Nyhedsbrevet

Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad
et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen …

Nr. 10 – 2007
Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Der er grund til at
lykønske Forsvaret
Forsvaret er i den gældende forsvarsordning gennem den formentlig største omkalfatring nogensinde. Det siges, at
Forsvarschefen besluttede sig for en løsning på
udfordringerne, der bestod i bogstaveligt talt at
prøve at ”begynde helt forfra” med at udtænke,
”hvordan ville vi lave et Forsvar, hvis vi skulle
starte fra bunden”. Helt sådan kan man nok ikke
gøre det, men helt sikkert er det, at der ikke var
nogen del af Forsvaret, der ikke blev vendt og
vejet og målt, og derefter smidt ud, ændret eller
fordelt på en anden måde.
Det må være en uhyre svær proces, og der var
da også mange, måske især ældre, der var skeptiske. Vi i soldaterforeningsbevægelsen lurede vel
også lidt på, hvad dette nye mon måtte bringe.
Især var vi nok spændte på, hvorledes den nye
værnepligtsordning med den meget korte uddannelse ville udvikle sig.
Det har derfor været glædeligt at opleve, at den
nye værnepligt er en succes. Dels er de unge
mennesker glade for den. Dels ser det ud til, at
tilstrækkeligt mange af de unge vælger at fortsætte i Forsvaret for kortere eller længere tid, og
derved få et tilstrækkeligt input i bunden af systemet, så man har tilstrækkeligt med soldater til
de mange og belastende missioner. Senest så vi
jo i sidste uge, at endnu to unge mistede livet
under udførelsen af deres pligter i Afghanistan.
Dette sidste med at få tilstrækkeligt med unge
nye soldater er nok den vigtigste af den nye
værnepligtsordnings succeser. Vi ved alle fra
pressen og andre, hvor belastende det er for alle
de ansatte, at skulle på mission med meget korte
mellemrum, så jo flere nye, der kommer ind, jo

Oktober
mere fleksibilitet må der komme i udsendelsesfrekvensen.
I soldaterforeningsbevægelsen har vi også opmærksomt fulgt udviklingen på det økonomiske
område i Forsvaret, især den del, der handler om
vore muligheder for at være på kasernerne, kunne afholde vore jubilar- og andre stævner, at
kunne benytte skydebanerne på rimelige vilkår,
og først og sidst føle en fornemmelse af, at vi
betyder noget for Forsvaret. Det er jo vort eksistensgrundlag.
I øjeblikket arbejdes der på at finde ud af omfanget af Forsvarets engagement med os, og vi er
alle spændt på, hvad den korte fremtid bringer.
Det er jo ikke alene Forsvaret, der er under forandring. Det er vi også i soldaterforeningsbevægelsen. Ikke fordi vi egentlig føler et stærkt behov for at ændre os, men fordi det er den eneste
vej for os at gå, hvis vi mener noget med vort
arbejde. Kun hvis vi forandrer os med tidens
udvikling, kan vi fremstå som en relevant bevægelse, der kan give noget til Forsvaret, herunder
at virke som ambassadører. Og måske allervigtigst, at bakke op om kammeratstøtteordningen
og derigennem støtte alle vore udsendte soldaterkammerater og deres familier. Der er nok af
arbejde, der venter på at blive udført.
Men her og nu er der grund til at lykønske Forsvaret med, at man er kommet så langt, som
man er, i denne kolossale omvæltningsproces.
Jeg er sikker på, at der er hjørner, som måske
ikke lige er slebet rigtigt af. Jeg er også sikker
på, at man i en midtvejsevaluering har et naturligt ønske om at udmelde, at naturligvis går det
hele efter planen. Men det klare generelle indtryk
for alle er fortsat, at Forsvaret har løst opgaven
med den store omstilling meget fint og under
vilkår, der ikke er misundelsesværdige. Vore to
faldne kammerater er blot et tragisk vidnesbyrd
på dette.
Så lad os alle bøje hovedet i respekt for deres
indsats og vise vor medfølelse for deres familier,
og lad os derefter rejse hovedet igen og ønske
Forsvaret tillykke med det flotte resultat.
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Vedetten udsendes af

