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2 PROPEL

FSF kalenderen
Mød op, når din forening kalder
*) betyder tilmelding nødvendig

PROPEL
udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening.

Medlemsbladet leveres til PostNord senest 6 dage før den første hverdag 
i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. 
Aktuel deadline for stof til næste blad oplyses tydeligt på side 2.

Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF’s 
mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos.
Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, 
samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydnings-
fuldt indhold ikke udelades.

Hjemmesiden www.propel.dk
Aktuelle informationer, f.eks aflysning af arrangementer, der hurtigst muligt ønskes 
indrykket på hjemmesiden, sendes til E-mail adressen: pr@propel.dk

Stof til PROPEL

Tekst
Send din tekstfil vedhæftet en E-mail til bladet@propel.dk 

Billeder

Digitale fotos i JPG-format i højeste opløsning (originaler). 
Vedhæftet en eller flere e-mail til bladet@propel.dk 
Obs! Ved mange fotos brug helst https://wetransfer.com/

Papirbilleder (returneres kun på forlangende) med post til: 
Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Husk at meddele adresseændring
Har du fået ny adresse, så husk at meddele det til forretningsføreren.
Hvis du flytter, videresender postvæsenet automatisk PROPEL til din 
nye adresse, men det sker kun i få måneder.

Derfor
Har vi din rigtige adresse? Er du i tvivl, så kontakt forretningsføreren.

Med venlig hilsen
Elly

Udebliver medlemsbladet
Send en e-mail til Elly Due på fsf@propel.dk

Til alle, der modtager PROPEL

Forsiden: De 3 soldater, der var valgt til ”Bedste kammerat” ved 
hjemsendelsen i november 2021. Omtalen på side 10 var ved en 
utilgivelig fejl faldet ud af februar-nummeret. Jeg beklager dybt. 

Med venlig hilsen Ernst Kronvold Frederiksen

Find seneste nyt her:

PROPEL udkommer kun hver anden måned - (i lige måneder).
Derfor er det en god ide at du holder dig orienteret om aktuelle 
nyheder og arrangementer på følgende hjemmesider:
Landsforeningen:  www.propel.dk Se under Aktuelt
Værløse-Jonstrup:  www.fsfvaer.dk 
Karup:   www.fsfkarup.dk
Aalborg:          facebook.com/Flyvevåbnets-Soldaterforening-Aalborg-Afdeling

Følg FSF på facebook.com/flyversoldater
Her kan du f.eks. efterlyse soldaterkammerater, indlægge billeder o.s.v.

PROPEL denne gang

Skaf et nyt medlem
Scan QR-koden og kom direkte ind 
på formularen på vores hjemmeside, 
hvor du kan tilmelde et nyt medlem.
Prøv det!

DANISH AIR SHOW
19/6 .................................................................. 7.00 ................................... FSN Karup

Deadline næste PROPEL
8/7 ................................................................... 23.59 ........................bladet@propel.dk

Foredrag
7/9 ................................................................... 19.00 ...................................... Aalborg*)

Grillparty
11/6 .....................................................................................................LA Skrydstrup*)
25/6 ................................................................ 14.00 ..................... Værløse-Jonstrup*)

Skydning
1. onsdag i måneden .................................... 19.00 ................................... LA Aalborg

Åben Flyverstue
1. tirsdag i måneden (ikke januar) ............ 19.00 ..................... Værløse-Jonstrup*)
2. onsdag i måneden .................................... 19.00 ............................... LA Aalborg*)

Årgangsjubilæer
10/9 .................................................................. 8.30 ......................................... Karup*)
17/9 .................................................................. 8.00 ..................... Værløse-Jonstrup*)
24/9 .................................................................. 8.45 ................................ Skrydstrup*)
24/9 .................................................................. 9.00 ...................................... Aalborg*)

Deadlines 2022
PROPEL nr. 4 ..................................................
PROPEL nr. 5 ..................................................
PROPEL nr. 6 ..................................................

 
fredag den 8. juli
tirsdag den 6. september
søndag den 6. november

Medlemsartikler til PROPEL er stadig meget velkomne
Meget gerne med relevante fotos vedlagt

Mvh. Ernst

Efterlysning
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Kom til Flyvevåbnets Soldaterforenings årgangsjubilæum 2022

 Årgangene 1942-47-52-57-62-67-72-77-82-87-92-97-02-07-12-17

Invitation – mød op
Flyvevåbnets Soldaterforening inviterer dig til jubilæum
på FSN Aalborg, FSN Karup, FSN Skrydstrup 
og på Foreningscenter Pedersholm i Frederikssund.
Kom og vær sammen med soldaterkammeraterne på en fornøjelig 
måde.

Både Flyvevåbnet og Flyvevåbnets Soldaterforening sætter alle sejl til 
for at gøre din jubilæumsdag festlig og udbytterig, men højdepunktet 
er selvfølgelig mødet med dine gamle kammerater.

Programmet omfatter
- orientering om Flyvevåbnet og flyvestationen i dag
- rundvisning og demonstration af materiel
- jubilæumstegn til 25, 40, 50, 60, 65, 70, 75 og 80 års jubilarer
- morgenmad, middag og kammeratligt samvær

Det officielle program slutter cirka kl. 16.

Alle er velkomne
FSF-medlemmer, som har jubilæum, får en skriftlig invitation, 
men alle er velkomne, jubilarer, ikke-jubilarer, medlemmer, ikke-
medlemmer. 

Hold jer ikke tilbage, ring eller skriv til de gamle kammerater og 
aftal at mødes på jeres gamle tjenestested på jubilæumsdagen.

Deltagergebyr
Pris for medlemmer og deres ledsager er 250 kr.
og for ikke-medlemmer er prisen 425 kr.

Af hensyn til vore værter på flyvestationerne og spisningen er der 
bindende tilmelding, og tilmeldingsfristen SKAL overholdes.
Diætmad kan bestilles ved tilmelding.

Tilmelding og betaling
Bindende tilmelding sker ved at indbetale deltagergebyret 
på netbank til Danske Bank,  reg.nr. 1551 kontonr. 5406749. 

Bekræftelse på tilmelding kan fås ved at sende en mail til jubilar@
propel.dk.

