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

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.

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.

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.

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

Bowling
Tirsdage i lige uger ....................................... 19.50 ................................. LA Sydfyn*)

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

Deadline næste PROPEL
7/5 ................................................................... 23.59 ........................bladet@propel.dk

Grill Party
22/6 ....................................................................................................Værløse-Jonstrup

Skydning
11/5 ....................................................................................................Værløse-Jonstrup

Mindehøjtidelighed
23/4 ................................................................ 10.00 ........................ LA Als-Sundeved
5/5 ................................................................... 14.00 ........................ LA Als-Sundeved
24/5 ................................................................ 14.00 ........................ LA Als-Sundeved
25/7 ................................................................ 10.00 ........................ LA Als-Sundeved
16/9 ................................................................ 18.15 ........................ LA Als-Sundeved

Roskilde Air Show
16-18/8 ..............................................................................................Værløse-Jonstrup

Udflugt
10/4 ................................................................ 13.00 ............................. LA Skrydstrup
20/7 ................................................................ 10.45 ............................LA Kalundborg

Udstilling
5/4 ................................................................... 15.00 ..........................................Aalborg

Årgangsjubilæum
21/9 ....................................................................................................Værløse-Jonstrup

Stof til PROPEL

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

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

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

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

Til alle, der modtager PROPEL

Forsiden:
Fanerne føres ud af kirken efter Folk og Sikkerheds nytårsgudstjeneste 
i Kastelskirken den 5. januar, hvor Værløse-Jonstrup afdeling deltog 
med afdelingsfanen.

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.

PROPEL denne gang

Næste deadline tirsdag den 7. maj

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!
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Designer: Sam Coplen
Comms: Ryan Alford
Due Date: 2/26/19

Job Number: FG18-23209_048
Publication: Propel
Visual: F-35A
Country: Denmark
Language: Danish

Live: W: 
Trim: W: 210mm H: 297mm
Bleed: 3mm all sides
Gutter: None
Resolution: 300 DPI
Density: 300
Color Space: CMYK

Næste generation af teknologi 
beskytter kommende generationer.

F-35 redefinerer national sikkerhed. Flyets stealth-egenskaber, som gør 
flyet endnu mere effektivt til overvågning og aflytning, de avancerede 
sensorer, supersonisk hastighed og rækkevidde gør F-35 til det mest 

avancerede kampfly i verden – designet til at sikre national sikkerhed og 
suverænitet i de kommende årtier.

Læs mere på www.f35.com/denmark

© 2019 Lockheed Martin Corporation

Lockheed Martin. Your Mission is Ours.™
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Kære medlemmer 
af Flyvevåbnets Soldaterforening

Så er 2019 godt i gang, og i skrivende 
stund har alle afdelinger og lokalafdelinger 
gennemført deres årlige generalforsamlinger 
– forhåbentligt med godt fremmøde, gode 
drøftelser og ikke mindst godt kammeratligt 
samvær krydret med udlevering af medaljer 
og diplomer til alle foreningens jubilarer. 

Ærgerlige fejl i data
Der var i denne omgang ca. 120 jubilarer 
i Flyvevåbnets Soldaterforening – med et 
spænd fra 25-års til 70-års jubilæum.
Jeg anvender helt bevidst begrebet 
”ca. 120 jubilarer”, idet der i forbindelse med 
udsendelse af invitationer til jubilarerne blev 
identificeret et par uoverensstemmelser i 
vores medlemskartotek. Det viste sig nemlig, 
at nogle af indmeldelsesdatoerne ikke var 
korrekte, hvorfor nogle medlemmer ikke 
havde jubilæum i år og andre meddelte, at de 
ikke havde modtaget medaljer og diplomer 
for tidligere jubilæer. Antallet var heldigvis 
ret begrænset og er håndteret, men vores 
centrale medlemskartotek er afhængig af, at 
alle afdelinger, lokalafdelinger og medlemmer 
lige tjekker op på de registrerede oplysninger, 
så opfordringen er hermed videregivet.  

Indberetninger bliver nærlæst
Jævnfør vedtægterne og som oplyst i februar 
nummeret af PROPEL, modtager jeg jo 
inden længe beretninger og referater fra alle 
generalforsamlingerne, og dem ser jeg da 
bestemt frem til at nærlæse som et fingerpeg 
på temperaturen derude hos jer. 
Jeg håber, at der kan udledes en række 

fokuspunkter og områder som vi kan arbejde 
videre med lokalt og i Hovedbestyrelsen til 
gavn for alle medlemmer af Flyvevåbnets 
Soldaterforening.

Nu er håndbogen klar
Arbejdet med at opdatere foreningens 
vedtægter og håndbog har stået på i lang tid, 
men her pr. 1. april 2019 fremstår håndbogen 
helt opdateretpå foreningens hjemmeside. 
Nu er en opdatering jo kun et øjebliksbillede, 
og da foreningen ønsker et anvendeligt og 
til enhver tid opdateret opslagsværk, skal 
jeg også her opfordre til, at afdelinger og 
lokalafdelinger husker at meddele ændringer 
til bestyrelseslister, mailadresser og lignende 
til landsnæstformanden, så håndbogen kan 
følge med. 
Fra min stol skal lyde en stor tak til Ernst for 
at være indpisker og holde opdateringen på 
sporet og en tak til Helge for sammen med 
mig at have givet Ernst noget at arbejde med. 

Vedtægterne revideres til maj
Den opdaterede håndbog vil sammen med 
de opdaterede vedtægter blive præsenteret på 
det kommende repræsentantskabsmøde, der, 
med JON-VÆR afdeling som arrangør, vil 
finde sted den 25. maj i Fredericia. 
Selvom repræsentantskabsmødet synes 
at ligge langt ude i fremtiden, skal jeg her 
opfordre alle medlemmer til at bidrage med 
relevante emner, der kan optages på agendaen 
og drøftes på mødet.

Tilpasning til aktuelt behov nødvendig
Som man har kunnet læse i det seneste 
nummer af HOD bladet ”Officeren” og 
ikke mindst i vores eget blad PROPEL, 
fylder den gennemførte annullering af det 
blå pensionistkort som adgangshjemmel til 
Forsvarets etablissementer fortsat meget i 
debatten. 
Igen er det vigtigt at understrege, at 
Flyvevåbnets Soldaterforening ikke har 
haft indflydelse på den beslutning, men det 
er samtidigt også vigtigt at se den trufne 
beslutning i lyset af den markant ændrede 
sikkerhedssituation vi står i – trusselsbilledet 
har simpelthen ændret sig og derfor må 
Forsvarets forholdsregler også følge med. 
Det blå pensionistkort var ikke underlagt 
den tilbagevendende fornyelse med ny 
sikkerhedsmæssig vurdering af kortindehaver 
og vurdering af behovet for at være 
sikkerhedsgodkendt til et bestemt niveau. 
Det faktum, at sikkerhedsgodkendelsen for 
pensionister ikke skulle fornyes med jævnlige 
mellemrum, betød også, at der cirkulerede et 
stort antal af de blå kort, som man ikke havde 
”styr på”, hvilket ikke duer i det lange løb og 
med det nuværende trusselsniveau.

