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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*)

Deadline næste PROPEL
7/1 ................................................................... 23.59 ........................bladet@propel.dk

Generalforsamling
4/2 ................................................................... 19.00 ................................. LA Sydfyn*)
10/2 ................................................................ 19.00 ................................LA Odense*)
13/2 ................................................................ 19.30 .......................... LA Vendsyssel*)
19/2 ................................................................ 19.00 .................................... Skrydstrup
19/2 ................................................................ 20.00 ..........................LA Skrydstrup*)
20/2 ................................................................ 19.30 ................................. LA Vandel*)
25/2 ................................................................ 18.00 ......................................... Karup*)
26/2 ................................................................ 19.00 ............................... LA Aalborg*)
26/2 ................................................................ 19.45 ...................................... Aalborg*)
28/2 ................................................................ 18.00 ........................LA Kalundborg*)

Skydning
13/1 - 3/2 - 2/3 ............................................ 19.00 .......................... LA Vendsyssel*)

Udflugt til Radarhoved Skagen
24/1 ................................................................ 14.00  ..................................... Aalborg*)

Åben Flyverstue
1. tirsdag i måneden (ikke januar) ............ 19.00 .........................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:
Russisk COOT-A afvises af dansk F-16. 
Se omtalen i venstre spalte

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 onsdag den 7. januar

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!

Om forsidebilledet
FSF-medlem Flemming Huess har besøgt Flyvevåbnets Facebook-
side og derefter gjort bladet opmærksom på følgende:
Flyvevåbnet udsendte den 30. september dette PROPELs forsidebillede 
sammen med følgende pressemeddelelse:
Det danske F-16 fly med kaldenavnet E-191 og den smukke 
Dannebrogsudsmykning var som en del af afvisningsberedskabet i går i 
luften for at identificere et russisk IL-20M fly, der fløj på kanten af dansk 
luftrum. Flyet, der i NATO kaldes et COOT-A, kom ikke ind i dansk 
luftrum. Flyvningen var en rutineopgave for afvisningsberedskabet, men 
det er sjældent, vi får så flotte billeder, så dem skal I også have.

På læsernes vegne tak til Flemming
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Kom med til de velbesøgte generalforsamlinger i Flyvevåbnets Soldaterforening

Af foreningens vedtægter fremgår det, hvordan afdelinger og lokalafdelinger skal ledes

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

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

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

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

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

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

Husk også
Umiddelbart efter det konstituerende møde skal bestyrelsesliste
indsendes til landsnæstformanden til brug for revision af håndbogen.

Vedtægterne kan du finde i deres fulde ordlyd på www.propel.dk 
under menuen Foreningshåndbog/Afsnit 1, Vedtægter
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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

Onsdag den 26. februar kl. 19.45
i Flyvestuen

Forslag og dagsorden: se side 3. 

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

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

Onsdag den 26. februar kl. 19.00
i Flyvestuen

Forslag og dagsorden: se side 3. 

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

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

Torsdag den 13. februar kl. 19.30
hos Kjeld Hansen Blågranvej 21, 9800 Hjørring.

Forslag og dagsorden: se side 3. 

Tilmelding til kasserer Kjeld Hansen 40 14 26 32

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

Tirsdag den 25. februar kl. 18.00 
på KFUM  Soldaterhjem, Herningvej 31, Kølvrå.

Forslag og dagsorden: se side 3. 

HUSK det er med damer
Vi indleder med en lækker middag, hvor menuen er wienersnitsel!
Pris: for medlemmer: 50,- kr., for ledsagere 145,- kr.
Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding nødvendig af hensyn til maden senest den 17. februar 
til Henning Halkjær. Se telefonnumre og e-mail-adresse herover.

Henning Halkjær

Indkaldelser til ordinære generalforsamlinger 2020

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

Torsdag den 20. februar kl. 19.30
i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel

Forslag og dagsorden: se side 3. 

Tilmelding af hensyn til fortæring senest mandag den 17. februar til 
undertegnede formand. Se telefonnummer og e-mail-adresse herover.
Bestyrelsen opfordrer kraftigt medlemmerne om at møde op til 
generalforsamlingen for at bakke op om foreningen og blive orienteret 
om fejringen af afdelingens 5o-års fødselsdag i november, samt at 
deltage i en hyggelig aften med snak og en bid brød til.                

Velkommen og venlig hilsen
Jens Chr. Nielsen

Onsdag den 19. februar kl.19.00
i Merlinstuen

Forslag og dagsorden: se side 3. 

