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Vi har igen mistet …
Så skete det igen! Det næsten umenneskelige – men
tillige uundgåelige, når man
beslutter sig til at gå i krig.
Vi har igen mistet en soldaterkammerat i Afghanistan. Og denne gang
var det ikke alene en officer, men det var
kompagnichefen. En ung mand i sin karrieres tidlige udvikling, og i en af de vigtigste
og også mest tilfredsstillende funktioner i
hele Hæren – kompagnichefen. Han blev
hårdt såret under udførelsen af sine pligter,
og han overlevede desværre ikke.
Det er en tragedie for hans familie, som det
er det for alle vore faldnes familier. Fordi
han var chef, har det også virket ekstra
hårdt på hans soldater, er jeg sikker på. Det
var jo ham, der formentlig jævnligt sagde til
dem: Bare rolig, ”far” er hos Jer. Og så bliver han dræbt.
Vore tanker og sympati går til hans familie
og til de øvrige soldater i missionen, og vores håb er, at alle parter evner at leve videre, at arbejde sig gennem sorgen og afmagten.
Og det er vel naturligt, at vore tanker også
går til hans regiment og hans garderforening. Også de har mistet en skattet ven og
medarbejder.
Men vi har også et andet håb. Vi håber, at
denne ulykkelige hændelse ikke igen får
politikere til at søge at bruge situationen til
at fremme en indenrigspolitisk sag. Ikke
mindst, når der nu er udskrevet folketings-
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valg, er der en fare for, at nogle skal stille
sig op og forlange vore soldater hjem.
Det håber vi ikke sker. Ikke fordi vi på nogen måde er krigsliderlige, men alene fordi
al erfaring viser, at det gør rigtigt ondt ude i
missionsområderne, når man læser avisoverskrifter med politiske udmeldinger om,
at man ikke støtter soldaterne.
Jeg hørte for nylig et foredrag af en tolk, der
har gjort tjeneste i Irak. Det næsten gennemsyrede hele foredraget, hvor voldsomt
det havde virket på hele holdets moral, da
nogle politikere netop begyndte at tale om,
hvor forkert de mente det var at have soldater netop der, hvor blandt andet tolken forrettede tjeneste. Det var demoraliserende,
og man blev yderligere frustreret ud over,
hvad omgivelserne måske bidrog til frustrationerne.
Jamen – må politikere så slet ikke tale kritisk om det politiske, når vi har soldater ude
i missionerne? Se her har vi et dilemma,
fordi vores demokrati naturligvis skal og må
tillade, at debatten kan køre frit, at ytringsfriheden ikke knægtes af nogen eller noget.
Det vi appellerer til er, at politikerne gør sig
det klart, hvordan det virker forringende for
sikkerheden og hele indsatsen, når man stiller spørgsmål ved det rigtige i, at soldaterne
gør deres pligt.
Det er soldaterne og deres familier, der bærer de største og uden sammenligning tungeste byrder i denne sag, og det skal man
søge at tage mest muligt hensyn til. Og det
kan man næsten bedst gøre ved ikke at benytte en tragedie som den her skete til at
forfølge en ”Hassan”.
Vore soldater er seriøse og professionelle.
Lad os håbe, vore politikere også er det.
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Hædersbevisninger i Landsrådet
Tillykke!

Fortjensttegn
i bronze

Fortjensttegn
i sølv

Richard Sadolin Holst
Hansen

Kurt Klein Tånquist

De Danske Pionerforeninger
19. oktober 2007

Æresplakette

Kystartilleriforeningen
6. oktober 2007

Jens Iver Iversen
Kristian Rasmussen
Gert Roerholt
John Erik Søe Jensen
Normann Hansson
Kaj Christiansen
De Danske Garderforeninger
27. oktober 2007

Aktivitetsoversigt

Tjek aktiviteterne på www.soldater.dk - og på landsforeningernes egne hjemmesider
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8. november
9. november
10. november
11. november
23. november

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Jyske Trænregiments Soldaterforening
Soldaterforeninger landet over
Sjællandske Livregiments Soldaterforening

Præsidiemøde i Fredericia
Formandsrådsmøde i Fredericia
Generalforsamling på Hvorup Kaserne
Våbenstilstandsdagen
90 års stiftelsesdag / reception

Indkaldelse til møde i Formandsrådet
Der indkaldes herved til møde i Formandsrådet fredag 9. november 2007 kl. 10.00
på Ryes Kaserne (Telegrafstuen) 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.
Der vil være mulighed for indkvartering og forplejning på kasernen torsdag aften.
Indkaldelse, dagsorden m.v. er udsendt til landsforeningerne.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Mindelund for danske soldater

