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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Er der baggrund for et
fælles blad?
På det nys på meget fin vis
afviklede
landsrådsmøde
brugte vi en betydelig del af
tiden på at debattere problemer for de kombinerede tjenestestedblade.
Bladene er for alle soldaterforeninger en afgørende væsentlig livline til medlemmerne. Det er det kit, der holder sammen på
især de mange medlemmer, der af forskellige
årsager ikke kan deltage så aktivt i soldaterforeningslivet.
Soldaterforeningsbladene – et broget billede
Når man betænker den vigtighed vi tillægger
bladene, er det interessant at se på, hvor forskelligt bladproblematikken løses.
Garderforeningen og De Blå Baretter har eget
blad, hvor Forsvaret henholdsvis KSO betaler for
at have indstik.
11 foreninger, hvoraf seks er regimentsbærende,
er med i et tjenestestedsblad.
10 foreninger, hvoraf 3 er regimentsbærende,
laver helt selv deres eget blad, der derfor kun har
sporadiske oplysninger om Forsvarets situation
og aktiviteter. 3 regimentsløse har vist nok ikke
noget blad, mens vore to personelorganisationsforeninger er i en anden situation. Dels har de
”alle” regimenterne, og dels har de naturligvis et
fagorganisatorisk blad, og endelig er mange af
dem også medlemmer af en regimentsforening
ved siden af deres personelorganisations tilhørsforhold. Et enkelt regiment udgiver et elektronisk
nyhedsbrev, hvor soldaterforeningen vel kan
koble sig på. Alt i alt et ganske broget billede.
Vi fornemmer i soldaterforeningsbevægelsen, at
Forsvaret efter nedlæggelsen af mobiliseringsstyrken ikke finder det så nødvendigt med den
PR og det informationsflow, som de mange regi-

mentsblade kunne give til dele af befolkningen.
Arbejdskraft til blandt andet bladvirksomhed er i
princippet fjernet sammen med den gamle regimentsstruktur, og de økonomiske muligheder er
vel også blevet yderligere begrænset.
Støtte fra Hærens Operative Kommando
Det har her været glædeligt at fornemme den
støtte Hærens Operative Kommando prøver at
give til såvel regimenter som soldaterforeninger,
en støtte vi sætter uhyre pris på – ikke mindst
generalens opfordring til regimenterne om at
samarbejde med soldaterforeningerne.
Men der hersker en vis usikkerhed om udviklingen i Forsvarets informationsstrategi, og det er
min opfattelse, at vi i soldaterforeningsbevægelsen er nødt til at se på, hvilke muligheder fremtiden vil byde på, og hvilke muligheder vi selv har
for at sikre den livline, bladene er for alle foreningerne.
Baggrund for et fælles blad?
Jeg har før peget på muligheden for, at flere –
måske alle – slår sig sammen og prøver, om der
kan skabes baggrund for et fælles blad, for eksempel med et grundlæggende indhold om Forsvaret, specielt Hærens aktiviteter, og dertil indstik med de respektive soldaterforeningers interne stof, så som aktiviteter, referater fra aktiviteter, fotos, fødselsdagshilsener og så videre.
Et sådant projekt gennemføres naturligvis ikke
”over night”, men det er vel en tanke værd at
undersøge, om det overhovedet er en farbar vej
at gå. Jeg finder det derfor naturligt, at vi tager
det op på det næste Formandsråd, som vi afholder i Sønderborg i forbindelse med, at vi markerer vores 70 års jubilæum.
Det vil derfor være en god ide, at landsforeningerne gør sig nogle tanker om, hvad de mener
om denne ide.
Tilværelsen for soldaterforeningsbevægelsen er
ikke blevet lettere, og jeg ser det fortsat som en
afgørende faktor for vore muligheder for fremtiden, at vi står sammen og prøver at løfte i flok.
Dette kunne være én mulighed.

Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten

Side 1 af 4 sider

Enighed om kursen!
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Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere,
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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
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Landsrådsmøde 2006 på Skive Kaserne viste,
at der er enighed om Landsrådets status og
strategi, og handleplanen er klar. Der er
”fodslaw” – som de siger på de kanter!
Også sorte skyer
Men der var også mange alvorsord, der gav
intens debat: Faldende medlemstal i mange
landsforeninger, og bekymring om de stærkt
stigende omkostninger for foreningerne ved
benyttelse af Forsvarets etablissementer. Og
ikke mindst ”sorte skyer” over soldaterforeningernes bladvirksomhed, såvel i relation
til den bortfaldne portostøtteordning som de
manglende mandtimer i Garnisonsstøtteelementerne til at håndtere den fælles bladvirksomhed, hvor dette er aktuelt (læs lederen i
dette nyhedsbrev).
Hvervning til soldaterforeningerne
Der konstateredes almindelig glæde i soldaterforeningerne over, at det nu er bestemmelsesfastlagt, at foreningerne i 4-måneders
forløbet får lejlighed til at orientere de værnepligtige om soldaterforeningernes virke –
og behov for medlemmer.
Det er i den forbindelse også fastlagt, at de
omkostninger, som en landsforening måtte
have kaffe, drikkevarer o.l. ved disse lejligheder kan søges dækket ved tilskud fra Soldatens og Orlogsgastens Fond.
Omstruktureringen i FSM
Der faldt på landsrådsmødet mange rosende
bemærkninger til den nu gennemførte omstrukturering af FSM-opbygningen. Den nye
konstruktion er bedre egnet til den ledelsesmæssige samordning i de 3 værn (læs særskilt herom i nyhedsbrevet).
Dybbøl Mølle
Beretningen omkring Dybbøl Mølle indeholdt
glæde over udviklingen. Sønderborg Museums overtagelse af driften og samvirket med
Historiecenteret har givet hele anlægget et
løft. Kommunen og Gråsten Skovdistrikt
holder omgivelserne. En positiv besøgsmæssig udvikling og engagerede medarbejdere er
også en del af historien – møllen har for første gang givet et reelt overskud!

Præsidenten genvalgt
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

Med akklamation genvalgte landsrådsmødet
Bjarne G. Bagge som præsident, og nyvalgt
til præsidiet blev Olav Vibild, De Danske
Garderforeninger, og Helmer Christensen,
Sjællandske Livregiments Soldaterforening.
Sidstnævnte har siddet i præsidiet som indkaldt suppleant i det seneste år.
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Aktivitetsoversigt
Maj:

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

Juni:

7. juni
10. juni
10. juni
10. juni
10. juni
10. juni
11. juni
16. juni
23. juni
30. juni

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

Årgangsgensyn/jubilæumsstævne i Kastellet
Jubilarstævne på Hvorup Kaserne
Årgangsjubilæum / Artilleridag på Varde Kaserne
Luftværnsartilleristens Dag på Varde Kaserne
Jubilardag, Ansgar Kirke kl. 10.00+Odense Kaserne
Årgangsparade på Livgardens Kaserne
Sendemandsmøde på Høveltegård
Forsvarspolitisk Konference / Repræsentantskabsmøde
Sendemandsmøde på HJV-Gården i Næstved
Jubilæumsstævne i Kastellet
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Repræsentantskabsmøde på Menstrup Kro
UN Peacekeepers Day i Kastellet

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Kystartilleriforeningen
Danske Feltartilleriforeninger
Falsterske Fodregiments Soldaterforening
Prinsens Livregiments Soldaterforening
De Danske Garderforeninger
Falsterske Fodregiments Soldaterforening
De Blå Baretter
De Danske Garderforeninger
Slesvigske Fodregiments Soldaterforening

Præsidiemøde i København
Jubilarstævne – Kastellet / Middelgrundsfortet
Repræsentantskabsmøde i Oksbøl
Repræsentantskabsmøde i Vordingborg
Jubilæumsstævne i Viborg
Repræsentantskabsmøde i Aalborg
Jubilæumsstævne i Vordingborg
Sommerstævne 2006 i Jægerspris
Årgangsparade på Rosenborg Eksercerplads
Bjerning-dag – Bjerning Kirkegård

Danske Gardehusarforeninger
Sjællandske Livregiments Soldaterforening
Alle foreninger

Jubilæumsstævne på Antvorskov Kaserne
Jubilæumsstævne på Antvorskov Kaserne
”Forsvarets Dag” på KRONBORG