Der startes med spisning kl. 18.00 i cafeteriet 
Tilmelding nødvendig for adgang til Flyvestationen til Leif Pedersen 
på 21 78 29 80 eller mail: leifpedersen@webnetmail.dk 
senest den 10. februar  

Leif Pedersen
Skrydstrup afdeling

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

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

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

Mandag den 10. februar kl. 19.00 
hos Erik, Sibiriensvej 130, 5300 Kerteminde.

Forslag og dagsorden: se side 3

Tilmelding senest 3. februar til Erik på tlf. 65 32 32 13
Venlig hilsen

Per Wittenhoff

Tirsdag den 4. februar kl. 19.00
i Bowl’n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg. 

Forslag og dagsorden: se side 3. 

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

Mvh.
Bent Aalbæk-Nielsen

Fredag den 28. februar kl. 18.00
på Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg

Efter generalforsamlingen er der gule ærter til en fornuftig pris. 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden senest fredag den 21. 
februar til Ole Jakobsen Tlf. 59 50 45 84 / 23 82 73 94.

Ole B 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
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Formandens klumme

Kære medlemmer af 
Flyvevåbnets Soldaterforening

Så er det for alvor blevet efterår og dagens 
køretur til Hovedbestyrelsens efterårsmøde 
på Ryes kaserne foregik da også i god regn 
og blæst hele vejen – det gjorde nu ikke 
så meget, for forude ventede et godt og 
konstruktivt møde.

At det er sidst på året, betyder ikke at 
vi også drosler ned for aktiviteterne, og 
på den korte bane er det netop dagens 
Hovedbestyrelsesmøde og det forestående 
DSM ledermøde, der ved siden af jeres 
julefrokoster og bankospil, dukker op. 

Det nye år har store mærkedage
Kigger man videre og ind i 2020, dukker 
der også et par milepæle op, der er værd at 
sætte kryds ved – i kronologisk rækkefølge 
markeres 40 års operativ tjeneste med F-16 i 
januar, i april kan vi fejre 80-års fødselsdag for 
Flyvevåbnets Soldaterforening samt 100 års 
dagen for genforeningen, og i oktober fylder 
Flyvevåbnet 70 år

Møde i Danske Soldater- og 
Marineforeningers Fællesråd
Agenda for DSM-mødet i december afslører 
igen oplæg til gode drøftelser af emner, 
der er bredt fordelt mellem værnene og 
de forskellige interesseorganisationer 
som varetager soldaterforeningernes 
kerneområder. 
Og så bliver mødet jo bestemt ikke mindre 
interessant af, at kalendergymnastikken har 
artet sig så positivt, at mødet kan kombineres 
med et møde med Forsvarschefen. 

Forsvarschefen lægger som regel op til 
gode drøftelser af aktuelle emner, og jeg 
vil da vove det ene øje og gætte på, at 
personelsituationen i forbindelse med 
opbygning af kapaciteter inden for alle tre 
værn nok dukker op under mødet med FC.

FSF Hovedbestyrelsesmøde 16. november 
på Ryes kaserne
Hovedbestyrelsen har nu et par gange afholdt 
møder i Fredericia, da det deler sol og vinde 
lige i forhold til transport fra alle dele af 
landet. 
Denne gang var det så Ryes kaserne, 
der måtte lægge ører til vores møde, der 
undervejs blev krydret af min aktivering af 
alarmen til Hovedvagten. 
Den maskinpistolbevæbnede vagt var nu 
venligt stemt og vi skiltes som gode venner.

Agendaen til dagens møde indeholdt et par 
vigtige emner, som jeg syntes vi skulle få taget 
hul på og heldigvis var der også god snak 
bordet rundt. 
Landsnæstformanden udarbejder et mere 
fyldestgørende referat af dagens møde, men 
jeg vil lige ridse et par af hovedbudskaberne 
op her i min klumme, idet de faktisk 
også rammer jer derude og ikke kun 
Hovedbestyrelsen.

Hvem overtager fanen?
Et af de første emner var en ofte overset 
udfordring, der rammer alle organisationer, 
nemlig spørgsmålet om, hvem der tager over, 
når nøglepersoner med kort varsel forlader 
deres poster.  
Dette gælder selvfølgelig også frivillige i 
foreninger som vores, hvor en væsentlig 
parameter i overvejelserne er nøglepersoners 
alder. 
Konklusionen på en god debat blev, at 
afdelingsformændene tager emnet med 
hjem til videre drøftelse i deres egen del af 
organisationen, da det helt naturligt vil være 
derude, afløserne skal findes.

Benchmarking på tværs af afdelingerne.
Soldaterjubilæerne er nu godt overstået og 
vi benyttede lejligheden til at gennemføre 
en økonomisk og indholdsbestemt 
benchmarking på tværs af afdelingerne. Det 
ser ud som om de tidligere gennemførte 
drøftelser og fokus på området har 
medført, at der er fundet en god balance i 
arrangementerne derude.
Jubilæumsudvalget havde som sædvanlig styr 
på statistikken og kunne supplere snakken 
med en oversigt over antal deltagere og 
fordelingen på jubilæumsår. 