Til at leve med
Jeg har i min tid i uniform også oplevet, at 
min sikkerhedsgodkendelse ikke altid var 
tilstrækkelig til at give mig adgang til visse 
faciliteter og dokumenter, men det har jeg 
levet fint med. Det er min overbevisning, 
at de aftaler vores afdelingsbestyrelser har 
indgået med de respektive flyvestationer, fint 
imødekommer vores behov for adgang til 
etablissementerne.

FSF er traditionsbærende
Flyvevåbnets Soldaterforening betegnes på 
lige fod med tilsvarende foreninger som en 
traditionsbærende forening, og vi har, med 
udgangspunkt i vores militære oprindelse, 
gennem mange år afholdt møder og 
arrangementer på Forsvarets etablissementer. 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses 
(FES) udliciterede pr. 1. februar 2018 det 
man i daglig tale kalder facility management 
til ISS, og det har siden givet anledning til en 
række uoverensstemmelser og misforståelser 
i relation til udlån / leje af lokaler, 
kantineydelser og indkvartering. 
Problemet har været en generel udfordring 
for alle traditionsbærende foreninger, og 
vi har derfor drøftet forholdene adskillige 
gange under møder i Danske Soldater- og 
Marineforeningers Fællesråd (DSM) for 
at finde en løsning – og senest på møde i 
december 2018 med Forsvarschef Bjørn 
Bisserup.

Klare regler på plads
FES har nu udsendt en ny bestemmelse for 
håndtering af traditionspleje på Forsvarets 
etablissementer og bestemmelsen giver 
sammen med den afklarende følgeskrivelse en 
række konkrete henvisninger og anbefalinger, 
ligesom områder, der førhen kunne fortolkes 
og give anledning til diskussioner, nu er 
reduceret voldsomt i omfang. 
Det er min vurdering, at vores afdelinger med 
disse nye retningslinjer, kan drøfte rammer 
og service med kantinelederne samt træffe 
beslutninger om arrangementer på et langt 
bedre grundlag. 

Spørg hvis du er i tvivl
Alle afdelingsformænd og udvalg får tilsendt 
bestemmelsen og skulle I derude lokalt 
få brug for at kende detaljer i forhold til 
planlægning af et kommende arrangement, 
kan I bare rette henvendelse til dem eller mig.

Formandens klumme
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SÅ skal vi ud med fanerne
På det seneste DSM møde blev 
opmærksomheden henledt på datoen 15. 
juni, hvor man med Danmarks-Samfundet 
som arrangør ved et centralt arrangement 
i København markerer 800 året for 
Dannebrogs oprindelse – verdens ældste 
nationalflag. Planlægningen af praktiske 
detaljer (herunder transport og opsamling) 
vedrørende det centrale arrangement 
forventes udsendt inden længe, men der har i 
et stykke tid kunnet konstateres sammenfald 
med en række lokale arrangementer rundt 
omkring i hele landet. 
(Se skrivelsen til højre herfor. Red)
Det var og er fortsat min holdning, at 
afdelinger og lokalafdelinger under 
Flyvevåbnets Soldaterforening kan deltage i 
de arrangementer, der giver bedst mening i 
forhold til geografi, økonomi og synlighed. 

DSM logo behandles
Flyvevåbnets Soldaterforening fik jo 
heldigvis godkendt vores logo med den 
lukkede kongekrone til fortsat anvendelse 
og det samme gjorde de andre foreninger, 
repræsenteret i DSM fællesråd. Det er derfor 
oplagt også at ansøge om Rigsarkivarens 
godkendelse af et DSM logo, der kan 
anvendes de steder, hvor DSM varetager 
underliggende foreningers interesser samt 
ved et fremtidigt ønske om at uddele en 
medalje eller erkendtlighed til en person, der 
har ydet noget ekstraordinært på tværs af alle 
soldaterforeninger. Der udestår afklaring af 
nogle grundlæggende forudsætninger og den 
endelige godkendelse af DSM logo udestår 
fortsat.

Flere jubilarer
I forbindelse med den tidligere nævnte 
klargøring af medaljer og diplomer, kunne jeg 
konstatere, at antallet af 25 års jubilarer var 
stigende i forhold til de senere år, hvilket er 
en positiv konstatering og en trend vi alle kan 
bidrage til fortsætter. 
Jeg vil derfor traditionen tro, afslutte mit 
indlæg med igen at gøre opmærksom på, at 
udviklingen af Flyvevåbnets Soldaterforening, 
både den interne samhørighed i foreningen 
og den eksterne synlighed i relevante fora, 
er et fælles ansvar for alle – fra gode menige 
medlemmer med lokale rødder til valgte 
og lige så gode medlemmer i bestyrelser og 
udvalg. 

Med ønskerne om et godt og travlt forår,

Leif G

Dato 4. marts 2019

Til Hovedorganisationer m.v.

 Vi har nu mindre en 4 måneder til Valdemarsdag og Dannebrogs 800-års jubilæum 
15. juni 2019. Ved fælles kræfter skal vi gøre denne jubilæumsdag mindeværdig, festlig og 
fornøjelig. Derfor skal vi allerede nu lægge os i selen for at få rigtig mange faner, fanebærer/
faneløjtnanter til København lørdag den 15. juni, for at deltage i jubilæumsfestlighederne for 
Dannebrog. Målet er at nå 400 faner.

 Danmarks-Samfundet skal derfor anmode Landsorganisationerne m.v. om kraftigt 
at opfordre deres lokalforeninger, landsdelsledelser, afdelinger m.v. om at tilmelde sig til at 
deltage med fane i den store flagparade på Rådhuspladsen lørdag den 15. juni. Tilmelding skal 
ske til Danmarks-Samfundets lokalforening, som kan findes på vores hjemmeside danmarks-
samfundet.dk. 

 Som tidligere meddelt arrangerer Danmarks-Samfundet transport til og fra 
København og forplejning.

Programmet for den 15. juni i København
 11.00 seneste ankomst til Livgardens Kaserne ved Rosenborg Slot
 11.00-12.30 Adgangskontrol, spisning og udlevering af fanebånd
 12.30 Afgang med orkester i spidsen til Rådhuspladsen
 12.55 Ankomst til Rådhuspladsen, opstilling
 13.30 D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie ankommer
 13.30-14.30 Underholdning
 14.45 Returmarch til Livgardens Kaserne
 15.30 Ca. afgang med bus

 Det er vigtigt at en foreløbig deltagelse meddeles Danmarks-Samfundets 
Lokalforeninger senest 1. april. Endelig deltagelse skal fremsendes senest 15. maj.

 I forbindelse med ankomsten til Livgardens Kaserne vil der blive udleveret mad og 
drikke til deltagerne, og alle deltagende faner får tildelt et fanebånd til deres foreningsfane 
som minde om 800-års jubilæet.

 Faner, fanebærer og faneløjtnanter fra det Storkøbenhavnske område, skal møde 
ved Vor Frue Kirke. De forventes selv at klare transportopgaven til arrangementet. For disse 
deltagere gælder det dog, at de også skal tilmeldes til Danmarks-Samfundets lokalforening, 
så der kan udleveres fanebånd og fortæring. Fanebåndene udleveres ifølge tilmeldingslisterne 
inden faneborgen opstilles. Det undersøges, hvorledes der kan uddeles mad og drikke til 
deltagerne. 

