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FSF kalenderen

PROPEL denne gang

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

Deadline næste PROPEL

8/1.................................................................... 23.59.........................bladet@propel.dk

Forsiden:
De to 70-års jubilarer ved årgangsjubilæet i Værløse-Jonstrup

Foredrag

1/2.................................................................... 19.00...................... Værløse-Jonstrup*)
5/4.................................................................... 19.00...................... Værløse-Jonstrup*)

Generalforsamling

9/2.................................................................... 19.00................................. Skrydstrup*)
9/2.................................................................... 19.00...........................LA Skrydstrup*)
16/2................................................................. 19.30................................ LA Thy-Mors
23/2................................................................. 19.00................................ LA Aalborg*)
23/2................................................................. 19.30....................................... Aalborg*)
24/2 ................................................................ 19.30.................................. LA Vandel*)
25/2................................................................. 18.00.........................LA Kalundborg*)
10/3................................................................. 19.30........................... LA Vendsyssel*)

Deadlines 2022

PROPEL nr. 1 ..................................................
PROPEL nr. 2 ..................................................
PROPEL nr. 3 ..................................................
PROPEL nr. 4 ..................................................
PROPEL nr. 5 ..................................................
PROPEL nr. 6 ..................................................

Find seneste nyt her:

Gløggaften

7/12................................................................. 19.00...................... Værløse-Jonstrup*)

Grillparty

25/6................................................................. 14.00...................... Værløse-Jonstrup*)

Nytårskur

8/1.................................................................... 13.00...................... Værløse-Jonstrup*)

Åben Flyverstue

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

lørdag den 8. januar
mandag den 7. marts
fredag den 6. maj
fredag den 8. juli
tirsdag den 6. september
søndag den 6. november

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

Følg FSF på facebook.com/flyversoldater

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

Til alle, der modtager PROPEL
Godt Nytår
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

Kære medlemmer af Flyvevåbnets
Soldaterforening
Håber I er kommet godt gennem
efteråret med de sidste udendørs
sysler og havearbejde og nu er ved at
tage tilløb til den travle tid med juleog nytårsforberedelserne.
De sidste par måneder har nu i
Flyvevåbnets Soldaterforening
bestemt også været en travl periode
med indhentning og afvikling
af udskudte arrangementer,
generalforsamlinger, afdelingernes
jubilarstævner samt det årlige
Repræsentantskabsmøde, for nu bare at nævne nogle af dem. Vi skulle
nok alle sammen lige vænne os til at komme i omdrejninger igen og
I derude skulle også lige fokusere på Flyvevåbnets Soldaterforening
igen, men med det engagement og den start jeg har oplevet den sidste
måned, skal vejen tilbage til normal gænge nok lykkes.
Repræsentantskabsmøde
Den 9. oktober afholdt vi vores årlige repræsentantskabsmøde og
referatet kan læses andetsteds her i bladet – jeg vil dog benytte
lejligheden til at fremhæve et par emner som vi også drøftede på
mødet.
I forlængelse af den hektiske aktivitet som beskrevet ovenfor,
drøftede vi bl.a. hvordan vi hurtigt og målrettet kunne oplyse om
kommende arrangementer i lokalafdelinger og afdelinger. Som et
forsøg på at imødekomme dette behov, er der nu på foreningens
hjemmeside under fanen Aktuelt indlagt en oversigt, hvor de
enkelte lokalafdelinger og afdelinger kan melde ind om kommende
arrangementer. Arrangementerne vil også fortsat fremgå af Propel.
Det seneste års møder i foreningen har grundet CV-19 restriktionerne
kun i mindre grad været afholdt indenfor de tidsmæssige perioder og
terminer, der fremgår af foreningens vedtægter, men det har jeg som
formand kunnet dispensere fra og da alle bestyrelser derude har ageret
proaktivt og i ånden af ”frihed under ansvar” er vi kommet helskindet
igennem udfordringen uden efterslæb eller mangler. Der udestår nu
et fælles arbejde med at komme tilbage til vedtægternes oprindelige
årshjul og det vil vi også i Hovedbestyrelse og Repræsentantskab
fokusere på i det kommende år.
Håndbogen ajourføres
En afledt konsekvens af de mange tilpassede terminer for afvikling
af møder m.m. har været, at mange informationer skulle opsamles i
små bidder og bl.a. derfor er foreningens håndbog også kommet lidt
bagefter med opdateringerne. Der er kommet et par henvendelser
om dette og da håndbogen og de heri anførte lister og oversigter
tilsyneladende er godt besøgte og bredt anvendte, vil der også blive
fokuseret på at få opdateringen af håndbogen gennemført hurtigst
muligt.
Der var til repræsentantskabsmødet fremsendt et forslag om
nedsættelse af det årlige kontingent med baggrund i det forgangne
år uden de store aktiviteter. Efter en god debat og argumenter for og
imod, blev udfaldet dog, at vi fastholder kontingentet på nuværende
niveau, men samtidig vælger at gennemføre en omfordeling af
foreningens økonomiske ressourcer, der i højere grad gør gavn og med
flere tilskud tilgodeser afvikling af arrangementer ude lokalt, hvor
foreningens medlemmer befinder sig.