Husk i referencefelt at angive din fødselsdato, og hvor du vil til 
jubilæum ( JON, KAR, SKP eller ALB). 
Evt. ledsageres navn, adresse og fødselsdato skal også angives.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til
jubilæumsudvalgsformand Arne Slej Pedersen, Allerød Have 6, 2. tv., 
3450 Allerød. Tlf. 48 14 04 02. E-mail: Jubilar@propel.dk

eller
forretningsfører Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. 
Tlf. 60 71 14 16. E-mail: fsf@propel.dk 

Adresser og datoer
Karup (KAR)

lørdag den 10. september
Mødested: Herningvej 30, 7470 Karup J 

Propelmessen ved Hovedvagten senest kl. 8.30
Tilmelding senest den 10. august

Skrydstrup (SKP)
lørdag den 24. september

Mødested: Lilholtvej 2, 6500 Vojens 
Cafeteriet FSN Skrydstrup senest kl. 8.45

Tilmelding senest den 24. august

Værløse-Jonstrup ( JON)
lørdag den 17. september

Mødested: Foreningscenter Pedersholm, 
Roskildevej 161, 3600 Frederikssund fra kl. 08.00

Tilmelding senest den 17. august

Aalborg (ALB)
lørdag den 24. september

Mødested: Thisted Landevej 53, 9430 Vadum 
Hovedvagten senest kl. 9.00

Tilmelding senest den 24. august
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Formandens klumme
Af landsformand Leif Giebel

Kære medlemmer af Flyvevåbnets 
Soldaterforening

Foråret har nu endeligt bidt sig fast, 
solen har fået mere magt og de fleste 
af os er nu i gang med de for årstiden 
sædvanlige aktiviteter inde og ude. 

Dette gælder selvfølgelig også I 
Flyvevåbnets Soldaterforening, hvor 
vi forsøger at ryste de sidste rester 
af Corona nedlukningen af os og for 
alvor komme tilbage i sporet med at 
få foreningens sædvanlige aktiviteter 
planlagt og sat på skinner. 

Som jeg anførte i min seneste leder, deltager Flyvevåbnets 
Soldaterforening sammen med øvrige danske soldaterforeninger og 
forsvarets interesseorganisationer også i den aktuelle forsvarsdebat og 
var derfor medunderskriver af et indlæg i Berlingske Dagblad den 29. 
marts. 
Kronikken omhandlede Forsvarets aktuelle status og vores bud på en 
række fokusområder, der burde indgå i den forestående opbygning og 
udmøntning af de 2 % af BNP som Danmark i forhold til NATO har 
forpligtet sig til. 
På det tidspunkt havde jeg ikke troet på, at varigheden af 
Ruslands invasion af Ukraine og omfanget af de utænkelige og 
virkelighedsfjerne overgreb vi er vidne til i diverse medier, ville 
få så vidtrækkende konsekvenser på så mange landes økonomi og 
indbyggeres hverdag som tilfældet aktuelt er. 

I skrivende stund har vi herhjemme afholdt 4. maj arrangementer over 
hele landet og mindet os selv på, hvor vigtigt friheden er for vores 
nationalfølelse og sammenhold – nu sidder vi så og venter på hvilke 
udmeldinger Putin kommer med den 9. maj, hvor man markerer 
Sovjetunionens sejr over Nazityskland under 2. verdenskrig.  Går 
disse udmeldinger den ene eller anden vej – forstærker og forværrer 
de den aktuelle situation eller kommer der indrømmelser, der kan 
løsne lidt op for konfrontationerne og give et fingerpeg om mulige 
løsninger? 

Hvis vi nu lader den alt for spændende situation i omverdenen 
hvile et øjeblik og vender blikket mod vores egen andegård og 
Flyvevåbnets Soldaterforening, ser jeg frem til det kommende 
repræsentantskabsmøde som afholdes den 21. maj i Fredericia. 
På mødet skal vi have drøftet en række vigtige områder som vi 
tog hul på under det seneste Hovedbestyrelsesmøde (se referat i 
seneste nummer af Propel eller hjemmesiden) ligesom vi skal have 
de administrative forhold tilbage på sporet efter de midlertidige 
foranstaltninger vi tog i brug under Corona-krisen. 
Vi skal bl.a. have drøftet initiativer til iværksættelse af flere aktiviteter 
til gavn for jer medlemmer og jeg ved, at flere afdelinger har lagt 
hovedet i blød for at imødekomme dette – Hovedbestyrelsen bakker 
op med den nødvendige økonomi og nu er det så bare op til jer 
medlemmer at tage imod tilbuddene. 
Dette nummer af Propel og min klumme udkommer jo efter 
repræsentantskabsmødet, så I kan ikke nå at komme med gode forslag 
om aktiviteter inden mødet, men jeres forslag er altid velkomne, 
uanset tidspunkt på året.

Måske dukker der en positiv overraskelse op under vores 
repræsentantskabsmøde – og her er jeg lige så spændt som alle andre 
til mødet. Vores ansøgning om fane fra Danmarks-Samfundet er 
blevet godkendt og vores aftaler med Flagfabrikken om udsmykning 
er også på plads, så hvem ved – måske når den at blive færdiglavet og 
måske bliver den afleveret under mødet – kan næsten ikke vente.

I DSM-gruppen afholdt vi møde den 9. marts i Kolding 
Marineforenings lokaler og brugte en del tid på at samle op på og 
afslutte efterslæbet på Corona-tiden og der var rigeligt at tage fat 
på. Fremadrettet drøftede vi bl.a. den indledende planlægning af 
støtte til HMD sommertogt, flagdagen 5. september og ikke mindst 
den udskudte fejring af Hendes Majestæts regeringsjubilæum, der 
afholdes den 10. september – alle samme arrangementer, hvor 
soldaterforeningerne deltager og bidrager til de festlige rammer med 
vores faner. Vi drøftede også de forestående ændringer og nye tiltag 
på veteranområdet og herunder ikke mindst for veteranhjemmene, 
hvilket jeg vil orientere om i min klumme i næste blad.

Den aktuelle sikkerhedssituation har også medført nogle 
indskrænkninger i vores normale adgang til forsvarets etablissementer, 
herunder vores flyvestationer. Jeg har derfor fået aftaler i stand med 
de tre jyske flyvestationer om at afholde formøder i forbindelse med 
planlægning af sensommerens jubilæumsstævner, så vi lokalt kan 
drøfte rammer og vilkår samt gennemføre forventningsafstemning om 
mulig støtte og alternativer til vores arrangementer. 
Et arrangement, hvor der er foretaget de nødvendige 
sikkerhedsmæssige tiltag og derfor kan bydes velkommen til alle 
interesserede, er Danish Air Show den 19. juni 2022 på flyvestation 
Karup. Det er længe siden vi sidst har haft et air show, så mon ikke 
det bliver et tilløbsstykke. Belært af erfaringerne fra seneste Air Show, 
har man på diverse medier denne gang gjort opmærksom på, at der 
vil være udvidede åbningstider for derved at reducere problemer med 
trafikken til og fra arrangementet. 

Jeg har nævnt det et par gange før i mine klummer, men da gode 
ting jo ikke kan gentages for tit, vil jeg afslutningsvis gøre det endnu 
en gang. Går du med en lyst i maven til at gøre en aktiv indsats i 
Flyvevåbnets Soldaterforening ved at bestride en bestyrelses- eller 
udvalgspost i en kortere eller længere periode, så tøv ikke med at give 
lyd fra dig. En af forudsætningerne for at holde foreningen relevant og 
på bølgelængde med udviklingen, er jo afprøvning og implementering 
af nye tanker og ideer. Ikke at der er noget i vejen med de aktuelle 
medlemmer på posterne – de gør det bestemt godt – men måske kan 
nyt blod give det spark bagi, der skal til for til stadighed at flytte sig i 
den rigtige retning.