Erik Fage -Pedersen, Landsformand

Dannebrog 800 år skal fejres

Fra Danmarks-Samfundet har Flyvevåbnets Soldaterforening modtaget denne skrivelse:

Danmarks-Samfundet
Protektor- Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Obs!
Ved redaktionens afslutning var adskillige detaljer vedrørende festligholdelsen af jubilæet 
endnu ikke på plads, men efterhånden som informationer tilgår landsformanden vil han 
holde afdelingsformændene orienteret.
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FSF Aalborg
Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 61 82, Mobil 52 72 32 66
E-mail: hoff@gvdnet.dk

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

Generalforsamlingen
Den 27. februar afholdtes der generalforsamling i Flyvestuen med 30 
deltagere.
Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af Bent 
Jørgensen som dirigent og som referent Aksel C. Nielsen.
Formandens beretning blev godkendt. Kasserer Gert Rebsdorf 
fremlagde et revideret regnskab, som blev godkendt. Der blev 
herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter. 
Efterfølgende konstituerede man sig som følger:
Formand:   Helge Hoff.  Tlf. 98 18 61 82
Næstformand:   Renè Crone.  Tlf. 23 26 33 49
Kasserer:   Gert Rebsdorf.  Tlf. 53 53 73 82
Bestyrelsesmedlem:  Knud Larsen, Brian Nielsen, 
   Leif Bjerg og Kjeld Hansen.
Bestyrelsessuppleant:  Ib Nielsen, Christen Dybdahl 
   og Finn Schjoldager.
Revisorer:   Knud Bødker og Per Simonsen
Revisorsuppleant:   Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen.
Delegerede til Repræsentantskabet: 
   Helge Hoff, Rene Crone 
   og Gert Rebsdorf (suppleant)
Bent Hansen og generalforsamlingen sender en tak til 
Landsformanden for hans store arbejde med at få kongekronen 
godkendt i vores logo.
Aksel C. Nielsen oplyste om, at Garnisonsmuseet i Aalborg har en 
udstilling om den Kolde Krig, som åbner den 5. april og der er gratis 
adgang den dag. Der var også ønsker om at besøge bunkerkomplekset 
Regan Vest i Rold Skov, når det åbner.
Generalforsamlingen afsluttedes i hyggeligt samvær med franskbrød 
med rullepølse og ost og kaffe med småkager.

Generalforsamlingen
Den 27. februar afholdtes der generalforsamling i lokalerne ved vores 
Flyvestue på FSN AAL, hvor 23 medlemmer var mødt op.
Formanden Helge Hoff bød velkommen. Som dirigent valgte 
man Bent Jørgensen og Aksel C. Nielsen tog jobbet som referent. 
Formanden lykønskede og uddelte diplom og jubilæumstegn til 50 
års jubilaren Aage Bjerring Idskov, til 40 års jubilarerne Viggo Sindal 
Kristensen og Kjeld Kjeldsen samt til 25 års jubilaren Hans Nibe 
Hansen. 
Tillykke og tak til jubilarerne for at møde op og gøre aftenen mere 
festligt.
Beretningen fra formanden og beretningen fra skydeudvalget blev 
enstemmigt godkendt. Kassereren forelagde de reviderede regnskaber, 
som alle blev godkendte. Herefter var der valg til bestyrelsen og efter 
generalforsamlingen konstituerede man sig som følger:
Formand og sekretær:  Helge Hoff,  Tlf. 98 18 61 82
Kasserer:   Gert Rebsdorf.  Tlf. 53 53 73 82
Skydeudvalg:   Ib Nielsen,  Tlf. 98 18 58 60
Aktivitetsudvalg:  Jens Aage Buhelt
Bestyrelsesmedlem:  Knud Bisgaard, Brian Nielsen,  
   Bent Jørgensen
Bestyrelsessuppleant:  Bernt Jensen, Ivan Sørensen
Revisorer:   Knud Bødker, Per Simonsen
Revisorsuppleanter:  Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen
Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær i Flyvestuen.

Årets jubilarer fra venstre: 
Aage Bjerring , Viggo Sindal, Kjeld Kjeldsen og Hans Nibe.

Udstilling om den Kolde Krig.
Fri entre til åbning den 5. april kl. 15.00
Den Kolde Krig er i centrum, når Aalborg Forsvars- og 
Garnisonsmuseum på Skydebanevej slår dørene op for sæsonen 2019. 
Med en ny, stor særudstilling markeres samtidig Murens fald i 1989 
og oprettelsen af NATO i 1949. Museets frivillige har arbejdet på 
projektet i to år. 
Baseret på en omfattende research og inspirations rejser til andre 
museer i både ind- og udland, er det lykkedes at fortælle 40 års 
historie på en let og overskuelig måde, gennem korte tekster, lyde, 
sjældne billeder og interview med bl.a. en tidligere Starfighterpilot.
Koldkrigsudstillingen åbnes med taler af folketingsmedlem Søren 
Gade og statsrevisor Frank Aaen. Netop de to talere markerer også, at 
der er forskellige syn på Den Kolde Krig.
Mød op til en spændende indvielse, alle er velkommen.
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Lokalafdeling Vendsyssel
René Crone, Frilandsvej 82, 9800 Hjørring
Tlf. 23 26 33 49
E-mail: crone@has.dk

Jubilarer
Ved lokalafdelingens generalforsamling den 14. februar overrakte 
formanden René Crone diplom og medalje til 5 fremmødte jubilarer.
2 jubilarer var ikke mødt op, men her ses de 5 tilstedeværende.

Lokalafdeling Thy-Mors
Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted.
Tlf. 97 92 44 47

Generalforsamling 
Onsdag den 13. februar afholdt vi vores årlige generalforsamling i 
Sjørring Idræts- og Kulturcenter.

Formandens beretning 
søndag den 26. august afholdt vi Jagerskydning i Næstrup 
Skyttecenter med 29 deltagere. Klokken 10 startede vi med kaffe, 
rundstykker og en Enkelt, og derefter startede skydningen. Der blev 
affyret 224 skud og ved 14-tiden blev det afgjort at Elena Jonasen, 
Thy-Mors blev Jagerskytte 2018. 
Den 5. september højtideligholdt Thisted Kommune flagdagen for 
de udsendte i samarbejde med Beredskabsstyrelsen Nordjylland, 
Hjemmeværnet, Forsvarsbrødrene og Soldaterforeningerne. 
Med Hjemmeværnets Musikkorps i spidsen var der faneoptog fra 
Håndværkertorvet ad Gågaden, Frederiksgade og Jernbanegade 
til Store Torv, hvor borgmester Ulla Vestergaard bød velkommen. 
Hovedtaler var tidligere adjudant i NATO Helge Adam Møller, 
som fortalte om vigtigheden af Danmarks engagement i Verdens 
brændpunkter uanset hvilken opgave den enkelte udsendte har.
Til afslutning var Thisted Kommune vært ved et traktement på 
Rådhuset.

Formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt.
Til bestyrelsen genvalgtes Knud Larsen, Leo Pedersen og Erik Rohde, 
og som revisor valgtes Erik Harbo Larsen.

4 jubilarer
Ejner Jensen, Erik Harbo Larsen og Poul Erik Andersen modtag 
medalje og diplom for 50 års medlemskab.  Egon Persson var ikke til 
stede, men får diplom og medalje senere. Tillykke alle fire.

