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FSF kalenderen

PROPEL denne gang

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

Bowling

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

Forsiden:
Bedste kammerat augusthold 2019: Daniel Askarabadi Lindum

Deadline næste PROPEL

7/3.................................................................... 23.59.........................bladet@propel.dk

Foredrag

4/2.................................................................... 19.00...................... Værløse-Jonstrup*)
3/3.................................................................... 19.00...................... Værløse-Jonstrup*)

FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 80 ÅR

11/4.......................................................Hele dagen............................... Alle afdelinger

Generalforsamling

4/2.................................................................... 19.00.................................. LA Sydfyn*)
10/2................................................................. 19.00.................................LA Odense*)
12/2................................................................. 19,30................................ LA Thy-Mors
13/2................................................................. 19.30........................... LA Vendsyssel*)
18/2................................................................. 19.00...................... Værløse-Jonstrup*)
19/2................................................................. 19.00..................................... Skrydstrup
19/2................................................................. 20.00...........................LA Skrydstrup*)
20/2................................................................. 19.30.................................. LA Vandel*)
21/2................................................................. 18.00...............LA Nordvestsjælland*)
25/2................................................................. 18.00.......................................... Karup*)
26/2................................................................. 19.00................................ LA Aalborg*)
26/2................................................................. 19.45....................................... Aalborg*)
27/2................................................................. 18.30..................... LA Als-Sundeved*)
28/2................................................................. 18.00.........................LA Kalundborg*)
28/2................................................................. 18.30................................ LA Vestjysk*)

Skydning

3/2 . ................................................................. 19.00........................... LA Vendsyssel*)
2/3.................................................................... 19.00........................... LA Vendsyssel*)
24/3 - landsskydning . ................................. 19.00..................... LA Als-Sundeved*)
31/3 - landsskydning . ................................. 19.00..................... LA Als-Sundeved*)

Deadlines 2020

PROPEL nr. 2 ..................................................
PROPEL nr. 3 ..................................................
PROPEL nr. 4 ..................................................
PROPEL nr. 5 ..................................................
PROPEL nr. 6 ..................................................

lørdag den 7. marts
søndag den 3. maj
tirsdag den 7. juli
søndag den 6. september
fredag den 6. november

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.

Åben Flyverstue

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

Til alle, der modtager PROPEL
Skaf et nyt medlem

Scan QR-koden og kom direkte ind
på formularen på vores hjemmeside,
hvor du kan tilmelde et nyt medlem.
Prøv det!

Husk at meddele adresseændring

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

PROPEL

Stof til PROPEL

Medlemsbladet leveres til PostNord 6 dage før den første hverdag i månederne
februar, april, juni, august, oktober og december.
Aktuel deadline for stof til næste blad oplyses tydeligt på side 2.

Tekst
Send din tekstbehandlingsfil
med 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

udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening.

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
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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 (returneres kun på forlangende)
med post til:
Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Kom med til de velbesøgte generalforsamlinger i Flyvevåbnets Soldaterforening

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

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

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

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

Opfølgning

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

Husk

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

Husk også

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

3

Indkaldelser til ordinære generalforsamlinger 2020
FSF Aalborg

FSF Skrydstrup

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

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

Onsdag den 26. februar kl. 19.45

Onsdag den 19. februar kl.19.00

i Flyvestuen
Forslag og dagsorden: se side 3.

i Merlinstuen
Forslag og dagsorden: se side 3.

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

Lokalafdeling Aalborg

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

Der startes med spisning kl. 18.00 i cafeteriet
Tilmelding 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

Lokalafdeling Skrydstrup

Onsdag den 26. februar kl. 19.00

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

i Flyvestuen
Forslag og dagsorden: se side 3.

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

Onsdag den 19. februar kl. 20.00
i Merlinstuen
Forslag og dagsorden: se side 3.

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

Der startes med spisning kl. 18.00 i cafeteriet
Tilmelding til Larshoest@yahoo.dk eller SMS 21776161
senest den 10. februar
Med venlig hilsen
Lars Høstrup

hos Kjeld Hansen Blågranvej 21, 9800 Hjørring.
Forslag og dagsorden: se side 3.

Lokalafdeling Vandel

Tilmelding til kasserer Kjeld Hansen 40 14 26 32

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

Lokalafdeling Thy-Mors

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

Torsdag den 20. februar kl. 19.30
i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel
Forslag og dagsorden: se side 3.

Onsdag den 12. februar kl. 19.30
i Sjørring Idræts- og kulturcenter,
Hjørnet 2, Sjørring, 7700 Thisted
(Det er i skytteforeningens lokaler i kælderen)
Forslag og dagsorden se side 3

Med venlig hilsen
Knud Larsen

FSF Karup

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

4

PROPEL

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 50-års fødselsdag i november, samt at
deltage i en hyggelig aften med snak og en bid brød til.

Jens Chr. Nielsen

Lokalafdeling Vestjysk

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

Fredag den 28. februar kl. 18.30
på Østerhedevej, 19 6690 Gørding
Forslag og dagsorden: se side 3.

Generalforsamlingen afsluttes med gule ærter med tilbehør og kaffe.
Tilmelding til Lis på 25 12 12 39 senest 8 dage før.
PS. Sæt X i kalenderen 31. marts. Da skal vi til Varde og skyde!

Lis Yttung

Indkaldelser til ordinære generalforsamlinger 2020 - samt 2 dødsfald
Lokalafdeling Als-Sundeved

Lokalafdeling Kalundborg

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

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

Torsdag den 27. februar klokken 18.30

i ”Bøffelkobbelhuset” Bøffelkobbel, Amtsvejen 4, 6400 Sønderborg
Forslag og dagsorden: se side 3.
Tilmelding til Gert 74 48 56 18 eller Chresten 74 45 84 63

Med venlig hilsen
Chresten Møller

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 Odense

Lokalafdeling Nordvestsjælland

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

Mandag den 10. februar kl. 19.00

Fredag den 21. februar kl. 18.00

hos Erik, Sibiriensvej 130, 5300 Kerteminde.
Forslag og dagsorden: se side 3

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

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

hos Erik Jensen, Roskildevej 319,1.sal. 4390 Vipperød
Forslag og dagsorden: se side 3.
Venlig hilsen
Per Wittenhoff

Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig senest den 14. februar
til Erik på tlf. 21 77 30 01.