Faldne danske soldater fik på FN-dagen, den 24. oktober, en mindelund i Jylland, da chefen for
Jydske Dragonregiment, oberst Kurt Mosgaard indviede en
mindesten ved den over 400 år gamle Rindsholm Kro ved
Viborg.
Netop dette område dannede rammen om et heltemodigt
forsvar af Viborg i 1849, og den nye mindesten er da også
placeret ved siden af et mindesmærke for 1849-kampen.
Mindelunden er blevet til i et samvirke mellem kroens ejere og De Blå Baretter i Viborg, og mindestenen er rejst til
ære for alle danske soldater, der har mistet livet i international tjeneste. Hvert år vil der blive holdt en højtidelighed
ved mindestenen på FN-dagen den 24. oktober.
Begivenheden ved Rindsholm blev i øvrigt indledt med et
minuts stilhed for major Anders Storrud, der faldt i kamp i
Afghanistan. En meget aktuel og sørgelig anledning, der
gjorde, at Forsvarsministeren og Chefen for Hærens Operative Kommando var forhindret i at deltage i Rindsholm på
grund af bisættelsen i Garnisonskirken i København.
Afsløringen af mindestenen blev derfor en stærk manifestation af sorg og sammenhold, en følelse der gælder alle vore
faldne og sårede i fredens og frihedens tjeneste.
24 faner fra De Blå Baretters afdelinger havde fundet vej til
Rindsholm, og de satte sammen med de ca. 250 fremmødte begivenheden i et særligt relief.
- I dag kan vi glæde os over, at FN blev stiftet for 62 år
siden med Danmark som medunderskriver af pagten, og at
vi siden har undgået en tredje verdenskrig, sagde oberst
Mosgaard i sin tale ved indvielsen af mindestenen. Vi kan
glæde os over, at vi har været forskånet for krig på dansk
jord siden. Jeg er overbevist om, at det blandt andet skyldes vort engagement rundt i verden, hvor vi har bidraget til at bringe væbnede konflikter til
ophør, sagde Kurt Mosgaard ved højtideligheden i Rindsholm.
Preben Sloht Nielsen

Ny præsident for Kystartilleriforeningen

På Kystartilleriforeningens delegeretmøde i Nyborg den 7. oktober 2007 fratrådte præsident
Herluf Ruge og overlod funktionen til den hidtidige vicepræsident Benny
Horn.
Herluf Ruges begrundelse for sin fratræden var et ønske om, at der skulle
andre og nye yngre kræfter til.
Herluf Ruge blev i 1995 valgt til vicepræsident. Ved daværende præsident,
oberstløjtnant A. T. Bruuns død i 1999 overtog Herluf Ruge naturligt hvervet
som fungerende præsident, indtil han blev valgt som præsident for landsforeningen i efteråret 1999.
Herluf Ruge har bestridt præsidentfunktionen i de 8 år med stor kompetence
og engagement, og han er da også ved sin fratrædelse udnævnt til æresmedlem i Kystartilleriforeningen.
Ruge fortsætter som afdelingsformand i Kystartilleriforeningens Sydjyske Afdeling.

Ny præsident for Fodfolkspionererne

Også i Fodfolkspionererne 1938-51 Soldaterforening er der skiftet præsident, idet den mangeårige præsident Hans Christensen er afløst af Thorkild T. Hansen.

Kystartilleriforeningen på Fyn fyldte 90 år

Kystartilleriforeningens afdeling på Fyn kunne den 17. august markere sin 90 års stiftelsesdag.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten

Side 3 af 5 sider

Dagen blev højtideligholdt ved et arrangement i Marinestuen i
Nyborg, hvor en stolt afdelingsformand, Kurt Klein Taanquist,
tog imod. Taanquist har i 2 perioder på nu i alt 16 år varetaget sin formandsfunktion, og han blev da også på dagen efter
indstilling fra sine bestyrelseskammerater tildelt Landsrådets
fortjensttegn i sølv.
Landsrådets præsidiemedlem, Leif Christensen, lykønskede på
Landsrådets vegne og overrakte afdelingen Landsrådets nye
vimpel på stang.
På billedet ses en del af de fremmødte til den runde dag.