August:
26. august
26. august
27. august

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

Omstrukturering af FSM en realitet
Torsdag 20. maj stiftedes Danske Soldater- og
Marineforeningers koordinerende Ledergruppe – i
daglig tale DSM.
I ledergruppen indgår lederne i Danske Soldaterforeningers Landsraad, Danmarks Marineforening
og Flyvevåbnets Soldaterforening, og samlet repræsenterer ledergruppen således ca. 50.000
medlemmer.
Som den første formand i den nye organisation er
udpeget Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge,
der som bekendt sideløbende varetager funktionen som næstformand i Folk & Forsvar.
Ledergruppens formål og opgave er at varetage
og koordinere det ledende samarbejde mellem de
3 organisationer i det udadvendte arbejde, typisk
rettet mod Forsvarets ledelse, Forsvaret generelt
og relationen til eksempelvis arbejdet i Folk &
Forsvar, men også at gennemføre en udadvendt
information til offentligheden med støtte til Forsvaret og stillingtagen til forsvarspolitiske forhold.
Den nye lederkonstellation har baggrund i det
hidtidige samarbejde i FSM – Danske Forsvarsbroderselskaber, Soldater- og Marineforeningers
Samråd.

Soldaterdage i Den Gamle By i Århus
I Kristi Himmelfarts-ferien er der fokus på
soldater og militærhistorie i Den Gamle By.
Museets smukke bindingsværkshuse danner
baggrund for rollespil, boder, foredrag, militærmusik og udstillinger.
Alle 4 dage indtager De jyske Landsoldater
Den Gamle By. Her vil de sammen med deres
preussiske venskabsforening levendegøre
”Overgangen ved Als 1864”.
Ud over opmarch og selve overgangen indretter soldaterne Torvet i Den Gamle By til
alskens militære formål: Lazaret, kommandoposter, marketenderitelte o.s.v.
Der er rig lejlighed til at stifte bekendtskab
med mange andre sider af dansk militærhistorie. Der er foredrag om våben i de slesvigske krige og om skydevåben fra 1300 til
1900. Med mellemrum vil sortkrudtskytterne
brage løbeild af iførte historiske uniformer.
Og gaderne vil genlyde af militærmusik og
udstillinger!
Festlige dage i Den Gamle By i Århus.
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Nyheder

i
Nyhedsbrevet
Et aktuelt presseklip:

Bragt i Berlingske Tidende 16. april 2006

Soldater skal støttes bedre
De mange hundrede soldater, der hvert år vender
hjem fra internationale missioner, skal have langt
bedre støtte og opbakning for at modvirke de ofte
meget voldsomme psykiske efterreaktioner.
Det mener Forsvarets største fagforening, Centralforeningen af Stampersonel CS, efter at en 35årig mand, der tidligere har været udsendt til Kosovo, forleden skød og dræbte en mand og sårede
en anden på Lolland.

Situationer fra Landsrådsmøde 2006 i Skive

Ifølge står tilbuddene i dag slet ikke mål med den
store indsats, som soldaterne leverer, og CS vil
efter tysk forbillede have oprettet en håndfuld
særlige familiestøttecentre, der kan hjælpe soldaterne og deres familier.
- Vi har at gøre med mennesker og ikke produktionsapparater. Vi ved, at det lægger store byrder
på folk og deres familier, når de har været ude i
missioner, og det kan få dramatiske følger. Derfor
har Forsvaret en forpligtelse til at hjælpe og støtte
dem, når de vender hjem, siger CS’ informationschef Karl Christiansen.
Ideen for opbakning fra chefsergent Axel Schollert, der som ansat i Forsvaret siden 1967 har
været udsendt i flere missioner og i dag er en af
drivkræfterne i Kammeratstøtteordningen – et
femårigt projekt, hvor soldater kan søge telefonisk
rådgivning fra ligesindede.
- Der er ingen tvivl om, at de fleste af dem, der
bliver udsendt, ændrer mentalitet. Det kan være
meget svært at håndtere de voldsomme oplevelser, de har med hjem, siger Axel Schollert.
(Ritzau)

Ny formand for KSS
Det lykkedes! Hvad der kunne ligne en lederkrise
blev vendt til noget positivt på Københavnske
Soldaterforeningers Samvirke KKS generalforsamling i Laksegade mandag 24. april.
Samvirkets hidtidige formand, Hugo Hansen, havde klart udmeldt, at han ikke ønskede at fortsætte, og der havde ikke vist sig kendte kandidater.
Som ny formand blev valgt Per Küster, Sjællandske Livregiments Soldaterforening, og Hugo Hansen lod sig overtale til at forblive i bestyrelsen
som kasserer.
Der er folk på alle poster – også i Skydeudvalget.
Så det var en god aften i KSS.
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