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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

Bankospil
18/11 .............................................................. 18.30 ......................................... Karup*)

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

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

Deadline næste PROPEL
8/11 ................................................................ 23.59 ........................bladet@propel.dk

Julefrokost
15/11 .............................................................. 18.00 ..........................LA Skrydstrup*)
29/11 .............................................................. 18.00 ................................LA Odense*)

Skydning
2/10 ................................................................ 19.30 ................................... LA Aalborg

En tynd kop te

Jeg mindes ikke, at jeg før i de 15 år, hvor jeg har redigeret PROPEL, 
har udsendt et nummer med kun 8 sider.
Årsagen til, at jeg ikke har modtaget flere indlæg, kender jeg 
naturligvis ikke, men andre trykte medier arbejder jo med begrebet 
agurketid, og det er måske det fænomen, vi denne gang er løbet ind i?
Jeg er dog optimist med hensyn til decembernummeret, for dér er 
der normalt både referater fra årgangsjubilæerne og indkaldelser til 
generalforsamlingerne i februar.
Så i julemåneden bliver PROPEL - ligesom alle vi andre - tykkere

Med venlig hilsen
Ernst 

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:
Lokalafdeling Thy-Mors er den eneste, der afholder de en gang så 
populære jagerskydninger. Jagerskytte 2019 blev Poul Erik Jonasen.

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 fredag den 8. november

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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Formandens klumme

Kære medlemmer af 
Flyvevåbnets Soldaterforening

Så står efteråret for døren og det rusker godt 
derude i træerne, men der er masser at lave 
endnu, så det er alt for tidligt at gå i hi.

Jubilæumsstævner
I skrivende stund er afdelingerne i gang med 
afvikling af Flyvevåbnets Soldaterforenings 
årgangsjubilæum 2019. 
Der er lokalt aftalt gode programmer på plads 
og vi håber alle på god opbakning, så vi kan 
få spredt budskabet om FSF og trække nye 
medlemmer til.
Selv den bedste planlægning kan dog ikke 
tage højde for alting, så når eksempelvis 
den tidligere amerikanske præsident 
Barack Obama vælger at ankomme til 
flyvestation Aalborg samme dag som 
jubilæumsarrangementet finder sted, så må 
der udfærdiges en plan B.

Efterårsmøde
Ovenpå et godt og konstruktivt 
repræsentantskabsmøde, som I kunne 
læse om i seneste nummer af Propel, er 
der nu tid til at samle Hovedbestyrelsen 
igen til et opsamlende efterårsmøde, hvor 
vi dels vil fortsætte og afslutte drøftelsen 
af de nogle af de gode emner vi vendte på 
repræsentantskabsmødet. 
Vi vil bl.a. fortsætte drøftelserne om 
benchmarking på tværs af afdelinger og 
lokalafdelinger og hvorledes vi kan lære 
af hinanden og gøre det lidt bedre end vi 
gør i forvejen ligesom vi også skal have en 
mere formel snak om hvorledes vi kan gøre 
foreningen relevant og mere synlig gennem 
deltagelse i paroler og større aktiviteter ved 
vores samarbejdspartnere og andre større 
arrangementer.
Skulle I sidde og brænde inde med nogle 
gode emner som Hovedbestyrelsen kunne 
eller burde drøfte, så tøv ikke med at sende 
dem til mig, jeres afdelingsformand eller til 
formanden for det udvalg forslaget berører – 
mailadressen kan I jo finde her i bladet. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
bestemmelser 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
(FES) udsendte før sommerferien en ny 
bestemmelse, hvor de gunstige betingelser 
for udlån af faciliteter og lokaler til 
traditionsbærende soldaterforeninger som 
Flyvevåbnets Soldaterforening er blevet 
tydeliggjort. 
Der har siden udsendelsen af den 
opdaterede bestemmelse ikke været de store 
uoverensstemmelser vedrørende udlån af 
lokaler, men på baggrund af en aktuel sag, 

skal jeg også her lige gøre opmærksom på, 
at bestemmelsen ikke omhandler udlån eller 
leje af skydebaner. 
Skydebaner er underkastet nogle 
miljømæssige bestemmelser, så dels koster 
det noget at vedligeholde disse som krævet 
og dels tæller soldaterforeningens ”forbrug 
af støj” fra skydebanen med i det samlede 
støjregnskab, hvilket så går ud over den 
operative virksomhed. 