Ole F. Olsen

Lokalafdeling Bornholm

Lokalafdeling Sydfyn

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

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

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

Tirsdag den 18. februar. kl 19.00
i soldaterstuen på Pedersholm i Frederikssund.
Forslag og dagsorden: se side 3

Efter generalforsamlingen er afdelingen vært ved 3 håndmadder samt
en øl eller vand.
Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig til Kaj Clausen på e-mail
kaicl@webspeed.dk eller SMS på tlf. 26 13 27 91 senest tirsdag den
11. februar.

Kaj Clausen formand.

Elmer Berg-Hansen, Sønder Mosevej 1, 3730 Neksø.
Tlf. 56 48 81 07

Dødsfald

Skifteretten har meddelt forretningsfører Elly Due, at formanden for
lokalafdelingen, Elmer Berg-Hansen, er afgået ved døden.
Æret være Elmers minde.

Elly Due

Dødsfald
Mindeord

Det er med stor beklagelse
jeg må meddele, at vores
mangeårige fotograf Per
Hedesmann ikke er blandt os
mere.
Per var i mange år fotograf
i Flyvevåbnet og var i en
årrække vores fotograf ved
jubilæerne på Værløse og i
Jonstruplejren, men han måtte
for ca. 3 år siden stoppe på
grund af sygdom.
Per modtog vores hæderstegn
i sølv som han blev tildelt for
sit mangeårige arbejde for
foreningen.
Æret være hans minde.

Kaj Clausen
Formand for Værløse-Jonstrup afdeling
PROPEL
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Lokalafdeling Vendsyssel

Lokalafdeling Als-Sundeved

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

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

Skydning med Garderforeningen 2020

Vi er inviteret til præmieskydning i Vendiahallen
Mandag den 3. februar kl.19.00
Mandag den 2. marts kl.19.00
Tilmelding senest den 1. februar og 1. marts til René 23 26 33 49

101 års Mindedag.

Den 11. 11. kl. 11. mindedes afslutningen af første verdenskrig på
kirketorvet ved Sct. Marie Kirke i Sønderborg, hvor mange var mødt
op ved Mindetavlen, for at mindes sognets 192 faldne soldater.
Vi fra FSF var også med på dagen.

Mvh. Eyvin

Lokalafdeling Skrydstrup

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

Fisketur

ved fiskesø i Sønderjylland 2. eller 3. weekend i marts

Sær-udflugt til REGAN Vest

senere på foråret. Se dato på hjemmesiden eller i næste PROPEL.
Ring og hør nærmere om begge arrangementer.
Tilmelding til Larshoest@yahoo.dk eller SMS 21 77 61 61

Med venlig hilsen
Lars Høstrup

101 år WW1

Lokalafdeling Als-Sundeved

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

Første Verdenskrig varede fra 1914 til 1918 og krævede over otte
millioner faldne soldater, heriblandt 5.270 sønderjyder.

Landskydning
tirsdag den 24. marts kl. 19.00 og tirsdag den 31.marts kl. 19.00
Tilmelding til Gert 74 48 56 18 eller Chresten 74 45 84 63

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

2 spændende foredrag
Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19:00

Tirsdag den. 3. marts 2020 kl. 19:00
Finn Sylvest Jensen
beretter om sit liv som pilot i Flyvevåbnet og senere i civil luftfart og
mange andre af de spændende opgaver han har været involveret i.
Sidste tilmelding torsdag den 27. februar.
Møderne er på vores almindelige klubaftener, tag gerne gæster
med. Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet. Vi må max
være 30 personer i Soldaterstuen. Prisen er som vanligt inkl. 3 stk.
håndmadder en øl/vand og kaffe til 50,- kr. Disse to aftener dog plus
20,- kr. pr. deltager til at dække div. omkostninger.
Husk tilmelding til Kaj Clausen kaicl@webspeed.dk eller mobil tlf.
(helst SMS) 2613 2791 med angivelse af antal personer aht. bestilling
af mad! Med et ønske om at vi ses!

Søren Eibak.

PROPEL

Første verdenskrig sluttede 11. november 1918 kl. 11, som var det
tidspunkt som kapitulationen af Tyskland var aftalt med de sejrrige
allierede lande.
Officielt blev det kaldet våbenstilstand, fordi de tyske generaler
skammede sig så meget over nederlaget, men det var en betingelsesløs
kapitulation fra tysk side.
Vi siger tak til HVE 286 Alssund fanekommando og Flyvevåbnets
Soldaterforening for, at I altid er med til at højtideligholde alle
mindearrangementer rundt omkring i hele grænselandet.
Med venlig hilsen Peter Mathiesen, EC

Krigsbarn et godt liv
Per Søgaard fortæller om sin herkomst og de sidste år under
besættelsen, rationeringer, sparsommelighed og rettidig omhu.
Sidste tilmelding torsdag den 30. januar.
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Minde om 101 år siden afslutningen af 1 verdenskrig.
Flyvevåbnets Soldaterforening og HVE 286 Alssund samt andre
HJV-enheder dannede en flot ramme om mindearrangementet i
Sønderborg, da de faldne soldater fra Første Verdenskrig blev mindet
ved mindesmærket på Kirketorvet ved Sct. Marie Kirke i Sønderborg.

Formandens klumme
Kære medlemmer af Flyvevåbnets
Soldaterforening
Indledningsvis skal lyde et godt nytår herfra
– håber I alle slap igennem med øjne, ører og
fingre i god behold og at maveskindet også
holdt til strabadserne.
Juleferien var jo denne gang en af de gode
af slagsen med en næsten tre ugers periode,
hvor man kunne nyde tiden i gode venners
og familiens selskab, og ikke mindst få ladet
batterierne op til det forestående år og alle
foreningens mange gøremål.
Jeg startede traditionen tro igen året med
at deltage i Hendes Majestæt Dronningens
nytårskur, hvor jeg havde fornøjelsen
af at overbringe et godt nytår til hele
den kongelige familie fra Flyvevåbnets
Soldaterforenings medlemmer.
Indlæg til bladet
Lad mig starte, hvor jeg sluttede min seneste
klumme, nemlig med en opfordring til jer
alle om at bidrage med relevant indhold
til bladet og herunder adresserede jeg
også en opfordring til vore gode kolleger
i Flyvevåbnet om at bidrage med aktuelle
indlæg fra enhederne. Som sædvanlig har
Flyvevåbnets chefer også taget positivt imod
denne udfordring og I vil derfor over de
næste numre af Propel kunne glæde jer med
at læse nyt fra enhederne – både dem i kender
i forvejen, men også de nye enheder som er
oprettet de seneste par år. I dette nummer
af Propel er det faktisk en af de nye enheder,
der fortæller lidt om dem selv – nemlig
Operations Support Wing (OSW), der kun
har godt et år på bagen.

