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2 PROPEL

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

PROPEL
udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening.

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.

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 betydnings-
fuldt 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

Stof til PROPEL

Tekst
Send din tekstfil vedhæftet en E-mail til bladet@propel.dk 

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

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 - Hver af de 3 delinger på februarholdet på basisuddannelsen 
valgte delingens individuelle Bedste Kammerat. Se side 10-11.

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.

PROPEL denne gang

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!

Deadlines 2021
PROPEL nr. 5 ..................................................
PROPEL nr. 6 ..................................................

 
mandag den 6. september
lørdag den 6. november

Deadline næste PROPEL
9/7 ................................................................... 23.59 ........................bladet@propel.dk

Fisketur
28/8  ................................................................. 9.00 ......................................... Karup*)

Generalforsamling
10/8 ................................................................ 19.30 .......................... LA Vendsyssel*)
11/8 ................................................................ 19.30 ............................... LA Thy-Mors
14/8 ................................................................ 13.00 ..................... Værløse-Jonstrup*)
18/8 ................................................................ 19.00 ............................... LA Aalborg*)
18/8 ................................................................ 19.30 ...................................... Aalborg*)

Rundvisning/grillparty
13/8 ................................................................ 13.00 ..........................LA Skrydstrup*)

Udflugt
18/9 ................................................................ 10.00 ...................................... Aalborg*)

Årgangsjubilæer
18/9 .................................................................. 8.00 ..................... Værløse-Jonstrup*)
18/9 .................................................................. 9.00 ................................ Skrydstrup*)
2/10 .................................................................. 9.00 ..................................... Aalborg*=
16/10 ................................................................ 8.30 ......................................... Karup*)

Da bladet var færdigt opdagede jeg til min store skræk og rædsel, 
at jeg havde overset denne annonce. 

Derfor denne utraditionelle placering! Undskyld. Mvh. Ernst.

OBS!               Fisketur                                                                Karup afdeling

Den 28. august kl. 9.00 
mødes vi ved Tusaagaard put and take sø. 

Foreningen giver kaffe og et rundstykke, samt 2 timers fiskeri. 
Vil du fiske videre, skal du betale 120 kr. for 3 og 140 kr. for 4 timer. 
Til din medbragte madpakke har vi billige øl/vand.
Tilmelding til Henning på 97592550 eller 25302720 senest 23. august
Der står et stort skilt ved på venstre side af vejen lige før Flyvestationen.
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Kom til Flyvevåbnets Soldaterforenings årgangsjubilæum 2021

 Årgangene 1941-46-51-56-61-66-71-76-81-86-91-96-01-06-11-16

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

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

Programmet omfatter
- orientering om Flyvevåbnet og flyvestationen i dag
- rundvisning og demonstration af materiel
- jubilæumstegn til 25, 40, 50, 60, 65, 70, 75 og 80 års jubilarer
- morgenmad, middag og kammeratligt samvær

Det officielle program slutter cirka kl. 16.

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresser og datoer
Karup (KAR)

lørdag den 16. oktober
Mødested: Herningvej 30, 7470 Karup J 

Propelmessen ved Hovedvagten senest kl. 8.30
Tilmelding senest den 16. september

Skrydstrup (SKP)
lørdag den 18. september

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

Tilmelding senest den 18. august

Værløse-Jonstrup ( JON)
lørdag den 18. september

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

Tilmelding senest den 18. august

Aalborg (ALB)
lørdag den 2. oktober

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

Tilmelding senest den 2. september
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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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Formandens klumme
Af landsformand Leif Giebel

Kære medlemmer 
af Flyvevåbnets Soldaterforening

Så siger kalenderen, at det er blevet 
sommer i Danmark, men når jeg 
kigger ud ad stuevinduet her fra 
skrivepulten, minder det nu mest 
om sydlige himmelstrøgs monsun og 
regntid med lidt spredt sol mellem 
bygerne. 
Nå, det bliver nok bedre i morgen 
som vi vist har sagt i helt anden 
sammenhæng det sidste års tid.

Vore flyvestationer og andre lokaliteter er så småt ved at åbne for 
arrangementer igen og i Flyvevåbnets Soldaterforening er den 
teoretiske planlægning af aktiviteter nu flere steder afløst af en 
praktisk planlægning og egentlig gennemførelse af aktiviteterne – alt 
sammen selvfølgelig under fornøden iagttagelse af restriktioner i 
udrulningen af regeringens genåbningsplan. Nu må vi så bare håbe, 
at de fremskredne vaccinationer og fokuserede tiltag kan få bugt med 
både Delta varianter og andre dårligdomme, så vi ikke skal igennem 
endnu en hel eller delvis nedlukning. 

Mange jubilarer forventes
I Flyvevåbnets Soldaterforening er der nu fuld fokus på gennemførelse 
af de udskudte generalforsamlinger og ikke mindst afdelingernes 
gennemførelse af årgangsjubilæum 2021, der i år også samler op på 
de aflyste jubilæumsarrangementer i 2020. Der er udsendt ca. 2.150 
invitationer til jubilarer fra 2020 og 2021, så mon ikke vi igen i år får 
nogle gode arrangementer med stort fremmøde og udveksling af de 
mange sædvanlige røverhistorier – der er ingen grund til at holde sig 
tilbage og et hurtigt telefonopkald sikrer også, at nogle af de andre 
soldaterkammerater fra holdet dukker op på dagen.
Jeg vil igen opfordre læserne til at orientere sig på side 3 her i Propel – 
eller på foreningens hjemmeside, så ingen overser eller går forgæves til 
de planlagte arrangementer.

