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FSF kalenderen

PROPEL denne gang

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

Deadline næste PROPEL

4/5.................................................................... 23.59.........................bladet@propel.dk

Generalforsamling

9/4.................................................................... 18.00.........................LA Kalundborg*)
21/4................................................................. 19.00................................. Skrydstrup*)
21/4................................................................. 19.00...........................LA Skrydstrup*)
22/4................................................................. 19.30.................................. LA Vandel*)
23/4................................................................. 19.00................................ LA Vestjysk*)
27/4................................................................. 19.00...................... Værløse-Jonstrup*)

Forsiden - Genbrug På grund af Corona-pandemien sker der så lidt
i vores forening, at afdelingerne ikke har noget at skrive om. - Derfor

Deadlines 2021

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

tirsdag den 4. maj
fredag den 9. juli
mandag den 6. september
lørdag den 6. november

Redaktionen er stoffri

Den årelange dans med Corona har
sandelig medført en masse bøvl.
Alle landets foreninger har ikke kunnet
gennemføre de sædvanlige arrangementer
og Flyvevåbnets Soldaterforening har
kun haft kontakt med medlemmerne via
hjemmesiden og medlemsbladet.
Som PROPELs redaktion har jeg
gennemrodet gamle numre for at finde
artikler, der kunne tåle genudsendelse
ved eventuel stofmangel, men det lager
er faktisk brugt op med de seneste numre
af bladet. Så nu er jeg stoffri. Derfor udsender jeg denne efterlysning.
Skriv til din soldaterforenings medlemsblad
Til februarnummeret havde 2 medlemmer indsendt en beretning både
om deres tid i Flyvevåbnet og årene derefter.
Den slags er altid interessant at læse, og når vi mødes til jubilæer og
lignende har alle jo masser og masser af gode historier i ærmet.
Så kom ikke og fortæl, at DU ikke også kan bidrage med én.
Vil du helst være anonym er det ikke noget problem. Jeg skal bare
kende navn og adresse, men kan sagtens holde på en hemmelighed.

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
Aalborg:
https://www.facebook.com/Flyvevåbnets-Soldaterforening-Aalborg-Afdeling

Følg FSF på facebook.com/flyversoldater

Her kan du f.eks. efterlyse soldaterkammerater, indlægge billeder o.s.v.

Skriv til mig - Skriv til mig - Skriv til mig

Til alle, der modtager PROPEL

For det er ikke billigere at lave og udsende et blad med 12 hvide sider.
Ha’ det godt
Venlig hilsen Ernst

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 senest 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 tekstfil vedhæftet en E-mail til bladet@propel.dk

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
Aktuelle informationer, f.eks aflysning af arrangementer, der hurtigst muligt ønskes
indrykket på hjemmesiden, sendes til E-mail adressen: pr@propel.dk
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Billeder
Digitale fotos i JPG-format i højeste opløsning (originaler).
Vedhæftet en eller flere e-mail til bladet@propel.dk
Obs! Ved mange fotos brug helst https://wetransfer.com/
Papirbilleder (returneres kun på forlangende) med post til:
Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Formandens klumme
Af landsformand Leif Giebel

vi

Kære medlemmer af
Flyvevåbnets Soldaterforening
Så er foråret ved at tage over og med
solens komme er også de hjemlige
aktiviteter og gøremål så småt ved at
tage fart igen – det er lang tid siden
jeg har mødt så mange mennesker i
skoven – både til fods og på
cykel – som her i de seneste par
dage. Køen ved vaskehallerne og på
genbrugspladsen vidner også om at
mentalt er begyndt at vende tilbage
til det nye normal. Hvis så også
bare udrulningen af vaccineplanen
og foråret ved fælles hjælp kan tage
livet af eller reducere Coronavirus
til et tåleligt niveau, så er der jo for
alvor lys for enden af tunnelen.