Danske Soldater- og Marineforeningers 
Fællesråd  
I starten af september gennemførte vi 
det første møde i Danske Soldater- og 
Marineforeningers Fællesråd (DSM) med ny 
formand og sekretær ved roret. 
Mødet er også med de nye ved roret fortsat 
præget af gå på mod og positiv indstilling 
til arbejdet for soldaterforeningernes sag. 
Der planlægges aktuelt på næste møde med 
Forsvarschefen og det forventes gennemført 
inden årsskiftet.
Som nævnte i tidligere blad, havde DSM 
jo fremsendt anmodning om godkendelse 
af logo indeholdende den lukkede 
kongekrone. Anmodningen byggede bl.a. 
på at alle landsforeninger i DSM, herunder 
Flyvevåbnets Soldaterforening, havde fået 
godkendt deres logo og det ville således være 
nærliggende, at overbygningen også fik sit 
logo godkendt. 
Anmodningen om DSM-logo blev som 
bekendt ikke godkendt af heraldikeren og den 
indbyggede ankefrist på 14 dage er for længst 
overstået, hvorfor der nu arbejdes på andre 
modeller og udgaver.
Der var på mødet en tak til alle 
medlemsorganisationer for vores medvirken 
til markering af 800 året for Dannebrog 
800, hvor der den 15. juni blev afholdt både 
centralt arrangement i København med 
deltagelse af 350 faner samt en lang række 
lokale markeringer.
I forbindelse med Veterankonferencen, 
der blev afholdt på Vingstedcenteret, blev 
der rejst spørgsmål om hvem, der egentlige 
koordinerer hvilke arrangementer – der 
sås desværre sammenfald og manglende 
koordination i afviklingen af disse 
arrangementer. DSM vil selvfølgelig bidrage 
til afklaring af dette vigtige område.
Som afslutning på en omfattende agenda, 
blev der givet en tilbagemelding på 
afviklingen af Nordisk Stævne i Elverum i 
Norge, hvor vi med Elly Due havde en enkelt 
deltager med i år.

Flagdagen
Den 5. september havde jeg fornøjelsen af 
at deltage i den 10. markering af Flagdagen 
med Kastellet som udgangspunkt. Dette 
arrangement og de senere arrangementer 
i Holmens kirke og på Christiansborg 
Slotsplads var velgennemførte med gode taler 
og masser af muligheder for refleksioner og 
overvejelser. 
At vejret til tider viste sig fra sin knap så 
venlige side med masser af regn og blæst, gik 
desværre også primært udover dem vi var 
samlet for at fejre. De tog det nu med godt 
humør og en enkelt fortalte mig da også, at 
det ikke var nær så slemt som det regnvejr de 
oplevede samme sted i 2015 – kan kun sige, at 
det må have været slemt dengang. 

Manglende indlæg til bladet
Afslutningsvis kan du måske lægge mærke 
til hvor hurtigt du blev færdig med at læse 
bladet denne gang. Det skyldes nok, at dette 
nummer jo ikke er ret meget større end en 
pamflet, og der er bestemt også god plads 
til dit indlæg – sidder du inde med stof af 
fælles interesse for vores medlemmer er du 
velkommen til at sende dem til redaktøren.

Med ønskerne om et fortsat godt og travlt 
efterår.

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

Jagerskydning 2019
Søndag den18. august afholdt Lokalafdeling Thy-Mors den årlige 
jagerskydning i Skyttecentret Næstrup. Vi var 24 deltagere og havde 
fint vejr hele dagen.
Efter morgenkaffen og rundstykkerne samt en lille én startede vi 
skydningen kl. 10.30.