Fanerne luftes
Flyvevåbnets Soldaterforening deltog i det udskudte 
genforeningsarrangement den 13. juni med foreningsfanen fra 
Vandel ligesom Kaj og hans fanemandskab har deltaget i store og små 
arrangementer i hovedstadsområdet – foreningen har efterfølgende 
modtaget tak for vores deltagelse fra arrangørerne og den skal her 
gives videre til jer, der stillede op.
Flyvevåbnets Soldaterforening har også netop modtaget den 
omfattende drejebog for det store Flagdagsarrangement i København, 
der afvikles søndag den 5. september og, ligesom ved vores 
jubilarstævner, har man også her valgt at samle op på det aflyste 
arrangement i 2020 ved dels at invitere alle udsendte fra 2020 samt 
at markere dagen med en march fra Rådhuspladsen via Strøget til 
Thorvaldsens Plads og Christiansborg Slotsplads, hvor selve paraden 
finder sted. Der er også modtaget invitationer og program for et par af 
de lokale arrangementer, så alt i alt er der rig lejlighed for Flyvevåbnets 
Soldaterforening at deltage og synliggøre sig derude med faner og 
repræsentanter fra foreningen.

Som nævnt i min seneste klumme, har vi nu også genoptaget vores 
møder i regi af Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd 
(DSM), hvor jeg den 19. maj på Marinestuen i Fredericia sammen 
med de øvrige foreningsformænd drøftede status, erfaringer og 
muligheder for at fremme det tværgående samarbejde mellem 
soldaterforeningerne. Der blev præsenteret flere tiltag, webinarer og 
arrangementer fra bl.a. Folk & Sikkerhed og Frivilligt Veteranforum 
som mange medlemmer i Flyvevåbnets Soldaterforening også er 
velkomne til at deltage i – jeg vil samle et par links og adresser 
sammen og præsentere disse for jer via vores hjemmeside eller her i 
bladet.

Artikler på lager
Jeg ved fra vores redaktør Ernst, at flere af foreningens medlemmer 
har taget opfordringen om at indsende indlæg til bladet og/eller 
henlede opmærksomheden på nogle milepæle, der burde få en 
plads i bladet til sig. Et resultat af denne opfordring var bl.a. den ret 
omfattende markering af F-35 milepælene i seneste blad og mon ikke 
der dukker mere om denne kapacitet og implementeringen i Forsvaret 
og Flyvevåbnet op i bladet fremover. Seneste melding fra Luke er, at 
de nu i alt fire danske fly gør det aldeles fremragende og til fulde lever 
op til det forventede, så det lover godt for fremtiden.

Skolefly på batteri
Der er langt fra Flyveskolen i Karup til F-35 uddannelsen ved Pilot 
Training Centre i Luke, men den teknologiske udvikling har faktisk 
også gjort sit indtog i den anden ende af piloternes fødekæde, idet 
man i Flyvevåbnet har besluttet sig for at indkøbe to elektriske 
skolefly til grunduddannelsen af vore piloter på Flyveskolen – en 
absolut spændende udvikling som nok er en artikel værd på et senere 
tidspunkt.

Spændende nyt fra Flyvevåbnet
En anden spændende nyhed indenfor Flyvevåbnets øverste ledelse, 
er jo naturligvis, at Flyverkommandoen og dermed hele Flyvevåbnet 
har fået ny chef, idet generalmajor Jan Dam den 12. maj 2021 har 
afløst Anders Rex (ERA) i chefstolen. Jeg har også kendt Jan i mange 
år og ser absolut frem til et fortsat godt samarbejde til gavn for både 
Flyvevåbnets og Flyvevåbnets Soldaterforening.
I dette nummer af Propel vil I også kunne læse et indlæg fra OB 
Lars Hedemark (DAK), der overtog chefstolen på Air Transport 
Wing netop som Coronakrisen gjorde sit indtog i Danmark. Ikke 
den optimale start på nyt job, men, som I vil kunne læse i indlægget 
fra DAK, ”bare” en udfordring som jo skulle og også blev håndteret 
særdeles tilfredsstillende.

Som nævnt ovenfor, vil jeg også denne gang slutte min klumme 
af med endnu en opfordring til at I holder jer opdateret om lokale 
datoer, tidspunkter og mødesteder og eventuelle nye forholdsregler på 
foreningens hjemmeside på adressen www.propel.dk
w
Med ønskerne om en rigtig god sommer og snarligt gensyn derude i 
virkeligheden.
Leif G
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Lokalafdeling Vendsyssel
René Crone, Frilandsvej 82, 9800 Hjørring
Tlf. 23 26 33 49
E-mail: crone@has.dk

Ordinær generalforsamling 2021
Tirsdag 10 August kl. 19.30

hos Kjeld Hansen Blågranvej 21 9800 Hjørring
Forslag og dagsorden: se side 4

På valg er Kjeld Hansen, Bo Dalsager og Ole Nielsen     
samt revisor Jens Vinther og revisorsuppleant  Hardy Christensen

Tilmelding til kasserer Kjeld Hansen 40 14 26 32                                                   

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

Ordinær generalforsamling 2021
Onsdag den 11. august 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 4

Ordinær generalforsamling 2021
lørdag den 14. august kl. 13.00
i Soldaterstuen på Pedersholm.
Forslag og dagsorden se side 4

Tilmelding af hensyn til madbestilling senest den 6. august til Kaj 
Clausen kaicl@webspeed.dk eller tlf./sms 26 13 27 91. 
Husk at opgive telefonnummer og navn.

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

Generalforsamling 2021
Flyvevåbnets Soldaterforening Karup afdeling har afholdt 
generalforsamling den 16. juni på KFUM Soldaterhjem i Kølvrå.
Poul Hjorth blev valgt som ordstyrer.
Formanden Henning Halkjær aflagde beretning. Alle arrangementer, 
undtagen fisketur blev aflyst grundet Corona.
Knud Hangaard Pedersen fik overrakt 50 års medaljen.
Kasserer Lars Farving fremlagde regnskabet. 
Til bestyrelsen genvalgtes Christian Andersen og Flemming 
Kammersgaard. Som suppleant valgtes Jens P. Jensen
Som revisor genvalgtes Kaj Møller, som revisorsuppleant genvalgtes 
Sehested.

