
PROPEL 1 

Februar 2021

78. årgang
Nr. 1PROPEL

Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening

Februar 2022

79. årgang
Nr. 1

Foto: Karup afdeling



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

Udebliver medlemsbladet
Send en e-mail til Elly Due på fsf@propel.dk

Til alle, der modtager PROPEL

Forsiden: 
Karups 75-års jubilar Kaj Aa. Vedelsdal lykønskes af OL Jannik Skov

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 Se under Aktuelt
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.

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!

Deadline næste PROPEL
7/3 ................................................................... 23.59 ........................bladet@propel.dk

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
22/2 ................................................................ 19.00 ..................... Værløse-Jonstrup*)
23/2 ................................................................ 18.00 ......................................... Karup*)
24/2  ............................................................... 19.30 ................................. LA Vandel*)
25/2 ................................................................ 18.00 ........................LA Kalundborg*)
25/2 ................................................................ 18.30 ............................... LA Vestjysk*)
1/3 ................................................................... 19.00 .................... LA Als-Sundeved*)
10/3 ................................................................ 19.30 .......................... LA Vendsyssel*)
27/4 ................................................................ 19.00 ............................... LA Aalborg*)
27/4 ................................................................ 19.30 ...................................... Aalborg*)

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

Skydning
1. onsdag i måneden .................................... 19.00 ................................... LA Aalborg

Åben Flyverstue
1. tirsdag i måneden (ikke januar) ............ 19.00 ..................... Værløse-Jonstrup*)
2. onsdag i måneden .................................... 19.00 ............................... LA Aalborg*)

Deadlines 2022
PROPEL nr. 2 ..................................................
PROPEL nr. 3 ..................................................
PROPEL nr. 4 ..................................................
PROPEL nr. 5 ..................................................
PROPEL nr. 6 ..................................................

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

Din historie er også meget velkommen
Jeg efterlyser stadig medlemsartikler til PROPEL.
Der er én med i dette blad, og så har jeg kun en enkelt tilbage på lager. 
Den bringes senere, sikkert ad et par gange på grund af dens længde. 
Jeg har med tak også modtaget en roman fra Ivan Rix. 
Den er så lang, at den ville fylde et helt nummer af bladet.
”Dixie” er derfor flyttet til hjemmesiden, hvor der er rigelig plads.
Find den på www.propel.dk under Links/Medlemsfortællinger
Læs også samme sted Bent Krags muntre fortællinger 
om soldaterlivet på Grønnedal i Grønland i 1950’erne

Mvh. Ernst



PROPEL 3 

Formandens klumme
Af landsformand Leif Giebel

Kære medlemmer af Flyvevåbnets 
Soldaterforening

Jeg håber, at julen og overgangen 
til 2022 med nytårsaften er godt 
overstået, og at det nye år med alle 
de forestående opgaver - sammen 
med familien og ikke mindst i 
foreningslivet – så småt er ved at 
forme sig i jeres kalendere og hoveder.

I min seneste klumme i decembernummeret gav jeg udtryk for, 
at nu var de værste påvirkninger og konsekvenser af Coronaen ved at 
være overstået og i takt med at den nye hverdag fandt sit fremtidige 
niveau skulle vi nu bare til at fokusere på at komme i omdrejninger 
igen. 
Det ville da have været usædvanligt dejligt om den forudsigelse stadig 
holdt stik, men her i skrivende stund er situationen imidlertid den, at 
den positive udvikling nok er sat lidt på pause.  

Helt konkret er den aktuelle status, at Dronningens Nytårskur, hvor 
Flyvevåbnets Soldaterforening, sammen med andre inviterede, får 
lejlighed til at ønske foreningens protektor HMD et godt nytår er 
aflyst, og markeringen af HMD 50-års regeringsjubilæum den 15. 
januar 2022 er udskudt indtil videre.

Internt i Flyvevåbnets Soldaterforening er den første anmodning om 
at udskyde afdelingernes generalforsamlinger havnet i min indbakke, 
så det ser ud til, at vore formænd og bestyrelser er ved at finde de 
kreative værktøjer frem igen. 
Jeg sidder selv og er ved at lægge de indledende rammer for 
indkaldelse til Hovedbestyrelsesmøde i februar, og jeg håber 
selvfølgelig, at situationen og rammerne er konkretiseret så meget, 
at vi kan mødes fysisk og drøfte de for foreningen relevante emner, 
herunder ikke mindst en mere konkret plan for hvorledes vi kommer 
tilbage til vedtægternes oprindelige årshjul og afviklingen af vores 
mødevirksomhed.  

På trods af de usikre tidsmæssige rammer for afvikling af afdelingernes 
generalforsamlinger, har jeg alligevel kastet mig over en af mine egne 
rutiner på denne tid af året, nemlig at underskrive, klargøre og sende 
diplomer og medlemsmedaljer ud til alle formænd. 
Fordelingen af årets diplomer og medaljer vidner om en loyal og 
vedholdende støtte til foreningen og viser en overordnet spredning i 
medlemskabet således (antal i parentes): 25 år (36), 40 år (20), 50 år 
(22) og 60 år og derover (17). 
Isoleret set er det jo positivt, at antallet af de yngre jubilarer udgør 
den største andel af årets jubilarer, men på den lange bane er 
denne tendens noget vi aktivt skal lægge kræfter i at holde fast i – 
rekrutteringsgrundlaget er jo med de få værnepligtige og den evige 
konkurrence med samfundets mange øvrige tilbud trængt, men som I 
kunne læse i referatet fra repræsentantskabsmødet, bliver der arbejdet 
med forskellige initiativer. Dette vil helt sikkert igen være et godt 
emne til drøftelse på det forestående Hovedbestyrelsesmøde. 

