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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 2 ”Bedste Kammerater” som delingerne på 
februarholdet 2022 udpegede ved hjemsendelsen i maj.

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!

Deadline næste PROPEL
6/9 ................................................................... 23.59 ........................bladet@propel.dk

Fisketur
27/8 .................................................................. 9.00 ......................................... Karup*)

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

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

Sommertur
20/8 ................................................................ 11.00 ........................LA Kalundborg*)

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. 5 ..................................................
PROPEL nr. 6 ..................................................

 
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

Så har sommeren jf. kalenderen meldt 
sin ankomst og nu venter vi så bare på 
at det gode danske sommervejr også 
følger med. Blæst, byger og regn har 
da selvfølgelig også sin charme, men 
jeg hælder nu mere til solskin og stille 
aftener på terrassen. 
Heldigvis viste vejret sig fra sin 
gode side da Flyvevåbnet afviklede 
Danish Air show på Flyvestation 
Karup den 19. juni og de over 
100.000 fremmødte fik da også i 

rigelig mængder de oplevelser i luften og på jorden som de kom efter 
– glæder mig allerede til næste gang i Skrydstrup, hvor vi efter planen 
også skal se de danske F-35 for første gang.
De fleste af bladets læsere holder jo en velfortjent sommerferie, men 
der er også den hårde kerne i Flyvevåbnets Soldaterforening, der 
stadig sidder og lige skal være færdig med at lægge de sidste brikker 
til sensommerens arrangementer inden de når til ferien. Arne fra 
Jubilæumsudvalget har eksempelvis netop i denne uge udsendt 
invitationer til årets jubilarstævner og måske har I allerede modtaget 
dem når I læser denne klumme.
Som jeg nævnte i min senest klumme her i bladet, er vi i 
Hovedbestyrelsen og ude i afdelingerne i fuld gang med at få 
foreningens årshjul og kalenderen tilbage på sporet igen og vores 
repræsentantskabsmøde den 21. maj i Fredericia var et godt skridt på 
vejen. Der var ganske vist kun forløbet godt seks måneder siden vores 
Corona-afledte repræsentantskabsmøde i oktober 2021, men der 
var nu alligevel rigelig at tale om på mødet. Helge har skrevet et kort 
referat fra mødet som I kan læse andetsteds her i bladet, men jeg vil 
her i klummen fremhæve et par områder.
Budgettet for næste år understøtter vores initiativ om at styrke lokale 
tiltag med lidt ekstra økonomi og generelt gælder, at man ikke skal 
holde sig tilbage med at anmode om yderligere støtte hvis man har et 
godt tiltag, der dels tilgodeser nuværende medlemmer, men som også 
vil kunne styrke synligheden af foreningen og tilføre nye medlemmer.
I sammenhæng med den altid aktuelle snak om tilgang og 
fastholdelse af medlemmer til foreningen, havde vi modtaget et 
godt oplæg fra Bent Aasand fra Als-Sundeved, der redegjorde for 
hvorledes de i lokalafdelingen og ved iværksættelse af forskellige 
analyser ville arbejde mere målrettet med udfordringen.  Jeg synes 
at disse udefrakommende oplæg til drøftelse i Hovedbestyrelse og 
Repræsentantskab altid er meget velkomne, men når de samtidig, som 
dette oplæg, også udgør et godt værktøj som vi alle kunne lære lidt 
af, bliver det bare endnu bedre. Oplægget er hurtigt gennemlæst og 
velegnet til en drøftelse næste gang man har møde, så lad mig derfor 
opfordre foreningens øvrige afdelinger og lokalafdelinger til at række 
ud til Bent og få ham til at sende materialet til jer og måske følge op 
med en lille snak. 
I forbindelse med de obligatoriske valg til bestyrelses- og 
udvalgsposter, og meget godt i tråd med mit afsluttende indlæg i 
seneste klumme, hvor jeg efterlyste nyt blod til området, drøftede 
vi igen hvorledes vi gennem en smule forudseenhed kunne sikre 
overgangen fra afgående til tiltrædende bestyrelses- og udvalgsposter. 
Vores forening er, ligesom så mange andre foreninger, kendetegnet 
ved at det er svært at finde afløsere til disse for foreningen så vigtige 
poster, men det er jo ingen løsning ikke at tale om det. Formanden for 
Effektudvalget, Knud Bisgaard, har i en periode ønsket at blive afløst 

på posten, og der har nu dels meldt sig en interesseret afløser på banen 
og dels har jeg fået en aftale i stand med Ryes kaserne om at få stillet 
lidt plads til rådighed for vores lager, så her ser jeg frem til et positivt 
udfald. 
Som I kan læse i Helges referat, er der ønsker om afløsning på et par 
poster mere og når man nu, ligesom jeg selv, indvilliger i at tage en 
sidste periode, så betyder det ikke, at man næste gang på mødet skal 
til at tage stilling til hvem afløseren kunne være, men derimod, at man 
har perioden fra nu og indtil næste møde til at gøre sit forarbejde og 
derved sikre en smidig overgang mellem fratrædende og tiltrædende 
på posten. En lille omskrivning af den omtalte analysemetode fra 
Bent Aasand vil helt sikkert kunne anvendes her og det er således min 
hensigt at afprøve denne mulighed på Hovedbestyrelsen frem mod 
vores næste møde.

I seneste klumme havde jeg også den fornøjelse at kunne meddele, 
at Flyvevåbnets Soldaterforening havde fået bevilliget en ny 
foreningsfane fra Danmarks-Samfundet og at den muligvis ville 
blive præsenteret på vores repræsentantskabsmøde. Jeg kom med 
denne udmelding, idet jeg havde en telefonisk aftale med Danmarks-
Samfundet om denne overraskelse, og jeg vil nøjes med at konstatere, 
at det forblev en overraskelse, men desværre kun for mig, da fanen 
aldrig dukkede op som aftalt. Som I vil kunne læse andetsteds i 
bladet, fik vi dog med god hjælp fra Bent Jørgensen og Ib Nielsen fra 
Aalborg afdeling – jeg var selv bortrejst i embedsmedfør - den nye 
fane overrakt på Valdemarsdag den 15. juni i Viborg Domkirke, og 
det er vi selvfølgelig rigtigt taknemmelige og glade for. Foreningens 
udtjente fane vil efter aftale med Poul Hjorth fra Karup blive overgivet 
og opbevaret i Gedhus museet ved flyvestation Karup.
I denne uge havde jeg, sammen med Henning Halkjær og Poul 
Hjorth, desuden fornøjelsen af at deltage i et meget positivt og 
konstruktivt formøde med flyvestation Karup. På formødet, som 
skulle lette afviklingen af jubilararrangement den 10. september, fik 
vi en opdatering på den aktuelle sikkerhedssituation. Situationen 
har jo desværre den afledte konsekvens, at mange arrangementer, 
der normalt afholdes på forsvarets etablissementer, er henvist til at 
finde alternative løsninger. Garnisonskommandanten for flyvestation 
Karup, OB Palle Mikkelsen, havde dog netop taget initiativ til 
koordination af fælles retningslinjer på flyvevåbnets tre garnisoner 
vedr. håndtering af traditionsbærende foreninger i en tid med øget 
enkeltforanstaltninger. Initiativet resulterede i at tillade besøg af 
traditionsbærende foreninger og gennemføre aktiviteter, der støtter op 
om flyvevåbnets kultur og seniorliv under skyldig hensyntagen til den 
militære sikkerhedstjeneste - stor tak her fra for dette initiativ. 
Afslutningsvis tager vi den lige en gang til - 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. 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 en rigtig god sommer med fortsat positiv udvikling 
for Flyvevåbnets Soldaterforening – vi ses derude.