Referent: Christian Andersen,

Bestyrelsen er nu:
Formand   Henning Halkjær
Kasserer   Lars Farvig
Næstformand  Christian Andersen
Bestyrelsesmedlem  Bent Ove Næsted
Bestyrelsesmedlem  Flemming Kammersgaard 
Bestyrelsessuppleant  Jens Peter Jensen
Bestyrelsessuppleant  Niels Chr Ligaard
Revisor   Poul Hjorth
Revisor   Kaj Møller
Revisorsuppleant  Vagn Sehested.

Med venlig hilsen
Henning Halkjær

FSF Karup
Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev
Tlf. 97 59 25 50, Mobil 25 30 27 20
E-mail: halkjaer.durup@gmail.com – www.fsfkarup.dk

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

Ordinær generalforsamling 2021
onsdag den 18. august kl. 19.30

i Limfjordssalen, Flyvestation Aalborg.
Forslag og dagsorden se side 4

Tilmelding til formanden senest søndag d. 8. august.
Bent Jørgensen

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

Ordinær generalforsamling 2021
onsdag den 18. august kl. 19.00

i Limfjordssalen, Flyvestation Aalborg.
Forslag og dagsorden se side 4

Tilmelding til formanden senest søndag d. 8. august.
Bent Jørgensen

Tur til Bunkermuseet i Hirtshals
Afdelingen arrangerer tur til Bunkermuseet i Hirtshals 

lørdag den 18. september efter følgende program:

10.00 mødes vi på parkeringspladsen ved Hirtshals Fyr.
10.15 Rundvisning og fortælling i og om Bunkerkomplekset ved Peter 
Jensen. (Herunder adgang til fyret for interesserede).
13.00 Frokost i madpakkehuset ved fyret.
15.00 Besøg og eftermiddagskaffe Tornby Gamle Købmandsgård (for 
egen regning). 
Besøg også udstillingen om skudehandlen fra kysten.

Bemærk, at turen IKKE er egnet for gangbesværede.

Pris kr. 150, inkl. adgang til museet, adgang til fyret, samt frokost med 
1 øl eller vand.

Tilmelding senest 1. september på mail 
bentjoergensen23@gmail.com med emne: Bunkermuseum, 
med angivelse af antal personer og om der ønskes eftermiddagskaffe. 
(Af hensyn til bordbestilling).
Betaling senest 1. september primært via Mobile Pay til 22569257 
med ”Bunkermuseum” og antal personer i kommentarfeltet, 
sekundært ved bankoverførsel til 9001 1400339364 med angivelse 
navn, ”Bunkermuseum” og antal personer.

Læs om bunkermuseet: https://vhm.dk/museerne/bunkermuseet/
Læs om Tornby Gamle Købmandsgård: http://www.tornbygk.dk/

Bent Jørgensen

FSF Aalborg
Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57 (bedst efter kl. 18)
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com 
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Generalforsamling 2021
Efter mange udsættelser lykkedes det omsider at afholde den årlige 
ordinære generalforsamling i Vandel Idrætshal den 20. maj kl. 1930. 
12 af lokalafdelingens 104 medlemmer mødte op i mødelokalet. 
Formand Jens Chr. Nielsen indledte generalforsamlingen med at bede 
de fremmødte rejse sig og med et minuts stilhed mindes mangeårige 
medlem Niels Martin Schaiffel-Nielsen, som gik bort i 2020. 
Niels har, blandt andet som sekretær, med et dybt engagement været 
en af de bærende kræfter i lokalafdelingens virke. 
Æret være hans minde.
Generalforsamlingen gennemførtes som vanligt efter gældende 
regler med valg til bestyrelsen, gennemgang af regnskab m.m., 
samt hovedbegivenheden til sidst, tildeling af medaljer/årstegn for 
mangeårigt medlemskab af foreningen. 
Der afsluttedes med lidt godt til ganen under en god hyggestund. 
Da snakken var kommet godt i gang og gik allerbedst, blev det tid at 
tage hjem efter en god aften.
Tak til alle fremmødte.

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

Medaljemodtagerne fra venstre Peder Rasmus Hansen 50-års tegn, 
Birger Krogh 50-års tegn, Mogens Bøge Jensen 40-års tegn, Ernst Kronvold 
Frederiksen 25-års tegn samt formand LA Vandel Jens Chr. Nielsen.

Genforeningsfest den 13. juni
Formand og næstformand ved Lokalafdeling Vandel havde den store 
ære at deltage med fane i Genforeningsfesten ved den gamle grænse 
ved Frederikshøj den 13. juni.
Her oplevedes HM Dronningens ankomst i karet sammen med 
kronprins Frederik og Prins Christian under hesteeskorte og 
historiens vingesus fornemmedes, da HM Dronningen i sin tale 
mindedes sin farfar Kong Christian X’s ridt over den gamle grænse i 
1920.

Der ventes spændt på HM Dronningens ankomst på den gamle grænse ved 
Frederikshøj.              Foto: Gert Blume.