Mødeskubberi
Vores plan om at rykke afdelinger og lokalafdelingers
generalforsamlinger foran os ser ud til at have fundet indpas,
og løbende opdateringer på vores hjemmeside viser da også, at
bestyrelserne derude har god føling med muligheder og status på de
pålagte restriktioner.
I Hovedbestyrelsen har vi valgt den samme tilgang og planlægger på at
afholde vores repræsentantskabsmøde når de sidste afdelinger melder
klar – terminer og datoer i vedtægterne vil blive håndteret med en
pragmatisk og fleksibel tilgang.
Mange medaljeuddelinger
Som en glædelig og tilbagevendende årlig rutine, har jeg i den
forgangne måned også underskrevet og afsendt diplomer og
medlemsmedaljer til alle formænd. Jeg er selvfølgelig vidende om, at
den sædvanlige udlevering ved generalforsamlingerne ikke lige sker
i morgen, men jeg ved også, at der hvor geografien tillader det, har
nogle formænd valgt at tage turen rundt til jubilarerne og aflevere
diplomer og medaljer på adressen og selvfølgelig under overholdelse
af alle Corona regler. Jeg er sikker på, at initiativet er blevet vel
modtaget og den personlige kontakt er helt klart et ekstra plus i denne
tid.
Fordelingen af årets diplomer og medaljer viser en nogenlunde jævn
spredning i medlemskabet således (antal i parentes): 25 år (37), 40 år

(24), 50 år (39) og 60 år og derover (13). Tallene vidner om en loyal
og vedholdende støtte til foreningen, men på den lange bane ville det
da selvfølgelig være optimalt om der var flere i bunden af pyramiden.
Lokalafdelinger nedlagt
Siden seneste repræsentantskabsmøde er det da også en
kendsgerning, at tre lokalafdelinger, Odense, Sydfyn og Bornholm,
med få medlemmer af alders- og helbredsmæssige årsager har valgt at
nedlægge deres forening - herfra skal lyde en stor tak til jer alle for en
fantastisk indsats gennem mange år.
Medlemmerne i de nedlagt lokalafdelinger er jf. vedtægterne overført
til den overliggende afdeling.
2 slags jubilæer
Lad mig lige benytte lejligheden til at pege på et område, der altid
dukker op i forbindelse med uddeling af diplomer og medaljer
for medlemskab af Flyvevåbnets Soldaterforening, nemlig
sammenblanding af jubilæum og medlemskab. Invitation til
jubilarstævnerne udsendes på baggrund af antal år siden værnepligten
(indkaldelseshold) mens diplomer og medaljer uddeles med
baggrund i antal år siden indmeldelse i Flyvevåbnets Soldaterforening.
Man kan derfor sagtens have 40-års jubilæum siden værnepligten,
men kun have været medlem af foreningen i 25 år. Der kan selvfølgelig
– rent teoretisk – ske fejl i registreringen i arkiverne, men det
hører til sjældenhederne og her er en henvendelse til foreningens
forretningsfører altid en god ide.
Der er desværre ofte en sammenhæng mellem færre aktiviteter og
antallet af medlemmer, og her er Flyvevåbnets Soldaterforening,
ligesom så mange andre foreninger, også fortsat hårdt ramt af de
pålagte restriktioner og de manglende muligheder for at gennemføre
bare et minimum af aktiviteter. Med fare for at gentage mig selv – og
det skete så lige her – er det nu vi alle skal hjælpe hinanden til at holde
fast det sidste stykke vej.
Prøv nu at ringe, skrive og kommunikere med hinanden for at bevare
eller genopfriske bånd og relationer i foreningen og udnytte den
begyndende genåbning til at tænke en smule kreativt eller ud af
boksen som man siger. Forårssolen giver jo mange muligheder.
Da tingene jo går stærkt for tiden, skal også denne gang lyde en
opfordring til at I holder jer opdateret om lokale datoer, tidspunkter
og mødesteder og nye forholdsregler på foreningens hjemmeside på
adressen www.propel.dk
Jeg håber, at vi snart ses derude i virkeligheden.
Leif G

Foto: ekf
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PLANLAGTE ordinære generalforsamlinger 2021
Er der ændringer?

Trods Corona har nogle bestyrelser været optimistiske nok til at
fastsætte det mødetidspunkt, der ses herunder. Er din afdeling ikke
nævnt, så kontroller på www.propel.dk hvornår du skal møde op.

Lokalafdeling Vestjysk

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

Fredag den 23. april kl. 19

FSF Skrydstrup

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

på Østerhedevej 19, Gørding
Tilmelding senest 20. april på 25 12 12 39 eller lis.yttung@bbsyd.dk
Med venlig hilsen
Lis

Onsdag den 21. april kl. 19
Tilmelding senest 13. april

Med venlig hilsen
Leif Pedersen

Lokalafdeling Skrydstrup

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

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

Fredag den 9. april kl. 18

på Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg. (Hvis vi får lov til at mødes.)
Efter mødet er der Gule ærter til en fornuftig pris.
Tilmelding senest 6. april til Ole på tlf. 59 50 45 84 / 23 82 73 94

Onsdag den 21. april kl. 19
Spisning kl. 18
Tilmelding senest 13. april

Med hilsen
Ole B Jakobsen

Med venlig hilsen
Lars

FSF Værløse-Jonstrup

Lokalafdeling Vandel

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

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

Torsdag den 22. april kl. 19.30

i Vandel Idrætshal
Tilmelding 19. april på 24 90 17 98 / jensogbirgit@profibermail.dk.

