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Dansk sikkerhed styrker vor velfærd …
Soldaterforeningernes opmærksomhed henledes på, at Folk & Forsvar på sin hjemmeside har sat fokus på

FORSVARETS FREMTID - FORSVARSFORLIG 2009
Klik på dette link: http://www.folkogforsvar.dk/fokus/
Folk & Forsvar arrangerer i de næste måneder 7 regionale debatmøder om fremtidens forsvar.
De enkelte arrangementer opdateres, så snart de er tilrettelagt, på hjemmesidens afsnit om aktiviteter.
Klik på dette link: http://www.folkogforsvar.dk/aktiviteter/
nale område! –

– og deltag i debatten på mødet i dit regio-

Alle er velkomne på debatmøderne!

Præsidenten har ordet …
Siden mit sidste indlæg i Vedetten har specielt to begivenheder sat sig i mit
hjerte og sind.
Den første begivenhed var, da jeg forleden aften i nyhederne så et indslag
fra en mindegudstjeneste for en af vore faldne soldater. Altid bevægende,
rørende og bekræftende at se, at vi mindes dem, der betalte den højeste
pris for fred og frihed.
Men hvor er det dog skuffende at se pressens vinkel på historien – ”Danmark gør ikke noget for at mindes dem, der døde for Fædrelandet, og da
slet ikke noget for at vise sin påskønnelse af dem, der dagligt, i både indog udland, bidrager til fred, frihed og trygge betingelser i vores ”lille land”.
Alle I er jo helt klar over, at vi, ikke mindst med stor støtte fra vores minister, gør meget for at støtte op
om dem, der yder denne store indsats, og til stadighed støtter og mindes dem, der betalte for denne
indsats med livet.
Vi er alle klar over, at det etablerede system, Forsvaret, gør meget for at støtte, mindes og påskønne
vores soldater, og I er alle vidende om, at vi, soldaterforeningerne, træder til, der hvor det etablerede
system har brug for vores støtte, og hvor vi kan bidrage til at mindes og påskønne.
Jeg skal da derfor opfordre jer til at udbrede budskabet om, at der gøres noget for vores soldater. Det
nationale mindesmærke og den nationale flagdag er kun to begivenheder, der tydeligt er en markør for,
at vi og det officielle Danmark både påskønner og mindes. Herudover gør Kammeratstøtteordningen, De
Blå Baretter og snart mange andre et stort arbejde for at støtte op om vores soldaters indsats, lige som I
er vidende om, at mange arbejder på at etablere fonde, der kan træde hjælpende til, der hvor ”systemets” ansvar hører op eller ikke rækker.
Om udsendelsen har været vinklet ud fra betragtninger om, at det er bedre at sælge en dårlig end en god
historie, skal jeg lade være usagt, men at den ikke afspejler virkeligheden er en uomtvistelig sandhed. Så
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nu er min appel til jer alle, at I fortæller, hvad der gøres, at I fortæller, at ikke kun Forsvaret og soldaterforeningerne, men hele det officielle Danmark gør meget for at vise sin respekt for dem, der yder en indsats og med ærbødighed mindes dem, der betalte den højeste pris.
Den anden begivenhed var et foredrag af den nuværende kompagnichef fra Helmand. Under sin ”leave” i
Danmark havde han indvilliget i at bruge et par timer på at fortælle dem, der nu går herhjemme og forbereder sig til næste udsendelse, hvordan tingenes tilstand er i hans lille del af Afghanistan.
Og man kan kun blive stolt og glad over at høre, hvordan han og de takler opgaven. Bestemt ikke nogen
let opgave. Genopbygning, kampe, med både døde og sårede. En hverdag, som kun de færreste kan
forestille sig, men opgaven løses med en professionalisme, så man kun kan blive stolt. Og hans afsluttende bemærkning om, at vi havde brug for dem, men at de så sandelig også havde brug for os, satte
kun jeres indsats i relief. Vores soldater er klar over, at vi gør noget. De er klar over, at vi påskønner
deres indsats. Og de fortjener og har brug for den indsats, I yder.
Så derfor – gå nu ud og fortæl, at vi alle gør noget for at påskønne den indsats, vore unge mennesker
gør for fred og frihed. Vi mindes med ærbødighed dem, der måtte betale den højeste pris, og vi er stolte
af alle, der yder den indsats der gør, at vi andre kan sidde trygt i vore små stuer.
Jeg ønsker jer alle en god og fredfyldt julemåned – men husk nu at tænke på dem derude, deres familier,
og ikke mindst dem, der aldrig vendte hjem i live.

