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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Dagen hvor folket
taler!
Vi har i Danmark netop
overstået endnu en festlig dag, nemlig valgdagen til de nye kommuner og regioner. Det var
en festdag, ikke fordi
nogle bestemte vandt
eller tabte, men fordi
den fandt sted.
Valgdagen er vel det
ultimative udtryk for
vort demokrati. Det er dagen, hvor vi som enkeltpersoner giver vort lille bidrag til den politiske
indflydelse. Det er dagen, hvor den enkelte borger er i centrum og kan bestemme, kan fyre politikere han/hun ikke er tilfreds med.
Det er dagen, hvor folket taler.

Forudsætningen er friheden
Der er nok ikke så mange af os, der tænker i
festdag på valgdagen, og det gør heller ikke noget, så længe vi alle erkender, hvor afgørende for
vort liv og vor tilværelse vort demokrati er.
Og forudsætningen for at kunne bevare og udbygge vort demokrati, er friheden. At landet er
frit, at befolkningen er frit, og hvor ingen magt
kan knuge eller nedtrampe folkets vilje.
Det er denne frihed, som har skabt baggrunden
for det samfund, vi alle og vore forfædre har
været med til at bygge op. Det er den frihed,
som er baggrunden for, at vi i Danmark lever i et
af de bedste samfund i verden, selv om vi kun er
godt fem millioner mennesker.
Og det er den frihed, vi alle skal kæmpe en lille
smule for hver dag, blandt andet ved at gå hen
og stemme. Og det er den frihed, vi kæmper lidt
for hver dag, når vore politikere har besluttet, at
Danmark skal være med i de internationale ope-

rationer, hvor vi hjælper andre folk til at skabe
baggrund for, at de kan udvikle et lige så godt
samfund, som de nu synes, de vil have det. Hvor
folkets røst taler gennem frie valg.
Alt dette tror jeg fuldt og fast på, at stort set alle
danskere kan gøre sig enig i.

Beskæmmende indenrigspolitisk drilleri
Derfor er det lidt beskæmmende, når man i den
politiske verden kører frem med, at Danmark
skal trække sine soldater hjem fra for eksempel
Irak, hvor vi som bekendt nu er som inviterede
tropper af landets lovlige regering.
Det er beskæmmende, fordi vi alle har en fornemmelse af, at det i realiteten er rent indenrigspolitisk drilleri overfor regeringen. Man burde
stå sammen og være glade for, at vort lille land
kan bidrage til en bedre verden for andre.
For mens vi har det trygt og fredeligt herhjemme, er der hver dag situationer, hvor vore udsendte soldater udsætter sig selv for livsfarlige
risici, med det ultimative de kan give, nemlig
livet, hvad vi desværre har set nogle - heldigvis
få – gange.
Det må være svært at være i Irak og andre steder, og høre gennem nyhedsmedierne, at man
herhjemme skændes om det betimelige i deres
indsats. Det kan vi ikke være bekendt.

Soldaterforeningsbevægelsen støtter op
Vi bør alle give dem vor opbakning og støtte dem
og deres familier herhjemme, og derved fortælle
dem ikke blot, at vi står bag ved dem, men at vi
faktisk er stolte over at have dem derude, at de
virkelig gør en forskel, og at deres ofre på frihedens alter ikke er forgæves. Det var det den politiske samtale herhjemme burde beskæftige sig
med, og det er hvad vi i soldaterforeningsbevægelsen bør gøre noget mere ved.
Dette skal være min appel til Jer alle: Gå ud og
sig det til alle I møder, at vi støtter vore soldater
i udlandet og deres familier herhjemme. Det
skylder vi dem.

Glædelig jul til jer alle.

Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten

Side 1 af 5 sider

Soldaten og
Orlogsgastens Fond

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.
Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets
administration.
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker
ikke nødvendigvis Landsrådets holdning.
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.
Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet
er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet.

Mange af landsforeningerne i Landsrådet har
gennem årene glædet sig over en økonomisk
håndsrækning til arrangementer, pokaler o.l.
udmøntet fra Soldaten og Orlogsgastens Fond.
Denne fond har gennem årene ved ”selvtilvækst” skabt en vis formue, og i 2002 blev der
ved Civilretsdirektoratets foranstaltning i forbindelse med likvidation af et legat tilført yderligere midler.
Fondens fundats er fastlagt i 1943, og det bærer den præg af. Fundatsen taler om ”støtte og
lån til tjenstgørende værnepligtige, der uforskyldt er kommet i nød”.
De senere års udmøntning retter sig da også
mod fundatsens sideløbende bestemmelse om,
at der af fondens midler kan ydes bidrag til
formål, der kan være til gavn og adspredelse
for de værnepligtige under indkaldelsen, særlige mindedage, idrætspræmier etc.
Fundatsbestemmelserne afspejler ikke virkeligheden i dagens danske forsvar, herunder værnepligtsforholdene. Dels er de unge mere velfunderede i dagens Danmark, dels er de kun i
værnepligt i 4 måneder.
Fondsbestyrelsen, i hvilken Landsrådets sekretær indgår, traf på sit møde den 17. oktober
2005 beslutning om at iværksætte en forundersøgelse af de juridiske muligheder for at modernisere fondens fundatsbestemmelser med et
bredere grundlag for udmøntning og tilpasset
de vilkår værnepligtige lever under i dag.
Der er i øvrigt uforbrugte fondsmidler i 2005,
men man skal være hurtig. Sidste frist for donationsbeløb for 2005 er den 15. december.