Bliv ildsjæl
Statistikken underbyggede også opfattelsen 
af, at en øget deltagelse til arrangementerne 
ofte er initieret af ildsjæle på de enkelte 
indkaldelseshold, idet ildsjælene ringer og 
skriver til vennerne fra indkaldelsesholdet og 
får dem overtalt til at deltage. 
Det er her du/I kommer ind i billedet – 
kunne denne ildsjæl være dig, og er du den, 
der, måske sammen med et par andre, sørger 
for at kontakte holdkammeraterne. 

Tja, hvorfor ikke, tænk over det- 

Indlæg til bladet.
Oktober måneds yderst beskedne blad på 
sølle 8 sider gav anledning til en god snak om 
interessant indhold i bladet, med en afstemt 
blanding af nye, aktuelle emner og udvalgte 
emner fra arkiverne, der kunne sende os ned 
af memory lane og tilbage til tiden, hvor fly, 
materiel og hårlængde så lidt anderledes ud. 
Jeg er sikker på, at flyvevåbnets chefer måske 
også kunne overtales til at udarbejde eller 
få udarbejdet indlæg om aktuelle emner fra 
egen enhed, men der er jo heller ikke noget 
i vejen med at du eller jeg indsender et godt 
relevant indlæg eller en god oplevelse, du 
gerne ville dele med bladets læsere.

Med ønskerne om et fortsat godt og travlt 
efterår, hvor julen jo også snart står for døren.

Leif G
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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

Besøg hos Radarhoved Skagen
Lørdag den 25. januar kl. 14.00 

på Batterivej 44 i Skagen

FSFs medlemmer med ledsager indbydes til et besøg på 
radarstationen i Skagen.  
Chefen for området fortæller om funktionen og viser os rundt og op i 
tårnet, hvor der er en fantastisk udsigt. Vi håber derfor på godt vejr.
Radarhoved Skagen er en del af det store overvågningssystem, der 
holder øje med, hvad der bevæger sig i luften over Nordjylland.  
Spændende at se, hvordan de store overvågningssystemer virker.
Da det er en sikret og lukket område, skal man ved tilmeldelsen 
opgive navn og cpr-nummer. 
Medbring også ID til mødet. FSF er vært med kage til kaffen. 
Tilmelding til Helge på tlf. 52 72 32 66 senest onsdag den 22. januar.

National flagdag

Der var lagt op til den store fest med arrangementer både i 
Jammerbugt og Aalborg kommuner, hvor FSF deltog med fanen. 
Garnisonen i Aalborg havde arrangeret bustransport fra Aalborg til 
Aabybro, hvor veteraner og andet godtfolk blev budt velkommen med 
taler og underholdning af Flyvestation Aalborgs Brassband. 

Tilbage igen i Aalborg samledes man ved Soldatens Sten ved 
garnisonsmuseet og lagde blomster til ære for den Danske 
Soldat og de udsendte. Efter talerne af garnisonskommandanten 
og en repræsentant fra byrådet, serverede De Samvirkende 
Soldaterforeninger en lille forfriskning. 

Derefter hastede vi videre til gudstjenesten i Budolfi kirke og samling 
på Gl. Torv, hvor garnisonen mødte op med et par hundrede soldater. 
Garnisonskommandanten OB Jes Møller Nielsen bød velkommen og 
gav ordet til viceforsvarschef General M. A. L. T. Nielsen, som i sin 
tale hyldede de udsendte og deres pårørende. Til slut marcherede man 
med fanerne og musikkorps gennem byen for at afslutte i Aalborg 
Hallen, hvor der var underholdning. 

En flot dag, hvor vi fik mulighed for at vise fanen med det nye 
fanebånd, der blev uddelt ved fejringen af Dannebrog den 15. juni.