Landsrådet ønsker

Glædelig jul og
godt nytår

til alle i Forsvaret, soldaterne i de udenlandske indsatsområder, vore landsforeninger, samvirkerne, samarbejdspartnere og soldaterkammerater i det nordiske
samarbejde, med tak for samvirke og samarbejde i 2008.
På gensyn i soldaterforeningsarbejdet i det nye år.

Aktivitetsoversigt
26/11/2008
27/11/2008
29/11/2008
07/12/2008
17/12/2008
15/01/2009
20/01/2009
27/01/2009

Tjek aktiviteterne på www.soldater.dk - og på landsforeningernes egne hjemmesider
Folk & Forsvar - Debatmøde om Forsvarets fremtid - FrederiksborgCentret - lokale 8
Folk & Forsvar - Debatmøde om Forsvarets fremtid - Hotel SCANDIC i Hvidovre
Danske Livregiments Soldaterforening - 98 års stiftelsesdag - Laksegade 32
Danske Livregiments Soldaterforening - 245 års fødselsdag for regimentet
Kastellet og Laksegade 32
Danske Soldaterforeningers Landsraad - Præsidiemøde + projektgruppemøde
Antvorskov Kaserne
Danske Soldaterforeningers Landsraad - Møde i DSM-ledergruppen
DFB, Gothersgade 137
Danske Soldaterforeningers Landsraad – Formandsrådsmøde - Dannevirke i Odense
Folk & Forsvar - Debatmøde om Forsvarets fremtid - Skydepavillonen i Aalborg

Hædersbevisninger i Landsrådet
Tillykke!

Fortjensttegn i bronze
Christian Nielsen – den 19. november 2008
Henning Kristiansen – den 19. november 2008
Jan Krogh Pedersen – den 19. november 2008
Rene Brandt H. Rasmussen – den 21. november 2008
- alle De Danske Garderforeninger
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Andre nyheder
Faldne soldater mindes
De faldne danske soldater blev mindet søndag 16. november. Traditionen stammer fra England, men søndagens arrangement i Skibet Kirke kan væres startskuddet til en dansk tradition.
Pårørende, veteraner, venner samt nuværende soldater fandt søndag den 16. november til Skibet Kirke
ved Vejle for at mindes de faldne danske soldater.
Arrangementet er inspireret af det britiske ”Remembrance Sunday”, og den lille kirke var fyldt til bristepunktet.
- I dag bærer I ikke jeres medaljer for jeres egen skyld, men for at vise respekt for dem, som ikke kan
være her sammen med os i dag. De faldne, sagde pastor Henrik Skoven i sin tale.
Ved Skibet Kirke ligger Thorbjørn Ole Reese begravet. Han mistede livet i Afghanistan. Ved hans grav
blev navnene på de faldne danske soldater fra missionerne i Irak, Afghanistan og Balkan læst op.

Danske soldater anno 2008 –
her Livgarden på vej i Green Zone
fra Armadilo Afghanistan.
Foto: HOK

Nyhedsbrevet

Vedetten udsendes af

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med 40.000 medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren.
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.
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar.
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning.
Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration – se mailadresser nedenfor.
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.
Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet.

Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration:
Solagervej 4, 4653 Karise
Tlf. 56 78 85 14 - 20 24 86 33 - landsraad@mail.tele.dk
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Dansk sikkerhed styrker vor velfærd

Debatmøder om fremtidens forsvar
Folk & Forsvar arrangerer endnu 7 debatmøder med temaet

FORSVARSFORLIG 2009
Hillerød
København

onsdag 26. november
torsdag 27. november

Frederiksborg Centret
Scandic i Hvidovre

Aalborg
Odense
Sønderborg
Bornholm

tirsdag 27. januar
onsdag 25. februar
mandag 2. marts
tirsdag 3. marts

Skydepavillonen
Scandic i Odense
ALSION
Aakirkeby-Hallerne

Alle møderne indledes kl. 19.00.
Yderligere planlægges et stort afsluttende møde i det storkøbenhavnske område – formentlig i april
måned – efter Forsvarskommissionens afsluttende arbejde.

•
•
•
•
•

Forsvarets aktive engagement ude og hjemme
Værnepligten - en samfundssucces
Fælles engagement om samfundets beredskab
Anerkendelse af og omsorg for personellet og deres pårørende
Vi kan ikke undvære Reserven

Program:

19.00

Velkomst og debatoplæg
v/ Frank E. Andersen, formand for Folk & Forsvar

19.30

Debatindlæg fra Forsvarets topledelse, forsvarspolitikere, lokale borgmestre m.v.

20.15

Debat

21.00

Afslutning / kaffe /drikkevarer / sandwichs

Alle er velkomne til debatmøde om Forsvarets fremtid!
Læs den løbende opdatering af møderne på www.folkogforsvar.dk
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Glædelig jul!
Folk & Forsvar ønsker vore medlemmer,
sponsorer, samarbejdspartnere, medlemsorganisationer og venner af huset
glædelig jul og godt nytår.
Tak for samarbejdet i 2008, og på gensyn
i det forsvarspositive arbejde i det nye år.
Folk & Forsvar anbefaler til
det kommende forsvarsforlig …

Folk & Forsvar har i en særlig projektgruppe udarbejdet et debatmateriale til brug for en forsvarspolitisk debat forud for den politiske vedtagelse af FORSVARSFORLIG 2009.
Debatoplæggene er samlet i 5 debathæfter, der sætter fokus på centrale forsvarspolitiske temaer.
Debathæfterne udleveres til alle på de 12 regionale debatmøder i de kommende måneder.

De 5 hæfter kan rekvireres fra Folk & Forsvars Sekretariat via mail folkogforsvar@fkfr eller telefonisk
på 36 90 89 27.

Aktuelt nyt fra lokalområderne

___________________________________________________________________________
Folk & Forsvars regionale omlægning til nye lokalområder efter amternes nedlæggelse er nu ved at være
på plads. Der er i skrivende stund afviklet stiftende generalforsamlinger i 5 af de nye lokalområder, og
der er valgt bestyrelser:
29. oktober i Herning
4. november i Århus
12. november i Vejle
18. november i Roskilde
19. november i Vordingborg

Midt- og Vestjylland
Østjylland
Sydøstjylland
Midt- og Vestsjælland
Sydsjælland

Birger Dahl er valgt som formand
Jens Sund er valgt som formand
Ole Kierstein er valgt som formand
C.O. Juelsman-Hansen er valgt som formand
Bjarne Hesselberg er valgt som formand

Der afvikles stiftende generalforsamlinger i lokalområderne Nordsjælland og Hovedstadsområdet henholdsvis 26. og 27. november.
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I lokalområderne Bornholm (fortsættende formand: Johnny G. Larsen), Fyn (fortsættende formand: Christian Laursen), Syd- og Sønderjylland (fortsættende formand: Erling Lundsgaard) og Nordjylland (fortsættende formand: Paul Knudsen) er det besluttet, at der ikke afvikles stiftende generalforsamlinger.
Den nye regionale struktur er således som forudsat på plads inden årets udgang 2008, og man er regionalt klar til det nye arbejdsgrundlag, som blev fastlagt på repræsentantskabsmødet i maj 2008:
Lokalområdets bestyrelse har til opgave inden for sit område
at
at
at
at
at

skabe fokus på Folk & Forsvars formål, vision og indsatsområder
gennemføre aktiviteter og initiativer, der bidrager til at udbrede idégrundlag og forståelse for Folk & Forsvars virke
samarbejde med og indtage en koordinerende rolle i forhold til andre forsvarspositive organisationer i lokalområdet
tilrettelægge og gennemføre initiativer for medlemshvervning
indgå i en løbende kommunikation mellem landsledelsen og lokalområdet

Bornholm

Gymnasieelever traf katastrofebeslutninger!