I DSM-regi blev der på seneste møde i september 2021 aftalt, at vores 
forårsmøde skulle søges afviklet i forbindelse med eller tilknytning til 
øvrige arrangementer i Københavnsområdet, men da disse aktiviteter 
jo i sagens natur er Corona-ramte og dermed udskudt, udestår en 
konkret mødedato for næste møde i DSM regi. 
Et af de emner, der fra tide til anden dukker op i DSM drøftelser, er 
stillingtagen til eventuel udnyttelse af DSMs mulighed for at indgå i 
debatten omkring den fremtidige forsvarspolitik. 
Vi har tidligere drøftet dette emne og i DSM-regi opnået enighed om, 
at DSM støtter det overordnede arbejde, men som udgangspunkt 
under behørig hensyntagen og respekt for det upolitiske. 
Dette har ikke ændret sig, men jeg vil på given foranledning 
benytte lejligheden til at drøfte dette lidt bredere på det 
forestående Hovedbestyrelsesmøde, så vi er enige om Flyvevåbnets 
Soldaterforenings stilling i dette spørgsmål. 
Da tingene jo stadig går stærkt og planerne justeres hele tiden, skal 
også denne gang lyde en opfordring til at I holder jer opdateret om 
lokale datoer, tidspunkter og mødesteder og nye forholdsregler på 
foreningens hjemmeside på adressen www.propel.dk

Med ønskerne om et godt 2022 med positiv udvikling for 
Flyvevåbnets Soldaterforening, og ikke mindst med håbet om, at vi 
snart ses derude i virkeligheden.
Leif G

Foto: ekf.
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Onsdag den 27. april kl. 19.30
 i Limfjordssalen

Tilmelding til formanden senest 13. februar

Onsdag den 27. april kl. 19.00
 i Limfjordssalen

Tilmelding til formanden senest 13. februar

Torsdag den 10. marts kl. 19.30
Hos Kjeld Hansen, Blågranvej 21, 9800 Hjørring.

Tilmelding til Kjeld Hansen på 40 14 26 32

Onsdag den 16. februar kl. 19.30
  i Sjørring Idræts og Kulturcenter, Hjørnet 2, Sjørring, 7700 Thisted

i Skytteforeningens lokale i kælderen

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.

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.

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.

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.

Onsdag den 23. februar kl. 18.00
  På KFUM soldaterhjem, Herningvej 31 Kølvrå 

Afdelingen giver middagen, men drikkevarer er for egen regning.
Husk det er med påhæng. 

Tilmelding på mail eller telefon til Henning Halkjær senest 14. februar

Tirsdag den 22. februar kl. 19.00
  i flyverstuen på Pedersholm Roskildevej 161 i Frederikssund.

Afdelingen er vært med 3 stk. smørrebrød samt kaffe
Tilmelding på mail eller SMS senest den 15. februar 

af hensyn til spisning.

Tirsdag den 1. marts kl. 19.00
i Bøffelkobbelhuset

Tilmelding senest 20. februar til Bent Aasand
Bestyrelsen opfordrer til at møde op og bakke op om foreningen.

Fredag den 25. februar kl. 18.30
på Østerhedevej 19 6690 Gørding

Mødet afsluttes med en gang gule ærter m. tilbehør og kaffe
Tilmelding senest 8 dage før.

Vedrørende forslag og dagsorden se side 14
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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

Vi håber på stort fremmøde
Tilmelding senest den 4. februar og den 4. marts til formanden

Aktiviteterne i Aalborg afdeling er som i resten af samfundet præget af 
den opblussende Corona-smitte. Vor planlagte åbning af Flyverstuen 
12. januar måtte aflyses, men vi forsøger igen den 9. februar. Jeg vil 
dog opfordre til, at medlemmerne holder sig orienteret på Propels 
hjemmeside under punktet ”Aktuelt” eller afdelings Facebook-side.
Afdelingen skulle have deltaget med fanen i den militære gudstjeneste 
i Budolfi Kirke 13. januar, arrangeret af Hjemmeværnet og i fejringen 
af HMD 50 års regent-jubilæum i København 15. januar. 
Begge dele blev desværre aflyst, den sidste dog med forventet 
afholdelse i sensommeren. Det ser vi frem til.

Udsættelse
På grund af Corona-situationen udsættes Generalforsamlingerne for 
Aalborg afdeling og Aalborg lokalafdeling til 27. april kl. hhv. 19.30 
og kl. 19.00.
Generalforsamlingerne forventes afholdt i Limfjordssalen. 
Husk venligst gyldigt Coronapas, og tilmelding til formanden senest 
en uge før.

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

In Memoriam.
Vores gode soldaterkammerat og 
tidligere fanebærer i Værløse – 
Jonstrup afdeling, Mogens Billekop er 
landet for sidste gang.
Mogens blev 80 år. Han var en god 
kammerat, som man kunne stole på, 
og han var en meget stabil fanebærer. 
Mogens var meget aktiv i foreningen 
i den periode, hvor vi havde til huse i 
Værløse og senere i Jonstruplejren. 

Mogens var også en hyppig deltager på Pedersholm i Frederikssund, 
men efterhånden så vi ikke så meget til ham. Vejen var blevet for lang 
fra hjemmet i Vedbæk og helbredet var heller ikke, som det havde 
været engang. Mogens blev medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening 
i 1997 og var det lige til  hans sidste dag.

Æret være Mogens minde.
Kurt B. Sørensen

Tirsdag den 1. februar kl. 19
Foredrag med Tommy Hesselbjerg om 38 år i selskab med Sikorsky 
S61 Helikopter i Esk. 722. 
Der er mad og drikke som på almindelige klubaftener, men på 
foredragsaftener er der et tillæg på 25.- kr.

Tirsdag den 5. april kl. 19
Foredrag med Niels Helmø-Larsen. Niels er forfatter og historisk 
interesseret og han har fløjet rute til Færøerne i 34 år.
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 

Lørdag den 25. juni kl. 14
Den store traditionelle Familie-grilldag! Pris pr. person 150,- kr. 
Drikkevarer til 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!

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

Landsskydning igen?
Skal vi ikke håbe at landsskydningen kan 
gennemføres i år.
Hvis myndighederne tillader det, kører vi på 
samme betingelser som før corona.
I sæsonen 2020 var der nogle der fik tilsendt 
skiver, som de desværre ikke kom til at  bruge. 
Jeg håber at I stadig har dem liggende,
ellers må I rekvirere nogle nye.