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

Skydning med Garderforeningen 2020
Vi er inviteret til præmieskydning i Vendiahallen 

Mandag den13. januar kl. 19.00
Mandag den 3. februar kl.19.00 
Mandag den 2. marts    kl.19.00

Tilmelding senest den 11. januar, 1. februar og 1. marts 
til René 23 26 33 49  

M.v.h. René

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

Keglerne falder fortsat hver anden uge i Lokalafd. Sydfyn.
Om tirsdagen i de lige uger mødes vi stadig en ganske stor flok kl. 
19.50 til bowling i Bowl’n Fun på Nyborgvej 4 i Svendborg.
Men der er stadig plads til flere – det er bare et spørgsmål om, hvor 
mange baner, vi skal bestille. 
Og netop a.h.t. antal baner beder vi nye bowlere om at tilmelde sig 
senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf. 62 28 18 12.
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Lokalafdeling Als-Sundeved
Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
Tlf.: 74 48 56 18

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

Et par ord fra Peter
Årgangsjubilæum 21. september 2019 på SKP.
Efter oberstens tale om hverdagen på SKP var det tid til en 
rundvisning, som blev ledet af SSG Brian Junker Jensen fra 
pressetjenesten.
Første stop var på brandstationen, hvor vi så en stor brandbil, som 
kunne sætte en vandstråle langt ud (forbrug 8.300 liter på 3 min.) 
Herefter var der en rundvisning i mandsskabslokalerne for de, der 
havde forrettet tjeneste ved Brand og Redning i deres soldatertid, 
meget har forandret sig, men bygningerne var de samme som for 
50 år siden. Brandstationen holder til i de ældste bygninger på 
flyvestationen. Brandstationen er bemandet 24/7 året rundt.
Næste stop var i hangar 4, hvor vi så en F 16 og et par T17.
SSG B. J. Jensen fortalte om flyets opbygning og de forskellige våben 
som kunne hænges på de 9 stationer, som der er under vingerne 
og kroppen, han var godt inde i teknikken og kunne svare på de 
spørgsmål som blev stillet.
Herefter gik turen ud til mindestenen for 4 henrettede modstandsfolk. 
Det var nemt at finde, da man har fældet skoven i hele området.
En stor tak til SSG B. J. Jensen for en fin rundvisning.
Til sidst ankom vi til cafeteriet hvor der ventede en sildemad og en øl 
og snaps, inden de gule ærter med tilbehør blev serveret. 
Herefter gik snakken lystigt.
I alt en fantastisk dag.         

N.P. Ladegaard.  
Årgang 1969.

Flystyrt mindes med sten
Mange var mødt op den 16. september ved Englænderhøjen for at 
mindes de to besætninger fra det Australske og Canadiske bombefly, 
der stødte sammen i luften og styrtede ned over Nørreskoven for 75 
år siden.
Højtideligheden tog sin begyndelse, da hjemmeværnssoldater og 
foreninger med faner fra Kontaktudvalget for bevarelse af militære 
traditioner i Sønderborgområdet mødte op ved ”Den Lodne Bøg” i 
Nørreskoven.  
Kl. 18.30 marcherede en trop med sækkepibe og fire fakler, samt faner 
i spidsen for over 60 personer mod ”Englænderhøjen”.
Chef for Flyverhjemmeværnseskadrille 286 løjtnant Peter Mathisen 
bød velkommen.

Årets taler var borgmester Erik Lauritzen, 
mens formanden for kontaktudvalget 
premierløjtnant Jens Peter Rasmussen 
indviede de to nye mindesten med navnene 
på to besætninger, der på vej hjem fra 
bombetogtet over Tyskland mistede livet her.
Der afsluttedes i skoven med Altid frejdig når 
du går. 
Jagthornblæserne spillede Last Post.

Ved kaffebordet med brødtort på Notmark 
Gl. Skole, var der foredrag om hændelsen af 
presseofficer Leif Larsen.

M.v.h.
Eyvin   

Optoget på vej mod Englænderhøjen

De to nye sten flankerer den hidtidige

Dødsfald
Manden, der huskede at mindes 
alle de døde flyvere, der mistede 
livet over Als er nu selv faldet. 92 år 
gammel.
Gunnar Hounsgaard tog initiativ til, 
at alle nedstyrtningssteder på Als 
fik en mindesten, og fik registreret 
navne på samtlige flybesætninger.
For sin indsats blev Gunnar 
Hounsgaard i 2017 hædret med 
ordenen Commonwealth War 
Graves Commission, som han 
fik overrakt af den engelske 
Ambassadør i Danmark på vegne af 
prins Edward.
Samme år fik han også 
Hjemmeværnets fortjensttegn.

Gunnar Hounsgaard
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Soldaterjubilæum i Aalborg
En streg i regningen
Vi havde brugt måneder og mange ressourcer på at arrangere årets 
soldaterjubilæum den 28. september, da der kom melding om, at 
tidligere præsident Obama ville ankomme til et møde i Aalborg. Han 
skulle derfor guides gennem flyvestationen, hvilket betød, at man 
sikkerhedsmæssigt ville aflyse alle aktiviteter den dag. Det var vi lidt 
kede af, fordi alle havde tilmeldt sig på dette tidspunkt og det var 
uoverskueligt at aflyse eller finde et andet sted med så kort varsel.