Med venlig hilsen
Knud Larsen

Fra venstre: formand Knud Larsen, derefter jubilarerne Ejner Jensen, 
Erik Harbo Larsen og Poul Erik Andersen

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

Beklager opsætning. Årsag: artikel modtaget 1 uge efter deadline: 
Jels Mølle 10.  april - Guidet tur med efterfølgende mulighed for 
lækker sandwich med øl og vand. (50,-kr.)  Bowling 1. weekend i maj - 
Bowling med mulighed for spisning i bowlinghallen
 Fisketur 3. weekend i april - Put & Take med mulighed for at grille 
fangsten eller nyde medbragt mad .

Fisketure og Bowling annonceres fremadrettet kun på opfordring fra 
medlemmerne.  Vigtigt : Vi opfordrer alle til at tage en ledsager med 
til vores arrangementer.  Stauning Air Show i august var ellers planlagt, 
men arrangørerne har indstillet det.
 Tilmelding til Lars Høstrup på 21 77 61 61 eller mail : larshoest@
yahoo.dk 
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FSF Karup
Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev
Tlf. 97 59 25 50, Mobil 25 30 27 20
E-mail: halkjaer.durup@gmail.com – www.fsfkarup.dk

Generalforsamling 

Den 26. februar afholdtes den årlige generalforsamling på KFUM-
soldaterhjem i Kølvrå. Der deltog i alt 41 personer.
Jens Peter Jensen valgtes til dirigent.

Formandens beretning
Henning Halkjær omtalte årets aktiviteter som omfattede møder, samt 
generalforsamling, fisketur, jubilæum, bankospil. 
Formanden rettede en tak til flyvestationen for godt samarbejde.
Kassereren Lars Farving fremlagde revideret regnskab som viste et 
pænt overskud.

Valg
Alle blev genvalgt til bestyrelsen, der herefter ser således ud:

Formand:   Henning Halkjær
Kasserer:   Lars Farving
Næstformand:   Christian Andersen
Bestyrelsesmedlem  Bent Ove Næsted, 
   Flemming Kammersgaard
Bestyrelsessuppleant  Jens Peter Jensen, Niels Chr. Ligaard
Revisor.    Poul Hjort, Kaj Møller
Revisorsuppleant   Vagn Sehested
Fanebærer   Henning Halkjær

Med venlig hilsen 
Henning Halkjær.

Jubilarer 2019

Formanden uddelte diplomer og 
medaljer til 8 jubilarer:
Fire  50 års (øverst)
En 40 års (t.v.)
Tre 25-års (nederst)

Fra venstre: Leif Kilsholm, Flemming Kammersgaard, 
Søren Chr. R. Kristensen, Kristian Simonsen 

Poul Eli Hinge Andersen 

Fra venstre: Tage Stokholm, Thomas Hørdum Sørensen, Bent Ove Næsted.
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Lokalafdeling Vandel
Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind
Tlf. 24 90 17 98
E-mail: jensogbirgit@profibermail.dk

Generalforsamling
afholdtes i den lille sal i Vandel Idrætshal den 21. februar. 
Formanden, Jens Christian Nielsen forslog N.M. Schaiffel-Nielsen 
som dirigent, han blev valgt. 

Formandens beretning 
13 var tilmeldt generalforsamlingen. Der var otte jubilarer, to 50-års 
og seks 25-års. To havde ikke svaret på invitationen, og én ønskede 
ikke at modtage diplom og medalje.
Formanden havde været ude med fanen fire gange. 
To gange i Christiansfeld hhv. den 23/4 og den 10/7, i anledning af 
genforeningen. Den 5. maj var han på Skamlingsbanken og den 5. 
september på Flagdagen var han i Kolding sammen med LAU. 
Han gav udtryk for at arrangementet i Kolding var noget sløjt.
Hjemmeværnet i Kolding har fået nye lokaler på Essen 4, 
efter nogle tilpasninger vil de kunne anvendes af alle tre værns 
hjemmeværnsenheder. 

Jens Christian oplæste et forslag fra PR-udvalget til velkomstbrev til 
nye medlemmer, forsamlingen godkendte både ideen og ordlyden.
Den 20. februar var Peter, Ejvind og formanden til generalforsamling i 
Skrydstrup. Peter og Jens Christian var på valg og blev genvalgt.
Formanden foreslog at foreningens billeder af kongerækken skulle 
overdrages til det nye tilholdssted, det blev vedtaget. 
Næste år den 27. november er det 50 år siden, at lokalafdelingen blev 
stiftet. I den anledning blev det pålagt sekretæren at udfærdige en 
ansøgning til Leif Giebel om 5000 kr. i støtte til en reception.

Kassererens reviderede regnskab
blev godkendt med applaus.

Valg til bestyrelsen og suppleant
På valg var Frank Laursen, Ejvind Knudsen, og Steen Møller Nielsen.
Som revisor var Lars-Erik Petersen på valg.
Alle blev genvalgt.

Jubilarer
Svend Aage Pedersen fik diplom og medalje 
for 50 års medlemskab af Flyvevåbnets 
Soldaterforening. 
Tre blev hyldet for 25 års medlemskab, på 
billedet ses fra venstre Peter Ladegaard, Peter 
Petersen, i midten formanden Jens Christian 
Nielsen, Klaus Simone og endelig Svend Aage 
Pedersen. 

Med venlig hilsen
N.M. Schaiffel-Nielsen

Foto: N.M. Schaiffel-Nielsen

Lokalafdeling Als-Sundeved
Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
Tlf.: 74 48 56 18

Generalforsamling 2019
Afholdtes den 27. februar. 
Der var medaljer til Nicolai Johannsen 50 år og Peter Aerts 25år
Jørn Wrang 40 år var ikke til stede, men får sin medalje tilsendt
Stort TIL LYKKE til jer alle tre

På afdelingens vegne 
Eyvin Teisner-Kjær

Nr. 2 fra venstre: Nicolai Johannsen, derefter Peter Aerts

Mindehøjtideligheder for flystyrt på Als 2019
23. april kl. 10.00     Minde for en flybesætning, 

Kaffe Stevning Kulturhus, Karlsminde Ærvej 
5. maj kl. 14.00     Minde for 151 omkomne flyvere                                     

Aabenraa Flykirkegård, Forstalle
Kl. 15.30    Bov kirkegård, Samvær Bov kro

24. maj kl. 14.00    Minde for en flybesætning, 
”Stormy Weather” Nødlanding 

Skærtoft ved Fynshav, kaffe
25. juli kl. 10.00    Minde for en flybesætning        

Arnkilsmaj Kær
16. september kl. 18.15    Minde for to flybesætninger      

Englænderhøj Nørreskovvej
Kl. 19.00    Kaffe Notmark gl. Skole

Vi er med ved ovennævnte højtideligheder med vores fane.
Håber så mange som muligt vil møde op på disse dage og eventuelt stå 
med ved vores Fane om nødvendigt.

