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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Danmark har fortsat opgaver i Irak!
I skrivende stund er de sidste
danske soldater på vej ud af Irak
efter en periode med tømning og
nedbrydning af lejre. Ansvaret for
området er overdraget til englænderne, og blandt
andet pressens behandling af både hele operationen og især af nedtrapningen gør det naturligt at
gøre en slags status.
Danmark gik ind i krigen, fordi vi mente det rigtigt, at det internationale samfund ikke burde
acceptere en mand som Saddam Hussein og hans
diktatoriske magtapparat. Mange har siden kloget
i, om det var en fornuftig beslutning. Mange politikere synes at have brugt klogerierne mere til
indenrigspolitiske formål end til egentlig langsigtet vurdering af konsekvenserne for såvel Irak
som for Danmark.
Mange af os har nok savnet en lidt mere nuanceret behandling af hele forløbet fra pressens side,
end vi har fået. Når man dykker ned i Forsvarets
egne åbne kilder, her ikke mindst en række vidneudsagn fra deltagende soldater på alle niveauer, er der det ene eksempel efter det andet, der
bekræfter ikke kun, at vore soldater gjorde en
forskel, men at danskere igen har vist verden, at
vi kan noget med at hjælpe andre på en vej mod
et bedre liv, end de havde.
Pressen synes det er mere relevant, at en tolk
mener, at det går til, når vi forsvinder (englænderne er der jo endnu, og de er vel ikke de ringeste arvtagere til et dansk ansvarsområde!), end
at prøve at informere den danske befolkning om
alle de gode resultater, vore soldater har opnået
gennem fire års tilstedeværelse i Basra området.
I det hele taget har vel mange af os savnet en
mere klar og ubetinget støtte til vore soldater-

kammerater, der gennem disse fire år dels satte
livet på spil – og for otte af dem ofrede det, og
dels netop gjorde den store forskel, som pressen
ikke har været så flittig til at fortælle om. For vi
skal alle bakke soldaterne op, når de er ude i
mission, det er jo i sidste instans os, der har
sendt dem ud.
Og midt i alt dette skulle vi så opleve en kvindelig folketingskandidat vise sit sande ansigt ved at
tilkendegive et synspunkt, som der fra flere politiske holds side heldigvis er ønsket prøvet for sit
eventuelle landsforræderiske indhold.
Vi er mange, der har svært ved at forstå, at noget parti kan se en god dansk folketingsmand
m/k i hende, og vi føler os overbevist om, at hun
er meget bevidst om, at en udtalelse som den
hun nys har leveret om danske soldater som
legale mål, ikke ville kunne lade sig gøre dér hvor
hun stammer fra.
Til gengæld er vi stolte over at leve i et frit og
demokratisk samfund, hvor den salgs udtalelser
og holdninger bearbejdes med argumentationer
og vælgerdom, så stik imod mine normale principper om ikke at være partipolitisk, så vil jeg
appellere til alle: Stem aldrig på hende eller det
parti, der finder det opportunt at opstille hende
(ikke at jeg tror, at ret mange af mine almindelige læsere ville gøre det under nogen omstændigheder).
Men tilbage til Irak. Vi forlader jo ikke på nogen
måde Irak. Vi har fortsat stabsfunktioner, vi har
fortsat instruktører på den af NATO ledede uddannelsesinstitution for Den Irakiske Hær, og vi
er på vej til at sende et helikopterdetachement
ned for at støtte englænderne. Så vi er i højeste
grad fortsat med til at søge at bringe Irak på
benene (også selv om helikopterne ikke har de
panserværnsraketter med, som de blev købt
med, og som ville være fremragende til at bruge
som præcisionsvåben, så man undgår mest muligt af den såkaldte ”Colateral Damage”).
Og husk! Vi er der på invitation af landets demokratisk valgte regering.
Fortsat god sommer.
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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.

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
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.
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.