Forrygende hjælpsomme værter
Efter et par møder og takket være velvillighed fra ATW, Kontakt og 
Velfærd samt Bevogtningen på Flyvestationen enedes man om at 
gennemføre jubilæet med visse restriktioner. 
Det betød, at vi blev bedt om at blive i selskabslokalet mellem kl. 
14 og 16, hvor Obama ankom. Deltagerne var dog blevet briefet om 
situationen og kunne tage afsted inden kl. 14, hvilket nogle gjorde for 
at kunne nå bus eller tog. 
Resten blev dog heldigvis og hyggede sig med en ekstra kop kaffe.
Dagen startede ellers med, at formanden Helge Hoff bød velkommen 
og kommanderede fanerne ind og gav en briefing om dagens 
arrangement. 
Efter morgenkaffen orienterede chefen for Air Transport Wing OB 
Thomas Thue Hansen (TUA) om udviklingen af flyvestationen fra 
dengang jubilarerne var soldater til, hvordan den fungerer i dag. Der er 
jo sket en del forandringer siden dengang, de var soldater, hvor der var 
jetjagere og til i dag med de store transportfly.
Herefter uddelte obersten jubilæumstegn med et tillykke til 
jubilarerne. 

Ud og se med KOV
Chefsergent Preben Rasmussen fra Kontakt og Velfærd, KOV, overtog 
jubilarerne til en rundvisning til ESK 721 og til de store Hangarer, 
hvor Hercules og Challenger flyene normalt har base, når de ikke er på 
arbejde ude i verden. Man samledes derefter foran de store hangarer, 
hvor Brand og Redning kom og demonstrerede deres store flotte 
brandbiler. Det er altid imponerende at se, hvor langt og hvor meget 
vand, de kan pumpe ud på få sekunder.
Til sidst samledes man i Limfjordsalen igen, hvor middagen 
bestående af gule ærter, flæsk og en enkelt skarp blev serveret. Under 
middagen og efterfølgende kaffe blev der snakket lystigt om de gamle 
soldaterdage.

Vi sender en stor tak til Air Transport Wing Aalborg for at være med 
til at gøre dagen indholdsrigt og spændende. Også en tak til ISS for en 
god middag. En meget hyggelig dag.

Med venlig hilsen
Helge Hoff

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

65 års jubilarer

60 års jubilarer

50 års jubilarer

50 års jubilarer

50 års jubilarer40 års jubilarer
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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

Årgangsjubilæum 2019
Jubilæet den 14. september gik som sædvanligt rigtig fint. 
Der var 39 jubilarer, 4 65-års, 7 60-års, 18 50-års og 14 40-års. 
Efter de havde fået udleveret deres nåle, kørte 2 busser fra Holstebro 
kaserne de 82 deltagere plus medhjælpere rundt på Flyvestationen. 
Alle havde en god dag.

Med venlig hilsen
Henning Halkjær
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FSF Skrydstrup
Leif Pedersen, Allégade 14, 3.th., 6100 Haderslev
Tlf. 21 78 29 80
E-Mail: leifpedersen@webnetmail.dk

Soldaterjubilæum                                                         
på Fighter Wing Skrydstrup
Lørdag den 21. september afholdt vi jubilæums arrangement. 
Der var desværre kun 51 jubilarer, som mødtes ved Hovedvagten kl.  
9, hvor de blev afhentet og ledsaget til cafeteriet, hvor de fik deres 
navneskilte. Da det var overstået, og alle havde fået en plads, blev 
fanen ført ind. 
Så var der morgenmad, og mens folk fik spist det sidste, fortalte OL 
Jan Wolff om arbejdet med de nye F 35 fly. Der skal laves meget om 
og alle ansatte skal uddannes på de nye fly, uddannelsen foregår for 
det meste i USA. Efter orienteringen blev der uddelt årstegn til de 
forskellige jubilarer der var 10 stk. 40 års, 11 stk. 50 års, 5 stk. 60 års 
og til sidst var der 2 stk. 65 års jubilarer. 
Efter dette var der rundvisning på stationen og ved 12-tiden var alle 
tilbage til en sildemad og gule ærter. Vi sluttede dagen af med kaffe og 
kage, under hele arrangementet gik snakken lystigt om gamle dage på 
de forskellige tjenestesteder. 
Det var en rigtig god dag og til sidst vil jeg gerne takke hjælperne for 
indsatsen og også Fighter Wing Skrydstrup for samarbejdet.

Leif Pedersen
Formand Skrydstrup afdeling 

65 års jubilaren

60 års jubilarer

50 års jubilarer 50 års jubilarer

40 års jubilarer 40 års jubilarer

OL Jan Wolff
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Hej! Her er en lille krigshistorie indeholdende flyulykken ved 
Grønhøj i 1942. Håber I kan bruge det.
Det var for øvrigt en dejlig jubilarfest I holdt i Aalborg.