Bornholms skæbne lå i hænderne på en 3.G.-klasse fra Bornholms Gymnasium, da de sidst i oktober
deltog i et beredskabsspil arrangeret af Beredskabsstyrelsen på Bornholm i samarbejde med politiet,
forsvaret, brandvæsenet, sygehuset, Falck og Rønne Lufthavn.
Beredskabsspillet foregik i den særlige ”taktisk træner” på Almegårds Kaserne, hvor man ved hjælp af
computere gennemspillede forskellige situationer. Således skulle de unge tage stilling til beredskabsmæssige dilemmaer under et tidspres, hvor det var vigtigt at få truffet de rigtige dispositioner og beslutninger
for Bornholm, der pludselig blev ”ramt” af en flyulykke og ildløs i et sommerhusområde.
Johnny G. Larsen, chef for Beredskabsstyrelsen på Bornholm og formand for Folk & Forsvar på øen, sagde i den forbindelse til Bornholms Tidende: - Vi vil forsøge at gennemføre spillet to gange om året, og
håber, at det bliver en del af undervisningen på samfundsfag i gymnasiet og på øens erhvervsskole. Vort
overordnede mål er at få det spredt til hele landet.
Gymnasieeleverne var meget engageret i spillet, og flere var overrasket over, hvor godt samspillet mellem partnerne i øens beredskab egentlig var. Flere af de mandlige elever udtrykte ærgrelse over, at de
ikke selv havde været på session, for netop beredskabssituationen havde interesseret dem meget.
Beredskabsspillet, der blev styret af Bornholms Politi, fik god pressedækning af øens avis og TV.
Arrangementet fik besøg af Forsvarets stabschef, generalløjtnant Bjørn Bisserup, der talte på det efterfølgende fyraftensmøde på Almegårds Kaserne. Beredskabsspillet er et godt initiativ. Det ville i det hele taget være ønskeligt
at kunne give unge en bedre forståelse for beredskabet, sagde Bjørn Bisserup.
Et tema på fyraftensmødet var selvsagt Almegårds Kasernes fremtid.
- Øens soldater kan sove roligt. I 1999 mente Forsvaret, at hvis der ikke tilflød dem flere penge, så skulle der være færre kaserner. Almegårds Kaserne
blev derfor foreslået nedlagt. Det samme forsøgte man i 2003, men jeg vil blive overrasket, hvis man
forsøger en tredje gang at flytte rundt på Bornholm. Vi er jo ikke tonedøve, sagde Bjørn Bisserup.
Generalen understregede, at det nye forsvarsforlig skal hænge sammen mellem mål og midler, og at
fremtidens udfordring bliver bemandingen af Forsvaret. Man mangler at besætte 2000 stillinger.
Claus Arboe-Rasmussen

Farvel til Beredskabsstyrelsens chef på Bornholm

Folk & Forsvars markante formand på Bornholm, regionschef Johnny G. Larsen, fylder 60
år og fratræder med udgangen af november måned som chef ved Beredskabsstyrelsen
på Bornholm.
En festlig afskedsreception fredag 21. november 2008 satte punktum for et særdeles
aktivt virke i den beredskabsmæssige dagligdag.
I Folk & Forsvar glæder vi os dog over, at formandskabet i det aktive bornholmske Folk &
Forsvar fortsætter uanfægtet!