1950 - Flyvevåbnets jagerfly Meteor MK4

Generalforsamlinger 2020
Når I læser denne klumme, er afdelinger
og lokalafdelinger i fuld gang med at lægge
sidste hånd på planlægningen af årets
generalforsamlinger, hvor der udover den
formelle agenda og den traditionelle middag
også tildeles medlemskabsmedaljer og
-diplomer til vore medlemmer. I år uddeles
der i alt 103 medaljer og diplomer og ret
usædvanligt er der i år stort set lige mange af
hver slags, men også en god håndfuld 60-, 65
og 70 års jubilarer.
Synliggørelse af Flyvevåbnets
Soldaterforening
Som nævnt i referaterne fra
seneste Hovedbestyrelses- og
Repræsentantskabsmøde, har vi nogle gange
drøftet mulighederne for at synliggøre vores
forening gennem deltagelse i et bredt udvalg
af arrangementer og aktiviteter – både de
større centrale arrangementer, men også
de lokale og mindre arrangementer. Dette
fortsætter vi selvfølgelig også med i 2020,
hvor en af de første muligheder var deltagelse
og taletid på flyvevåbnets nytårsparoler.
Hvorvidt dette også blev udnyttet af vore
afdelings- og lokalafdelingsformænd derude,
har jeg i skrivende stund ikke modtaget
tilbagemeldinger på, men det vil i alle tilfælde
være en mulighed vi vil forsøge at gøre til en
fast tradition fremover.
Mærkedage 2020
Hvert år har jo sine højdepunkter og
mærkedage, og det gælder selvfølgeligt også
2020, hvor Flyvevåbnets Soldaterforening
naturligvis deltager i markeringen af Hendes
Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag,
markering af 100 års dagen for genforeningen
i Sønderjylland samt ikke mindst
Flyvevåbnets 70 års fødselsdag i oktober.

Fest i vores egen forening
Jeg vil da bestemt heller ikke undlade at gøre
opmærksom på en anden rund fødselsdag,
nemlig Flyvevåbnets Soldaterforening, der
jo i april måned også kan fejre sin 80-års
fødselsdag.
Hovedbestyrelsen har valgt at følge mønsteret
for tidligere markeringer af runde fødselsdage
i foreningen ved ikke at bruge ressourcer på
at markere dagen med et storslået centralt
og dyrt arrangement, men i stedet at tildele
afdelingerne et passende beløb til markering
af dagen derude lokalt hos medlemmerne.
Med ønskerne om nogle gode
generalforsamlinger og masser af relevante
drøftelser til gavn for den fortsatte udvikling
af Flyvevåbnets Soldaterforening.
Leif G

2020 - Flyvevåbnets jagerfly på fyrreogtyvende år - F-16
Fotos: Forsvarsgalleriet
PROPEL
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Nyt fra hovedbestyrelsen
Referat