Jagerskytte 2019 blev Poul Erik Jonasen fra Lokalafdeling Thy-Mors 
som derfor vandt pokalen.

Øvrige resultater:
Venstre vinge  Brian Nielsen  Lokalafdeling Aalborg
Højre vinge  Knud Bisgaard  Lokalafdeling Aalborg
Venstre droptank  Finn Schjoldager  Lokalafdeling Vendsyssel
Højre droptank  Ida Lassen  Lokalafdeling Thy-Mors
Venstre højderor  Alexander Lassen  Lokalafdeling Thy-Mors
Højre højderor  Christian Dybdahl  Lokalafdeling Thy-Mors
Cockpit   Alexander Lassen  Lokalafdeling Thy-Mors
Radardome  Christian Dybdahl  Lokalafdeling Thy-Mors
Bomberum  Poul Erik Jonasen  Lokalafdeling Thy-Mors

Præmier var ølglas og en Thy pilsner.
Knud Larsen takkede for fremmøde og udtrykte ønske om at måtte 
ses igen til Jagerskydning 2020.

Med venlig hilsen
Knud Larsen

Bankospil
Karup afdeling afholder bankospil 

på KFUM-soldaterhjem i Kølvrå den 18. november kl. 18.30. 
 
Det er for Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemmer med familie 
samt venner og bekendte, samt alle soldaterforeninger.
Flyvestationens personale med pårørende er også velkommen.   

Der er mange fine gevinster så kom og få del i dem.   
Efter spillet kan der købes kaffe og 2 stk. smørrebrød til en samlet pris 
á 70 kr. 
Husk der er tilmelding af hensyn til smørrebrød.

Tilmelding skal ske senest den 11. november til 
Henning Halkjær tlf. 97 59 25 50 eller mobil 25 30 27 20 
Bemærk ny mailadresse: halkjaer.durup@gmail.com   

Ved venlig hilsen
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 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. 

Der opfordres til at tage 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 Als-Sundeved
Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
Tlf.: 74 48 56 18

Helten fra Fredericia blev mindet i Dybbøl.
Trods regnvejr var mange også i år mødt op den 6. juli på Dybbøl 
Kirkegård, for at mindes generalløjtnant F.R.H. Bülow, der ledede 
angrebet ud af Fredericia under 1. Slesvigske krig i 1849, hvor 
danskerne drev Slesvig-Holstenerne på flugt.

Flystyrt i Hestehave. 
Også i år var mange mødt op for at mindes besætningen som omkom, 
da deres Halifax Mk II den 25. juli 1943 blev skudt i brand af en tysk 
natjager og styrtede ned i en frugtplantage på Arnkilsmaj.
Frugtavler Jørgen Petersen var med til at redde to af de syv flyvere ud 
af flyet før det eksploderede, men de døde på sygehuset i Sønderborg.
Leif Larsen fortalte om flyets deltagelse i operation Gomorrah, et 
bombetogt mod Hamborg med i alt 791 fly.
Jens Peter Rasmussen takkede de lokale for den fine vedligeholdelse af 
stedet, og højtideligheden sluttede med ”Altid frejdig når du går”.

Honnør

Faneborg i regnvejr
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Julefrokost
Der afholdes julefrokost 

fredag den 29. november kl. 18.00 
hos Erik, Sibiriensvej 130, 5300 Kerteminde

I forbindelse med julefrokosten spilles der pakkespil, så medbring en 
pakke til 25kr. 
Tilmelding senest den 22. november til Erik på tlf. 65 32 32 13

Venlig hilsen
Per Wittenhoff

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

Sommertur 2019
Lokalafdeling Kalundborg havde en skøn udflugt lørdag den 20. juli. 
Turen i år gik til Skælskør, hvor vi var på Busmuseum. 
Der kom mange minder frem, da synet af de gamle kasketter og 
uniformer- billeder og ikke mindst rutebilerne og busserne mødte os.
Vi gjorde et ophold og nød en rigtig god frokost, som formandens 
kone Inge havde arrangeret. 
Snakken gik med gamle soldaterminder og livet som sådan.
Vi kunne ikke undgå at lade turen gå ned til havnen, hvor der var 
sommerliv på land og på vandet.
Der nød vi kaffen og en god hjemmebagt kage, mens vi nød solens 
varme stråler og bølgernes klukken. 
Det var en rigtig god sommertur, tak til Værløse-Jonstrup for 
økonomisk støtte. 