Leif G
Landsformand
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Det plejer at ske fredag
På grund af Kr. Himmelfartsdag blev de værnepligtige på hold februar 
2022 hjemsendt allerede om torsdagen den 25. maj.
Næsten halvdelen af de 90, der gennemførte basisuddannelsen, stod 
opstillet i appelgården i uniform, fordi de skulle fortsætte i Forsvaret. 
Usædvanligt mange, og det glædede ledelsen i OSW.

To udvalgte
Under normale forhold vælger et hold værnepligtige hele holdets 
bedste kammerat, men da der stadigvæk var visse Corona restriktioner 
at tage hensyn til, foregik det sociale samvær delingsvis, og derfor 
havde de to delinger valgt hver sin bedste kammerat.

Anerkeendelse fra FSF
Ernst fra PR-udvalget var som sædvanligt til stede for at uddele 
Flyvevåbnets Soldaterforenings belønning til de valgte, - et 
multiværktøj med indgraveret navn og årgang.
Han plejer at oplæse delingens begrundelse for valget, før han afslører, 
hvem hovedpersonen er, men den begrundelse, 1. deling havde 
indsendt betød, at navnet var indlysende, og derfor måtte Ernst ændre 
proceduren.

Der stod:
Fjendbo har ageret som både talsmand for delingen og som 
landstalsmand. 
Med et kæmpe ansvar, langtrukne valggruppemøder og lederevner, 
har Fjendbo formået at være talerør og levet op til de egenskaber man 
forventer af en talsmand. 
Fjendbo har et enormt overskud og en moden objektivitet, især når 
det har drejet sig om menig-brok, interne små-stridigheder og generelt 
praktiske ting. 
Fjendbo er en rigtig guttermand og en rigtig holdkammerat.

Og når nu systemet alligevel var krakeleret, fortsatte Ernst:

2. deling skriver:
Koefoed har gennem hele forløbet været vellidt blandt de resterende i 
delingen, da han altid er hjælpsom, har et godt humør og viser et stort 
overskud. 
Han har formået at få alle til at føle sig velkomne, og som en del af et 
fællesskab. 
Han er altid glad på andres vegne, og taler altid pænt til og om andre i 
delingen. 
Han har et både gammelt og humoristisk sind, som vi i delingen er 
meget taknemmelige for i vores hverdag. 
Han er uden tvivl delingens bedste kammerat.

Præmie til hele holdet
Herefter overrakte PR-formanden præmier og diplomer til Frederik 
Østergaard Fjendbo og Bjarke Lassen Koefoed og sagde så:  
Forneden på diplomerne står der: 
Flyvevåbnets Soldaterforening belønner din eksemplariske væremåde 
med en Leatherman Wingman - også en kammerat for hele livet.

Reklame for foreningen
Jeg er kommet i dag af to årsager, sagde Ernst. 
For at gøre jer opmærksom på Flyvevåbnets Soldaterforening og for at 
uddele foreningens påskønnelse til jeres bedste kammerater.
Foreningens formål er nemlig at vedligeholde forbindelsen 
og kammeratskabet mellem personer, der er, eller har været 
tjenstgørende ved Flyvevåbnet, og for at I kan få kendskab til den, 
får I alle et gratis medlemskab resten af året, hvor I må deltage i de 
aktiviteter, der er omtalt i medlemsbladet PROPEL, som i får tilsendt. 
OSW sender de hjemsendtes adresse til foreningen, men må ikke 
sende den for jer, der bliver i forsvaret. I må selv meddele jeres adresse 
på hjemmesiden, der også hedder propel. Jeg håber I til nytår vil 
fortsætte medlemskabet der kun koster 295 kroner årligt.

Frederik Østergaard Fjendbo Bjarke Lassen Koefoed

Hold februar 2022 hjemsendt - 2 bedste kammerater
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Referat fra Repræsentantskabsmøde på KFUM Soldaterhjem, 
Fredericia, den 21. maj 2022

Deltagere:  
Leif Giebel, Helge Hoff, Henning Halkjær, Poul Hjorth, Lars Farving, 
Kaj Møller, Elly Due, Jens Christian Nielsen, Leif Pedersen, Knud 
Bisgaard, Ernst Kronvold, Bent Jørgensen, Finn Schjoldager.

Afbud: 
Rene Crone, Kai Clausen, Poul Aalborg og Arne Slej

1: Valg af dirigent
Poul Hjorth, Karup, blev valgt som dirigent, som derefter erklærede 
forsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

2. Valg af stemmetællere
Revisor Kaj Møller og forretningsfører Elly Due blev valgt som 
stemmetællere

3. Landsformandens beretning til godkendelse
Landsformanden aflagde sin beretning. Han fremhævede bl.a., at nu er 
vi i gang igen efter et par år med restriktioner og aflysninger.
Der har også været kørt en Forsvarsdebat. I dette spil er formanden og 
foreningen politisk neutrale, men det forhindrer ikke medlemmerne i 
at deltage i debatten.
Det er af stor betydning, at alle giver et bidrag til få gjort opmærksom 
på foreningen virke for at holde på medlemmerne. Som sagt mange 
bække små…
Foreningen har ansøgt om og fået tildelt en ny fane, der vil blive 
overbragt af Danmarks Samfundet ved en ceremoni Valdemarsdag 
i Aalborg. Bent Jørgensen har lovet at tage imod den på vegne af 
Landsforeningen.
Repræsentantskabet var enige om, at den gamle fane pensioneres og 
overdrages til Gedhusmuseet ved FSN Karup repræsenteret ved Poul 
Hjorth.
I forbindelse med Hendes Majestæt Dronningens 50-års jubilæum 
er der forberedelser i gang til efteråret bl.a. med en faneborg i 
Hovedstaden.
Formanden gjorde afslutningsvis opmærksom på, at han 
grundet mangel på timer i døgnet og for mange opgaver i 
hverdagen, havde besluttet ikke at genopstille til valget som 
formand for Flyvevåbnets Soldaterforening.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

4. Orientering fra afdelingerne

Skrydstrup, Leif Pedersen:
Har været et forholdsvis stille år, men fik dog med lidt besvær 
gennemført årets soldaterjubilæum.
Der skal nye aftaler på plads til næste jubilæum bl.a. med, at det bliver 
nemmere at få gæsterne ind på flyvestationen.