Hovedbestyrelsesmøde den 16. november 2019
Ryes kaserne, Fredericia
Deltagere:
LF Leif Giebel, LNF Helge Hoff, Kaj Clausen, Leif Pedersen, Henning
Halkjær, Elly Due
Udvalg: Arne Slej, Finn Schjoldager, Knud Bisgaard og Ernst
Kronvold.
Formanden havde udsendt følgende agenda for mødet.
1. Velkomst og gennemgang af agenda
2. Referat fra repræsentantskabsmødet 2019
3. Danske Soldaters og Marineforeningers Fællesråd, 		
opdatering
4. Drøftelser af ”arvtagere” til nøglepositioner i FSF
5. Evaluering af soldaterjubilæerne.
6. FSF-deltagelse ved forskellige arrangementer på 		
flyvestationer ved paroler etc.
7. Prissætning af FSF-effekter
8. Input til Propel
9. Indkommende forslag til drøftelse
10. Eventuelt.
1: Velkomst
Landsformanden Leif Giebel bød velkommen og bød på kaffe
og rundstykker. Man enedes om den udsendte dagsorden. Lidt
besværligt at få mødelokale til dette møde, da både veteranhjemmet
og Soldaterhjemmet var optaget. Derfor er vi nu her på kasernen.
2: Referater
Elly stillede spørgsmål om, hvordan HB er sammensat.
Det står i vedtægterne, men Håndbogen er ikke opdateret med den
rigtige deltagerliste. Helge får det præciseret i håndbogen.
3: DSM
Leif orienterede lidt om ændringerne.
Der er kommet en ny formand, KK Svend Engstrøm, samt en ny
sekretær, Søren Konradsen fra Marineforeningen.
Kaj møder op i stedet for Leif til næste møde, da Leif er forhindret.
Man har møde med Forsvarschefen den 5/12, hvor forskellige emner
tages op.
4: Arvtagere til nøglepositioner i FSF
Vi skal diskutere, hvordan vi sikrer arvefølgen af nøglepositioner
i foreningen, således at vi kan køre videre selvom én skulle falde
fra i utide. Det er vigtigt, at man overvejer ude i foreningerne og
bestyrelserne og udvalgene, hvordan man finder sin arvtager.
Ernst har lavet et skriv om sine tanker hermed, som vi læste igennem
og kommenterede ud fra.
Konklusionen på drøftelserne blev, at afdelingsformændene tager det
med hjem og drøfter med respektive lokalafdelinger
5: Evaluering af soldaterjubilæerne.
Formændene fra afdelingerne fortalte om, hvordan man afholder
jubilæerne de forskellige steder.
Man har indstuderede rutiner, som fungerer fint nok. Udgifterne
varierer lidt de forskellige steder, da der er forskellige faciliteter, men
ellers er såvel økonomi, indhold og rammer sammenlignelige.
Arne præsenterede nogle statistikker over årets jubilæer,
indeholdende såvel antal jubilarer samt aldersfordelingen mellem
disse. Det er foruroligende, at der er så få 25 års jubilarer.
Der var lidt problemer med forsendelse af nålene til Skrydstrup.
8
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Posten svigtede men Arne fik i hast afsendt nye, der lige ankom til
tiden. Økonomien er dog forbedret væsentligt mht. jubilæerne.
6: FSF-deltagelse ved forskellige arrangementer på flyvestationer
ved paroler etc.
Leif har aftalt med cheferne på flyvestationerne, om vi kunne få lov til
at tale til de fastansatte ved f.eks. nytårsparoler og lignende og fortælle
dem om FSF. Det har de accepteret, så det er op til os at finde en form,
hvor vi kan præsentere FSF på.
Ernst har lavet en tale til de hjemsendte og/eller fastansatte
ved AFTC, som han læste op. Den kan vi bruge i de andre
afdelinger til f.eks. nytårsparole. Det er nu op til formændene eller
lokalformændene at arbejde videre med oplægget fra Ernst og få lavet
et oplæg, der evt. kunne præsenteres ved årets paroler. Da Jonstrup
ikke har en flyvestation, må de finde en anden lejlighed.
7: Prissætning af Effekterne
Effekter er ikke en pengemaskine i den forstand. Det er mere en
service og reklame for vores medlemmer og forening. Kaj foreslog, at
man kunne afskrive nogle af de ældste effekter. Hellere tjene lidt på
dem end, at man brænder inde med det hele. Udgiften til trykningen
af logo på T-shirtene og muleposer kunne overføres til driften i stedet
for at blive lagt til indkøbsprisen. Det koster lidt af overskuddet, men
det bliver nemmere at sælge dem. Knud og Elly laver nye prislister til
næste regnskabsår.
8: Input til Propel
Kaj foreslog, at man kunne finde noget gammelt stof og fylde i,
når der er for lidt stof til Propel. Tidligere artikler kunne sagtens
genoptrykkes, hvis de er interessante nok. Leif vil også prøve at finde
noget stof og har skrevet til Flyvevåbnets chefer, der har svaret positivt
tilbage.
9: Indkommende forslag til drøftelse
a: FSF-støtte til veteranhjem.
Vi opsiger medlemskabet af støtteforeningen til veteranhjemmet
i Aalborg. Det giver ingen mening, kun at støtte et enkelt hjem.
Desuden har de efterhånden penge nok.
b: Ny PC
Elly vil gerne have en ny PC til hendes regnskab og arkiver. Hun har
fået et tilbud på en Lenovo bærbar til 5000,- kr. Hun bevilges pengene
til at købe en ny PC. Det overvejes at få installeret programmet
Windows 365, der løbende opdateres.
c: Menige:
Kaj har været til møde i fonden ”Soldatens og Orlogsgastens Fond”.
Der er næsten ingen penge tilbage. Der er kun 1900, til uddeling til de
menige ved hjemsendelse. Man spæder til fra FSF, så der kan uddeles
2500,-kr. pr. hjemsendelseshold
d: Elly: Hvordan får vi de unge menige til at melde sig ind i
foreningen.
Man kan tilbyde dem et års medlemskab. Elly finder ud af, hvor meget
det vil koste.
Vi starter ved hjemsendelsen af februar-holdet 2020 i Karup.
10: Eventuelt.
a: FSF fylder 80 år i 2020.
Hvordan markerer vi det? Der er opsparet 53.000, - kr. i en fond,
som vi kan bruge lidt af. Vi tildeler 5000,-kr til hver af afdelingerne
og lade dem stå for markeringen. Send kontonr. til Elly efter nytår.
Lokalafdelingerne kan ansøge deres hovedafdeling om tilskud, når de
efterhånden har lokalt jubilæum.
b: Henning:
Han vil gerne lade være med sende medaljer til dem, der ikke viser

Får du heller ikke PROPEL?
interesse for dem. Det synes vi er helt ok, da de er ret dyre. Medaljerne
går så tilbage til formanden.
c: Dybbøldagen 2020.
Hjemmeværnet har udsendt en fin indbydelse til markeringen af
100 året for den selvejende institution Dybbøl Mølle. Det er op til
afdelingerne, om de vil deltage.
d: Arne:
Hvordan med handicaphjælpere til jubilæerne? Hovedbestyrelsens
holdning er, at de skal betale på lige fod med alle andre.
e: Elly gennemgik nogle medlemstal.
Vi har mistet 45 i år til d.d. Vi er i dag 1489 medlemmer. Hun får
desværre stadigvæk mange spammails ved indmeldelsesblanketten på
hjemmesiden. Hun udsender Propel til de deltagende jubilarer, der
ikke er medlemmer og opfordrer dem til at melde sig ind.
f: Booking af lokaler på FSN.
Leif Pedersen: Der er komplet umuligt at booke mødelokale på
flyvestationerne med deres online system. Der skal både ordrenr. og
MA nr. til. Det har vi normalt ikke mulighed for.
Leif Giebel har skrevet til vores kontaktperson ved FES for at få ham
til at lave proceduren om, så at vi, der er udenfor systemet, også kan
booke lokaler.
Referent: Helge Hoff

Værd at bemærke
Hvem læser referater?