65 års jubilar Georg P. Hansen

Flyveulykken ved Grønhøj og andre krigsoplevelser. 
Oprindeligt ville jeg kun have skrevet om flyveulykken men følte, at 
nogen måtte skrive om nogle af de ting, der skete under krigen, og 
som kun de, der oplevede dem kan skrive troværdigt om. Minderne 
vælter frem, og man bliver hurtigt nødt til at begrænse sig. 
Vi børn oplevede ofte luftalarm i krigens tid. Under luftalarmen skulle 
man søge til et beskyttelsesrum. Og der var udgangsforbud under 
luftalarmen. Man risikerede at blive skudt, hvis man opholdt sig på 
gaderne, efter at alarmen havde lydt. Beskyttelsesrummet, der ofte var 
et kælderrum, var forstærket med ekstra træsøjler mellem gulv og loft. 
Man sad som sild i en tønde, og de voksne var noget anspændte, og 
vi børn fandt det egentligt spændende. Somme tider var det næsten 
dejligt at komme i beskyttelsesrum, enten fordi man ikke havde lavet 
sine lektier i skolen, eller der var en voksen, som læste historier op for 
os. 
En dag var jeg på vej hjem fra skole og passerede Nytorv i Viborg. På 
torvet stod der nogle soldater, der spærrede vejen. De ville se, hvad 
jeg havde i min skoletaske. På skolen havde der været en del tyverier 
fra skoletasker, derfor havde mine forældre givet strenge instrukser 
om, at ingen ud over mig måtte komme i min skoletaske. Så jeg sagde 
til tyskerne, at de måtte ikke komme i min skoletaske. Blandt de 
uniformerede tyskere var der også en mand uden uniform. Han talte 
et perfekt dansk, og han sagde: ”Hvis du ikke lader os se i din taske, så 
går det ud over dine forældre.” Sikke noget at sige til et 6-7-årigt barn! 
Altså måtte de se i min taske. De tog min vandpistol, og så var jeg i 
hvert fald uvenner med tyskerne. 
I de seneste år af krigen var der ofte sabotage eller schalburgtage på 
skolevejen. Som barn kunne jeg ikke kende forskel på, om det var 
tyskere eller danskere, der sprængte butikkerne i luften; Men i hvert 
fald var gaderne ofte fulde af glasskår, som jeg jo måtte passere uden 
at komme til skade. Det blev efterhånden et normalt syn at se, at de 
smadrede butiksruder var blevet erstattet af en bræddevæg. Man 
fortalte; at ofte ramte sabotagen de forkerte på grund af stikkeri 
(misundelse- eller jalousi-betingede anmeldelser). Schalburgtagen var 
tyske hævnaktioner til gengæld for sabotagen. 
En dag kom jeg hjem fra skole til min fars bogtrykkeri. Jeg blev 
stoppet i døren af en tysk soldat bevæbnet med en maskinpistol. 
Han sagde noget volapyk, der for mig lød noget i retning af: ”eintræt 
ferbuten”. Jeg anede ikke, hvad han mente. Min far dukkede pludseligt 
op og sagde: ”Gå hjem med det samme til Søndre Allé.”  ( Far havde 
en villa i Søndre Allé.) Jeg forstod ikke, hvad der foregik; men senere 
fortalte min far mig, at han var blevet tvunget til at trykke et tysk 
opråb. 

Efter krigen passerede jeg ofte en flygtningelejr på vej hjem fra skole. 
Og ofte havde vi børn, lige som dagens børn, ikke spist madpakken. 
Jeg morede mig med at smide den resterende mad over hegnet ind 
til de tyske flygtninge for at se dem slås om mine rester. Jeg forstod 
ikke den tragedie, der lå bag det, jeg så. En dag så en af de danske 
vagter, at jeg smed madpakken ind over hegnet. Han for hen og trådte 
madpakken ned i mudret. (Bag indhegningen var der ca. 10 cm. 
mudder over alt). Da han var gået gravede flygtningene madpakken 
frem og sloges som sædvanligt om indholdet. Det gik op for mig, at 
der lå noget meget alvorligt bag flygtningenes sult. 
En dag i 1942 var min far og jeg på vej fra Viborg til min bedstemors 
hus i Havredal. Vi var på cykel, og jeg tror, at jeg sad på stangen på et 
lille sæde. Pludseligt lød der en kraftig motorlarm, der svingede op og 
ned i styrke. Larmen kom fra to fly, der fløj næsten lige oven over os. 
Ind imellem kom der en lyd, som når man svinger en skralle til nytår. 
Jeg havde ingen anelse om hvad lyden var. Men så så jeg, at ude på 
marken kom der nogle bittesmå støvdjævle. Jeg ville hen og se, hvad 
det var; men min far tog fat i mig og væltede mig ned i en grøft, og 
så lagde han sig oven på mig. Jeg var godt og grundigt i klemme og 
protesterede over behandlingen. Lidt senere kom flyene på lidt større 
afstand, og vi rejste os op og så efter flyene. På et tidspunkt sagde jeg 
til min far: ”Hvorfor maler de halen rødt på flyet.” Min far sagde:” Det 
er ikke maling. Der er ild i flyet, og det ser ud til, at det styrter ned.” Jeg 
hoppede op og ned ad jubel, idet jeg ikke kunne forestille mig andet, 
end det var tyskeren, der blev skudt ned. Men så sagde min far: ”Det 
er englænderen, der brænder.” Og det var jo en langt sørgeligere sag. 
Selve nedstyrtningen så jeg ikke - eller kan ikke huske den. 