Tirsdag den 27. april kl. 19

på Pedersholm, Frederikssund
Tilmelding 15. april på 26 13 27 91 / kaicl@webspeed.dk

Med venlig hilsen
Frank Laursen (LAU)

FSF Aalborg

Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57 (bedst efter kl. 18)
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com

Formanden for Aalborg afdeling, Bent Jørgensen, har indsendt
den beretning, han havde planer om at aflægge ved afdelingens
generalforsamling, der desværre indtil videre ligger i respirator.
Bents forberedelser skal ikke være helt forgæves, så I får den her:

Formandens beretning 2021

Jeg vil gerne begynde beretningen med at vi holder et minuts stilhed
for to af vore afdøde medlemmer, nemlig Egon Rask, medlem siden
1946, og Svend Erik Sørensen, medlem siden 2007.
– Æret være deres minde.
At Corona-pandemien har gjort 2020 til et meget underligt år, kan vist
ikke komme bag på nogen.
Vi nåede lige at få overstået sidste års generalforsamling, da landet
lukkede ned, og vi nåede først at få gennemført vores konstituerende
bestyrelsesmøde i juli.
Foreningens 80-års jubilæum, som skulle have været fejret i april,
måtte vi aflyse, på samme måde, som HMD 80-års fødselsdag blev
det. Især det sidste var trist – ikke kun for Dronningen – men også for
Soldaterforeningen. Af Flyvevåbnets Soldaterforeningens fire faner,
der skulle have været i København for at fejre dronningen, kom de tre
4
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Med venlig hilsen
Kaj

fra Aalborg, Thy-Mors og Vendsyssel!
– – – – her holder vi lige en ”klap-os-selv-på-ryggen-pause!”
De forskellige mindearrangementer året igennem blev også aflyst eller
holdt på et så lavt niveau, at vi ikke kunne deltage.
Det lykkedes dog at deltage i receptionen ved Aalborg Kanonlaugs
25-års jubilæum, og vi deltog med fanen ved Soldatens dag /Flagdag
5. september i Aabybro og ved Soldatens sten ved Garnisonsmuseet.
Vores årlige soldaterjubilæum og dermed uddeling af jubilæumstegn
måtte også aflyses, i håbet om, at vi kan komme stærkt tilbage i 2021,
hvor året jubilarer forventes indbudt.
1. oktober deltog jeg ved chefskifte og overrækkelse af
fortjenstmedaljer ved ATW, og det lykkedes mig at lokke den nye CH
ATW med i foreningen. Hjertelig velkommen!
Nytårsparolen ved ATW blev også påvirket af de forlængede Coronarestriktioner, eftersom ingen eksterne gæster blev inviteret.
Dette har også fået indflydelse på fornyelse af adgangskort til FSN,
hvilket var blevet aftalt til FEB/MAR. Dette må forventes at få
gyldighed til restriktionerne bliver ophævet.
Aalborg afdeling har fået en reklame på FSN elektroniske infotavle.
Jeg har endnu ikke modtaget feedback på denne.
Vi har oprettet en Facebook-side for Aalborg afdeling. Denne har pt.
78 følgere. Det er håbet, at dette tiltag kan rekruttere flere medlemmer
til foreningen.
Det er blevet foreslået at arrangere en månedlig medlemsaften. Dette
vil vi forsøge at iværksætte når restriktionerne pga. Corona bliver
ophævet.

FSF Aalborg

Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57 (bedst efter kl. 18)
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com

I skrivende stund er vi stadig pålagt restriktioner om at mødes.
Vores generalforsamlinger er aflyst indtil videre.
Det var her, vi skulle have uddelt diplomer og medaljer til de medlemmer, der kan fejre jubilæum for medlemskab af soldaterforeningen.
I stedet er diplomer og medaljer blevet udleveret personligt på hjemadressen, og de jubilarer, der var hjemme, blev fotograferet.
Medlemmer, som kan fejre jubilæum er:
50 år: Niels Erik Nielsen
40 år:

Per Svendsen
Tom Roland Andersen
Anna-Lise Kam

25 år:

Palle Kjærgaard
Steen Henneberg Jensen
Allan Kristiansen
Jens Libach Pedersen
Gerner Raj Andersen
Benny Schach Pedersen
Flemming Mærsk
Lars Christian Corfixen
Ole Hansen

Niels Erik Nielsen

Per Svendsen

Steen Henneberg Jensen

Allan Kristiansen

Gerner Raj Andersen

Flemming Mærsk

Afdelingen ønsker hjertelig tillykke med jubilæerne.
Mvh
Bent Jørgensen

Lars Christian Corfixen Ole Hansen

Lokalafdeling Als-Sundeved

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

Mindehøjtidelighed

På grund af Coronarestriktionerne var kun
få mødt op for at mindes de 14 engelske og
australske flyvere som den 29.januar 1944
mistede livet i to Lancaster Bombefly som
kolliderede ved Broballe.
De anbefalede 2-meters afstande mellem
deltagerne blev omhyggeligt overholdt.

PROPEL

5

PROPEL - GENUDSENDELSE fra 2007

6

PROPEL

PROPEL - GENUDSENDELSE fra 2007

PROPEL

7

PROPEL - GENUDSENDELSE fra 2009
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PROPEL - GENUDSENDELSE fra 2004
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PROPEL - GENUDSENDELSE fra 2004
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Slip for motorvejskøen - køb en flyvende bil

Det slovakiske firma AeroMobil s.r.o. blev stiftet i Bratislava i 2010
for at designe, udvikle, producere og introducere AeroMobil, verdens
første flyvende bil.
Der er arbejdet på ideen i 3 årtier, men først da designeren og
flyentusiasten Stefan Klein blev involveret, tog den for alvor form.
En prototype fløj første gang i 2013, i 2015 styrtede Klein ned med
den, men fordi han brugte den indbyggede, udskydelige faldskærm,
kom han ikke selv alvorligt til skade.
Forleden modtog PROPEL en pressemeddelelse, der omhandler
flyvninger med det produktionsklare og indregistrerede land/
luftfartøj, eller hvad sådan en opfindelse nu hedder.
Hurtigt i luften
Det varer mindre end 3 minutter at skifte fra bil- til flytilstand.
Den seneste AeroMobil-version har gennemgået over 10.000 timers
testflyvning dels i luften og dels i simulator.
Vi skal nu nok ikke forvente at se mange af dem i luften, for stykprisen
på gaden er omkring 10 millioner kroner. - - - Før de danske afgifter!
Se AeroMobil flyve på video
På disse 2 links kan du se, at den flyvende bil ikke er fantasi
https://www.youtube.com/watch?v=SK9KaN97PPk
https://www.youtube.com/watch?v=zhAdHUgoc2c&t=23s

OM-AMX den indregistrerede AeroMobil klar til start

Fotos: AeroMobil

Faktaboks
Dimensioner
Som bil: Længde 6100 mm, bredde 2200 mm
Som fly: Længde 6100 mm, vingespænd 8800 mm
Motor
Turboladet forbrændingsmotor, 224 kW (300 hk)
Transmission til kørsel, direkte træk på propel,
2800 omdrejninger/minut
Rækkevidde
Som bil:		
~1000 km
Som fly:		
~ 740 km
Ydelse
Som bil:		
Topfart 160 km/t, 0-100 km/t 10 sek.
Som fly:		
Topfart 260 km/t
Økonomifart
220 km/t
Stigehastighed
6 m/s
Startlængde
400 m
Landingslængde 300 m
Sikkerhed
Ballistisk redningsfaldskærm for hele fartøjet.

OM-AMX i luften over Slovakiet
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

Den første danske F-35 går her i luften på sin første testtur.

Kilde: Forsvaret.dk

Flyet, der har fået halenummeret L-001, er lige nu i gang med en lang række kvalitetstests ved fabrikken i Fort Worth, Texas, inden det overdrages fra
producenten Lockheed Martin til Danmark den 7. april i år.
Flyvningen den 9. marts med L-001 var den første ud af i alt fire planlagte ture, som foretages af testpiloter fra henholdsvis Lockheed Martin og det
amerikanske flyvevåben og som sikrer, at flyet virker som det skal. Flyet bestod alle dagens testmål.
Tekst: Forsvarskommandoen. Foto: Lockheed Martin
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Tillykke til FSF-fødselarer i maj og juni 2021
OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL

90 år			
11. maj
800/1952		
			
85 år			
04. maj
286304/1956		
17. maj
330823/1957		
17. maj
288828/1956		
18. maj
286290/1956		
23. maj
286513/1956		
29. maj
290442/1956		
17. juni
326322/1957		
			