Foreningsfanen er slidt op
Flyvevåbnets Soldaterforenings faner er jo som altid godt
repræsenteret ved både de lokale og landsdækkende arrangementer
og foreningens hovedfane er nu ved at være så mærket af alle de gange
Kaj m.fl. har luftet den, at den er begyndt at se lidt flosset og træt ud.
Jeg er derfor ad forskellige kanaler i færd med at sondere terrænet
med det formål at få udarbejdet en ansøgning om donation eller støtte
til en ny fane og der må i forlængelse heraf påregnes lidt betaling af
vores egen kasse til diverse afsluttende finish. Vi når nok ikke at få en
ny fane inden det første store arrangement i januar 2022, men mon
ikke vi i løbet af foråret kan fremvise en ny fane, der på værdig vis
repræsenterer Flyvevåbnets Soldaterforening.
Af andre positive ting skal da også nævnes, at vi nu er tilbage i vante
rammer med vore møder i Danske Soldater- og Marineforeningers
Fællesråd (DSM), hvor jeg sammen med de øvrige foreningsformænd
drøfter status, erfaringer og muligheder for at fremme det tværgående
samarbejde mellem soldaterforeningerne. Der har til dato været
afholdt to møder, i maj og september, hvor det seneste møde også
indeholdt et møde med vores nye Forsvarschef, General Flemming
Lentfer. På mødet fik jeg også kort lejlighed til at fortælle lidt om
vores soldaterforening, hvilket Forsvarschefen med sin baggrund i
Flyvevåbnet, tog godt imod. På mødet drøftede vi bl.a. opsamling
af de aflyste og kommende arrangementer med relevans for os,
og Forsvarschefen pegede herunder på markering af HMD 50-års
regeringsjubilæum samt den udskudte markering af HMD 80-års
fødselsdag – markeringerne vil finde sted både som store og mindre
arrangementer og jeg har netop fordelt invitationer til det første
arrangement i januar til foreningens afdelingschefer. Jeg føler mig
overbevist om, at Flyvevåbnets Soldaterforening også på vanlig vis vil
bidrage til markeringen af disse arrangementer sammen med de andre
soldater- og traditionsbærende foreninger.
Tordenskjolds soldater søger afløsning
Et emne, som vi også tidligere har berørt i såvel Hovedbestyrelsen
som i Repræsentantskabet, er drøftelsen af, hvem der løfter fanen efter
den garvede garde af Tordenskjolds soldater i Soldaterforeningen, når
disse vælger at træde tilbage.
Der er ingen tvivl om, at der er en lang række ildsjæle derude i
afdelingerne, der sammen med deres bestyrelser, bærer foreningen.
Det er derfor selvfølgeligt fortsat mit håb, at så mange som muligt
af jer ildsjæle derude vælger at prioritere arbejdet i foreningen, men
det ændrer ikke ved mine tidligere oplæg om at det er meget sundt at
overveje, drøfte og forberede disse generationsskifter i vores kreds.
Skulle nogle af jer medlemmer udenfor bestyrelserne have lyst til at
prøve bestyrelsesarbejde eller give en hånd med i en periode, så tøv
ikke med at kontakte jeres lokale repræsentanter derude og få en snak
om mulighederne.
Afslutningsvis vil jeg rette en stor tak til de af Flyvevåbnets chefer,
der allerede har reageret positivt på min anmodning om at dele lidt af
deres hverdag med vore medlemmer i foreningens blad PROPEL.
Jeg er sikker på, at flere følger efter. Denne gang tager vi en tur sydpå
ned i varmen med en fra Helikopter Wing Karup udsendt enhed, der
i tekst og billeder giver os et godt indtryk af deres operative hverdag
under indsættelsen dernede.
Med en stor tak for året der gik og ønskerne om en rigtig god jul og et
godt og lykkebringende nytår. Vi ses derude i det nye år.
Leif G
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Indkaldelser til Ordinære Generalforsamlinger 2022
Vedrørende forslag og dagsorden se side 14

FSF Aalborg

Formand Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com

Onsdag den 23. februar kl. 19.30
i Flyverstuen

Tilmelding til formanden senest 13. februar

Lokalafdeling Aalborg

Formand Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com

Onsdag den 23. februar kl. 19.00
i Flyverstuen

Tilmelding til formanden senest 13. februar

Lokalafdeling Vendsyssel

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

Torsdag den 10. marts kl. 19.30

Hos Kjeld Hansen, Blågranvej 21, 9800 Hjørring.

Lokalafdeling Skrydstrup

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

Onsdag den 9. februar kl. 19.00
i foreningens lokale i bygning 366

Der er spisning i cafeteriet kl. 18
Tilmelding til formanden nødvendig for adgang til flyvestationen.

Lokalafdeling Vandel

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

Torsdag den 24. februar kl. 19.30
I Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel

Tilmelding af hensyn til fortæring til formanden senest 21. februar.
Bestyrelsen opfordrer til at møde op og bakke op om foreningen.

Lokalafdeling Vestjysk

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

Se dato i PROPEL februar 2022

Tilmelding til Kjeld Hansen på 40 14 26 32

Lokalafdeling Thy-Mors

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

Onsdag den 16. februar kl. 19.30

i Sjørring Idræts og Kulturcenter, Hjørnet 2, Sjørring, 7700 Thisted
i Skytteforeningens lokale i kælderen

FSF Karup

Formand 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

Se dato i PROPEL februar 2022

FSF Skrydstrup

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

Onsdag den 9. februar kl. 19.00
i foreningens lokale i bygning 366

Der er spisning i cafeteriet kl. 18
Tilmelding senest den 4. februar til formanden.
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Lokalafdeling Als-Sundeved

Formand Bent Aasand, Vestervang 30, Ulkebøl,
6400 Sønderborg
Tlf.: 40 40 03 58. E-mail: bent@aasand.dk

Se dato i PROPEL februar 2022
FSF Værløse-Jonstrup

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

Se dato i PROPEL februar 2022

Lokalafdeling Kalundborg

Formand 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 25. februar kl. 18.00
på Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg

Efter generalforsamlingen serveres gule ærter til fornuftig pris.
Derfor er tilmelding til formanden nødvendig senest den 18. februar.

FSF Aalborg

Formand Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com

Soldaterjubilæum 2021

Årets soldaterjubilæum blev afholdt 23. oktober efter først at have
været planlagt til den 2. oktober. Denne dato måtte udskydes, da
Specialoperationskommandoen skulle gennemføre en meget stor
øvelse med hovedbase på FSN Aalborg, hvor der var fly fra flere
forskellige lande og indkvarteret mange soldater.
Efter morgenmaden blev der uddelt nåle til 4 40-års jubilarer, 16 50års jubilarer, 6 60-års jubilarer og 5 65-års jubilarer.

