det lave luftrum, idet radarer ikke kunne ”fange” lavtgående
fly.
Luftmeldekorpset var med sine 8.000 medlemmer en væsentlig del af
Flyverhjemmeværnet, der under aktivering bemandede de over 400
luftmeldeposter, der rapporterede fly under 2000m, samt afgav ABCog vejrmeldinger.
Luftmeldekorpset havde sin rod i ”Den frivillige luftmeldetjeneste”,
der oprettedes i 1934 og er således den ældste del af Hjemmeværnet.
Luftmeldekorpset blev nedlagt i 2004 som følge af den ændrede
sikkerhedspolitiske situation. En stor del af de frivillige har i dag andre
opgaver knyttet til Flyvevåbnet.
Udstillingen viser tillige Flyvevåbnets rolle i perioden
Billedet viser arbejdet med at få den øverste del af en luftmeldepost
placeret på dækket i hangaren.
Aksel C. Nielsen
Fhv EC LME Aalborg
449610

Jels Mølle
10. april kl. 13
Guidet tur med efterfølgende mulighed for lækker sandwich med øl
og vand. (50,-kr.)
Der komme senere mere information om Zeppeliner Musset i Tønder,
Bunkermusset i Tarp og andre forårsarrangementer, i PROPEL.
For alle arrangementer gælder, at du kan få nærmere information hos
Lars Høstrup - se telefon og mail herover.

Dødsfald
Bent Pedersen
er død
Bent Pedersen er død i en alder
af 75 år.
Bent var i årtier en ihærdig
formand for jubilæumsudvalget,
men forlod posten og dermed
forretningsudvalget efter eget
ønske i 2012.
Æret være hans minde.
PROPEL
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Sidste hold værnepligtige fra AFTC

Allersidste parade for værnepligthold AUG18 før afskeden

Til civil eller fortsat tjeneste – TRÆD AF

Den 30. november skrev AFTC på deres Facebookside:
I dag har vi sagt farvel til Værnepligthold AUG18 - og de har ikke
mindst sagt farvel til hinanden.
Holdet startede med at være 49 værnepligtige, hvoraf de 45
gennemførte uddannelsen. Otte af dem har fået job og 13 har søgt
job eller uddannelse i Forsvaret. Udover de værnepligtige har også 3
flyverkonstabler og 11 flyverkonstabelelever (9 flymekanikerelever og
2 flyvelederaspiranter) gennemført Flyvevåbnets Basisuddannelse.
Held og lykke fremover til dem alle.
Værnepligtuddannelsen fortsætter fremover ved Operations Support
Wing. Følg med os til den nye enhed.
- og den 17. december skrev de samme sted:
Air Force Training Centre lukker ved udgangen af året. Derfor stopper
vi også med at opdatere denne side inden for nærmeste fremtid.
Vi håber, I har lyst til at flytte med over på siden for Flyvevåbnets
nye wing, Operations Support Wing, som - udover at overtage
uddannelsen af Flyvevåbnets værnepligtige - også har en masse andre
spændende opgaver, som vi løbende præsenterer på siden.

Allerførste Nytårsparole ved Operations Support Wing.

Nytårsparole ved Operations Support Wing

For første gang var OSW medarbejdere samlet til nytårsparole.
Det var også første gang hele Flyvevåbnets nye myndighed var samlet
i det hele taget.
8
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(Kilde: AFTC Facebookside)

Operations Support Wing (OSW)

På Flyvevåbnets hjemmeside står der om OSW:
OSW opstiller Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support,
Air Base Support og Mission Support.
Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery,
Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint
Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk
Krigsførelses- og Opdateringscenter, Dansk Meteorologisk Institut,
Radiosonde og Bevogtningstjenesten.
Endvidere forestår OSW uddannelser i form af Flyvevåbnets
Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte
operationsstøtte-efteruddannelser.
Derudover leverer OSW administrativ støtte til Flyvevåbnets
myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og
endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for
Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og
sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

(Kilde: OSW Facebookside)
Efter myndighedschefens tale om organisation, opgaver og
forventninger til det kommende år, var der brunchbuffet, hvor alle
havde mulighed for at hilse på de nye kollegaer.
Dertil var der skøn musik leveret af Prinsens Musikkorps.

Formandens klumme
Danske Soldater-og Marineforeninger
Efter en lang ufrivillig og personbetinget
pause i DSM-møderækken, er vi nu endelig
kommet tilbage på sporet igen med et godt,
men omfangsrigt møde kort før jul med bl.a.
formandsskifte, et møde med Forsvarschefen
dagen efter, hvor forlig og traditionspleje og
forhold til FES / ISS *) var på agendaen, samt
ikke mindst en indledende opsamling på en
række igangværende opgaver.