Med sang på læben …
Det er ikke just den store nyhed i et nyhedsbrev at beskrive og uddele roser til et sangkor, der er fyldt 88
år!
Men de mere end 200 nordiske soldaterkammerater og gæster, der deltog i Nordisk Stævnes afsluttende
festmiddag i juni på Bornholm, er givetvis alle enige i, at det var en oplevelse at se og lytte til Danske
Livregiments Soldaterforenings Sangkor.

Foto: Sven-Erik Bolt Magnussen

Det er åbenbart for alle, at de hygger sig internt, de gutter! Og det afspejler sig klart på deres sangpræstationer. Foran disse hærdebrede soldaterkammerater står deres lille top-engagerede dirigent Pia. Hendes udstråling er helt øjensynlig en stor del af drivkraften. Og vel er korets gennemsnitsalder høj. Hårets
grænser har også flyttet sig over år. Det samme har livremmenes huller …. Men synge, det kan de!
På Bornholm var kreeret fædrelandskærlige sange til vore nordiske gæster. Den gik rent ind. De brave
nordmænds øje blev blanke, da sangkoret gav deres version af ”Når fjordene blåner”.
@
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Bag dette fortræffelige sangkor aner man jo også en fortid i soldaterforeningerne. Dyb kammeratskab og
virketrang blandt gamle soldater lå bag, da man i april 1919 stiftede sangkoret. Det var det gode medlem
Louis Berendt, der på foreningens generalforsamling i 1919 foreslog, at man forsøgte at oprette et sangkor. Og det har siden vist sig muligt at fastholde engagementet og sikre den løbende tilgang gennem alle
årene. Dyb respekt for det!
Som soldaterforeningens formand, Freddy Leisten, udtrykte det ved korets 85 års jubilæum:
” … I øvrigt meget interessant at tænke på, at man i 1919 – 5 år før nogen fik tanken at oprette et skyttelaug, fik ideen med, at medlemmerne skulle synge, før de skulle skyde! – Det ene udelukker jo ikke det
andet, og når man læser om de slesvigske krige, var det altid med sang på læben, at man drog i felten”.
At opleve Danske Livregiments Soldaterforenings Sangkor i dag bringer selvsagt tanken frem: Ville det i
nutidens soldaterforeningsbevægelse være muligt at oprette et sådant sangkor? Næppe. Tiden og engagementet er et andet i dag. Og spørgsmålet til soldaterforeningsbevægelsen i dag retter sig nok så meget
på, hvad en soldaterforening ”kan gøre for mig” frem for, hvad ”jeg kan gøre for soldaterforeningen”.
De gamle gutter af 1. Regiment mødes og sangtræner ca. 40 gange årligt! Og hertil kommer så deres
udadvendte præstationer. De synger ved jubilarstævner, sangaftener, julekoncerter, Soldatens Dag – og
mange andre steder. Flotte præstationer med repertoirer tilpasset lejligheden.
Dette med ”lejligheden” oplevede vi på Bornholm. De højtidelige sange, de sjove sange, og de muntre
festviser – delvis i flot samvirke med Hjemmeværnets Musik- og Tamburkorps Roskilde.
En ypperlig indsats. Tak for jeres medvirken – og ”god sangstemme” fremover.
Og fra Danske Soldaterforeningers Landsraad skal der lyde en stor tak til Danske Livregiments Soldaterforenings bestyrelse for det ”sponsorat” det var at lade sangkoret tage turen til Bornholm til det 31. Nordiske Stævne.

*
Video og fotos fra Nordisk Stævne …
Ved det 31. Nordiske Stævne i juni på
Bornholm blev Sven-Erik Bolt Magnussen
udpeget som stævnefotograf. Og han var
flittig med kamera og videooptager, og en
større fotosamling er resultatet. Samlingen
er
suppleret
med
fotos
fra
flere
soldaterkammerater, der var stævnedeltagere.
Efter
stævnet
har
Sven-Erik
måttet
gennemleve et hospitalsophold, men i sin
rekreationsperiode har han været flittig, og
hans arbejde har nu resulteret i, at Landsrådet kan tilbyde:

DVD med video og CD med fotos
Såvel DVD’en som CD’en kan erhverves for kr. 100,00 pr. stk. Beløbet dækker fremstillingsprisen til skiver og kassette samt porto- og emballage. – Et godt tilbud!
DVD’en og/eller CD’en kan erhverves på følgende måde:
Overfør aktuelt beløb via PC-bank til bankkonto: 3283 – 4802 845 367 – eller til Landsrådets girokonto 01 8070 644,
eller send en check direkte til Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup.
I alle tilfælde:

Skriv tydeligt dit navn og adresse, og anfør ligeledes tydeligt, hvad
du ønsker leveret.
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Aktivitetsoversigt

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

17. august
28. august

Militærpolitiforeningen i Danmark
Danske Soldaterforeningers Landsraad

MP-Træf – Trelde Næs
Præsidiemøde på Slipshavn

Sept.

1. sept.
1. sept.
8. sept.
9. sept.
21. sept.
22. sept.
22. sept.
22. sept.
22. sept.

Militærpolitiforeningen i Danmark
Danske Dragonforeningers Sammenslutning
Telegraf-Regimenternes Soldaterforening
Intendanturforeningen
De Blå Baretter
DANILOG – Sjæl. Trænreg. Soldaterforening
Danske Gardehusarforeninger
Sjællandske Livregiments Soldaterforening
Hærens Tekniske Korps Soldaterforening

Jubilarstævne på Aalborg Kaserner
Jubilarstævne på Holstebro Kaserne
Jubilarstævne på Ryes Kaserne Fredericia
Landsstyrelsesmøde i Aalborg
Repræsentantskabsmøde
Jubilarstævne på Vordingborg Kaserne
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
HTKS Træf Svendborg + Langeland

Brev til Landsrådet
Der dumper jævnligt breve ind til Landsrådet – nogle meget formelle, andre måske lidt sure og negative.
Men der ankommer også breve fra afsendere, hvorom man ved, at i dette brev står der tekst boblende af
venlighed og livsglæde såvel på som mellem linierne!
Breve af sidstnævnte art fryder. Det kender vi sikkert alle.
Og således har jeres landsrådssekretær det, når der indimellem ankommer brev fra den stovte formand
fra De Allieredes Danske Vaabenfæller + allehånde andet engagement.
Hædersmanden Ib Snoer skrev her i sommer fra sin østlige bastion i Rødvig:

… Det fortælles, at Christian X under krigen havde en af de samtaler med en repræsentant
for besættelsesmagten, som var uundgåelige i den herskende situation. Samtalen skulle have
fundet sted kort tid efter et af kongens mindre uheld på den daglige ridetur. Germaneren
formodes at have fremsat et forslag til yderligere styrkelse af båndene mellem Danmark og
det stortyske rige, hvortil kongen svarede, at det var benet, han havde slået – og ikke hovedet.
Naturligvis er det en skrøne beregnet på at styrke moralen.
Imidlertid skulle jeg hamre tøjrpæle ned i forhaven, 3 stk. anbragt som hjørner i en kvadrat,
i hvis midte den i Kina bestilte og senere pr. skib fragtede kopi af en kriger fra terrakottahæren i Xian nu står.
Statuen blev midlertidigt fastholdt med barduner. Ved pæl nr. 4 tog jeg mig ikke i agt for
den som følge af alder og briller manglende evne til at beregne afstand fra min position skråt
for emnet med det resultat, at megahammeren smuttede – og ramte mig på venstre skinneben. I over en uge har jeg nu humpet rundt, men lægen påstår, at der ikke er brækket noget, og at smerten nok skal forsvinde i løbet af et års tid.
Men nu tilbage til sagen. Min kære hustru fremhæver, at jeg har slået hovedet flere gange,
og dette fænomen er skyld i skandalen med benet.
I øvrigt er kinamanden af generalklassen, og jeg forlanger, at forbipasserende hilser.
Den unge dame, som jeg råbte an, sagde, at hun havde skam sagt hej til mig, men jeg foreholdt hende, at det slet ikke var det, sagen drejede sig om. Hun så på mig, som om hun nærede mistro til min åndelige habitus.
Jeg kommer til at tænke på den lille episode, fordi vi ved det netop afviklede nordiske stævne hilste tilbørligt i mange tilfælde og ved mange lejligheder, uden at nogen af os følte os
særligt tossede af den grund. At der også blev sagt ”hej” og tilsvarende uformelle genkendelsesord, siger sig selv, og det er en af de årsager, der efter min mening gør soldaterforeningerne til noget enestående. Kombinationen af højtidelig alvor og løssluppen glæde er måske
nok kendt i andre kredse, men i soldaterforeningerne er det udtryk for en livsform, som ingen kan tage fra os …
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2007 - projekterne udvikler sig
Folk & Forsvar iværksatte i starten af året en række projekter efter forarbejde og tilrettelæggelse i de sidste måneder af 2006.
Efter udpegning af projektkoordinatorer gik arbejdet i gang i løbet af foråret. Flere projektgrupper er kommet fint fra start, og status og udvikling vil være hovedtemaet, når Folk & Forsvars bestyrelse afvikler et 2-dages bestyrelsesseminar i september.
Et par af projekterne er mere indadvendte og retter sig mod organisationens regionale opdeling efter amternes nedlæggelse, samt medlemshvervning – begge områder vigtige dele relateret til Folk & Forsvars fremtidssikring.
De mere udadvendte projekter omhandler udvikling og status i det gældende forsvarsforlig
samt – nok så vigtigt – oplæg til indholdet i et nyt forsvarsforlig i 2009, herunder en fastholdelse af den værnepligt, som har udviklet sig så positivt i det hidtidige forløb af det gældende
forsvarsforlig.
Dansk forsvar gennemfører i disse år den største strukturomlægning i nyere tid, og ikke
mindst på denne baggrund forekommer en såkaldt ”midtvejsevaluering” overordentlig interessant. Udvikler Forsvaret sig, som det politisk var forudset?
Indholdet af den netop offentliggjorte rapport vedrørende evalueringen af værnepligtsordningen har været positiv læsning, og i Folk & Forsvars bestyrelse er der bred enighed om at søge
værnepligtsordningen fastholdt, men også udviklet i form af en værnepligt ”som samfundspligt”, ligesom det synes oplagt, at vi bør søge at få flere kvinder ind i Forsvaret.
I et særskilt projektarbejde sætter Folk & Forsvar her i efteråret fokus på virkningen af det
indgåede politiske forlig om Beredskabet og de muligheder, som denne aftale skaber.

Samarbejde med Analysegruppen Epinion

Efter aftale med – og med økonomisk støtte fra – Forsvarsministeriet gennemfører Folk & Forsvar nu i det tidlige efterår et meget spændende pilotprojekt, der har til opgave at udlede,
hvorledes man styrker kommunikationen til de 18-25 årige.
På længere sigt er det overordnede formål med projektet mere generelt at styrke de unges
kendskab til Forsvaret og Forsvarets rolle i samfundet, og projektet vil forhåbentlig kunne bidrage til en egentlig kommunikationsstrategi for målgruppen. Netop den skitserede ungdomsgruppe er meget vigtig, dels i et rekrutteringsperspektiv for Forsvaret, men også som aktive
deltagere i samfundsdebatten om forsvars- og beredskabsmæssige forhold.
Projektet har ekspertbistand fra Analysegruppen Epinion, der her i starten af august forbereder
det egentlige analysearbejde og derefter tager elektronisk og direkte kontakt til en større
gruppe unge mænd og piger mellem 18 og 25 år i erhvervsskolernes ungdomsuddannelser.
Epinion forventes at kunne fremlægge resultatet af undersøgelsen i første halvdel af oktober.
Folk & Forsvar har i projektarbejdet naturligt inddraget organisationens ungdomsafdeling YES
Danmark.
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Flyvevåbnet skal øge sikkerheden i Irak
De sidste danske soldater forlader i disse dage Irak og er via Kuwait på vej tilbage til Danmark, og den danske bataljon lukker og slukker dermed i Irak – og overlader en fortsat dansk
indsats til Flyvevåbnet.
Fra august bliver Flyvevåbnet briternes øjne fra luften, når ca. 50 mand og 4 helikoptere fra
Flyvevåbnet er på mission i Irak.
De danske helikoptere bliver stationeret i det sydøstlige Irak omkring Basra. Detachementets
opgave er at støtte styrkerne i området med observation fra luften. Derved er de med til at
give overblik til de irakiske og britiske styrker, der opererer på landjorden. Observation fra
luften hjælper tropperne på jorden, således at de eksempelvis kan undgå
baghold, og helikopterne er med til at forbedre sikkerheden for styrkerne.
Helikopterbidraget skal være i Irak indtil udgangen af 2007.
Hovedstyrken af Helikopter Detachementet (HELDET) blev sendt til Irak
den 29. juli. Det blev markeret ved en afskedsparade på Flyvestation Karup, hvor familie, venner og Chefen for Flyvevåbnet var til stede. Ved paraden fik HELDET overdraget en fane, og der blev holdt tale af Flyvevåbnets chef, generalmajor Stig Østergaard Nielsen.
____________________________________________________________________________________