Med venlig hilsen
Eyvin

FSF-Als-Sundeved

c
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Faldne flyvere blev mindet

For 75 år siden blev 14 allierede flyvere dræbt den 29. januar 1944, da deres fly kolliderede efter at 
have været forfulgt af tyske natjagere og styrtede ned over Broballe og Mjels. 
De betalte dermed den højeste pris. Deres bombemaskiner var sammen med 675 andre, på vej mod 
mål i Berlin. Billederne er fra mindehøjtideligheden ved Broballe den 29 januar i år

Faldne fra 1864 mindet
Også i år var der mødt mange op for at 
mindes to 1864 soldater, der faldt ved 
Bøffelkobbelhuset.
For 155 år siden den 22. februar, blev 
feltvagten på ca. 100 mand omringet og taget 
til fange af Preusserne. 
Blandt de faldne soldater var dragon Jens 
Christensen og infanterist Hans Hansen, 
der af ukendt årsag blev bragt ind i huset hos 
Jørgen og Kathrine Fink.  
Jørgen Fink gravede en grav til dem i 
Bøffelkobbelhusets forhave, hvor de nu hviler 
på den bedste plads i deres haven. 
For Jørgen og Kathrine Fink blev det et 
livsværk at pleje soldaternes gravsted.

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

Ordinær Generalforsamling 
tirsdag den 19. februar i Soldaterstuen, Pedersholm, med 22 deltagere.

Poul Aalborg blev valgt som dirigent og Leon og Tonny som 
stemmetællere.

Formandens beretning
Kaj Clausen berettede: Året startede med den årlige Nytårssamling 
på Pedersholm hvor 25 personer mødte op og traditionen tro ønsker 
hinanden godt Nytår
Vores generalforsamling blev afholdt den 20.2.2018  hvor formanden 
Flemming ikke deltog og efter eget ønske afgik som formand.      

Fanen
Vores fane har været flittigt brugt ved forskellige arrangementer, 
hvoraf kan nævnes Prins Henriks bisættelse, 4. maj i Frederikssund, 
soldatens dag i Helsingør, årgangsjubilæet i Jonstruplejren, 
flagdagen 5. september i Frederikssund og Ullerød Kirke i Hillerød, 
Våbenstilstandsdagen samt ”Lille” og ”Store Kransetur” sammen med 
De Danske Våbenfæller (DADV).
Herfra skal lyde en stor tak til Fanebærere og Faneløjtnanter som 
trofast stiller op når der kaldes på dem.
Afdelingen er medlem af Københavns samvirkende soldaterforeninger 
(KSS) og har en repræsentant i bestyrelsen. Afdelingens medlemmer 
har derfor adgang til deltagelse i de arrangementer der udbydes derfra.
Afdelingen deltager sammen med Københavns Pionerforening i FSFs 
Landsskydning dette foregår i DGI Byen.
Årgangsjubilæet
Den 1. lørdag i september mødtes ca. 60 gamle og nogle nye deltagere 
i Jonstruplejren for at afholde Soldaterjubilæum. Det blev for de fleste 
en god og minderig dag hvor man mødte ”gamle” soldaterkammerater 
og fik en god sludder samt noget godt at spise. 
Der var denne gang arrangeret en minibus så de der ville, kunne 
komme med til den gamle nordlejr hvor der blev lagt blomster ved 
mindestenen for faldne flyvere.
I slutningen af juni afholdt vi den årlige Grisefest på Pedersholm, hvor 
ca. 35 var mødt op til en hyggelig dag i festligt lag.
Der blev afholdt afslutning på året med Gløgg og æbleskiver i 
december i ”soldaterstuen”.
En stor tak skal lyde til alle der har lagt meget arbejde i at vi skal have 
en god og aktiv afdeling
Samt en stor tak skal også lyde til vores webmaster Kurt for det store 
arbejde han gør for at holde hjemmesiden opdateret.

Der er desværre ikke noget nyt om aktiviteter i lokalafdelingerne 
under Vær/Jon fra andre end Kalundborg, som trofast søger om et 
tilskud hvert år til deres generalforsamling, de har trods alt stadig 
nogle former for aktivitet.
Bornholm har ikke nogen afdeling mere, da 2018 generalforsamlingen 
ikke blev afsluttet, og der ikke er nogen bestyrelse mere.
Medaljer og diplomer bliver sendt til de to, som har jubilæum i år.

Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren udleverede det reviderede årsregnskab, som også blev 
godkendt.
Der var ingen indkomne forslag, så man kunne gå direkte til valg.

Bestyrelsen 2019-2020
Formand:  Kaj Clausen Tlf. 26 13 27 91
Næstformand:  Poul Aalborg Tlf. 20 95 85 26
Kasserer:   Per G. Clausen
Bestyrelsesmedlemmer: Søren Eibak og Ole Andersen
Bestyrelsessuppleanter: Jørgen Andreasen og Kurt B. Sørensen
Revisor:   Anker Andersen
Revisorsuppleant:  Finn Sølvbjerg Hansen 
Delegerede til repræsentantskabet:
   Kaj Clausen og Poul Aalborg Hansen

Eventuelt.
Der blev informeret om følgende 2019-arrangementer: 
Årets Grill-dag på Pedersholm lørdag den 22. juni. 
Roskilde Air-Show den 16,17 og 18. august. 
Soldaterjubilæum lørdag den 21. september, herom senere!
Torben Ek opfordrede medlemmerne til at deltage i skydning den 19. 
marts og KSS jubilæumsskydning den 11. maj, se vores hjemmeside 
eller ring til Torben!

Der blev efter Generalforsamlingen uddelt Jubilæumstegn til de 
medlemmer, der var tilmeldt og mødt op denne aften! Se foto på vores 
hjemmeside!
Aftenen sluttede med lidt til vommen og ganen!

Søren Eibak 



PROPEL 11 

Lokalafdeling Kalundborg
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

Generalforsamling
Lokalafdeling Kalundborg har holdt sin generalforsamling, som 
foregik i god ro og orden.
Nils Dahl blev valgt til dirigent, der blev aflagt beretning af 
formanden, samt regnskab af kasseren, begge dele blev godkendt.
Der var genvalg til bestyrelsen
Der blev bestemt en sommertur til Danmarks Busmuseum Skælskør 
den 20. juli.
Der var gule ærter med tilbehør samt kaffe og pandekager bagefter

Sommertur 2019
Lokalafdeling Kalundborg holder sin sommertur den 20. juli til 
Danmarks Busmuseum, Fabriksvej 1, 4230 Skælskør 
Vi mødes ved indgangen kl.10.45.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til frokosten senest søndag den14. 
juli til tlf. nr. 23 82 73 94. 

P.b.v.
Ole B Jakobsen

Formand 

Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken

Hærprovst Thomas H. Beck

Nytårsfrokost i Soldaterstuen

Generalforsamling i Soldaterstuen
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For snart 50 år siden. den 6. april 1972 kvitterede Kaj Madsen 
bestyrelsesmedlem i afdeling Vendsyssel for håndbog nr. 121. 
Det var førsteudgaven af Flyvevåbnets Soldaterforenings håndbog, 
et digert ringbind, som forretningsfører Frank Jeppesen udgav, 
i anledning af at soldaterforeningens 21 afdelinger blev inddelt i 
7 kredse.

De gode, gamle dage
Foreningens sekretær, landsnæstformanden, fik til opgave at holde 
samtlige modtagere ajour med opdateringer. 
Ikke nogen nem opgave, for al tekst skulle maskinskrives i specielle 
skabeloner, noget der kostede både meget farvebånd og rettelak. 
Der skulle holdes styr på afsnits- og sidenummerering, læses 
korrektur, laves mere end 120 kopier af hver side, kopierne skulle 
sorteres, kuverteres og distribueres med postvæsenet til alle 
modtagerne, som hver især skulle kvittere i deres eksemplar for 
modtagelse af rettelsen og for at have udskiftet og indsat A4-arkene i 
ringbindet. 
Efter kvitteringerne i mit eksemplar at dømme, blev denne manøvre 
gentaget 3 til 6 gange om året.