Kære medlemmer af
Flyvevåbnets Soldaterforening
Indledningsvist et godt nytår til jer alle
sammen – håber årsskiftet gik som forventet
og at I alle slap helskindet igennem og
udenom årsskiftets mange fristelser.
I min nytårshilsen 2018, opfordrede jeg jer
alle til at trække vejret en ekstra gang og dels
reflektere over året, der gik, men også at
gennemføre den mentale øvelse, der ligger i
at skue fremad og herunder gøre et forsøg på
at opstille nogle realistiske planer og mål for
det nye år.
Denne øvelse giver rigtig god mening – både
i forbindelse med vores privatliv, men også i
sammenhæng med vores respektive roller i
Flyvevåbnets Soldaterforening.
Som I, andetsteds her i bladet, vil kunne
se af referatet fra vores seneste møde i
Hovedbestyrelsen i november, tog vi med
udgangspunkt i indlæg i medlemsbladet
”Forsvarsbroderen” hul på en af disse
fremadrettede opgaver med en kort
indledende drøftelse, og det stod ret hurtigt
klart, at der venter gode drøftelser forude,
hvor vi vil forsøge at få afdækket de mange
udfordringer, men også handlemuligheder,
der ligger gemt i dette emne.

Uddybning følger
Det kan være svært at skabe og formidle
et overblik over en masse forhold og ting i
bevægelse og jeg vil derfor tillade mig den
frihed, at udskyde den ovennævnte øvelse
med de bagudrettede refleksioner og mit kig i
krystalkuglen for 2019 en lille smule.
Det er min forventning, at der vil tegne
sig et mere stabilt billede på en række af
de igangværende sager, hvorfor jeg håber
at redaktøren vil give mig spalteplads til
formålet i næste nummer af Propel.
Støt op om din forening
Jeg vil dog, med de forestående
generalforsamlinger in mente, tillade mig igen
at fremhæve et emne vi alle sammen, som
medlemmer i bestyrelser og udvalg men også
som enkeltmedlemmer, er nødt til løbende at
forholde os til.
Vi skal huske at holde konstant fokus på at
bidrage til afdelingernes indsatsområder,
og ingen tiltag, der kan bidrage positivt
til at styrke og fastholde relevante sociale
begivenheder med talstærk opbakning fra
medlemmernes side, er for små i denne
sammenhæng.

Eneste jubilar
Et lille, men konkret eksempel på, hvor vi
kan gøre det endnu bedre, fik jeg foræret
under min deltagelse i Hendes Majestæt
Dronningens nytårskur den 4. januar, hvor
jeg faldt i snak med en anden deltager,
der udtrykte stor glæde over at se en
flyveruniform igen.
Den pågældende var tidligere sergent i
Flyvevåbnet, men også tidligere medlem
af Flyvevåbnets Soldaterforening. Da jeg
spurgte ind til, hvorfor han ikke længere
var medlem, fortalte han mig, at han som
ung jubilar (25 år) havde deltaget i et
jubilæumsstævne, hvor han desværre viste sig
at være den eneste fra sin årgang, og der var
ingen af de tilstedeværende ”gamle”, der talte
med ham eller spurgte til hans historie.
Disse to forhold havde fået ham til at
stoppe medlemsskabet, da et af de primære
formål for ham - at fastholde og dyrke
relationer med udgangspunkt i de fælles
værdier i Flyvevåbnet – jo ikke blev opfyldt.
Han lovede mig at genoverveje et fornyet
medlemskab, men hav lige denne lille historie
i baghovedet når I mødes derude og husk at
involvere alle fremmødte, så vi kan få spredt
de gode historier også.
Diplomer er på vej
Jeg ved, at afdelinger og lokalafdelinger er
ved at lægge sidste hånd på de praktiske
gøremål i forbindelse med de forestående
generalforsamlinger (diplomer og medaljer
er i skrivende stund under klargøring til
afsendelse her på mit skrivebord), så jeg vil
runde mit indlæg af med ønskerne om nogle
gode og medlemsstærke generalforsamlinger
til jer alle.
Leif G
*) FES er forkortelse for Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
ISS varetager bl. a. catering på kaserner mv.
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Hjemsendelse fra Karup
Bedste kammerat belønnet

Den 30. november
blev augustholdet
hjemsendt fra AFTC
i Karup.
For 10 år siden
startede traditionen
med at FSF belønner
den værnepligtige,
som hele holdet
vælger som den
bedste kammerat, og
også denne gang var
Ernst Frederiksen fra
PR-udvalget til stede.

