Nyhedsbrevet

Vedetten

Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad
et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen …

Nr. 3 – 2006

Marts

Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

De satte Dannebrog
i flammer …
De seneste måneder har været
totalt præget af ét eneste emne, nemlig reaktionerne på 12
tegninger i et dagblad.
Hvem skulle have troet for blot
et halvt år siden, at der i Danmark ville opstå en
heftig debat med ord om demokrati, ytringsfrihed
og religionsfrihed? Hvem ville have troet, hvis vi
for nogen måneder siden havde påstået, at Dannebrog ville blive brændt over en stor del af verden, at danske ambassader ville blive angrebet
og ødelagt? Hvem ville have troet, at pæne
Danmarks varer ville blive boykottet i mange
lande?
Alle vi almindelige mennesker har fulgt dette
mareridt med undren, efterhånden med gru og
bestyrtelse, og måske med væmmelse. Mordtrusler og dusører på mange millioner kroner for drab
på danskere. Mange gange har vi knebet os i
armen og sagt: Drømmer jeg, eller er jeg vågen?
Billeder af brændende Dannebrogsflag har chokeret os og gjort os vrede. Vrede ja, men på hvem?
Mange er måske allermest frustrerede, fordi vi
ikke kan pege på én skyldig.
Indsatsen for fred og fordragelighed
I mange år har vi været glade og stolte over at
være danskere, over at Danmark har haft held til
gennem sin egen udvikling at fremstå som et
godt samfund, et samfund fyldt med tolerance,
med medfølelse for fremmede i hele verden, der
har det dårligt. Vi har været glade for Danmarks
indsats på en række områder, bistand til andre
folkeslag, anerkendt i FN og i det meste af verden for det lille lands indsats for fred og fordragelighed, for hjælp til at forbedre forholdene for
dårligt stillede i hele verden.

Hvorfor bringer jeg dette frem i en leder i soldaterforeningernes nyhedsbrev? Vi ønsker jo netop
ikke at markere os politisk, hvis det på nogen
måde kan tolkes som en del af den partipolitiske
debat, der stedse har eksisteret i vort demokrati.
Jeg bringer det frem, fordi statsministeren taler
om den største udenrigspolitiske krise, landet har
været i siden besættelsen for mere end fyrre år
siden. Jeg bringer det frem, fordi hele den hjemlige debat kredser om alt det, vi har stået for, at
forsvare vort land.
Jeg føler ikke soldaterforeningsbevægelsen kan
sidde stille og bare se på.
Vi er tolerante, ikke fremmedfjendske
Landsrådet har ingen holdning til alle de forskellige politiske opfattelser af denne sag. Men vi har
en holdning til os selv. Vores vrede og frustrationer skal vi søge at vende til noget positivt og til
noget konstruktivt. Den enkeltes vrede og frustration må ikke gå ud over uskyldige.
Vi danskere er nemlig fortsat tolerante, vi er ikke
fremmedfjendske. Mange af os har været med til
at bringe nye danskere godt ind i dette samfund.
Mange af os har været ude som dansk soldat
blandt fremmede og har lært at respektere andres holdninger og meninger, og vi har lært at se
værdier i andre måder at leve på end vores.
Skabe fredsfremmende løsninger
Vi skal stadig være stolte over at være danskere,
og over den indsats vort land har udrettet over
hele verden gennem mange år, og vi skal støtte
de bestræbelser, der også i fremtiden vil blive
gjort fra vort lands side for at mindre heldige
verdensborgere kan få en tålelig tilværelse. Og vi
skal fortsat støtte landet, når soldater bliver
sendt ud på mission for at fremme disse bestræbelser.
Hver enkelt soldaterforeningskammerat må tænke sine egne tanker om alt det, der er sket. Her
kan Landsrådet ikke hjælpe. Men alle kan med
Landsrådet håbe på og medvirke til, at der fremadrettet skabes konstruktive og fredsfremmende
løsninger på de problemer hele denne situation
også har vist, så mareridtet kan få en ende.
Det ønsker og håber jeg for mig selv, for alle
mine soldaterkammerater, ja for hele verden.
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KASTELSKONCERTER

Nyhedsbrevet

Vedetten udsendes af

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen
Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et
samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med
38.700 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.