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med 41.500 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.
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 - dsl.vedetten@mail.dk - www.soldater.dk

En hædersmand i aktion …
Onsdag 26. september 2007 indviede Fynske Livregiments Soldaterforening sin nye flotte fane
ved den for faneindvielser traditionelle højtidelighed med hammer
og søm.
En af soldaterforeningens grand
old men, 89-årige Børge Petersen, veteran og gennem en menneskealder formand for 4. Bataillons Soldaterkammerater af 9.
april 1940, svingede alvorsfyldt
hammeren til det 2. søm ”for
fædrelandet”.
Tillykke med den nye fane!

Hædersbevisninger i Landsrådet
Tillykke!

Fortjensttegn
i bronze

Fortjensttegn
i sølv

Mogens Jørgen Holm

Ole Rasmussen
Kurt Erik Rasmussen

Militærpolitiforeningen
1. september 2007

Æresplakette

Danske Feltartilleriforeninger
22. september 2007

Jarl Pedersen
Norges FNSoldaterforening
15. september 2007
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En fremragende indsats i Irak
For få dage siden udsendte Hærens
Operative
Kommando
septemberudgaven af ”HÆREN Update”, der koncentreret beskriver den danske bataljons indsats i Irak.

I bladet skriver generalmajor Poul
Kiærskou sin hyldest til de mange soldater – ca. 5.500 soldater på 9 hold,
der har været udsendt til den danske
bataljon.
– I har leveret en formidabel indsats,
som I med rette kan være stolte af,
skriver chefen.
En vurdering, som vel bredt set deles
af den danske befolkning.
Bladet giver en kort oversigt over vigtige begivenheder i perioden 20032007, og beskæftiger sig også med
begreberne ”Samtænkning og genopbygning”.
Specielt sættes der fokus på de i den
danske presseverden og dermed offentligheden meget oversete Samtænkningsprojekter
og
CIMICprojekter, - et emne, som meget aktuelt er tema i en bog, som Folk & Forsvar i samarbejde med Forsvarsministeriet udgiver senere på efteråret –
”De gjorde en forskel”.
”HÆREN update” beskriver, at der er Irak er gennemført 692 samtænkningsprojekter til 33
mio. kroner og gennemført 116 CIMIC-projekter til støtte for den danske bataljons operationer. Der er her tale om 71 vandprojekter, 19 elektriticitetsprojekter, 3 sundhedsprojekter samt
20 andre projekter til 1,8 mio. kroner.
En ypperlig indsats gennemført under vanskelige forhold, og som fortjener den største respekt.

Aktivitetsoversigt

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

Oktober

2. oktober
7. oktober
9. oktober
22. oktober
28. oktober

Soldaten & Orlogsgastens Fond
Kystartilleriforeningen
KSS København
DSM-Samvirket
Danske Livregiments Soldaterforening m.fl.

Fondsbestyrelsesmøde
Delegeretmøde i Nyborg
Soldatens Dag på Frederiksberg Rådhus
Info-møde med samvirkerne i Nyborg
Kastellets 343 års fødselsdag

November

8. november
9. november
11. november

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Soldaterforeninger landet over

Præsidiemøde i Fredericia
Formandsrådsmøde i Fredericia
Våbenstilstandsdagen

Landsrådet er tilført ny arbejdskraft

Steen V. Grubert, De Danske Garderforeninger, er indtrådt i Landsrådets præsidium i en funktion som ”hjælpesekretær”, indtil videre i relation som sekretær for Landsrådets præsident i
ledersamvirket Danske Soldater- og Marineforeningers Koordinerende Ledergruppe.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Indkaldelse til møde i Formandsrådet
Der indkaldes herved til møde i Formandsrådet fredag 9. november 2007 kl. 10.00
på Ryes Kaserne i Fredericia.
Udover den ”faste” dagsorden vil temaet være FBE-analysen og soldaterforeningernes
fremtidige muligheder for at anvende lokaliteter og andre ydelser på Forsvarets tjenestesteder – og økonomien i forbindelse hermed, samt temaet Dybbøl Mølle og renoveringen af bænkene på flagbastionen m.v.
Indkaldelse, dagsorden m.v. udsendes til landsforeningerne i disse dage.
Der vil være mulighed for indkvartering på kasernen torsdag aften.