Koncerter i Kastellet i August måned
Onsdag 15. august kl. 19.00-20.00
Koncert v/ Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Onsdag 22. august kl. 19.00-2000
Koncert v/ Hjemmeværnets Musikkorps København
Søndag 26. august kl. 10.00-17.00
Walkathon (www.eccowalkathon.com)
Onsdag 29. august kl. 19.00-2000
Koncert v/ Søværnets Tamburkorps
Det er i år 25. år i moderne tid, at Kastels-koncerterne gennemføres.
Der medvirker i 2007 en række danske og udenlandske musikkorps, og også i år indgår den traditionsrige ”Store Tappenstreg” i koncertprogrammet (5. sept.).
Tegning af kirkepladsen i Kastellet: Christian Würgler Hansen

Forsvarets Dag på Kronborg for 31. gang
Arrangementet Forsvarets Dag
på KRONBORG er i år tilrettelagt
søndag 2. september.

Programmet er under planlægning. Nærmere herom i
Folk & Forsvars Nyhedsbrev i
eftersommeren.
Arrangementsudvalgets leder
er:
Jørgen Højlund Brandt,
der kan kontaktes på:
45 86 48 03 eller
jorn@hoejlund-brandt.dk
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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aktivitetsoversigt
16.08.07
Bestyrelsesmøde kl. 14.00 i Kastellet
02.09.07
afvikles "Forsvarets Dag" på KRONBORG under medvirken af Folk & Forsvar i Frederiksborg
Amtskreds. Koordinator for Arrangementsudvalget: Jørn Højlund Brandt, tlf. 45 86 48 03 mail: jorn@hoejlund-brandt.dk
13.09.07
Bestyrelsesseminar - 2-dages - på Beredskabsstyrelsens Højskole i Snekkersten med hovedtemaer: Projektopfølgning 2007, videre strategi for projektudviklingen, planlægning, forberedelse af indsatsområder i 2008 m.v.
13.09.07
Folk & Forsvar på Fyn arrangerer sommerudflugt til Hjemmeværnsskolen SLIPSHAVN. Der er
forinden rundtur på Nyborg Fæstningsanlæg. På Slipshavn orienterer den kommitterede for
Hjemmeværnet, Ulrik Kragh, MF, om "Hjemmeværnet mellem 2 forlig". Efterfølgende er der en
orientering om Nyborg Havns fremtidige anvendelse. Der afsluttes med et spisearrangement
på Ørbæk Kro. Medlemmerne på Fyn tilskrives direkte - tilmelding inden 20. august.

