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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:
Jeg har tidligere på denne
eller tilsvarende plads beskæftiget mig med forsvarsvilje og værnepligt. Ikke så
unaturligt – vil det forekomme de fleste, der beskæftiger
sig med Forsvaret og soldaterforeningsbevægelsen.
Når jeg har valgt at tage dette emne op igen på nuværende tidspunkt, er det mest af alt for at være i god
tid.
I henhold til det forsvarsforlig, der nu er under
fuld implementering, skal forligsparterne om føje
tid drøfte resultatet af den ændrede værnepligt,
og der er ingen tvivl for mig om, at den umiddelbare succes Forsvaret har med at rekruttere
unge mennesker fra værnepligtsstyrken til det
professionelle Forsvar, som alle er enige om er
en nødvendighed for specielt Danmarks internationale engagement, kunne nogle måske forledes til at tænke, at vi kan undvære de værnepligtige.
Man taler om, at for at vedligeholde såvel den
generelle stående styrke som de udsendte enheders mandskabstal, viser erfaringen, at der
skal rekrutteres et minimum af mere end 2.000
unge mennesker hvert eneste år.
For mig betyder det, at man i årene med opbygningen af disse stående styrker, skal bruge endnu flere. Alene dette behov indikerer, at der er
god brug for at have den bredest mulige rekrutteringsflade at tage fra.

Vi skal bevare værdierne
Men for mig handler det ikke alene om nogle
praktiske, tekniske beregninger om udbud og
efterspørgsel. Det handler meget mere om at
bevare de værdier og den sammenhæng, der
bør være mellem Forsvaret og befolkningen.

I en tid, hvor freden umiddelbart har lagt sig
over hele det europæiske samfund, finder jeg
det yderligere vigtigt, at alle erkender, at netop
viljen til at ville forsvare de fælles værdier, de
fælles erfaringer og den fælles historie, som er
med til at knytte os sammen som samfund, er
det vigtigt at bevare.
Og det tror jeg bedst man gør ved at flest mulige har det inde på livet, at flest mulige er engagerede i sagen, direkte som soldat, og indirekte
som familiemedlem, far, mor, kone, kæreste,
børn og så videre.
Derfor drejer det sig om holdninger og fælles
værdier, når vi taler om, hvem Forsvaret skal
rekruttere, og ikke en almindelig erhvervsmæssig betragtning om at annoncere efter arbejdskraft til et firma med en speciel opgave.

Berøringsfladen med befolkningen
Forsvaret er i dag flot integreret og indgår som
en naturlig del i vort herlige samfund. Det tror
jeg i meget stor udstrækning skyldes den meget
brede berøringsflade med befolkningen, som
denne brede rekrutteringsflade, som værnepligtsmassen udgør.
Og det tror jeg samfundet er bedst tjent med
fortsætter.
At det formentlig også, alt andet lige, medvirker
til en god kvalitet i denne ”arbejdskraft” skal kun
nævnes for fuldstændighedens skyld.

Vi har en opgave …
Så altså, soldaterforeningskammerater, vi har en
opgave, ligesom jeg tror, at Forsvaret har en
opgave, nemlig at udbygge og bevare det størst
mulige fællesskab mellem Forsvaret og befolkningen.
Det gør vi ved at søge at få fat på så mange af
de unge mennesker som muligt, i forbindelse
med deres aftjening af værnepligten.
Men vi gør det også ved at fortælle historien
rundt omkring i samfundet, hvor vi nu bevæger
os.
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Marineforenings Stævne
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Protektor: Hendes Majestæt Dronningen
Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et
samarbejde mellem 30 tilsluttede landsforeninger med
40.800 medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren.
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www.soldater.dk
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Gardets Jägarregemente i Sandhamn
Finland 9. – 12. juni 2005
Senest justerede stævneprogram:
Torsdag 9. juni
08.00 Seneste mødetidspunkt i Kastrup, check-in ved
FINNAIR-skranken
11.35 Ankomst til Helsinki – transport til Sandhamn
13.30 Stævneåbning
14.45 Parade-kransenedlægning Hjältegravarne på Sandudd
16.00 Modtagelse i Stadshuset
Fredag 10. juni
08.30 Temaforelæsning i Forsvarshøjskolens auditorium
10.15 Gardets Musikkår underholder på Stadion
10.45 Gardesjägarregementets program – materieludstilling
– opvisninger - feltfrokost – samt skydekonkurrence
(der stilles 4-mands hold), præsentation af Jägarhuset,
- afslutning med bastu
Lørdag 11. juni
09.00 Sejltur til Sveaborg-fæstningen – rundtur med guide

Finsk fæstning på nogle øer ud for Helsinki. Den
første skanse byggedes i 1554, men først 1748-72
blev fæstningen udbygget til et ”Nordens Gibraltar”,
som overraskende kapitulerede i 1808 til russerne.
Det er nu et yndet udflugtssted. Der findes stadig forskellige militære etablissementer på øerne.