DSM-ledergruppen har indkaldt de regionale samvirker til info-møde
Danske Soldater- og Marineforeningers Koordinerende Ledergruppe – i daglig tale DSMgruppen – har på ny indkaldt ledelserne i de regionale og lokale soldatersamvirker til informationsmøde.
Mødet afvikles mandag 22. oktober kl. 10.30 og er denne gang lagt i Nyborg for at minimere
rejseafstande, og indkaldelser er udsendt.
Da DSM-ledergruppen i april 2006 efter nykonstruktionen fastlagde sine vedtægter, var det et
meget vigtigt tema at medvirke til at styrke de regionale samarbejdsrelationer i soldaterforeningsbevægelsen og bredest muligt samle de 3 værns soldaterforeninger regionalt, og samtidig inddrage andre lokale forsvarspositive kræfter – ikke mindst Folk & Forsvars amtskredsopbygning.
I tankegangen lå – og ligger, at fremtidens soldaterforeningsarbejde bør tilrettelægges uden
skelen til værnsopbygning. Vil vi overleve og føre vor reelle målsætning – kammeratskabet og
støtten til dansk forsvars- og sikkerhedspolitik ud i livet, må vi samarbejde, og det må videst
muligt ske regionalt og lokalt – med udgangspunkt i det koordinerende lederarbejde i DSMopbygningen.
Hvad der i øjeblikket sker omstrukturerings- og tilpasningsmæssigt i ”det virkelige liv” i dansk
forsvar aktualiserer kun målsætningen. Omstrukturering i Forsvaret stiller groft sagt tilsvarende krav til omstrukturering af soldaterforeningsbevægelsen.
I vedtægterne for DSM-ledergruppen er da også tydeliggjort ledergruppens opgave at være
bindeled til landets regionale soldatersamvirker og medvirke aktivt til at udbygge disse – og
gennemføre løbende kontaktmøder med samvirkeledelserne.
I denne målsætning ligger selvsagt også kravet til et sideløbende engagement i landets soldatersamvirker til at indgå i disse koordinerende initiativer – og ikke isoleret hengive sig til
snævre lokale interesser med en enkelt kransenedlægning og gule ærter et par gange om året!
I bemærkningen ligger, at en engageret DSM-ledelse nogle gange har siddet til info-møderne
med under halvdelen af landets soldatersamvirker repræsenteret. Lad det ikke blive således
denne gang!
Landsrådets præsident, der indtil 2008 er formand for DSM-ledergruppen, har fremlagt et visionspapir, der indeholder målsætningen om at samle den danske soldater- og marineforeningsbevægelse mest muligt for derigennem at synliggøre Forsvaret bredt i lokalsamfundene og
støtte Forsvaret som ambassadører over for befolkningen og derigennem medvirke til udvikling
og fastholdelse af forsvarsviljen. Endvidere at støtte de udsendte soldater og deres familier, og
stå bag Folk & Forsvar i bestræbelserne for politisk indflydelse og et velfunderet forsvar baseret på bredest mulige værnepligt.
Det kommende info-møde i Nyborg vil sætte fokus på og konkretisere disse problemstillinger.
Ole B.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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”de gjorde en forskel”
Nyt bogprojekt i Folk & Forsvar om CIMIC