Efter Bent Jørgensen fortalte om flyvestationens historie inden der
var en flyvestation, viste CSG Preben S. Rasmussen, Air Transport
Wing (ATW), med vanlig entusiasme rundt i Aircraft Maintenance
Squadron (AMS) og fortalte om ATW opbygning. Derpå fik
jubilarerne fremvist en Eagle brandtender, der imponerede med sine
evner, inden de gule ærter blev indtaget i Limfjordssalen.
Snakken gik lystigt under middagen og kaffen, inden vi kunne sige tak
for en god dag.

Morgenkaffe

De obligatoriske gule ærter

Lokalafdeling Aalborg

Formand Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com

Skydning

Vi har genoptaget skydning kl. 19 den første onsdag i hver måned
under Gl. Lindholm Skole. Der afholdes Juleskydning den 1.
december kl. 19 – husk gave (30 kr.) til pakkespil.
Vi genoptager skydningen den 5. januar. Vel mødt.
Hyggeaftener
Som noget nyt vil vi efter nytår forsøge at holde Flyverstuen åben den
anden onsdag i hver måned (tentativt) til kammeratligt samvær.
Første gang 12. januar kl. 19-22, hvor vi vil drøfte under hvilke former
vi skal mødes fremover.
Som udgangspunkt vil det være nødvendigt med tilmelding senest
mandagen før.
Nærmere vil tilgå via www.propel.dk under ”Aktuelt” og på Facebook.

Lokalafdeling Vendsyssel

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

Skydning med Garderforeningen
Vi er inviteret til præmieskydning i Vendiahallen

Mandag d. 7. februar kl. 19.00
Mandag d. 7. marts kl. 19.00
Vii håber på stort fremmøde
Tilmelding senest den 4. februar og den 4. marts til formanden

PROPEL
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FSF Skrydstrup

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

Soldaterjubilæum 2021

Jubilæum på Fighter Wing Skrydstrup
Der blev efter 1 års pause igen holdt soldaterjubilæum. Der var mødt
73 deltagere op for at få en god dag med gamle soldaterkammerater.
Vi startede med morgenmad og derefter uddelte vi årgangsnåle til
jubilarerne. Vi havde desværre ikke kunnet få hjælp fra flyvestationen
da man var travlt optaget med øvelse og udsendelse til Baltikum, så
til rundvisning havde vi fået Team Tordenjet til at fortælle og vise
deres samlinger frem. Det var meget lærerigt for deltagerne, for der var
mange spændende ting i deres lokaler.
Efter rundvisning var der gule ærter med tilbehør i cafeteriet. Under
spisningen gik snakken lystigt om gamle dage hvor de var soldat.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen og Team Tordenjet for hjælp på dagen.

Leif Pedersen
Skrydstrup afdeling

65 års jubilarer

6

60 års jubilarer

60 års jubilarer

50 års jubilarer

50 års jubilarer

50 års jubilarer

40 års jubilarer

PROPEL

40 års jubilarer

40 års jubilarer

25 års jubilaren

Herligt gensyn

Gule ærter

Gule ærter

PROPEL
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FSF Værløse-Jonstrup

Formand 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 2021

FSF Værløse-Jonstrup Afdelings Årgangsjubilæum
Lørdag den 18. september på ”Pedersholm” i Frederikssund.
Så kom dagen, hvor vi igen kunne afholde vores traditionsrige
årgangsjubilæum, som vi sidste år måtte aflyse på grund af den
omsiggribende Covid-19 situation. Det betød dobbelt op i år, så både
årgangene 0,1,5 og 6 havde jubilæum. Der var tilmeldt 40, heraf var
der 30 jubilarer til årets store begivenhed, hvilket må siges at være
tilfredsstillende disse tider taget i betragtning.
Dagen blev som tidligere afholdt i Foreningscenter Pedersholms
festligt pyntede lokale, hvor også vores hyggelige Soldaterstue har til
huse den første tirsdag i hver måned, følg med på vores hjemmeside
www.fsfvaer.dk.
Formanden bød velkommen til dagens program, og vi kunne indtage
den noget forsinkede morgenmad. Som et forsøg havde vi planlagt at
besøge den gamle, nu lukkede Flyvestation Værløse, så dagen kunne
minde os om at vi, selv uden flyvestation, er flyvere.
Kl. 9.30 gik vi ombord på den ventende bus. hvor formanden indtog
førerpladsen og med sikker hånd styrede ud til Hangar 2 med
ankomst kl. 10. Vi blev modtaget af to repræsentanter fra ”Værløse
Flyhistoriske Hangar”, som med stort engagement fortalte om
stedet og gav en rundvisning og besigtigelse af de udfasede fly- og
helikoptertyper, hvorpå flere af afdelingens medlemmer gennem
tiden har fløjet/skruet og/eller vedligeholdt. De bliver nu passet
og vedligeholdt af frivillige medlemmer, der tidligere har tjent ved
Flyvevåbnet eller som har interesse for flyvning. Man kan blive
medlem for 400 kr. om året og deltage i arrangementer og være med til
at støtte og bevare områdets sjæl og historie.
Se www.historiskhangar.dk
Der blev givet udtryk for stor glæde over dette initiativ som
bestyrelsen vil tage til efterretning.
Kl. 12 samledes gruppen ved et af de ældre fly, hvor der blev uddelt
årgangsemblemer og taget billeder af de jubilerende årgange. De 30
jubilarer var fordelt således: 9 stk. 40 år, 8 stk. 50 år, 8 stk. 60 år, 3 stk.
65 år og til sidst 2 seje gutter, der for 70 år siden var blevet indkaldt til
tjeneste i det, vi i dag kender som Flyvevåbnet.
Godt tilbage i bussen hvor formanden igen greb rettet og kørte
os retur til ”Pedersholm”, hvor frokosten ventede igen med lidt
forsinkelse af leverandøren. Herefter var der kaffe på kanden og
snakken gik lystigt til arrangementet stille roligt og langsomt ebbede
ud!