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

2 nye præsidiemedlemmer
Ib Jensen, De Blå Baretter, har siden 2004
varetaget funktionen som præsidiemedlem,
regionalt udpeget i Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster.
Han har her i maj meddelt Landsrådets præsident, at han af tidsmæssige årsager ønsker at
trække sig fra funktionen.
Præsidenten har besluttet i stedet at indkalde
suppleanten, Helmer Christensen, Sjællandske Livregiments Soldaterforening, som præsidiemedlem for den resterende del af Ib Jensens
valgperiode.
Endvidere indtræder i præsidiet som nyudpeget
for Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland,
Område SYD, Sven-Erik Bolt Magnussen,
Dronningens Livregiments Soldaterforening.
Velkommen til de 2 nye!

11.00

Frokost på Café Chapman

13.30
18.00

Fritid i Helsinki
Festmiddag med afslutningsceremoni i Forsvarshøjskolens lokaler

Søndag 12. juni
09.55 Afrejse fra Helsinki Lufthavn
10.35 Ankomst til Kastrup (1 times tidsforskydning)

God tur til Finland !
Lidt til kalenderen!
Der indkaldes til møde i Landsrådets Formandsråd lørdag 1. oktober 2005 kl.
10.00. Mødested fastlægges i løbet af juni.
Husk også ”Kronborg-Stævnet” søndag
28. august 2005.
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Aktivitetsoversigt
Juni:

3. juni
4. juni
4. juni
5. juni
5. juni
9.-13. juni
9. juni
11. juni
11. juni
16. juni
17.-19. juni

Juli:

29. juli

De Danske Garderforeninger
Kystartilleriforeningen
Falsterske Fodregiments Soldaterforening
Danilog–Sjællandske Trænreg.Soldaterforening
Falsterske Fodregiments Soldaterforening
Danske Soldaterforeningers Landsraad
De Blå Baretter
Danske Livregiments Soldaterforening
Prinsens Livregiments Soldaterforening
Danske Soldaterforeningers Landsraad
De Blå Baretter

Årsdagsparade på Rosenborg Eksercerplads
Jubilarstævne i Kastellet/Middelgrundsfortet
Repræsentantskabsmøde i Vordingborg
Jubilæumsstævne i Vordingborg
Jubilæumsstævne i Vordingborg
Nordisk Stævne 2005 i Finland
4. Northern Conference on Veteran Support/Finland
Jubilarstævne i Kastellet
Jubilarstævne på Viborg Kaserne
Præsidiemøde i DLR i Laksegade
Sommerstævne i Søgaardlejren

Danske Feltartilleriforeninger

Årgangsjubilæum/Artilleridag i Sjælsmark

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Fodfolkspionerernes Soldaterforening
Danske Gardehusarforeninger
Sjællandske Livregiments Soldaterforening
Arrangementskomitéen

Forretningsudvalgsmøde i Jelling
Jubilæumsstævne i Søgaardlejren
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Kronborg-Stævnet i Helsingør

Militærpolitiforeningen i Danmark
Telegraf-Regimenternes Soldaterforening
Danske Feltartilleriforeninger
Intendanturforeningen
Danske Feltartilleriforeninger
Dronningens Livregiments Soldaterforening
Danske Soldaterforeningers Landsraad

Jubilæumsstævne på Aalborg Kaserner
Jubilarstævne i Fredericia
Årgangsjubilæum/Artilleridag i Ringsted
Landsstyrelsesmøde i Skive
Årgangsjubilæum/Artilleridag i Holbæk
Jubilarstævne på Aalborg Kaserner
Præsidiemøde (mødested ej fastlagt)

Danske Soldaterforeningers Landsraad
FSM-Samvirket
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke

Formandsrådsmøde (mødested ej fastlagt)
Lederkontaktmøde i Korsør
Soldatens Dag festaften på Frederiksberg Rådhus

De Danske Garderforeninger

Årgangsparade på Rosenborg Eksercerplads

August:
11. august
19.-20. august
27. august
27. august
28. august

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

Oktober:

1. oktober
10. oktober
12. oktober

November:
6. november

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

Hendes Majestæt Dronningen besøgte i maj Bornholm i anledning af et byjubilæum – og soldaterfanerne var på plads!
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Folk & Forsvars Repræsentantskabsmøde
Folk & Forsvar afviklede lørdag 21. maj sit ordinære
repræsentantskabsmøde, der i år var henlagt til
Landstingssalen på Christiansborg.
Repræsentantskabsmødet var som tidligere opdelt i en forsvarspolitiker-debat om formiddagen, og det egentlige repræsentantskabsmøde om eftermiddagen.
Folk & Forsvars formand, Ole Lomholt, kunne om morgenen byde velkommen til ca. 100 fremmødte –
herunder en solid repræsentation fra Landsrådet.
Forsvarsministeren måtte desværre melde afbud, og hans indlæg om aktuel status i Forsvaret blev i
stedet meget informativt holdt af Chefen for Forsvarsstaben Tim Sloth Jørgensen, der lagde særlig
vægt på udmøntningerne af Forsvarsforliget og den økonomiske styring af denne proces, samt de
bygningsmæssige konsekvenser og personelomflytninger, der flyder af forliget.
Tim Sloth Jørgensen orienterede endvidere bredt om Forsvarets øjeblikkelige engagement i udlandet –
ikke mindst den forestående og meget vanskelige operation i Sudan.
- Implementeringsplanen 2005 - 2009 omfatter de største ændringer nogensinde i dansk Forsvar. I
dagene oktober 2005 gør vi status over de reelle personeltal – det drejer sig om en årlig udskiftning
på 10 - 15 %, og der skal i år ansættes ca. 2.000 personer for at dække behovet for løbende udskiftninger og eventuelle nye internationale opgaver. I dag har vi 1.500 udsendte, sagde Tim Sloht Jørgensen.
I formiddagens panel sad Kristian Lorentzen (V), Tom Behnke (K), Hans Kristian Skibby (DF) og Per
Kaalund (S) med ordstyrer, forsvarspolitisk journalist ved Berlingske Tidende Christian Brøndum. Debatten var en markering af standpunkter relateret til Forsvarsudvalget, men langt hen ad vejen en
enighed om hovedlinierne i dansk forsvar i nutid og fremtid.
Man må håbe, at enigheden holder, når politikerne inden længe på ny tager hul på emnet værnepligt.
Formiddagens indlæg og debat var en god ramme for Folk & Forsvars efterfølgende repræsentantskabsmøde, og Ole Lomholt afsluttede da også formiddagen med en stor tak til stabschefen og det
fremmødte panel.
I beretningen til repræsentantskabsmødet konstaterede formanden Ole Lomholt, at der i forbindelse
med etableringen af Folk & Forsvar i 2000 var nogen skepsis over for den lidt uortodokse organisationsdannelse, hvor medlemskredsen består af både landsdækkende organisationer og individuelle
medlemmer organiseret i amtskredse.
- Organisationen har vist sin bæredygtighed, konstaterede formanden. Det skal ikke tilskrives de organisationsteoretiske principper, snarere tværtimod. Det skal tilskrives en masse menneskers engagement i en sag, de sætter meget højt, og det skal tilskrives et godt samarbejde på tværs af medlemskredsen. Derfor kan Folk & Forsvar mønstre utrolige ressourcer og præge den politiske debat. De
mange medlemmer, de mange ildsjæle og den græsrodslignende organisering er vor store styrke,
konstaterede Ole Lomholt, og nævnte den store og effektive indsats under den politiske tilblivelsesproces af det nye forsvarsforlig som et godt eksempel.
Repræsentantskabsmødet godkendte i øvrigt oplægget til nye mål og visioner for Folk & Forsvar (er
tidligere beskrevet og kommenteret her i Nyhedsbrevet Vedetten).
I regnskabsaflæggelsen måtte kassereren, Per Eriksen, konstatere et solidt driftsunderskud i 2004, og
bestyrelsen vil i 2005 have meget fokus på den økonomiske udvikling.
Landsrådets præsident Bjarne G. Bagge blev genvalgt som én af 2 næstformænd i Folk & Forsvar.
Som nye i bestyrelsen indtrådte Flemming G. Christensen, Forsvarsbrødrene, og Carsten Lind Olsen,
Beredskabsforbundet.
Som suppleant til bestyrelsen valgtes tidligere medlem af Folketinget og nuværende Kommitteret for
Hjemmeværnet Ulrik Kragh.
Øvrige valg var genvalg.
obe-
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Nyt fra
regionerne