Aalborg, Bent Jørgensen (JEN):
Her havde man lidt bøvl med coronaen og måtte flytte datoen for 
jubilæet. 
Man har været nødt til at flytte skydeaktiviteterne fra den gamle bane, 
man har brugt i årtier og over på en anden bane sammen med andre 
brugere. Det ser ud til at det nok skal kunne fungere.
Man har også prøvet at arrangere forskellige gode aktiviteter for 
medlemmerne med bl.a. at holde åben i Flyvestuen og bustur til 
Gedhus. Problemet er, at der melder sig ikke nogen til. Man forsøger 
igen den 7. september med at åbne Flyvestuen og evt. foredrag og 
håber, at der er flere som melder sig til.

Karup, Henning Halkjær:
Har afholdt generalforsamling og en fisketur.
Der var tilmeldt rigtig mange til soldaterjubilæet og det gav en hel 
del problemer med at få det arrangeret og afviklet. Desuden har 
man store problemer med at få deltagerne ind på flyvestationen. 
Landsformanden og bestyrelsen i Karup vil prøve at få arrangeret et 
formøde med ledelsen på flyvestationen for at få dem til at hjælpe med 
arrangementet med soldaterjubilæerne. Det er i Karup, der er flest 
deltagere men også den mest lukkede flyvestation.

Værløse- Jonstrup:
Der var ikke mødt repræsentanter op fra Værløse-Jonstrup, og der var 
ingen orientering derfra.

5: Orientering fra udvalgene

Jubilæumsudvalget, Arne Slej: 
Arne Slej har sendt noget statistik og en beretning. 2021 var en 
udfordring, idet man også havde inviteret årgangene, der var 
forhindret gennem coronatiden. 

Effektudvalget, Knud Bisgaard:
Knud vil gerne afløses, så vi skal finde en ny effektudvalgsformand. 
Det arbejdes der på. Det undersøges, hvor man kan opbevare 
effektlageret. [Efter mødet er der givet tilsagn fra Ryes kaserne 
i Fredericia om at de gerne vil stille de ønskede kvadratmeter til 
rådighed for foreningen. Formanden besøger kasernen på en af turene 
til/fra Sjælland

Skydeudvalget, Finn Schjoldager:
Der var 30 skytter til Landsskydningen. Har investeret i nye skiver og 
opfordre alle til at få gang i skydningerne igen. 

PR-udvalget, PROPEL:
Ser på pressemeddelelser fra Forsvaret om artikler. Opfordrer stadig 
alle til at lave artikler/indslag, da der mangler indlæg til Propel
Har tilpasset sideantal efter indlægsmængden.
Bedste kammerat: Tildelinger af Wingman i 2021 i Karup.

6: Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til 
godkendelse
Elly gennemgik grundigt regnskabet. Kontingentet går lidt ned pga. 
faldende medlemstal. Det fremhæves, at forsikringen kun dækker 
medlemmer og ikke andet hjælp ved f.eks. flystævner mv.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

7: Behandling af kommende års budget, herunder fastsættelse af 
indskud og kontingent.
Elly fremlagde budget for 2022-23.
De gamle printerpatroner afskrives. Bruges ikke mere. 
Lager af effektbeholdningen afskrives og går ud af hovedregnskabet. 
Det opføres som bilag.
Der afsættes ikke penge til aktiviteter ved Airshowet, da erfaringen 
viser, at vi ikke får nye medlemmer den vej.
Kontingentet ændres ikke.
Budgettet og kontingentet blev enstemmigt vedtaget.

8: Deltagerkreds for hhv. Hovedbestyrelsesmøde og 
Repræsentantskab
Der har været tvivl om, hvem der var delegerede til 
repræsentantskabsmødet og til Hovedbestyrelsen samt, hvem tegner 
foreningen udadtil.

§20: Hvem er delegerede til Repræsentantskabsmøder?

§22: Hvem består HB af?

Repræsentantskabsmøde 2022
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Hvem tegner bestyrelserne udadtil?

§22: Foreningen, HB

§11 Afdelingsbestyrelsen

§19: Lokalafdelingsbestyrelsen

Landsnæstformanden (Helge) har lavet forslag til at justere teksten i 
paragrafferne.

Forslag:

§ 20 b: Ingen ændringer af sammensætningen af de delegerede til 
repræsentantskabet.

§22 c: Hovedbestyrelsen består af den af repræsentantskabet valgte 
landsformand, landsnæstformand, afdelingsformændene samt de 
valgte ledere af de stående udvalg. Hovedbestyrelsen kan yderligere 
supplere sig efter behov og forretningsføreren deltager i dens møder.
(her er udeladt de ekstra udpegede fra afdelingerne. HB skal være smalt 
sammensat men også repræsentativt for at kunne varetage den daglige 
drift)

§22 e: Nyt forslag:
Flyvevåbnets Soldaterforening og Hovedbestyrelsen tegnes 
udadtil af Landsformanden, Forretningsføreren samt et 
hovedbestyrelsesmedlem.

§11 g: Nyt forslag
Afdelingsbestyrelsen tegnes udadtil af formanden, kassereren samt et 
bestyrelsesmedlem.

§19 g: Nyt forslag
Lokalafdelingsbestyrelsen tegnes udadtil af formanden, kassereren 
samt et bestyrelsesmedlem.

Forslagene blev alle enstemmigt vedtaget og Helge sørger for 
opdatering af vedtægterne og Håndbogen.

9: Behandling af indkomne forslag
Overrækkelse af erkendtlighed til holdets bedste kammerat (Ernst)
Ernst mener, at der er begrænset effekt ved uddelingen af ”bedste 
kammerat”. Man kunne vælge en ”ung” mand til at repræsentere 
foreningen ved uddelingen, så de unge mennesker bedre kan se 
foreningen være vedkommende. 