Da tingene jo stadig går stærkt og planerne justeres hele tiden, skal 
også denne gang lyde en opfordring til at I holder jer opdateret 
om lokale aktiviteter, datoer, tidspunkter og mødesteder og nye 
forholdsregler på foreningens hjemmeside på adressen www.propel.dk
Med ønskerne om et godt forår med fortsat positiv udvikling for 
Flyvevåbnets Soldaterforening – vi ses derude og hvem ved, måske 
allerede til Danish Air Show 2022 den 19. juni på flyvestation Karup.

Leif G.
Landsformand
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Landsskydningsresultater 2015Landsskydning 2022

Herrer individuelt     
Nr. Navn Afdeling Lokalafdeling Point X=10 10er 9er 
1 Peter Mathiesen Skrydstrup Als-Sundeved 190 1   
2 Bent T. Christensen Skrydstrup Vestjysk 177    
3 Niels Jørgen Amorsen Skrydstrup Vestjysk 175    
4 Brian Nielsen Aalborg Aalborg 168 2   
5 Laurids N Pedersen Skrydstrup Vestjysk 140    
        
Herrehold       
  Afdeling Lokalafdeling     
1  Skrydstrup Vestjysk     
Bent T. Christensen, Niels Jørgen Amorsen, Laurids N. Pedersen  492     
       
Herre Veteraner Individuelt       
1 Bent Aasand Skrydstrup Als-Sundeved 192 5   
2 Henning Larsen Skrydstrup Als-Sundeved 187    
3 Gert Rebsdorf Aalborg Aalborg 186    
4 John Andresen Værløse Vær-Jon 184 2   
5 Knud Bisgaard Aalborg Aalborg 184    
6 Ib Folke Nielsen Aalborg Aalborg 183 3   
7 Gert Schmidt Skrydstrup Als-Sundeved 183 2   
8 Harry Sørensen Aalborg Vendsyssel 182 2   
9 Bent Jørgensen Aalborg Aalborg 181 2 7  
10 Per Clausen Værløse Vær-Jon 181 2 6  
11 Svend Jacobsen Skrydstrup Als-Sundeved 181    
12 Søren Eibak Værløse Vær-Jon 179 2   
13 Torben Ek Værløse Vær-Jon 178 1   
14 Torben V. Christensen Skrydstrup Vestjysk 178    
15 Jørn Nielsen Skrydstrup Vestjysk 173 3   
16 Christen Mathiesen Skrydstrup Als-Sundeved 171 1   
17 Finn Schjoldager Aalborg Vendsyssel 170 2   
18 Jørgen Andreasen Værløse Vær-Jon 162    
19 Willy Bondesen Skrydstrup Als-Sundeved 161    
20 Jens Mahler Skrydstrup Vestjysk 160    
21 Chresten Møller Skrydstrup Als-Sundeved 150    
22 Ole Andersen  Værløse Vær-Jon 144    
23 Leon Juvonen Værløse Vær-Jon 140    
 
Herre Veteranhold       
  Afdeling Lokalafdeling     
1  Skrydstrup Als-Sundeved     
Bent Aasand, Henning Larsen, Gert Schmidt   562    
2  Aalborg Aalborg     
Gert Rebsdorf, Knud Bisgaard, Ib Folke Madsen   553    
3  Værløse Vær-Jon     
John Andresen, Per Clausen, Søren Eibak   544    
4  Skrydstrup Als-Sundeved      
Svend Jacobsen, Christen Mathiesen, Willy Bondesen  513    
5  Skrydstrup Vestjysk      
Torben V. Christensen, Jørn Nielsen, Jens Mahler   511    
6  Værløse Vær-Jon     
Torben Ek, Jørgen Andreasen, Ole Andersen   484     
     
Damer Veteraner Individuelt       
1 Lis Yttung Skrydstrup Vestjysk 168    
2 Merethe Schjoldager Aalborg Vendsyssel 164 1   
        
 Tak til de deltagende skytter i forårets landsskydning. Håber på større tilslutning til næste år. Gør det til en lejlighed at mødes med de andre fra 
afdelingerne. De vindende skytter vil snarest få tildelt pokalen, som jeg vil bede om at blive overrakt ved en festlig lejlighed.    
     
        Med venlig hilsen Finn Schjoldager,  fmd. for skydeudvalget
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FSF Aalborg
Formand Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com 

Referat generalforsamling
27. april blev der afholdt generalforsamling i Limfjordssalen. 
Formandens indledte med at uddele 60 års diplom og hæderstegn 
med egeløv til Bent Hansen og 70 års diplom og hæderstegn med 
inskription til Karl Nørgaard Jensen (Karup afdeling).
Formanden begyndte sin beretning med at bede forsamlingen iagttage 
et minuts stilhed for det afdøde medlem, Niels Staun Sørensen, 
indkaldt april 1956.
Det lykkedes at afholde soldaterjubilæum i september med, som altid, 
god støtte fra Air Transport Wing, repræsenteret af CSG Preben S. 
Rasmussen. 
Flere arrangementer er blevet aflyst gennem året på grund af Corona, 
men mon ikke vi er kommet igennem dette nu.
Herefter gik vi over til valgene, hvor der var genvalg på alle poster. 
Bestyrelsen består således af:
Formand  Bent Jørgensen
Næstformand  René Crone, Vendsyssel
Kasserer   Gert Andersen Rebsdorf, Aalborg
Medlemmer Brian Nielsen, Aalborg
  Kjeld Hansen, Vendsyssel
  Knud Larsen, Thy-Mors
Suppleanter: Ib Nielsen, Aalborg
  Finn Schjoldager, Vendsyssel
  Chresten Dybdahl, Thy-Mors

Efter generalforsamlingen var der kammeratligt samvær over et stykke 
franskbrød.

Lørdagen efter blev der uddelt diplomer og hæderstegn således:
60 år Aksel Klemmensen Nielsen
40 år Niels Sidelmann
25 år Per Bang Larsen
25 år Niels Erik Vestertjele
De resterende: Helge J. Hoff, 40 år og Carsten Sørensen, 40 år har fået 
deres diplomer og hæderstegn tilsendt.

Udflugt 
7. maj besøgte fire deltagere Flyvevåbnets Historiske Samling 
(FLYHIS) i Karup, hvor Jørgen Maltvedgaard gav en spændende 
rundvisning og en meget interessant forklaring på FLYHIS arbejde. 
Herefter gik turen over vejen til Gedhus-museet i den gamle Gedhus-
vagt, hvor Palle Christensen viste rundt og fortalte om museet. 
Frokosten blev indtaget på Grønhøj kro, hvor krofatter Gregers 
Laigaard fortalte om kroen og de to museer, Morten Korch-museet og 
museet for en engelsk Lancaster, der styrtede ned i området.