Lokalforsvarsregion

Nord- og Midtjylland
Opdeling af DSL-området
Landsrådsmødet 2005 på Antvorskov Kaserne
godkendte efter oplæg fra Præsidiet og Formandsrådet en ændring af Landsrådets vedtægter, hvorved der skabes mulighed for en opdeling af Landsrådets største lokalområde – Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland.
Fredag den 28. maj 2005 mødtes 19 repræsentanter for 13 lokalforeninger op til møde på
Rindsholm Kro. Formålet var efter forudsætningerne at opdele den nuværende region i 2 mere
overkommelige afdelinger.
Præsidiemedlemmet for området, Paul Knudsen
bød velkommen og orienterede om baggrunden
for ønsket om at opdele regionen, der geografisk
var næsten umulig at dække for en person.
Herefter gav Landsrådets vicepræsident, Preben
Sloht Nielsen, en kort orientering om arbejdet i
Landsrådet. Han understregede betydningen af
at tænke fremad og virke for øget samarbejde
lokalt og fremhævede også ønsket om et mere
tæt samarbejde indenfor FSM-området, idet
Forsvarets ledelse ønsker en direkte dialog mellem Forsvarskommandoen og Soldaterforeningerne som én samlet enhed.
Herefter gik man over til at behandle dagsordenen for mødet – opdeling af området.
Det blev kort drøftet, hvilken deling man skulle
foreslå til præsidiet, og man blev enige om at
følge de nye amtskommunale regioner.
Der var mødt 13 stemmeberettige foreninger op,
5 fra den foreslåede nordlige del, og 8 fra den
midtjyske.
Valg:
Den nye Midtjyske region: Sven-Erik Bolt
Magnussen, Dronningens Livregiments Soldaterforening, Århus-afdeling, blev valgt som præsidiemedlem, og Poul Erik Nietscke, Prinsens Livregiments Soldaterforening, Viborg, blev valgt
som suppleant.
Den nye Nordjyske region: Paul Knudsen er
allerede valgt som præsidiemedlem, og Gert B.
Jensen, Militærpolitiforeningen, Aalborg, blev
valgt som suppleant.

Paul Knudsen hædret
Børge Nielsen, Den Danske Brigadeforening,
overraskede Paul med at dekorere ham med
”Niels Ebbesens Venner”s erindringstegn og motiverede det bl.a. med Pauls store indsats i det
nordjyske for soldaterforeningerne.
Repræsentanten for Nørrejyske Feltartilleriforening takkede Paul for hans indsats på alle de
Midtjyske foreningers vegne og fremhævede de
mange arrangementer, han havde fundet tid til
at deltage i.
Aftenen sluttede med kaffe og den berømte rullepølsemad, som er en af kroens specialiteter og
Paul takkede for det gode fremmøde og glædede
sig til at fremlægge resultatet for præsidiet til
endelig godkendelse.

Lokalforsvarsregion

Fyn, Syd- og Sønderjylland
Jubilæumsstævne i Odense
Fynske Livregiments Soldaterforening dannede
den 7. maj rammen om sit årlige jubilarstævne.
Dagen indledtes med en andagt i Ansgar Kirke.
Inden fanemarchen til den gamle Odense Kaserne underholdt Hjemmeværnets Brass Band uden
for kirken.
På kasernen bød oberst Jelstrup velkommen, og
der blev lagt kranse og blomster ved mindetavlerne.
Ved frokosten holdt obersten tale for Dronningen
og for jubilarerne. Og de gule ærter med flæsk
og pølse var en videreførelse af en god tradition!
Det samme gjaldt en sluk-efter øl på Soldaterhjemmet Dannevirke.
En god dag for de gjæve gutter fra Fynske.

HÆDERSBEVISNINGER
i Landsrådet

DSL FORTJENSTTEGN i SØLV
29. maj 2005
Bo Jørgensen
Bjarne Jensen
Vagn Sørensen
Henning Madsen
Johannes Christoffersen
Freddy Rasmussen
- alle fra
Danske Gardehusarforeninger

Hjertelig tillykke
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Skæring Hede 60 år efter
Af Sven-Erik Bolt Magnussen

Ved mindehøjtideligheden på 60 års dagen for
befrielsen deltog Århus Samvirkende Soldaterforeninger faner.
Endnu en smuk 4. maj aften på Skæring Hede.

Som Jørgen Røjel netop har beskrevet det operationsmiljø, som disse unge mennesker og hele
modstandsbevægelsen opererede i, så må jeg
som militærmand være imponeret over, at det
overhovedet var muligt. Det der reelt var tale
om, var jo personer, der for de flestes vedkommende var uden militær træning og indsigt, der
ved hjælp af deres sunde fornuft og personlige
mod stillede sig op mod en militær organisation,
der var mange gange stærkere end modstandsbevægelsen nogensinde kunne blive.
At man på den baggrund kunne opnå de resultater man gjorde, er den dag i dag imponerende,
set fra et professionelt synspunkt.
Som dansk soldat i dagens forsvar og som borger i et frit Danmark er det med stor respekt, at
jeg deltager i en mindehøjtidelighed for de unge
danske mænd, der uden opbakning fra de officielle myndigheder, gjorde det som de fandt nødvendigt og som deres pligt overfor Danmark.
Samtidig med at de var bevidste om, at det i
værste fald kunne koste dem livet. Hver enkelt
må jo spørge sig selv: ville jeg være rede til at
gøre det samme, hvis en tilsvarende situation
opstod.