I eftersommeren iværksatte Folk & Forsvar et nyt bogprojekt – produktionen af en informativ
og gerne debatskabende bog om arbejdet bag CIMIC-operationerne i Irak, og Forsvarets samspil med andre myndigheder for – gennem vanskelige politiske og militære beslutninger – at
skabe en bedre hverdag for lokalbefolkningen i det område af Irak, hvor de danske missioner
har arbejdet.
Bogens primære formål er at sætte fokus på det meget positive og ret oversete arbejde –
og ikke mindst samarbejde med det
danske udenrigsministerium og andre
myndig-heder, der bredt set er gennemført i CIMIC-regi.
Bogens arbejdstitel har været ”De gjorde en forskel” – og det bliver også bogens titel.
Bogen forventes udsendt sidst i oktober
måned.
Det danske DANCON/Irak hold 9 var
sidste hold i Irak. Gennem dette og de
foregående 8 hold har Danmark på fornemste vis påtaget sig en sideløbende
opgave for en genopbygning af Irak.
Dette arbejde er typisk blevet negligeret
eller i hvert fald ofte overset af den danske presse, antagelig fordi det ikke rummer de sædvanlige muligheder for sensations- og konfliktstof.
9 hold repræsentanter fra Hær, Flyvevåben og Hjemmeværn har været samlet i RUD, Rebuilding Unit Denmark-enheden, som har gjort en meget stor indsats. Arbejdet har bestemt ikke
været ufarligt, men har også været med til at bygge bånd mellem den danske militære indsats
og de lokale beslutningstagere.
Med Danmarks tilbagetrækning fra Irak i eftersommeren ophørte dette danske incitament for
at skabe fred i et uroplaget land – og forhindre borgerkrigen i at bryde ud i lys lue i Irak.
Folk & Forsvar føler, at hele dette operationsområde fortjener en langt større offentlig bevågenhed. Danmark har gennem årene med sine initiativer inden for civilt-militært samarbejde
været et foregangsland for andre lande og har herigennem skabt respekt om et lille lands muligheder som problem- og kriseløsere under vanskelige internationale forhold.
Vi vil derfor gerne sætte fokus på, at det virkelig nytter noget at deltage i fredsskabende og bevarende internationalt arbejde.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Tema: midtvejsevaluering af forsvarsforliget
Folk & Forsvar udsender i disse dage blad 3/2007, der er et særligt 16-siders temanummer
med fokus på status i det danske forsvar her midt i forligsperioden.
Til bladet siger forsvarschefen, general Jesper Helsø, at det danske forsvar
her midtvejs i forligsperioden er gået fire skridt frem og kun ét tilbage:
- Her midtvejs kan jeg konstatere, at det var rigtigt, når vi sagde, at det er
den største omstilling i dansk forsvar i nyere tid. Vi er nået overordentligt
langt i henhold til planen. Vi er gået fire skridt frem, men kun ét skridt tilbage i processen. Forsvaret har samordnet og gjort mange store tidligere
værnsopdelte opgaver værnsfælles. Det har betydet en enorm ressourcebesparelse, siger forsvarschefen.
Forsvarschefen siger videre i interviewet, at ”dansk forsvar er nået overordentlig langt, men
halter lidt bagefter på eksempelvis personelområde. Vi vil nok ikke helt nå vort ambitionsniveau i de resterende to år af forligsperioden, men kursen ligger fast og missionen vil være afsluttet til tiden, tilføjer han.
Samstemmende meldes der fra Forsvarets topchefer i bladet om målopfyldelser, øget effektivitet, ressourcebesparelser og kortere afstand mellem top og bund, men også om betydelige
personalerokader og problemer med at fastholde personel, rekruttere nye m.v.
Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen ønsker tillykke til dansk
forsvar og håber, at den klare udmelding om fortsat værnepligt vil
blive fastholdt. Netop successen med de fire måneders værnepligt og
den store interesse for værneret hos unge kvinder cementerer
Grundlovens § 81 om fortsat dansk værnepligt langt ud over næste
forsvarsforlig, siger formanden.
Men helhedsvurderingen er, at dansk forsvar her midtvejs er på vej
mod et nyt bedre forsvar.