Advisory Board

___________________________________________________________________________
I strategi og handleplan har Folk & Forsvar gennem det seneste år været optaget af at udfinde et antal
eksperter på forskellige områder til indtræden i et Advisory Board - et rådgivende panel, der i forDanske Soldaterforeningers Landsraad  Nyhedsbrevet Vedetten
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skellige sammenhænge og emnevalg kan være rådgivende for Folk & Forsvars ledelse, projektgrupper
etc.
Det rådgivende panel består lige nu af 6 eksperter, der er forankret omkring forskning og strategier i
dansk forsvar og sikkerhedspolitik, samt en informationsekspert og en fremtidsforsker.
Panelets medlemmer kan med deres personlige og faglige engagement inden for deres respektive fagområder bidrage til at kvalificere Folk & Forsvars analyse- og informationsprodukter.
Sammensætningen af Advisory Board vil løbende blive tilpasset for optimalt at tilgodese Folk & Forsvars
behov for rådgivning.
Ankermand for processen har været Claus Høegh-Guldberg - bestyrelsesmedlem i Folk & Forsvar, og der
er i Folk & Forsvars ledelse store forventninger til dette særlige udviklingsprojekt - en yderligere kvalificering af Folk & Forsvars virke.
På et møde den 7. november med Board‘ets medlemmer er de nærmere retningslinier for virket aftalt.
Folk & Forsvars Advisory Board er aktuelt sammensat således:

Mikkel Vedby Rasmussen
Chef for Dansk Institut for Militære Studier

Ole Kværnø
Chef for Institut for Strategi på Forsvarsakademiet

Anne Skare Nielsen
Fremtidsforsker og partner i Future Navigator

Daniel Korski
Senior Policy Fellow ved European Counsil of Foreing Foreign Relations

Bo Pedersen
Kommunikationsdirektør i Naviair

Niels Madsen
Partner i Muusmann A/S - cand.merc. i strategi og ledelse

Totalforsvarsstyrken er klar, hvis katastrofen indtræffer

___________________________________________________________________________
I Berlingske Tidende sattes den 10. november kritisk fokus på
forsvars-reserven, bl.a. med påstand om, at der er usikkerhed
om reservens funktionsduelighed.
Forsvaret redegør her for status:

Hvis Forsvaret indkalder den 6.000 mand store
totalforsvarsstyrke af tidligere værnepligtige, bliver det sandsynligvis som afløsere for hjemmeværnets frivillige.
En voldsom katastrofe sker i Danmark, og pludselig er
der brug for tusindvis af hænder og øjne for at rydde op
i og bevogte de ramte områder. Det er bl.a. i en sådan
situation, der kan blive brug for at trække på totalforsvarsregistret, hvor alle, der har været værnepligtige, står i tre år. I første omgang vil Forsvaret dog primært indsætte hjemmeværnet, der har samme
uddannelse som de værnepligtige.
– Hovedparten af soldaterne fra totalforsvarsstyrken vil ikke blive indsat umiddelbart efter katastrofen.
Der vil man trække på hjemmeværnet. Hvis det er en langvarig indsats, kan man få brug for totalforsvarsstyrken, for de frivillige fra hjemmeværnet skal tilbage og passe deres arbejde, siger major Gert
Knudsen fra Forsvarskommandoen.
Der er 23.000 mand i den aktive del af hjemmeværnet og yderligere 29.000 passive frivillige. De frivillige
har udrustning liggende derhjemme. Hvis hjemmeværnets ressourcer bliver opbrugt, kan Forsvaret indsætte 6000 mand i et halvt år ad gangen ved at aktivere totalforsvarsstyrken. Før katastrofeledelsen
overhovedet vil overveje, om der er brug for hjemmeværn og totalforsvarsstyrken, vil de indsætte det
kommunale redningsberedskab, politiet og beredskabsstyrelsens værnepligtige, som er i første linje, når
der sker store ulykker.
Udrustning af styrken
De 6.000 mand i totalforsvarsstyrken kan få udleveret seks forskellige udrustnings- og materielpakker.
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Pakke
Pakke
Pakke
Pakke
Pakke
Pakke

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Grunduniform M/84 (udleveres altid)
Sovepose mm.
Supplerende vinterbeklædning
Basis og øvrig udrustning
Gevær
Førstehjælpstasker