Mange deltagere trodsede vejrguderne               
i Randbøl til minde om befrielsen 4. maj
I år var der på grund af Corona-restriktionerne lagt op til en noget 
anderledes mindegudstjeneste, end der ellers er tradition for, til 
markering af Danmarks befrielse i 1945 og til minde om de dræbte 
allierede flyvere, der ligger begravet på Randbøl Kirkegård.
Derfor blev gudstjenesten gennemført ude på kirkegården 
foran mindemonumentet for flyverne. Men ikke nok med, at 
højtideligheden skulle holdes udendørs, så druknede begivenheden 
nærmest i et regnvejr, som ingen mindes tidligere at have oplevet den 
4. maj. Hverken restriktionerne eller vejret havde dog afholdt cirka 40 
deltagere fra at deltage i mindegudstjenesten.
De fremmødte ventede i spænding på, om de fire træningsfly fra 
Flyvevåbnets Flyveskole i Karup ville dukke op gennem regnen og 
skyerne klokken 19, som det var planlagt. På trods af de vejrmæssige 
udfordringer nåede flyene frem over kirkegården på klokkeslættet. 
Flyene overfløj kirkegården to gange i ganske lav højde, men på 
grund af den dårlige sigtbarhed og det lave skydække opgav piloterne 
at gennemføre ”Missing Man” -manøvren, da risikoen for at miste 
orienteringen derved var for stor.
Efter overflyvningen fortsatte flyene til kirkerne i Svinø og Reersø på 
Vestsjælland, hvor mange allierede flyvere fra 2. Verdenskrig ligger 
begravet, og hvor der også hvert år afholdes mindegudstjenester den 
4. maj.
Med udsigt til en regnfuld aften havde kirken valgt at stille et telt op, 
således at organisten kunne spille på sit elektriske orgel i tørvejr under 
gudstjenesten.
Efter afspilningen af det knitrende frihedsbudskab, der blev sendt 
fra BBC i England den 4. maj 1945 om aftenen, havde sognepræst, 
Christina Munk Storm i sin prædiken valgt at tage udgangspunkt i en 
af salmebogens nyere salmer nemlig ”Du, som har tændt millioner af 
stjerner”. En salme, der både bliver brugt som godnatsang for børn og 
ved mange af livets store begivenheder, som for eksempel begravelser, 
og derfor også som et naturligt valg ved markeringen af Danmarks 
befrielse, hvor de allierede flyvere på Randbøl Kirkegård bliver 
mindet. Sognepræsten talte også om den oprindelige betydning af det 
militære trompetsignal ”the Last Post”, men som i dag bruges som en 
særlig hilsen til den faldne soldat.
Efter at der var blevet lagt kranse fra Flyveskolen, Hjemmeværnet 
og Flyvevåbnets Soldaterforening ved mindestenen for flyverne og 
en buket fra 4. Maj Komiteen ved mindestenen for Christen Buch, 
som døde i koncentrationslejren Neuengamme i februar 1945, blæste 
trompeteren ”the Last Post” stående på toppen af Kong Rans høj.
Inden en regnfuld, men alligevel højtidelig mindehøjtidelighed kunne 
afsluttes, blev kirkens flag nedtaget af to soldater fra Hjemmeværnet, 
hvorefter de fremmødte kunne se frem til at komme hjem i tørvejr.

Af Peter Egholm Jensen, Egtved Posten

Honnør for flaget ved nedtagningen i silende regn. Privatfoto
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Mindehøjtideligheder

Lokalafdeling Als-Sundeved
Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
Tlf.: 74 48 56 18

Trods Corona-restriktioner blev der den 5. maj holdt Mindehøjtide-
lighed på flyverkirkegården i Aabenraa til minde om de 151 allierede 
flyvere der mistede livet for vores frihed under anden verdenskrig.
Dagen sluttede ved officiant Chr. Friis’ grav på Bov Kirkegård

Mvh.  Eyvin 

Borgmesteren i Aabenraa Thomas Andresen lægger byens krans.

Formanden for Kontaktudvalget J.P. Rasmussen lægger Kontaktudvalgets 
buket i Bov                 Fotos: Lars Larsen

Lidt om en meget stille periode og dog -
Det her jo været en meget stille periode. Den længste jeg har oplevet. 
Der er vist ikke grund til at nævne årsagen, men nu ser det endelig ud 
til at lysne ”hvis vi alle passer på lidt endnu”!!!!!!
Der har været planlagt mangt og meget, - - - det meste blev aflyst igen.
Til Roskilde Airshow havde vi bestilt en stand til foreningen, der var 
givet tilladelse til max antal gæster opdelt i kvadrater, som man ikke 
måtte forlade, det var der ikke meget show over 
- - sååååå aflyst!
Vores ellers velbesøgte Grillarrangement på Pedersholm gennem-
tænkte vi, uden at finde en tilfredsstillende løsning på det
- - - sååååå aflyst!
Soldaterjubilæet som mange havde glædet sig til, kunne ikke lade sig 
gøre 
- - - - sååååå aflyst!
Vi havde håbet på at vores generalforsamling kunne gennemføres 
da restriktionerne blev lempet for samlet antal og det blev de, men 
kvadratmeter reglen sagde at vi kun måtte være 14 personer på 
soldater stuen 
- - - - - sååååå aflyst! 
Nu tager vi en sommerpuster og ses forhåbentlig til generalforsam-
lingen lørdag den 14. august og jubilæet lørdag den 18. september.
Husk tilmelding til begge dele!
Jeg ønsker hermed alle en god sommer. 

Søren Eibak 

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

Noget for øjne, ører og mave
”F35 rundvisning & Grill aften, fredag den 13. august klokken 13.00 
i bygning 366.
Vi starter med en rundvisning i og omkring det nye F35 anlæg og 
byggefeltet. Efterfulgt af en debriefing.
Herefter starter vi grillen op og dækker op til god grillmad og festlig 
stemning i vores egne lokaler.
Bemærk at det er et GRATIS arrangement for de hurtigste. 
Tilmelding omgående efter først-til-mølle princippet til formanden på 
larshoest@yahoo.dk 

Med venlig hilsen 
Lars Høstrup

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

Danmarks Befrielsesdag den 4. maj             
Også i år var afdelingens fane med ved mindedagen for Danmarks 
Befrielse i 1945, som i de tidligere år var der en mindre faneborg 
opstillet ved hornminen i Frederikssund, det blev en noget speciel 
oplevelse med storm og regn der var så kraftig at de tre talere måtte 
opgive at færdiggøre deres taler dels pga. regnvandet fik tryksværten 
til at flyde ud og blæsten fik krøllet siderne sammen. Der blev dog 
under disse vanskelige forhold lagt en krans ved minen.
De fire faner, der var mødt op, blev rullet sammen inden vi skulle 
videre til en mindegudstjeneste i Islebjerg Kirke, her mødte der dog 
kun to faner frem, i det de to andre fanebærere og deres fanevagter var 
for våde og kolde til at kunne gennemføre dagen.