Andre nyheder
Bestyrelsesseminar

Folk & Forsvars bestyrelse drog i dagene 13.-14. august på et bestyrelsesseminar på Beredskabsstyrelsens Højskole i Snekkersten.
Formålet med et sådant internatmøde var primært at få skabt rammerne for Folk & Forsvars
handleplaner og indsatsområder i 2008 og 2009, men også at følge op på de igangværende
projektarbejder og skabe de rette strategier for det videre arbejde.
Et særligt emneområde var at skabe rammerne for en mere effektiv kommunikations- og informationsstrategi. Heri ligger bl.a. ønsket om en ny og mere moderne hjemmeside – et arbejde, der allerede er iværksat her i efteråret 2007.
Seminaret fik et fint og engageret forløb – og vil blive fulgt op på kommende møder.
Men det ligger allerede nu fast, at indsatsområderne i 2008 vil koncentrere sig om emneområderne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forsvarsforliget 2009
Værnepligtens fastholdelse
Præcisering af indsats i Totalforsvarets 4 søjler
Ekspertpanelet Advisory Board funktionelt
Fastlæggelse Folk & Forsvars fremtidige regionale struktur
Hverveindsats (individuelle medlemmer) – opfølgning på projektgruppens rapport
Branding – Kommunikationsstrategi – plan for information og kommunikation
Udvikle EPINION-analysen offensivt i hvervning af/kommunikation med de 18-25 årige
Løbende opdatering af Folk & Forsvars brochure- og hvervemateriale.
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Mindehøjtidelighed i Als Nørreskov

Folk & Forsvar i Sønderjylland medvirkede søndag 16. september i en mindehøjtidelighed i Als
Nørreskov øst for ”Den lodne bøg”.
Omkring 30 personer deltog i mindehøjtideligheden med faner fra Flyverhjemmeværnet og
lokale jagthornsblæsere, støttet af Hærens Sergentskole i Sønderborg og Folk & Forsvar i Sønderjylland.
Den 16. september 1944 kl. 01.05
kolliderede af ukendte grunde 2 store fly
- en Halifax Mk-III og en Halifax Mk-VII
fra henholdsvis No. 466 Squadron,
Royal Australian Air Force og No. 432
Squadron, Royal Canadian Air Force.
Flyene havde deltaget i et angreb på
Kiel og fløj op over Lillebælt, hvor de
drejede ind over Als for at sætte kursen
mod deres baser i England.
Mindepladsen er oprettet den 5. juni
1945 i forbindelse med, at Imperial
Graves Commission var i Als Nørreskov
for at se på lokaliteterne, og hvor højen
i skoven blev indviet som gravplads.
En stor tak skal lyde til de lokale borgere, der år efter år aktivt går ind for gennemførelse af
denne mindehøjtidelighed, der afsluttes med hyggeligt samvær på Normark gl. skole med kaffebord.
Erling Lundsgaard

Kastellet fylder 343 år

Søndag 28. oktober fylder Kastellet 343 år. Dagen markeres fra kl. 12.00 med koncerter på
Kirkepladsen og i Kastelskirken.
Fæstningens museer vil være åbne på dagen.
Det var Christian IV, der i 1626 tog det første spadestik til Kastellet, da han ville udbygge Københavns voldanlæg. Han lod en skanse anlægge, der hvor Kastellet ligger i dag. Den skulle
beskytte København fra søsiden.
Frederik III ville forstærke skansen, og
efter svenskernes belejring af København i
1658 -1660 blev den hollandske ingeniør
Henrik Rüse tilkaldt for at om- og udbygge
skansen. Den fik navnet Citadellet
Frederikshavn – i dag kendt som Kastellet.
Kastellet stod færdigt i 1664 med
voldgrave, bastioner og de røde
stokbarakker. Dermed havde bygherren
Frederik III afsluttet sidste etape i
opførelsen af det store fæstningsværk, der
omsluttede København fuld-stændigt.
Kastellet var en fæstning i fæstningen, hvor
kongen kunne søge tilflugt, hvis det skulle
lykkes fjenden at indtaget byen.
I dag er Kastellet fortsat i Forsvarets eje. De røde bygninger huser bl.a Hjemmeværnskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Auditørkorpset og Det Kongelige Garnisonsbibliotek, og Forsvarschefen har sin embedsbolig i den gule Kommandantgård.
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Hjemmeværnet i fokus på sommerudflugt på Fyn