Sikkert ikke alle. Men i referatet fra det seneste hovedbestyrelsesmøde
er der et par ting, der henvender sig til alle medlemmerne og især til
de valgte tillidsfolk i afdelinger og lokalafdelinger.
Vedrørende punkt 4
En væsentlig del af soldaterforeningens bestyrelsesmedlemmer hører
aldersmæssigt til i gruppen af 40- og 50-årsjubilarer.
Statistikker viser en derfor voksende risiko for, at vi pludseligt forlader
vores tillidspost ved naturlig afgang, og det kan sætte den berørte
bestyrelse i en kattepine, hvis den ikke har forberedt sig på hændelsen.
Derfor anbefaler hovedbestyrelsen at emnet afløsere kommer på
dagsordenen ved bestyrelsesmøder overalt i soldaterforeningen.
Vedrørende punkt 7
Fra gammel tid kaldes de reklameartikler, som Knud Bisgaard sælger i
sin butik, effekter. Nogle af dem går ikke ligefrem som varmt brød, og
effektudvalget har derfor ønsket at nedsætte de mest himmelråbende
priser. På PROPELs bagside og på www.propel.dk kan du konstatere,
at alle priser nu er i et mere rimeligt leje, fordi hovedbestyrelsen har
vedtaget at omkostningerne ved påføring af FSF-logo på effekterne
tages fra reklamebudgettet og ikke lægges på salgsprisen.
Vedrørende punkt 10a
Hovedbestyrelsen tager det for givet, at alle medlemmer vil være med
til at fejre at Flyvevåbnets Soldaterforening bliver 80 år den 11. april.
I stedet for en enkelt fest et eller andet sted i landet med begrænset
deltagerantal vedtog man derfor at stille et ekstraordinært beløb til
rådighed for afdelingerne til hjælp til individuelle arrangementer på
festdagen, der i øvrigt falder på påskelørdag, hvilket nogle sikkert
finder meget heldigt, og andre det stik modsatte.
Men nu kan hver afdeling vælge den dag, de finder passende.
Se i referatet hvordan I får pengene.

Dybt frustreret har jeg sendt nedennævnte læserbrev til nogle
dagblade. Om det er bragt, ved jeg ikke, men helt forventeligt har der
ikke været nogen reaktion fra postvæsenet.
Man føler sig lige så handlingslammet som en australsk brandmand.
Er der flere medlemmer, der har været udsat for det samme?

Foreningsmorderen PostNord
Et medlemsblads redaktør modtager ikke bladet.

Postvæsenets manglende service dræber foreninger.
6 gange om året – senest den sidste dag i ulige måneder – skal
Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemsblad PROPEL leveres af
PostNord i min postkasse. Men de seneste 2 numre, oktober og
december, har jeg ikke modtaget.
Når jeg klager til PostNords Kundeservice pr. e-mail, svarer de efter en
uges tid:
Tak for din henvendelse.
Såfremt du vil reklamere over eventuel forsinkelse eller lignende i forhold
til medlemsblade, så skal du henvise dig til afsender. Alt reklamation går
igennem afsender.
Du ønskes en dejlig dag.
Foreningens forretningsfører kontrollerede, at min adresse står
korrekt i kartoteket, og trykkeriet meddelte, at den er videresendt til
det firma, som distribuerer PROPEL.
Den flinke forretningsfører kuverterer derefter et eksemplar, og
betaler PostNord yderligere 10 kroner for at udbringe bladet – som jeg
i øvrigt modtog 10 dage efter afsendelse.
Postvæsenet fik bladet til tiden
Postvæsenet betinger sig 3 dages leveringstid ved udbringning af
medlemsblade, men allerede den 26. i udgivelsesmåneden fik jeg
kommentarer til bladet fra nogle af læserne.
Det beviser, at etaten har modtaget rettidigt.
Som PROPELs redaktør er det naturligvis rart for mig at vide, men
det er på samme tid frustrerende, at jeg ikke kan stole på PostNord.
Jeg håbede, at jeg var en enlig svale, men midt i december ringede et
mangeårigt medlem og sagde, at han også manglede bladet, som han
meget gerne vil have, fordi han er nævnt i dette nummer på grund af
sin 95-års fødselsdag.
Hvad gør man
PROPEL er medlemmernes eneste håndgribelige bevis for, at deres
soldaterforening eksisterer.
Men hvis den årlige kontingentopkrævning er alt, hvad de hører fra
foreningen, betaler de sikkert ikke.
Og så dør Flyvevåbnets Soldaterforening.
Med venlig hilsen
Ernst Kronvold Frederiksen
64-års jubilar/redaktør PROPEL

Ernst
PROPEL
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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

Soldaterjubilæum

Lørdag den 28. september afvikledes afdelingens traditionsrige
soldaterjubilæum.
Da vi ikke mere kan bruge de vante lokaler i Værløse og Jonstrup,
foregik det denne gang i festsalen på vores Flyverstues adresse,
Pedersholm i Frederikssund.
Kl. 8 startede vi med en solid morgenbuffet, hvor man kunne lægge en
god bund før dagens øvrige begivenheder.
Afdelingens ”Drenge og Mandskor” sang for til en speciel udgave af ”I
Østen stiger solen op”, og så var der lige tid til at strække benene.
Kl. 10 stod uddeling af årgangsemblemer til de fremmødte jubilarer på
programmet.
Næstkommanderende på Flyvevåbnets Officersskole, MJ. Peter
Sparholt, forestod uddelingen, og hoffotograf Allan Kristiansen
fotograferede og tilbød senere deltagerne fotos eller en CD med
dagens begivenheder.
Efter en lille pause gav major Sparholt en fin briefing om de store
ændringer, der sker i vores gode gamle Flyvevåben, herunder den
meget omtalte udskiftning af F16 til F35. Stor tak til ham og SSG Kim
Trampedach for at komme og give dagen en oplevelse af, at vi ikke er
helt glemt selv uden en flyvestation i vores nuværende område.

De 3 65 års jubilarer

- og de 8 60 års jubilarer

Kl. 13 bød bestyrelsen igen på en velassorteret buffet, nu med forret,
laks og Husarsteg. Snakken gik på kryds og tværs over bordene så
stemningen var helt i top. Dagen afsluttedes med en god kop kaffe.
Vi i bestyrelsen håber, at alle havde en god og oplevelsesrig dag, selv
om vi ikke kunne fremskaffe en Flyvestation. Det er også vores håb, at
nogle af de fremmødte, som ikke tidligere har besøgt vores Flyverstue,
vil komme til vores klubaftener den første tirsdag i måneden kl. 19.
Husk tilmelding til Kaj Clausen af hensyn til bestilling af mad.
Det koster 50.00 kr. for 3 Stk. håndmadder og en øl/vand og kaffe.
Følg med på vores hjemmeside www.fsfvaer.dk og i PROPEL.

plus de 7 50 års jubilarer

En flyverhilsen fra Søren Eibak.
(Forkortet af red.)

