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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Den 15. juli kunne vore
soldaterkammerater i Forsvarsbrødrene
fejre
De
samvirkende danske Forsvarsbroderselskabers 100
års jubilæum. Samvirksomheden, som foreningen
kaldes til hverdag, havde
valgt at fejre dagen den
16. juli i Fredericia.
På denne dejlige sommerdag samledes de
mange soldaterkammerater til en festlig
højtideligholdelse, startende med en meget
flot fanemarch med ca. 90 deltagende faner
gennem den gamle fæstningsby.
Desværre havde Hendes Majestæt Dronningen måttet melde afbud på grund af sygdom, men Hans Kongelige Højhed Prinsen,
der er Ærespræsident i Samvirksomheden,
kastede med sin tilstedeværelse yderligere
glans over festdagen.
Soldaterforeningernes rolle i Forsvaret
Et meget smukt og højtideligt arrangement
blev gennemført ved ”Den tapre Landsoldat” med kransenedlæggelse, taler og en
kort andagt, og senere var der reception på
Ryes Kaserne.
Også ved receptionen var der taler, og jeg
hæftede mig især ved den tale, Forsvarsstabschefen, Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen holdt. Det var en meget fin tale, og
admiralen kom blandt andet ind på den
betydning,
soldaterforeningsbevægelsen
har for Forsvaret.

Admiralen udtalte, at Forsvaret har brug for
soldaterforeningsbevægelsen, og at den er
vigtig, både som ambassadører og som
synlige i lokalsamfundene.
Når jeg hæftede mig specielt ved dette, er
det ikke fordi det er nyt, for det er det ikke.
Men dels giver det altid lidt genlyd, når Forsvarets øverste ledelse siger sådan noget i
en officiel tale med pressedækning, og dels
giver det jo os alle stof til eftertanke.
Gør vi det godt nok i soldaterforeningsbevægelsen? – Kunne vi gøre mere?
Forudsætningen er, at vi står sammen
Det ved vi vel aldrig, men vort styremærke
skal først og fremmest være at søge at gøre
det så godt, så vi lever op til Forsvarets
forventninger.
En af de mange forudsætninger for, at vi
alle kan fremstå som troværdige overfor
Forsvaret, er det tætte samarbejde, som
jeg også føler vi har.
Men en anden forudsætning er, at vi står
sammen, - at vi sammen vil det rigtige.
Det skal derfor være min lille sommerappel
til jer alle, at vi skal stå sammen, og at vi
skal gøre vort bedste for til stadighed at
kunne kalde os ”Hæren bag Hæren” og
”Forsvaret bag Forsvaret”.
Tillykke til Forsvarsbrødrene
Forsvarsbrødrene gjorde det godt i Fredericia med den meget flotte manifestation,
som 100 års jubilæet blev.
Lad os gøre det lige så godt, når lejlighed
byder sig!
Og med dette vil jeg ønske alle en varm og
herlig sommer.
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NYT FRA
SKYDEUDVALGET
Nyhedsbrevet

Vedetten udsendes af

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen
Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et
samarbejde mellem 30 tilsluttede landsforeninger med
40.800 medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren.
Landsrådets adresse:
Rigensgade 9, porten th.
1316 København K
Nyhedsbrevets redaktion og administration:
Solagervej 4
4653 Karise
tlf. 56 78 85 14 - 20 24 86 33
dsl.vedetten@mail.dk
www.soldater.dk
Redaktør: Knud Ole Bennekou
Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere,
medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse,
nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der
måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post.

Landsskydningen på 200 meter
Introduktionen og proportioner for denne skydning er under udsendelse til landsforeningerne.
Senest 1. oktober skal alle resultater være
indsendt til registrering.
Der er således august og september måned
til at afvikle skydningen i.
Skydeudvalget har besluttet at stramme op på
proceduren, og udvalget henstiller, at man i
landsforeningerne ”tager ansvar” og sikrer, at
skydningen afvikles præcist, og at frister overholdes.
Skydeudvalget håber også, at rigtig mange
soldaterkammerater i år vil slutte op om denne
skydning. Det fortjener den.
God fornøjelse!

Landsforeningernes blade til Landsrådet

Alle til- og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets
administration.

Landsrådet anmoder om, at landsforeningernes medlems- og/eller tjenestestedsblade, der sendes til
Landsrådet, adresseres til

Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker
ikke nødvendigvis Landsrådets holdning.
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Rigensgade 9, porten th.
1316 København K

Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet
er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet.

Anmodningen omfatter primært de blade, der hidtil er
sendt til Landsrådets tidligere adresse i Kastellet.
Vi skal samtidig anmode om, at de landsforeninger,
der ikke hidtil har indsendt et eksemplar af bladet til
Landsrådet, nu foranlediger bladet sendt til ovennævnte adresse.