Med hilsen
Ole Jakobsen

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

Dødsfald

489512 Hugo Nørgaard døde den 18.juni, efter kort tids sygdom. 
Hugo blev indkaldt til Jonstruplejren den 02.02.1961, sammen 
med mig og mange andre. Vi var det sidste hold rekrutter der 
blev uddannet der. Efter tre måneder blev vi fordelt på andre 
tjenestesteder, Hugo og jeg og mange andre, kom til FSN Karup, de 
sidste 13 måneder. Hugo sørgede for at holde kontakten til de gamle 
kammerater, og fik flere til at melde sig ind i soldaterforeningen. 
Mange af kammeraterne har deltaget jubilæer.
Æret være hans minde.

489505, Tage Jacobsen

Fra en meget engageret webmaster

Redaktionen fik forleden denne e-mail:
Kære redaktør.
Under Roskilde Airshow 2019 traf jeg den 17. august nogle flinke 
medlemmer af Flyvevåbnets Soldaterforening, der opfordrede mig til at 
skrive en artikel til PROPEL. Det gør jeg gerne!
    Venlig hilsen, Anders Straarup

En fortjent anerkendelse
Anders Straarup har oprettet hjemmesiden www.airmen.dk, 
der omhandler allierede flyvere, som styrtede ned i Danmark under 
Anden Verdenskrig. 
Han har modtaget Ellehammer Prisen 2018 for sin indsats med 
www.airmen.dk.  I begrundelse står bl.a. ”Materialet er af en sådan 
kvalitet, at det vil blive sikret bevaret af Nationalmuseet, når Anders 
Straarup, selv født i 1944, ikke er mere.”
Ellehammer Prisen er indstiftet i 1992 af Danske Flyvejournalisters 
Klub, og uddeles hvert år ”til en mand eller kvinde – eksempelvis en 
pilot, opfinder eller konstruktør – der har fortsat Jacob Chr. Ellehammers 
pionerarbejde til gavn for flyvningens udvikling og sikkerhed.”

Formand for Danske Flyvejournalisters Klub Andreas Krog (tv.)overrakte 
i november 2018 Ellehammer Prisen 2018 til Anders Straarup.

Foto: Preben Pathuel
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Flyvevåbnets Soldaterforening har jeg aldrig været medlem af, men jeg er helt opmærksom på jeres meget nyttige arbejde som bindeled mellem 
tidligere soldater. 

Som premierløjtnant og observationsofficer i Nørrejyske 
Artilleriregiment skulle jeg sammen med en del af Prinsens 
Livregiment være med til i lokalforsvaret at sikre især flyvestationerne 
i Region II, primært Karup, så jeg kender miljøet og sætter pris på det.

PROPEL August 2019 nævner jeres medvirken til at mindes flystyrt 
ved Vesterlund og på Als, og begge fly kan I nemt finde mere om i 
AirmenDK.  Jeg har dem under numrene p324 og p326.

Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemmer er spredt over hele 
landet, så I vil kunne finde oplysninger om nedskudte flyvere i jeres 
område ud fra Fly – klikbart kort og det tilsvarende med Kirkegårde 
med 1030 begravede flyvere samt Søgeformular til databasen i 
AirmenDK www.airmen.dk som jeg nu har arbejdet på i 12 år. 

Der er fotos af samtlige flyvergravsten og monumenter for 
flybesætninger og links til, hvor de findes.

Ud af 463 fly og 3088 flyvere i databasen vil jeg her med numre fra 
AirmenDK fremhæve 5 fly, der kom ned nær senere flyvestationer.