Systemet holdt kun i 30 år
Så vidt jeg erindrer ophørte den umanerligt besværlige og kostbare 
metode midt i 00-erne. 
Den den gang værende landsnæstformanden Kurt B. Sørensen 
udsendte i stedet rettelser på cd-skiver, som modtagerne så kunne 
kopiere over på deres computer og printe ud efter behov. 
Samtidig blev håndbogen lagt ud på foreningens hjemmeside, så den 
blev tilgængelig for alle medlemmer.

Pause
Af forskellige årsager ophørte opdateringen af håndbogen for 
4-5 år siden. På repræsentantskabsmødet i 2018 blev det så aftalt, at 
nu skulle det være, og senere på året vedtog hovedbestyrelsen så at:

Flyvevåbnets Soldaterforenings foreningshåndbog
skal være et overskueligt og letfatteligt opslagsværk, hvor 
medlemmerne kan finde oplysninger om: 
• Foreningens gældende vedtægter,
• Foreningens organisation, og ansvarsfordeling
• Ledelsens opgaver på alle niveauer
• Retningslinjer for daglig drift af afdelinger og lokalafdelinger
• Mødereferater fra de 2 seneste møder i hovedbestyrelse og 
repræsentantskab 
• Anvisning på korrekt opførsel som repræsentant for Flyvevåbnets 
Soldaterforening 
• Omtale af medlemmer af særlig betydning for Flyvevåbnets 
Soldaterforening
• Orientering om foreningens samarbejdspartnere

Ansvarlig
Den ansvarlige for indhold og ajourføring af håndbogen er 
landsnæstformanden, der ved ændringer i håndbogens indhold 
underretter foreningens webmaster, som har ansvar for at håndbogen 
på hjemmesiden altid er nyeste udgave. 

Opdatering af 2014-håndbogen
• Landsnæstformanden og landsformanden opdaterer hurtigst muligt 
håndbogen efter indbyrdes aftale om arbejdsfordelingen
• Hovedbestyrelsen bemyndiger landsnæstformanden 
og landsformanden til i indbyrdes enighed at bestemme 
foreningshåndbogens indhold og udseende.
• Hovedbestyrelsen bistår med nødvendige ajourførte data til lister og 
tabeller i foreningshåndbogen.

• Hovedbestyrelsen bistår med praktisk arbejde ved opdateringen 
efter behov
• PR-udvalget bistår med grafisk redigering og standardisering af 
håndbogen

Offentliggørelse
Foreningshåndbogen distribueres alene på foreningens offentligt 
tilgængelige hjemmeside www.propel.dk hvorfra den kan downloades 
i PDF-format.

Fra 115 til 50 sider
Metoden med at teksten skrives i grafiske rammer er droppet. 
I stedet anvendes Flyvevåbnets Soldaterforenings logo som 
vandmærke på tekstsiderne. 
Den gamle metode betød også, at mange formuleringer af 
bekvemmelighedshensyn blev gentaget adskillige gange i håndbogen.
Dette er droppet og har sammen med muligheden for at kombinere 
flere afsnit i en ny rækkefølge betydet, at der nu er 24 afsnit i stedet for 
26, og at sidantallet er ændret fra 115 til cirka 50.

Version 2019
Efter de af hovedbestyrelsen afstukne retningslinjer har Leif og Helge 
færdiggjort arbejdet med håndbogen version 2019, og den ligger nu 
på hjemmesiden i den nye udformning.
Formandskabet håber, at den er blevet et ”overskueligt og letfatteligt 
opslagsværk”, som medlemmerne og alle andre kan have gavn af, hvis 
de ønsker informationer om Flyvevåbnets Soldaterforening.

Ikke helt færdig
Af praktiske årsager er foreningens vedtægter dog den udgave, der blev 
vedtaget af repræsentantskabet i 2017.
Ajourføringen af håndbogen har, sammen med visse punkter, som 
hovedbestyrelsen vedtog i november 2018, medført, at der er forslag 
til vedtægtsændringer, som repræsentantskabet skal behandle på 
mødet den 25. maj.
Herefter vil seneste udgave af vedtægterne naturligvis også blive 
synlige på hjemmesiden.

Mindre ændringer
Man har benyttet sig af lejligheden til at ændre på indholdet af 
bestyrelseslisterne fra afdelinger og lokalafdelinger. 
Hidtil har der været en rubrik til de valgtes soldaternummer, men da 
den kun blev anvendt sporadisk samtidig med at soldaternummeret 
har været en saga blot i 50 år, er rubrikken droppet. 
Der har også tidligere været plads til 2 telefonnumre, men det er der 
med det nye design af listerne ikke plads til, og nutildags er det jo også 
meget få, der stadig har en fastnettelefon.

Mindre mangler
Der er nogle af bestyrelseslisterne, der ikke er helt komplette, fordi 
der er mangler i indberetningerne. De manglende data bedes snarest 
indsendt til landsnæstformanden på LNF@propel.dk

Kig ind på hjemmesiden og se den nye foreningshåndbog. 

God fornøjelse

Med venlig hilsen
Ernst Kronvold Frederiksen

Foreningshåndbogen opdateret
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Boganmeldelse

I anledning af 100-året for dens afslutning 
har1. verdenskrig fået en del omtale, og det 
er ikke slut endnu. 
”ZEPPELINER - Da krigen blev luftbåren” 
udkom den 18. marts på forlaget Veterania. 

19. juli 1918
Walter Yeulett, den 19-årige flyverløjtnant i 
Royal Navy, måtte koncentrere sig , selv om han 
småfrøs. 
Uret viste 03.00 og om få minutter skulle han og 
hans seks kammerater i hver sit Sopwith Camel 
jagerfly lette fra HMS ”Furious” i Nordsøen. 
For i dag skulle et mål på land for første gang 
angribes af flyvemaskiner fra et hangarskib.

England taget på sengen
Den15. januar 1915 kom krigen for første 
gang siden normannernes invasion i 1066 til 
de engelske øer.
2 tyske zeppelinere, L2 og L3, sneg sig i ly af 
mørket ind over Norfolk-området og kastede 
bomber og brandbomber over blandt andet 
Great Yarmouth. 
Angrebet kostede 4 personer livet, og 
hændelsen skabte større bestyrtelse i 
befolkningen, end at 10.000 engelske soldater 
døde på en enkelt dag i skyttegravene på 
fastlandet.

Alt for nemt
Englands oplyste byer var lette mål, og 
luftforsvar var et ukendt begreb. I starten 
tillod den tyske kejser kun, at der kastedes 
bomber over militære og strategiske mål, men 
efterhånden tvang det engelske luftforsvar 
luftskibene til at bombe fra større højde med 
unøjagtighed og mange civile ofre til følge.

Tålmodighed lønner sig
Siden 1863, hvor grev von Zeppelin steg til 
vejrs i en ballon, var han besat af tanken om at 
kunne flyve, og trods utallige genvordigheder 
af alle slags, gik hans drøm endelig i 
opfyldelse den 2. juli 1900 ved Bodensøen. 
Hans første luftskib fløj 6 kilometer på 20 
minutter. 
Men endnu 12 år gik inden luftskibene var 
så driftssikre, at man kunne starte egentlige 
ruteflyvninger.