Soldatens og Orlogsgastens Dag på Frederiksberg Rådhus

Københavnske Soldaterforeningers Samvirke (KSS) samlede tirsdag 9. oktober 2007 godt 200
deltagere til årets arrangement på Frederiksberg Rådhus.
Efter ét minuts stilhed og ’The Last Post’ for de to danske soldater, der nyligt blev dræbt i Afghanistan, indledtes aftenens arrangement i den smukke Rådhushal med faneindvielse.
I juni modtog KSS ny fane af Danmarks-Samfundet, overbragt i Nicolai Kirke i Rønne ved 31.
Nordiske Soldater- & Marineforeningers Stævne på Bornholm.
Forsvarsminister Søren Gade, Chefen for Forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen og
Kastellets
Kommandant,
major Jørgen Kold, slog de
3 søm i, hvorefter forsamlingen afsang 1. vers af
Kongesangen.
På vegne af Frederiksberg
Kommunes
borgmester
bragte fhv. minister, kultur- og biblioteksudvalgsformand Grethe Rostbøll i sin velkomst tankerne tilbage til de 5 onde år under 2. verdenskrig,
med vægt på det sammenhold, der dengang blev skabt i samfundet. Et sammenhold, der også
i dag er væsentligt.
Kvindelige Marineres Musikkorps gav derefter prøver på deres fænomenale kunnen, til stor
fornøjelse for de mange tilhørere.
Forsvarsminister Søren Gade fik herefter ordet. Med hovedvægten på Danmarks internationale engagement, hvor den enkelte soldats
indsats er af uvurderlig betydning, gav ministeren tilhørerne et indblik i den hverdag, der
råder for Forsvarets personel i dag.
Ministeren lagde særlig vægt på vigtigheden
af, at uanset politisk ståsted er det af afgørende betydning, at alle i befolkningen uden
tøven bakker op bag hver enkelt soldat, der
udsendes som følge af politisk beslutning i
vort Folketing. Først da giver det den fulde
mening for de udsendte at være engageret
med livet som indsats så langt fra fædrelandet
i en god sags tjeneste, - og desværre for nogle med den konsekvens, at man må betale den
højeste pris - livet.
Efter pausen, hvor der var rig lejlighed til at
cirkulere og møde både kendte og nye ansig-
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ter, underholdt Danske Livregiment Soldaterforenings Sangkor på fornemmeste vis, og med en
solid portion underfundighed.
Derpå indtog Søværnets Tamburkorps scenen og gav publikum en både flot og velklingende
musikalsk optræden, der
begejstrede alle tilstedeværende.
Aftenens
overraskelse
stod
harmonikaspilleren
Ole Kvist for. Med muntre
og kendte melodier inviteredes publikum til at synge med på udvalgte viser - hyggeligt og med bred appel.
Kvindelige Marineres Musikkorps vendte tilbage med deres lette og smægtende toner, og aftenen afsluttedes med fællessang – ”Skuld gammel venskab rejn forgo”.
En dejlig aften i både officielt og uformelt regi med gode taler og flot underholdning.
Søren Konradsen