Han sagde bl.a. ”Jeg kommer fra Flyvevåbnets Soldaterforening, og
den forening har I nu gjort jer fortjent til at være medlem af.
For det kan man blive, hvis man er eller har været i Flyvevåbnet.
Jeg ved godt, at i jeres alder melder man sig ikke ind i noget så
gammeldags som en forening. Man holder kontakt ved hjælp af sociale
medier!
Men kig alligevel i brochuren som ligger i jeres kuvert, for som en fra
det forrige hold sagde – det er nu hyggeligere at se hinanden i øjnene
gennem et glas øl.
Soldaterforeningens formål er at bevare det gode kammeratskab, vi
fik, da vi var i trøjen. I den tid, I har tilbragt her på AFTC, har I fået
mange nye og gode kammerater.
Soldaterforeningen har bedt jer om at vælge den allerbedste.
I har påtaget jer den svære opgave, og den valgte vil Flyvevåbnets
Soldaterforening belønne.
Hun/han kommer på forsiden af medlemsbladet PROPEL, kommer
på hjemmesiden, der også hedder PROPEL og på vores Facebookside,
der hedder Flyversoldater. Og får sit navn op på skjoldet ovre i
opholdsstuen.
At blive holdets bedste kammerat kan man ikke træne sig op til
hverken ved fysiske anstrengelser eller dyb koncentration.
Det er en egenskab, man har. Det er den person, man er.
Det fremgår også tydeligt af begrundelsen for jeres valg.
Det er en HAN.
Han snakker med alle.
Han har altid et smil på læben.
Hvis man er i dårligt humør, så skal man bare snakke med ham i 2
minutter for at blive smittet med positiv energi.
Han er hjælpsom og har overskud til at løfte for andre.
Hvis du er trist en torsdag aften kan du snildt tage på messen
og finde ham med en øl i den ene hånd og god stemning i den anden.
Han er et godt samlepunkt for hele FBU.
Jeres bedste kammerat er Jonas Skøtt Kønig!
Ernst ønskede en helt overvældet Jonas tillykke med den fine titel, og
overrakte ham et diplom og et indgraveret multiværktøj som bevis.
Jonas skulle hjem til Christiansfeld og arbejde indtil han til efteråret
starter på nogle studier
10
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Noget om udmeldelser
PROPEL har modtaget en artikel fra en lokalafdelingsformand, der
er frustreret over, at et medlem melder sig ud af FSF af årsager, som
hverken lokalafdelingen eller soldaterforeningen er skyld i, eller har
indflydelse på. Landsformanden fortæller, at emnet har været oppe
at vende i DSM-regi, der konkluderer, at man må rette sig efter de af
Værnsfælles Forsvarskommandos aktuelt udstukne retningslinjer.
Redaktionen har klippet i den ret omfattende korrespondance, der er
modtaget, og bringer her efter aftale med Lars Høstrup og Leif Giebel
et resumé.
Vi har mistet endnu et medlem skriver Lars Høstrup, og fortsætter:
Jeg har været formand for FSF-lokalafdeling Skrydstrup i flere år
og har løbende konstateret et dalende antal medlemmer. Både i
bestyrelsesarbejdet, til vores medlemsarrangementer og når vi ellers
mødes på Flyvestationen.
Grunden er oftest, at medlemmerne er blevet ældre og kroppen ikke
vil det, den ville en gang.
Og så selvfølgelig fordi medlemmerne dør.
Men denne gang er grunden til at vi har mistet endnu et trofast
medlem af forening og bestyrelse en ganske anden.
Medlemmet er Ole Lindholdt, der i sin udmeldelse bl.a. skriver:
Jeg beklager at måtte udmelde mig af soldaterforeningen.
Det skyldes hverken foreningen eller Flyvevåbnet, men et brev, jeg i
foråret 2018 modtog fra chefen for Operationsstaben i Værnsfælles
Forsvarskommando, hvoraf det fremgår, at det blå pensionistkort ikke
længere er gyldig adgangshjemmel til Forsvarsministeriets etablissementer.
Jeg har gjort tjeneste i Forsvaret i 37 år, og har i 21 år brugt
pensionistkortet både til FSN Skrydstrup og mange andre tjenestesteder
ved overnatning, forplejning, besøg o. lign.
Disse muligheder foreligger nu ikke mere.
Lars kommenterer: Grunden til at vi har mistet endnu et trofast
medlem vil jeg som formand ikke forholde mig til. Men det er med
stor beklagelse, at jeg må tage afsked med et bestyrelsesmedlem, som
jeg havde stor tillid til og som var god at samarbejde med. Jeg takker
Ole Linholdt for det flotte arbejde han har lagt i bestyrelsen.
I det brev fra Værnsfælles Forsvarskommando, som Ole Linholdt
omtaler, står der bl.a.:
Det er blevet besluttet, at det blå pensionistkort fortsat udstedes, men ikke
længere er gyldig adgangshjemmel til Forsvarsministeriets etablissementer.
Årsagen hertil er primært de sikkerhedsmæssige udfordringer, der
potentielt ligger i, at kortet ikke har nogen tidsbegrænsning samt, at der
efter udstedelsen ikke finder en sikkerhedsvurdering sted for den enkelte
kortindehaver.
Herefter beskrives reglerne for, hvordan fx garnisonskommandanter
og myndighedshavere fortsat kan udstede blå kort til pensionister.
Redaktionen tager ligesom Lars ikke stilling til den aktuelle sag,
men viderebringer bare historien i korte træk til orientering for
medlemmerne.
Ole Lindholdt har skriftligt tilladt, at Lars nævner ham ved navn.
Ernst Kronvold

