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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, 

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

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

Deadline næste PROPEL
8/9 ................................................................... 23.59 ........................bladet@propel.dk

Fisketur
10/8 .................................................................. 9.00 ......................................... Karup*)

Julefrokost
15/11 .............................................................. 18.00 ..........................LA Skrydstrup*)

Mindehøjtidelighed
16/9 ................................................................ 18.15 ........................ LA Als-Sundeved

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

Skydning
18/8 Jagerskydning ............................................................................ LA Thy-Mors*)
2/10 ................................................................ 19.30 ................................... LA Aalborg

Årgangsjubilæum
14/9 .................................................................. 8.30 .............................................Karup
21/9 .................................................................. 9.00 .................................... Skrydstrup
28/9 .................................................................. 8.00 .........................Værløse-Jonstrup
28/9 .................................................................. 9.00 ..........................................Aalborg

20 sider - herligt
PROPEL har til dette nummer modtaget så mange indlæg og fotos, at 
det hele ikke kunne være på de normale 16 sider.
Det er dejligt at se den store aktivitet i afdelinger og lokalafdelinger, 
og jeg ser gerne, at der også i de næste numre af medlemsbladet bliver 
brug for de ekstra 4 sider. Så bare fortsæt på samme måde.
God sommer til alle læsere.

Ernst Kronvold Frederiksen, redaktør 

sendes til E-mail adressen: pr@propel.dk
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

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:
De værnepligtige på februarholdet på OSW i Karup valgte den 29. maj 
Claes Jens Sjælborg Lindhardt til bedste kammerat på holdet.

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 søndag den 8. september

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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Kom til Flyvevåbnets Soldaterforenings årgangsjubilæum 2019

 Årgangene 1944-49-54-59-64-69-74-79-84-89-94-99-04-09-14

Invitation – mød op
Flyvevåbnets Soldaterforening inviterer dig til jubilæum
på FSN Aalborg, FSN Karup, FSN Skrydstrup 
og på Foreningscenter Pedersholm i Frederikssund.
Kom og vær sammen med soldaterkammeraterne på en fornøjelig 
måde.

Både Flyvevåbnet og Flyvevåbnets Soldaterforening sætter alle sejl til 
for at gøre din jubilæumsdag festlig og udbytterig, men højdepunktet 
er selvfølgelig mødet med dine gamle kammerater.

Programmet omfatter
- orientering om Flyvevåbnet og flyvestationen i dag
- rundvisning og demonstration af materiel
- jubilæumstegn til 25, 40, 50, 60, 65, 70 og 75 års jubilarer
- morgenmad, middag og kammeratligt samvær

Det officielle program slutter cirka kl. 16.

Alle er velkomne
FSF-medlemmer, som har jubilæum, får en skriftlig invitation, 
men alle er velkomne, jubilarer, ikke-jubilarer, medlemmer, ikke-
medlemmer. 

Hold jer ikke tilbage, ring eller skriv til de gamle kammerater og 
aftal at mødes på jeres gamle tjenestested på jubilæumsdagen.

Deltagergebyr
Pris for medlemmer og deres ledsager er 300 kr.
og for ikke-medlemmer er prisen 425 kr.

Af hensyn til vore værter på flyvestationerne og spisningen er der 
bindende tilmelding, og tilmeldingsfristen skal overholdes.
Diætmad kan bestilles ved tilmelding.

Tilmelding og betaling
Bindende tilmelding sker ved at indbetale deltagergebyret 
på netbank til Danske Bank,  reg.nr. 1551 kontonr. 5406749. 

Bekræftelse på tilmelding kan fås ved at sende en mail til jubilar@
propel.dk.

Husk i referencefelt at angive din fødselsdato, og hvor du vil til 
jubilæum ( JON, KAR, SKP eller ALB). 
Evt. ledsageres navn, adresse og fødselsdato skal også angives.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til
jubilæumsudvalgsformand Arne Slej Pedersen, Allerød Have 6, 2. tv., 
3450 Allerød. 
Tlf. 48 14 04 02. E-mail: Jubilar@propel.dk
eller
forretningsfører Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. 
Tlf. 60 71 14 16. E-mail: fsf@propel.dk 

Datoer og adresser
Karup (KAR)

lørdag den 14. september
Mødested: Herningvej 30, 7470 Karup J 

Propelmessen ved Hovedvagten senest kl. 8.30
Tilmelding senest den 14. august

Skrydstrup (SKP)
lørdag den 21. september

Mødested: Lilholtvej 2, 6500 Vojens 
Cafeteriet FSN Skrydstrup senest kl. 9.00

Tilmelding senest den 21. august

Værløse-Jonstrup ( JON)
lørdag den 28. september

Mødested: Foreningscenter Pedersholm, 
Roskildevej 161, 3600 Frederikssund fra kl. 08.00

Tilmelding senest den 28. august

Aalborg (ALB)
lørdag den 28. september

Mødested: Thisted Landevej 53, 9430 Vadum 
Hovedvagten senest kl. 9.00

Tilmelding senest den 28. august
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Formandens klumme

Kære medlemmer af 
Flyvevåbnets Soldaterforening

Så skriver vi juli måned og sommeren er for 
alvor over os, og på trods af det lidt svingende 
vejr, er der nu tid til afslapning og opsamling 
på de længe udskudte private aktiviteter. 
Selvom vi alle lige – og ganske velfortjent - 
drosler ned et kort øjeblik, kører kalenderen 
alligevel videre og de første opgaver ligger 
allerede klar til at blive taget hul på. 

Årgangsjubilæer og Flagdag
Som I kunne læse i det seneste nummer af 
Propel, står afviklingen af årgangsjubilæerne 
for døren og der er netop udsendt 
invitationer til kendte jubilarer og potentielle 
deltagere i afdelingernes arrangementer. 
Jeg ved, at Jubilæumsudvalget har udsendt 
1.650 invitationer, og jeg skal her opfordre 
alle til, at I gør lidt reklame for 
arrangementerne derude, så vi får så mange 
– medlemmer som ikke-medlemmer - med 
som overhovedet muligt. 
Dem, der endnu ikke er medlemmer, vil med 
jeres hjælp få en positiv oplevelse sammen 
med deres kolleger og venner på dagen, og 
mon ikke det kan medvirke til at skubbe 
overvejelserne om at melde sig ind vores 
forening i den retning. 

Flagdagen 5. september
Hovedbestyrelsen og afdelingsformændene 
har også netop modtaget lidt praktisk info 
vedrørende den igangværende planlægning af 
Flagdagen den 5. september.  
(Se uddrag af brevet på side 9. Red.)
Jeg håber igen i år på en massiv opbakning 
fra Flyvevåbnets Soldaterforening, både 
ved det centrale arrangement i København, 
men bestemt også derude hos jer alle lokalt 
– sidste år deltog 96 ud af 98 kommuner 
i markeringen, så der er rig lejlighed til at 
synliggøre vores forening.