Valdemarsdagen den 15. juni 2021.
Afdelingens flotte fane blev igen vist frem ved Danmarks-Samfundets 
fejring af Valdemarsdag i Hillerød. Dagens program bød bl.a. på 
march gennem Slotsgaden med Livgardens Tambourkops i spidsen, 
opstilling i Ydre Slotsgård, udlevering af nye faner til Kommunen og 
to Spejderkorps.
Herefter march til Indre Slotsgård med opstilling udenfor Slotskirken, 
ind/udmarch før og efter Gudstjenesten, en helt igennem fin dag.

100-års jubilæum i DADV
De Allieredes Danske Våbenfællers fyldte 100 år fredag den 25. juni. 
Så måtte fanebæreren igen iføre sig medaljetøjet og drage ind til 
Kastellet for at markere endnu en mindedag. 
Dagen startede med at der blev lagt kranse ved flere buster i 
Churchillparken, derefter en festandagt i Sct. Albans Kirke (uden de 
fremmødte faner), endnu en kransenedlæggelse ved ” Vore Faldne”, 
så var der indmarch til Kastellet med Livgardens Tambourkops i 
spidsen. 
Dagen sluttede med en Reception/udstilling i Nordre Magasin.  

Referat af Søren Eibak.
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Generalforsamling 2021
Lokalafdelingen har afholdt generalforsamling den 23. april i god ro 
og orden. Der blev aflagt beretning af formanden, samt regnskab af 
kassereren. Formanden sagde, at man havde en god tur til Røsnæs til 
den medbragte frokostkurv. 
Begge beretninger blev godkendt. Der var genvalg til bestyrelsen.
Der var gule ærter med tilbehør samt kaffe og pandekager bagefter, 
efter spisningen blev der uddelt årstegn til 2 medlemmer. 
Hans Jørgen Mohnsen som fik guld for 50 års medlemskab, samt 
Peter Malle Andersen som fik sølv for 40 års medlemskab. 

P.b.v.  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

Formand Ole B. Jakobsen, Peter Malle Andersen og Hans Jørgen Mohnsen

Foto Aase Eibak

Fra Valdemarsdag i HillerødFra 100-års jubilæet i DADV

Redaktionen har modtaget 77 fotos fra jubilæumsdagen fra fotografen 
Kurt B. Sørensen. 
Jeg takker ærbødigst men af pladshensyn er det offentliggjorte antal 
begrænset til ovenstående udvalg.

Mvh. Ernst
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Det var en på alle måder anderledes 
basisuddannelse, de værnepligtige på hold 
februar-2021 oplevede på OSW i Karup.
Årsagen var i høj grad den omsiggribende 
Coronapandemi, der krævede uvant 
hensyntagen på mange områder. 
Noget der dog ikke blev ændret, var 
hjemsendelsesdatoen 28. maj, hvor 
Flyvevåbnets Soldaterforening som 
sædvanligt var til stede for at belønne holdets 
bedste kammerat.

Anderledes hold
For første gang var der lige mange unge 
kvinder og mænd på holdet, der fra starten 
talte 120 værnepligtige.

Anderledes længde
Coronarestriktionerne forårsagede at 
indkaldelsesdatoen blev rykket fra 1. februar 
til 1. marts, og at uddannelsen på grund af 
tidsforkortelsen blev meget koncentreret. 
Men ved hjemsendelsen roste ledelsen holdet 
for at have taget udfordringerne i stiv arm, og 
klaret dem med bravur.

Anderledes samvær
Normalt smelter et hold værnepligtige 
sammen til en stor enhed med et omfattende 
kammeratskab, hvor alle kender alle. Men 
myndighedernes restriktioner forårsagede, at 
holdet blev opdelt i 3 små ”bobler” i stedet 
for én stor. 
De 3 delinger var udelukket fra fælles samvær, 
og ledelsen roste for den disciplin, alle havde 
udvist, og som resulterede i at ikke en eneste 
var blevet smittet med Corona.

Anderledes kammeratvalg
Normalt belønner FSF den person, som alle 
vælger til Holdets Bedste Kammerat med et 
diplom og et Wingman Multiværktøj. 

På grund af ”boblerne” var det desværre 
ikke muligt, men så foreslog tillidsmændene 
forsigtigt, at hver deling valgte sin egen 
Bedste Kammerat, mod at man gav afkald på 
multiværktøjet. FSFs landsformand og 
PR-udvalg enedes om at efterkomme ønsket.

Anderledes hjemsendelse
Arrangementet afholdes normalt i Blå 
Sal, men forsamlingsforbuddet tillod ikke 
så mange mennesker samlet indendørs. 
Derfor foregik det hele i appelgården, hvor 
delingerne stod opmarcheret i U-form og 
strålende solskin.

Anderledes støjniveau
Under opstillingen undrede FSPC Kim 
sig over, at Flyveskolen absolut skulle lave 
landingsøvelser med lav overflyvning af 
pladsen netop i dag. Alle andre dage hører vi 
ikke noget til dem, sagde han. 
Derfor var det svært at høre, hvorfor chefen, 
kaptajn Mikkel Hansen, udnævnte en menig 
fra hver deling, i øvrigt 3 piger, til månedens 
soldat.
Motorlarmen stilnede dog af efter en halv 
times tid. 

Anderledes lavtflyvning
Efter diverse cheftaler overtog Ernst fra FSFs 
PR-udvalg seancen for uddeling af diplomer 
til de denne gang hele 3 Bedste Kammerater.
Hans sædvanlige omtale af og reklame for 
soldaterforeningen, blev et par gange afbrudt 
af 2 temmelig lavtflyvende F-16 jagere, hvis 
piloter, sikkert uden at vide det, kastede lidt 
ekstra glans over oplevelsen, og nok især 
frydede de værnepligtige, der nu skulle starte 
på Flyveskolen.
Ernst oplæste delingernes begrundelser for at 
vælge de individuelle kammerater og uddelte 
diplomerne. 
Han undrede sig dog over, at det kun var 
anden gang, siden denne belønning blev 
indført i 2008, at den går til en kvindelig 
værnepligtig.