40 års jubilarer

50 års jubilarer

Tak for denne gang og vi ses forhåbentlig til næste år, med fejring af
det næste hold af jubilarer.
Med venlig hilsen Søren Eibak.

Fra hangar 2
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60 års jubilarer

65 års jubilarer

FSF Værløse-Jonstrup

Formand 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 7. december kl. 19
Gløggaften hvor vi ønsker hinanden ”GOD JUL”!
Der serveres gløgg og æbleskiver på FSFs regning, øl og vand kan
købes til normale priser. Ta’ gerne en ledsager med til denne hyggelige
aften. Tilmelding til formanden senest den 1. december
Lørdag den 8. januar 2022 kl. 13
Nytårskur hvor vi ønsker hinanden ”GODT NYTÅR”
Der serveres en platte med tilbehør til 125.- kr. pr. kuvert.
Ta’ gerne en ledsager med denne dag.
Tilmelding til formanden senest den 3. januar 2022
Tirsdag den 1. februar kl. 19
Foredrag med Tommy Hesselbjerg. Det var det foredrag, vi måtte
aflyse pga. Corona ‘en.
Tommy fortæller om sine 38 år i selskab med den nu pensionerede
Sikorsky S61 Helikopter i Esk. 722 blandt andet de meget
spektakulære redningsaktioner på havet.
Der er mad og drikke som på almindelige klubaftener, men på
foredragsaftener er der et tillæg på 25.- kr.
Tilmelding til formanden senest den 27. januar

Kommende aktiviteter
på FSF Soldaterstuen ”Pedersholm”
Tirsdag den 5. april kl. 19
Foredrag med Niels Helmoe-Larsen.
Niels er forfatter og historisk interesseret og han har fløjet rute til
Færøerne i 34 år og har fløjet både Boeing 737 og MAX modellen
gennem mange år, spændende hvad han kan diske op med?
Der er mad og drikke som på almindelige klubaftener men på
foredrags aftener er der et tillæg på 25.- kr.
Tilmelding til formanden senest den 31. marts
Tirsdag den 1. marts, 3. maj og 7. juni kl. 19
Åben Flyverstue. Husk tilmelding!
Lørdag den 25. juni kl. 14
Den store traditionelle Familie-grilldag! Pris pr. person 150,- kr.
Drikkevarer kan købes til vores normale priser.
Tilmelding til formanden senest den 16. juni
OBS! Kun kontanter
Husk at have kontanter med til alle vores arrangementer, da det ikke er
muligt at bruge elektroniske betalingsformer!
Med venlig flyverhilsen Søren Eibak.

Fighter Wing eskorterede amerikanske bombefly

I juni var amerikanske B-52H bombefly på en særdeles lang
træningsmission. Turen bragte flyene over samtlige europæiske
NATO-lande. Sidst på eftermiddagen passerede de Danmark i cirka ti
kilometers højde – det ene fly fløj ned igennem Jylland fra nord mod
syd og det andet fløj over Bornholm. Undervejs blev de eskorteret af
danske F-16 på ruten igennem Østersøen og over Bornholm.
(Længde på fly: F-16: 15 meter, B-52H: 49 meter. Red.)

Kilde: FW Skrydstrup nyhedsbrev
Foto: Forsvarsgalleriet

Home base Morón
De langtrækkende amerikanske bombefly kommer fra den spanske
base Morón, hvor de aktuelt er udstationerede som en del af den
amerikanske tilstedeværelse i Europa.
Øvelsen handlede om at træne de amerikanske styrkers evne til at
operere over hele Europa og deres evne til at samarbejde med de
forskellige allierede nationers luftforsvar.
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Troppetransport i Iraks ørken

Af DETCO, Oberstløjtnant Hans Kristian Skovmose (HOK) og Flyverpræst Kåre Egholm Pedersen
Fotos bringes i PROPEL med tilladelse fra HELDET NMI