Leif Giebel: Det skal være én, der er medlem af foreningen

Bent: Kunne være en pensioneret officer eller Senior Sergent 

Leif og Bent prøver at finde ”emner ”til næste gang. Indtil videre 
supplerer Leif og Ernst hinanden ved de næste uddelinger.

Støtte fra S & O fonden til indkøb af erkendtligheder
Kaj Clausen og Soldaten og Orlogsgastens Fond har støttet FSF 
med 25 multitools (der uddeles til ”bedste kammerat”), busture til 
Stauning samt penge til hjemsendelsesfest for de værnepligtige.
Fonden vil gerne støtte aktiviteter med de menige soldater, så vi skal 
bare finde på noget i indeværende år, da kassen og fonden lukker ned 
ved årets udgang.

10. Valg af Landsformand (på valg)
Da Landsformanden stadigvæk er aktivt på fuld tid med at anskaffe de 
nye fly til Danmark og at det levner alt for lidt tid til foreningsarbejde, 
så vil han gerne afløses. Der er dog ingen, der på nuværende 

tidspunkt kan overtage hans post, så Leif Giebel indvilgede i at tage 
formandsposten KUN for et år mere. 
Repræsentantskabet pålægges at finde en afløser til næste 
repræsentantskabsmøde.

11. Valg af Landsnæstformand (ikke på valg)

12. Valg af Jubilæumsansvarlig (på valg)
Arne Slej tager en periode mere, men vil så afløses til den tid.

13. Valg af redaktør for PROPEL (ikke på valg)

14. Valg af PR-udvalgsformand (ikke på valg)

15. Valg af Skydeudvalgsformand (på valg)
Finn Schjoldager modtog genvalg for en periode mere

16. Valg af Effektudvalgsformand (ikke på valg)

17. Valg af webmaster (på valg)
Ernst Kronvold blev genvalgt

18: Valg på skift af én kritisk revisor – hvert år.)
Poul Hjort blev genvalgt som revisor.

19: Valg af revisorsuppleant – hvert år. 
Erik Mikkelsen modtager genvalg

20: Valg af tre-mands udvalg vedr. ”Jubilæums Trofæet”. Valget 
gælder for ét år
Rene Crone, Arne Slej og Leif Giebel udgør udvalget for 
jubilæumstrofæet, og skal finde en ny modtager til næste år.

21: Valg af arrangør af næste års ordinære 
repræsentantskabsmøde
Aalborg er ansvarlig for næste års repræsentantskabsmøde. Det 
planlægges at afholdes i Fredericia. Datoen sættes ved næste 
Hovedbestyrelsesmøde. Aalborg stiller med en dirigent.

22: Eventuelt:
Henvendelse fra Als-Sundeved vedr. medlemstal: Her har man 
lavet en analyse med lidt statistik over værnepligtige og nedgangen i 
medlemstal i foreningen. God analyse, som vi kan arbejde med.
Leif Giebel: Vi skal være synlige i det små. Vi ser også, at vi er stærke, 
når soldaterne bliver ældre (40-50 år)

Formøde med flyvestationerne forud for soldaterjubilæerne: Leif 
Giebel deltager gerne ved disse formøder for at skabe kontakten. 
Starter i Karup snarest.

Rekrutteringen og godkendelse af nye udvalgsformænd: 
Leif Giebel og udvalgsformand mødes med kandidaten, som 
kommer med til Hovedbestyrelsesmøde og vælges dernæst på 
repræsentantskabsmødet.

Afdækning af ukendte indmeldelsesdatoer/Jubilæer: Elly har sendt 
750 breve ud og 29 er kommet retur med afklaringer. Formanden 
laver diplomer til dem, der har haft jubilæum.

Elly har modtaget 2 VIP-indbydelser til Post Nord Rundt. 
Formanden finder nogle aftagere, evt. som præmier ved nogle lokale 
cykelarrangementer.

Elly har modtaget vores nye mærkater til at klistre på biler 
mv. De delegerede fik hver et eksemplar. Resten fordeles ved 
soldaterjubilæerne, så de virker som reklamer for foreningen

Dirigent    Referent
Poul Hjorth   Helge Hoff
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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

Fisketur 2022
Den 27. August tager vi en tur til Tusaagaard put and take sø som 
ligger tæt på Karup. 
Vi mødes kl. 9.00 hvor foreningen giver en kop kaffe og et rundstykke. 
Tag selv madpakke med, vi medbringer øl og vand til rimelige priser. 
Priser for at fiske: De første 2 timer betaler foreningen.  Derefter er 
prisen for 3 timer 120 kr. og for 4 timer 140 kr.
Af hensyn til rundstykker og kaffe vil vi gerne have jeres tilmelding til 
Henning Halkjær tlf. 97592550 / 25302720 senest den 20. august.
Der står et stort skilt ved vejen lige før Flyvestationen på venstre side 
af vejen.

Mvh Henning Halkjær

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

Sommertur 2022
Lokalafdeling Kalundborgs sommertur går i år til Bjerge Strand, til 
Ingrid og Leif, Eckbohusvej 8, lørdag den 20. august. 
Vi mødes kl. 11.00.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden, senest mandag den 15. 
august til tlf. 23827394.

Pbv.
Ole Jakobsen 

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

Husk:
Vi holder Flyverstuen åben igen 7. september fra kl. 19 – 2130. 
Vi lægger for med et spændende foredrag af tidligere redaktør på 
bladet ”Flyvevåbnet”, Arne Bach Nielsen. 
Efter foredraget er foreningen vært ved en sandwich og en øl/vand. 
Entre kr. 100,- 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. (angiv også, om entreen er indbetalt).

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

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

Jubilæum
Den 22. juni deltog vi med fanen i receptionen ved Aalborg 
Garnisons- og Forsvarsmuseums 20-års jubilæum. Jubilæet blev 
indledt af Aalborg Kanonlaug, der afskød dansk løsen. 
Herefter var der taler af direktør Flemming Larsen, byrådsmedlem 
Dennis Charles Hansen (S), tidligere leder af museet, pensioneret 
oberst Orla Kops, formand for støtteforeningen, Uffe Uhler, der, 
som formand for Danske Soldaterforeningers Landsråd overrakte 
landsrådets gamle fane til museet. Til slut talte dansk-amerikaneren 
Peter Ørum, som havde sponseret 100.000 til etableringen af museet, 
og som årligt fungerer som kustode på museet. 
Direktør Flemming Hansen og byrådsmedlem Dennis Hansen tog 
herefter det første spadestik til museets nye udvikling, en replika af en 
flygtningebarak fra tiden 1945-49.
Til slut var museet vært ved en let anretning.