FSF Nytårskur

Flyverstuen på Pedersholm i Frederikssund dannede igen i år ramme
om vores traditionsrige Nytårskur, hvor afdelingens medlemmer med
ledsagere i deres fine garderobe kunne ønske hinanden et godt og
lykkebringende nytår!
Det er med stor glæde at bestyrelsen og dens trofaste hjælpere igen
kunne stable et flot, hyggeligt og velsmagende frokostbord med øl,
vand og en ”enkelt” snaps på benene for de 25 tilmelde deltagere.
Det blev en god eftermiddag med højt humør og en hel del
velmenende mobning, som jo ellers ikke er velset (men det ville sgu’
være kedeligt uden) blot det ikke er ondskabsfuldt og det var det
selvfølgeligt ikke! Der blev også drukket adskillige kopper kaffe og
serveret småkager, nogle af dem havde ovenikøbet chokolade på!
Tak for en god dag og et ønske om et Godt Nytår til alle afdelingens
medlemmer.
Vi ser forhåbentlig mange af jer til de kommende klubaftener, gerne
med gæster til de næste i februar og marts, hvor der er spændende
foredrag. Se omtaler på hjemmesiden og her i PROPEL.
Med venlig flyverhilsen
Søren Eibak.
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Operations Support Wing – Én enhed trods forskellighed
Til PROPELs serie af artikler fra Flyvevåbnets Wings har chefen for
Operations Support Wing, oberst Palle Nedergaard Mikkelsen og
OSW CH-O, OL Jannik Skov sendt dette indlæg.

OSW logo

Det summer af liv på gangene i
Operations Support Wing, og
bevæger man sig en tur rundt
i hovedbygningen i Karup,
møder man en mangfoldig og
engageret medarbejdergruppe.
Medarbejdere med hver deres
speciale, som tilsammen løser
et bredt opgavekompleks for
Flyvevåbnet.

OSW har nu været i gang i et år, og det er på tide at reflektere over
processen og se fremad i 2020.
OSW rummer mere end 18 specialer, men kort skitseret er OSW
Flyvevåbnets operationsstøttewing og opstiller bl.a. enheder
som Tactical Support, Air Base Support, Mission Support, Wing
Reserve og Flyvevåbnets Administrative Fællesskab. Den røde tråd
er beskyttelse af Flyvevåbnets fly og besætninger og hertil evnen
til at støtte med bevogtningsstyrker og administrativ support,
hvilket betyder at medarbejdere i OSW skal kunne deployere med
Flyvevåbnets enheder.
Sideløbende har Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (FAF)
investeret mange ressourcer i at etablere helt nye administrative
processer. De havde masser af erfaring at trække på.
Udfordringen lå i at beslutte, hvilke processer der var de bedste i
Flyvevåbnet (Best Practice). Derfor gennemførte FAF besøg på alle
Wings med henblik på erfaringsudveksling, hvilket har resulteret i en
effektiv portal, som nu bygger på Best Practice fra alle FLV Wings, og
som konstant udbygges med nye værktøjer.
En anden væsentlig udfordring har været at få OSW rettidigt
inddraget i planlægningen af Flyvevåbnets bidrag til internationale
operationer, fordi vi har en aktie i hvert enkelt FLV-bidrag - lige fra
Cyber Defense foranstaltninger til administrativ støtte.
Vi holder derfor løbende tæt kontakt til Flyverkommandoens
projektofficerer inden for den Operative Planlægnings Gruppe
(OPG) med henblik på, at OSW løbende involveres i planlægningen
af internationale operationer.

Da jeg tiltrådte stillingen som chef for Operations Group, havde
jeg en kort overdragelsesforretning med min forgænger, som sagde:
”Velkommen, der er ingen behov for overdragelse mellem os to, alle
opgaver i vores gamle myndighed er afsluttet, og OSW er en helt ny
enhed. Så du kan starte på et blankt papir”.
Og det gjorde vi så. Med tilgang af kapaciteter fra Helicopter Wing,
Flyvevåbnets Taktiske Stab og Air Force Training Centre blev de
største udfordringer for OSW i det forgangne år at etablere nye
processer for driften af vores mange bidrag til en samlet niveau III
myndighed.
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Af CH-O OL Jannik Skov (NAK)
Fotos: Flyvevåbnet

Holdets bedste kammerat
De værnepligtige på august-2019holdet blev hjemsendt fra OSW i
Karup den 29. november.
Da formanden for PR-udvalget
Ernst Kronvold skulle uddele
soldaterforeningens gave til den
soldat som holdet havde udpeget
som bedste kammerat, benyttede
han lejligheden til at slå er slag for
Flyvevåbnets Soldaterforening.
Jeg tror, I sidder og tænker – ham deroppe har da vist aldrig været
soldat, i hvert fald ikke i Flyvevåbnet. Det er han for gammel til.
I har næsten ret. Jeg var soldat i Flyvevåbnet i 1950’erne, men er født i
det år, hvor Flyvevåbnets Soldaterforening blev oprettet,
og det var 10 år før, Flyvevåbnet blev oprettet.
I 1912 oprettede forsvaret nemlig Hærens Flyvetropper og Marinens
Flyvevæsen, og nogle af de soldater, der gjorde tjeneste i de enheder,
blev så gode kammerater, at de besluttede, at deres venskab fortjente
at blive holdt vedlige, efter at de blev hjemsendt. Og så stiftede de
Flyvetroppernes Soldaterforening den 11. april 1940.

Alene i vores første år har vi udsendt flere bidrag til Afghanistan inden
for Mentor Aerial Port operations (MAPO) og Military Working Dog
(MWD) og et sprængstofhundebidrag til støtte for bevogtningen
ved Kabul lufthavn. I november udsendte OSW sit første Fly Away
Security team og et bevogtningsbidrag til støtte for det danske C-130J
bidrag til Mali.
På den hjemlige front har vi også gang i planlægningen af opgaver
i krise og krig. Chefen for OSW har som ”appelsinen i sin turban”
fået opgaven som garnisonskommandant på Flyvestation Karup og
dermed ansvaret for at kunne yde host nation support til potentielle
forstærkningsstyrker til NATO.