Med venlig hilsen
Finn Schjoldager

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

Skydning
15. eller 16. marts i Varde

Tilmelding snarest af hensyn til skivebestilling
mvh. Lis Yttung

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

Vi udsætter åbningen af Flyverstuen til onsdag den 9. marts kl. 19 
i håbet om, at Corona-situationen har bedret sig.

Mvh. Bent Jørgensen
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For 2-3 generationer siden blev værnepligtige indkaldt til militæret 
når de var omkring 20-år. 
Nutidens gennemsnitslevealderen begrænser derfor, hvor mange der 
kan fejre 75-års soldaterjubilæum. 
Men det opnåede fhv. kaptajn Kaj Aage Vedelsdal i efteråret 2021, 
og i den anledning har PROPEL besøgt ham.

Solen fik hurtigt bugt med onsdagsmorgendisen på turen til Ebeltoft. 
Birthe og Kaj Vedelsdal står der på dørskiltet ved den sidste i rækken 
af beskyttede boliger. Birthe åbner døren og viser ind i stuen i den 
ældrevenlige 3-værelses lejlighed.

Vi når lige at få sat os, så begynder 
Kaj uopfordret at fortælle. 

- Oprindelig kommer vi fra 
København. 
Jeg gik i  mellem/realskole i 
Ballerup, sådan en du ved, hvor 
man kom i forskellige klasser 
afhængigt af ens evner. 

Det skulle man lige vove i dag!

Ser ikke godt nok til høreapparat
Kaj Vedelsdal blev pensioneret fra Flyvevåbnet i 1987. Han er en livlig 
herre på 96 år og hustruen Birthe er få år yngre. Begge har problemer 
med synet; hørelsen kunne også være bedre, men humøret fejler 
bestemt ikke noget. 
- Jeg var forleden til høreprøve i Randers, og de fandt ud af, at jeg ville 
have gavn af høreapparater, siger Kaj. Men alle de nymodens dimser, 
de viste mig, har så små batterier, at jeg ikke kan se at skifte dem. 
Og så blev der ingen bukser ud af det skind.

Nå. Men det var vel Flyvevåbnet vi skulle snakke om?

Medbragte våben
Birthe byder på kaffe, uden at det påvirker Kajs talestrøm. 
- Efter at være udlært som maskinarbejder, kom jeg på session i juli 
1945. 
Der stillede mange forskellige typer, blandt andet en hel del 
modstandsfolk fra besættelsestiden, og flere af dem mødte op med 
deres egne våben. 

Jeg blev taget til artilleriet, men søgte om at komme til Hærens 
Flyvertropper, fordi jeg gerne ville være flymekaniker.
Ønsket blev efterkommet, og så skulle jeg stille i Karup 1. juni 1946 
kl. 12. 

Men rejsen fra København tog jo lang tid dengang, så vi var en del, der 
ankom dagen før. Togturen gennem det jyske var en stor oplevelse, 
jeg kom jo fra stenbroen og havde aldrig set store hedelandskaber og 
-plantager før.

 

Rigtig langt ude
Toget fra Herning stoppede ved adskillige stoppesteder, før vi kom til 
trinbrættet i Kølvrå. 
Det var bogstaveligt talt bare var et stort hul i den sandede jord, hvor 
der stod en befalingsmand, som tog venligt imod os og sørgede for 
forplejning og en seng for natten.
Næste dag da alle var mødt, skulle vi have uddelt mundering. 
Uniformer eksisterede ikke, vi fik kun noget drejlstøj, og skulle selv 
levere undertøj og sokker formedelst 1 krone ekstra om dagen.

Ingen vild luksus
Vi blev indkvarteret i 6-mands stuer i tyskernes træbarakker, 
og latrinet udenfor i fri luft var bare et langt bræt med huller i. 
Befalingsmændenes ditto adskilte sig kun fra vores ved, at der var 
tynde træskillevægge mellem hullerne. 
Jeg priste mig lykkelig over, at jeg ikke var landmand, for de blev sat til 
at tømme latrinerne.
Som våben fik vi udleveret nogle svenske rytterkarabiner og senere 
fik vi også Husqvarna maskinpistoler, et våben, jeg reddede mig flere 
skydemærker med.

Piloter var ledere
Chefen for skolen var kaptajn Sæby, men ham så vi nu sjældent. 
Vores delingsførere var premierløjtnanterne M. B. Larsen og Geldsø. 
Alle tre var piloter, og når vi var på øvelse, angreb løjtnanterne os af og 
til i deres Proctor fly, som var det første militærfly, Danmark fik efter 
besættelsen. Desværre mistede M. B. Larsen livet ved en nedstyrtning 
ved Almindingen på Bornholm.

Kornetter og tropslærere stod for uddannelsen, der bestod af blandt 
andet marchture, eksercits, skydning, og fægtning. 
Jeg havde nummer 87 og i køjen over mig lå 85 fra Hobro. Han vandt 
simpelthen over alle i fægtning, både menige og befalingsmænd, men 
så en dag var han pludselig blevet hjemsendt. 
Det forlød at han havde været tysk soldat på østfronten, men jeg ved 
ikke om det var sandt.
Vi havde også terrænløb i de kuperede landskaber omkring Viborg, 
Kjellerup og Silkeborg. Det var en disciplin, som jeg var meget glad 
for, og glæden ved at færdes i naturen har jeg bevaret. En idrætsofficer 
foreslog mig, at jeg skrev ned, hvor meget jeg gik, og siden da er det 
med tiden blevet til 28.000 kilometer, iberegnet 25 Hærvejsmarcher.  

Rationeret 
Vi måtte ikke selv gå over og spise i Tutten, fordi vores barakker lå 
udenfor Flyvestationen. Vi marcherede samlet derover, og blev lukket 
ind gruppevis. 

Bordformanden hentede brød og pålæg til hele bordet, men da min 
plads var ved bordets modsatte ende, var der ikke altid noget tilbage, 
når fadet nåede ned til mig. 
Pålægsskiverne var nemlig omhyggelig optalt, en af hver slags pr. 
mand, men nogle af bordfællerne var store landmænd og håndværkere 
med tilsvarende appetit, og nogle af dem var ikke så gode til at tælle. 