Hovedbestyrelsesmøde 17/11
Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 17. november i Fredericia
Deltagere: LF Leif Giebel, LNF Helge Hoff, Kaj Clausen, Leif
Pedersen, Henning Halkjær, Elly Due, Arne Slej, Finn Schjoldager,
Knud Bisgaard og Ernst Kronvold.
Landsformanden bød velkommen og glædede sig over, at hele
hovedbestyrelsen var til stede.
1. Gennemgang af referater
a. Repræsentantskabsmødet 2018 (se PROPEL august)
Kun få kommentarer.
Elly oplyste, at kartoteket indeholder 29.489 adresser, samt at
nettoafgang af medlemmer sidste år var 58.
Kaj oplyser snarest tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.
Elly laver et udkast vedrørende persondatalovgivningen, som skal
skrives ind i Håndbogen.
b. Hovedbestyrelsesmøde den 3. marts 2018:
Terminer for referater fastlagt.
Leif Giebel opfordrer alle afdelinger til at komme med indslag til
PROPEL. Ellers ingen kommentarer
2. Danske Soldater- og Marineforeningers fællesråd
Grundet alvorlig sygdom i formanden Flemming Rytters familie har
en del møder i DSM måttet aflyses. Af samme årsag forlader Rytter
DSM og DSL, nye formænd skal vælges.
Leif Giebel fortalte, at der er aftalt møde i DSM den 6. december, hvor
Ole Løje midlertidigt overtager posten som formand for DSM og Carl
Bratved midlertidigt bliver formand DSL.
Man skal forberede et møde med forsvarschefen blandt andet om
hjælp fra Forsvaret til transport ved store arrangementer, samt om
hvad forsvarschefen vil bruge traditionsplejende foreninger (læs
soldaterforeninger) til.
Angående kontingent til DSM drøftes fordelingsnøgler, men FSF vil
maksimalt betale 2000 kr. pr. år.
Leif Giebel er blevet DSMs kontaktperson til Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse (FES).
Referater fra DSM-møder bliver sendt til hovedbestyrelsen.
3. Flyvevåbnets Soldaterforenings logo
Anvendelsen af kongekronen i FSFs logo er nu godkendt.
Originalerne gemmes fysisk hos formanden sammen med H.M.
Dronning Margrethes godkendelse af at være foreningens protektor.
4. Gennemgang af vedtægterne
Både håndbogen og vedtægterne skal opdateres.
Vedtægterne revideres først. Der er en del smårettelser og trykfejl.
F.eks. bruges ordet” protokol” i stedet for referat. LF og LNF ser på
det og kommer med evt. rettelser til Repræsentantskabsmødet.
Referater fra hovedbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder
rundsendes for korrektur og skal underskrives af LF og dirigent.
De opbevares rent fysisk hos LF.
Udvalgsformændene skal indskrives som delegerede til
Repræsentantskabsmødet.
5. Rapport fra udvalgene
a. Jubilæumsudvalg
Arne fremlagde statistikker for deltagelse i soldaterjubilæerne.
Portoudgifter 17.000,- kr.
Samlet underskud på jubilæerne ca. 30.000,- kr., men de er stadigvæk
vores vigtigste aktivitet.
Forslag til besparelser:
Drop nøgleringene til deltagerne! Stigning i deltagerpriserne?