Repræsentantskabsmødet
Sidst i maj gennemførte vi vores årlige 
repræsentantskabsmøde og I kan læse 
referatet fra mødet andetsteds i bladet. 
Mødet blev igen i år gennemført på KFUM 
Soldaterhjem og det ser ud som valget af 
dette geografisk centralt beliggende sted, er 
en god løsning for alle afdelinger.
På mødet blev drøftet en lang række 
spændende ting og Hovedbestyrelsen fik i 
den forbindelse en god stak opgaver med 
hjem og arbejde videre med. 

En god del af drøftelserne kredsede sig 
naturligt nok om svingende deltagelse i 
foreningens og udvalgenes arrangementer, 
og hvilke tiltag, der skulle iværksættes for 
at rette op på dette. Nogle afdelinger har 
god opbakning til deres arrangementer 
mens andre har det modsatte. På mødet 
blev vi enige om at gennemføre en slags 
benchmarking på tværs af afdelingerne og se 
om ikke vi kunne lære lidt af dem, der gør det 
lidt bedre end de andre og på den måde rykke 
alle i den rigtige retning.

Et tydeligt tegn på optimering, vil kunne 
aflæses af foreningens regnskab næste 
gang, idet det er lykkes både redaktøren 
af Propel og Jubilæumsudvalget gennem 
lidt opsøgende virksomhed og godt 
købmandskab at reducere markant 
i udgifterne til trykning af bladet 
samt udsendelse af invitationer til 
årgangsjubilæerne – godt gået.

I forbindelse med gennemgang af regnskabet, 
faldt drøftelserne også helt naturligt på 
medlemstallet, der med afsæt i manglende 
kontingentbetaling og naturlig afgang 
falder en smule hvert år, hvilket nok ikke er 
usædvanlig for en soldaterforening. 

Foreningen befinder sig – ligesom andre 
tilsvarende foreninger - i en tid, hvor alle 
kæmper mod alle i forsøget på at fastholde 
medlemstallet, og vi drøftede derfor også 
på mødet hvorledes vi kunne synliggøre 
foreningen ved alle relevante lejligheder og 
derved forsøge at tiltrække nye medlemmer. 
Det oprindelige rekrutteringsgrundlag 
med de store værnepligtshold, er desværre 
reduceret voldsomt gennem de senere år og 
de to årlige værnepligtshold på flyvestation 
Karup kan derfor ikke alene holde trit med 
afgangen. Vi skal derfor som supplement til 
de værnepligtige også fortsat og vedholdende 
forsøge at udnytte alle muligheder for at gøre 
os relevante internt i foreningen, men også 
i lokalsamfundet, i forsvarsdebatten og hos 
vore aktive kolleger i Flyvevåbnet. 

At vore aktive kolleger i Forsvaret og 
Flyvevåbnet også har travlt og går en travl tid 
i møde, skal der ikke herske den mindste tvivl 
om og jeg er derfor meget glad for, at chefen 
for Flyverkommandoen, Anders ”ERA” Rex, 
har valgt at give en række indlæg til Propel for 
at give os alle et godt indblik i hvad der ligger 
og venter forude.  

Danske Soldater- og Marineforeningers 
Fællesråd
Næste møde er planlagt gennemført 3. 
september og under ledelse af den nye 
formand, kommandørkaptajn Steen 
Engstrøm. Den nye formand har dog 
allerede taget formandsposten på sig og 
på vegne af DSM-ledergruppen sendt 
en lykønskningshilsen til vores nye 
forsvarsminister Trine Bramsen med 
ønskerne om et fortsat godt samarbejde.
Agendaen for mødet er endnu ikke 
modtaget, men mon ikke den indeholder 
regeringsskiftet, næste møde med 
Forsvarschefen, Flagdagen og markeringen af 
800 året for Dannebrog.

Med ønskerne om en fortsat god sommer og 
nogle gode årgangsjubilæer,

Leif G
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Designer: Sam Coplen
Communicator: Ryan Alford
Due Date: 6/25/19

Job Number: FG18-23209_110
Publication: Propel 
Visual: F-35A
Country: Denmark

Live: W: 210mm H: 297
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

FG18-23209_110 PropelDenmark F-35A.indd   1 6/26/19   1:17 PM
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Flyvevåbnet – næsten 70 år og hvad så?

PROPEL har modtaget denne artikel fra chefen for Flyverkommandoen generalmajor Anders Rex. Det er første gang, at den aktuelt siddende 
ærespræsident for Flyvevåbnets Soldaterforenings på eget initiativ involverer sig så synligt i foreningen, og det glæder redaktionen meget, at 
Anders Rex endda tilbyder at følge op på artiklen ved lejlighed. Vi takker for indlægget og byder den nye skribent hjerteligt velkommen.

Ernst Kronvold Frederiksen

Flyvevåbnet kan i 2020 fejre 70-års jubilæum 
som selvstændigt værn. 

I et menneskes liv er 70 år lang tid, men det 
er på ingen måde et ”træt” eller ”aldrende” 
Flyvevåben, der fejrer fødselsdag. Der sker 
rigtigt meget i Flyvevåbnet, Forsvaret og i 
den verden, som omgiver os – og det stiller 
krav til os.

Forrige år blev der truffet beslutning om 
den største materielinvestering i Forsvarets 
historie, da forligspartierne besluttede, at 
Danmarks fremtidige kampfly bliver F-35. 
Flyet er det mest moderne fly på markedet 
– et såkaldt 5. generations kampfly – og 
anskaffelsen betyder, at Flyvevåbnet, på trods 
af at fylde 70 år, relativt set stadig er et af de 
mest moderne og slagkraftige i verden.

GM Anders Rex på vej på arbejde i en F16                                                                    (Foto: Fototjenesten)

Siden Flyvevåbnets oprettelse, er der sket 
meget med måden, man fører krig på, og 
grundlæggende står Flyvevåbnet med tre 
store udfordringer i relation til fremtiden. 

Indledningsvis er vi udfordret af den 
teknologiske udvikling, som er ekspotentiel 
og giver både nye muligheder og 
udfordringer. Teknologien betyder, at der 
bliver mere og mere fokus på netværk, 
informationer og systemer. Dernæst har den 
sikkerhedspolitiske situation fundamentalt 
ændret sig, bl.a. med et stadigt mere 
aktivt Rusland, nye sikkerhedspolitiske 
udfordringer i Arktis og udviklingen inden 
for cyber. 