Samtidig var det ikke uden grund, at kafeteriebestyreren, der hed 
Oluf, gik under navnet Oluf Hunger.

Så måtte jeg en tur over i KFUM’s soldaterhjem på den modsatte side 
af Herningvejen og købe en halv stang wienerbrød for 25 øre.

75-års jubilar - still going strong
Af Ernst Kronvold Frederiksen

Fotos: Forsvarsgalleriet og ekf
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Svensk og tysk
Da vi havde været inde i nogle af de atten måneder, værnepligten 
varede, fik vi vagttjeneste. 
Men vi måtte ikke stå i hovedvagten i drejlstøj, så fik vi udleveret nogle 
svenske uniformer og støvler til lejligheden. 
Så var vi nogle flotte fyre.

Bevogtningseskadrillen havde en helt anden slags opgave. 
De skulle bevogte flygtningelejren i Grove, hvor flere tusinde tyske 
flygtninge var interneret under kummerlige forhold. 
Når vi besøgte lejrens kirkegård, kunne vi se, at 
spædbørnsdødeligheden blandt tyskerne var uhyggelig stor.

Men flygtningene morede sig over os, når vi legede soldater ude på 
heden, for vi havde vist ikke helt samme disciplin, som de var vant til 
at se, hvor de kom fra.

Reservehåndværker
Efter rekruttiden kom jeg på reservehåndværkeruddannelsen, og efter 
et år med teori og med praktiske undervisning på Harvardskolen blev 
jeg Reservehåndværker af 2. grad, og fik dermed tilladelse til at pille 
ved flyvemaskiner.
De kammerater, der kom til Marinens Flyvevæsen på Aunø fik en 
endnu finere grad, nemlig flyverunderkvartermester. 

Du må have pillet ved mange slags fly i de 41 år?
Åh jo. Vi blev uddannet på KZ II og KZ VII, men sidenhen har 
jeg arbejdet på Proctor, Harvard, Oxford, Spitfire, KZ II, VII og 
X, Chipmunk, undervist i 10 år på Meteor 7, 8 og 11, og 1955-56 
undervist i Hawker Hunter i Aalborg. Langt de fleste år har jeg 
fungeret nærmest som en slags værkfører de steder, jeg har været.

Det er vel også en hel del?
Jeg er da blevet flyttet en rundt nogle gange.
 Jeg var på Værløse i 3 perioder, også 3 på Karup, 2 på Aunø, og 1 på 
Jonstrup og Tirstrup. Og så har jeg været på mange kurser i blandt 
andet Sverige, Norge, Tyskland, Holland og England. 
Jo jo, Flyvevåbnet er en spændende arbejdsplads.

Så har I vel også boet mange steder?
Det har vi. Et sted vi var meget glade for at bo, var i Sunds, hvor vi 
boede i 10 år. I 1962 købte vi et stykke af en kartoffelmark af Ole 
Vestergaard for 5000 kroner. Det byggede vi et hus på, og her blev et 
par af børnene født. 
Vi nød sammenholdet i det lille samfund. Her kom man hinanden 
ved, og her lærte Vestergaard os at være dus. Men dog på efternavn. 
Da han høstede kartofler i vores ”baghave”, fik han ikke alle med, og så 
sendte jeg drengene ud for at sanke nogle af de glemte, for det var der 
nok ingen, der kunne have ondt af. 
Dagen efter stod der en halv sæk kartofler ved fordøren. 
Joh, for Vestergaard ville ikke have naboer, der ikke havde råd til at 
købe kartofler.
Det værste ved at bo i Sunds var at holde styr på haven, for i stormvejr 
føg sandet rundt og lagde sig i driver på steder, hvor vi ikke syntes, det 
skulle være.

Ebeltoft
Nu bor I så i Ebeltoft
Ja. Her har vi efterhånden boet i 50 år. Vi købte en grund, den var 
ikke så billig som i Sunds, tre-en-halv månedsløn måtte vi betale, og 
her byggede vi et hus med 7 værelser, vi havde jo fire store børn, tre 
sønner og en datter, der skulle have plads.

Da de flyttede hjemmefra, fik vi et mindre hus med 4 værelser, og da 
jeg så blev pensioneret, ville jeg gerne flytte over til familien i Sverige.
Så spurgte jeg Birthe, hvor hun helst ville bo. 
Hun ville gerne blive i Ebeltoft. Og så blev det jo sådan. 
For 2 år siden solgte vi så huset og flyttede hertil, og det har vi absolut 
ikke fortrudt.

Er I tilfredse med tilværelsen?
Vi har kendt hinanden siden 1949 og blev gift i 1953, så der er ikke så 
længe til vi skal fejre jernbryllup. Vi har undervejs holdt alle de fester 
vi kunne, sølv-, guld-, diamant-, og krondiamantbryllup og alle runde 
fødselsdage, men det er åbenbart ikke noget næste generation bruger.
Det kunne vi ellers godt tænke os, de gjorde. Det er så hyggeligt.

Vi har også haft nogle gode arbejdsår. 
Vi har begge to været ansat både ved Flyvevåbnet og ved SAS. Her 
kunne vi købe billige billetter til tomme flysæder. Det benyttede vi os 
meget af, for vi kunne godt lide at rejse, og på den måde kom vi billigt 
både til USA, Australien og Fjernøsten. Men vi har også rejst meget i 
Sverige og især nydt naturen på vandreture i Lapland.
Også skiferie har vi brugt meget, den sidste var vi på i Norge for fire år 
siden.

Men nu kan benene ikke så meget, som vi kunne ønske. 
Så vi må nøjes med en gåtur hver dag på et par kilometer. 
På grund af Corona har jeg også opgivet svømning, og som du må 
have bemærket ser og hører vi ikke så godt. Men den ene af drengene 
læser da PROPEL for mig, hver gang det kommer. 
Han har været reserveofficer, så militæret interesserer også ham.