Formanden for Komiteen til Mindelundens Bevarelse, Henning Nordmand, bød aftenens talere,
dr.med. Jørgen Røjel, oberst Ole Bering, Hærens
Operative Kommando, repræsentanter fra Søværnets Operative Kommando og de ca. 300
mennesker velkommen til højtideligheden.
Blandt gæsterne var der 7 engelske soldater,
som havde været i Århus lige efter befrielsen.

Det interessante i den sammenhæng er selvfølgelig også: Hvad har vi her i 60 året for befrielsen lært som nation, og kan vi huske det vi lærte af de voldsomme begivenheder for over et
halvt århundrede siden. En ting vi lærte var, at
Danmark kunne forsvares, hvis befolkningen var
rede til at gøre en indsats, og her tog mange
den personlige konsekvens at melde sig ind i
Hjemmeværnet, som i hele den kolde krig var en
styrke som en potentiel modstander måtte forholde sig til. Modstandskampen havde vist, at vi
kunne gøre en indsats også mod en overlegen
modstander, men også at det er nødvendigt, at
være rede hertil, hvis man vil være accepteret
som en selvstændig nation, der skal regnes
med.

Der blev lagt kranse af Århus by, Forsvaret, De
Allierede Danske Våbenfælder, Gestapofangerne,
De engelske krigsveteraner, Besættelsesmuseet
i Århus samt flere privat personer.
Jørgen Røjel kom i sin tale ind på detaljerne i
sprængningen af Langå broerne natten mellem
den 17. og 18. november 1943. Han berettede
ligeledes, hvordan tilfangetagelsen af de 4 af
sabotørerne var foregået. Det lykkedes ham selv
at komme til Sverige, hans kammerater blev alle
henrettet på Skæring Hede den 2. december
1943 sammen med en jernbanesabotør fra Århus.
Digterpræsten Kaj Munk skrev samme dag
”Drenge I drenge som døde – I tændte for Danmark i dybeste mulm en strålende morgenrøde”.
Herefter talte oberst Ole Bering, han bl.a. sagde:

Selvom det ikke direkte kan sammenlignes med
modstandskampen, er det derfor også en daglig
glæde at se, at der stadig findes mange danske
mænd og kvinder, der er rede til at gøre en indsats ud over det sædvanlige, både for at hjælpe
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andre, men også derved være med til at synliggøre, at Danmark er et land, der er rede til at
gøre en indsats for freden rundt om i verden.
Mere end halvtreds tusinde danskere har siden
1948 været udsendt i international tjeneste, og
Danmark har således i de seneste knap 15 år
permanent haft mellem 1000 og 1500 mand
udsendt til verdens brændpunkter. Aktuelt har vi
enheder i Irak, Kosovo, Afghanistan og snart
også i Sudan foruden de FN observatører, der er
indsat så forskellige steder. Der ydes en stor
indsats ofte under meget vanskelige vilkår og
ikke mindst personlig risiko.
At man er rede til det for at hjælpe mennesker i
lande, der ligger tusinder af kilometer fra Danmark, vidner om en uselviskhed og en indsatsvillighed, som er større end det mange normalt
forventer af nutidens ungdom.
Intet tyder på, at der i fremtiden bliver mindre
behov for en aktiv dansk indsats og det samlede
antal udsendte danske soldater forventes således at vokse til ca. 2.000 indenfor de nærmeste
år.
Set i det lys har det offer, som fem unge mænd
bragte for over 60 år siden på dette sted, ikke
været forgæves, og arven efter dem bliver fortsat løftet af Danmarks ungdom – om end i en
noget anden sammenhæng, hvor heldigvis hele
nationen står bag den indsats der ydes.
Lad mig derfor slutte med endnu en gang at
udtrykke min dybeste respekt for den indsats,
der blev ydet og de ofre der blev bragt, og som i
sidste ende har gjort det muligt, at vi befinder
os i den positive sikkerheds- og udenrigspolitiske
situation, som vi kender i dag.
Æret være deres minde.