Afdelingerne skal finde priser til næste år for jubilæerne, inden vi
fastsætter nye priser på deltagelsen.
Deltagelse skal altid koste mere for ikke-medlemmer af foreningen.
Afdelingerne opfordres til indbyrdes at udveksle de bedste erfaringer
for omfang (kost, gaver, andre udgifter).
Prøv at finde andre og billigere løsninger med servering og mad.
Aalborg ønsker at flytte soldaterjubilæet til første weekend i oktober,
således at man også kan være med i Skrydstrup.
b. Propel
Redaktøren ønsker kun 12 sider, hvis der ikke er stof nok. Vedtaget.
Man kunne sætte en QR-kode i bladet, så man derved kunne finde
mere info om FSF.
c. PR
Bedste kammerat får nu en Wingman multitool i stedet for uret,
som Ernst eller Leif udleverer. Det er billigere end uret og de første
tilbagemeldinger fra modtagerne er absolut positive.
DSM-logo må gerne nu sættes (diskret) på vores brevpapir og
skrivelser.
Vi får tilbud om at deltage i Nordisk Soldaterforeningers Stævne, men
vi vælger det normalt fra, da det koster 2000,-kr pr person.
d. Effektudvalget
vil gerne regulere priserne lidt op på tøjvarer. Knud har lavet en ny
liste. Måske kun logo på den ene side på muleposen.
Sæt udsalgsprisen til lige over kostprisen og vurder om det hænger
sammen.
e. Skydeudvalget
Der er kun 35 skytter til landsskydningen og deltagelsen har været for
nedadgående gennem flere år.
Finn undersøger prisen på kalibrering af tællemaskinen.
6. Håndbogen
Leif præsenterede en ’super god og anvendelig procedure’ for
opdateringen, som Ernst har lavet.
Leif og Helge er i gang med opdateringen med hjælp fra Ernst, som
tilpasser råteksten til nye skabeloner.
Vi vedtog, at ændringerne af mindre betydning falder inden for den
fuldmagt, LF og LNF har fået af repræsentantskabet, men at disse
også vil blive fremlagt ved næste repræsentantskabsmøde.
7. Fælles dilemma
Leif Giebel forelagde en klumme af K.E. Nielsen, der handlede om et
fælles problem for alle soldaterforeninger og lignende organisationer:
Kan vi gøre mere for at synliggøre os i samfundet og Forsvaret?
Emnet blev diskuteret og bliver taget op på følgende møder. Bør også
give anledning til debat i afdelinger og blandt medlemmer.
8. FSF er velkommen
Flyvevåbnets chefer har meldt positivt tilbage, at vi kan få taletid på
deres nytårsparoler, så der udestår et koncept, der beskriver formål
med tiltaget, eventuel udlevering af erkendtlighed fra FSF samt ikke
mindst økonomien i tiltaget.
Leif sender ud, hvordan vi kan bruge en eventuel taletid på
nytårsparolerne, for at fremme kendskab til FSF blandt de aktive
soldater på flyvestationerne.
9. Repræsentantskabsmøde 2019:
11. maj eller 25. maj blev foreslået. Kaj undersøger om KFUM i
Fredericia kan have os.
10. Eventuelt
gjorde Leif lidt reklame for ”365 fortællinger”, der er i gang.
Kaj: Soldatens og Orlogsgastens fond: 2500 kr. uddelt til
værnepligtige på hjemsendelseshold fra Karup.
Kaj ser på, om fundatsen kan ændres, så andre kan tilgodeses.
		

Referent: Helge Hoff
Redigeret og forkortet af redaktionen
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Flyvevåbnets Soldaterforenings logo godkendt af Rigsarkivet
Pressen har i lang tid omtalt, at man ønsker
begrænsning af foreningers og virksomheders
- især kroers - brug af kongekronen i deres
logo og øvrige markedsføring.
Da landsformand Leif Giebel ville være
sikker på, at FSF overholder alle regler,
ansøgte han i foråret om, at foreningen
fortsat må anvende logoet med kongekronen,
som man har brugt siden Ove Thessen
tegnede det i 1940. Tilladelsen ses til venstre.

Flyvevåbnets Soldaterforening
v/ Leif Gibel
Blommevej 14
8800 Viborg
LF@propel.dk
Dato:
9. november 2018

Journalnummer:
18/07901

Telefon:
33 92 33 10

Vores reference:
roa

Deres reference:

Vedr. ansøgning om brug af kongekrone
Flyvevåbnets Soldaterforening har 24. maj 2018 ansøgt om fortsat at gøre brug af kongekronen.
Foreningen, der er stiftet i 1940, har i sin ansøgning lagt vægt på, at den har anvendt kongekronen siden
foreningens begyndelse og at H.M. Dronningen har været foreningens protektor siden 1965.
Foreningens vedtægter godtgør, at den kan betragtes som en ideel forening.
Efter Rigsarkivets opfattelse lever Flyvevåbnets Soldaterforening op til de i bekendtgørelse nr. 702 af 9.
juni 2016 om kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen opstillede betingelser for
brug af kongekronen, og tilladelse til at anvende samme gives hermed.