Al Asad Air Base (AAAB)
Ude i den irakiske ørken, omkring 200 km
vest for Baghdad, opholder godt 50 danske
soldater sig på Al Asad Air Base.
De er en del af det danske helikopterbidrag,
der er udsendt til støtte for NATO missionen
i Irak (NMI).
Helikopterbidraget inkluderer to af
flyvevåbnets EH101 Merlin helikoptere, som
til daglig hører hjemme ved Helicopter Wing
i Karup.
Luften flimrer i middagsheden og motorerne
brøler, mens klarmelderen giver ”fist
bump” til loadmasteren. Nu er ansvaret for
helikopteren overdraget til besætningen, og
endnu en flyvning mod Bagdad kan begynde.
Sådan har hverdagen været for det danske
helikopter detachement siden maj måned
2021, hvor Folketingsbeslutning B159 blev
sat i værk.
Opgaven kort fortalt
NMI er en rådgivnings- og træningsmission,
som har til opgave at levere rådgivning,
mentoring og træning til det irakiske
sikkerhedsapparat og sikkerhedsstyrker, og
formålet for det danske helikopterbidrag
er at levere lufttransport til støtte for den
overordnede NATO mission i Irak.
NMI arbejder dog i stor udstrækning
sammen med øvrige organisationer og
missioner i Irak, hvilket betyder, at de danske
Merlins også transporterer personel og
materiel for andre aktører i området. I praksis
gennemføres størstedelen af opgaverne ved
transportflyvninger mellem Al Asad Air Base
(AAAB) og landepladser i Baghdad området,
krydret med lejlighedsvise flyvninger til Erbil
i det nordlige Irak.
10
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Varmen som modspiller
Med temperaturer på over 50 grader midt
på dagen i juli/august, er det ikke sært, at
de danske soldater af og til har døjet med
varmen og har drukket litervis af flaskevand
for at vedligeholde væskebalancen.
Klimaet i Irak betegnes som ”subtropisk
ørkenklima”. Sammenligner man med det
tempererede danske klima, kan man i Irak
forvente et langt mere stabilt vejrbillede
med hede, tørre somre og kun begrænsede
mængder af nedbør i den ”kølige” periode om
vinteren.
Det er dog ikke kun mennesker og dyr,
der mærkes af de høje varmegrader. Også
helikopteren har svært ved at yde det samme
som under hjemlige himmelstrøg. Det
skyldes primært, at luftens tæthedsgrad
fortyndes, jo varmere det er. Ørken-miljøet
er også udfordrende for teknikken, da der
opereres på kanten af elektroniske kredsløbs
grænseværdier, ligesom ventiler og lejer også
er påvirket af varmen og støvet.
Landet mellem to floder
På turene mellem AAAB og Bagdad har
besætningen i helikopterne tydeligt kunnet
se, hvor irakerne helst vil bo. Langs de store
floder, Eufrat og Tigris, klumper folk sig
sammen i små og store bysamfund. Sådan har
det været, så længe der har levet mennesker
her. Derfor kaldte de gamle grækere landet
for Mesopotamien. Det betyder landet
”mellem floder”.
Dykker man lidt ned i historiebøgerne,
finder man hurtigt ud af, hvorfor området
her er kendt som civilisationens vugge.
Da vikingerne i Skandinavien opfandt
runealfabetet ca. omkring år 100 e. kr. havde

datidens irakere (sumererne) haft skrifttegn i
over 4000 år.
Det var her, man først gjorde brug af
kunstvanding, som gjorde det muligt at dyrke
jorden. Man opfandt også ploven til at vende
jorden og hjulet, så man hurtigt og ensartet
kunne fremstille potter og vaser. Sumererne
var driftige handelsfolk. De opfandt
kileskriften til at holde regnskab med deres
lagre, og de forstod i lighed med de samtidige
ægyptere at fastholde deres myter og historie
for eftertiden.
Irakerne er den dag i dag stolte af deres
kulturelle og historiske arv, hvilket ikke
er ubetydeligt i et land, der trods etniske
stridigheder og politiske modsætninger skal
forsøge at enes om det, de mener, tjener
landet bedst. I den forbindelse har irakerne
netop stemt til det 5. parlamentsvalg siden
2003, og selv om valgdeltagelsen ikke var
så høj, som man kunne håbe på, så blev det
afviklet i god ro og orden.
Teamwork frem for alt
Alle der arbejder med flyvning ved, at det
kræver en solid holdindsats for at få det til
at lykkes. Det danske helikopterbidraget
er sammensat af personel fra en række af
forsvarets myndigheder, hvor Helicopter
Wing som Parent Unit bidrager med flest
medarbejdere tæt forfulgt af Forsvarets
Vedligeholdelsestjeneste, der står
for vedligeholdelsen af helikopterne.
Derudover indgår der personel fra
Føringsstøtteregimentet, Ingeniørregimentet,
Operational Support Wing, Forsvarets
Sanitets Kommando, Joint Movement
and Transportation Organization og
Flyverkommando. Samarbejdet mellem de

forskellige funktioner ved bidraget fungerer
særdeles godt, hvilket naturligvis skyldes stor
professionalisme blandt personellet, men
også at den enkelte har lettere ved at forholde
sig til den fælles opgave i missionen. Det
gode samarbejde begrænser sig ikke kun til
selve bidraget, for som eneste danske enhed
på en koalitionsbase er samarbejdet med de
øvrige nationer og enheder særdeles vigtigt.
Amerikansk base med dansk islæt
AAAB er oprindelig en irakisk flyvestation,
men har været anvendt af koalitionsstyrkerne
i Irak siden 2003, hvor den blev indtaget
i forbindelse med Irak-krigen. Basen er
under amerikansk ledelse, ligesom det er
det amerikanske forsvar, der er overordnet
ansvarlig for sikkerheden og driften af
basen. Det inkluderer indkvartering
og bespisning af personellet på basen,
ligesom der er fitnessfaciliteter, begrænset
indkøbsmulighed, en kirke, en frisør m.m.
Der er fortsat tydelige spor fra de tidligere
danske bidrag, som har været stationeret på
AAAB. Tæt på danskernes beboelsesområde
finder man endnu bygningen fra det gamle
KFUM soldaterhjem. Det bærer stadig navnet
”Kuffen”.
Omkring 5 kilometer fra beboelsesområdet
ligger Helikopterbidragets egen lejr
”Camp Mjølner”, som det danske
ingeniørregiment har haft ansvaret for at
opbygge. Det er et område indhegnet af
høje betonklodser (T-walls), med store
hangartelte til vedligeholdelse og opbevaring
af helikopterne, specialværksteder,
kontorfaciliteter, velfærdsfaciliteter og
altså kort sagt alt, hvad der skal til for at
understøtte indsættelsen af helikopterne.
Overordnet set fungerer AAAB som et lille
multietnisk samfund, der ud over amerikansk
og dansk islæt, også rummer mange civile
arbejdere fra Indien og omkringliggende
lande, da den største civile udbyder af
arbejdskraft stammer fra Indien. Derudover
er der militære bidrag fra en række forskellige
lande, hvor det danske helikopterbidrag
i særlig grad samarbejder godt med det
spanske helikopterbidrag, hvilket bl.a.
udmøntes ved udførelse af flyvninger i
blandet formation. HELDET har også tætte
relationer til det norske sikringsbidrag på
basen, hvor den fælles nordiske oprindelse
er et naturligt springbræt for samarbejde. De
gode samarbejdsrelationer fordeler sig dog
bredt over alle enheder på AAAB, hvor alle
står sammen om at løse udfordringerne.