Georg P. Hansen 

En læsers minder fra krigen

Gemmes til februarnummeret

Modtaget efter deadline
Få timer før dette blad skulle sendes til korrekturlæsning, modtog jeg 
en ½ tekstside og knap 40 fotos fra årgangsjubilæet i Værløse-Jonstrup 
afdelingen den 28. september. 
Hvert af de 4 årgangsjubilæer får normalt 2 siders omtale i PROPELs 
decembernummer. Men på omtalte tidspunkt var der kun denne lille 
plads tilovers i bladet, og da man ikke kan tilføje mindre end 4 sider ad 
gangen til bladet, må Værløse-omtalen gemmes til februarnummeret.

Jubilæumsbilleder på hjemmesiden
Bladet bringer billeder fra jubilæerne, men normalt får jeg flere, end 
der kan være i PROPEL (i år dog ikke fra Skrydstrup),
Alle bliver dog bliver hurtigst muligt lagt ud på www.propel.dk.   så 
hvis du var til jubilæum og ikke kan finde et billede af dig selv her i 
bladet, har du sikkert bedre held på hjemmesiden, for der kan du se 
alle de billeder, jeg har modtaget i år, også dem fra Værløse-Jonstrup.

- og så kom der lige en forsinket besked om generalforsamling 
Lokalafdeling Skrydstrup holder generalforsamling 19/2 kl 20. 
Tilmelding til Lars.

Med venlig hilsen
Ernst Kronvold Frederiksen
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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

Landsskydning 2020

I første kvartal af 2020 
afholdes der som sædvanligt 
landsskydning på 15 meter indendørsbane.

Der konkurreres om følgende fornemme titler:

Individuelle skydninger:
Landsskytte   bedste herre under 55 år
Landsskytte  bedste dame under 55 år
Veteranlandsskytte  bedste herre som er fyldt 55 år
Veteranlandsskytte  bedste dame som er fyldt 55 år

Holdskydninger:
Landsskyttehold   bedste herrehold med skytter under 55 år
Landsskyttehold  bedste damehold med skytter under 55 år
Veteranlandsskyttehold  bedste herrehold med skytter over 55 år
Veteranlandsskyttehold bedste damehold med skytter over 55 år

Prisen for deltagelse 
er uændret den beskedne sum af 15,- kroner pr. skytte.

Vil du bevise 
at du er den bedste skytte i FSF, bliver du nødt til at deltage i den 
landsskydning, der afholdes i din lokalafdeling.
Kontakt din formand, skydeudvalgsformand eller undertegnede på 
skyd@propel.dk eller tlf. 98 90 92 02 for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen Finn Schjoldager
Formand for Skydeudvalget
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95 år   
31. januar 268/1946  Christian Larsen, Bragesvej 19, 8800 Viborg
   

90 år   
12. januar 583/1951  Frank Aage Nielsen, Haretoften 62, Svogerslev, 4000 Roskilde
23. januar 182/1951  Poul Erik Frost, Ivar Huitfeldts Gade 2, 1. th., 9000 Aalborg
04. februar 126/1951  Haagen Eli Larsen, Odinsvej 241, 6500 Vojens
   

85 år   
06. januar 246858/1955  L. K. Søndergaard, Søndergade 171,9900 Frederikshavn
15. januar 247485/1955  Erik Erfurt, Liseborg Hegn10 D, st. 0007, 8800 Viborg
25. januar 249575/1955  Bent Santo Ankerstjerne, Vallørækken 18, Valløby, 4600 Køge
02. februar    Birte Andersen, Grønagervej 10, Kelstrup, 4200 Slagelse
08. februar 246673/1955  Carlo Jensen, Sindballevej 13, Lindved, 7100 Vejle
17. februar 246096/1955  Harry Erhardt Sørensen, Hans Egedes Vej 9, 9800 Hjørring
18. februar 246274/1955  Henry Callesen, Ringgade 92, st., 6400 Sønderborg
   