Foredrag
Vi holder Flyverstuen åben igen 7. september fra kl. 19 – 21.30. 
Vi lægger for med et spændende foredrag af tidligere redaktør på 
bladet ”Flyvevåbnet”, Arne Bach Nielsen. Se side 7.
Efter foredraget er foreningen vært ved en sandwich og en øl/vand. 
Entre 100 kr. der kan indbetales på mobile pay 22569252 eller 
bankoverførsel 9001 1400339364 (begge mærket ”Foredrag AB”)
Af hensyn til adgang til flyvestationen er der tilmelding til formanden 
senest 24. august.

Et udvalg af årets jubilarer

70-års jubilaren Karl Nørgaard Jensen

Aksel Klemmensen Nielsen Niels Sidelmann

Per Bang Larsen Niels Erik Vestertjele

Hold dig orienteret
Afdelingen vil gerne forsøge at komme ud til alle medlemmer 
med information om arrangementer. Er du, som et supplement til 
PROPEL og PROPELs hjemmeside, interesseret i at modtage en 
e-mail med informationer og invitationer fra foreningen, bedes du 
sende en mail til formanden på bentjoergensen23@gmail.com.

Mvh
Bent Jørgensen
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Lokalafdeling Aalborg
Formand Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com

Alsang på Gammeltorv i Aalborg den 4. maj

På udflugt til virkeligheden 
Foredrag af fhv. seniorsergent 
Arne Bach Nielsen, baseret på hans 
bog om fire årtier i Flyvevåbnet.

De første 27 år af tjenesten forløb 
ganske fredelige. Heraf udspilledes 
de syv af årene sig på Færøerne. 
Siden lå scenen blandt andet i 
verdens brændpunkter. Og i alt det 
mere bløde derimellem. 
Gennem sin militære karriere 
har han udført opgaver i 20 
forskellige lande. Foredraget, der 
er krydret med billeder, tager 
udgangspunkt i hans egne følelser 
og betragtninger over for de mange 
opgaver, oplevelser og ikke mindst 
muligheder, jobbet tilbød. 
Mange af de rigtigt spændende år forekom ganske fredelige, mens 
andre var direkte dødsensfarlige.
Bogen er skrevet før Talibans overtagelse af Afghanistan og krigen i 
Ukraine. Arne gik på pension i 2015.
Efter foredraget signerer han bogen til eventuelle interesserede.
Pris 200 kroner.

Referat generalforsamling
Den 27. april blev der afholdt generalforsamling med i alt 27 deltagere 
(til både Aalborg afd. og Aalborg lokalafdeling).
Formanden kunne berette, at skydebanen under Gl. Lindholm Skole 
lukker permanent på grund af renovering af skolens ventilationsanlæg. 
Vi skal derfor flytte vores skydninger til en anden … også under Gl. 
Lindholm Skole. Der er endnu ingen afklaring på en løsning.
Herefter gik generalforsamlingen over til valgene, hvor der var genvalg 
på alle poster. Bestyrelsen består herefter af:
Formand  Bent Jørgensen
Kasserer   Gert Andersen Rebsdorf
Medlemmer: Jens Aage Ring Buhelt
  Knud Bisgaard
  Helge Hoff
  Ib Nielsen
  Brian Nielsen
Suppleanter: Bernt Nielsen
  Lars C. Corfixen

Fanen blev luftet
4. maj
Sammen med fem andre soldaterforeninger deltog foreningen med 
fanen 4. maj i ”Alsang” på Gammeltorv i Aalborg med deltagelse 
af Vodskov Pigekor, Jørn Hald på piano og sopran Magrethe 
Smedegaard. Frihedstalen blev holdt af regionsformand Mads 
Duedahl.

5. maj 
deltog foreningen sammen med De Danske Forsvarsbrødre med fanen 
i kransenedlægning ved Arthur Dales grav på Sdr. Kirkegård. Derefter 
gik turen til de engelske flyvergrave på Vadum kirkegård, opstillet 
fanekommando fra Air Transport Wing. 
Der blev nedlagt kranse fra Flyvevåbnet, De Danske Forsvarsbrødre 
og Flyvevåbnets Soldaterforening. 
Efter ceremonien var der mindehøjtidelighed i Vadum Kirke ved 
sognepræst Thomas Bastholm Søvndal. Derefter var Air Transport 
Wing vært ved en kop formiddagskaffe.

6. maj 
deltog fanen i højtidelighed ved mindestenen i Lundby Krat, hvor Eric 
Lionel Germain styrtede ned med sin Mustang jager efter en luftkamp 
over Aalborgs flyvepladser 6. maj 1944 under en day-ranger mission.

Mvh
Bent Jørgensen

FSF Karup
Formand Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev
Tlf. 97 59 25 50, Mobil 25 30 27 20
E-mail: halkjaer.durup@gmail.com – www.fsfkarup.dk

Årets korteste generalforsamlingsreferat
Her er lidt fra vores generalforsamling den 23. februar.  
Den var hurtigst overstået,
Alle blev genvalgt så bestyrelsen er den samme.

Med venlig hilsen 
Henning Halkjær

Jubilarer Karup 2022

Fra venstre Jens Peter Jensen, Herning, 70-års Jubilæum, 
Tage Madsen, Ulfborg , 50-års jubilæum, 
Henrik Støvring Jensen, Randers, 40-års jubilæum
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FSF Værløse-Jonstrup
Formand Kaj Flemming Clausen
Ved Store Dyrehave 40 st.tv. 3400 Hillerød
Tlf. 26 13 27 91, E-mail:  kaicl@webspeed.dk - www.fsfvaer.dk

Jubilarer Værløse-Jonstrup 2022

Referat fra generalforsamling 
tirsdag den 22. februar i Soldaterstuen på Pedersholm i Frederikssund.

Formand Kaj Clausen bød velkommen og forestod valg af dirigent og 
stemmetællere:
Poul Aalborg blev dirigent og stemmetællere blev Henning Møller og 
Leon Juvonen.
Dirigenten konstaterede mødet rettidigt varslet og beslutningsdygtigt.
Formanden aflagde sin årsberetning som blev godkendt uden 
bemærkninger .
Kasserer Per Clausen var sygemeldt. Kaj Clausen fremlagde det 
udleverede reviderede regnskab, som blev godkendt efter et par 
spørgsmål fra salen.
Der var ikke indkommet nogle forslag.
Der var lidt småsnak under Eventuelt, herefter blev der uddelt 
medlemskabsmedaljer til de fremmødte medlemmer, øvrige jubilarer 
vil efter ønske få deres medalje tilsendt.

Følgende medlemmer fik medaljer:
25 år 
Thomas Bengdikt Frank, Henning Møller og Niels Erik Petersen.
40 år 
Gert Jensen, Per Nielsen og Niels Erik Petersen.
50 år 
Poul Jørgensen, Ole Sørensen, Jens P.K. Larsen og Niels Erik Petersen.
60 år 
Ole Andersen og Kjell Larsen.

Formanden og dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede 
Generalforsamlingen 2022. Mødet sluttede med 3 stk. smørrebrød 
med dertil hørende drikkevarer, kaffe og småkager.