Anderledes mulighed
Ernst fortalte, at i 1943 var der nogle 
gavmilde mennesker, som stiftede Soldatens 
og Orlogsgastens Fond med det formål at 
støtte værnepligtige/menige, der uforskyldt er 
kommet i nød. Fonden har efterhånden ingen 
indtægter og får heller ingen ansøgninger 
om støtte, og derfor skal den nu opløses og 
dens midler udloddes til passende formål. 
De penge har Flyvevåbnets Soldaterforening 
fået nogle af, som jeg måtte bruge til at købe 3 
Wingman multiværktøjer til jer tre, sagde han.
Men da det er sket for ganske nylig, får I 
dem kun til låns mens I bliver fotograferet til 
forsiden af PROPEL, for jeg skal have dem 
graveret med jeres navn og hvorfor I fik dem.
Men det er ikke slut endnu. 
For eventuelt at gøre jer interesseret i 
Flyvevågnets Soldaterforening får I et gratis 
medlemskab resten af året, og dermed vores 
blad PROPEL de næste 3 numre.
De tre empatiske unge mennesker fik et 
fortjent bifald af alle på appelpladsen.

Anderledes afslutning
Bag det sted på pladsen, der udgjorde podiet, 
var der opstillet en snes stole. 
Her tog Prinsens Musikkorps nu plads, og 
den næste halve times tid blev vi underholdt   
af korpset i deres nye, blå uniformer med 
særdeles velklingende militærmusik. 
En festlig afslutning på en meget 
vellykket dag, selv om den var så meget 
anderledes.

Hele februar-2021 holdet samlet på appelpladsen. På ”podiet” kaptajn Mikkel Hansen og de 3 gange ”månedens soldat”

Wingman multiværktøj

Alting var anderledes
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Første deling skriver om Kim:
Han har altid et højt humør, som han 
glædeligt deler ud af.
Han er særdeles hjælpsom og rækker altid 
en hånd ud, om det så er efter en falden 
kammerat eller en manglende baret. 
Han står i 1. delings minde som en sand 
kammerat.

Anden deling skriver om Julie:
Hun har fået titlen som delingens kammerat, 
fordi hun altid udviser enormt overskud til at 
hjælpe resten af delingen.
Hun møder dig altid med positivitet, lethed, 
og en masse humor.

1. delings bedste kammerat: 
Kim Grann Jensen 

2. delings bedste kammerat: 
Julie Bagger Christensen

3. delings bedste kammerat: 
Jonas Cramer Petersen

Tredje deling skriver om Jonas:
Han er valgt til 3. delings kammerat, fordi han 
altid viser stor tålmodighed og tillid overfor 
alle i delingen. 
Han er den person, som er uundværlig i 
enhver deling. 
Med stort overskud og rummelighed bidrager 
han med godt humør og skulderklap. 
I 3. deling er vi ikke i tvivl om, at har vi brug 
for hjælp, står hans dør altid åben. 
Alt i alt er han en betænksom, hjælpsom 
og imødekommende person; en ægte 
førsteklasses kammerat. 

For første gang var der musikalsk underholdning til et hjemsendelseshold - selvfølgelig med Prinsens Musikkorps

Der blev truttet i horn af forskellige størrelse, og 
både solister og hele ensemblet spillede fantastisk
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1. oktober 2020 tiltrådte oberst Lars Hedemark – med flyvernavnet 
DAK - som ny chef for Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg. 
På samme tidspunkt ramte anden bølge af COVID-19 for alvor landet 
med nye nedlukninger, hvor Nordjylland i perioder har været særlig 
hårdt ramt. 

Vi har spurgt DAK, hvordan han oplevede sin start i det nye job under 
disse vilkår, og hvordan det er endelig at kunne se en normal hverdag 
nærme sig.
 

’Jeg har fra start været meget bevidst om, at jeg i udgangspunktet 
overtog ledelsen af en veldrevet wing med dygtige og engagerede 
medarbejdere, hvor min fremmeste opgave ville være at sikre, det blev 
ved med at være tilfældet. 
 
Det var selvfølgelig ærgerligt, at den traditionelle chefskifteparade 
med stor deltagelse af en bred medarbejderkreds måtte aflyses som 
følge af hastigt skærpede COVID-19 restriktioner i efteråret 2020, 
og jeg derfor ikke fik mulighed for at møde alle mine nye kolleger 
ansigt til ansigt, men lad mig sige det på den måde: den anden bølge af 
COVID-19, der var både hårdere og længere end forårets forudgående 
nedlukning, gav mig på andre måder rig mulighed for at lære min 
nye arbejdsplads og kollegakreds at kende. Og selv om jeg havde 
høje forventninger på forhånd, så blev jeg alligevel imponeret over 
det, jeg oplevede hen over vinteren og det tidlige forår, hvor svære 
restriktioner prægede dagligdagen både inden for og udenfor hegnet.
 
I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve, at Air Transport Wing’s 
operative drift under hele pandemien har været på stort set uændret 
niveau, da der har været noget nær normal efterspørgsel på den 
lufttransport og luftbårne overvågning, som jo er vores kerneydelse. 
Så i den forstand har det været business as usual under pandemiens 
hærgen – blot under helt usædvanlige og anderledes belastende 
omstændigheder. Blandt andet har vi upåagtet af pandemien haft 
C-130 udsendt til Mali i 6 måneder i FN-regi, hvor det sidste hold 
endda blev forlænget, da den afløsende nation ikke kunne udsendes 
som planlagt på grund af karantæne, ligesom vi i flere omgange 
også haft CL-604 udsendt til EU’s grænseovervågningsmission 
FRONTEX. Faste flyvninger til Irak som støtte til det danske 
lederskab af NATO’s træningsmission dér og fortsat tilstedeværelse i 
Arktis med Luftgruppe Vest har også været en del af normalbilledet i 
hele perioden.