Endeligt er Flyvevåbnet på personelsiden 
demografisk udfordret af små 
ungdomsårgange og relativt store 
pensionsårgange i de kommende år. 
Det er store udfordringer – men udfordringer 
vi har fokus på og arbejder med.

F-35 er et symbol på den teknologiske 
udvikling, og dette sammenholdt med 
den ændrede sikkerhedspolitiske situation 
kræver, at vi ændrer måden at operere 
på samt tilpasser vores organisation i 
overensstemmelse hermed. Dermed sikrer vi, 
at vi er tilpasset den nye virkelighed og de nye 
trusler. 

Spørgsmålet er imidlertid, hvordan vi 
tilpasser Flyvevåbnet – og Forsvaret – til den 
nye virkelighed. 
Hvad betyder det konkret for Flyvevåbnet, 
når den første danske F-35 sætter hjulene på 
dansk jord i 2. kvartal 2023? 
Hvordan skal vi udkæmpe netværksbaserede 
operationer, og hvordan inddrager vi 
Rummet i de fremtidige operationer? 

Derudover kræver fremtidens krigsførelse 
også, at vi simultant kan kæmpe i flere 
domæner, dvs. at kapaciteter fra eksempelvis 
Søværnet, cyber og Flyvevåbnet integreret 
kan levere en given effekt i målet. 

Dette kræver udvikling – og en anden måde 
at tænke operationer på. Samtidig kræver 
det måske også, at vi gentænker den måde, vi 
rekrutterer og uddanner på?

Fremtidens krigsførelse bliver udfordrende – 
og udviklingen i Forsvaret bliver interessant 
at være en del af. 
Jeg glæder mig til, at Flyvevåbnet i 
kommende udgaver af ”Propel” kan uddybe 
nogle af de punkter, som er nævnt ovenfor.

Anders ”ERA” Rex

Chef for Flyverkommandoen
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Den 29. maj var en festdag på OSW i Karup. 

Hold februar 2019 på 
Forsvarets Basisuddannelse blev hjemsendt.

Som sædvanligt deltog Flyvevåbnets 
Soldaterforening i arrangementet ved at 
tildele en anerkendelse til den værnepligtige, 
der af hele holdet var valgt som den bedste 
kammerat.

Rekordlang begrundelse for valget af Bedste Kammerat

Ernst Kronvold sagde ved overrækkelsen, 
- Soldaterforeningens formål er at bevare det 
gode kammeratskab, vi fik, da vi var i trøjen.
I den tid, I har tilbragt her på OSW, har 
I fået mange nye og gode kammerater. 
Soldaterforeningen har bedt hele holdet om 
at vælge den allerbedste.

Jeg ved, det er svært, men I har påtaget jer 
opgaven, og den, I har valgt, vil Flyvevåbnets 
Soldaterforening gerne give en belønning.
Den, I har valgt, kommer på forsiden af 
medlemsbladet PROPEL, på hjemmesiden, 
der også hedder PROPEL, og på vores 
Facebookside, der hedder Flyversoldater. 
Nåja, så kommer navnet 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 i øvrigt den længste, der er givet, i de 
mere end 10 år, hvor Soldaterforeningen har 
belønnet kammeratskabet på skolen.
- Vi har måttet bruge mindre bogstaver for at 
kunne have hele teksten på diplomet.

Her er den fulde ordlyd:
Han har gennem hele forløbet været utrolig god 
til, blandt hans kammerater at flytte fokus fra de 
situationer, som har været hårde, givet trang til 
modløshed og i stedet fået hans medsoldater til 
at tænke positive tanker for derefter at komme 
igennem den givne situation sammen. 
Han udviser altid stor empati og vil (citat): 
“bare gerne have, at alle har det godt, hele tiden”. 
Han sætter altid sig selv til side for sine 
kammerater, hvis de har brug for hjælp, 
og han har altid overskud til at se lyst på tingene. 
Han er desuden altid høflig , både overfor resten 
af kompagniet og dets befalingsmænd. 
Han er nede på jorden og han kan altid få et 
smil frem på læben, igen både blandt folk i 
kompagniet samt alle befalingsmænd. 
Alt i alt er han en rigtig god kammerat og en god 
soldat, hvorfor han er blevet valgt til 
Holdets Kammerat for FBU Hold Feb 2019.

Og så blev spændingen udløst: 
- Må jeg se Claes Jens Sjælborg Lindhardt 
heroppe?

- Tillykke med titlen. Hele holdet mener, 
at du har fortjent at få det her Wing Man 
multiværktøj med indgravering til minde om 
tiden og kammeraterne her på OSW. 

Foreningen Folk og Sikkerheds brev om Flagdagen 2019

I år kan vi fejre 10-års jubilæet for Flagdagen for Danmarks Udsendte
Siden 2009 har Folk og Sikkerhed ydet en målrettet indsats for at 
udbrede kendskabet til Flagdagen for Danmarks Udsendte den 5. 
september – og langt de fleste af landets kommuner har været med til 
at sætte fokus på Danmarks mange udsendte siden 1948.
I 2018 var der Flagdagsarrangementer i 96 ud af landets 98 
kommuner, og Færøerne og Grønland var med for første gang.

Fælles om at fejre Flagdagen
Det glæder Folk og Sikkerhed at se, hvordan samarbejdet om 
fejringen af 5. september vokser mellem landets kommuner og de 
mange frivillige foreninger. Vi oplever, at kommuner og foreninger 
går sammen på tværs af kommunegrænser og laver en fælles fejring 
af Flagdagen. Dette til stor glæde for alle parter, da det både sikrer 
en større opbakning til arrangementet og understøtter ønsket om at 
skabe fællesskaber på tværs.

Den brede anerkendelse – mød de udsendte af Danmark
Siden Flagdagen sidste år har Folk og Sikkerhed stået i spidsen for et 
stort projekt, der har til formål at udbrede kendskabet til Danmarks 
mange veteraner og skabe en bredere og mere nuanceret forståelse af 
Danmarks internationale indsatser rundt om i verden.