Kastelskoncerterne er primært en række militære koncerter, som afholdes på Kirkepladsen i den
gamle Fæstning Kastellet.
Kastelskoncerterne gennemføres i 2006 på 24.
år i moderne tid, og der medvirker en række
danske og udenlandske musikkorps. Også i år
indgår Store Tappenstreg i koncertprogrammet.
Kastellets Kirkeplads og Prinsessens Bastion har
langt tilbage i tiden dannet rammen om militære
koncerter. Fra foråret 1866 spillede Regimentsmusikken her hver søndag eftermiddag. Disse
koncerter virkede i mange år som et stort trækplaster på såvel ældre som yngre københavnere.
I fint vejr var Fæstningen fyldt med søndagsklædte og glade mennesker, der familievis promenerede i hovedgaden og på de to gader langs
Kirkepladsens langsider, mens de nød de inciterende marcher og smægtende valsemelodier.
I 1850'erne spilledes Kastelskoncerteme i Prinsessens Bastion - engang også betegnet Flagbastionen, da Fæstningens Dannebrogsflag vajede
her fra en meget høj flagstang.
Søndagsmusikken i Kastellet fortsatte langt ind i
forrige århundrede. I begyndelsen af trediveme
overtog det frivillige Kongens Livjæger Korps's
musikkorps koncertopgaven, indtil dette og øvrige frivillige korps blev nedlagt ved lov i 1937.
Herefter ophørte Fæstningens gode musikalske
traditioner, indtil Kommandantskabet i Kastellet i
1983 fandt tiden inde til igen at kombinere Kastellets fæstnings- og kulturhistoriske miljø med
den kulturarv, som militærmusikken udgør.
I 2006 gennemføres Kastelskoncerterne primært
på onsdage i tidsrummet 19.00 - 20.00.
Den nu 341 år gamle Fæstnings Kirkeplads - en
af Hovedstadens smukkeste barokpladser omgivet af de karakteristiske røde stokke og magasiner og af den gule Kommandantgård og
Kastelskirken - danner en herlig ramme om god
militær musikudøvelse.
Dette er Kastelskoncerternes stampublikum bekendt med, og det påskønnes også af mange
andre af Hovedstadens borgere og af den
mængde af turister, som lægger turen over Kastellets broer - ind bag de indbydende, grønne
volde.

Kastelskoncerter 2006
Torsdag 11. maj
18.00-22.00
19.00-20.00
20.00-21.00

St. Bededagsarrangement - forårskoncert med Studentersangforeningen
Koncert med Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland
Koncert med 8. Regiments Musikkorps

Den 28. oktober 2006 fylder den gamle fæstning
342 år. Det markeres søndag den 29. oktober
2006 med et ”Åbent Hus”-arrangement med
mange koncerttilbud, udstillinger, Dansk Løsen
m.m.
Velkommen i Kastellet!
J. Kold
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Aktivitetsoversigt
Marts:

6. marts
8. marts
11. marts
12. marts
16. marts
18. marts
18. marts
20. marts
27. marts
27. marts
29. marts

April:
21.
22.
22.
24.
29.

april
april
april
april
april

Maj:

6. maj
6. maj
6. maj
6. maj
7. maj
13. maj
20. maj
20. maj
20. maj
21. maj
29. maj

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Falsterske Fodregiments Soldaterforening
Slesvigske Fodregiments Soldaterforening
Luftværns-Artilleri-Foreningen
Danilog-/Sjællandske Trænreg.Soldaterforening
Danske Dragonforeningers Sammenslutning
De Allieredes Danske Vaabenfæller
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke
FSM-Samrådet
Danske Soldaterforeningers Landsraad

Fondsstyrelsesmøde, S & O Fond i København
Markering af regimentets 259 års dag
Delegeretmøde på Haderslev Kaserne
Landsgeneralforsamling på Varde Kaserne
Generalforsamling på Vordingborg Kaserne
Repræsentantskabsmøde i Holstebro
Generalforsamling i Nyboders Mindestuer
Regionalt opstillingsmøde på Antvorskov Kaserne
Foredrag om ”Kursk U-båds-sagen” i Laksegade
Lederkontaktmøde i Korsør
Regionalt opstillingsmøde på Nørre Uttrup Kaserne

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Kystartilleriforeningen
Københavnske Soldaterforeningers Samvirke
Luftværns-Artilleri-Foreningen

Præsidiemøde på Skive Kaserne
Landsrådsmøde på Skive Kaserne
Landsskyttestævne i Haderslev
Generalforsamling/formandsvalg i Laksegade
Luftværnsartilleristens Dag Frederiksberg Slot

Intendanturforeningen
Jyske Trænregiments Soldaterforening
Luftværns-Artilleri-Foreningen
Fynske Livregiments Soldaterforening
De Danske Garderforeninger
De Danske Pionerforeninger
Folk & Forsvar
Danske Livregiments Soldaterforening
De Blå Baretter
Danske Gardehusarforeninger
De Blå Baretter

Årgangsgensyn/jubilæumsstævne i Kastellet
Jubilarstævne på Hvorup Kaserne
Luftværnsartilleristens Dag på Varde Kaserne
Jubilardag, Ansgar Kirke kl. 10.00+Odense Kaserne
Årgangsparade på Livgardens Kaserne
Sendemandsmøde på Høveltegård
Repræsentantskabsmøde på Christiansborg
Jubilæumsstævne i Kastellet
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Repræsentantskabsmøde på Menstrup Kro
UN Peacekeepers Day i Kastellet