Den tyske flåde rådede gennem krigen over 61 
luftskibe. 17 blev ødelagt i kamp med tab af 
besætning, 6 nødlandede i fjendeland, og 12 gik 
til som følge af brand, lynnedslag , bombeangreb 
og ulykker. 6 blev taget ud af drift som forældede, 
og derfor rådede man i sommeren 1918 kun over 
10 operative luftskibe.

Tønderbasen
Ved krigens udbrud fik den tyske marine 
akut behov for flere luftskibe til at overvåge 
engelske flådebevægelser i Nordsøen. 
I 1914 blev Tønderbasen foreslået, og i 1915 
byggede man to 1-skibs-haller, Tony og 
Tobias, på 180 x 40 x 31 meter, og en 2-skibs-
hal, Toska, på 243 x 71 x 42 meter. 
Basen havde derudover et brændstoflager på 
i alt 50.000 liter, et brintgasværk med et lager 
på 50.000 kubikmeter, mandskabsbarakker til 
600 mand og 14 officerer, kontorbygninger, 
slagteri, vaskeri, telefoncentral, køkkener, 
spisesale, latriner, lazaret, værksteder, 
hestestalde, cykelskure og hangarer til 
jagerfly.

David mod Goliat
Luftskibene var datidens militærfly langt 
overlegne hvad angik rækkevidde, lasteevne, 
flyvehøjde og stigehastighed, så de første 2-3 
år havde zeppelinerne nærmest frit spil. 
Derfor indså englænderne, at den eneste 
måde, de kunne stoppe angrebene på, var 
ved at ødelægge luftskibene og deres baser på 
jorden. Vandflyvere duede ikke, fordi de med 
deres lave hastighed var alt for sårbare, så der 
måtte nytænkning til.

Englands første hangarskib
Kølen til krydseren HMS Furious blev lagt 
i juni 1915, men inden de to 45 cm kanoner 
nåede at blive monteret i 1917, ombyggedes 
skibet til hangarskib med 96,5 meter startdæk 
i stævnen og 86 meter landingsdæk agter. 
Forsøg med landing mislykkedes dog, 
så løsningen blev landing i havet med 
opsamling af pilot og fly fra ledsageskib. 

Angreb med tab til følge
Ved Tønderangrebet lå Furious vest for 
Ringkøbing 1½ times flyvetid fra Tønder. 
En flok piloter var specielt trænet i at lette 
med Sopwith Camel jagerfly på en ultrakort 
bane, og 7 af dem lettede fra Furious den 18. 
juli 1918. 
En måtte vende om af tekniske årsager, 
tre nødlandede efter angrebet i Danmark, 
to vendte tilbage til skibet, og den sidste, 
Walter Yeulett, løb tør for benzin få kilometer 
fra Furious, styrtede i Nordsøen og druknede. 
Han drev i land på Jyllands vestkyst og ligger 
begravet på Haurvig kirkegård.

Enden på luftskibskrigen
Alle 3 haller og 2 luftskibe blev ødelagt ved 
angrebet, og et par uger senere blev England 
angrebet af 5 zeppelinere for sidste gang, 
togtet mislykkedes, for de 4 måtte vende om 
før målet og 1 blev skudt ned.

Bratwurst verboten
En zeppeliner blev båret oppe af brint, som 
er ca. 15 gange lettere end atmosfærisk luft. 
Brinten opbevaredes i lufttætte, fleksible 
gassække, der skulle veje mindst muligt. 
Dengang kendte man kun et materiale, der 
opfyldte disse krav – guldslagerhud – en 
teknik, der fra før vores tidsregning blev 
anvendt til fremstilling af bladguld, deraf 
navnet.
Råstoffet var den ydre, elastiske del af tarme, 
helst blindtarmen fra en ko eller okse, som 
efter en meget omhyggelig og tidkrævende 
proces blev til et ark på 60 x 25 cm. 
Der behøvedes mere end 200.000 tarme til de 
op til 20 gassække i én zeppeliner.
Et afsavn, man derfor måtte lide i Tyskland 
og de tyskbesatte områder, var tyskernes 
yndlingsspise bratwurst, for der var 
simpelthen ikke tarme nok til både gassække 
og pølseskind.

Grundigt forarbejde til en god bog
Et halvt hundrede henvisninger til litteratur 
og links vidner om, at forfatteren Jens 
Robdrup er gået meget seriøst til værks, og 
resultatet er en interessant beretning om 
luftskibenes konstruktion og anvendelse, 
om dem, der fløj dem, og om dem, der 
bekæmpede dem, da de blev brugt som 
våben. En stor del af bogen omhandler 
Tønderbasens tilblivelse og ødelæggelse. 
Der er uddrag af både tyske og engelske 
deltageres dagbøger og optegnelser, og mange 
fotos af de enorme luftfartøjer og bygninger 
samt kendte og ukendte mennesker. 

Bogen er i hardcover og koster 250,- kr. + evt. 
porto for de 142 sider. 
Den giver lyst til at besøge Zeppelin- og 
Garnisonsmuseum Tønder.
Fås i den lokale boghandel eller direkte fra 
forlaget på hjemmesiden www.veterania.dk

En Sopwith Camel letter fra HMS Furious
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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.

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

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

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.

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:___________________

E-mail: ________________________________________

Evt. soldaternr.: ___________________________________

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

Forkortet citat fra mail fra landsformanden: 
Uroen vedrørende omfang af kantineydelser til traditionsbærende 
foreninger har medført, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) 
har udsendt en ny bestemmelse til regulering af området. 
En liste over de foreninger, der betragtes som traditionsbærende, indbefatter 
alle FSFs afdelinger og lokalafdelinger.
Her følger meget forkortede uddrag af de dele af bestemmelsen:

Traditionsbærende foreninger og klubber omfatter:
Foreninger og klubber, hvor alle medlemmer er ansatte eller tidligere 
ansatte i Forsvaret, som arbejder for Forsvarets virke. 
Som eksempel på sådanne klubber og foreninger kan nævnes messer, 
personaleforeninger, soldaterforeninger, pensionistforeninger mv. 

Traditionspleje 
er betegnelsen for aktiviteter, der gennem deres sigte bidrager til 
bevarelsen af Forsvarets særlige traditioner, ”korpsånd” og støtter 
Forsvarets udsendte, tidligere udsendte og deres pårørende. 
Der stilles krav om, at den enkeltstående aktivitet skal være relevant 
for foreningens overordnede formål for, at arrangementet kan 
komme under begrebet ”traditionspleje”. For eksempel møder, 
generalforsamling, julefrokost m.m. 
Arrangementer hvor andre end foreningens medlemmer deltager, 
falder ikke ind under begrebet traditionspleje. 

Særlige vilkår
De særlige vilkår, der er gældende for traditionsplejeforeninger, 
gælder alene for foreningens medlemmer og dermed ikke for 
ægtefæller, familie eller lignende. 

Ved bestilling og afbestilling af forskellige faciliteter til kortvarigt brug 
gælder de nedenfor skitserede afbestillingsregler. 