Projektet består af såvel små korte og personlige videofortællinger, 
workshops, spil og udstilling. Mere end 12 kommuner har allerede 
haft projektet på besøg – og 1.700 skoleelever fra 7. klasse og op har 
modtaget undervisning.
Projektet fortsætter efter den 5. september – og vi ser allerede frem til 
at komme ud til endnu flere kommuner. Du kan læse mere på www.
udsendtafdanmark.dk

Fakta om foreningen Folk og Sikkerhed
Folk og Sikkerhed har eksisteret siden 1975 og er en del af en nordisk 
bevægelse med søsterorganisationer i Sverige, Norge og Finland. Folk og 
Sikkerhed har derudover 6 nationale afdelinger. Som Danmarks største 
forsvars– og sikkerhedspolitiske forening, arbejder Folk og Sikkerhed for 
at Danmark skal have et stærkt forsvar, beredskab og politi, for at fremme 
fred og sikkerhed herhjemme, som i verden. 
Som uafhængig organisation, arbejder Folk og Sikkerhed for at oplyse 
danskerne om forsvars- og sikkerhedspolitik. Det gøres gennem at udgive 
publikationer og holde arrangementer for at fremme debatten og bidrage 
med indsigt og løsninger på det forsvars– og sikkerhedsmæssige område.
Se mere på https://folkogsikkerhed.dk/

Flagdagen 2019



8 PROPEL

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

Dannebrog 800 år
Alle faner var sat til i Aalborg, da Dannebrog fyldte 800 år
Danmarks-Samfundet og Garnisonen m.fl. havde stablet det helt store 
arrangement på benene for at fejre flagets store fødselsdag. Omkring 
50 foreninger med faner var mødt op. 
Fejringen startede foran Aalborg Slot, hvor en faldskærmsjæger dalede 
ned fra himlen med Dannebrog hængende under sig. Han landede lige 
foran os og et stort krydstogtskib, der lå i havnen. De må have fået sig 
en stor oplevelse. 
Derefter parade på Gl. Torv, hvor der var taler og uddeling af faner. 
For en gangs skyld var hovedtaleren ikke en politiker eller en 
militærmand. Det var de to unge OL-sølvvindere i badminton 
Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl. De leverede en flot tale 
om, hvordan man som sportsmand/kvinde er stolte, når Dannebrog 
går til tops. Derefter uddelte de nye faner til de foreninger, der havde 
ansøgt om det. Herefter gik hele optoget i parade gennem byen med 
fuld musik og man sluttede af med gudstjeneste i Budolfi Kirke, hvor 
alle fanerne fyldte og pyntede fantastisk.
Tillykke til Dannebrog med de 800 år!

5. september
Også i år markerer kommunerne i Nordjylland den Nationale Flagdag. 
Vær med og støt op om arrangementet. Følg informationerne i 
dagspressen eller kontakt kommune eller de lokale soldaterforeninger.

Indendørsskydningen
Vi er helt klar igen med indendørsskydningerne onsdag den 2. oktober 
kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole. Kom og prøv at være med. Alle er 
velkommen. Vi har våben, man kan låne. Spørgsmål kan stilles til 
skydeudvalgsformand Ib Nielsen på tlf. 98 18 58 60

M.v.h.
Helge Hoff

Fejringen af Dannebrogs 800-års fødselsdag indledtes i 
Aalborg med at fanen dalede ned fra himlen, 
ligesom den gør i myten om slaget ved Lyndanisse i 
Livland (i dag Tallinn i Estland) den 15 juni 1219.

De mange faner venter på Dannebrog foran Aalborg Slot

March gennem byen

Den store parade på Gl. Torv med overvægt af rød/hvide farver
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Lokalafdeling Skrydstrup
Lars Høstrup, Engvang 6, Jerlev, 7100 Vejle 
Telefon 21 77 61 61
E-mail: larshoest@yahoo.dk

Julefrokost
Fredag den 15. november kl. 18.00. 

Mere om menuen i det kommende Propel.

Husk at der opfordres til, at man tager en ledsager med til alle vores 
arrangementer.

Tilmelding til Lars Høstrup på 21 77 61 61 
eller mail: larshoest@yahoo.dk

Med venlig hilsen
Lars Høstrup

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

Jagerskydning
Thy-Mors lokalafdeling afholder Jagerskydning 

søndag den 18. august 2019
i Næstrup Skyttecenter, Næstrupvej 58, Sjørring, 7700 Thisted

Vi vil meget gerne se medlemmer med familie fra 
Thy-Mors afdeling, Aalborg afdeling og Vendsyssel afdeling
 
Tilmelding senest onsdag den 14. august på tlf. 26 15 44 47

Med venlig hilsen 
Knud Larsen

FSF Karup Afdeling fisketur 2019
Fisketuren går igen i år til Tusaagaard Put and Take Sø, som ligger tæt 
på Karup.

Den 10. august kl. 9.00 
mødes vi ved søen. 

Her vil foreningen være vært ved en kop kaffe og et rundstykke. 
Deltagere tager selv madpakke med, vi har øl og vand som sælges til 
rimelige priser. 
Priser for at fiske: 2 timer 80 kr., 3 timer 100 kr., 4 timer 120 kr.
Af hensyn til rundstykker og kaffe vil vi gerne have jeres tilmelding til 
Henning på tlf.97 59 25 50 eller 25 30 27 20 senest den 3. august.
Der står en stor skilt ved vejen lige før Flyvestationen på venstre side 
af vejen.

M.v.h. 
Henning Halkjær

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

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

Fra venstre Jens Chr. Nielsen, Frank Laursen og en af de fire fanebærere fra 
hjemmeværnet. Foto: N.M. Schaiffel-Nielsen

Af Ernst Kronvold. Kilde: www.flensted.eu.com

Faldne flyvere mindet
Den 22. Maj afholdtes en højtidelighed ved Vesterlund mellem Nørre 
Snede og Thyregod for at mindes et flystyrt samme dato i 1944. 
Kildernes Kor indledte med smuk korsang kl. 18.30 inden formand 
og fanebærer i lokalafdeling Vandel Jens Chr. Nielsen, næstformand 
Frank Laursen samt fanebærere fra fire hjemmeværnsenheder kl. 19 
stillede til parade. 
Der blev holdt flere taler og aftenen sluttede med kaffe og korsang i 
Vesterlund Sognehus.

Historien bag
For 75 år siden blev et Lancaster bombefly fra RAF efter at have 
krydset Lillebælt i 4700 meters højde angrebet af en tysk natjager. 
Besætningen kastede derfor lasten bestående af 6 miner i Runæs skov 
ved Gamborg 8 km. sydøst for Middelfart, og forsøgte så at flygte 
mod vest. Flyet blev imidlertid skudt i brand, eksploderede i luften og 
styrtede ned vest for Vesterlund klokken 2 om natten. 
Halepartiet blev fundet 5 km. derfra øst for landsbyen Dørken. 