Referent: Bestyrelsesmedlem Søren Eibak.

Efter valget til bestyrelsen ser den således ud:
Formand   Kaj Clausen.
Næstformand   Poul Aalborg.
Bestyrelsesmedlemmer  Ole Andersen og Søren Eibak.
Bestyrelsessuppleanter  Jørgen Andreasen og Torben Ek.
Hovedbestyrelsen   Kaj Clausen.
Repræsentantskabet  Poul Aalborg.
Kritisk revisor   Anker Andersen.
Kritisk revisorsuppleant  Finn Sølvbjerg Hansen.

Årsberetning Værløse – Jonstrup afdeling 2021 – 2022
Året startede med den årlige Nytårssamling på Pedersholm, hvor vi 
traditionen tro ønsker hinanden godt nytår.
Lokalafdeling Kalundborg, søger trofast om et tilskud til deres 
generalforsamling, de har trods alt stadig nogle former for aktivitet.
Afdelingens generalforsamling 2021 blev afholdt den 14. august.
Vores Fane har været i flittigt brugt ved forskellige arrangementer, 
heraf kan nævnes: den 4. maj i Frederikssund og Ullerød kirke i 
Hillerød, Våbenstilstandsdagen samt DADVs Store Kransetur.
Herfra skal lyde en stor tak til fanebærere og faneløjtnanter som 
trofast stiller op når der kaldes på dem.
Afdelingen er medlem i KSS – Københavnske Soldaterforeningers 
Samvirke og er repræsenteret i bestyrelsen. Afdelingens medlemmer 
har derfor adgang til de arrangementer der udbydes derfra.
Afdelingen deltager sammen med Københavns Pionerforening i FSFs
Landsskydning. Dette foregår i DGI Byen.
Årets Soldaterjubilæum blev afholdt i starten af september hvor ca. 45
jubilarer var mødt op, ca. kl. 10 kørte vi til den gamle flyvestation hvor 
der var rundvisning i HG 2 og vi sluttede med at uddele årgangsnåle 
inden vi kørte tilbage til Pedersholm hvor der var frokost og kaffe.
En stor tak skal lyde til alle der har lagt arbejde i at vi skal have en god 
og aktiv afdeling, samt en stor tak til vores webmaster Kurt for det 
store arbejde han laver for at holde vor hjemmeside opdateret.

Kaj Clausen / Formand
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Lokalafdeling Kalundborg
Formand Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg
Tlf.: 59 50 45 84, Mobil 23 82 73 94
E-mail: oli-jakobsen@ka-net.dk

Lokalafdelingen har afholdt sit årlige generalforsamling fredag den18. 
marts.
Formanden bød velkommen og Nils Dahl blev valgt til dirigent.
Formanden fremlagde i sin beretning, at afdelingen havde 50 års 
jubilæum i 2021, så vi var en tur til Gilleleje Gruppen ved Gilleleje, 
som er et sted med ting fra 2. verdenskrig, bl.a. en ME 110 nat jagerfly 
intakt. Beretningen blev godkendt.
Kassereren fremlagde sit regnskab som også blev godkendt. 

Medlemsartikel
Af Arne Brian Olsen, Ulriksdal 2, 3480, Fredensborg.

Min soldatertid i Flyvevåbnet (1952-1954)
Undertegnede 1928/52 vil hermed fortælle om min tid i Flyvevåbnet, 
som på den tid kun var 2 år gammelt.
Jeg var lige udlært blikkenslagersvend efter 5 års læretid.
Vi var cirka 350 unge mennesker.
Vi fik udleveret nogle gamle hæruniformer, støvler, gamache, kogekar, 
1 stk. gammel engelsk gevær med gravrust i samt 1 bajonet m.m.
Alt lugtede af naftalin.
Så blev vi kørt fra Værløse Flyveplads med tog og færge til 
Oksbøllejren i Jylland.
Vi blev anbragt i nogle gamle tyske barakker uden varme installeret.
Da Flyvevåbnet manglede befalingsmænd, havde man lånt dem fra 
Livgarden.

Det var en hård tur at komme igennem rekruttiden, men vi havde alle 
tiders forplejning madmæssigt, og det holdt os oppe.
Jeg blev efter 2 måneder sendt på køreskole i Værløse for at få kørekort 
til lastbil.
Derefter røg jeg tilbage til Oksbøl igen den sidste måned.
Rekruttiden var overstået.
Vi blev nu sendt til de steder, hvor vi skulle være de sidste 15 måneder. 
Jeg blev sendt til Flyverkommandoen, hvor jeg blev Motorordonnans 
for General Førslev.
Jeg havde en masse interessante oplevelser som ordonnans.
Så blev vi hjemsendt. 
Det var hårdt, da det var som at blive smidt ud hjemmefra.

Men jeg har dog stadig lidt med Flyvevåbnet at gøre, fordi min søn 
Nick, der er oberstløjtnant, under flyvernavnet KIN uddanner 
F-35 piloter i Arizona, USA.

Med venlig hilsen
Arne Brian Olsen

Der var genvalgt til bestyrelsen.
Det blev bestemt at vores sommertur skal gå til Bjerge Strand den 20. 
august.

Derefter gik vi over til de gule ærter med tilbehør, og vi sluttede med 
hjemmelavet is. 
Alt foregik i god ro og orden.

Pbv
Ole Jakobsen
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3 x Bedste Kammerat fra november-hjemsendelse - meget forsinket

Jeg beklager dybt, at denne omtale af august 
2021-holdets hjemsendelse i november ved 
en utilgivelig fejl faldt ud af februarbladet. 
Men som man siger - bedre sent end aldrig.

Ernst Kronvold Frederiksen

Det var en ret kold efterårsdag, men det lod 
soldaterne i appelgården ved FBU i Karup sig 
ikke mærke med. De skulle jo hjemsendes, og 
så har temperaturen ingen betydning.
Flyvevåbnets Soldaterforening deltog som 
sædvanligt for at belønne de 3 soldater, 
delingerne havde valgt som bedste kammerat. 
Coronarestriktionerne forhindrede jo 
stadigvæk det normale sociale samvær på 
holdet, så man ikke kunne vælge kun én 
værnepligtig til den eftertragtede titel.

Ernst fra PR-udvalget sagde 
- I dag er jeg kommet af to årsager. 
Selvfølgelig for at gøre jer opmærksom på at 
Soldaterforeningen eksisterer, men især for at 
belønne dem, som I har udvalgt til den bedste 
kammerat i delingen.

For uanset hvor mange vinkler eller striber 
der er på den blå uniform, er der ingen, 
der kan kommandere jer til at være en god 
kammerat. 
Og slet ikke til at blive den bedste kammerat. 
Det er en egenskab, I har med hjemmefra. 

Sidst jeg var i Karup, var midt i oktober. 
Jeg var med til det årgangsjubilæum, som 
Flyvevåbnets Soldaterforening afholder i 
samarbejde med Flyvestationerne hvert 
efterår, og jeg deltog, fordi det i år er 65 år 
siden, jeg kom ind til Flyvevåbnet.