Klager ikke
Vi synes ikke vi kan være bekendt at klage, for samfundet tager sig 
godt af os på vores gamle dage. Man sørger for, at vi bliver holdt 
vedlige og orienteret. For eksempel for et par år siden, da jeg så lidt 
bedre, kom vi hjem fra en køretur på det dejlige Mols. Så tjekkede jeg 
ligr min E-Boks på computeren. Der lå et brev fra politiet, hvor man 
venligt gjorde opmærksom på, at mit kørekort var ugyldigt på grund 
af mit nedsatte syn. Brevet havde ligget der over en måned. 

Jeg har redigeret PROPEL i 15-20 år, men erindrer kun én 75-års 
jubilar før dig, - Niels Holst Sørensen.
Løjtnant Holst var et stykke tid min chef, mens jeg var på 
Harvardskolen. Han var jo topidrætsmand og europamester og deltog 
i 400 og 800 meter løb ved olympiaden i London i 1948. 
Holst var en meget behagelig chef, også da han blev generalmajor og 
chef for Flyvevåbnet.

PS. Jeg kunne ikke slippe for en lækker frokost inden jeg forlod jubilaren og 
hans venlige kone. Tak for mad og for et par interessante timer.

Percival Proctor Hawker Hunter
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Soldaterjubilæum 2021
Stooort jubilæum
Bestyrelsen havde oprindeligt meddelt Jubilæumsudvalget, at der 
højst kunne være 100 deltagere til Karups årgangsjubilæum. 
Men tilmeldingerne bare væltede ind, og så var det jo svært at sige nej. 
Den begrænsede plads på museet og kun 2 busser til rådighed afgjorde 
dog, at man nødtvungent måtte sige fuldt stop ved 160 deltagere. 

63,75 % var jubilarer
Af disse var hele 102 jubilarer: 16 40-års, 47 50-års, 23 60-års, 9 65-
års, 6 70-års og 1 75-års, sidstnævnte 187/1946 Kaj Aage Vedelsdal, 
der er født i 1925 og var indkaldt på det første hold efter besættelsen.

Se forsidebilledet og se mange flere billeder på www.propel.dk

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
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Eskadrillechef Hans Henrik Grøn har sammen med europæiske 
kolleger siddet med ved bordet på Italiens største militære luftbase 
syd for Rom. Herfra var han med til at koordinere operationer for 
Frontex. En super spændende oplevelse, siger han.  

I godt en måned i efteråret har chefen for Hjemmeværnseskadrille 
270, Hans Henrik Grøn, været udsendt som forbindelsesofficer og 
dansk repræsentant på den italienske luftbase Practica De Mare syd 
for Rom. 

Basen er hovedkvarter for koordineringen af luftoperationerne 
for det europæiske grænse- og kystvagtagentur, Frontex, som vi 
har støttet gennem tre år med fly og meget kvalificerede frivillige 
besætningsmedlemmer også fra Hjemmeværnseskadrille 270.  

På basen sad deres chef, Hans Henrik Grøn, med i en international 
stab sammen med europæiske kolleger. Hans opgave bestod i at 
koordinere og byde ind med bidraget fra eskadrillekollegerne, som 
var udsendt samtidig på den italienske ø Sardinien. På forhånd havde 
man fra dansk side forpligtet sig til at levere 100 flyvetimer under 
missionen.   

”Det var en super spændende udfordring og meget lærerigt,” fortæller 
Hans Henrik Grøn efter hjemkomsten til Danmark. 

Selv om han på basen skulle agere i en noget blandet bolsjebutik med 
andre folk fra så forskellige lande som Ungarn, Letland, Tyskland, 
Italien og Grækenland, der kom med hver deres kulturelle baggrund, 
ja så var alle meget fokuseret på den samme opgave – nemlig at få 
koordineret og få ført Frontex-operationerne ud i livet. 
”Jeg er virkelig positivt overrasket over, hvor velsmurt en maskine der 
var tale om trods vores meget forskellige baggrunde. Vi kørte alle i 
samme gear,” siger Hans Henrik Grøn.
Det var en meget selvstændig opgave, som Hans Henrik Grøn 
skulle løfte. For han skulle så at sige på egen hånd drive det danske 
bidrag frem på en international bane med andre landes flyoperative 
kapaciteter.
”Så jeg havde hele tiden planlægning og eksekveringen af vores bidrag 
for øje. Men vi kom på vingerne i Defender-flyet i de 100 timer, som vi 
havde budt ind med. Så det var en stor succes,” forklarer Hans Henrik 
Grøn.

Udsendt som forbindelsesofficer i international stab
Af Charlotte Baun Senholt
Foto: Flyverhjemmeværnet

Flyverhjemmeværnets Defender fly Foto: Forsvarsgalleriet
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Stigende migrantstrømme 
Luftoperationerne blev ledet af det italienske Guardia di Finanza 
(GDF), som er en selvstændig militær/politienhed under de 
italienske Finans- og Økonomiministerier, bistået af det nationale 
politi. ”Men når alt kommer til stykket, så var der tale om en Frontex-
ledet operation,” siger Hans Henrik Grøn.

På basen har Frontex således eget operationsrum, som er bemandet 
døgnet rundt 365 dage om året. Ud over det danske fly, der var 
udstationeret på Sardinien, bestod Frontex-kapaciteterne af et miks 
af maritime patruljefartøjer, fly og helikoptere fra Italien selv samt fra 
Ungarn, Tyskland, Grækenland og Litauen. 
”Vores primære fokus var at operere ud af Sardinien og Sicilien, fordi 
der for øjeblikket er meget kraftige migrantstrømme fra Libyen, 
Tunesien og Algeriet op mod disse to øer. Antallet af migranter er 
fordoblet fra 20.000 sidste år til 40.000 i år,” fortæller Hans Henrik 
Grøn.  
Også narkosmugling og den deraf afledte organiserede kriminalitet 
er i Frontex søgelys. Derudover skal Frontex-kapaciteterne til hver 
en tid kunne håndtere eksempelvis almindelige eftersøgnings- og 
redningsopgaver samt andre opgaver. 