Informationsmøde med de regionale samvirker

DSM-Ledergruppen (Danske Soldater- og Marineforeningers Koordinerende Ledergruppe) havde mandag 22. oktober 2007 indkaldt til informationsmøde i Nyborg.
Formanden, Bjarne G. Bagge, kunne byde velkommen til 10 ud af 12 samvirker med 26 fremmødte fra samvirkerne og de 3 værns og Forsvarsbrødrenes ledergrupper.
Under debatten fremgik det, at samvirkerne føler en række forhindringer for at få det lokale
arbejde til at køre. Regimenter og soldaterforeninger nedlægges. Det er blevet sværere at benytte forsvarets etablissementer, og når det lykkes er det dyrt, f.eks. ved anvendelse af skydebaner. Geografien og den nye regionale opdeling kan også skabe problemer, lige som portoens himmelflugt af flere blev set som endnu en hindring for god kommunikation.
Men det fremgik lige så klart, at man rundt omkring ikke blot giver op, men forsøger at være
kreative. Mange samvirker kunne berette om kreative samarbejdsformer med andre foreninger
og Folk & Forsvar. En løsning kunne være at søge nye veje gennem garnisons- eller landsdelsforeninger. En del samvirker er heldige at have gode lokaleforhold. De som ikke har, blev opfordret til at søge at skaffe lokaler, idet gode lokaleforhold betragtes som essentielt for sammenholdet.
Også temaer om, hvad der gøres, når personale i Forsvaret såres eller afgår ved døden ved
tjeneste i udlandet, eller har brug for støtte i anden sammenhæng, var til debat. Det samme
var mulighederne for brug af Forsvarets etablissementer og de høje priser i forbindelse hermed.
Endelig blev muligheden for en fælles Soldatens og Forsvarets Dag berørt.
Fra flere sider opfordredes til samarbejde i så vid udstrækning som muligt, f.eks. med lokale
skytteforeninger, eller internt mellem samvirkerne ved arrangementer, udflugter etc.
Ledergruppens udkast til Soldater- og Marineforeningsbevægelsens beskrevne formål og visioner blev vel modtaget, og kan anvendes lokalt til inspiration og oplæg til samarbejde.
Bjarne G. Bagge rundede af og takkede for en kreativ og værdifuld debat. Positiviteten under
mødet havde bevist vigtigheden af at holde disse møder, for kun ved et enigt stærkt samarbejde kan vi bidrage til styrkelse af forsvarsviljen, værnepligten og på sigt samvirkernes overlevelse og berettigelse.
Steen V. Grubert
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Præsidiemøde 2007
Folk & Forsvars præsidiemøde 2007 blev afviklet i BRFkredit i Lyngby tirsdag 23. oktober.
Mødet fik et fint forløb med et inspirerende indlæg af Forsvarsministeriets nye departementschef Lars Findsen.
Departementschefens orienterede om sin vurdering af den aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske situation og indsatsen i Afghanistan. Der er løbende tilbagemeldinger om
god dansk moral og et generelt godt omdømme i Afghanistan, og det er styrkens egen
vurdering, at udstyr og uddannelse er i orden.
Det menes, at Afghanistan-indsatsen nok vil vare en del år.
Der er god parlamentarisk ro om indsatsen, og der er ikke nogen udløbsdato på mandatet.
Lars Findsen berørte endvidere de aktuelle problemstillinger i Forsvaret omkring disse års
store omstillingsproces og det forhold, at ganske mange officerer og specialister i øjeblikket forlader Forsvaret. Forsvarets ledelse har i øjeblikket kastet en del energi ind for at
vende denne personeludvikling.
Lars Findsen konstaterede, at et oplæg til et nyt politisk forlig om Forsvaret fra 2010 og
fremefter vil tage sin begyndelse inden længe, og han opfordrede Folk & Forsvar til hen
ad vejen at udmelde sine synspunkter herom. Han nævnte muligheden for nedsættelse
af en forsvarskommission.
Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen orienterede på præsidiemødet om Folk &
Forsvars aktuelle opgaver, projektarbejder og indsatsområder.
Temaerne gav en efterfølgende god debat.
Frank E. Andersen benyttede afslutningsvis lejligheden til at takke præsidiemedlemmerne
for god støtte til Folk & Forsvar gennem engagementet i præsidiet.

Kampvogne til Afghanistan
Folketinget besluttede lige før valgets udskrivelse at sende
4 kampvogne til Afghanistan.
Den danske styrke bliver forstærket med en kampvognsdeling. 25 mand og 3 Leopard 2 A5 kampvogne kommer til
at operere sammen med den danske kampgruppe. Den
fjerde kampvogn bliver holdt i reserve.
Danmarks bidrag til NATO’s styrke i Afghanistan kommer
dermed op på ca. 665 mand.
De danske styrker har i de seneste måneder været i hårde
kampe med Taleban, hvor tre danske soldater har mistet livet. Med kampvogne ved sin
Folk & Forsvar nyheder og aktiviteter - læs mere på www.folkogforsvar.dk

side får de danske soldater bedre muligheder for at svare igen, hvis Taleban angriber
dem. Leoparderne rammer mere præcist og har længere rækkevidde end de våben, danskerne i øjeblikket råder over. Kampvognenes stærkere panser og bedre observationsmidler forbedrer også de danske soldaters muligheder overfor Taleban.
Bedre sikkerhed
Ifølge det politiske beslutningsforslag, der godkender kampvognenes indsats i Afghanistan, skal kampvognene styrke operationssikkerhed, handlefrihed og muligheden for
egenbeskyttelse for de danske soldater.
-fko