Syv mand satte livet til
I forkroppen fandt man fire omkomne flyvere, i halepartiet to, og tæt 
herved endnu en med uåbnet faldskærm. 
To dage senere bragte tyskerne de dræbte til Esbjerg, hvor de blev 
begravet i Fovrfeld Gravlund den 27. maj 1944.
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Lokalafdeling Als-Sundeved
Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
Tlf.: 74 48 56 18

Danmarks befrielse mindet

5. maj begyndte kl. 8.00 med gudstjeneste 
i Christianskirken og efterfølgende 
kransenedlæggelse i mindelunden på 
kirkegården, og buketter forskellige steder 
i Sønderborg. Formiddagen sluttede 
med genindvielsen af mindepladen for 
Modstandsfolkene Svend Aage Peter Hansen 
og Peder Theodor Madsen.

Om eftermiddagen tog vi og vennerne fra 
Skrydstrup og Flyverhjemmeværnet med 
faner til Aabenraa kirkegård for at mindes 151 
allierede flyvere.
Umiddelbart derefter tog vi til Bov kirkegård 
for at mindes Christian Fries, der døde 1944 i 
Koncentrationslejren Husum.
Dagen sluttede med kaffe på Bov kro.

75 Års Mindedag.
Den 24. maj 1944 så den 11-årige Niels 
Jensen et bombefly komme flyvende lavt hen 
over markerne. 
Den 24. maj 2019 mødte han op sammen 
med omkring 70 andre til markering af 
flystyrtet.
Det amerikanske fly ”Stormy Weather” 
deltog i bombningen af Berlin, men fik 
motorproblemer. Da det havde smidt 
sin bombelast over Berlin, forlod det 
formationen og fløj mod nord, over Als fik de 
så store problemer, at de valgte at nødlande.
Otte besætningsmedlemmer fik ordre 
til at springe ud i faldskærm, medens 
piloten Robert Clay og copilot Frank 
Hatten, nødlandede flyet i nærheden af 
mindesmonumentet.
Nu afdøde Robert Clays familie fra USA er 
taget til Danmark for at mindes 75 års dagen. 
Tom Clay søn udtalte ”vi er så taknemmelige 
for at være her i dag ved dette monument”.

Leo Bram beretter om Stormy Weather Tom Clay, USA, piloten Robert Clays søn, taler

Monument, del af faneborg og USA-flag

75-året for Oberstens død
Mange inklusive Svend Paludan-Müller deltog i mindehøjtideligheden 
for hans farfars dramatiske død, i en lang kamp mod den tyske 
besættelsesmagt i 1944.
Da Gestapo om morgenen kom til hans embedsbolig for at anholde 
ham, fik de at vide: ”Hvis nogen vil tale med mig, kan jeg træffes på 
mit kontor kl. 10.00. Dem der trænger herind uden min tilladelse, 
skyder jeg”
Den første soldat der trådte ind gennem den sprængte dør, skød han.
Derefter sendte han hustruen og datteren Ragna og Dagny ned i 
kælderen og husassistenten Henriette op på sit værelse. 
Selv barrikaderede han sig på loftet, hvor han havde sikret sig med 
våben, samt rigeligt med ammunition.
Kampen forstærkedes og tyskerne satte huset i brand. Kl. 08.30 lød 
det sidste skud. Oberstens lig blev senere fundet i brandtomten.
Efter mordbranden gik flagene på halv i Gråsten, og forretningerne 
lukkede til tyskernes store raseri.
Tyskerne nedlagde forbud imod, at begravelsen kunne foregå i 
Sønderjylland. Svend Bartholin Paludan-Müller blev derfor begravet i 
sin barndomsby Snesede på Sjælland. Mindemuren for oberst Svend Bartholin Paludan-Müller

En tid med mange Sønderjyske minder
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Ukendte faldne soldater 
mindet på Kær.
På Ulkebøl kirkegård ligger der 24 ukendte 
danske soldater begravet. 
De faldt den 29. juni 1864 i den Anden 
Slesvigske Krig, og blev begravet 3 dage 
senere af pastor Hans Wexels Krog-Meyer. 
På 155-årsdagen for deres død blev der lørdag 
den 29. juni ved en smuk højtidelighed på 
kirkegården på Kær lagt kranse og buketter 
ved gravene.

Dannebrog 800 år
Danmarks-Samfundet markerede også 800 året for Dannebrog den 
16.juni 2019. 
Først med en Festgudstjeneste i en fyldt Christianskirke, hvor 
indmarchen skete med 25 fanebærere, hvorefter biskop Marianne 
Christiansen, stod for den fine gudstjeneste, som jeg tror de 
fremmødte sent vil glemme.
Festen fortsatte kl. 14 i Frihedshallen. Slesvigske Musikkorps 
medvirkede. Flere holdt tale om Dannebrogs betydning, bl.a. tidl. 
generalkonsul Prof. Henrik Becker-Christensen, Sønderborgs 
borgmester Erik Lauritzen og formanden for Danmarks-Samfundet 
kommandør Erik Fage-Pedersen.
Efter kaffebord med sønderjysk brødtort, blev der uddelt flag, faner 
og fanebånd (Dannebrog 800 år) ved Erik Fage-Pedersen og Helge 
Moosmann. Afslutning med Als-sangen og tak ved formanden.

Mogens P. C. Jacobsen beretter om træfningen i Gråsten i maj 1944 Svend Paludan-Müller lagde den første krans ved mindet for hans farfar

Formanden for Danmarks-Samfundet, Erik Fage-Pedersen taler Erik Fage-Pedersen overrækker fanebånd

De 25 fanebæreres indmarch i Christianskirken

Leif Larsen lægger en krans fra hæren
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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

Befrielsen mindet den 4. maj
Igen i år deltog Flyvevåbnets Soldaterforening med sin fane ved 
arrangementet ved hornminen i Frederikssund i anledningen af 
befrielsen 4. maj 1945.
Aftenen startede kl. 18:00 med opstilling sammen med Frederikssund 
Marineforening, Garderforeningen, Danmarks Veteraner, 
Kystartilleriforeningen og De danske forsvarsbrødre. Der blev holdt 
taler af Kurt Terkelsen fra Marineforeningen og orlogspræst Frank 
Bjørn Christensen herefter blev der lagt en krans ved minen.

Kl. 19:00 blev der afholdt en stemningsfuld aften gudstjeneste af 
sognepræst Thomas M. Rønberg i Frederikssund Kirke hvor både flag 
og faner havde taget opstilling både udenfor og under højtideligheden 
inde i kirken.
Kurt Terkelsen meddelte at det af helbredsgrunde var trettende og 
sidste gang at han stod i spidsen for dette arrangement. Vi takker ham 
for indsatsen gennem de mange år og håber at en anden vil tage over, 
mindst et år endnu, så vi sammen kan markere de 75 år i 2020!