Under missionen fløj det danske Defender-fly da også primært på 
patruljer syd for Sardinien og ned mod Tunesien og især Algeriet, 
hvor der er flere transitruter for migranter. Flyet var dagligt på 
vingerne på fire-timers missioner, og besætningen havde følgeskab 
af en observatør fra det italienske GDF, som har den politimæssige 
myndigheds jurisdiktion. Bagefter skulle der rapporteres fra 
missionerne om eventuelle interessante fartøjer med migranter eller 
smuglervarer.

Med til at løfte rekrutteringen
Selv mener Hans Henrik Grøn, at netop hans baggrund og 
kompetencer som frivillig i Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet 
har været et godt springbræt for rollen som forbindelsesofficer i en 
international stab.
”Jeg kommer jo med masser af erfaringer i netop at planlægge, 
koordinere, drive, eksekvere og rapportere fra talrige hjemlige 
nationale operationer,” forklarer Hans Henrik Grøn, som også var 
med på den første Frontex-mission. 
I det hele taget er han stolt over, hvad hans enhed har bedrevet.
”Det er tredje gang, vi med vores kapacitet deltager i en international 
Frontex- mission. At vi som en frivillig enhed i Flyverhjemmeværnet 
er så professionelle, at vi kan stille op, når det gælder både nationalt 
og internationalt for Danmark – det er ret unikt,” siger Hans Henrik 
Grøn.
Han glæder sig samtidig over, at eskadrillens indsats – både 
herhjemme og under fremmede himmelstrøg – også giver pote i 
forhold til at rekruttere nye medlemmer. ”Det har vi ikke svært ved,” 
siger han.

Hans Henrik Grøn poserer foran en grøn GDF-helikopter

Læserbrev i min lokalavis 3. december
Jeg er redaktør på medlemsbladet i en soldaterforening, som betaler i dyre 
domme for at PostNord skal omdele bladet til medlemmerne. 
Men hele tre af de seneste syv numre har jeg selv ikke modtaget i min 
postkasse. Naturligvis frygter jeg at andre læsere er udsat for det samme. 
Som redaktør ved jeg , at jeg står på adresselisten, og at et rigeligt antal 
eksemplarer er leveret til PostNord senest den 25. for at kunne omdeles til 
medlemmerne før den 1. i følgende måned.
Jeg har besøgt ”servicevirksomhedens” hjemmeside under kundeservice. 
Men dér kan man kun efterlyse pakker og rekommanderede breve. 
Da jeg ringede til firmaets privatkundeservice, meddelte en mekanisk 
damestemme, at jeg kom i kø som nummer 159. 
Jeg kan, som før gjort, bede forretningsføreren sende mig et eksemplar, men 
det koster foreningen 22 kroner i porto for det, PostNord har fået betaling 
for én gang. Og kommer brevet så frem?

Efter grundig søgen fandt jeg endelig en 
lille formular langt inde på PostNords 
hjemmeside med kontakt til deres 
Kundeservice. 10 dage senere kom svar:

Hej Ernst
Da din forsendelse ikke er udstyret med et 
trackingnummer kan jeg desværre ikke hjælpe 
dig yderligere med at eftersøge forsendelsen. 
Hvis du mangler dit medlemsblad, vil jeg 
anbefale at du kontakter din afsender og 
aftaler nærmere vedrørende en ny forsendelse.
Jeg beklager ulejligheden og ønsker dig en god 
dag.  
Med venlig hilsen, Sebastian A, 
Kundeservicemedarbejder

- efterfulgt af følgende lille reklame:
Vi leverer. PostNord leverer løsninger inden for kommunikation, 
logistik, distribution og e-handel til, fra og i Norden. 

Frustrerende
Jeg kan overleve, at jeg ikke modtager PROPEL, for jeg ved jo, hvad 
der står i bladet. 
Men det er tanken om, at andre medlemmer oplever det samme, 
der nager mig, og som fik mig til at sende ovenstående til avisen.
For nyligt undersøgte foreningens forretningsfører Elly Due, om vi 
kan vælge en anden distributør, men det viste sig, at ingen andre har et 
bedre rygte end PostNord. Så vi valgte at fortsætte ”samarbejdet”.

FSF får et dårligt ry
Landsformand Leif Giebel foreslår, at medlemmer, der ikke modtager 
PROPEL til tiden (inden den 1. i lige måneder), henvender sig til Elly 
Due på fsf@propel.dk, så vi kan reklamere til PostNord og vedlægge 
en relevant statistik over etatens forsømmelser. 
For det er jo soldaterforeningens omdømme, der bliver ødelagt, når 
medlemmerne ikke får, hvad de har betalt for. 
 Så husk at send en mail til Elly, hvis du IKKE får dit blad

En overraskelse
Den 30. december, - en måned efter at jeg havde klaget, - ringede en 
venlig mand fra PostNord, fordi han havde hørt at jeg manglede et 
blad. Han fik data på bladet, størrelse, emballering, adressering og 
udgivelsesdatoer, hvorefter han lovede at han ville holde ekstra øje 
med mit næste blad og se efter, om der var problemer.
Det bliver da spændende!

Fik du heller ikke PROPEL?
Af Ernst Kronvold Frederiksen
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En spændende lang tid i 
Flyvevåbnet. 
40 år i tjeneste + 11 år som 
frivillig i arbejdet med at samle 
historien op i og omkring 
Skrydstrup og Flyvevåbnet.

I en alder på 20 år mødte jeg som rekrut på Flyvestation Skrydstrup. 
12 måneder skulle så gå med at tjene Dronning og fædreland. 
6. Rekruteskadrille, 4 deling, stue 120, blev så de første 3 måneder 
med militær uddannelse, en enkelt omstilling på grund af en uren 
kam, og der blev også til en enkel 3x3 vagt, hvorfor jeg fik den, kan jeg 
ikke lige huske, men træls var det og spild af gode fridage. 
Jeg var en af de få, der havde bil, med stor indtjening til følge som 
lokal TAXI.