Opstarten af en ny myndighed kræver hårdt arbejde og processen
er lang. Derfor har vi ikke bare fokus på opgaveløsningen, men også
på det hele menneske. Vi har derfor opprioriteret vores sociale
aktiviteter såsom sommerfest, julefrokost og fælles morgen løb. Senest
fik vi besøg af en ekstern foredragsholder, som kom med et sjovt og
spændende indspark om samarbejde og kommunikation.
I 2020 retter vi fokus mod træning af staben og eskadrillernes
chefer. Det drejer sig om repetition inden for overvejelser og
befalingsmetodik rettet mod indsættelsen af vores forskellige
kapaciteter. Formålet er at skabe bedre forståelse for eskadrillernes
operative vilkår og uddannelsesmæssige krav, således at staben
fremover er klædt på til at udføre kontrol og rådgive Flyvevåbnets
chefer i anvendelsen af vores mangeartede kapaciteter. Det vil også
øge staben og vores egne chefers synlighed ude ved enhederne
og dermed skabe grobund for en sund og faglig dialog. Fokus på
opgaveløsning og det hele menneske vil samlet set styrke vores
korpsånd og gøre OSW til én samlet enhed, på trods af vores
forskelligheder.

Nu, næsten 80 år senere har Flyvevåbnets Soldaterforening stadigvæk
det samme formål, nemlig at vedligeholde soldatertidens venskaber.
Og derfor belønner foreningen den af jer, som I selv har valgt som den
bedste af alle jeres kammerater på augustholdet 2019.
Og netop på grund af det formål, synes jeg også, at I skal blive medlem
af Flyvevåbnets Soldaterforening
Nu snakker jeg ikke kun til jer, der skal hjemsendes. Jeg snakker også
til jer, der fortsætter i Flyvevåbnet! Og til alle jer, der allerede arbejder
i Flyvevåbnet. Alle I, der går rundt herinde med vinkler og buer og
streger og hvad det ellers hedder på ærmer og skuldre.
Hvis I ikke er medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening, synes jeg I
skulle blive det. For der hører vi hjemme - allesammen!
Alle vi, der er, eller har været i Flyvevåbnet.
Jeg ved godt, at nu har I Facebook og Instagram og Twitter og hvad
det hedder alt sammen. Men dér kan man jo ikke se en god kammerat
i øjnene igennem et ølglas. Det kan vi i Soldaterforeningen ved de
arrangementer, alle afdelingerne over hele landet laver.
Og vi har også en facebookside, - den hedder flyversoldater,
- vi har en hjemmeside, - den hedder www.propel.dk
– vi har et medlemsblad, - det hedder PROPEL,
- og jeres bedste kammerat kommer på forsiden af det næste nummer!
Det var så reklamerne. Nu kommer det væsentlige. Hvem er så den
bedste soldaterkammerat på det her hold? Jo, I skrev sådan her til mig:
Han siger selv, at han ikke er den bedste soldat, men alle vi andre ved, at
han er den bedste kammerat, fordi han altid er klar til at hjælpe andre og
sprede godt humør blandt os alle.
Han spørger altid alle og enhver, om vi har det godt, og er god til at snakke
med os, hvis han observerer problemer.
Han er meget empatisk og sætter altid andres behov før sine egne.
Hans omsorg for alle bidrager til fællesskabet og gør, at vi føler os
hjemme på kasernen. Han er bare en kammerat og humørspreder, som er
uundværlig for delingen, ja for hele holdet.
Jeg vil gerne hilse på Daniel Askarabadi Lindum.
Daniel modtog med stolthed foreningens påskønnelse af titlen,
- et Leatherman Wingman multiværktøj.
PROPEL
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Bliv medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening eller skaf et nyt medlem!
Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF)
er stiftet den 11. april 1940 og er foreningen for nuværende og
forhenværende tjenstgørende i
Flyvevåbnet, Flyverhjemmeværnet
og Tjenestekorpsets ”blå enheder”
FSF’s 4 afdelinger dækker hele Danmark
FSF Aalborg afdeling dækker Region Nordjylland
FSF Karup afdeling dækker Region Midtjylland
FSF Skrydstrup afdeling dækker Region Syd
FSF Værløse-Jonstrup afdeling alt øst for Storebælt
12 lokalafdelinger varetager den direkte kontakt til medlemmerne driver flyverstuer, arrangerer møder, skydning, udflugter, spændende
foredrag og meget mere som medlemmerne ønsker.

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

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

E-mail: ________________________________________

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

Evt. soldaternr.: ___________________________________

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

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

Landsskydning 2020
I første kvartal af 2020

afholdes der som sædvanligt
landsskydning på 15 meter indendørsbane.

Prisen for deltagelse

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

Der konkurreres om følgende fornemme titler:

Individuelle skydninger:
Landsskytte 		
Landsskytte		
Veteranlandsskytte
Veteranlandsskytte

Holdskydninger:
Landsskyttehold 		
Landsskyttehold		
Veteranlandsskyttehold
Veteranlandsskyttehold

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

bedste herrehold med skytter under 55 år
bedste damehold med skytter under 55 år
bedste herrehold med skytter over 55 år
bedste damehold med skytter over 55 år

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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Tillykke til FSF-fødselarer i marts og april 2020
OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL
95 år			
30. april
404/1946		
90 år			
28. marts
1158/1950		
85 år			
08. marts
207873/1954		
09. marts
288814/1956		
11. marts
362936/1958		
12. marts
251564/1955		
16. marts
246174/1955		
16. marts
249636/1955		
22. marts
246322/1955		
28. marts
246159/1955		
11. april
246466/1955		
80 år			
01. marts
449232/1960		
02. marts
450707/1960		
14. marts
478230/1960		
06. april
432745/1959		
11. april
490078/1961		
11. april
291356/1956		
17. april
449498/1960		
26. april
428718/1959		
75 år			
04. marts
642395/1963		
09. marts
728248/1966		
11. marts
642245/1964		
15. marts
597481/1963		
17. marts
597358/1963		
19. marts
641581/1964		
21. marts
640647/1964		
24. marts
654770/1965		
26. marts
643184/1964		
05. april
641746/1964		
06. april
642712/1964		
08. april
642743/1964		
17. april
662631/1965		
17. april
APR 1969		
20. april
557613/1962		
21. april
678390/1965		
23. april
677828/1965		
24. april
728579/1966		
29. april
676413/1965		
30. april
676651/1965		
70 år			
20. marts
MAJ 1972		
05. april
MAJ 1970		
09. april
AUG 1970		
65 år			
01. marts
MAJ 1973		
14. marts			
21. marts
FEB 1975		
24. marts
MAJ 1977		
31. marts
AUG 1974		
16. april
MAJ 1976		
60 år			
01. marts
APR 1980		
04. marts
NOV 1979		
17. marts
FEB 1981		
31. marts
MAJ 1982		
50 år			
29. marts
AUG 1991		
15. april
AUG 1990		