Smukt 4.maj arrangement i Odense
Af Erik Hansen – formand for 4.maj Mindekomiteen

Tak til de mange Odense-borgere, som var med
til at gøre komiteens mindeceremoni i Ansgars
anlæg til en smuk og varm oplevelse.
En særlig tak til de mange, som var mødt frem
med vort smukke Dannebrog, og som sammen
med Royal Air Force XV Squadron Standard samt
Star and Stripes udgjorde en ramme om ceremonien.
De mange borgerne, som overværede ceremonien, var med til at afrunde en dejlig dag, hvor
talere, musik og fællessang, smukke kranse og
blomster bekræftede denne dag for 60 år siden,
hvor frihedsbudskabet fra London BBC 1500
meter 4.maj 1945 kl. 20.33 blev sendt til Danmark.
Mrs. Irene Davison, hvis bror ligger begravet i
Odense, var igen dybt rørt over, at så mange
danske borgere bakker op omkring ceremonierne.

Den efterfølgende mindegudstjeneste i Ansgars
kirke var også et stort tilløbsstykke, og kirkerummet var stopfyldt som til en juleaften.
Lyssætningen blev også smuk, men drilske vindstød gav ikke de spæde flammer lang levetid.
Til gengæld sagde vore engelske venner farvel
torsdag aften med en lille lyssætning ved monumentet, og her fik flammerne lov til at brænde helt ud, som det ses på fotoet.
Royal Air Force XV Squadron og Irene Davison
har meddelt deres deltagelse igen næste år.
Det blev igen i år også en smuk og gribende
oplevelse med mindeceremonien på Gals Klint.
Tak til fanebærere og fanevagter, som mødte
frem med vort smukke Dannebrog, og som i det
lysegrønne fynske forår udgjorde en smuk ramme for mindeceremonien sammen med Royal Air
Force fanekommando.
Mrs. Irene Davison, søster til en af de dræbte
flyvere, deltog for femte gang i mindeceremonien sammen med sin familie.
Irene Davison var meget rørt og taknemmelig
over de mange borgere, som trofast deltager til
mindeceremonien.

Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten

Side 7 af 9 sider

Landsforeninger

i Danske Soldaterforeningers Landsraad

De Danske Garderforeninger
Livgardens Kaserne
Gothersgade 100
1015 København K
tlf. 33 15 52 04
garderforeningerne@get2net.dk
www.garderforeningerne.dk
Danske Livregiments
Soldaterforening
Freddy Leisten
Kronborggade 16, 1.tv.
2200 København N
tlf. 35 85 61 26
www.soldater.dk/1regiment

Fodfolkspionererne 1938-51
Soldaterforening
Hans Christensen
Dyrhusvej 8
6270 Tønder
tlf. 74 72 27 49
10. Regiments Soldaterforening
Leo Jensen
Pilevej 12
9575 Terndrup
tlf. 98 33 59 14

Slesvigske Fodregiments
Soldaterforening
Knud Hansen
Klintvej 12, 6280 Højer
tlf. 74 78 28 06
kh@paradis.dk

Danske Gardehusarforeninger
Peer Høegh-Guldberg
Folden 6, Mogenstrup
4700 Næstved
tlf. 55 76 19 16
h-g@stofanet.dk
www.danskegardehusarforeninger.dk

Prinsens Livregiments
Soldaterforening
Aage Pedersen
Harehøjen 17
8800 Viborg
tlf. 86 67 29 39
aagep@post10.tele.dk
www.plrs.dk

Danske Dragonforeningers
Sammenslutning
Jørgen Bruse
Vossevangen 9
6731 Tjæreborg
tlf. 75 17 54 62
j.bruse@get2net.dk
www.dragonforening.dk

Sjællandske Livregiments
Soldaterforening
Helmer Christensen
Toftevej 19, Lundforlund
4200 Slagelse
tlf. 58 58 42 55
www.soldater.dk/sjlr

Danske Feltartilleriforeninger
Preben Sloht Nielsen
Frilandsvej 15
7800 Skive
tlf. 97 52 83 46
sloht@image.dk - www.ddfa.dk

Falsterske Fodregiments
Soldaterforening
Knud Ole Bennekou
Solagervej 4
4653 Karise
tlf. 56 78 85 14
fafr.soldat@stofanet.dk
Fynske Livregiments
Soldaterforening
Jørgen Emdal Larsen
Klokkevænget 9
5270 Odense N
tlf. 66 18 03 36
joergen.emdal.larsen@nal-net.dk
Dronningens Livregiments
Soldaterforening
Uffe Uhler
Søndergaardsvej 9
9440 Aabybro
tlf. 98 24 35 94
uffe.uhler@get2net.dk
http://drlr.sf.homepage.dk