Mit mål var at blive hundefører. Det blev en svær opgave, det var kun 
de bedste, der fik den mulighed. Jeg slap igennem nåleøjet og startede 
på hundeskolen på Flyvestation Værløse, hvor jeg fik udleveret 
tjenestehunden Cæsar, et galt spektakel. 
Derefter hjem til videreuddannelse som MP og hundefører på 
Skrydstrup. En herlig tid fulgte med vagter og stor omlægning i 
tjenesten. F-16 kom og en fordobling af tjenestehunde gjorde, at der 
blev brug for én mere i hundegården og i den daglige tjeneste. Så 
nu fulgte der en tid som hundepasser, dyrlægeassistent, indkøber af 
hunde og træner. Ja rigtig mange opgaver fulgte i kølvandet på den 
tjenesteperiode. Jeg var blevet ansat på kontrakt, så blev der en 45 års 
kontrakt, derefter blev der så en 60 års kontrakt.
Rigtig mange gode, dygtige mennesker har jeg mødt på den tur, det 
har været, og vi er stadigvæk en lille flok hundeførere som mødes 1-2 
gange årligt, hvor de gode historier kommer igen og igen, ”de bliver” 
ikke dårligere af at blive fortalt gang på gang.

Året 1990 bliver så vendepunktet i min tid på Skrydstrup. Jeg får 
langtidskontrakt, bliver tjenestemand, får skifter gummistøvler 
ud med fine nye hvide træsko. Jeg vælger at søge en stilling som 
sygepasser på det lokale infirmeri ESK 692.
En meget spændende tid fulgte herefter, fra at være soldat i felten og 
bevogtningen blev min tid udfoldet på sygegangen, ambulancefører, 
og assistent på undersøgelses siden. Det med at være med til at redde 
liv og sørge for sundheden blandt vore kolleger var i top, gav en hel 
anden indstilling til arbejdet, og jeg følte mig på den rette hylde. Nu 
da jeg havde valgt mig en levevej i forsvaret. 
Interessen var der og en stor og lang videreuddannelse fulgte med, 
spændende uddannelser som var og blev et must, for at kunne bestride 
dette arbejdsområde. Jeg skulle kunne arbejde på hjemmefronten og 
være klar til at blive udsendt til de krigsområder den danske regering 
havde valgt vi skulle være en del af.
Store sanitetsøvelser fulgte med i Polen og så højt mod nord for 
polarcirklen. Vi blev udsendt med F-16 bidraget til Krigen i Kosovo 
med udstationering i Italien på Grazzanise basen.
Det blev en sidste tur for mig, hele sundhedsvæsen i forsvaret skulle 
lægges sammen til Forsvarets Sundhedstjeneste med hovedsæde på 
Flyvestation Skalstrup.
En stor og spændende opgave, som jeg var en stor del af. Nye ideer 
nye tanker nye mennesker kom til. 

For mig en god tid i Flyvevåbnet 1970 – 2010
Men min tilstedeværelse på 
Flystation Skrydstrup stoppede 
ikke. 
Med udgangen af april 2010 
påtog jeg mig et frivilligt 
arbejde med at samle historien i 
Flyvevåbnet, og det gav mig rig 
mulighed for at få opfyldt min 
passion for historien.

stoffer

Medlemsartikel
Af  FSPC Hans Kristoffer Christensen, Flyvestation Skrydstrup

Team Tordenjet 
blev en stor del af min fritid.
Vi gør det, vi tør det vi nyder det og 
møder gamle soldaterkammerater og 
venner. 
Jeg håber mit bidrag har givet et lille 
indblik i mit arbejdsliv for forsvaret af 
Dronning og fædreland.
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Den 1. januar 2021 flyttede Prinsens 
Musikkorps (PMUK) fra Hæren til 
Flyvevåbnet. 2021 var året hvor flyvevåbnet 
kunne fejre sin 70 års fødselsdag. I forhold 
til Hæren og Søværnet svarer 70 år til 
konfirmationsalderen i forhold til de mere 
end 300 år som begge værn for længst har 
passeret, så vi blev fødselsdagsgaven til 
det unge værn, som er ved at skabe sine 
traditioner og finpudse sit image som en 
moderne og fleksibel våbenart. 
Prinsens Musikkorps er et af Forsvarets tre 
fuldtidsprofessionelle orkestre. Ud over 
Prinsens Musikkorps er der Livgardens 
Musikkorps i København og Slesvigske 
Musikkorps i Haderslev; begge placeret i 
hæren. Søværnet har deres eget tamburkorps. 
Prinsens Musikkorps er et messingorkester 
med slagtøj og består af 16 professionelle 
musikere. Orkestret har til huse på Skive 
Kaserne, hvorfra musikkorpset tjener både 
Kongehuset, Forsvaret og den danske 
befolkning. Opgaven for musikkorpset er 
at være traditionsbærende og fornyende. 
Musikvirksomheden skal medvirke til at 
Forsvaret og Flyvevåbnet fremstår som en 
moderne, men samtidig traditionsbærende 
virksomhed, og skal derigennem medvirke 
ved imageskabende og hvervningsorienterede 
aktiviteter. Derfor spiller orkestret både ved 
officielle begivenheder samt egne koncerter 
for et bredt publikum. Prinsens Musikkorps 
er særligt kendt for sin store musikalske 
spændvidde. Orkestret spiller både 
stemningsfulde kirkekoncerter og festlige 

nytårskoncerter, hvor de mestrer mange 
forskellige genrer fra barok til rock.
PMUK er nu i Flyvevåbnet og lægger 
særlig vægt på de imageskabende og 
traditionsbærende opgaver i relation 
til Flyvevåbnet, men betjener fortsat 
enheder bredt i Forsvaret, eksempelvis: 
Ingeniørregimentet i Skive, Dragonerne i 
Holstebro og Trænregimentet i Aalborg samt 
en række tjenestesteder primært i Midt- og 
Nordjylland.
Velkomsten til Flyvevåbnet var meget varm 
og hjertelig, og vi er blevet taget rigtig godt 
imod. Vi er ved at lære Flyvevåbnets enheder 
at kende, og tænker hele tiden på, hvordan vi 
løser vores opgave bedst muligt i forhold til 
det imageskabende og traditionsbevarende i 
Flyvevåbnet, men vi er langt fra nået til enden 

af den opgave.
Der er flere, som har spurgt os, om det ikke 
er forvirrende at have fast tjenestested i 
Skive, hedde Prinsens Musikkorps og være 
Flyvevåbnets orkester – og svaret er NEJ. 
For os er det helt oplagt fortsat at bruge vores 
eksisterende musikhus i Skive, som er bygget 
til formålet. Alternativt skal der bygges et 
musikhus til os på Flyvestation Karup, hvilket 
vil være ret bekosteligt, så vi er i Skive. 
Med hensyn til navn, så er vi fortsat Prinsens 
Musikkorps, og bærer navnet efter ønske fra 
Kongehuset. Vores primære tilhørsforhold og 
dem vi arbejder for, er Flyvevåbnet. 
Det er vi stolte over – og for os er det ikke 
forvirrende, men motiverende.  