Med venlig hilsen

Ronny Andersen
heraldisk konsulent, arkivar

Bekendtgørelse om kroers, foreningers og
virksomheders anvendelse af kongekronen
Kapitel 2
Foreningers og virksomheders anvendelse af
kongekronen
§ 6. Foreninger og virksomheder kan ansøge
Rigsarkivet om tilladelse til at anvende
kongekronen i deres logo.
§ 7. Foreningers og virksomheders ansøgning
skal indeholde en dokumentation for eller
sandsynliggørelse af de i § 8 omtalte forhold.
Stk. 2. Foreningers og virksomheders
ansøgning skal indeholde en gengivelse af
logo, hvori kongekronen indgår.
Stk. 3. Foreningers ansøgning skal indeholde
foreningens vedtægter.
Stk. 4. Virksomheders ansøgning skal
indeholde en beskrivelse af virksomheden.
§ 8. Anvendelsen af kongekronen skal kunne
begrundes historisk.
I Rigsarkivets vurdering lægges endvidere
vægt på et eller flere af følgende forhold:
1) Foreningen og virksomheden har fået
tilladelse af et medlem af kongehuset til at
kalde sig ”Kongelig”.
2) Foreningen og virksomheden har fået
tilladelse af en statslig myndighed til at kalde
sig ”Kongelig”.
3) Et tidligere medlem af kongehuset har
repræsenteret foreningen eksempelvis som
æresmedlem.
§ 9. En forenings tilladelse til at anvende
kongekronen er betinget af, at foreningen
ikke ændrer formål.
§ 10. Tilladelsen for virksomheder til at
anvende kongekronen gives til
virksomhedens ledelse og kan ikke
overdrages.
§ 11. Rigsarkivet vurderer, om en forening og
virksomhed lever op til kravene efter denne
bekendtgørelse og kan til enhver tid trække
en tilladelse til at anvende kongekronen
tilbage, hvis foreningen eller virksomheden
ikke længere lever op til betingelserne.
§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.
juli 2016.
Kulturministeriet, den 9. juni 2016
Bertel Haarder

12

PROPEL

HALL OF FAME - Holdenes bedste kammerater de første 10 år
Disse 25 værnepligtige er hver især valgt som holdets bedste kammerat på lige så mange hold siden FSF begyndte at belønne dem for 10 år siden.

28. november 2008
Kenny
Vermehren Mitchboe

28. juli 2009
René
Laurberg Jørgensen

25. november 2009
Jacob
Korsbæk Rasmussen

25. marts 2010
Andreas
Mathiassen

15. juli 2010
Johan
Kjep Nørgaard

25. november 2010
Mads
Skaaning

24. marts 2011
Heine
Scriver Poulsen

14. juli 2011
Mikkel
Bang Hedelund

24. november 2011
Mathias
Lytzen

22. marts 2012
Kasper
Matthiesen

12. juli 2012
Morten
Kipp Runge Paaske

22. november 2012
Michael
Vends Dreyer

15. marts 2013
Marianne Majgaard
Thyssen

5. juli 2013
Mark
Lerche Tegllund

29. november 2013
Jens
Sørensen

28. maj 2014
Ronnie
Schultz

28. november 2014
Morten
Møller Jensen

29. juni 2015
Julius
Ulrik Leding

27. november 2015
Mikkel
Baltzer Hansen

27. juni 2016
Hans
Gass Sibbesen

30. november 2016
Jeppe
Steen Christensen

31. maj 2017
Carl
Skov Andersen

30. november 2017
Jonas
Christian Wolff

31. maj 2018
Søren
Hjalte Steinholm

30. november 2018
Jonas
Skøtt Kønig
PROPEL
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Bliv medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening eller skaf et nyt medlem!
Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF)
er stiftet den 11. april 1940 og er foreningen for nuværende og
forhenværende tjenstgørende i
Flyvevåbnet, Flyverhjemmeværnet
og Tjenestekorpsets ”blå enheder”
FSF’s 4 afdelinger dækker hele Danmark
FSF Aalborg afdeling dækker Region Nordjylland
FSF Karup afdeling dækker Region Midtjylland
FSF Skrydstrup afdeling dækker Region Syd
FSF Værløse-Jonstrup afdeling alt øst for Storebælt
12 lokalafdelinger varetager den direkte kontakt til medlemmerne driver flyverstuer, arrangerer møder, skydning, udflugter, spændende
foredrag og meget mere som medlemmerne ønsker.