Allierede fly skudt ned over Danmark

13 AUG 1940 
blev en Blenheim (p017) skudt ned over det, der nu er Air Transport 
Wing Aalborg. Alle 11 fly, der deltog i angrebet, gik tabt. Formationen 
blev set ved Søndervig vest for Ringkøbing, så tyskerne gav 
englænderne en meget voldsom velkomst over Aalborg. 
20 af de 33 engelske flyvere omkom og blev begravet på Vadum 
Kirkegård.

02 MAJ 1942 
blev en Manchester (p071) skudt ned nær Lilholt, nu Fighter Wing 
Skrydstrup. Nedstyrtningsstedet er markeret med en mindesten på 
det militære område. En kvinde mistede sin mand, der var pilot på 
flyet. Derpå giftede hun sig med en anden pilot, som mange år senere 
på dødslejet fortalte sine 3 sønner, at det egentlig var en anden, der 
kunne være blevet deres far! Så tog de på besøg i Danmark for at finde 
ud af mere!                          

25 SEP 1942 
blev en Lancaster (p114) skudt ned ved Grønhøj ca.10 km fra Karup, 
nu Helicopter Wing Karup. Agterskytten sprang sent ud fra det 
brændende fly, men faldskærmen nåede ikke at folde sig ud. Han og 
de andre 6 omkomne flyvere blev begravet i Frederikshavn. 
Næsten 70 år senere spurgte en nevø fra Skotland, om jeg kendte mere 
til flyet, hvor hans onkel var pilot. Netop 70 år og 8 måneder efter 
flystyrtet fik vi afsløret en mindesten ved Grønhøj Kro. 
Der var 27 faner og 250 mennesker ved afsløringen – nok også nogle 
læsere af dette blad. Flyvevåbnet lavede Missing Man Formation. 
RAF Mindestue er altid åben.

20 FEB 1944 
blev en B-17 skudt ned nær den senere Flyvestation Tirstrup, nedlagt 
1998, nu kendt som Aarhus Airport. Over bombemålet Rostock 
var flyet ramt, så det mistede brændstof. Piloten søgte mod Sverige, 
men valgte at lave en perfekt mavelanding på Djursland, som de 
troede var en del af Sverige. Danskere forklarede dem situationen. De 
bortfjernede sig med en sæk appelsiner, så det var nemt at følge sporet 
af appelsinskræller. Alle 10 flyvere blev krigsfanger.

09 APR 1944 
landede en B-17 på det, der blev Flyvestation Værløse, nedlagt 2004. 
Under returflyvning fra bombning af en flyfabrik i Polen blev flyet 
ramt og tabte brændstof. Al ammunition og alle maskingeværer blev 
kastet ud, mens de fløj over vand. 
Fra Østersøen nåede de et land, hvor der var røde flag med hvidt kors. 
Det måtte være det svenske flag, da Danmark jo var besat og sikkert 
ikke måtte bruge eget flag! 
Piloten nåede en fin åben plads og lagde an til landing. Da så han 
camouflerede fly med hagekors på haleroret – og bagfra kom et tysk 
jagerfly! Han var nødt til at lande. 
Det kostede de 10 flyvere 13 måneder som krigsfanger ikke at kende 
forskel mellem det danske og det svenske flag.

I 2018 blev AirmenDK i Om AirmenDK forsynet med et fint forord 
af fremtidens mand, Generalmajor Anders ”ERA” Rex, Chef for 
Flyverkommandoen. 
Senere i 2018 modtog jeg Ellehammer Prisen for mit arbejde med 
AirmenDK. Det bliver livsvarigt. Der er altid mere at gøre – gerne 
også med bidrag fra læsere af PROPEL.      Ved indvielsen af mindestenen i Grønhøj, 25. maj 2013:

Squadron Leader Robert Hylands, RAF, lagde en krans i Grønhøj, 
mens major Peder Korshøj sørgede for at fanerne blev vist med stil.

Foto: Niels Nørgaard Nielsen.