Skydning
Efter vi er blevet sagt op fra vores oprindelig skydebane under Gl. 
Lindholm Skole, er vi i gang med at planlægge at blive etableret 
sammen med de øvrige soldaterforeninger sammen med Lindholm 
Sports Skytte Klub, som holder til på en anden skydebane under 
skolen. Nye våbenskabe er indkøbt af kommunen og leveret. Der 
udestår pt. formel godkendelse fra Politiet. Men håbet er stadig, at 
vi kommer i gang igen i begyndelsen af oktober. Mere herom i næste 
blad og på hjemmeside og Facebook.

5. maj Ib Nielsen lægger krans ved flyvergravene på Vadum Kirkegård

Vellykket udflugt
25. juni havde afdelingen arrangeret udflugt for konstabelgruppen 
ved Air Transport Wing, en udflugt, som var gjort muligt med støtte 
fra Soldatens og Orlogsgastens Fond. Turen gik til Hanstholm 
Bunkermuseum, efterfulgt af frokost på Café Hawgus i Klitmøller.
Elleve konstabler tog imod tilbuddet, to måtte melde afbud pga. 
sygdom. Der var afgang fra flyvestationen kl. 0830, og vi var retur 
kl. 16 efter en fin tur i flot vejr. Både museum og restaurant får vores 
varmeste anbefalinger.

ATW konstabelgruppe på tur
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Valdemarsdag fik Flyvevåbnets 
Soldaterforening overrakt en ny fane. 
Det skete ved en smuk flagceremoni i Viborg 
Domkirke, hvor domprovst Thomas Frank 
forestod gudstjenesten. 
Ved ceremonien deltog cirka 15 faner, der 
lyste godt op i den imponerende kirke.
I landsformandens fravær modtog formanden 
for Aalborg afdeling, Bent Jørgensen, samt Ib 
Nielsen, Aalborg, fanen, der blev overrakt af 
formanden for Danmarks-Samfundets Viborg 
afdeling, Jens Saabye. 

Ved overrækkelsen læste domprovsten 
følgende vers over fanen:
”Kamp må der til
Skal livet gro,
Ej kamp blot for dagligt brød
Men kamp for frihed i liv og tro,
Thi evig stilstand er død”.
Efter gudstjenesten blev der marcheret 
gennem byen til Ungdomshuset i Gravene, 
hvor Danmarks-Samfundet var vært ved en 
kop aftenkaffe.
En tak skal i øvrigt lyde til Thomas og 
Christina fra Hjemmeværnet for støtte før og 
efter ceremonien.

Af Bent Jørgensen, Aalborg afdeling

Flyvevåbnets Soldaterforening fik ny fane

Domprovst Thomas Frank læser over den nye FSF-foreningsfane Foto: Arne Bach Nielsen

Marchen gennem Viborg med den nye, flotte fane som nummer to i paraden
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Flyvende ambulancer er bedre for soldaten
Af Forsvarets Sanitetskommando og Air Transport Wing - 23. juni 2022 - Kl. 14.00

Forsvarets Intensive Care Air Transportation Team sikrer, at skadede, syge og sårede soldater, der bliver skadet i tjenesten, kan komme sikkert 
hjem til Danmark. I mandags rykkede evakueringsteamet ud igen.

Forsvarets ambulance lastes på transportflyet Hercules C-130J. Foto: Forsvaret

”Det er egentlig et påfund med omkring 30 år på bagen, men det 
virker stadig,” sådan starter ledende overlæge Kasper Winther, da han 
skal beskrive, hvordan Forsvaret evakuerer personel, som det skete 
mandag morgen i denne uge. Her satte Forsvarets flyvende ambulance 
kurs mod Færøerne for at evakuere en soldat, der var blevet skadet 
under tjeneste.
 
Klokken var 09.00 mandag morgen, da en af Flyvevåbnets ambulancer 
rullede ombord på en Hercules C130J hos Air Transport Wing 
i Aalborg. Ambulancen var bemandet af to flight medics, en 
anæstesisygeplejerske og en anæstesilæge. Et såkaldt Medical Crew.
 
”Vores tre ambulancer indeholder udstyr og medicin, man normalt 
kun finder på en regulær intensiv- eller operationsstue på sygehuset. I 
kombination med vores personel af reserven, der til dagligt arbejder i 
det civile sundhedsvæsen, kan vi løse stort set alle slags evakueringer – 
til lands og i luften,” fortæller Kasper Winther.
Luftevakuering i Forsvaret udføres af ICATT, der står for Intensive 
Care Air Transportation Team. Medical Crew bemandes af 
ambulancereddere, sygeplejersker og læger, der er tilknyttet ICATT-
reserve. De melder sig frivilligt, når en soldat er syg eller såret og skal 
luftevakueres hjem til Danmark.
 
”Vores Medical Crew kan evakuere patienter på forskellige platforme 
– for eksempel i flyene Challenger CL-604 eller Hercules C130J 
– enten i patientmodul, ambulance eller direkte i lastrummet. 
Platformen vælges ud fra patientens behov og operative hensyn,” siger 
Kasper Winther.

Mandagens luftevakuering blev løst med en ambulance i lastrummet 
på transportflyet Hercules C130J.
”Under en normal luftevakuering udsættes patientens krop for mange 
typer stress - for eksempel lavt tryk, nedsat ilttilbud, vibrationer 
og støj. Dette kan forværre patientens tilstand betydeligt. Ved at 
placere patienten inde i en ambulance under flyvningen, nedsættes 
vibrationer og støj, der kan nemt gives ilttilskud og arbejdsforholdene 
er bedre end i lastrummet,” fortæller Kasper Winther og fortsætter:
 
”Hertil kommer at vi undgår omladninger af patienten og skiftende 
sundhedsfaglige behandlere, idet vi selv står for ambulancetransporten 
til og fra flyet. Det giver en sammenhængende behandlingskæde og er 
meget bedre for patienten.”
 
Der er plads til to ambulancer i lastrummet på en Hercules C130J, og 
lastning og fastsurring tager ikke mange minutter.
 
Det var dog også udfordringer i forbindelse med missionen i mandags.
 