80 år   
16. januar 428886/1959  Henning Onstrup, Næstved Landevej 103, Tystofte, 4230 Skælskør
19. januar 430962/1959  Jørgen Munk, Allingvej 11, 8680 Ry
24. januar 431030/?  Jørgen Andersen, Duelundvej 8, 8620 Kjellerup
02. februar 429724/1959  Andreas Heinrich Jacobsen, Fruerlundvej 25, Horne, 6800 Varde
09. februar 290537/1956  Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangs Alle 29, 8700 Horsens
   

75 år   
09. januar 557444/1962  Poul Richard Helleskov Nielsen, Nyvej 17, Skærbæk, 7000 Fredericia
12. januar 502739/1961  Willy Kjærgaard Jensen, Sprotoften 60, 1. th., 5800 Nyborg
15. januar 641849/1964  Hans Chr. Lauritsen, Industrivej 40, 6740 Bramming
15. januar 557560/1962  Curt Pyskow, Flitsgårds Bakke 8, Farendløse, 4100 Ringsted
16. januar 678308/1965  John Kolby, Norgesvej 5, 8450 Hammel
17. januar 681912/1965  Kaj Mortensen, Thyrasvej 28, 1. tv., 7400 Herning
19. januar 642856/1964  Jan Søstrup, Vesterbækvej 28, Sig, 6800 Varde
20. januar 677440/1965  Mogens W. Petersen, Højen 11, Benløse, 4100 Ringsted
21. januar 678038/1965  Jens Basselbjerg Gregersen, Gartnerivej 35, 7500 Holstebro
23. januar 641206/1964  Frode William Schøler, Havehusene 58, 2670 Greve
25. januar 597541/1963  Lars Jacobsen, Ishøj Boulevard 2 B, 2. 0206., 2635 Ishøj
30. januar 641950/1964  Carl Aage Pilemark, Jupiter Faret 13, N-3033 Drammen, Norge
06. februar 676515/1965  Flemming Thiemer, Broagervej 21, 6000 Kolding
07. februar 642640/1964  Jens Ole Jørgensen, Lidemarksvej 81 B, 4632 Bjæverskov
08. februar 641779/1964  Arne Stig Andersen, Møllehusene 10, 4295 Stenlille
12. februar 643077/1964  Jan Exendahl, Vestergade 15 F, 9690 Fjerritslev
13. februar 640956/1964  Bjarne Jensen, Vestskoven 40, 9700 Brønderslev
14. februar 593582/1963  Jens Christian Hagen Larsen, Hagestedvej 29, 4532 Gislinge
19. februar 641828/1964  Jens Frede Højris, Fuglebakken 46, 8800 Viborg
22. februar 642926/1964  Kurt Erik Vermundsen, Ålbrosvinget 3, 2730 Herlev
   

70 år   
17. januar NOV 1970  Kjeld Dam Jensen, Veldsparken 50, Ørum, 8830 Tjele
18. januar MAJ 1970  Knud Bistrup Jensen, Færøvej 10, 9800 Hjørring
25. januar FEB 1971  Christen Mathiesen, Stavensbølgade 104, 6440 Augustenborg
27. januar MAJ 1971  Tage Venø Hussak, Ågårdsvej 67, 7480 Vildbjerg
27. januar 73041/1966  Niels Bjørn Klysner, 29 Rosa Street, R5K OY6 Lorette, Manitoba, Canada
30. januar AUG 1972  Niels Sidelmann, Vårvej 34, Vår, 9240 Nibe
24. februar FEB 1970  Hans Kurt Pederen, Bankevejen 39, 4750 Lundby   
   

65 år   
30. januar FEB 1976  Kjeld Fisker, Holtumvej 9, Arnborg, 7400 Herning
27. februar MAJ 1972  Claus Reimann Petersen, Rosenvej 44, 9300 Sæby
   

60 år   
13. januar AUG 1979  Jan Lykke Trædmark Jensen, Hans Jensens Alle 3, 9850 Hirtshals
30. januar NOV 1978  Gert A. Christensen, Riserupvej 12, Egelev, 4840 Nørre Alslev
30. januar AUG 1980  Mogens Bøge Jensen, Gedhøjen 2, Hatting, 8700 Horsens
14. februar MAJ 1979  Lars B. Mattson, Holme Parkvej 188, 8270 Harup

Tillykke til FSF-fødselarer i januar og februar 2020
OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL



16 PROPEL

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. 