Emil, 1. deling

En af cheferne her ved OSW holdt tale for de 
150 jubilarer, der var samlet. 
Han sagde, at nogle begivenheder i vores 
tilværelse sætter sig spor, der aldrig 
forsvinder. For jer – sagde han – må tiden i 
Flyvevåbnet have været sådan en begivenhed. 
Ellers var I jo ikke kommet til Karup i dag.

Kammeratskabets store betydning
Obersten nævnte et par ting, som for 
ham personligt havde sat sig spor, og en 
fællesnævner for dem var, at de havde med 
kammeratskab at gøre.

Allerforrest i Flyvevåbnets Soldaterforenings 
vedtægter står der, at foreningens formål er:
- at vedligeholde forbindelsen og 
kammeratskabet mellem personer, der er, 
eller har været tjenstgørende ved 
Flyvevåbnet.

Medlemskab på prøve
For at I kan finde ud af, hvad Flyvevåbnets 
Soldaterforening er for noget, får I alle 
sammen et års gratis medlemskab, hvor I 
får medlemsbladet PROPEL, og hvor I kan 
deltage i de arrangementer, der laves ude i 
afdelingerne.
Når året er gået, koster det kun sølle 295 
kroner om året at fortsætte.
Foreningen får jeres adresse fra OSW, men 
hvis I fortsætter ved Flyvevåbnet, må den 
ikke udleveres. Så må I selv tilmelde jer på 
vores hjemmeside - www.propel.dk

Men nu til det spændende 
– hvem har I valgt som jeres bedste kammerat 
i delingen?
Jeg vil læse jeres rigtig gode begrundelser.

Kristófer, 2. deling Peter, 3. deling

1. deling MG Emil Skov Vanddam
Trods et meget tæt løb, er der én menig, der 
har gjort sige ekstra positivt bemærket.
Hele delingen takker dig for dit altid gode 
humør, som smitter ud til os alle sammen.

2. deling FLKS Kristófer Már Mörtoson
Vores bedste kammerat har fra dag ét udvist 
et enormt overskud. 
Han springer altid til, når der er brug for 
hjælp, som f.eks. når der i felten skal bæres på 
ekstra rygsække eller andet. 
Han er en bomstærk fighter og stopper ikke, 
før han knap nok kan gå. 
Han er altid smilende og i godt humør, og 
besidder en ro og en tålmodighed udover det 
sædvanlige. 
Det er fantastiske egenskaber, som smitter, 
hvilket er guld værd i en presset deling efter 
hårde dage og øvelser. Tak for dig. 
Du er 2. delings velfortjente kammerat! 

3. deling MG Peter Schlütter-Hvelplund
Tredje delings valg er kammeraten, der tager 
initiativ til at hjælpe, og som formår at hjælpe 
sine med-menige effektivt, grundigt og ofte.
Det ses især i hans begivenhedsrige 
torsdagsaftener og -nætter på messen. 
Her er han altid klar på at nedkæmpe fadøl 
jævnfør VOVS, og stiller sin arm til rådighed 
for menige, der ikke selv kan gå.
Han er dog ikke kun en velsignelse socialt. 
Han har altid hjulpet med at gøre alles liv 
lettere i felten. 
Man snakker om en person, der kan få 20 km. 
til at føles som 2 – sådan en person er han. 
Vi i 3. deling kommer til at savne ham.
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19. JUNI
FLYVESTATION KARUP
Portene åbner kl. 07.00

Flyvende del af program
10.00-16.00

Kilde: https://www.forsvaret.dk/da/side/DanishAirShow

Efter en ufrivillig pause på grund af 
Covid-19 genoptager vi nu endelig Danish 
Air Show. Den 19. juni 2022 åbner portene 
til Flyvestation Karup, og inviterer hele 
Danmark indenfor til en dag med masser af 
oplevelser for hele familien. 

Store fly-opvisningshold laver spektakulære 
formationer og kampfly, helikoptere og 
transportfly udfører vilde manøvrer i luften 
og specialoperationsstyrkerne viser, hvilket 
stof de er gjort af.

Når vi holder Danish Air Show gør vi det 
for at vise, hvad vi laver både herhjemme 
og ude i verden, og så håber vi selvfølgelig 
også at kunne inspirere enkelte af jer til et 
spændende liv og job i Flyvevåbnet eller et 
andet sted i Forsvaret.

Hold dig opdateret om showet på: 
www.forsvaret.dk/da/side/DanishAirShow

F-16 Fighting Falcon er Flyvevåbnets 
kampfly. Flyet er et såkaldt multi-role fly, der 
kan fungere som både jager- og bombefly.

F16 Fighting Falcon 
Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret

Som det første flyvevåben i verden 
har RDAF anskaffet el-fly. 

Formålet med flyene er at skaffe indsigt i og 
erfaring med den nye teknologi.

Velis Electro el-fly
Foto: Magnus Terp / Forsvaret

C-130J Hercules er Flyvevåbnets arbejdshest 
og transportfly. Flyet bruges til at flytte både 
mennesker og gods.

C-130J Hercules 
Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste / Forsvaret.

EH101 Merlin er Flyvevåbnets 
redningshelikopter samt helikopter til taktisk 

troppetransport (TTT).
EH101 Merlin

Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste / Forsvaret.

CL-604 Challenger er et mindre passagerfly, 
sommetider benævnt ”business jet”. 
Challenger anvendes dog også til meget andet 
end transport af passagerer.

CL-604 Challenger 
Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste / Forsvaret.

MH-60R Seahawk siden 2017 Flyvevåbnets 
nyeste helikopter. Den opererer fra Søværnets 
inspektionsskibe ved Grønland og Færøerne, 

og udsendes i internationale missioner.
MH-60R Seahawk

Foto: Forsvaret

T-17 er Flyvevåbnets træningsfly, der bruges 
i forbindelse med uddannelse af piloter. 
Flyet anvendes også som observationsfly, 
forbindelsesfly og til trafikovervågning.

Saab T-17 Supporter 
Foto: Steen H. Nielsen / Flyvevåbnets Fototjeneste

Fennec-helikopterne bruges til 
eftersøgningsopgaver og til støtte for 

specialstyrker og politiet.
AS-550 Fennec

Foto: Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret
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For mindre end ét år siden begyndte de første danske F-35 kampfly 
at flyve på Luke Air Force Base i USA, og på knap et år har de fire 
flyvemaskiner nu til sammen fløjet 1.000 timer. Det har været en 
periode med en stejl indlæringskurve, hvor en solid holdindsats har 
ført flyene frem til denne særlige milepæl.

Implementeringen af F-35 skrider fremad, og tidligere på måneden 
rundede de første fire danske flyvemaskiner, der alle er placeret i 
USA, en milepæl. Flåden har nu sammenlagt fløjet 1.000 timer på 
mindre end ét år, og det er dermed fra start lykkedes at gennemføre 
produktionen af flyvetimer som planlagt.
 