Luftværns-Artilleri-Foreningen
Karsten Bendix
Tycho Brahes Alle 31, 3.tv.
2300 København S
tlf. 32 55 71 30
kb@ds.dk
Kystartilleriforeningen
Herluf Ruge
Vandlingvej 22
6100 Haderslev
tlf. 74 52 52 34
herluf.ruge@vip.cybercity.dk
www.kystbasse.dk
De Danske Pionerforeninger
Helmuth Hansen
Havrevænget 3
4700 Næstved
tlf. 55 73 61 31
Telegraf-Regimenternes
Soldaterforening
Erik Elmdal Jensen
Fjordvej 17
3630 Jægerspris
tlf. 47 50 55 06
www.trs.dk

DANILOG – Sjællandske
Trænregiments Soldaterforening
Pia Fischer H. Pedersen
Baldersplads 18
3650 Ølstykke
tlf. 47 17 88 94
pia.f.h.pedersen@email.dk

Hærens Tekniske Korps
Soldaterforening
Ole L. Breitenstein
Bagsværdvej 67 C, st.th.
2800 Lyngby
tlf. 45 85 22 87
olb-lyngby@get2net.dk
www.soldater.dk/htk

Trænregimentet – Jyske Trænregiments Soldaterforening
Bent Frisk
Skodsborgvej 61 A
9270 Klarup
tlf. 98 31 71 37
frisk@klarupnet.dk
www.trainsoldat.dk

Foreningen for Personel af
Reserven i Danmark
Folmer Riis
Langstedgyden 52, Turup
5610 Assens
tlf. 64 79 13 53
fprd@cs.dk

Intendanturforeningen
Arne S. Lorentzen
Jersie Solvænge 18
2680 Solrød Strand
tlf. 56 14 64 82
arne.lorentzen@mail.sonofon.dk
http://soldater.dk/fik

4. BTN Soldaterkammerater
af 9. april 1940
Børge Pedersen
Musvågevej 167
5210 Odense NV
tlf. 66 16 30 69

Sergentgruppens Fællesorganisation – Hæren
Trommesalen 3
1614 København V
tlf. 33 31 40 40
sfo@sfo.dk

Militærpolitiforeningen
i Danmark
Carl Bratved
Fruerlundvej 2, Kjærgaard
6740 Bramming
tlf. 75 10 21 07
formand@militarypolice.dk
www.militarypolice.dk

Hærens Konstabel- og
Korporalforening
Kronprinsensgade 8
1114 København K
tlf. 33 93 65 22
hkkf@hkkf.dk
De Allieredes Danske
Vaabenfæller
Lindy Elverlund
Hindegade 9, 3.tv.
1303 København K
tlf. 33 16 33 03
elver@vip.cybercity.dk

The Danish Soldiers Club
of Northern California
Keld T. Helmuth
162 El Condor Court
San Rafael
CA – 94903 – 4511
USA
KTHEHS@compuserve.com

Den Danske Brigadeforening
I.B. Rodholm
Sophus Bauditz Vej 31
2920 Charlottenlund
tlf. 39 64 25 58
danforce@mail.tele.dk
De Blå Baretter
Bjarne Hesselberg
Bakkebøllevej 12
4760 Vordingborg
tlf. 55 34 64 30
formand@blaabaretter.dk
www.blaabaretter.dk
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Præsidium

Regionale samvirker

Skydeudvalg

Præsident
Oberst Bjarne G. Bagge
Tornager 3
7300 Jelling
tlf. 75 87 20 48
bgb.soldat@jellingnet.dk

De Samvirkende Soldaterforeninger i Roskilde
Arne Mathiasen
Landevejen 133, Torkilstrup
4060 Kirke Såby
tlf. 46 49 22 29

Aarhus Samvirkende
Soldaterforeninger
Henning Nordmand
Egelundsvej 14
8240 Risskov
tlf. 86 17 31 36

Preben Sloht Nielsen
(Vicepræsident i Landsrådet)
Frilandsvej 15
7800 Skive
tlf. 97 52 83 46
sloht@image.dk

Vicepræsident
Preben Sloht Nielsen
Frilandsvej 15
7800 Skive
tlf. 97 52 83 46
sloht@image.dk

De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg
Kjeld Christensen
Herluf Trolles Gade 23, 1.th.
9000 Aalborg
tlf. 98 12 82 86

Ole Breitenstein
HTK Soldaterforening
Bagsværdvej 67 C, st.th.
2800 Lyngby
tlf. 45 85 22 87
olb-lyngby@get2net.dk

Landsrådssekretær
Knud Ole Bennekou
Solagervej 4
4653 Karise
tlf. 56 78 85 14 + 20 24 86 33
landsraad@mail.tele.dk
dsl.vedetten@mail.dk