Leo Ebbesen Petersen
Orkesterchef, Prinsens Musikkorps

Prinsens Musikkorps i Flyvevåbnet
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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.

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

§ 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

Uddrag af vedtægterne om hvordan afdelinger og lokalafdelinger ledes
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90 år   
11. marts 74/1952  Preben Frimand Christiansen, Vinkelvej 35, 3600 Frederikssund
22. marts 4163/1953  Jørgen Jørgensen, Sundgade 41, st., 6320 Egernsund
   

85 år   
08. marts 330784/1957  Arne Rasmussen, Engtoften 26, 2760 Måløv
24. marts 286970/1956  Verner A. Schou Helenius, Hovedgaden 137, 8961 Allingåbro
18. april 289008/1956  Mogens Birch Hansen, Indelukket 10, Mulstrup, 4100 Ringsted
27. april 326103/1957  Knud Arthur Rosenberg Larsen, Ellinge Skovvej 69, Ellinge Mark, 4573 Højby
   

80 år   
14. marts 489758/1961  Johannes Heinrich Knudsen, Christian X Vej 9, 6070 Christiansfeld
23. marts 595230/1963  Birger Johansen, Allikevænget 3, 4060 Kirke Såby
26. marts 554482/1962  Peter Malle Andersen, Døvnældevej 2, 4470 Svebølle
28. marts 553288/1962  Benny Gregersen, Skovvej 50, 4622 Havdrup
08. april 486963/1961  Leif Kjeldsen, Præstetoften 15, Vridsted, 7800 Skive
12. april 487150/1961  Preben Mogens Levin, Mosegård Park 80, 3500 Værløse
16. april 43271/1959  Jørn Mikkelsen, Søbyvej 61, Søby, 8300 Odder
27. april 555013/1962  Poul Verner Nehls, Gartnerjorden 34, 7800 Skive
   

75 år   
01. marts 815516/1969  Flemming Høgh, Kornblomstvej 18, Tversted, 9881 Bindslev
07. marts 771112/1967  Kristian Johnsen, Kirkevej 51, 6040 Egtved
12. marts 728866/1966  Henning Bohl, Palleshøj 2, Lind, 7400 Herning
17. marts 681764/1965  Kjeld Nygaard, Hagbardsvej 21, 3650 Ølstykke
31. marts 771074/1967  Aage Hermand Jensen, Østergade 44, Ørum, 8830 Tjele
04. april 813874/1968  Svend Aage Pedersen, Sletmadevej 6, Brakker, 6040 Egtved
05. april 772008/1967  Niels Jørgen Riis Søndergaard, Tværgade 3, 3. 5, 7800 Skive
12. april FEB 1969  Viggo Offersen, Præstevænget 11, Durup, 7870 Roslev
16. april 769484/1967  Ole Mejlstrup, Agerkrogen 22, 9500 Hobro
25. april 726498/1966  Niels Christian Ravn, Ribesvej 4, 7470 Karup J
   

70 år   
02. marts NOV 1972  Jørn Eskild Hansen, Allegade 26 A, 02, 6270 Tønder
03. marts AUG 1972  Jørn Juul Kristensen, Vibevej 56, Mou, 9280 Storvorde
04. marts MAJ 1972  Poul Nørgaard, Nørgaardsvej 10, Sejlflod, 9280 Storvorde
15. marts NOV 1973  Søren Horn Sørensen, Smallegade 5, Fodby, 4700 Næstved
26. marts FEB 1971  Jakob Elvers Jørgensen, Skovmærkevej 11, 8800 Viborg
23. april MAJ 1972  Morten Mortensen, Skovbrynet 41, 7130 Juelsminde
29. april AUG 1972  John Gunthel, Rue Buisseret 24, B-7061 Casteau, Belgien
   

65 år   
06. marts AUG 1981  Ole Hilmer Petersen, Nymarksvej 24, 4000 Roskilde
08. marts AUG 1977  Dino George Holk Santi, Randersvej 36, Mejlby, 8981 Spentrup
09. april MAJ 1978  Per Bæk Thomsen, Stendyssevej 60, Horne, 9850 Hirtshals
15. april FEB 1976  Lars Christian Corfixen, Lyngholmsvej 5, 1. tv., 9200 Aalborg SV
30. april NOV 1977  Preben Kristensen, Kildeparken 26, 7323 Give
   

60 år   
01. marts AUG 1981  Hans Marinus Pinderup, Brogårdsvej 11, 6880 Tarm
01. marts NOV 1981  Lars Sylvest Vestergaard, Dagmarsvej 3, Hvorup Klit, 9480 Løkken
06. marts MAJ 1983  Torben Damgaard Kristensen, Frydebovej 26, Nors, 7700 Thisted
19. marts AUG 1982  Hans Jordan Kroman, Møllergade 61 A, 1, 5700 Svendborg
09. april MAJ 1983  Preben Christensen, Bocks Bjerg 13 A, 6300 Gråsten
22. april MAJ 1982  Claus Erik Pedersen, Marrebæk Norvej 10, 4873 Væggerløse
   

50 år   
20. marts NOV 1992  Thomas Benedikt Franch, Holbækvej 20, st. th., 4000 Roskilde
23. marts FEB 1993  Anders Rasmussen, Ydinggade 30, Yding, 8752 Østbirk

Tillykke til FSF-fødselarer i marts og april 2022
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 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

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.