Tjek aktiviteterne på www.soldater.dk og på landsforeningernes egne hjemmesider

Forsvarets flag- og mindedage
Februar:
2. februar
11. februar

Kampen ved Mysunde 1864
Stormen på København 1659

April:
2. april
9. april
18. april

Slaget på Reden 1801
Danmarks besættelse i 1940
Slaget ved Dybbøl 1864

Maj:
5. maj
9. maj

Danmarks befrielse i 1945
Kampen ved Helgoland 1864

Juni:
5. juni

Kampen ved Dybbøl 1848

Juli:
1. juli
6. juli
25. juli

Slaget i Køge Bugt 1677
Slaget ved Fredericia 1849
Slaget ved Isted 1850

Regionale opstillingsmøder i Landsrådet
I overensstemmelse med reglerne for valg af præsidiemedlemmer (håndbogen afsnit D.1.) afvikles i 2006 regionale
opstillingsmøder i Nord- og Midtjylland område NORD og på Sjælland/Lolland-Falster.
Disse møder er indkaldt således:
Nord- og Midtjylland, område NORD:
Mødet afvikles på Nørre Uttrup Kaserne, Bygning 8, onsdag 29. marts 2006 kl. 19.30.
Paul Knudsen, der har varetaget funktionen som områdets præsidiemedlem gennem 10 år, ønsker sig afløst, og dagsordenen indeholder således punktet nyvalg af præsidiemedlem. Områdets suppleant, Gert Jensen, Militærpolitiforeningen,
stiller op til genvalg som suppleant.
Sjælland og Lolland-Falster:
Mødet afvikles på Antvorskov Kaserne mandag 20. marts 2006 kl. 19.00.
Her opstiller områdets fungerende præsidiemedlem, Helmer Christensen, op til valg. I tilfælde af Helmer Christensens
valg skal der nyvælges en suppleant.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten

Side 3 af 5 sider

Nyheder

i
Nyhedsbrevet
”Gamle Blix” gik til Ryes Brigade
En af de helt store i Forsvarets historie, tidligere
Forsvarschef, General Otto Blixenkrone-Møller,
døde den 26. januar 2006, 93 år gammel. Og
dermed blev et helt usædvanligt liv bragt til afslutning – soldaten, krigeren og lederen.
”Blix” var landmandssøn fra Agersø, men gik som
ung ind i Forsvaret. Løjtnantstiden som efterretningsofficer under krigen blev begivenhedsrig og
gav også skudsår!
I årene efter krigen satte han virkelig sit præg på
Forsvarets opbygning og udvikling op til NATOmedlemskabet. Han forrettede militærdiplomattjeneste flere steder i udlandet og blev senere
chef for Hærstaben – og i perioden 1972-1977
som 4-stjernet general og Forsvarschef.
Han var i hele sit militærliv på én gang effektiv,
populær og havde gennemslagskraft. En stor strateg – og en venlig sjæl. Gamle soldater taler altid
den dag i dag med stor respekt om ”gamle Blix”.

trivsel, samarbejde og ledelse med god intern
kommunikation.
- Det duer ikke at være en kongeørn i strategi,
hvis man ikke kan kommunikere, sagde forsvarsminister Søren Gade sidste år på Forsvarets
Kommunikationskonference, der har været en del
af den grundlæggende proces for de nye initiativer.

Soldaterkammerater, stram balderne!
Medlemstallene i hovedparten af soldaterforeningerne er faldende. Og det går for stærkt …
Landsrådets kasserer har netop opgjort de indberettede medlemstal primo 2006, og han konstaterer et minus på 2.141 medlemmer på ét år.
Tallet skal justeres for 2 udmeldte landsforeninger
med tilsammen 752 medlemmer, men skal også
vurderes ud fra, at f.eks. Sergentgruppen i Hæren
har en tilgang på 331 medlemmer.
De ”rene” soldaterforeninger har i 2005 mistet
mere end 1.400 medlemmer.
Vi må have en fremadrettet nytænkning på banen
om, hvorledes vi griber medlemshvervning an
fremover. Det vil være et naturligt tema at tage
op på vort kommende landsrådsmøde i Skive, og
vor præsident, Bjarne G. Bagge, har allerede udmeldt, at Formandsrådets møde til efteråret – der
er et led i markeringen af vores 70 års fødselsdag
– bør indeholde en debat om dette emne.

Efter et langt begivenhedsrigt liv i Forsvaret gik
den gamle general i sit seniorliv ind i Rederiet
A.P. Møller, hvor han satte sit præg i en ny karriere som rådgiver.
Et usædvanligt liv er afsluttet med ”Gamle Blix’”
død. Æret være hans minde.