Landsrådet ønsker

Glædelig jul og
godt nytår
til alle i Forsvaret, i vore landsforeninger, i
samvirkerne, samarbejdspartnere og soldaterkammerater i det nordiske samarbejde,
med tak for samvirke og samarbejde i
2005.
På gensyn i soldaterforeningsarbejdet i 2006!
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Aktivitetsoversigt
December:
7. december

Danske Livregiments Soldaterforening

Markering af regimentets fødselsdag i Kastellet

Danske Soldaterforeningers Landsraad

FSM-lederkontaktmøde i Fredericia

Danske Soldaterforeningers Landsraad

Præsidiemøde på Antvorskov Kaserne

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Falsterske Fodregiments Soldaterforening
Danske Soldaterforeningers Landsraad

Fondsstyrelsesmøde, S & O Fond i København
Markering af regimentets 259 års dag
FSM-lederkontaktmøde i Korsør

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Kystartilleriforeningen

Præsidiemøde på Skive Kaserne
Landsrådsmøde på Skive Kaserne
Landsskyttestævne i Haderslev

2006
Januar:
12. januar

Februar:
3. februar

Marts:

6. marts
8. marts
16. marts

April:

21. april
22. april
22. april

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

Skydning
Fællesskydningen mellem Forsvarsbrødrene og
Landsrådet afsluttedes med udgangen af september måned.

De Blå Baretter, Fyn, hold 2 – 597/5 point med
Ole Larsen som bedste skytte med 126/2 point.

I Landsrådets regi stillede kun 4 landsforeninger
hold, og 50 skytter deltog i skydningen.

Falsterske Fodregiments Soldaterforening,
København – 551/0 point med Peter Christensen
som bedste skytte med 124/0 point.

Pokalvinder

De 3 bedste skytter

Bedste hold stillede Dronningens Livregiments
Soldaterforening. De fik 725/34 point med Poul
Nørgaard som bedste skytte med 149/9 point.

________________________________________

Bedste enkeltresultat havde
1.

Henning Lausten, Garderforeningen i
Randers, med 150/9 point

2.

Per Andersen, De Blå Baretter på Fyn,
med 150/7 point

3.

Poul Nørgaard, Dronningens Livregiments Soldaterforening, med 149/9 point.

Øvrige hold
________________________________________

De Blå Baretter, Fyn, hold 1 – 708/19 point
med Per Andersen som bedste skytte med 150/7
point.
Falsterske Fodregiments Soldaterforening,
Vordingborg, hold 1 – 703/6 point med Ebbe W.
Hansen som bedste skytte med 147/1 point.
Garderforeningen Als og Sundeved – 697/0
point med Jørgen Bonefeld som bedste skytte
med 143/0 point.
Falsterske Fodregiments Soldaterforening,
Maribo – 683/15 point med Flemming Jensen
som bedste skytte med 144/5 point.
Viborg Garderforening – 667/13 point med Åge
Knudsen som bedste skytte med 146/5 point.
Falsterske Fodregiments Soldaterforening,
Vordingborg, hold 2 – 618/3 point med SvendAage Jensen som bedste skytte.

Som noget nyt tilsendes de 3 bedste hold et diplom, ligesom der tilsendes en præmiecheck til
den bedste skytte på hvert af de 9 hold.
Fællesskydeudvalget ønsker pokalvinderen tillykke og gratulerer alle præmietagere og de deltagende skytter for mange flotte skyderesultater.
Tak til de landsforeninger, der deltog i landsskydningen. Vi er på vej fremad – men der er fortsat
plads til mange flere hold næste år!

Ny sæson på 15 meter på vej!
En ny sæson på 15 meter er startet. Oplæg til
denne vinterskydning udsendes medio januar og
skal afvikles inden udgangen af marts 2006.
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Nyheder

i
Nyhedsbrevet
Ny chef ved DANILOG
Efter oberst N.E. Svennesens tragiske død den 26.
august er der nu udpeget ny chef ved DANILOG.
Med virkning fra torsdag
1. december er oberstløjtnant Peter Kølby
Petersen, 47 år, og
tjenstgørende ved Forsvarets
Personeltjeneste, udnævnt til oberst.
Han skal fra samme dato
forrette tjeneste som
chef for DANILOG.
Den nye oberst er en
årgang
1978
ved
logistiktropperne. Han har haft sit tjenesteforløb
ved Sjællandske Trænregiment, ved Forsvarskommandoen, ved DANILOG m.v., og ikke mindst
som udsendt i internationale operationer, senest
som missionschef ved FN missionen i Etiopien og
Eritrea.
Også i Landsrådet ønsker vi den nye oberst tillykke og håber på et godt samarbejde i relation til
soldaterforeningsarbejdet.