Denne milepæl skyldes i særdeleshed den holdpræstation, som 
teknikere, støttepersonel og piloter til sammen har ydet.
 
”At få kampfly i luften handler om samarbejde, hvor mange mennesker 
er involveret. Det er ikke kun piloten, der flyver flyet, der får det til 
at ske, men derimod dem rundt om. Derfor er det også i høj grad 
hele det tekniske og logistiske teams fortjeneste, at vores fire fly 
kontinuerligt har været flyveklare, og derfor har kunnet opnå 1.000 
timers flyvning uden større problemer” fortæller KIN, der er pilot og 
chef for det danske detachement på Luke Air Force Base.

 

De 1.000 timer er nogenlunde ligeligt fordelt på de fire flyvemaskiner, 
hvilket understreger flyenes pålidelighed og støttestrukturens evne til 
at producere det antal flyvetimer, som i sin tid var planlagt.
 
”Vi nyder utrolig godt af at være en del af et 
vedligeholdelsessamarbejde, hvor amerikanske teknikere bidrager 
med støtte og viden. 
Vi kommer selv med mange års erfaring fra F-16, og vi ved, hvordan 
man drifter kampfly. Men F-35 er selvfølgelig anderledes og nyt 
for os, og derfor er det noget særligt, at vi i fællesskab med vores 
samarbejdspartnere kan præstere de første 1.000 flyvetimer sikkert og 
solidt,” fortæller Lars, der er major og logistisk chef for de danske fly 
på Luke Air Force Base.
 
Værdifulde erfaringer
Træningsmiljøet på Luke Air Force Base giver – foruden konkrete 
erfaringer med vedligeholdelse – gode rammer for at skabe et endnu 
stærkere samarbejde med nære allierede. På basen i Arizona ligger det 
danske F-35 detachement side om side med det amerikanske, norske, 
italienske og hollandske flyvevåben, og det giver en helt særlig adgang 
til at erfaringsudveksle, knytte relationer og træne sammen. 

Solid holdindsats fører dansk F-35 flåde til ny milepæl
Pressemeddelelse fra www.forsvaret.dk 22. april, 2022 - Kl. 10.50

Solen går ned over Arizonas bjergrige ørkenlandskab, mens L-001, som var det første F-35 kampfly Danmark modtog, returnerer til sin garageplads – 
også kaldet et ’sun shade’. Foto: Forsvaret
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”Samarbejdet på Luke Air Force Base er unikt og meget gavnligt 
for os. Vi har selvfølgelig været de nye drenge i klassen det seneste 
år, og vi har derfor trukket på de andres erfaringer. Men vi er nu så 
vidt, at vores fly sammenlagt har fløjet 1.000 timer, og vi kan derfor 
for alvor byde ind i partnerskabet med vigtig viden om eksempelvis 
vedligeholdelsesprocedure og optimeringer af antal flyvetimer per 
stel,” fortæller KIN.

Danmark er partnernation i det internationale F-35 program, 
og Forsvaret er derfor en integreret del af såvel udviklingen som 
driften af F-35 kapaciteten. Danmark har totalt indkøbt 27 F-35 fly, 
hvoraf en god håndfuld fremadrettet vil forblive i USA som en del 
af uddannelsesprogrammet. De første fly forventes at ankomme til 
Danmark i efteråret 2023, og de er indkøbt som en erstatning for F-16, 
der har ydet en solid indsats i mere end 40 år.

F-35 Faktaboks
• Danmark har i alt købt 27 F-35 kampfly.
• F-35 kapaciteten får base på Fighter Wing Skrydstrup.
• De første danske F-35 kampfly lander i Danmark til efteråret 2023.

Piloten KIN gør klar til at stige ud af det danske kampfly med halenummeret L-001. Det blev denne flyvemaskine, der fik det samlede antal flyvetimer til 
at overstige 1.000. Foto: Forsvaret

Her ses KIN (tv.) og en amerikansk pilot-kollega, der markerer 
begivenheden, hvor de danske F-35 fly sammenlagt har fløjet 1.000 timer. 
Foto: Forsvaret
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Bliv medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening eller skaf et nyt medlem!

Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF)
er stiftet den 11. april 1940 og er foreningen for nuværende og 
forhenværende tjenstgørende i 

Flyvevåbnet, Flyverhjemmeværnet 
og Tjenestekorpsets ”blå enheder”

FSF’s 4 afdelinger dækker hele Danmark
 FSF Aalborg afdeling dækker Region Nordjylland 
 FSF Karup afdeling dækker Region Midtjylland
 FSF Skrydstrup afdeling dækker Region Syd
 FSF Værløse-Jonstrup afdeling alt øst for Storebælt
Desuden varetager 8 lokalafdelinger den direkte kontakt til 
medlemmerne - driver flyverstuer, arrangerer møder, skydning, 
udflugter, spændende foredrag og andet, som medlemmerne ønsker.

Medlemsbladet PROPEL
udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december.

www.propel.dk 
er foreningens hjemmeside, som løbende ajourføres. 

www. facebook.dk/flyversoldater 
er FSFs side på Facebook, hvor medlemmerne chatter indbyrdes.

Årgangsjubilæer
Hvert år indkalder FSF  og Flyvevåbnet til jubilæer på 
flyvestationerne, hvor gamle kammerater fra tjenestetiden mødes.

Vi vil gerne være mange
Jo flere vi er, jo større vægt har det, når vi som soldaterforening 
deltager i debatten om Forsvarets stilling i det danske samfund.

Ved indmeldelse på kuponen herunder
indbetales et indmelselsesgebyr på 40 kr. samt et års 
medlemskontingent, som er på 295 kr., i alt 335 kr.

Navn: _________________________________________

Adresse: _______________________________________

Postnr: ______ By: _______________________________

Fødselsdato og år: _________________________________

Telefon: ________________ Mobil:___________________

E-mail: ________________________________________

Evt. soldaternr.: ___________________________________

Indkaldelsesdato: _________________________________

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af  
Flyvevåbnets Soldaterforening  - også din forening.

Med venlig hilsen 
Leif Giebel, Landsformand

Den udfyldte kupon indsendes til:
Forretningsfører Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev

Stillingsopslag

Ønskejob ledigt
Hvis du er et af de medlemmer, der har lyst til at gøre 

en overkommelig, frivillig indsats for din forening - Flyvevåbnets Soldaterforening – 

er muligheden nu til stede.

Lederen af effektudvalget ønsker en afløser, og jobbet kan bestrides uanset hvor i Danmark du bor.

Knud har et mindre lager af de effekter, der er illustreret på bagsiden af PROPEL, 

som han distribuerer til medlemmer, der rekvirerer pr. e-mail eller telefon.

Du får sæde i hovedbestyrelsen, der mødes 1-2 gange årligt.