Når det gælder pakke 1, 2 og 6, har Forsvaret udrustning til 6.000 mand på lager. Hvis der mangler materiel til de andre pakker, skal det indkøbes i forbindelse med indsættelsen af totalforsvarsstyrken.
– Det afhænger meget af situationen, hvor mange man indkalder, og det kan være fra alt 100 til 6.000
mand. Er det for eksempel en oliekatastrofe, skal de ikke udstyres med våben, gasmasker og lignende.
Her vil det oftest være nok med støvler, almindeligt tøj og kedeldragter, siger Hans Peter Broberg fra
Forsvarets Materietjeneste.
Det er ret simple opgaver, totalforsvarsstyrken skal løse, og når de møder op, bliver de inddelt i arbejdshold under ledelse af en befalingsmand. Under alle omstændigheder vil der være tid til at organisere og
evt. uddanne styrken, mens hjemmeværnet er indsat.
Sune Wadskjær Nielsen/FKO

Aktiviteter i Folk & Forsvar

___________________________________________________________________________
26. november
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - i Frederiksborg
Centeret i Hillerød kl. 19.00.
Oplæg ved Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen.
Debatindlæg:
Generalmajor Per Pugholm Olsen, Forsvarskommandoen,
27. november
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på Hotel
SCANDIC i Hvidovre kl. 19.00.
Oplæg ved Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen.
Debatindlæg:
Helge Adam Møller, MF (KF), Forsvarsudvalget
Generalmajor Per Pugholm Olsen, Forsvarskommandoen.
11. december
Bestyrelsesmøde i Kastellet - Nordre Magasin - kl. 16.00.
4. januar
Folk & Forsvar arrangerer nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl. 14.00.
Prædikant: Hærprovst Ole Brehm Jensen.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et godt nytår ved en kort reception i "Gl.Varmecentral".

Nye bøger
___________________________________________________________________________

DUNKIRK

Kamp til sidste mand
Forfatter: Hugh Sebag-Montefiore
Hitlers invasion af Frankrig i 1940 gennem Holland og Belgien betød, at
store engelske styrker blev skilt
fra de franske allierede og isoleret ud mod kysten ved Dunkirk. Det var
blevet fatalt for en halv million allierede soldater, hvis ikke British Expeditionary Force havde kæmpet til sidste mand.
Alt, hvad der kunne flyde og sejle, blev indforskrevet til en enestående indsats for at evakuere så mange som muligt.
Den enorme evakuering blev i en parallel til den senere D-dag en af de helt
store begivenheder under Anden Verdenskrig med opofrelse, heltemod,
hårde kampe, modgang og tab, da en tusindtallig flåde af store og små
fartøjer blev mobiliseret fra England for at komme de indesluttede til undsætning.
DUNKIRK bygger på en omhyggelig research i eksisterende materiale og
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anvendelse af belgiske, franske, britiske, tyske, russiske og tjekkiske arkiver samt interviews med de
sidste overlevende fra 1940.
Forlag: BORGEN
674 sider – kr. 399,00.

LENINGRAD

September 1941 til januar 1944
Forfatter: Michael Jones
Hitler sagde ved begyndelsen af indeslutningen af byen: ”Det eneste, vi skal
foretage os, er at bombe og bombardere den, ødelægge dens vand- og
strømforsyning og nægte dens indbyggere alt det, de har brug for for at
overleve.”
Med LENINGRAD viser Michael Jones, ud over at fortælle om den regulære
belejring og de væsentligste krigshandlinger i den forbindelse, den menneskelige lidelses ansigt, som i så mange år var undertrykt af den sovjetiske
stat, heriblandt vidnesbyrdene om plyndringer, kriminelle bander, kannibalisme, favorisering, inkompetence og korruption i alle dele af centraladministrationen.
Han viser også, hvordan belejringen for mange indbyggere blev anledningen
til at vise omsorg over for hinanden og indædt modstandsvilje over for fjenden.
Da de næsten 900 dages forfærdelige belejring endelig ophørte i januar 1944, havde prisen været høj
med næsten en million døde og rædselsvækkende minder for de overlevende.
Forlag: BORGEN
391 sider – kr. 399,00.