HÆDERSBEVISNINGER
i Landsrådet

Et af de sjældne fortjensttegn!
Kort før jul havde formanden for Garderforeningen i Nordre Birk, John Lange, en ganske særlig
fornøjelse.
Han kunne nemlig tildele den gamle garder, MAJ
1924 Carl Christian Andersen, 102 år, Garderforeningens 80 års hæderstegn.
Den gamle garder har på et tidligere tidspunkt i
Garderbladet beskrevet sin tid ved Livgarden i
1924 og om vagten for Kejserinde Dagmar på
Hvidøre.

Ord skal følge handling i Forsvaret
Forsvaret har fået en fælles kommunikationspolitik. Politikken er første skridt på vejen mod et nyt
og mere effektivt kommunikerende forsvar, og
visionen er, at man i løbet af de næste 2 år udvikler sig til at væren en åben og effektivt kommunikerende organisation – såvel vendt mod medarbejderne som omverdenen.
- Jeg ser kommunikationspolitikken med et fælles
grundlag som et nyttigt værktøj til at blive endnu
bedre til at kommunikere både internt og eksternt, siger Forsvarschef Jesper Helsø, der har en
tro på, at man skaber bedre resultater og styrker

DSL ÆRESMEDALJE
10. februar 2006
Karsten Drud
Intendanturforeningen

DSL ÆRESPLAKETTE
28. februar 2006
Sven Erik Gaardsted
De Danske Garderforeninger

DSL FORTJENSTTEGN i bronze
28. februar 2006
Poul Ryehauge
De Danske Garderforeninger

Hjertelig tillykke med en velfortjent hæder!
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DAGSORDEN
Landsrådsmøde lørdag 22. april 2006 på Skive Kaserne
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af stemmetællere

3.

Registrering af fremmødte stemmeberettigede landsforeninger

4.

Præsidiets beretning

5.

Beretning om Dybbøl Mølle

6.

Beretning om Soldatens og Orlogsgastens Fond

7.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

8.

Budgetfremlæggelse / kontingent for 2007

9.

Indkomne forslag
Præsidiet fremlægger til godkendelse
1. Forslag til vedtægtsændring (ny regionsopdeling)
2. Handleplan for 2006-2007
Valg

10.

11.

a.

Valg af præsident for 2 år. Bjarne G. Bagge modtager genvalg

b.

Valg af landsrådskasserer for 2 år. Thorkild Kay modtager genvalg

c.

Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, område NORD, for 2
år. Paul Knudsen modtager ikke genvalg.

d.

Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster for 2 år. Områdets suppleant Helmer Christensen er fungerende præsidiemedlem

e.

Efter indstilling valg af 2 suppleanter for 2 år – ad punkterne c (Gert B. Jensen) og d (p.t. ikke besat)

f.

Valg af 2 repræsentanter til Dybbøl Mølles bestyrelse. Bjarne G. Bagge og Knud Hansen modtager begge
genvalg

g.

Valg af repræsentant til Soldatens og Orlogsgastens Fond. Ole Bennekou modtager genvalg

h.

Landsrådsmødets bekræftelse af Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, område SYD’s valg i 2005 af
Sven-Erik Bolt Magnussen som præsidiemedlem for 2 år
(Valgene ad pkt. c-d-e sker efter indstilling fra de DSL-tilknyttede soldaterforeninger i de 2 berørte områder.
Bekræftelsen ad pkt. h er en opfølgning på en bemyndigelse givet af landsrådsmødet 2005 i Antvorskov.)

Valg af revision
På valg er

Registreret revisor Kurt Kjær
Benny Dinesen, De Danske Pionerforeninger
Poul Mødekjær, Intendanturforeningen /suppleant

12.

Landsrådsmødet 2007 – placering og dato

13.

Eventuelt

14.

Landsrådsmødets afslutning

Hvervemøde i Kolding

Soldaterforeningernes opstilling
ved officielle modtagelser

I dagene torsdag 16. marts – lørdag 19. marts
incl. er der taget initiativ til at afvikle et hvervemøde til soldaterforeningerne i Kolding Storcenter (Biograf-indgangen i stand 12).
Koordinator er det regionale præsidiemedlem
Leif Christensen, Danske Gardehusarforeninger.
Leif efterlyser hvervemateriale, medlemsblade,
kontingentinformationer etc. fra interesserede
landsforeninger.
Han kan kontaktes på
tlf. 65 31 49 51 / 20 14 40 87.

Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab har i
februar revideret den interne Adjudantstabsbestemmelse for opstilling af soldaterforeninger
ved officielle modtagelser.
Adjudantstaben har denne gang benyttet lejligheden til at forenkle reglerne.
Bestemmelsen indgår i Landsrådets håndbog i
afsnit S. Rettelsesblade udsendes i løbet af foråret. De nye regler er allerede nu tilgængelige på
www.soldater.dk.
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