Ansøgere nok til international tjeneste
Selvom lidt færre værnepligtige melder sig til
international tjeneste, er der stadig overskud af
ansøgere.
I alt har 658 af sommerens værnepligtshold meldt
sig og er blevet fundet egnet til at gennemgå
Hærens reaktionsstyrkeuddannelse eller gennemgang af sergentuddannelsen.
Det svarer til en hvervning på 23 % mod 26 % fra
sidste hold. Forsvaret mener, at det er den store
aktivitet i byggeriet i Danmark, der gør, at især
færre ingeniørsoldater har meldt sig.
Forsvaret ligger således i skarp konkurrence med
det private erhvervsliv om de unge.
Tallene dækker i øvrigt også over, at mange gerne vil være sergenter. Her er der faktisk 3 gange
så mange ansøgere, som der er brug for.
Soldaternes Venner fylder 100 år
KFUMs Soldatermission i Danmark har gennem
mere end 100 år skabt hjem for danske soldater i
ind- og udland.
Bag dette folkekirkelige arbejde findes titusindvis
af venner over hele landet.
I marts 1906 blev Soldaternes Venner stiftet i
Kolding, og det markeres med en 100 års jubilæumsfest i Kolding den 4. marts 2006, ligesom der
vil blive udgivet et jubilæumsskrift.

HÆDERSBEVISNINGER
i Landsrådet

DSL FORTJENSTTEGN i BRONZE
25. november 2005
Helge Horskjær Rasmussen
De Danske Garderforeninger

@
Hjertelig tillykke med en velfortjent hæder!

Forsvarsbrødrene vandt skydningen!
På foregående side er Landsrådets del af
konkurrenceskydningen på 200 meter
beskrevet.
Senere er tallene fra Forsvarsbrødrene
dukket op, og resultatet er herefter, at
Forsvarsbrødrene vandt konkurrenceskydningen 2005 med 7.175/211 point
mod Landsrådets 6.570/107 point.
Tillykke til Forsvarsbrødrene!

Den koldblodige krig
Dan Hilfling Petersen har på Borgens Forlag
udgivet bogen Den koldblodige krig. Bogen
omhandler forholdet mellem Østblokken og
Vesten i årene 1945-1989. Bogen præsenterer sig med ny viden og materiale der viser,
at der var en omfattende udvikling og produktion af biologiske våben i Sovjetunionen,
og at der under den kolde krig var planlagt
angreb med sådanne våben.
223 sider – kr. 269,00
Aktiviteter i landsforeningerne 2006!
Opdateringen til Landsrådets aktivitetsoversigt 2006 på hjemmesiden er i fuld
gang. Landsforeningernes vigtigste aktiviteter bedes snarest indberettet på

dsl.vedetten@mail.dk
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11.11. klokken 11.00
Højtidelighed i Mindeparken i Århus
Den 11.11. Kl. 11.00 er som bekendt tidspunktet for indgåelse af våbenstilstandsaftalen for 1. Verdenskrig i 1918.
I den anledning afholdes der hvert år på dette tidspunkt en mindehøjtidelighed i monumentet i Marselisborg Mindepark i Århus.
Navnene på de 4.140 faldne dansksindede
sønderjyder er indhugget i monumentet.
Taler i år var Stabschefen ved Søværnets
Operative Kommando Palle Cortes og Århus’
borgmester Louise Gade.

Der blev lagt kranse fra blandt andre Forsvaret, Århus By, Grænseforeningen, Sønderjysk Forening, Aarhus Vaabenbroder Forening samt Danske Soldaterforeningers
Landsraad.
Prinsens Livregiments Musikkorps spillede
traditionen tro under arrangementet. I faneborgen fra Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger deltog også flere faner fra de Sønderjyske soldaterforeninger.
Efter mindehøjtideligheden var Søværnets
Operative Kommando vært ved en frokost.
Sv.-E. Bolt M.

Medlemshvervning på Fyn

Efter aftale mellem Landsrådets præsidiemedlem Leif Christensen og Rosengårds Centerets ledelse i Odense har Landsrådets udstillingsplancher været opstillet i Centeret, og i den forbindelse iværksattes en sideløbende medlemshvervning til soldaterforeningerne.
Med Leif Christensen som koordinator medvirkede repræsentanter fra 7 landsforeninger i hvervningen.
I alt blev der over 3 dage optaget kontakt med 58 potentielle nye medlemmer, hvoraf nogle endog betalte
første års kontingent straks!
Initiativet har vist vejen! Man kan altså ved en indsats i forretningscentre og på byens torve møde soldaterkammerater, som blot behøver ”det lille skub” ind i soldaterforeningerne. En del af dem fik i Rosengårds
Centeret det sidste skub af deres livsledsagerske: …”det har du også tit talt om, men du har aldrig fået
taget dig sammen til at kontakte soldaterforeningen, så nu har du en chance”! – Ak ja.
Men den alvorlige konklusion må være: Det er sådanne initiativer, der trækker nye medlemmer ind.
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