FAKTABOKS
NMI blev igangsat i 2018 på anmodning
fra den irakiske regering i 2018.
Fra 6. maj 2021 har NMI været under dansk
ledelse med general Michael Lollesgaard.

Det danske helikopterbidrag er udsendt fra
1. maj 2021 til 30. april 2022.
HELDET har i det første halve år af
udsendelsen gennemført mere end

40 flyvninger for NATO og herunder
transporteret ca. 750 personer
og 50 tons gods.
PROPEL
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Repræsentantskabsmøde 2021
9. oktober kl. 10 på KFUM Soldaterhjem, Fredericia
Referat
Deltagere: Leif Giebel, Helge Hoff, Christian Andersen, (for Henning
Halkjær), Lars Farving, Kaj Møller, Lis Yttung, Elly Due,
Kai Clausen, Poul Aalborg, Jens Christian Nielsen, Leif Pedersen,
Knud Bisgaard, Arne Slej, Bent Jørgensen, Rene Crone,
Finn Schjoldager, Ernst Kronvold Frederiksen.
Afbud: Henning Halkjær, Poul Hjort
1: Valg af dirigent
Christian Andersen, Karup, blev valgt som dirigent, han erklærede
mødet lovligt indvarslet, selvom Corona havde flyttet tidspunktet.
2. Valg af stemmetællere
Stemmetællere blev revisor Kaj Møller og Elly
3. Landsformandens beretning til godkendelse
Landsformanden aflagde sin beretning.
Formanden fremhævede bl.a., at nu skal vi i gang igen efter et par år
med restriktioner og aflysninger.
Har udnævnt Chefen for Flyverkommandoen, generalmajor Jan Dam
til foreningens ærespræsident. Ser frem til et godt samarbejde.
Har med held bedt cheferne rundt omkring i Flyvevåbnet om at
bidrage med artikler til PROPEL.
DSM-møderne er genoptaget. Traditionsbærende foreninger får mere
opmærksomhed i forsvarets øverste ledelse, også økonomisk.
Man er i gang med planlægningen af Dronningens 50 år jubilæum
næste år. Her skal FSF selvfølgelig også deltage med faner.
Formanden henviste afslutningsvis igen til sine tidligere indlæg i
såvel Hovedbestyrelses- som i Repræsentantskabssammenhæng om,
grundigt at overveje, drøfte og forberede generationsskifter i vores
kreds.
Beklagede at fire lokalafdelinger af alders- og helbredsmæssige årsager
er nedlagt. (Odense, Sydfyn, Nordvestsjælland, Bornholm).
Formandens beretning blev godkendt.
4. Orientering fra afdelingerne
Skrydstrup, Leif Pedersen:
Oplever, at det kan være svært at få kontakt med kontaktpersoner på
FSN.
Har mistet et par bestyrelsesmedlemmer. Svært at finde afløsere. Godt
jubilæum, selvom FSN ikke kunne hjælpe.
Aalborg, Bent Jørgensen (JEN):
Mistede at fejre Dronningens fødselsdag sidste år. Samt foreningens
jubilæum den 11. april.
Gennemførte 5. maj højtideligheden og 5. september flagdagen samt
generalforsamlingerne i august
Der har været Chefskifte hos ATW og afdelingsformanden har haft et
møde med chefen for at opretholde kontakten. Foreningsoplysninger
kan komme op på deres hjemmeside.
Har afholdt et arrangement ved Bunkermuseet i Hirtshals
Karup, Lars Farving:
Der er ikke sket det helt store, men der har dog været en Fisketur
Værløse- Jonstrup, Kaj Clausen:
Bus til HG2 ved jubilæet som var en rigtig god dag
Har været ude med fanen den 5/9
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5: Orientering fra udvalgene
Jubilæumsudvalget, Arne Slej:
Sendt invitationer til ud alle jubilarer i år, også dem fra sidste år.
Ingen statistikker fra sidste år pga. aflysningerne af alle jubilarmøderne
Effektudvalget, Knud Bisgaard:
Der har ikke været den store omsætning det sidste år.
Skydeudvalget, Finn Schjoldager:
Har ikke kunne afholde skydninger i sidste år, men opfordre alle til at
få gang i skydningerne igen.
PR-udvalget, PROPEL, Ernst Kronvold Frederiksen:
Opfordrer alle til at lave artikler/indslag, da der mangler indlæg til
PROPEL.
Bedste kammerat: 3 tildelinger af Wingman i 2021 i Karup.
Elly: Vi har givet de hjemsendte gratis medlemskab og bladet året
ud for at reklamere for foreningen. Afventer teaktionen, når de får
opkrævningen til nytår.
Kaj: Penge fra orlogsgastens fond kunne bruges til de værnepligtige til
et arrangement. Leif undersøger
6: Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til
godkendelse
Elly gennemgik grundigt regnskabet.
Ingen kontingent for DSM.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget
7: Behandling af kommende års budget, herunder fastsættelse af
indskud og kontingent.
Elly fremlagde budget for 2021-22. Måske lidt ekstra udgifter ifm.
Dronningens jubilæum næste år.
Kontingentet ændres ikke.
Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget.
8: Behandling af indkomne forslag
Leif fremlagde forslag fra Skrydstrup om kontingentnedsættelse, fordi
man ikke havde haft så mange arrangementer i lang tid pga. covid19.
Forslaget blev debatteret og holdningen var, at det ikke er en god ide
med nedsættelse, fordi vi så taber medlemmer, når vi igen skal sætte
det op for at holde niveauet efter covid19.
Forslaget blev nedstemt
Elly foreslog, at de omtalte penge skulle gå til afdelinger /
lokalafdelinger så man kan lave flere arrangementer til glæde for
medlemmerne. Eventuel støtte til de skydende afdelinger for at holde
gang i skydningen.
Dette forslag blev vedtaget og det er op til hovedbestyrelsen at lave en
plan for det.
Valg
9. Valg af Landsformand (ikke på valg)
10. Valg af Landsnæstformand (på valg)
Helge Hoff blev genvalgt som Landsnæstformand
11. Valg af Jubilæumsansvarlig (ikke på valg)
12. Valg af redaktør for PROPEL (på valg)
Genvalg af Ernst Kronvold
13. Valg af PR-udvalgsformand (på valg)
Genvalg af Ernst Kronvold
14. Valg af Skydeudvalgsformand (ikke på valg)
15. Valg af Effektudvalgsformand
Knud Bisgaard vil gerne overdrage hvervet til en anden. Man kunne
ikke finde en anden kandidat, så Knud fortsætter, indtil man finder en
afløser. Alle går hjem og finder en afløser. Skal tages op i HB
16. Valg af webmaster (ikke på valg)
17: Valg på skift af én kritisk revisor – (hvert år.)
Kay Møller blev genvalgt som revisor.
18: Valg af revisorsuppleant – hvert år.
Kaj Clausen blev valgt som revisorsuppleant.