En krans for de
faldne ved Isted
Mandag 25. juli var det
155 år siden omkring
40.000 danske soldater
tørnede sammen med
godt 34.000 Slesvigholstenere ved Isted Hede i 1850.
Slaget fandt sted under tre-årskrigen og regnes
for en af Danmarkshistoriens største.
De danske soldater vandt slaget mod tyskerne.
Men det kostede dyrt. 845 danske soldater mistede livet.
De faldne blev på 155 års dagen mindet af Forsvaret, da kommandanten for København,
oberst Finn H. Bertelsen lagde en krans ved
Istedløven.

DSL organisationsoversigt
Nyhedsbrevet Vedetten har i den hidtil
foreliggende form medtaget Landsrådets
organisationsoversigt på de sidste 2 sider
såvel ved den elektroniske udsendelse som
i ”papir-udgaven”.
Fra og med dette nyhedsbrev ændres denne praksis ved den elektroniske udsendelse således, at organisationsoversigten ikke
indgår i nyhedsbrevet, men vedhæftes
særskilt.
Det er så op til modtageren, hvorvidt han
ønsker at udprinte oversigten.
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Aktivitetsoversigt
August:

11. august
12. august
13. august
19.-20. august
27. august
27. august
28. august

Danske Soldaterforeningers Landsraad
De Blå Baretter
Luftværns-Artilleri-Foreningen
Fodfolkspionerernes Soldaterforening
Danske Gardehusarforeninger
Sjællandske Livregiments Soldaterforening
Arrangementskomitéen

Forretningsudvalgsmøde i Jelling
Hovedbestyrelsesmøde
Årgangsfest på Varde Kaserne
Jubilæumsstævne i Søgaardlejren
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Forsvarets Dag på Kronborg

Militærpolitiforeningen i Danmark
Danske Dragonforeningers Sammenslutning
Telegraf-Regimenternes Soldaterforening
Danske Feltartilleriforeninger
Intendanturforeningen
Hærens Tekniske Korps Soldaterforening
De Blå Baretter
Danske Feltartilleriforeninger
Dronningens Livregiments Soldaterforening
Danske Soldaterforeningers Landsraad

Jubilæumsstævne på Aalborg Kaserner
Jubilarstævne i Holstebro
Jubilarstævne i Fredericia
Årgangsjubilæum/Artilleridag i Ringsted
Landsstyrelsesmøde i Skive
HTK træf 2005 i Svendborg
Repræsentantskabsmøde
Årgangsjubilæum/Artilleridag i Holbæk
Jubilarstævne på Aalborg Kaserner
Præsidiemøde på Haderslev Kaserne

Danske Soldaterforeningers Landsraad
FSM-Samvirket
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke

Formandsrådsmøde på Haderslev Kaserne
Lederkontaktmøde i Korsør
Soldatens Dag festaften på Frederiksberg Rådhus

De Danske Garderforeninger
Danske Soldaterforeningers Landsraad

Årgangsparade på Rosenborg Eksercerplads
Præsidiemøde i Odense

September:
3. september
3. september
10. september
10. september
10. september
10. september
23. september
24. september
24. september
30. september

Oktober:
1. oktober
10. oktober
12. oktober

November:

6. november
24. november

Husk den aktuelt opdaterede aktivitetsoversigt på Landsrådets hjemmeside www.soldater.dk

Forsvarsministeren
på Bornholm
- I de seneste 2 dage har jeg ved selvsyn
konstateret det gode samarbejde mellem
øens totalforsvarsaktører og andre civile
myndigheder. Og jeg kan forstå, at øen
værner om sine kapaciteter. Jeg er derfor
også meget tilfreds med, at forsvaret og
beredskabet fastholder sin tilstedeværelse
på Bornholm, sagde forsvarsminister Søren
Gade ved afslutningen af sit besøg på
Bornholm den 27. og 28. juni 2005. Han
konstaterede, at bornholmerne altid har
tillagt forsvarets forankring i det bornholmske samfund særlig vægt – hvilket er historisk betinget og berettiget.
Ministeren besøgte Beredskabsstyrelsen
Bornholm og fulgte en række demonstrationer af kapaciteter og indsættelsesmetoder.
Besøget omfattede også Bornholms Marinedistrikt, Radarhoved Bornholm og Lokalforsvarsregionen. Opklaringsbataljonen demonstrerede på kasernen indsættelsesmetoder og materiel, og en tilfreds minister
konstaterede, at opklaringsbataljonen nyder respekt såvel hjemme som i udlandet.
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Landsrådets regionale opbygning
Bag Danske Soldaterforeningers Landsraad står 30 landsforeninger med et samlet medlemstal på knap 41.000 medlemmer.
Mange af landsforeningerne er organiseret med et antal underafdelinger, hvor selve landsforeningen varetager fællesfunktioner og fællesrepræsentation.
Set i forhold til Landsrådets opdeling i de 4 store regionale områder (Lokalforsvarsregionerne) ser organisationen således ud:

Hovedforening

Landsforening
De Danske Garderforeninger
Danske Livregiments Soldaterforening

Underafdelinger i de regionale områder
Fyn og
Sønderjylland

Sjælland og
Lolland/Falster

København
og Bornholm

26

21

12

10

69

1

2

4

1

7

1

6

1

Slesvigske Fodregiments Soldaterforening

3

Prinsens Livregiments Soldaterforening

5

Sjællandske Livregiments Soldaterforening

I alt

Nord- og
Midt-Jylland

3

1

1

Falsterske Fodregiments Soldaterforening

4

1

5

Fynske Livregiments Soldaterforening

1

1

Dronningens Livregiments Soldaterforening

1

Fodfolkspionererne 1938-51 Soldaterforening

1

1

10. Regiments Soldaterforening

1

1

1

2

Danske Gardehusarforeninger

1

2

Danske Dragonforeningers Sammenslutning

11

5

Danske Feltartilleriforeninger

4

3

Luftværns-Artilleri-Foreningen

3

2

Kystartilleriforeningen

5

3

De Danske Pionerforeninger

3

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening

3

DANILOG – Sjæl. Trænreg. Soldaterforening

1

Jyske Trænregiments Soldaterforening

1

Intendanturforeningen
Sergentgruppens Fællesorganisation Hæren

4

13

1

17

3

15

1

6

2

2

12

2

2

2

9

2

2

2

9

5

1
1

1

4

2

3
1

1

1

Hærens Konstabel og Korporalforening

8
1

10

De Allieredes Danske Vaabenfæller

6

5

2

10

1

27
1

Den Danske Brigadeforening

2

2

1

3

8

De Blå Baretter

6

5

3

3

17

Hærens Tekniske Korps Soldaterforening

1

1

Foreningen for Personel af Reserven i Danmark

1

1

4. Bataillons Soldaterkammerater af 9. april 1940

1

1

Militærpolitiforeningen i Danmark

3

The Danish Soldiers Club of Northern California

2

2

1

1
14

8
1

91

60

43

48

Opdateret pr. 01.07.2005
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Mindehøjtidelighed på Rindsholm kro 4. juli 2005

Den 4. juli var det 156-årsdagen for slaget
ved Rindsholm Kro i 1849, og kroens værter Hanne og Frode Hansen havde i den
anledning indbudt repræsentanter fra værnene til at deltage i mindehøjtideligheden.
Der var mødt faner frem fra hele Midtjylland, og de var med til at danne en faneborg i den smukke krohave. Her har kroens
værtspar fået indrettet en lille mindepark,
som er flankeret af to kampvogne fra 2.
verdenskrig. Mindestenen, der tidligere stod
ude ved hjørnet af kroen ud mod vejen, er
nu flyttet ind i det lille anlæg i haven.
Der var også deltagelse fra De Jydske Landsoldater, der gav opvisning med deres
gamle håndvåben og kanon. De havde slået
lejr i haven, så det var med til at gøre dagen ekstra historisk.
Hovedtaler var Peter Thygesen, præsident
for Forsvarsbrødrene, som kom ind på de
mange kampe, der har fundet sted, hvor
danske soldater har deltaget lige siden
kampen ved Rindsholm Kro i 1849. Efter
mindehøjtideligheden fik vi en demonstration af, hvor mange skud det kunne lade sig

gøre at affyre med de gamle forladergeværer.
Efterfølgende blev der afgivet et dansk løsen med De Jydske Landsoldaters gamle
kanon.
Alle deltagerne i højtideligheden (ca. 110
personer) blev derefter inviteret på frokost i
den historiske kro.
Under spisningen fik kroværten af den
kampvognsbesætning, der havde deltaget i
kampen i Tuzla, overrakt nogle af deres
personlige erindringer samt effekter fra
kampen, en gave han var meget glad for at
modtage. De vil være at finde i kroens historiske samling fremover. Ud over denne
besætning var der andre, der overrakte
Frode Hansen forskellige gaver.
Danske Dragonforeninger Sammenslutning
overrakte ham deres fortjenstmedalje i
sølv.
Kroværten kvitterede for modtagelse af
gaverne med en kort gennemgang af kroens historie, som kan føres helt tilbage til
1315.
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Glade minder fra det 30. Nordiske
Stævne 2005 – gode oplevelser og et
fint bidrag til det nordiske soldaterforeningsarbejde.
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