arrangementer i Folk & Forsvar
05.11.07
Folk & Forsvar i Ringkøbing og Viborg Amtskredse arrangerer debatmøde i Aulum Fritidscenter kl.
18.00. Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen, vil tale om Folk & Forsvars øjeblikkelige status
og fremtid og belyse de indsatsområder, som indgår i handleplanen for 2008 og 2009. Arrangørerne inviterer repræsentanter fra områdets øvrige forsvarspositive foreninger til arrangementet.
08.11.07
Folk & Forsvar i Århus Amtskreds afholder i samarbejde med Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland
temaaften kl. 19.00 i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1. Kriminalkommissær Peter Colmorn,
der er regional chef for Politiets Efterretningstjeneste, vil tale om den globale og nationale terrortrussel.
08.11.07
Folk & Forsvar på Bornholm arrangerer fyraftens- og samvirkemøde i Auditoriet på Almegårds
Kaserne kl. 19.00. Forsvarsstabschefen, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen er gæstetaler over temaer omkring det fremtidige totalforsvar og beredskab.
22.11.07
Bestyrelsesmøde kl. 14.00 i Kastellet.
22.11.07
Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amtskreds arrangerer møde i Auditoriet på Haderslev Kaserne kl.
19.30. Garnisonskommandant, oberst Eigil Schjønning vil orientere om aktuelle forhold i Forsvaret
med hovedvægt på Haderslev Garnison.

Nyt fra omverdenen
Ny formand for A.P. Møller Fonden
Direktør Ove Hornby, der er medlem af Folk & Forsvars Præsidium, forlader ved årsskiftet efter 20 år formandsstolen i ”A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal”.
Fondens nye formand er direktøren for Folketinget Henrik Tvarnø, der oprindelig og gennem mange år var rektor for Syddansk Universitet.

Presseklip
Lad soldaterne om kampen
Major Storrud, der faldt i Afghanistan, var en professionel soldat, der handlede rationelt.
Politikere bør indse, at det ikke er betimeligt at forplumre de faldnes minde ved at søge
at finde fejl i kampens afvikling. De bør i stedet koncentrere sig om at formulere krigens
mål.

Denne velgørende udmelding fra pensioneret generalløjtnant K.G.H. Hillingsø var at læse
i hans kommentar i Berlingske Tidende den 29. oktober, hvor han gik i rette med visse
Folk & Forsvar nyheder og aktiviteter - læs mere på www.folkogforsvar.dk

dele af pressens og nogle politikeres iver for at misbruge den triste begivenhed i Afghanistan.
Kritikerne synes imidlertid ikke at have forstået, at de soldater, der kæmper i Afghanistan og Irak, ikke er værnepligtige, der er tvunget ud i en farlig opgave, som de ikke helt
har uddannelsesmæssig baggrund for at klare, skriver generalen. Det er professionelle,
der er i stand til at løse enhver militær opgave og véd, at de derved til tider sætter livet
på spil. Bliver de såret eller falder, undersøger Forsvaret omstændighederne, ikke så
meget for at placere et ansvar, som for at finde og rette eventuelle fejl til gavn for dem,
der skal kæmpe videre. Kritikerne burde afvente resultatet af disse undersøgelser, før de
klandrer nogen, og – indtil det foreligger - nøjes med at beklage tabene, ihukommende,
at professionelle soldater hader at blive ynket.
Kritikerne har tilsyneladende heller ikke forstået, at en officer er uddannet til at vurdere
situationen under kamp og træffe den beslutning, der såvel løser den stillede opgave,
som på kort og langt sigt stiller hans enhed i den bedst mulige situation.
Politikere bør forstå, at de kun har indsigt til at kommentere krigen, og at de skal overlade det til soldaterne at føre kampen, skriver Hillingsø bl.a.

Trusler mod soldaternes familier

Chikanerende lyde og ukvemsord på arabisk eller engelsk. Det må flere pårørende til udsendte danske soldater lægge øre til, når udlændinge ringer dem op midt om natten.
Formålet er angiveligt at skræmme de danske soldater på internationale opgaver, og
ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste skal problemet tages alvorligt.
- Vi har kendskab til 54 opkald til soldater og deres pårørende. Det er dog langt fra kun
trusler, men det er alle tilfælde, hvor folk har følt behov for at anmelde det, siger presseofficer Lars Küseler og understreger, at der sagtens kan være flere tilfælde, end Forsvaret kender til.
Ritzau

Endnu en irakisk provins overtaget

En lille – men ikke uvæsentlig nyhed er, at Irak nu har overtaget 8 af landets 18 provinser fra koalitionsstyrkerne. Fire et halvt år efter den amerikansk ledede invasion, har den
irakiske regering nu ansvaret for knapt halvdelen af landet. Det drejer sig om den sydlige
Kerbala provins.

Hvordan måler man en sejr?