Af Anders Straarup
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85 år   
23. november 207683/1954  Jørgen Jørgensen, Tornsangervej 10, Ravnstrup, 8800 Viborg
13. december 208804/1954  Hans Adolf Schrøder, Ryetvej 31, 1. mf., 3500 Værløse
22. december 330730/1957  Karlo Havmand, Øster Hessel 27, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa
   

80 år   
10. november 489711/1961  Leo Schmidt, Hortensiavej 15, 8270 Højbjerg
08. december 599425  Hugo Hansen, Grevens Træer 22, 4220 Korsør
09. december 361392/1958  Palle Mortensen, Nørredalsvej 8, Ullerslev, 4900 Nakskov
10. december 363106/1958  Ole Lynge Primby, Herman Stillings Vej 39, 03, 8930 Randers NØ
18. december 371914/1958  Tonny Laursen, Syrenvej 14, 6650 Brørup
19. december 447593/1960  Flemming Kaasgaard, Møllevej 59, Neder Hornbæk, 8920 Randers NV
25. december 447651/1960  Niels Jørn Waldbjørn Nielsen, Tinghøjvej 17, st., 8370 Hadsten
30. december 291125/1956  Mogens Kongsløv, Nørre Løkke 34, 3700 Rønne
   

75 år   
07. november 595253/1963  Preben Sørensen, Egholmsvej 10, 9520 Skørping
15. november 771121/1967  Per Jensen, Gammel Egensevej 12, Mou, 9280 Storvorde
15. november AUG 1969  Axel Aage Degen, Frøbjergvej 112, Frøbjerg, 5560 Aarup
16. november 640430/1964  Jens Olkjær Andersen, Toften 16, 7441 Bording
19. november 643205/1964  Steen Møller Nielsen, Skovvej 16, 7182 Bredsten
05. december 676824/1965  Finn Granvig, Katrinevej 94, 7800 Skive
29. december 770563/1967  John Hermann Pedersen, Vittrup Alle 32, 2770 Kastrup
   

70 år   
05. november MAJ 1972  Jens Yttung, Hillerup Engevej 11, Hillerup, 6760 Ribe
06. november NOV 1970  Tage Madsen, Havrevænget 9, 6990 Ulfborg
17. november MAJ 1971  Jens Bjerregård Jacobsen, Ålskovvej 12, Ålskov, 7830 Vinderup
27. november MAJ 1971  Svend Erik Johansen, Båstrupvej 228, 3480 Fredensborg
10. december MAJ 1970  Ingolf Preben Andersen, Rønne Allé 139, 7451 Sunds
12. december NOV 1969  Steen Nielsen Møller, Begonievej 16, 9750 Øster Vrå
14. december MAJ 1970  Knud Pedersen, Højtoftevej 53, Tebstrup, 8660 Skanderborg
25. december MAJ 1970  Niels Sørensen Hansen, Vilstrup Bysving 5, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev
26. december AUG 1976  Jørgen Frederik Jespersen, Rodalvej 16, 8340 Malling
28. december MAJ 1970  Hugo Bunch, Østertoften 32, Sennels, 7700 Thisted
   

65 år   
07. november MAJ 1972  John Højgaard Larsen, Rugmarken 24, 9670 Løgstør
29. november    René Olesen, Toftevang 34, 1. th., 2800 Lyngby
01. december MAJ 1972  Carsten Lindblad Hertz, Bøgevej 32, 7470 Karup J
30. december NOV 1973  Preben Jensen, Skovvejen 49, 6000 Kolding
31. december FEB 1976  Poul-Erik Lund Frandsen, Gammel Bevtoftvej 9, Skrydstrup, 6500 Vojens
   

60 år   
28. november MAJ 1981  Ole Sandkvist, L. A. Rings Vænge 5, Baldersbrønde, 2640 Hedehusene
21. december   Gerhard Olsen, Høve Bygade 9, 4550 Asnæs
   

   

Tillykke til FSF-fødselarer i november og december 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. 