Folk & Forsvar på Fyn afviklede den 13. september den årlige sommerudflugt for 39 deltagere.
Turen gik til Hjemmeværnsskolen Slipshavn via en rundtur på Nyborg Slot og Fæstningsanlægget.
Tidligere borgmester Niels V. Andersen orienterede voldene og fæstningsanlægget.
Nyborg som fæstningsby stammer fra Christian II’s tid. Frederik III udbyggede i 1658 fæstningsanlægget i forbindelse med Svenskekrigene. Nyborg Slot er kendt fra historien som stedet, hvor der blev underskrevet håndfæstninger og afholdt Danehof.
Voldanlægget blev nedlagt som fæstning i 1869 i konsekvens af Danmarks stilling efter nederlaget i 1864 og tab af Sønderjylland. Nyborg Volds funktion blev overtaget af Slipshavn, og
området solgt til Nyborg Kommune for 25.000 Rigsdaler.
Ved ankomsten til Slipshavn blev vi briefet af skolens næstkommanderende.
Hjemmeværnsskolen Slipshavn har været en del af Nyborg Fæstning i 350 år, men har i nyere
tid siden 1956 fungeret som skole for Marinehjemmeværnet. I 1998 fik man i forbindelse med
Storebæltsbroen en yderligere opgave, idet Slipshavn nu i lodsbygningen er VTS basehavn i
døgnvagt.
Marinehjemmeværnet udfører hovedsagelig farvandsovervågning i samarbejde med SOK.
Den øvrige indsats er bevogtning og nærforsvar samt havmiljøopgaver.
Der er nyindrettet en simulatorbygning med 8 navigeringspladser. Marinehjemmeværnsskibet
MHV 805 er hjemmehørende i Slipshavn.
På Slipshavn fik vi en udførlig orientering om status i Hjemmeværnet af Presse- og Kommunikationschef Erik Petersen.
Han berettede om Hjemmeværnets aktuelle situation og opgaver i det verserende Forsvarsforlig – ikke mindst kravet om, at Hjemmeværnets mission som militær, frivillig styrke skal være
troværdig og fleksibel.
Hjemmeværnet består i dag af ca. 55.000 medlemmer, hvoraf ca. 22.000 er reelt aktive, mens
resten indgår i en reserve. Ca. 16.000 hjemmeværnsfolk har deres våben hjemme.
Erik Petersen orienterede videre om Totalforsvarsregionernes opbygning i forhold til Politiregionerne, hvor ikke-sammenfaldende grænser stiller krav til samarbejdsløsninger.
Erik Petersen præsenterede afslutningsvis Hjemmeværnets nye slogan ”Dækker, når det gælder”.
Udflugtsdagens sidste punkt var et besøg på Nyborg Havn, hvor kommuneingeniøren orienterede og viste rundt, og vi fik en guidet rundtur til nye bebyggelser på havnen – lejligheder,
andelsboliger og penthouselejligheder, og nogle med egen fortøjningsplads til båden og havnebad.
Sidste stop var Ørbæk kro, hvor vi indtog aftensmaden. En herlig og udbytterig dag for vort
regionale Folk & Forsvar.
Kenneth D. Frederiksen

En solrig og spændende dag på Holmen

Folk & Forsvar i Frederiksborg Amtskreds arrangerede lørdag 22. september en spændende
udflugt til Holmen.
Formanden, Kjel Bording Johansen, beretter om en god og spændende dag: Vejret var virkelig
med os, da vi mødtes på Henrik Gerners Plads med vandbussen som transportmiddel.
På Holmen mødte vi Andreas Aagaard fra Orlogsmuseet, der tidligere havde gjort tjeneste på
Holmen i en årrække og har sejlet med motortorpedobåde. Nu studerer han historie på Københavns Universitet. En virkelig kapacitet på sit område, som også kunne alle de underholdende
"sømandsskrøner" fra sin forhenværende arbejdsplads.
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Besøget i Chr. IV's mastekran inkluderede en fantastisk udsigt over byens tage og de orlogsfartøjer, der
lå fortøjet, heriblandt orlogsfartøj nr. 1 (Kongeskibet
Dannebrog).
Vi fik efterfølgende positive tilbagemeldinger fra deltagerne – kun lidt ærgerligt, at ikke flere medlemmer
mødte frem!
Turen var sidste arrangement i amtskredsen i 2007.