19: Valg af tre-mands udvalg vedr. ”Jubilæums Trofæet”. Valget gælder
for ét år.
Rene Crone, Arne Slej og Leif Giebel udgør udvalget for
jubilæumstrofæet, og skal finde en ny modtager til næste år.
20: Valg af arrangør af næste års ordinære repræsentantskabsmøde
Jonstrup valgt som ansvarlig for næste års repræsentantskabsmøde.
Landsformanden vil hjælpe med det praktiske med mødelokale i
Fredericia. Dog skal Jonstrup stille med en dirigent.
21: Eventuelt
Hercules J-udgaven groundes i Aalborg, hvorefter H-udgaven
overflyttes til Jonstrup afdelingen
Elly: Håndbogen skal tilrettes. Gamle og forkerte oplysninger er ikke
tilfredsstillende. Helge tager kritikken til sig og lover at rette det.
Det blev foreslået, at afdelingerne har en side på foreningens
hjemmeside, hvor de omtaler arrangementer.
Ernst opretter et afsnit under ”Aktuelt” til formålet.
Kaj har tidligere orienteret om nedlæggelse af Soldatens- og
Orlogsgastens fond, og hvorledes vi kan udnytte dette.
Skulle afdelingerne få lyst til at arrangere en tur / aktivitet for de
menige (værnepligtige, konstabler og konstabelelever) kan man via
Kaj søge om tilskud til et sådant arrangement. F.eks. besøg for menige
fra AAL på Garnisonsmuseet, eller menige fra SKP, der kunne besøge
Flymuseet i Stauning. Kun fantasien sætter grænser – kontakt Kaj.

Leif P.: Vi har nedlagt en del lokalafdelinger. Hvordan markerer vi det?
De nedlagte lokalafdelingers faner er fordelt forskellige steder.
Landsformanden har en af dem. Og andre ved man ikke hvor er.
Effekter kunne overdrages til Flyvevåbens museum i Stauning,
Flyhistorisk samling mv. Der er et afsnit i Håndbogen, om hvordan
man nedlægger en afdeling og gør af effekterne.
Vi mangler en ny fane til FSF. Landsformanden undersøger, hvordan
man ansøger om en ny fane til FSF hos AP Møllers fond eller hos
Danmarks-Samfundet
Der er gang i planlægningen af dronningens 50 års regentjubilæum. Vi
må afsætte den 15. januar, hvor vi skal stå med fanerne ved karetturen.
Vi får nærmere besked. Opfordrer afdelingerne til at støtte op om
arrangementet.
Rene: Håndbog, Bestyrelseslister mv. skal opdateres.
December Bladet udsendt til ikke-jubilarer ved jubilarstævner har kun
givet 19 medlemmer på 5 år. Det har kostet 5000,-kr.
Vi gør det dog igen i år, og ser om det virker til næste år.
Elly har fået en mail om Bent Aalbæks nål som repræsentant for FSF i
Sydfynske DSS. Da denne afdeling er nedlagt, beder de om at få nålen
tilbage. Hun beder Bent kontakte DSS.
Dirigent			
Christian Andersen

Referent
Helge Hoff

Øvelse Ravn

En konsekvens af det øgede fokus på det nationale forsvar.

Af PL Roald Gregersen

I forbindelse med det øgede fokus på det nationale forsvar, er
Forsvaret som helhed ved at tilpasse sig den ’nye’ opgave. Ny opgave
er nu så meget sagt, for det er vel i bund og grund kerneopgaven for os
alle, og har været det i al den tid Forsvaret har eksisteret. Efter årtiers
fokus på asymmetrisk krigsførelse, herunder justering og tilpasning af
hhv. doktrin, organisation og materiel, skal vi tilbage til de gode gamle
dyder, fundamenteret i de røde reglementer.
For Flyvevåbnets vedkommende betyder det blandt andet en
tilbagevenden til flyvestationsøvelser. Ét af de første operationelle
spadestik blev i den forbindelse afprøvet af flyvestation Skrydstrup og
Flyverhjemmeværnet med titlen ’Operation Føniks’.
Operation Føniks blev indledt i januar 2021. Her kom den første
månedlige situationsrapport, som skitserede en øget spænding på
baggrund af en fiktiv krise i udlandet. Krisen udviklede sig i takt med
månedernes skifte og kulminerede i september med en direkte trussel
mod danske installationer. Truslen blev imødekommet af et forhøjet
krisestyringstrin samt besættelse af flyvestation Skrydstrup med ca.
200 soldater fra Flyverhjemmeværnet; ’Øvelse Ravn’ var nu en realitet.
Overordnet set blev Øvelse Ravn født af et godt og sundt
planlægningssamarbejde mellem Fighter Wing Skrydstrup, dennes
Wing Reserve og Flyverhjemmeværnet. Inden for flyvestationens
perimeterhegn udgjorde disse den overordnede C2 struktur på
Force Protection området. Fighter Wings bevogtning stod for den
indre sikring, godt støttet af bevogtningssoldater, Security Force
QRF enhed, Military Working Dogs samt Bevogtningsassistenter