nyheder
Nyt bogprojekt i Folk & Forsvar
I Folk & Forsvar arbejdes der i øjeblikket på udgivelse af en ny bog. Det sker under arbejdstitlen ”De gjorde en forskel”.
Bogprojektet gennemføres i forbindelse med Danmarks igangværende tilbagetrækning af de
militære styrker i Irak.
De 9 Irak-hold har på fornemste vis påtaget sig et arbejde i forbindelse med genopbygning af
Irak. Dette arbejde er – forekommer det – negliseret eller i hvert fald ofte overset af den danske presse, antagelig fordi det ikke rummer de sædvanlige muligheder for sensations- eller
konfliktstof.
Folk & Forsvar føler, at hele dette område – CIMIC-operationerne – fortjener en langt større
offentlig bevågenhed, idet viden og debat om Danmarks fredsbevarende arbejde ofte beskrives
i medierne på en noget unuanceret måde.
Bogen planlægges trykt og udsendt i løbet af efteråret.

Presseklip
Militser står klar i Irak

Når Danmark nu – og senere Storbritannien omkring årsskiftet – trækker sine 5.000 soldater
hjem fra det sydlige Irak, vil området blive overladt til to af Iraks stærkeste militser, Mehdi
Militsen og Badr Korpset. Og de vil uden tvivl fare i struben på hinanden i en blodig magtkamp,
vurderer souschef ved Dansk Institut for Militære Studier, orlogskaptajn Kenneth Buhl, i Berlingske Tidende den 31. juli.
Til gengæld vil den vindende milits, om ikke før så efter de afgørende kampe, formentlig indgå
en alliance med regeringen og dermed sikre sit politiske bagland maksimal indflydelse i det
sydlige Irak, lyder DIMS’ vurdering.
- Det vil i vidt omfang blive dem, der kommer til at slås om magten. Og så bliver det interessant at se, hvordan den irakiske hær vil manøvrere i forhold til dem, siger Kenneth Buhl til
avisen.
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Bedre information om soldaternes succes

Forsvaret vil informere mere effektivt om vore udsendte soldaters succeshistorier.
Men vi har tradition for at være meget nøgterne i de informationer, vi sender ud, siger oberstløjtnant Lennie Fredskov Hansen, der er chef for Forsvarets Kommunikationssekretariat. Selvom der er mange kritiske historier om Forsvaret, er der aldrig uenighed om, at soldaterne generelt har gjort det godt. Vi har ikke tradition i Danmark for at hylde soldaterne, men vi kan
blive bedre til at fortælle de mange positive historier, siger han. Ideen støttes af forsvarsminister Søren Gade, der faktisk mener soldaterne skal hyldes som helte. Det kan eventuelt ske på
en årlig soldaterdag.

Nye bøger

1807 – København i flammer
2. september 1807 klokken 19 faldt de første
bomber over København. Granater, bomber og
raketter fløj i tusindvis ind over indbyggerne.
Natten igennem var himlen oplyst af bombernes og
raketternes ildspor.
Det engelske bombardement af København 2.-5. sep-tember
1807 var verdenshistoriens første civil-bombardement. Det var
også første gang en by blev bombarderet med raketter – det
anslås, at englænderne sendte mere end 14.000 bomber og
raketter ind over byen i løbet af 3 dage. Der var omkring 1600
dræbte og 1000 sårede, mens 305 beboelseshuse blev totalt
ødelagt og ca. 1600 svært beskadiget.
Jan Møller gennemgår baggrunden for bombardementet og
skildrer det uhyggelige drama – bl.a. med citater fra
øjenvidner. Også de mere pudsige beretninger er med:
Universitetsbiblioteket lå på loftet af Trinitatis Kirke, og
personalet holdt under hele bombardementet vagt for at kunne
gribe ind, hvis bogsamlingen skulle blive truet. Det gik
imidlertid over forventning. Et par sprængstykker slog dog ind
gennem et af vinduerne og endte i en reol, som blev ødelagt
sammen med en række bøger. En af bøgerne havde – ironisk
nok – titlen ”Fredens forsvarer”.
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Folk & Forsvars 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.
Nyrevideret formålsparagraf 2007
Redaktion:

Ole Bennekou, generalsekretær
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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