Fra omverdenen

___________________________________________________________________________

Norge køber Joint Strike Fighter

Den norske regering har besluttet at købe det amerikanske kampfly Joint Strike Fighter til afløsning for
sine F-16 fly.
Denne beslutning kan ikke undgå at have indflydelse på den tilsvarende danske beslutningsproces. I øjeblikket er udskiftning af kampfly et af de tunge emner i Forsvarskommissionen.
Den norske regering har begrundet sig valg med, at det amerikanske JSF efter norsk opfattelse er bedre
til alle typer af opgaver – og billigere end den svenske konkurrent Saab Gripen.

Afghanistan-møde i Fredericia

Jydske Brigaders Venner – medlemsorganisation i Folk & Forsvar – og 1. Brigade arrangerede den 20.
november debatmøde om Danmarks militære indsats i Afghanistan.
Paneldeltagere var bl.a. brigadegeneral Peter Bartram, chef for 1. Brigade, oberstløjtnant Peter Boysen,
næstkommanderende på Hold 5 i Helmand, premierløjtnant Klaus Højland, CIMIC på Hold 5, oberst Bjarne Hesselberg, Kammeratstøtteordningen samt journalist Kim Hundevadt.
- Der var mange fremmødte og gode indlæg om Afghanistan - også fra fremmødte soldater, der har været derude, fortæller Ole Kierstein, nyvalgt formand for Folk & Forsvar i det nye lokalområde Sydøstjylland.

Ebbe Muncks hæderspris til ”soldaten i Afghanistan”

Ebbe Muncks hæderspris blev overrakt af Hendes Majestæt Dronningen på Christiansborg Slot til to rep ræsentanter for Hold 5 i Afghanistan.
Afdelingschef i Politiets Efterretningstjeneste, Anja Dalgaard-Nielsen motiverede hæderen, der blev tildelt ”den
danske soldat i Afghanistan”.
p

Premierløjtnant Anton Dinsen-Andersen, der var delingsfører i et panserinfanterikompagni fra Den Kongelige
Livgarde og sergent Bjørn Steen Elkrog, gruppefører for
en panseringeniørgruppe fra Ingeniørregimentet, modtog hæderen på vegne af ”den danske soldat i Afghanistan”.
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Prisen består af en bronzeplakette med et relief af Ebbe Munck samt et beløb på kr. 50.000. Pengene
blev skænket til ”Danske Soldaters og Pårørendes Støttefond”, der yder økonomisk støtte til pårørende til
dræbte soldater og militært personel samt til soldater, der er kommet til skade i tjenesten.

Ønske om civil uddannelse

Forsvarets ansatte vil have en civil uddannelse under tjenesten, som de senere kan anvende i erhvervslivet. Ideen om at give soldaterne både en militær og civil uddannelse kom frem under en høring blandt
Søværnets Konstabelforening, Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening og Danmarks Rederiforening.

Hjemmeværnet på plads i Afghanistan
29 hjemmeværnsfolk fra København er nu på plads som
bevogtningsenhed i Helmand. Siden søndag 9. November
har de haft til opgave at bevogte Price-lejren. De frigiver
hermed ressourcer hos de fastansatte soldater til opgaver i
Green Zone.
I første omgang skal hjemmeværnsfolkene være på plads til
januar i den periode, hvor det øvrige personel i bataljonen
på skift kan komme hjem på ferie.

Glædelig jul –
og godt nytår!

udsender ved hvert månedsskifte sit elektroniske nyhedsbrev med informationer, referater, synspunkter m.v.
Nyhedsbrevet sendes eksternt til forsvarspolitiske ordførere, udvalgsmedlemmer, relevante ministerier, Forsvaret,
kontaktgrupper og pressen m.fl., og internt til vore medlemsorganisationer, individuelle medlemmer, abonnenter m.fl.
Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk &
Forsvars officielle holdninger og synspunkter.
Redaktion:

Ole Bennekou, generalsekretær
Claus Arboe-Rasmussen, informationschef
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