Københavnske Soldaterforeningers Samvirke KSS
Hugo Hansen
Nørrebrogade 168 A, 5.th.
2200 København N
tlf. 35 85 56 34 / 44 65 75 77
hugo@uranienborg.dk

Forsvarssamvirket i HaderslevKoldingområdet
Helge Moosmann
Haderslev Kaserne
6100 Haderslev
tlf. 74 22 47 45
helge.moosmann@mail.dk

Landsrådskasserer
Thorkild Kay
Orkesterallé 11
8700 Horsens
tlf. 75 64 28 44
thorkild.kay@privat.dk

Soldaterforeningernes
Fællesrepræsentation Fyn
Leif Christensen
Møllervej 7
5800 Nyborg
tlf. 65 31 49 51
ghf.sff.fyn@christensen.mail.dk

Nordisk
Norges Militære Kameratforeningers Forbund
Akershus Festning
N-0015 Oslo
otto@nmkf.no

Kurt Kristiansen
Falsterske Fodregiments
Soldaterforening
Sct. Clemensvej 11,
4760 Vordingborg
tlf. 55 37 05 33
kbkr@mail1.stofanet.dk

Særlige
funktioner

Lokalforsvarsregion
Nord- og Midtjylland
- Område Nord
Paul B.J. Knudsen
Snedronningens Vej 52
9230 Svenstrup
tlf. 98 38 23 79
pbj@gvdnet.dk

Soldaterforeningernes Kontaktudvalg for Viborg og Omegn
Karl Højgaard
Sct. Mogens Gade 10 A, st.th.
8800 Viborg
tlf. 86 61 10 32
karl.h@image.dk

Præsident:
Arne Broberg
Kragstadsveien 26
N-3513 Hönefoss / Norge
tlf. 32 12 17 15

Landsrådets fanebærer
Arne Rasmussen
Rosenvej 3
4241 Vemmelev
tlf. 58 38 20 72
arc@mail.tele.dk

- Område SYD
Sven-Erik Bolt Magnussen
Svalevej 3
8382 Hinnerup
Tlf. 86 91 17 05
cordes.magnussen@mail.dk

Soldaterforeningernes Samvirke på Lolland, Falster og Møn
Søren Sørensen
Højrebygade 25 C
4920 Søllested
tlf. 54 94 13 13

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund
Teatergatan 3, 5tr
S-111 48 Stockholm

Landsrådets skatmester
Erik Ellemose Sørensen
Kildevangs Alle 1 B
8260 Viby J
tlf. 86 11 09 55
ellemose@mail.tele.dk

Lokalforsvarsregion Fyn, Sydog Sønderjylland
Leif Christensen
Møllervej 7
5800 Nyborg
tlf. 65 31 49 51
ghf.sff.fyn@christensen.mail.dk

De Samvirkende Soldaterforeninger for Randers og Omegn
Kai Villy T. Pedersen
Stubvangen 16
8900 Randers
Tlf. 86 43 57 67

Lokalforsvarsregion Sjælland
og Lolland-Falster
(fungerende præsidiemedlem for området)
Helmer Christensen
Toftevej 19, Lundforlund
4200 Slagelse
tlf. 58 58 42 55 + 40 17 56 64
Lokalforsvarsregion Hovedstadsområdet København +
Lokalforsvarsregion Bornholm
Max Nielsen
Stumpedal 4, st.tv.
2730 Herlev
tlf. 44 91 55 08

Sydsjællandske Soldaterforeningers Central Sammenslutning
Anders Henriksen
Bakkekammen 2
4700 Næstved
tlf. 55 73 50 36
Kontaktudvalget for
Sønderborg Garnison
Kai Hansen
Frederikparken 7, st.., nr. 1
6400 Sønderborg
tlf. 74 42 87 25
Kai_Hansen@post.tele.dk

Præsident:
Sune Birke
Medsolsbacken 17
S-165 61 Hässelby / Sverige
tlf. 08 – 38 58 38
sune.birke@spray.se

Finske Försvarsgillenas
Förbund
Döbelninkatu 2
FIN-00260 Helsinki / Finland
tlf. +358 (0)9 4778 9620
fax. +358 (0)9 4778 9770
toimisto@mpkl.fi
Præsident: Erkko Kajander
Tlf. privat: +358 (0)40 840 4242
erkko.kajander@bakelite.fi
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Internet
Adresse: www.soldater.dk
E-mail: soldater@soldater.dk
Webmaster:
René Bastue-Bredal
Tuborgvej 256, 4.tv.
2400 København NV
tlf. 35 85 22 33
På Landsrådets hjemmeside findes
praktiske informationer, artikler,
beretninger og referater, aktivitetsoversigt for de tilsluttede
landsforeninger etc.
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