Venlig hilsen Søren Eibak.

Opstilling ved Frederikssund Kirke den 4. maj. Foto: Kurt Terkelsen

Dannebrog 800 år.
Dannebrog blev fejret med cirka 300 faner i København, hvor også 
Værløse- Jonstrup deltog med fanen. Kongehuset var repræsenteret 
ved hans Kongelige højhed Prins Joakim og hendes kongelige højhed 
Prinsesse Marie. 
Der var opstilling og indmarch i Vor frue Kirke efterfulgt af 
gudstjeneste. 
Derefter var der march til Københavns rådhus, hvor der var 
underholdning på pladsen, og tale for flaget af statsminister Lars 
Lykke Rasmussen. Alt det gik efter planen i regn og torden. 
Efter dette foregik resten inde i rådhussalen hvor blandt andet Susse 
Wold læste en hyldest til Dannebrog, samt sang af den kongelige 
operasanger Guido Paevatalu og Kim Sjøgren som spillede og var 
maestro. Overborgmester Frank Jensen holdt tale, og det hele sluttede 
af med de berømte rådhuspandekager.

Med flyver hilsen Poul Aa.

Værløse-Jonstrup afdelings fane på vej gennem København
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Opstilling ved Vor Frue Kirke

Ved afslutningen på Københavns Rådhus
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Årets store Grill-party på Pedersholm i 
Frederikssund.

Igen i år var FSF Værløse-
Jonstrup afdeling vært ved det 
traditionsrige grillparty der som 
vanligt blev afholdt i Pedersholms 
dejlige, store festsal, hvor også 
vores årlige årgangsjubilæumsdag 
for første gang vil blive afholdt 
lørdag den 28. september. Husk 
at tilmelde jer og skub til og find 
eventuelt nogle af jeres gamle 
soldaterkammerater, FSF hjælper 
gerne med de oplysninger, vi 
ligger inde med. Det bliver en 
STOR! dag, følg med på vores 
hjemmeside og i bladet PROPEL.

Ved arrangementet deltog knapt 40 medlemmer med pårørende, som 
fik en god og oplevelsesrig dag i venners festlige selskab, og med en 
dejlig buffet fremtryllet af formand Kaj og hans flittige hjælpere som 
han styrede med hård hånd (læses grilltang) eller også var det dem 
der styrede ham? Som vanligt takker vi dem for endnu en gang at gøre 
dagen med deres store indsats til en fest for de fremmødte. 
Og som tidligere år var der efter middagen et lotteri til støtte for 
arrangementet, dog med den forskel at gevinsterne heldigvis i år blev 
fordelt jævnt ud på alle bordene. 
Tak for en fin dag med sol fra en skyfri himmel (også det formåede I at 
planlægge) festpyntet lokale, dejlig grisebasse, salat, kaffe med kager, 
lotteri og sikkert meget andet godt.
Jeg håber vi ses igen til næste års grillarrangement, mange af os ses 
forhåbentlig utallige gange inden!

En venlig hilsen og en god sommer (hvis der kommer en sådan) fra ”Flyver Søren” Eibak.  

Husk årgangsjubilæum på Pedersholm
Soldaterjubilæum afholdes på Pedersholm Roskildevej 161 i 
Frederikssund

Lørdag den 28. 9. kl. 08.00 
åbnes dørene til morgenmad og registrering 

Med venlig hilsen
Kaj Clausen, formand

Værløse-Jonstrup Afdeling

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

Deltagerne nød maden og det sociale samvær Lotterigevinster på 3 geledder - det er vel en soldaterforening
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Afdelingens fane med det nye fanebånd havde hæderspladsen Grillning, partering , servering - formanden kan bare det dér



16 PROPEL

Referat
fra møde den 25. maj hos KFUM, Fredericia

Deltagere:
Fra hovedbestyrelsen 
Leif Giebel (LF)
Helge Hoff (NLF)
Henning Halkjær (KAR)
Leif Pedersen (SKP)
Kai Clausen (VÆR-JON)
Jubilæumsudvalgsformand Arne Slej 
PR-udvalgsformand Ernst Kronvold Frederiksen
Skydeudvalgsformand Finn Schjoldager
Trofæudvalgsformand Renè Crone
Fra afdelingerne
Skrydstrup: Lis Yttung 
Aalborg: Harry Sørensen
Karup: Bent Ove Næsted.
Værløse-Jonstrup: Poul Aalborg
samt
Forretningsfører Elly Due

Afbud fra:
Effektudvalgsformand Knud Bisgaard 
Revisor Leo Schmidt 
Revisor Kaj Møller

Landsformanden Leif Giebel bød velkommen. Han præsenterede 
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Landsformandens beretning til godkendelse
4. Orientering fra afdelingerne
5. Orientering fra udvalgene (ændret jf. punkt 7)
6. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Ændring af ordlyden i punkt 5
9. Godkendelser af vedtægtsændringer.
10. Behandling af kommende års budget, herunder fastsættelse af indskud 
og kontingent.
11. Valg af Landsformand (Ikke på valg)
12. Valg af Landsnæstformand (På valg)
13. Valg af Jubilæumsansvarlig (ikke på valg)
14. Valg af redaktør for PROPEL (ikke på valg)
15. Valg af PR-udvalgsformand (ulige år)
16. Valg af Skydeudvalgsformand (ikke på valg)
17. Valg af Effektudvalgsformand (ulige år)
18. Valg af webmaster (ikke på valg)
19. Valg af én kritisk revisor.
20. Valg af revisorsuppleant. (Erik K. Mikkelsen modtager genvalg)
21. Valg af tre-mands udvalg vedr. ”Jubilæums Trofæet”. Valget gælder for 
ét år.
22. Valg af sted for næste års ordinære repræsentantskabsmøde.
23. Eventuelt

1: Valg af dirigent og referent
Valget af dirigent blev Harry Sørensen, der præsenterede sig selv.
Harry startede med at konstatere, at repræsentantskabet var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtigt.
Referent: Helge Hoff

2: Valg af stemmetællere
 Stemmetællere: Bent Ove Næsted og Rene Crone.

3: Landsformandens beretning til godkendelse
Landsformandens beretning var udsendt i forvejen, men han 
trak nogle få punkter op, som havde været vigtige: Vedtægter 
er ved at være på plads.  Håndbogen har været gennem et stort 
redigeringsarbejde takket være Ernst samt arbejdet i DSM med de 
andre soldaterforeninger.
Kaj supplerede med oplysninger om Soldatens og Orlogsgastens fond. 
De har haft en enkelt uddeling på 2500. Der er nok til en uddeling 
mere i år.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4: Orientering fra afdelingerne
Der blev kort orienteret fra de tre tilstedeværende afdelinger om de 
aktiviteter, der foregår derude. 
Ud over soldaterjubilæerne, så var der andre aktiviteter. Aktiviteterne 
er annonceret i Propel.