arrangementer i Folk & Forsvar
01.10.07
Folk & Forsvar i Københavns Amtskreds arrangerer møde hos Beredskabsstyrelsen på BERNSTORFF SLOT kl. 11.45. Frokost - Orientering om det indgåede Beredskabsforlig og konsekvenser af det, samt rundvisning på slottet. Folk & Forsvar Frederiksberg-København er inviteret til arrangementet. Tilmeldingsfrist 23. september.
03.10.07
Folk & Forsvar i Storstrøms Amtskreds er af Hærhjemmeværnsdistriktet inviteret til debatmøde kl. 13.00 på Stensved Kaserne. Tema: Dansk sikkerhedspolitik efter 11. september v/pens. chefkriminalinspektør Hans J. Bonnichsen. Tilmelding til Mette Dræger på tlf. 72 47 61
61 senest 13. september.
09.10.07
Bestyrelsesmøde kl. 14.00 - Vesterbrogade 6 D
18.10.07
Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amtskreds arrangerer foredrag i Auditoriet på Haderslev Kaserne. Folk & Forsvars formand Frank E. Andersen taler.
23.10.07
Folk & Forsvars præsidium holder møde kl. 15.00 i Lyngby. Departementschef i Forsvarsministeriet, Lars Findsen, taler over temaet "Forsvars- og Sikkerhedspolitiske udfordringer efter
Irak". Bestyrelsen deltager i mødet.
23.10.07
Folk & Forsvar på Fyn arrangerer foredrag på "Dannevirke" i Odense kl. 19.30 over emnet
"Det indgåede beredskabsforlig". Nærmere om arrangementet senere.
06.11.07
Folk & Forsvar på Bornholm afholder emnedag på Almegårds Kaserne (auditoriet).
Nærmere om dagens indhold senere.
08.11.07
Folk & Forsvar på Bornholm arrangerer samvirkemøde med soldaterforeningerne på Bornholm på Almegårds Kaserne.
Nærmere om arrangementet senere.
22.11.07
Bestyrelsesmøde kl. 14.00 i Kastellet.

_________________________________________________________________________________________
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Orlogsgastens og Soldatens dag
Gennem en årrække har Københavnske Soldaterforeningers Samvirke arrangeret ”Soldatens
Dag” på Frederiksberg Rådhus.
Fra i år er arrangementet tilført en yderligere dimension og har ændret navn til ”Orlogsgastens
og Soldatens Dag” – og man inviterer nu lidt bredere til arrangementet, bl.a. tjenstgørende i
Forsvaret og eksempelvis Folk & Forsvars medlemmer.
Arrangementet er i år tirsdag 9. oktober kl. 18.00 i Rådhushallen, bl.a. under medvirken af
Kvindelige Marineres Musikkorps og Søværnets Tamburkorps.
En adgangsbillet koster kr. 40,00.

Nyt fra omverdenen
Udsendelseslængden bør skæres ned

For en række af Forsvarets personelorganisationer er det en mærkesag at få afkortet soldaternes nuværende standard-udsendelseslængde på et halvt år.
I InterForce News september-udgave foreslår formanden for Centralforeningen for Stampersonel, Jesper Korsgaard Hansen, en udstationeringstid på 3 eller 4 måneder.
- Vi vægter hensynet til soldaten højt, og en kortere udstationeringstid vil være lettere at
overskue for soldatens familie, siger formanden, der repræsenterer godt 6.000 soldater, heriblandt alle mellemledere i sergentgruppen i Forsvarets 3 værn samt Søværnets og Flyvevåbnets konstabler.
- Vi tror faktisk også, at en kortere udsendelseslængde vil komme Forsvaret til gode, idet man
vil kunne stryge soldaternes orlov, hvis man nedsætter udsendelseslængden. Så vil de udstationerede enheder kunne arbejde uden at blive forstyrret af, at en stor del af personellet konstant er fraværende på grund af orlov i Danmark, argumenterer Jesper Korsgaard Hansen.
Synspunktet bakkes i InterForce News op af formanden for Hovedorganisationen for Personel
af Reserven i Danmark, Karsten Heiselberg.
- Vores medlemmer har typisk et civilt job, som de skal fritages fra, hvis de skal udstationeres
i Forsvaret. Ved at reducere udsendelseslængden fra 6 til 4 måneder vil det blive nemmere at
planlægge fraværet fra arbejdspladsen, både for reserveofficeren selv og for arbejdsgiveren.
Og det vil motivere flere af vore medlemmer til at søge om tjeneste i de internationale missioner, siger Karsten Heiselberg bl.a. til InterForce News.