Ved indmeldelse på kuponen herunder
indbetales et indmelselsesgebyr på 40 kr. samt et års
medlemskontingent, som er på 295 kr., i alt 335 kr.
Navn: _________________________________________
Adresse: _______________________________________
Postnr: ______ By: _______________________________
Fødselsdato og år: _________________________________
Telefon: ________________ Mobil:___________________

Medlemsbladet PROPEL
udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december.

E-mail: ________________________________________

www.propel.dk
er foreningens hjemmeside, som løbende ajourføres.

Evt. soldaternr.: ___________________________________

www. facebook.dk/flyversoldater
er FSFs side på Facebook, hvor medlemmerne chatter indbyrdes.
Årgangsjubilæer
Hvert år indkalder FSF og Flyvevåbnet til jubilæer på
flyvestationerne, hvor gamle kammerater fra tjenestetiden mødes.
Vi vil gerne være mange
Jo flere vi er, jo større vægt har det, når vi som soldaterforening
deltager i debatten om Forsvarets stilling i det danske samfund.

Indkaldelsesdato: _________________________________
Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af
Flyvevåbnets Soldaterforening - også din forening.
Med venlig hilsen
Leif Giebel, Landsformand
Den udfyldte kupon indsendes til:
Forretningsfører Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev

Landsskydning 2019
I første kvartal af 2019

afholdes der som sædvanligt
landsskydning på 15 meter indendørsbane.
Der konkurreres om følgende fornemme titler:

Individuelle skydninger:

Landsskytte
bedste herre under 55 år
Landsskytte
bedste dame under 55 år
Veteranlandsskytte
bedste herre som er fyldt 55 år
Veteranlandsskytte
bedste dame som er fyldt 55 år

Holdskydninger:

Landsskyttehold bedste herrehold med skytter under 55 år
Landsskyttehold bedste damehold med skytter under 55 år
Veteranlandsskyttehold
bedste herrehold med skytter over 55 år
Veteranlandsskyttehold
bedste damehold med skytter over 55 år
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Prisen for deltagelse

er uændret den beskedne sum af 15,- kroner pr. skytte.
Vil du bevise
at du er den bedste skytte i FSF, bliver du nødt til at deltage i den
landsskydning, der afholdes i din lokalafdeling.
Kontakt din formand, skydeudvalgsformand eller undertegnede på
skyd@propel.dk eller tlf. 98 90 92 02 for yderligere oplysninger.
Med venlig hilsen Finn Schjoldager
Formand for Skydeudvalget

Tillykke til FSF-fødselarer i marts og april 2019
OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL

90 år			

08. marts
1/1950		
13. april
79/1950		
			

85 år			

06. marts
207558/1954		
27. marts
247445/1955		
06. april
247436/1955		
17. april
207255/1954		
			

80 år			

01. marts
361147/1958		
04. marts
429307/1959		
07. marts
447541/1960		
27. marts
431291/1959		
31. marts
362643/1958		
14. april
428361/1959		
18. april
362896/1958		
19. april
329202/1957		
25. april
446712/1960		
			

75 år			

06. marts
813530/1968		
13. marts
814841/1968		
15. marts
593771/1963		
17. marts
461738/1960		
25. marts
728105/1966		
31. marts
595531/1963		
01. april
728790/1966		
02. april
		
05. april
727333/1966		
07. april
676683/1965		
08. april
557407/1962		
18. april
728931/1966		
29. april
641354/1964		
29. april
554584/1962		
			

70 År			

12. marts
MAJ 1969		
16. marts
MAJ 1969		
18. marts
MAJ 1969		
19. marts
AUG 1969		
22. marts
730620/1966		
27. marts
FEB 1970		
08. april
MAJ 1969		
20. april
OKT 1970		
			

65 år			

06. marts
AUG 1975		
31. marts
NOV 1975		
04. april
AUG 1974		
			

50 år			
10. marts

NOV 1991		

Kristian Bastrup, Mejerivænget 12, 7160 Tørring
Kristian Senius Nielsen, Lysholt Alle 19, 7430 Ikast

Sigismund Strauss, Rise Bygade 58, 0001, 6230 Rødekro
Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager
Milton Egelund Nielsen, Småbuskvej 1, Skjold, 7130 Juelsminde
Askar Kragh, Falkevej 16, 7400 Herning

Leif Imer Pedersen, Sønderparken 59, 3550 Slangerup
Poul Erik Sørensen, Sønderbrogade 77, 8700 Horsens
Ole Andersen, Gunløgsgade 21, 01. th., 2300 København S
Kurt Nielsen, Frejasvej 10, 4700 Næstved
Jørgen Hedegaard, Lykkemosevej 6, 3480 Fredensborg
Mogens Evan Høeg, Møllesvinget 7, Gl. Rye, 8680 Ry
Aleks Robert Jørgensen, Rosenkildevej 21 A, st. th.,3000 Helsingør
Hardy Christensen, Søstjernevej 11, 9990 Skagen
Jørgen Erik Jørgensen, Møgelgårdsvej 31, 8520 Lystrup