C 130 over Kattegat FLVFOT

Air Transport Wing Aalborg
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Oberst Lars Hedemark (DAK) 
kom til Aalborg efter fire år som 
forsvarsattaché i London og bestred 
før da en række chefstillinger 
i Forsvarskommandoen, 
Forsvarsministeriet og udlandet. 

DAK’s operative baggrund er 
mere end 10 år som navigatør på 
C-130H og G-III tilbage i Værløse-
tiden.

Det giver sig selv, at vores fly nu engang kun kan flyves, vedligeholdes, 
forsynes, lastes og bevogtes af medarbejdere, der hver dag er mødt 
fysisk frem - enten på flyvestationen eller i missionsområdet. Så der 
har været et særligt behov for en målrettet ledelsesmæssig og især 
kommunikativ indsats for at sikre, disse medarbejdere har haft så sikre 
og trygge arbejdsvilkår som muligt. Men i sidste ende har det været 
medarbejdernes selvdisciplin og indbyrdes hensyn, der inden for 
nogle givne rammer har gjort det muligt at fortsætte med at fungere 
både fleksibelt og effektivt i den daglige opgaveløsning – vel at mærke 
med usvækket fagligt engagement.
 
Og det gælder naturligvis også den store gruppe af medarbejdere, der 
har været tvunget til at arbejde hjemmefra i månedsvis uden direkte 
personlig kontakt med hverken kolleger eller nærmeste chef. Dér har 
der været lidt metaltræthed at spore enkelte steder, men igen er det 
mit klare indtryk, at de nærmeste kolleger og chefer har været gode 
til at tage hånd om hinanden lokalt på enhedsniveau – også selv om 
det nødvendigvis har måttet ske virtuelt. Kreativiteten har været stor, 
når det drejede sig om at finde nye måder at samles på via virtuelle 
platforme – om det så var med fagligt eller socialt formål.
 
På Wing-niveau har vi arrangeret virtuelle 
temaseminarer for chef- og ledergruppen 
med eksterne oplæg om fx god ledelse 
på distancen, stresshåndtering og cyber 
awareness, og vi har også forsøgt os med 
en virtuel julefrokost med stand-up og 
ølsmagning, ligesom vi for formentlig for 
første gang i flyvestationens 70-årige historie 
afholdt en virtuel nytårsparole – stadig i fuld 
ornat for mit vedkommende.
 
Men jeg tror nu alligevel, at alle glæder 
sig til at kunne gennemføre den slags 
arrangementer igen på helt normal vis. 
Tidligere i juni afviklede vi vores idrætsdag, 
hvor vi var fysisk samlet i mindre grupper, 
men med fælles aktiviteter fordelt på 
flyvestationens område – bundet sammen af 
en fælles konkurrence via virtuelle platforme. 
Det var meget populært med rekordmange 
deltagere sammenlignet med tidligere og helt 
normale idrætsdage.
                                                                                                             

Så behovet for at tanke op på den sociale kapital er klart til stede, og 
efter sommerferien er der gode muligheder for at gøre netop det: dels 
fjernes de sidste restriktioner med hensyn til fysisk tilstedeværelse 
helt, dels er der nogle aktiviteter i fælleskalenderen, der giver alle 
medarbejdere med familie mulighed for at samles på flyvestationen 
igen.
 
Dette sagt er der nogle gode erfaringer fra COVID-nedlukningen, 
vi gerne vil tage med os ind i en ny normal hverdag. For den del 
af virksomheden, der har kunnet arbejde hjemmefra, har vi tænkt 
os at videreføre den mulighed, da det giver en bedre fleksibilitet 
i hverdagen for den enkelte, og på virksomhedens vegne kan jeg 
konstatere, at både effektiviteten og kvaliteten i det udførte arbejde 
har kunnet holde sig på et højt niveau.
 
Det samme gælder en del af den faste mødeaktivitet: den kan 
vi sagtens fastholde på virtuelle platforme, da det er langt mere 
effektivt og i øvrigt nemmere at kalenderkoordinere, når der ikke skal 
indregnes transporttid. Men selvfølgelig skal vi også mødes rigtigt 
igen, da mange ting nemmest afklares i korridorerne, i kaffepausen 
eller over frokosten i kantinen.
 
Så skal jeg opsummere, så mener jeg Air Transport Wing ved en fælles 
indsats har fået det bedste ud af en ellers svær tid. Både fagligt og 
menneskeligt. Om vi ligefrem er kommet styrket ud af forløbet – ja, 
det vil tiden vise, men vi kommer til at gøre hvad vi kan, for at få de 
bedste erfaringer og praksisser med ind i den nye hverdag.
 
Og set fra chefstolen er jeg stadig meget imponeret: ud af den samlede 
medarbejdergruppe på knap 400 ansatte har mindre end 10 kolleger 
været smittet siden marts sidste år. Dette skal ses i lyset af dels vores 
store kundekontakt i forbindelse med kerneproduktionen, dels en 
overvægt af medarbejdere bosat i en region, der i perioder har været 
særlig hårdt ramt af smittetryk, lokale COVID-varianter og som 
konsekvens skærpede restriktioner i hverdagen både hjemme og på 
arbejdspladsen.
 
Det er ret godt gået.’

Challenger i Grønland FLVFOT

- erfaringer fra COVID-nedlukningen kan bruges i fremtiden -
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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

I oktober 2020 bragte Prinsens Musikkorps’
hjemmeside følgende pressemeddelelse:

Prinsens Musikkorps overgår fra Hæren til 
Flyvevåbnet.

Det betyder, at et langt og traditionsrigt 
samarbejde bliver afløst af et nyt, der bygger 
direkte videre på samme tradition. Endnu en 
ting at fejre på Flyvevåbnets Fødselsdag d. 1. 
oktober 

Når Prinsens Musikkorps skifter værn fra 
Hæren til Flyvevåbnet, vil de blive modtaget 
med åbne arme. 

Prinsens Musikkorps overgår 
fra Hæren til Flyvevåbnet. 