”Mandagens luftevakuering var faktisk blevet udskudt flere gange, 
blandt andet pga. dårlige vejrforhold på Færøerne, men da vi 
endelig kom af sted gik missionen glat, og patienten er nu hjemme 
i god behold. Selvom vi også støtter med at arrangere civile 
luftevakueringer, så er det nu mest tilfredsstillende, når vi selv kan 
hente en kollega, der er blevet syg eller såret i tjenesten,” slutter 
Kasper Winther.
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Faktaboks
Siden 1992 har forsvarets luftevakueringsenhed evakueret cirka 450 
patienter

Intensive Care Air Transportation Team, ICATT, udfører aktuelt 
2-4 missioner per år og rådgiver desuden i forbindelse med civile 
evakueringer af soldater.

Medical Crew på Forsvarets Intensive Care Air Transportation Team på vej du for at hente en skadet soldat hjem fra Færøerne.

Ambulancen var bemandet af to flight medics, en anæstesisygeplejerske og en anæstesilæge.

Der er 5 fastansatte i ICATT og tilknyttet cirka 40 ambulancereddere, 
sygeplejersker og læger ved reserven.

ICATT er hjemhørende på Air Transport Wing i Aalborg og har et 
beredskab på 48 timer.
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Dagen før

Efter i årevis at have overværet adskillige 
AirShows, valgte jeg at lægge billet ind på 
Spotterdagen lørdag til AirShow 2022 af to 
årsager, - udsigten til trafikkaos og regnvejr.

Jeg var heldig at få billet nr. 201 af 250, og 
mødte knap en time før der blev åbnet kl. 10.

Der var kø. 
Næsten alle fly-nørderne havde fotogrej i 
en stor rygsæk, der hver og én omhyggeligt 
blev undersøgt af forsvarets ypperste 
sprængstofeksperter, bombehundene. 
Derefter skulle vi aflevere foto-id, pas 
eller kørekort, og blev så kørt i bus til 
tilskuerområdet. 
En del af søndagens opvisningsprogram 
skulle lige have en sidste afpudsning, men 
skyerne hang lavt, så der gik en times tid, 
før Helikopterwing kom i luften med hele 
menageriet. Kort efter gav en græsk F-16 et 
flot show, og så blev man klar over, at det var 
på høje tid at udskifte høreapparaterne med 
de udleverede høreværn. 

Herover: tilskuerarealet lørdag - herunder samme sted søndag ifølge Flyvevåbnets Youtube-side

Selv om træningen til showet langt fra var 
afsluttet, blev vi kl. 15 kørt over til område 
Nord, hvor de fly, vi havde set i luften, 
stod parkeret til fotografering. Blandt dem 
den garanteret mest fotograferede danske 
F-16 – Dannebrog – som fik sin fotorekord 
yderligere forøget væsentligt.
I bussen til Nord sad jeg ved siden af en 
fly-nørd fra Belgien, der ikke så noget 
mærkværdigt i at flyve fra Belgien via Kastrup 
til Karup for at overvære et AirShow. 
På bilparkeringspladsen stod der S, D, 
NL, N, B eller PL på anslået hver fjerde 
nummerplade, og der har sikkert været endnu 
flere ikke-danske, jeg har overset.
Kl. 16 var festen forbi, og manden bag, 
SSG John var godt tilfreds med forløbet. 
Han arbejder normalt i OSW med 
udsendelsesmissioner, men har i nogle 
måneder haft AirShow og især spotterdagen 
som sidebeskæftigelse. 
Der havde været nogle afbud, men vi nåede 
da op på 220 deltagere, sagde han. 

Flynørder med kameraer, der hver især koster spidsen af en jetager, skyder ”Dannebrog”s show.

Fin forplejning
Flyvevåbnet tilbød lækre sandwichs, muffins 
og flaskevand til spotterne, men det var der 
knap nok tid til at nyde, fordi der var aktivitet 
i luften næsten uafbrudt. 
Når der af og til var lidt stilhed, kunne man 
høre lærkernes sang, når de lettede fra deres 
reder langs startbanen, og der var også mange 
guldsmede og sommerfugle, der lavede deres 
egne flotte flyveopvisninger. 
De små kræ må jo have vænnet sig til larmen.

John tilbød os de tiloversblevne sandwichs 
til hjemturen, og det var der en hrl del, der 
benyttede sig af.
Jeg skrev denne beretning søndag mens 
flyshowet fandt sted, og når jeg ind imellem 
zappede over på Flyvevåbnets YouTube 
side, kunne jeg se, at vejret ikke blev helt så 
modbydeligt som spået, men tilskuertallet og 
bilkøerne så ud til at slå nye rekorder.

Ernst Kronvold Frederiksen

Dannebrog hviler ud efter indsatsen Det samme gør den grafittimalede belgier Det græske fly bruger coronamundbind endnu

SSG John

Af sikkerheds-
hensyn bruges 
kun fornavn 
når  ansatte
ved FLV 
citeres.
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Minder fra tiden i Flyvevåbnets Signaltjeneste
Af Bent Jørgensen

Som ”bette knejt” i Vendsyssel var jeg opsat 
på, at jeg ville være pilot, når ”jeg blev stor”. 
Jeg skriver med vilje ikke ”pilot, når jeg bliver 
voksen”, da jeg senere har fundet ud af, at man 
ikke kan være begge dele på en gang! 
Min bror kom hjem fra ungdomsskole med 
en folder, der hed ”Konstabel i Flyvevåbnet”, 
og da jeg var begyndt at bruge briller, vidste 
jeg, at pilot blev jeg nok ikke, men der var en 
omtale af flyvende telegrafist, med et billede 
af en, jeg senere lærte at kende som Kaj 
”Mordbrænder” i en C-47. Jeg bestemte mig 
for, at det var da det jeg skulle være.

I foråret 1974 bestod jeg optagelsesprøverne 
i Jonstrup og fik at vide, at Flyvevåbnet havde 
standset uddannelsen som telegrafist, så jeg 
kunne blive fjernskriveroperatør i stedet. 
Ja ja, jeg havde jo besluttet, at det var i 
Flyvevåbnet, jeg skulle være, så sådan blev 
det. Egentlig skulle man være fyldt 17 inden 
man kunne begynde, men rekrutteringen ville 
give mig en dispensation, så jeg begyndte på 
konstabelskolen (FLKS) 15. august 1974, 10 
dage før min 17-års fødselsdag. 
Allerede første dag blev der pillet ved mine 
forventninger. I brochuren stod der, at der 
var ”fri uniform”, hvilket min teenager-hjerne 
havde opfattet som ”man går i, hvad man har 
lyst til”. Det var imidlertid ikke Flyvevåbnets 
opfattelse, så kunne man jo lære udenad, 
at det betød, at man ikke skulle betale for 
uniformen.
Som instruktører havde vi seniorsergenterne 
Richard Lundt og E.R. Olesen (”Lange 
Ole”), eller som Lundt konsekvent kaldte 
ham, ”Bette Ole”. 
Lederen af signaluddannelsen var Ø.R. 
Andersen, så vidt jeg husker, premierløjtnant 
på det tidspunkt. Uddannelsen omfattede 
foruden det militære naturligvis blindskrift, 
fjernskriverprocedurer (ACP127) og 
radioprocedurer (ACP125). Foruden de 
faglige fag, var der også engelskundervisning, 
eller rettere amerikansk-undervisning, 
eftersom det foregik i sproglaboratorium med 
”American Language Course”. 