fra Flyverhjemmeværnet. Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og
Sønderjylland stod for den ydre sikring.
For at gøre en øvelse af denne kaliber til en god øvelse, skal der
involveres mange enheder og aktører. Det mål synes med Øvelse
Ravn at være opnået. Der er gennemført et omfattende forarbejde
bag kulissen for at fuldbyrde oplevelsen af en realistisk øvelse for
de primære øvelsesdeltagere. Konklusionen skal være, at der med
Øvelse Ravn er blevet skabt en god og solid øvelse, som er værd at
skele til i bestræbelserne på at gøre flyvestationsøvelser aktuelle igen.
Samtidig har øvelsen endnu en gang vist, at samarbejdet mellem
Flyvevåbnet og Flyverhjemmeværnet fungerer – og ikke mindst, at
Flyverhjemmeværnets mange dygtige soldater er vel uddannede og
kapable til indsats og opgaveløsning på en operativ flyvestation.
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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
Desuden varetager 8 lokalafdelinger den direkte kontakt til
medlemmerne - driver flyverstuer, arrangerer møder, skydning,
udflugter, spændende foredrag og andet, 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

Uddrag af vedtægterne om hvordan afdelinger og lokalafdelinger ledes
§ 10 Afdelingsbestyrelser

§ 16 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger.

§ 14 Afdelingens ordinære generalforsamling

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

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.
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.
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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.

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

Tillykke til FSF-fødselarer i januar og februar 2022
OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL
90 år			
07. januar
3520/1953		
			
85 år			
24. januar
343635/1958		
28. januar
234337/1954		
31. januar
290808/1956		
23. februar
326924/1957		
			
80 år			
07. januar
553912/1962		
10. januar
490909/1961		
31. januar
553423/1962		
26. februar
597440/1963		
			
75 år			
21. januar
MAJ 1969		
02. februar
772680/1967		
08. februar
728532/1966		
18. februar
770665/1967		
23. februar
728927/1966		
			
70 år			
09. januar
FEB 1973		
11. januar
FEB 1972		
31. januar
NOV 1973		
05. februar
AUG 1972		
			
65 år			
01. januar
AUG 1981		
12. januar
MAJ 1980		
02. februar
OKT 1977		
25. februar
FEB 1979		
28. februar
MAJ 1977		
			
60 år			
04. januar
FEB 1982		
06. januar
NOV 1981		
23. januar
AUG 1982		
25. januar
FEB 1983		
15. februar
FEB 1981		
25. februar
MAJ 1980		
28. februar
MAJ 1983		
			
50 år			
01. januar
FEB 1992		

Per Henrik Nielsen, Grønningen 41, Stensballe, 8700 Horsens

Egon Bay Larsen, Teglværksparken 7,7130 Juelsminde
Hans Jacob Worm, Røvej 50, Rø, 3760 Gudhjem
Jørgen Wistrøm, Plantagevej 7, 3480 Fredensborg
Ejvind Knudsen, Bovænget 33, Smidstrup, 7000 Fredericia

Ole Karlsen, Særløsevej 11, 4330 Hvalsø
Jeppe Dahl, Sneppevej 9, Høve, 4550 Asnæs
Tonny Andersen, Usserød Kongevej 7 B, 2. th., 2970 Hørsholm
Ole Hansen, Romdrupvej 109, 9270 Klarup

Karl Aksel Lindahl, Odinsvej 191, 6500 Vojens
Kaj Mortensen, Svendborgvej 56, 5750 Ringe
Erik Ejlersen, Hermodsvej 23, 8800 Viborg
Aksel Langfeldt Mikkelsen, Rødlundvej 469, Lillering, 8462 Harlev J
Leif Jensen, Rude Skovvej 3, Rude. Str., 8300 Odder

Poul Erik Sørensen, Roldvej 136, Nørlund, 9610 Nørager
Børge Peder Hedegaard Nielsen, Lærkevej 102, 9700 Brønderslev
Poul Erik Jensen, Holbergsvej 91, 6000 Kolding
Christian Høgh Jensen, Bavnehøjvej 20, 8500 Grenaa

Helge J. Hoff, Elverhøjen 38, 3600 Frederikssund
Johan Kunckel, Rulkedalen 11, Stenløse, 5260 Odense S
Henning Müller, Kærsangervænget 25, 5610 Assens
Bjarne Jespersgaard Sommer, Tværgade 183, 8340 Malling
Henning Børge Meyer, Lilleringvej 3, 8462 Harlev J

Ole Ib Holck, Søjlegranen 36, 8620 Kjellerup
Lars Dohrmann, Midtlyk 6, Vollerup, 6400 Sønderborg
Ole Blaase Laursen, Brinken 6, Udsholt, 3230 Græsted
Jens Michael Jensen, Kystvejen 80, Øster Hurup, 9560 Hadsund
Mads Hansen Johnsen, Paabyvej 1, st. th., Bramdrupdam, 6000 Kolding
Steen Knud Hansen, Bregnevej 22, 7470 Karup J
Jan Michaelsen, Læstenvej 14, Rejstrup, 8990 Fårup

Thomas Bergstrøm, Marbjergvej 9, 2700 Brønshøj
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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 Flyverkommandoen Generalmajor Jan Dam
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, Elverhøjen 38, 3600 Frederikssund, - Tlf.: 52 72 32 66, 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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