Egon Persson, Kragholmvej 21, 7742 Vesløs
Børge Gunnar Nielsen, Bagsværdvej 133 F, st. tv., 2800 Kongens Lyngby
Arni Olsen, Bymosevej 51, 3200 Helsinge
Sigfred Marius Nielsen, Fasanhaven 46, st. tv., 4220 Korsør
Benny Willy Carlsen, Grønlunds Alle 63, 2610 Rødovre
Tonny Valdemar Kobstrup, Nørremarksvej 23, 9440 Åbybro
Ingolf Callesen, Haderslevvej 5 P, 01, Taps, 6070 Christiansfeld
Hans Georg Pørksen, Lupinstien 8 B, Birgittelyst, 8800 Viborg
Svend Aage Pedersen, Hybenvej 40, Lodbjerg Hede, 6950 Ringkøbing
Svend-Erik Lidsmoes, Skovhusvej 12, Arløse, 4262 Sandved
Jørgen Paridon Thorup, Rørmosevej 27, Tulstrup, 3400 Hillerød
Kaj Steen Bille Nielsen, Blåhøjvej 5, Filskov, 7200 Grindsted
Bent Nielsen, Absalonsgade 28, 4180 Sorø
Erik Rathleff Sørensen, Fynsvej 42, 6000 Kolding

Niels-Jørgen Helby, Peter Graus Vej 8, 4. 0006, 2000Frederiksberg
Carsten Sønderholm Kristensen, Sundbjergvej 4, Diernæs, 5600 Faaborg
Hans Erik Brogaard, Ålykken 17 B, Vridsted, 7800 Skive
Jens Anton Kajberg Jensen, Solbjerg Hedevej 50, 8355 Solbjerg
Verner Madsen, Askelunden 6, 3. th., 6705 Esbjerg Ø
Jannik Ove Holthe Petersen, Hågendrupvej 36, 3370 Melby
Tage Stokholm Peitersen, Skrænten 9 B, 7600 Struer
Martin Salling Pedersen, Bode Engvej 1, 8950 Ørsted

Bjarne Nørgaard, Lyøvej 25, Starup, 6100 Haderslev
Lars-Gunnar Lund Anderson, Kornmarken 21, 5400 Bogense
Bent Ravn Larsen, Bordingvej 39, 7441 Bording

Henrik Rasmussen, Kalkærparken 149 B, 8270 Højbjerg
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Se flere artikler og større fotos på www.propel.dk
Køb i din afdeling eller direkte på www.propel.dk
Priser er vejledende, eksklusiv eventuel fragt

Gaveartikler fra Effektudvalget

Kaffekrus

45,- kr.

Keramikkrus

250,- kr.

Regnjakke, S,M,L,XL,XXL

265,- kr.

Blazermærke

50,- kr.

Karaffelsæt i gaveæske

295,- kr.

Slips med slipsenål

165,- kr.

Cap, fleksibel

55,- kr.

Mulepose, tryk for og bag

Pennesæt

75,- kr.

Glas øl, rød, hvid, cognac: 39,- Dram: 15,- kr.

90,- kr.

Slipsenål

65,- kr.

Pilotskjorte, hvid el. blå, S,M,L,XL,XXL 290,- kr.

Nøglering med indkøbsvognpolet

15,- kr.

Poloshirt, S,M,L,XL,XXL

T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL 75,- kr.

225,- kr.

Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe
Ærespræsident: Chefen for Flyverstaben Generalmajor Anders Rex
Landsformand
Næstformand
Forretningsfører
Jubilæumsudvalget
Redaktionsudvalget - Ansv. redaktør
PR-udvalget (fung)
Skydeudvalget
Effektudvalget
Redaktion af PROPEL

Leif Giebel, Blommevej 14, 8800 Viborg, Tlf.: 41 22 99 37, E-mail: LF@propel.dk
Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. - Tlf.: 98 18 61 82, E-mail: LNF@propel.dk
Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. - Tlf.: 60 71 14 16, E-mail: fsf@propel.dk
Arne Slej, Allerød Have 6, 2. tv., 3450 Allerød, Telefon 48 14 04 02, E-mail: jubilar@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: bladet@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: pr@propel.dk
Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: 98 90 92 02, E-mail: skyd@propel.dk
Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst. - Tlf.: 98 24 33 99, E-mail: eff@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: bladet@propel.dk
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