”Det er med meget stor glæde, at jeg og 
Flyvevåbnet, nu byder Prinsens Musikkorps 
velkommen. Vi har haft et godt og sundt 
samarbejde i mange år, men det, at vi nu kan 
kalde dem en del af Flyvevåbnet, kommer til 
at gøre en forskel. 
Prinsens Musikkorps skal være med til at 
underbygge fællesskabsfølelsen og sikre 
et endnu mere solidt traditionsfundament 
under Flyvevåbnet”, siger generalmajor
Anders Rex, der er chef for 
Flyverkommandoen.

Prinsens Musikkorps fotograferet i Karup i blå uniformer. Det ser rigtig godt ud.

Orkesterchef Leo Ebbesen Petersen fra 
Prinsens Musikkorps ser også frem til den nye 
alliance. ”Vi glæder os til samarbejdet med 
Flyvevåbnet. 
Ligesom Prinsens Musikkorps er det jo et 
moderne værn med masser af gå-på-mod 
og innovationskraft”, siger Leo Ebbesen 
Petersen.
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85 år   
9. oktober 247557/1955  Ove Christian Høgh Nielsen, Hobrovej 825, 9230 Svenstrup J
15. oktober 287263/1956  Ejvind Andersen, Ole Lund Kirkegaards Stræde 2 A, 3. th., 8660 Skanderborg
22. oktober 286669(1956  Kaj Nielsen, Skivevej 35, Balling, 7860 Spøttrup
23. oktober 326310/1957  Erling Dahl Jacobsen, Byvænget 5, Bjødstrup, 8420 Knebel
29. oktober 210873/1954  Georg Poul Hansen, Bymarken 41, Sørup, 9530 Støvring

   
80 år   

9. september 553822/1962  Erik Jensen, Ydunsvej 6, 8850 Bjerringbro
28. september 641003/1964  Knud Baasch Nielsen, Skinbjerg 56, 7300 Jelling
28. september 489467/1961  Chresten-Kjell Larsen, Bygaden 15, Jørlunde, 3550 Slangerup
03. oktober 486909/1961  Jørgen Hougaard, Sofienlundparken 40, 8860 Ulstrup
11. oktober 491529/1961  Kaj Villy Pedersen, Bastbrovej 21, 3660 Stenløse
29. oktober 490926/1961  Hans Jørgen Thygesen, Hundstrupvej 22, Krarup, 5750 Ringe

   
75 år   

7. september 1498  Egon Bjerre, Aspevej 10, 7700 Thisted
13. september 727639/1966  Jens Andreas Nielsen, Villavej 16, Østerild, 7700 Thisted
15. september 769773/1967  Peter J. S. Heiberg, Linde Alle 20, st. th., 2850 Nærum
23. september 773048/1967  Erik Johansen, Slåenvej 10, 4690 Haslev
25. september 815577/1968  Sven Rasmussen, Kongsnæsbakken 8, 4850 Stubbekøbing
25. september AUG 1971  Jesper Carlsen, Nymøllevej 1, 2800 Lyngby
29. september 770470/1967  Edvardt Lygum Pedersen, Andrup, 6705 Esbjerg Ø
15. oktober 769500/1967  Jan Schjøtt, Bagsværdvej 73, st. th., 2800 Lyngby
24. oktober 730295/1966  Per Nielsen, Sønderskovvej 3, Skibet, 7100 Vejle
26. oktober 770972/1967  Mogens <Bjerregaard, Havebo 6, 4173 Fjenneslev

   
70 år   

29. september MAJ 1971  Per Georg Clausen, Persillehaven 295, 2730 Herlev
20. september AUG 1971  Laurids Pedersen, Sneum Kirkevej 2, 6731 Tjæreborg

   
65 år   

10. september MAJ 1977  Niels Uffe Dahl Hermansen, Ahornvej 4, 7470 Karup J
30. september FEB 1977  John Frede Nielsen, Tornelundsvej 13, Aversi, 4690 Haslev
07. oktober FEB 1977  Finn Ivan Olesen, Ingemanns Alle 207, 6700 Esbjerg
18. oktober AUG 1977  Leif Giebel, Blommevej 14, 8800 Viborg
29. oktober MAJ 1978  Birger Rye Hansen, Eventyrparken 28, 9800 Hjørring
31. oktober FEB 1978  Jan Kvist Bryde, Rugmarksvej 22, Skrydstrup, 6500 Vojens

   
60 år   

3. oktober NOV 1982  Aage Mensel Schmidt, Falkevej 11, 6240 Løgumkloster
16. oktober FEB 1982  Bo Sønderby, Solsorten 6, 6920 Videbæk
28. oktober NOV 1981  Carsten Sørensen, Skagavej 148, 9990 Skagen

   
50 år   

5. september NOV 1992  Ernst Bonde, Sjelbygårdsvej 6, 2. 622, 8240 Risskov
20. september AUG 1991  Henrik Lund Stærmose, Hornbækvej 39, 9270 Klarup

Tillykke til FSF-fødselarer i september og oktober 2021
OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL
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www.propel.dk  - Facebook.com/flyversoldater - E-mail: fsf@propel.dk

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

Glæd dig selv eller en soldaterkammerat med en FSF-gaveartikel

Blazermærke 40,- kr.

Kaffekrus 45,- kr.

Karaffelsæt i gaveæske 295,- kr.

Keramikkrus 200,- kr.

Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr.

200,- kr.Poloshirt, S,M,L,XL,XXL

Regnjakke, S,M,L,XL,XXL 150,- kr.

Slips 100,- kr.

Slipsenål 65,- kr.

90,- kr.T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL Pilotskjorte, hvid el. blå, S,M,L,XL,XXL 150,- kr.

Pennesæt 75,- kr.

Kan købes i din afdeling eller i Kiosken på www.propel.dk, hvor der er flere varer
Vejledende pris eksklusiv eventuel fragt

Cap, fleksibel 45,- kr. Mulepose, tryk for og bag 50,- kr.

Glas øl, rød, hvid, cognac: 39,- kr. Dram: 15,- kr.