Muligvis kampvogne til Afghanistan

Forsvarskommandoen har indstillet til Forsvarsministeriet, at der sendes fire kampvogne og
cirka 20 mand til Afghanistan.
Den danske bataljon i Afghanistan har fået tildelt opgaver i et operationsområde og under operationsvilkår, der medfører en mere selvstændig indsættelse, som giver behov for at være udrustet til at gennemføre mere omfattende operationer end hidtil. Derfor har Forsvarskommandoen nu anbefalet Forsvarsministeriet at indsætte kampvognene.
Kampvognene vil efter politisk godkendelse kunne afsendes i løbet af kort tid.
- Det afgørende for mig har været, at kampvogne i det specifikke område og med de opgaver,
som bataljonen skal løse, øger styrkens muligheder for at løse sine opgaver. Men jeg vil dog
godt understrege, at kampvogne ikke er nogen garanti mod hverken egne eller civile tab. Talebanerne dækker sig jo netop bag civile, siger forsvarschefen.
Der er iværksat militære forberedelser, men der er endnu ikke truffet politisk beslutning om
kampvognenes indsættelse.

FKO

____________________________________________________________________________________
Redaktion:
Ole Bennekou, generalsekretær
Redaktionen afsluttet 28.09.07
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Folk & Forsvar er med hele sin organisation Danmarks største samarbejde med positiv
opbakning til det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde.
Vort motto er Fred i frihed.
Folk & Forsvar bidrager til at skabe fælles forståelse for, at den enkelte føler sit medansvar
for at løfte samfundets opgaver i forhold til den strategi, som Danmark har fastlagt for sin sikkerhedspolitiske rolle, med henblik på at skabe robusthed i samfundet og sikkerhed og
tryghed for den enkelte.

Folk & Forsvar har til formål …
Folk & Forsvar er en almennyttig landsdækkende organisation, der er uafhængig af partipolitik.
Folk & Forsvar har til formål gennem oplysning at formidle en forståelse mellem befolkningen og forsvaret for behovet for et forsvar, herunder et beredskab, og derigennem styrke forsvarsviljen og –
evnen.
Folk & Forsvar har endvidere til formål at gennemføre projekter og initiativer, der bidrager til at skabe
forståelse for behovet for beredskabsmæssig robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den
enkelte.
Folk & Forsvar fremmer disse formål ved at skabe fokus og debat og fremføre synspunkter på det
sikkerheds- og forsvarspolitiske område, og udbrede kendskabet i befolkningen til de arbejdsopgaver,
der varetages af det militære forsvar, redningsberedskabet, politiet og den civile sektors beredskab.

Udpluk af handleplanen for 2007
o

at udbrede idégrundlaget for Folk & Forsvar til den øvrige del af totalforsvarets 4 søjler (Militært forsvar – Redningsberedskabet – Politiet – Den
civile sektors beredskab), og

o

at bygge bro mellem den politiske verden og borgerne om sikkerhedsog forsvarspolitiske forhold.
•
•
•

•
•
•

Beredskabsforligets implementering
Værnepligtens fastholdelse
Forsvarsforlig (midtvejsevaluering og forarbejde til nyt forsvarsforlig 2009)
Etablering af et eksternt ekspertpanel (Advisory Board)
Kommunikation internt og eksternt – med effektiv gennemslagskraft
Styrke Folk & Forsvars Ungdomsorganisation YES DANMARK

Ønsker du at støtte op om organisationen ved et medlemskab, eller ønsker du yderligere informationer om Folk & Forsvar, kan dette ske direkte på hjemmesiden www.folkogforsvar.dk.

Folk & Forsvar, Trommesalen 3, 1614 København V. - 36 90 89 27 - fkfr@cs.dk
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