Du kan se en udførlig jobbeskrivelse på www.propel.dk/Håndbogen/afsnit5/side2

For yderligere information: kontakt Knud Bisgaard, Tlf.: 98 24 33 99, E-mail: eff@propel.dk
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95 år   
25. august 790/1947  Arne Karlo Andersen, Rungstedvej 21, Rungsted, 7100 Vejle
   

90 år   
09. juli 286183/1956  Erik Moeslund, Finderupsvej 10, 8643 Ans By
28. august 4580/1953  Bent Kristensen, Jasminvej 16 A, Hornum, 9600 Aars
   

85 år   
26. juli 330941/1957  Jørgen Holsøe, Glaciset 8 A, 2800 Lyngby
31. juli 362902/1958  Villiam Vestergaard Johnsen, Valmuemarken 30, 9690 Fjerritslev
04. august 428618/1959  Jørgen Bech Olesen, Næsset 21, 8660 Skanderborg
05. august 489284/1961  Leif Erik Kilsholm, Park Alle 66, 7600 Struer
   

80 år   
02. juli 553370/1962  Lars Lindhard Finken, Bakkehældet 99, Valløby, 4600 Køge
03. juli 595005/1963  Preben Jacobsen, Søndermarksvej 91, st. tv., 8800 Viborg
03. juli 593056/1963  Hans Henningsen, Landevejen 135, 5883 Oure
09. juli 559458/1962  Gert J. Juster, Ved Voldgraven 10 G, 2610 Rødovre
11. juli 490114/1961  Svenning Leo Sørensen, Skrænten 12, 7600 Struer
15. juli 555007/1962  Jens Christian Nielsen, Vestergaardsvej 29, 6051 Almind
15. juli 451618/1960  Christian Hvidt, De Conincks Vej 21, 2840 Holte 
21. juli 552938/1962  Jim Wiinholt, Teglgårdsvej 326, 3050 Humlebæk
23. juli 491134/1961  Johannes Herman Jensen, Vestervangen 9, Allerup, 4300 Holbæk
11. august 487559/1961  Jens Buhr Jensen, Borrevej 7, Borre, 8850 Bjerringbro
20. august 594314/1963  Pauli Chr. Handberg, Heroldsgade 7, Hasle, 3790 Hasle
   

75 år   
11. juli 812546/1968  Tom Gyde Christensen, Sønderkær 317, 7190 Billund
14. juli 772105/1967  Henning Overgaard Pedersen, Rolighedsvej 7, 5. tv., 1958 Frederiksberg C
25. juli 812454/1968  Karsten Vang Christensen, Skæringvangen 44, 8250 Egå
12. august FEB 1973  Alex Peder Laustsen, Strøbjergvej 10 B, Sigerslevøster, 3600 Frederikssund
20. august MAJ 1969  Niels Frigast Rasmussen, Åvænget 15, 4600 Køge
20. august AUG 1969  Steen Rørby Ebbesen, Lichtenbergsgade 3 A, 2. 4., 8700 Horsens
30. august 621006/1967  Leif Boye Jensen, Grundvigsparken 24, 6400 Sønderborg
   

70 år   
09. august AUG 1972  Svend Møller, Rødkælkevej 2, 7760 Hurup Thy
17. august NOV 1972  Henning Hansen, Peter Svinths Vej 1, 7442 Engesvang
19. august AUG 1972  Jan Aarslev Knudsen, Birkevej 9, 7600 Struer
27. august MAJ 1975  Dan Allan Klysner Jørgensen, Kondrupvej 36, 8970 Havndal
30. august MAJ 1972  Gert Gunnar Nielsen, Brogade 40, 8620 Kjellerup
31. august MAJ 1972  Bjarne Ladevig, Hullebækvej 13, Tingsted, 4800 Nykøbing F
   

65 år   
01. juli FEB 1978  Ulrik Bindzus Hansen, Højsagervej 8, 5884 Gudme
10. juli FEB 1978  Michael Boll Jensen, Bjødstrupvej 63, 2610 Rødovre
17. juli MAJ 1979  Karsten Adsbøl, Højåsen 8, 4230 Skælskør
17. juli AUG 1977  Klaus Jensen, Gårdager 4, 4070 Kirke Hyllinge
18. juli NOV 1989  Lars Erik Andersen, Vestergade 14, Strib, 5500 Middelfart
20. august FEB 1977  Michael Christensen, Møllevej 12, 3630 Jægerspris
22. august FEB 1978  Ole Heidemann Gregersen, Anneksgade 6, 9700 Brønderslev
25. august AUG 1974  Bent Jørgensen, Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
   

60 år   
07. juli FEB 1982  Michael Holtegaard, Solhøjsvej 56, 9210 Aalborg SØ
09. juli AUG 1982  Henrik Nymann Vinther, Bjørnkærvej 6, 8471 Sabro
15. juli MAJ 1982  Kurt Gade Jensen, Kirkevej 36, Handbjerg, 7830 Vinderup
05. august NOV 1982  Michael Petersen, Roustvej 142, Roust, 6818 Årre
14. august SEP 1984  Kim J. Jørgensen, Øster Voldgade 44, 1350 København K
16. august AUG 1980  Erik Jakobsen, Hyldevænget 6, 6560 Sommersted

Tillykke til FSF-fødselarer i juli og august 2022
OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL
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Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe
Ærespræsident: Chefen for Flyverkommandoen Generalmajor Jan Dam

Landsformand 
Næstformand 
Forretningsfører 
Jubilæumsudvalget 
Redaktionsudvalget - Ansv. redaktør 
PR-udvalget (fung)
Skydeudvalget 
Effektudvalget 
Redaktion af PROPEL

Leif Giebel, Blommevej 14, 8800 Viborg, Tlf.: 41 22 99 37, E-mail: LF@propel.dk 
Helge Hoff, Elverhøjen 38, 3600 Frederikssund, - Tlf.: 52 72 32 66, E-mail: LNF@propel.dk 
Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. - Tlf.: 60 71 14 16, E-mail: fsf@propel.dk
Arne Slej, Allerød Have 6, 2. tv., 3450 Allerød, Telefon 48 14 04 02, E-mail: jubilar@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: bladet@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: pr@propel.dk
Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: 98 90 92 02, E-mail: skyd@propel.dk
Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst. - Tlf.: 98 24 33 99, E-mail: eff@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: bladet@propel.dk

Glæd dig selv eller en soldaterkammerat med en FSF-gaveartikel

Blazermærke 40,- kr.

Kaffekrus 45,- kr.

Karaffelsæt i gaveæske 295,- kr.

Keramikkrus 200,- kr.

Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr.

200,- kr.Poloshirt, S,M,L,XL,XXL

Regnjakke, S,M,L,XL,XXL 150,- kr.

Slips 100,- kr.

Slipsenål 65,- kr.

90,- kr.T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL Pilotskjorte, hvid el. blå, S,M,L,XL,XXL 150,- kr.

Pennesæt 75,- kr.

Kan købes i din afdeling eller i Kiosken på www.propel.dk, hvor der er flere varer
Vejledende pris eksklusiv eventuel fragt

Cap, fleksibel 45,- kr. Mulepose, tryk for og bag 50,- kr.

Glas øl, rød, hvid, cognac: 39,- kr. Dram: 15,- kr.