Den 1. april 1975 skulle klassen til FTK  for 
at komme en måned i On The Job Training 
(OJT). Da vi ankom med bussen til Kølvrå 
om aftenen, havde vi svært ved at komme 
gennem vagten. Ikke så meget fordi vi blev 
lagt hindringer i vej, men fordi der i vagtburet 
sad en OVERSERGENT. Sådan en kendte 
vi jo kun fra den militære uddannelse, og 
sådan en kunne man ikke henvende sig til 
om noget så simpelt som at finde vej. Nå, vi 
tog os mod til, og blev budt indenfor og blev 
indkvarteret. Næste formiddag fandt vi vej 
til FTK, hvor vi kom ind under LD Træning, 

Leo Lyhnes og LD Admin, Kirsten Thornvigs 
beskyttende vinger. Under OJT gjorde vi 
tjeneste på signalkontoret og i relæcentret, 
”Relay”. Om aftenen blev konstabelmessen 
jævnligt frekventeret.

Den 1. maj blev vi udnævnt til konstabler 
og blev samtidig fordelt på vores fremtidige 
tjenestesteder, For mit vedkommende blev 
det Skrydstrup. Jeg husker ikke, hvem der 
på det tidspunkt var signalofficer, men Ld 
Telekom var Niels Nielsen, og som leder af 
signalkontoret residerede seniorsergent N.C. 
Jensen (”NC” eller ”Mikkel”), som med sin 
trofaste pibe en gang i mellem ”gemte” sig på 
radiostationen, og lod nøglen ”gnistre”. Jeg 
kom senere på vagthold med PD (Preben 
Dalsgaard), Jes Knutzen og Børge (Hansen, 
så vidt jeg husker).
Fjernskriversignalerne blev udskrevet på en 
papirrulle med tre lag, en hvid forside med 
gul og rød kopi. Jeg husker en dag, hvor 
Børge stod og viftede med en gul kopi, og 
spurgte mig, om jeg havde set originalen. 
Det fløj ud af mig: ”Han sidder ude bag sit 
skrivebord”. Det viste sig, at ”Mikkel” godt 
kunne råbe højt.
Som signaloperatør skulle jeg også kunne 
betjene flyvestationens omstillingsbord, og 
fik en uges kursus hos de tre telefondamer. 
Under oplæringen skulle jeg naturligvis også 
lære at foretage opkald på forlangende fra 
en af lokaltelefonerne. Telefonisten sagde, at 
jeg bare skulle ringe til (06) 741400 (mener 
jeg, det var). Jeg sagde, at jeg da ikke bare 
kunne ringe til et tilfældigt nummer, og fik at 
vide, at det var en telefonsvarer, så det skete 
der ikke noget ved. Det var ganske rigtigt 
en telefonsvarer. Til en massageklinik med 
en beskrivelse af de forskellige ”ydelser”. 
Jeg er overbevist om, at jeg ville kunne have 
gemt mig i en kasse tomater uden at blive 
fundet, og ”piger” grinte højlydt. Nå, men 
for træningens skyld (naturligvis) øvede jeg 
mig på at stille nummeret om til ”Mikkel” og 
andre ”ofre” i O-afdelingen.
Efter at have indgået i en trekantbytning 
med bl.a. Niels Voss, kom jeg pr 1. oktober 
1976 tilbage til FTK, og kom på skiftende 
vagthold med bl.a. Villy (”Enkelt-V”) og Ole 
Michaelsen. Som ”controller” læste ”Michael” 
jo altid korrektur på signaler, der var blevet 
afsendt. Fandt han fejl påførte han signalet 
enten ”PIMV” eller ”PISV” afhængig af, 
hvor alvorlig fejlen var. Forkortelserne betød 
”Påtalt i milde vendinger” og ”Påtalt i stærke 
vendinger”.

I 1977, ´78 og ´79 deltog jeg i taktiske 
skydninger (TFW) i Oksbøl som telefonist. 
Det vil sige, at jeg passede de tre sammensatte 
feltomstillingsborde, og formidlede samtaler 
til og fra operationslejren. Det var heller ikke 
kedeligt. Det ”myldrede” jo med jagerfly, og 
det var da også muligt at lave lidt sjov, som 
f.eks. da jeg koblede hærens to feltcentraler 
”Erling” og ”Bruno” sammen og drejede 
håndsvinget. De næste fem minutter 
skændtes de to operatører om hvem, der 
havde ringet op.
Når den amerikanske TACP (Tactical 
Air Control Party) ved Hundborg i Thy 
ringede op til Oksbøl gennem FTK´s 
omstillingsbord mistede vi ofte forbindelsen, 
da det amerikanske udstyr ofte opfattede 
en menneskestemme, som en ringetone 
og sendte derfor selv en tone ud, som fik 
FTK´s udstyr til at afbryde forbindelsen. 
Amerikanerne holdt dog på, at der ikke var 
noget galt med deres udstyr, så fejlen blev 
ved at opstå. Min leder PL P.W. Lassen havde 
hørt, at en brandmand og jeg kunne tale 
”Anders And-sprog”, så under en samtale til 
Hundborg, koblede vi to felttelefoner ind 
over samtalen og talte ”Anders Andsk”. Det fik 
amerikanerne til at benytte et andet udstyr, 
og samtalerne blev ikke igen afbrudt.
I januar 1983 overtog jeg jobbet som leder 
af radiostationen efter Per Ottosen, efter en 
grundig overlevering. De første tre måneder 
kunne jeg ikke høre en ”sk**”, men så lærte 
min ører at sortere knaset fra. Kontakterne 
var med ESK721 C-130 og G-III, for hvem 
de fleste missioner dengang for det meste 
gik nordvest på til Grønland og Færøerne. 
Opgaverne var primært at formidle vejrstof til 
flyene og modtage lastemeldinger den anden 
vej. Jeg lærte hurtigt, at hvis vinden på BGBW 
(Narsarsuaq) var 080 grader, kunne jeg lige 
så godt skaffe vejret for både Søndrestrøm 
(BGSF) og Keflavik (BIKF), for så var der 
sandsynligvis føn på vej.