80 år			
05. maj
489843/1961		
08. maj
446654/1960		
02. juni
449427/1960		
			
75 år			
03. maj
769615/1967		
07. maj
772063/1967		
10. maj
812534/1967		
26. maj
726850/1966		
26. maj
727368/1966		
01. juni
AUG 1973		
07. juni
813659/1968		
12. juni
728332/1966		
16. juni
315589/1965		
30. juni
726406/1966		
			
70 år			
01. maj
MAJ 1971		
20. maj
MAJ 1971		
01. juni
AUG 1969		
15. juni
NOV 1971		
25. juni
MAJ 1971		
			
65 år			
18. maj
MAJ 1974		
01. juni
NOV 1976		
10. juni
AUG 1985		
18. juni
MAJ 1976		
18. juni
NOV 1973		
26. juni
MAJ 1975		
29. juni
AUG 1977		
			
60 år			
13. maj
MAJ 1983		
16. maj
FEB 1980		
24. maj
FEB 1983		
16. juni
MAJ 1982		
			
50 år			
15. maj
MAJ 1991		

Jonny Thorvald Røscher Larsen, Herslev Kirkevej 46 A, Herslev, 7000 Fredericia

Heine Kristensen, Marianevej 2, Vinde, 7800 Skive
Erik Wolsgaard, Birkevej 19, 4030 Tune
Bent Poul Jensen, Lundebjerggårdsvej 170, st. th., 2740 Skovlunde
Frede Davidsen, Guldspurvevej 18, 3600 Frederikssund
Hermann Fries Hansen, Engvang 6, Jerlev, 7100 Vejle
Kay Evan Kobberø, E. Jørgensens Plads 9, 9280 Storvorde
Ib Folke Nielsen, Thomas Olesen Løkkensvej 17, 9200 Aalborg SV

Bent Hansen, Toftevej 54, st. th., 9400 Nørresundby
Christian Blaabjerg, Rolstrupparken 132, 7900 Nykøbing M
Poul Eli Hinge Andersen, Bisgaardsparken 18, 8300 Odder

Erling Würtz Andersen, Skærbækvej 1, 8600 Silkeborg
Ole Steen Hansen, Kongensgade 118, 02, mf., 7000 Fredericia
Ib Karlskov, Sellerup Strandvej 2, Brejning, 7080 Børkop
Jens Anton Pedersen, Kridtvej 1, Moseby, 9490 Pandrup
Leif Brøchner Nielsen, Ålholmvej 50, Tjørring, 7400 Herning
Steen-Birger Aagaard, Arresøgårds Sidealle 8, Ramløse, 3200 Helsinge
Svend Aage Suhr, Bundgårdsvej 31, 9000 Aalborg
Christian Korsbæk, Bakkevej 11, 9460 Brovst
Dan Eiby, Vilhelm Topsøes Vej 11, 2. th., 2500 Valby
Mogens Steensgaard Gade, Sølyst Alle 19, Røjen, 7451 Sunds

Anders Veie, N. J. Poulsens Vej 13, 1. th., 6700 Esbjerg
Hans-Kurt Bjerg Mikkelsen, Præstevejen 36, Faster, 6900 Skjern
Bent Ole Andersen, Harehøjen 16, 8800 Viborg
Preben Dahl Johansen, Lyngtoften 3, Hodsager, 7490 Avlum
Lars Frits Hansen, Mørkelmosevej 5, 2980 Kokkedal

Søren Korsbæk Ohlsson, Gammel Industrivej 2, 9490 Pandrup
Jan Studsgaard Sejr, Nymarksvej 58, 1. tv., 7000 Fredericia
Lars Hermann Staunsgaard Høstrup, Engvang 6, Jerlev, 7100 Vejle
Ole Arp Nielsen, Bøgeparken 22, Sdr. Nærå, 5792 Årslev
John Andresen, Græsvang 18, 2740 Skovlunde
Egon Hygom Poulsen, Skovmærkevej 11, 1. th., 8240 Risskov
John Larsen, Hullebækvej 28, Hullebæk, 4800 Nykøbing F

Jørgen Gert Henriksen, Søvang Alle 27, 2. tv., 2770 Kastrup
Søren Kromann, Blodmosevej 13, Naur, 7500 Holstebro
Lars Ulrik Clemensen, Vestergade 57, 3200 Helsinge
Bo Vinge-Brandt, Siøvej 67, 8370 Hadsten

Claus Bomholt, Holbølvej 2 A, 8600 Silkeborg
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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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