5: Orientering fra udvalgene
Man har vedtaget formuleringen vedr. punkt 5 i dagsordenens punkt 
7, hvorved alle udvalg orienterer.
Udvalget vedr. ”Jubilæums-Trofæet” :
René Crone, formand for Jubilæumstrofæet, fortalte, at der er fundet 
en ny modtager af trofæet i år.
Udvalget havde så i år selv valgt, at trofæet skulle gå til en person, 
som har vist engagement og har visioner for fremtiden for 
soldaterforeningen. Valget i år faldt på Ernst Kronvold, som fik 
overrakt trofæet, den smukke Hercules for sin store positive tilgang til 
arbejde med Propel og specielt Håndbogen.
René opfordrer til, at man ude i afdelingerne finder nogle folk, som 
har fortjent at få trofæet stående et år hos sig. Der er jo mange folk, der 
lokalt gør en masse for soldaterforeningen. Send forslag til René.
Jubilæumsudvalget:
Jubilæumsudvalgsformand Arne Slej fremhæver, at man kan spare en 
del porto ved at bruge PP systemet. Det kigger man på. 
Jubilæerne er nu ved at tage form ved de tre flyvestationer og på 
Sjælland. Der er en prisstigning i år. Ikke-medlemmer skal betale 
noget mere, så medlemmer ikke skal betale for ikke-medlemmer.
Effektudvalget: 
formanden Knud Bisgaard havde sendt en beretning. Her opfordrer 
han hovedbestyrelsen til at drøfte omfanget af effekter, der kan sælges 
samt til hvilke priser. Noget er ikke relevant længere. F.eks. er det 
svært at sælge en mulepose til knap 100,-kr.
Skydeudvalget:
Finn Schjoldager opfordrer afdelingerne til at deltage mere i 
skydningerne, specielt Landsskydningen.
PR-udvalget:
redaktør Ernst Kronvold mangler nogle gange stof til bladet 
og opfordrer medlemmerne til at indsende billeder og tekst af 
oplevelser eller arrangementer. Vi har også udskiftet vores ur til 
hjemsendelsesholdets bedste kammeret til et moderne og praktisk 
multiværktøj, en Wingman. 
Der er indtil nu uddelt to af dem, og det ser ud til at falde i god jord. 
Der har været et ønske om at lave et velkomstbrev til nye 
medlemmer, hvor vi mere udførligt fortæller hvad og hvem vi er i 

Ordinært repræsentantskabsmøde 2019 i Flyvevåbnets Soldaterforening
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soldaterforeningen. Ernst har lavet en forslag, der ser fint ud. Han 
sender det til afdelingerne/lokalafdelingerne i et Word-format, 
hvorved de så lokalt selv kan skrive navnet på det nye medlem, samt 
nærværende arrangementer.

6: Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til 
godkendelse
Forretningsfører Elly Due gennemgik årsregnskabet.
Spørgsmål og kommentarer:
Det er kun Veteranhjemmet i Aalborg, vi er medlem af og støtter. 
Lokalafdelingerne i Århus, Odense, Fredericia og København må 
kontakte de respektive veteranhjem, hvis man ønsker at støtte dem.
Det er undersøgt, at er forsikret ved arrangementer, f.eks. Airshow.
Nogle af bladets artikler er læst i udlandet, hvilket har givet en lille 
indtægt fra Copy-Dan.
Der er generelt et underskud på vores jubilæumsarrangementer, 
men de er dog vitale for foreningens formål. For at minimere 
underskuddet, vil vi spare nøgleringene ved de næste arrangementer. 
Desuden er prisen sat lidt op for at deltage.
Ernst meddeler, at man har skiftet trykkeri til bladet. Herved kan vi 
fremover spare ca. 40.000 kr. om året.
Forretningsføreren kører regnskabsprogrammet på et gammelt 
Windows 7 system, der ikke bliver opdateret længere. Det kan ikke 
arbejde rigtigt på andre platforme, så vi kører med det længst muligt.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

7: Behandling af indkomne forslag.
A: Ordlyden i §7 a blev godkendt, hvilket har indflydelse på §5.
B: Helge gennemgik vedtægterne. Der blev ændret lidt i 
formuleringerne af enkelte paragraffer. Helge renskriver og 
rundsender til de delegerede samt til godkendelse. 
Herefter lægges det i Håndbogen og det sendes til webmaster, der 
lægger det på hjemmesiden.
Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget. 

8: Behandling af kommende års budget, herunder fastsættelse af 
indskud og kontingent.
Elly gennemgik budgettet. Har i dag knap 1500 betalende 
medlemmer. Man opfordrer afdelingerne til at reklamere for 
Soldaterforeningen ved de årlige soldaterjubilæer. Effekten ved 
at skifte trykkeri er ikke inkluderet i budgettet. Der vil så blive 
et overskud på næste års regnskab. Det vil blive drøftet på næste 
hovedbestyrelsesmøde. Kontingentet beholdes på nuværende niveau.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget

9: Valg af Landsformand 
Leif Giebel var ikke på valg i år.

10: Valg af Landsnæstformand 
Helge Hoff blev enstemmigt genvalgt som Landsnæstformand.

11: Valg af Jubilæumsansvarlig
Arne Slej var ikke på valg.

12: Valg af redaktør for PROPEL 
Ernst Kronvold var ikke på valg.

13: Valg af PR-udvalgsformand
Ernst valgtes enstemmigt som PR-udvalgsformand

14: Valg af Skydeudvalgsformand 
Finn Schjoldager var ikke på valg.

15: Valg af Effektudvalgsformand 
Knud Bisgaard blev enstemmigt genvalgt som Effektudvalgsformand

16: Valg af webmaster 
Ernst Kronvold var ikke på valg.

17: Valg af én kritisk revisor.
Kaj Møller blev enstemmigt genvalgt 

18: Valg af revisorsuppleant.
Erik K. Mikkelsen blev enstemmigt genvalgt

19: Valg af tre-mands udvalg vedr. ”Jubilæums Trofæet”. Valget 
gælder for ét år.
Elly spurgte til, hvordan udvalget er sammensat. René forklarede, at 
udvalget består af ham samt foregående års modtager og sidste års 
modtager(e). Så udvalget består herefter af René Crone, Leif Giebel 
og Ernst Kronvold.