Hvordan måler man sejr i Afghanistan? – var overskriften på en kronik i Berlingske Tidende 29. oktober. Her skriver Mikkel Vedby Rasmussen, chef for Dansk Institut for Militære Studier og Henrik Breittenbauch, forskningsstipendiat, at det egentlige slag ikke
står på slagmarken, men i genopbygningen. En erkendelse Danmark forlængst har gjort
sig. Danmark fortsætter således sin samtænkningside fra Irak, hvor det gælder om at
have konkrete mål, som efterfølgende kan evalueres.

NRF-styrken fortsætter

NATO´s udrykningsstyrke NRF fortsætter, men ikke på fuld styrke. NATOs forsvarsministre aftalte i sidste uge, at man fortsætter samarbejdet, efter der har været lidt usikkerhed om styrkens fortsatte eksistens.
USA har således meddelt, at man fra 2009 vil stoppe sine bidrag hertil, fordi for få europæiske lande har bakket op om NRF.
Alle NATO-lande er i øjeblikket hårdt spændt for, fordi der også er behov for soldater i
Afghanistan og Kosovo. Derfor har det været svært at nå op på ønskemålet, de 25.000
soldater. NRF-styrker skal være moderne udrustet og højt uddannet, og de enkelte lande
skal tilmelde styrker.
Danmark støtter ideen og fortsætter med at tilmelde soldater til NRF. I 2010 skal Danske
Divisions stab lede NRFs landstyrker.
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Ny masteruddannelse i katastrofehåndtering

Københavns Universitet kan snart tilbyde en Mastergrad i katastrofehåndtering. Med
hjælp fra Forsvarskommandoen og Forsvarsakademiet og et tæt samarbejde med NGOorganisationerne er man tæt på en ministeriel godkendelse fra Videnskabsministeriet.
De første studerende kan efter godkendelse begynde den etårige uddannelse fra september 2008.
Oberstløjtnant Claus Wessel-Tolvig, Forsvarskommandoen, har været med i tilrettelæggelsen af uddannelsen og siger, at kulturforskelle ofte er den største kommunikationsbarriere.

Usikkerhed om NATOs enighed

En udlandskommentar i Berlingske Tidende den 28. oktober stillede spørgsmålstegn ved
NATO-landenes fortsatte engagement. Ikke ret mange af NATOs 26 medlemslande har
således lyst til at stille soldater til Afghanistan. Der er således sket et politisk skred i NATO siden mødet i Washington i 1999.
Denne splitning får stor betydning for Danmark, idet især genopbygningen i Afghanistan
hæmmes af, at flere NATO-lande ikke vil sende tropper til den sydlige Helmandprovins,
men foretrækker den mere rolige nordlige del. Usikkerheden er steget, efter at både Canada og Holland overvejer at trække deres tropper ud af det sydlige Afghanistan.
Holland overvejer således at trække hovedparten af de 1.500 soldater hjem, og Canada,
der har mistet 71 soldater i Afghanistan, overvejer at trække deres 2.000 mand hjem i
2009.

Ny mindelund indviet i Jylland

En ny mindelund for faldne danske soldater blev på FN-dagen indviet ved Rindsholm Kro
nær Viborg. Ved indvielsen var der bred tilslutning fra Forsvaret og soldaterforeningerne
m.fl., herunder De Blå Baretter, hvis afdeling i Viborg har været dynamoen i projektet.
Mindestenen er opstillet i samarbejde med den gamle kro’s ejere. Hvert år på FN-dagen
den 24. oktober vil der blive holdt en højtidelighed i den nye mindelund.

Nyt fra sekretariatet
Kontingentrestance

En del individuelle medlemmer af Folk & Forsvar har forsømt at indbetale medlemskontingentet for 2007.
Sekretariatet har i uge 43 udsendt en venlig reminder bilagt et girokort, og vi håber så,
at problemstillingen løser sig de årets sidste måneder.
I Folk & Forsvar ”kæmper vi” for hvert eneste individuelle medlem. Vi er en almennyttig
organisation, hvortil der knytter sig en række krav, - ikke mindst, at vi har et solidt medlemsmæssigt fundament. Og i disse beregninger kan vi ikke indregne den brede medlemsskare i vore medlemsorganisationer.
Så restanterne skal ikke blive glemt!

Ferielukning i sekretariatet

Folk & Forsvars sekretariat er l u k k e t i perioden tirsdag 27. november – tirsdag 11.
december 2007 incl.
Af samme årsag vil nyhedsbrevet for december blive fremskudt og udsendt sidst i uge
47.
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