Lejlighedsvis udlån
Ejendomsstyrelsen stiller lokaler med rengøring, lys, vand og varme til 
rådighed uden beregning for relevante traditionsbærende aktiviteter. 
Leje/brug af faciliteter til operative formål går forud for leje/brug til 
traditionsbærende aktiviteter.
Som lokaler forstås: Faciliteter, såsom almindelige mødefaciliteter, 
herunder auditorier, samt de tidligere ”fritidsfaciliteter”, såsom: 
biblioteker, læsestuer, idrætsfaciliteter, messefaciliteter og lignende. 
Lokalerne udlånes af kortere varighed på timebasis. 

Fast udlån
Fast udlån af lokaler kræver altid skriftlig aftale med FES. Aftalen 
udarbejdes af FES i samarbejde med den pågældende forening. 

Køb af forplejning
Traditionsbærende foreninger bør ved gennemførelse af aktiviteter 
indkøbe forplejning såsom mødeforplejning, middage m.m. ved 
Forsvarets kantineleverandør. Ved forplejning leveret af Forsvarets 
kantineleverandør, skal afregning ske direkte mellem Forsvarets 
kantineleverandør og foreningen. Hvis forplejning ikke kan købes 
gennem Forsvarets kantineleverandør, kan anden leverandør vælges.
Bestilling af forplejning afgives direkte ved/hos/i kantinen.

Indkvartering
Indkvartering som led i gennemførelse af traditionsbærende 
aktiviteter kan ske i ønsket indkvarteringsform, hvis der er ledig 
kapacitet. Der afregnes til samme sats som Forsvarsministeriets 
enheder, dog tillagt moms.

Obs! Se bestemmelsens fulde ordlyd samt forklarende følgeskrivelse 
på www.propel.dk under menuen ”Aktuelt”

Nye regler for lokaleleje og forplejning
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85 år   
01. juni 207569/1954  Ove Bødstrup Rasmussen, Knudsvej 23, 8680 Ry
13. juni 210307/1954  Erik Alexander Lind, Hovedgaden 57, Snogebæk, 3730 Neksø
14. juni 207885/1954  Gotfred Rasmussen, Kirkevej 21 B, 7130 Juelsminde
19. juni MAJ 1954  Adler Pedersen, Kallemosen 5, 2. th., 6200 Aabenraa
26. juni 208898/1954  Jørgen Normann Petersen, Langager Huse 19, 4600 Køge
29. juni 360186/1958  Jørgen Billeskov Sloth, Gl. Landevej 25 E, 9990 Skagen
   

80 år   
20. juni 361304/1958  Ole Frede Olsen, Ljungbyvej 2, 4340 Tølløse
25. juni 362525/1958  Hans Herluf Lorentzen, Pilehavevænge 2, 2625 Vallensbæk
   

75 år   
07. maj    Niels Kristian Stenrand, Ibs Huse 11, 4440 Mørkøv
07. maj 625460/1964  Hans Chr. Werner Jensen, Ahornvej 17, 7400 Herning
12. maj 594211/1963  Erik Kjær Mikkelsen, Solsortevej 14, 7100 Vejle
13. maj 679056/1965  Jørn Nielsen, Nørretoft 2 A, 6760 Ribe
13. maj 523432/1962  Arvid Lendal Jørgensen, Dortheavej 4, Bjælkerup, 4660 Store Heddinge
20. maj 554965/1962  Erling Houmøller Jensen, Anlægsvej 3, 7830 Vinderup
27. maj 491585/1961  Torben Prior, Tvøgårdgøta 10, FO-370 Midvágur, Færøerne
03. juni 642337/1964  Jan Louis Thomsen, Jernkildevej 3, st., 7400 Herning
08. juni    Karin Hvid-Jacobsen, Nebbegårdsbakken 30, 01, 2400 København NV
13. juni 642295/1964  Tonny B. Høegh-Poulsen, Højgade 19, 7441 Bording
14. juni 677172/1965  Villum I. Pedersen, Vestergade 10, Ørum, 8830 Tjele
23. juni 678626/1965  Jørgen H. Houg, Tovesvej 16, 4270 Høng
24. juni 643357/1964  Iver Jacobsen, Agertoften 9, Sall, 8450 Hammel
24. juni 593864/1963  Erik Lundin, Åvænget 3, 6580 Vamdrup
26. juni 678586/1965  Kurt Keldorff, Tornhøjparken 159, 9220 Aalborg Ø
   

70 år   
04. maj 730485/1966  Ruben Normann Mejlvang, Ringvägen 15, S-51570 Rydboholm, Sverige
05. maj MAJ 1968  Ebbe Olsen, Terrasserne 74, Himmelev, 4000 Roskilde
13. maj AUG 1969  Gunnar Jensen, Vorningvej 38, Holme, 8830 Tjele
15. maj AUG 1970  Ole Petersen, Skarhøjvej 10,6230 Rødekro
16. maj MAJ 1971  Karl Aage Andersen, Børglumvej 9, Arentsminde, 9460 Brovst
25. maj 730649/1969  Henry Ratzer, Ahornstrasse 8, 52525 Waldheucht-Hontem, Tyskland
31. maj MAJ 1969  Gunner Korshøj, Kongevejen 51 A, Vorgod, 6920 Videbæk
12. juni MAJ 1969  Kurt Jacob Jensen, Randersvej 13, 8800 Viborg
18. juni MAJ 1970  Niels Chr. Løje, Ellen Grubbesvej 6, Tved, 5700 Svendborg
18. juni NOV 1971  Ken Allan Erleben, Basnæsvej 17, 2700 Brønshøj
20. juni AUG 1970  Jens Mahler, Langager 10, Ø. Vedsted, 6760 Ribe
22. juni FEB 1969  Svend Erik Jensen, Poppelvej 2, 7470 Karup J
23. juni NOV 1969  Jørgen Thøgersen, Thorsvej 19, 9800 Hjørring
   

65 år   
07. maj NOV 1975  Poul Kjær Overgård Christensen, Søndertoften 29, Ørding, 7990 Øster Assels
14. maj NOV 1979  Bent Hansen Kramer, Kikkenborgvej 23, 7400 Herning
14. maj AUG 1975  Torben Birke, Kornagervej 32, 4640 Faxe
15. juni FEB 1975  Poul Erik Handberg, Finlandsvej23, 8370 Hadsten
   

60 år   
12. maj FEB 1978  Søren Jakobsen, Anna Anchersvej 184, 7500 Holstebro
25. maj MAJ 1981  Palle Kjærgaard, Øster Vase 30, Kærsholm, 9280 Storvorde
   

Tillykke til FSF-fødselarer i maj og juni 2019
OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL
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FSF’s hjemmeside: www.propel.dk - E-mail: fsf@propel.dk - facebook.com/flyversoldater

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

225,- kr. 145,- kr.

Gaveartikler fra Effektudvalget

Blazermærke 50,- kr.

Cap, fleksibel 55,- kr.

Kaffekrus 45,- kr.

Karaffelsæt i gaveæske 295,- kr.

Keramikkrus 250,- kr.

Mulepose, tryk for og bag 90,- kr.

Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr.

Poloshirt, S,M,L,XL,XXL

Regnjakke, S,M,L,XL,XXL 200,- kr.

Slips med slipsenål 165,- kr.

Slipsenål 65,- kr.

T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL

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

Pilotskjorte, hvid el. blå, S,M,L,XL,XXL 290,- kr.Pennesæt 75,- kr.

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