20: Valg af arrangør af næste års ordinære 
repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabet overdrager opgaven med at arrangere næste 
års repræsentantskabsmøde til Skrydstrup afdeling. Det foreslås, 
at det afholdes et centralt sted, hvor der er lige langt for alle, f.eks. 
Trekantsområdet. Dato udmeldes snarest.

21: Eventuelt
Elly har lavet et fint forslag til beskrivelse af, hvordan vi 
opfylder databeskyttelsesloven. Vi undersøger, hvordan andre 
soldaterforeninger eller større organisationer har formuleret det og så 
tager vi det op på næste hovedbestyrelsesmøde.
Elly oplyste, at hun deltager i Nordisk Stævne og repræsenterer FSF, 
hvorfor der ydes hende støtte til rejseomkostningerne.

Ernst orienterede om processen med at opdatere Håndbogen, så den 
er blevet mere læsevenlig og nemmere at rette i. 
Alle bedes meddele LNF om ændringer til Håndbogen

Kaj og Leif: Dannebrog bliver 800 år i år. De opfordrede til, at man 
ude i afdelingerne slutter op om arrangementet og viser fanen.

LF fortalte om DSM, vores paraplyorganisation med de andre 
soldaterforeninger og marineforeninger. De har haft et møde med 
Forsvarschefen. Her er blevet lavet en liste over, hvilke foreninger, der 
kan betragtes som traditionsbærende. 
Leif er også kontaktperson for DSM til FES/ISS. Hvis der er 
problemer, vil han gerne have tilbagemelding. Han vil også gerne, om 
vi undersøger priserne for maden ved vores arrangementer.
LF opfordrer til, at man ude i afdelingerne prøver at skabe mere 
synlighed og engagement og bruger ”best practice”
LF opfordrer os til at lægge hoved i blød og komme med forslag til, 
hvordan vi kan udnytte, at vi kan få taletid ved Nytårsparolerne. Her 
har vi en unik lejlighed for at komme i kontakt med det faste personel.

Leif Giebel takkede dirigenten for at holde styr på forsamlingen.
Dagen sluttede med kaffe og lagkage.

Fredericia, den 25. maj 2019

Underskrevet af 
Harry Sørensen, dirigent

Helge Hoff, referent

Fotos næste side 

Afholdt den 25. maj på KFUMs soldaterhjem i Fredericia
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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

Flyvevåbnets Soldaterforenings repræsentantskab ved mødet den 25. maj i Fredericia. 
Stående bagest: Leif Giebel, foran ham og om højre om: Finn Scholdager, Helge Hoff, René Crone, Bent Ove Næsted, Henning Halkjær, Arne Slej, 
Elly Due, Lis Yttung, Kaj Clausen, Poul Aalborg , Harry Sørensen, Ernst Frederiksen og Leif Pedersen. Indsat: Ernst med jubilæumstrofæet.
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85 år   
04. september 246928/1955  Knud Larsen, Lupinvej 15, Tilsted, 7700 Thisted
05. september 210485/1954  Jacob Gunnar Jacobsen, H.N. Andersensvej 9 F, 2, -1, 7400 Herning
22. september 206984/1954  Per Boch, Magnus Kjærs Gade 11, 1. 0009, 7500 Holstebro

   
80 år   

14. september 486816/1961  Willy Nielsen, Sundsvej 65, Nybo, 7400 Herning
23. september 429550/1959  Jørgen Petersen, Fælledparken 14, Gudumholm, 9280 Storvorde

   
75 år   

06. september 557346/1962  Hans Erik Arnold Isaksen, Muslingevej 9, Over Dråby Strand, 3630 Jægerspris
08. september 727247/1966  Mogens Osted Andersen, Gribsøvej 2, 7200 Grindsted
08. september 597406/1963  Bent Drost Jensen, Agerlandsvej 55, 2300 København S
13. september 595256/1963  Peter Sørensen, Roald Amundsensvej 13, 9800 Hjørring
22. september 726432/1966  Hans Christian Riis, Violvej 3, 6920 Videbæk
26. september 678586/1965  Kurt Keldorff, Tornhøjparken 159, 9220 Aalborg Ø
06. oktober 595258/1963  Heinz Gunther Clausen, Nørrevænget 14, Agtrup, 6091 Bjert
16. oktober MAJ 1971  Klaus Carl Bossen, Birkevej 27, 6100 Haderslev
22. oktober 677956/1965  Poul Bæk, Langstedgyden 8, Barløse, 5610 Assens
23. oktober 67810/1965  Ebbe Rasmussen, Emil Møllers Gade 43 A, 1. 1., 8700 Horsens
23. oktober 641469/1964  Willy Johannes Larsen, Birkedalsvej 13, 3200 Helsinge

   
70 år   

01. september FEB 1971  Peter Elberg Eskildsen, Løjt Vestervang 6, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa
02. september 816504/1968  Henning Pilsgaard Hansen, Skolelodden 12, 3450 Allerød
05. september 678806/1970  Poul-Ole Husmer, Søndergårds Alle 13, st. tv., 2760 Måløv
08. september NOV 1969  Birger Steen Corfitz, Vestervangen 90, Allerup, 4300 Holbæk
22. september FEB 1970  Hans Møbjerg, Stakrogevej 75, Skærsig, 7260 Sønder Omme
24. september FEB 1970  Peder Rasmus Hansen, Petersmindevej 29, 7100 Vejle
29. september AUG 1968  John Søndergård Laursen, Vestervangsparken 43, Fastrup, 8355 Solbjerg
26. oktober 773569/1967  Hans Kurt Draabe Jensen, Skolevej 38, Svogerslev, 4000 Roskilde
28. oktober MAJ 1971  Hans Chr. Underbjerg Sønderriis, Kamillevej 4, 8800 Viborg

   
65 år   

17. september AUG 1975  Anders Øster Jensen, Vestervangen 8, 8370 Hadsten
24. september FEB 1977  Erik Holst, Gladsaxevej 10, 2870 Dyssegård
03. oktober NOV 1973  Bjarne Poulsen, Porsborgvej 9, 9530 Støvring

   
60 år   

06. oktober NOV 1979  Niels-Peder Lested, Vesterhavsgade39, 6700 Esbjerg
25. oktober AUG 1979  Kenn Engelund Thomsen, Tylstrup Hedevej 30, 9382 Tylstrup
31. oktober JUL 1977  Niels Møller Pedersen, Høgevej 18, 8500 Grenaa

   
50 år   

17. september AUG 1989  Lars Hagelskjær Mørup, Solvænget 7, 7480 Vildbjerg
01. oktober FEB 1989  John Amstrup Hinge, Gudrunsvej 5, st., 0029, 8220 Brabrand

   

Tillykke til FSF-fødselarer i september og oktober 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. 