Konstabelelev 1974

c
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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

Af enkelte episoder, der har sat sig i 
hukommelsen kan nævnes, engang, 
hvor kommunikationen gik helt op i 
”færgemandsprocedure”. SEOS i C-130 
B-680 var på vej til Mestersvig. Jeg havde haft 
kontakt med Mestersvig tidligere på 6730 
via Strike Fleet radioen (sender 10KW), 
hvor jeg havde benyttet sender/modtager 
i Vestnorge. Jeg havde kontakt med 680 på 
samme frekvens på flyvevåbnets H1000 
transmitter (1KW), indtil han kom ”ud på 
skippet”, hvor han ikke kunne høre mig. Jeg 
greb mikrofonen fra den ”store” sender og 
spurgte, om det var bedre på den. Der gik 
et øjeblik, inden SEOS kom tilbage med 
bemærkningen: ”Jeg skal lige ned og samle 
min modtager op fra gulvet”. – Jeg kunne 
næsten se for mig, hvordan han trissede ned 
af trappen.
Senere kom Udenrigsministeriets 
radiostation ”København” op på frekvensen 
og begyndte at kalde Mestersvig. (Lederen af 
UMN radio var gammel 721-telegrafist). Da 
de havde fået kontakt, spurgte han, hvordan 
vejret var på Mestersvig, som svarede: ”Det 
ved jeg ikke – der er så tåget, at jeg ikke kan 
se det”.
En anden episode var da en formation F-16 
med en G-III som SAR-cover fløj direkte 
hjem fra Søndrestrøm til Skrydstrup uden 
optankning. De skulle have landet både på 
Keflavik og Macrihanish i Skotland, men 

havde fået en rigtig god vind fra agten.
En tredje var da en C-130 var i Nigeria med 
nødhjælp, hvor flyet stod i Vestafrika og 
ventede på overflyvningstilladelse. Vi havde 
lånt en frekvens af Udenrigsministeriet, og 
jeg havde kontakt med John Lau, som stod 
udenfor flyet, hvor han kommenterede på 
forhandlingerne med de lokale myndigheder. 
Midt i en sætning mistede vi forbindelsen, 
som første kom tilbage en times tid senere. 

Det viste sig, at man krævede betaling for 
strøm straks, og slukkede for strømvognen. 
Først da besætningen havde tømt lommerne 
for kontanter, kunne der komme strøm på 
flyet igen.
Den første august 1987 kom jeg til ESK721 
som flyradiooperatør, men det er en anden 
historie, som vi ”maybe kan take in another 
afsnit”, som De Nattergale ville udtrykke det.

Signalklassen 0874-29X20 med E.R. Olesen på højre fløj og forfatteren ved siden af.
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90 år   
15. oktober 2530/1952  Erik Lindahl Jensen, Sneppevej 22 B, 8723 Løsning
   

85 år   
08. oktober 361086/1958  Preben Presmann, Herlev Hovedgade 76, 1. th., 2730 Herlev
26. oktober 326264/1957  Bent H. H. Nielsen, Bredgade 35, Feldborg, 7540 Haderup
   

80 år   
16. september AUG 1961  Erwin Bennetzen, Kløvervej 11, 6500 Vojens
24. september 593883/1963  Preben John Kuta, Jels Søndergade 31, 6630 Rødding
03. oktober 593034/1963  Henning Koudal Maul, Lykkensdalsvej 95, 8220 Brabrand
22. oktober 553163/1962  Arne Larsen, Dørkenvej 17, Dørken, 7323 Give
   

75 år   
14. september 7717391967  Kristian Georg Stephensen, Jens Søndergårds Vej 9, 3. 302, 7620 Lemvig
27. september MAJ 1969  Jens Tøndborg Lauridsen, Dalgasvej 18, Frederiks, 7470 Karup J
07. oktober AUG 1970  Ole Fosdam, Rugvænget 8, 4520 Svinninge
22. oktober 813346/19687  Poul Erik Christiansen, Ingerslevs Boulevard 26, 4. tv., 8000 Århus C
26. oktober 814954/1968  Asbjørn Herluf Juul Nordam, Humlevej 25, 7800 Skive
   

70 år   
12. september NOV 1972  Leif Gjerløv Jensen, Granvej 2, Vemmedrup, 4632 Bjæverkov
13. september AUG 1972  Henning Raaby Olsen, Tammerisvej 21, 8240 Risskov
16. september MAJ 1971  Torben Johansen, Odensevej 40, 4700 Næstved
19. september AUG 1972  Kenneth Kuchler, Adelgade 7, 5400 Bogense
20. september NOV 1973  Christian Herold, Håbetsvej 2, 8700 Horsens
26. september MAJ 1970  Flemming Laubert Andersen, Husmandsvejen 45, Nybølle, 4913 Horslunde
17. oktober NOV 1972  Niels Kristian Højriis Jensen, Per Kirkebys Vej 30, 7430 Ikast
19. oktober MAJ 1979  Peter Staehr, Hasselbakken 19, 3460 Birkerød
   

65 år   
02. september MAJ 1980  Torben Bøgh Hansen, Akacievej 32, Fløng, 2640 Hedehusene
14. september AUG 1977  Per Wittenhoff, Husmandsalleen 22, 5884 Gudme
25. september AUG 1978  Eric Morten Andersen, Klovborgvej 5, 2650 Hvidovre
05. oktober AUG 1980  Kim Hansen, Tvendagervej 13, 2750 Ballerup
08. oktober AUG 1978  Finn Christensen, Ibsensvej 22, 2630 Taastrup
   

60 år   
05. september   Benny Birch Lysgaard, Marsvej 2, 8970 Havndal
20. september AUG 1982  Kim Olesen, Rolighedsvej 48, 9400 Nørresundby
23. september NOV 1981  Jan Kofoed Nielsen, Hedegaardsvej 34, 2300 København S
27. september MAJ 1983  Jess Mose Larsen, Tritonvej 40, 9210 Aalborg SØ
   

50 år   
06. oktober FEB 1992  Jan Birk Johnsen, Jørgensgård 18, 2. tv., 6200 Aabenraa
10. oktober NOV 1992  Kent Dinnesen, Augustvænget 41, Bramdrupdam, 6000 Kolding

Tillykke til FSF-fødselarer i september og oktober 2022
OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL
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www.propel.dk  - Facebook.com/flyversoldater - E-mail: fsf@propel.dk

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.