Kai Bjørn, Bernhard Bangs Allé 9, 4. th., 2000 Frederiksberg			
Harry Christensen, Hundens Kvarter 21, 2750 Ballerup			
Erik Nilsson, Falkevej 17, 3400 Hillerød
Jørgen Berg Poulsen, Lindehøjvej 15, 3460 Birkerød
Bent Sehested Hansen, Orionvænget 10, Pårup, 5210 Odense NV
Erik Lund, Saltum Allé 17, 2770 Kastrup
Ole S. Lindholdt, Glentevænget 3 A, 6760 Ribe
Aage Peder Ørving Olsen, Birkebakkerne 38, 3310 Ølsted
Holger Christensen, Tviskjær 21, Tilsted, 7700 Thisted
Chresten Peter Christensen, Traneholmvej 2, Bovrup, 6200 Aabenraa
Karl Børge Andersen, Levysgade 25, 3. lejl. 4, 8700 Horsens			
Harald Andersen, Norgaardsvej 74, 1, 7800 Skive
Viggo Jakob Henriksen, Havdrupvej 13, 4623 Lille Skensved
Finn Antonsen, Svenstrupvej 103, Skt. Klemens, 5260 Odense S
Per Thorsten Pedersen, Kühls Allé 10, 7800 Skive
Benny Larsen, L. C. Münsters Vej 7, 9900 Frederikshavn
Erik Gjedde Hviid, Løvegade 60 C, 4200 Slagelse
Per Klintrup Bech Nielsen, Stævnen 46, 1. tv., Ertebølle, 7100 Vejle
Egon Børge Andersen, Frederiksværkvej 4, 3600 Frederikssund			
Ole Kirkegaard, Rossinisvej 14, 7400 Herning
Povl Arne Høier, Jeppe Aakjærs Vej 4, 6100 Haderslev
Mogens Christensen, Slottet 1, 3480 Fredensborg
Jørgen Linnemann Jensen, Alrøvej 326, Alrø, 8300 Odder
Ebbe Ravn, Bakkekammen 22, 2700 Brønshøj
Anders Hygum Olsen, Hovvej 100 E, 8370 Hadsten
Leif Johansen, Hyttfallsvägen 43, 69152 Karlskoga, Sverige
Kaj Møller, Mimersvej 25, 8800 Viborg
Viggo Sindal Kristensen, Hobrovej 220, Gravlev, 9520 Skørping
Knud Langsig Pedersen, Sofievej 13, Sig, 6800 Varde
Holger Kjeldsen, Østre Allé 1 A, st. th., 7330 Brande
Søren Peter Vestergaard, Sognegårdsvej 43, Sjørslev, 8620 Kjellerup
Erik Olsen, Trøllundsvej 2, 7250 Hejnsvig
Bjarne Stig Kenbo, Vadstjernevej 47, 4600 Køge
Holger Søndergaard, Pedersmindevej 20, 8600 Silkeborg
Erik Jensen, Frederiksberg Have 19, 4180 Sorø
Jens Jørgen Jensen, Ørstedvej 21, 7500 Holstebro
Jens Ernst Jensen, Bakkedraget 32, 4230 Skælskør
Jørn Poul Andersen, Åbjergvej 18, 6560 Sommersted
Evald Fihl Jensen, Venusvej 15, Brejning, 7080 Børkop			
Erik Lindvig Jensen, Ugletoften 215, Højby, 5260 Odense S
Karsten Schultz, Glentevej 20, Nørhalne, 9430 Vadum
Hans Kristoffer Christensen, Badstuegade 12 A, st. th., 6100 Haderslev			
Steffen Barfoed, Dyssebakken 51, 6500 Vojens
Lissi Marie Nielsen, Vandværksvej 7, 4440 Mørkøv
Lars-Ebbe Vilsen, Stoklundvejen 11, Byrum, 9940 Læsø
Per Ekvall, Stenbukken 20, 3650 Ølstykke
Niels Aksel Andersen, Ryvejen 39, Hårby, 8660 Skanderborg
Leif Bartholin Maduro Tuxen, Stuebjerggaardsvej 2 A, 3220 Tisvildeleje			
Thøger Uffe Søndergaard Jensen, Højgade 1, 7490 Avlum
Jørgen Høgh Andreasen, Dolevej 29, Gummerup, 5620 Glamsbjerg
Keld Børge Christensen, Assenbækvej 61, V. Hjermitslev, 9700 Brønderslev
Robert Aries Jessen, Sejersvej 35, Rinkenæs, 6300 Gråsten			
Kenneth Baagøe Rasmussen, Bobjergvej 24, Lunde, 5771 Stenstrup
Anders Rex, Strandhøj 6, Strandhuse, 6000 Kolding
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Glæd dig selv eller en soldaterkammerat med en FSF-gaveartikel
Kan købes i din afdeling eller i Kiosken på www.propel.dk, hvor der er flere varer
Vejledende pris eksklusiv eventuel fragt

Nøglering med indkøbsvognpolet

15,- kr.

Slipsenål

65,- kr.

Pennesæt

75,- kr.

Glas øl, rød, hvid, cognac: 39,- kr.

Dram: 15,- kr.

Kaffekrus

45,- kr.

Keramikkrus

200,- kr.

Blazermærke

40,- kr.

Slips

100,- kr.

Karaffelsæt i gaveæske

295,- kr.

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

90,- kr.

Pilotskjorte, hvid el. blå, S,M,L,XL,XXL

150,- kr.

Poloshirt, S,M,L,XL,XXL

200,- kr.

Cap, fleksibel

45,- kr.

Mulepose, tryk for og bag

50,- kr.

Regnjakke, S,M,L,XL,XXL

150,- kr.

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

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

www.propel.dk - Facebook.com/flyversoldater - E-mail: fsf@propel.dk
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