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2 PROPEL

PROPEL udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening
Medlemsbladet udkommer ultimo januar, marts, maj, juli, september og november. 
Deadline den 6. i udgivelsesmåneden.

Artikler til PROPEL indsendes vedhæftet E-mail til bladet@propel.dk
Tekst som tekstfil (Word).                 Fotos i JPG-format i højeste opløsning.
Obs! Ved større antal fotos: Anvend helst https://wetransfer.com/
Indsendere er ansvarlige for indhold og tilladelse til brug af tekst og fotos.
Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler indsendt uopfordret 
samt til at redigere i indsendt materiale.
Input til hjemmesiden www.propel.dk sendes til E-mail adressen: pr@propel.dk

Her kan du også finde information om
Flyvevåbnets Soldaterforening:
Landsforeningen:  www.propel.dk 
Landsforeningen:  facebook.com/flyversoldater  
Værløse-Jonstrup afdeling: www.fsfvaer.dk 
Karup afdeling:  www.fsfkarup.dk
Aalborg:          facebook.com/Flyvevåbnets-Soldaterforening-Aalborg-Afdeling

Ved adresseændring eller hvis PROPEL udebliver:
Kontakt forretningsfører Elly Due  på fsf@propel.dk

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

Deadline næste PROPEL
6/3 ................................................................... 23.59 ........................bladet@propel.dk

Generalforsamlinger
Se side 3

Kammeratskabsaften
7/2 ................................................................... 19.00 ..................... Værløse-Jonstrup*)
7/3 ................................................................... 19.00 ..................... Værløse-Jonstrup*)

Skydning
1. & 3. torsdag i måneden ........................... 19.00 ................................... LA Aalborg
11/3 -Landsskydning .................................. 10.00 ............................... LA Aalborg*)
6/2 ................................................................... 19.00 .......................... LA Vendsyssel*)
6/3 ................................................................... 19.00 .......................... LA Vendsyssel*)

Åben Flyverstue
1. tirsdag i måneden (ikke januar) ............ 19.00 ..................... Værløse-Jonstrup*)
1/2 ................................................................... 19.00 ............................... LA Aalborg*)
1/3 ................................................................... 19.00 ............................... LA Aalborg*)

80 års jubilæum
26/5 .....................................................................................................................Aalborg

Forsidebilledet
Ved hjemsendelsen den 30. november 2022 blev Pia Møbjerg Hansen 
og Kristian Laursen valgt til de to delingers bedste kammerater

PROPEL nu med lyseblå sider
I en hel del år har PROPELs layout været uændret. Undervejs har det 
affødt kommentarer, der løbende er blevet ført på ”to-do-listen”, og nu 
bruger jeg årsskiftet til at føre nogle af læsernes ønsker ud i livet. 

Tilmelding til arrangementer sker lige her!
Ole J. spørger om foreningens kontaktpersoner kan nævnes i alle 
bladene, også når der ikke er artikler fra afdelingen. Værsågod Ole, de 
er her til højre, og landsledelsen finder du på side 15.

Lyseblåt papir
Jeg husker ikke, hvem der har foreslået det, men flere ser gerne, at stof 
fra afdelingerne skiller sig synligt ud. 
Løsningen er tyvstjålet fra et andet foreningsblad, og derfor trykkes 
afdelingsstof nu i PROPEL på en svagt lyseblå baggrund.

Bagsiden
Er jo noget af det første, man ser, når PROPEL ligger i postkassen. 
Derfor tilegnes den medlemmernes mærkedage - runde fødselsdage.

Ingen genudsendelser
Bladets kolofon og annoncerne for gaveartikler flyttes til næstsidste 
side, og der bringes 10 annoncer i stedet for 15, som så til gengæld 
varierer fra blad til blad for løbende at vise hele kioskens udvalg.

Jeg håber, du synes om ændringerne
Med venlig hilsen Ernst

Kontaktpersoner i afdelinger og lokalafdelinger 
Tilmelding til arrangementer

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

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

Lokalafdeling Vendsyssel
Formand René Crone Frilandsvej 82, 9800 Hjørring
Telefon: 23 26 33 49 
E-mail: crone@has.dk

Lokalafdeling Vendsyssel
Formand Knud Larsen Lupinvej 15, 7700 Thisted
Telefon: 97 92 44 47 / 26 15 44 47 
E-mail: knudogdoris@godmail.dk

FSF Karup
Formand Henning Halkjær Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev
Telefon: 97 59 25 50 / 25 30 27 20
E-mail: halkjaer.durup@gmail.com

FSF Skrydstrup
Formand Leif Pedersen Allégade 14, 3.th., 6100 Haderslev
Telefon: 21 78 29 80
E-mail: leifpedersen@webnetmail.dk

Lokalafdeling Skrydstrup
Formand Lars Høstrup Engvang 6, Jerlev, 7100 Vejle
Telefon: 21 77 61 61
E-mail: larshoest@yahoo.dk

Lokalafdeling Vandel
Formand Jens Chr. Nielsen Vestergårdsvej 29. 6051 Almind
Telefon: 20 90 17 98
E-mail: jensogbirgit@profibermail.dk

Lokalafdeling Vestjysk
Formand Lis Yttung Østerhedevej 19, 6690 Gørding
Telefon: 25 12 12 39
E-mail: lis.yttung@bbsyd.dk

Lokalafdeling Als-Sundeved
Formand Bent Aasand    Vestervang 30. Ulkebøl, 6400 Sønderborg
Telefon: 40 40 03 58
E-mail: bent@aasand.dk

FSF Værløse Jonstrup
Formand Kaj F. Clausen Ved Store Dyrehave 40 st.tv. 3400 Hillerød 
Telefon: 26 13 27 91
E-mail: kaicl@webspeed.dk

Lokalafdeling Kalundborg
Formand Ole. B. Jakobsen Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg
Telefon: 59 50 45 84 / 23 82 73 94
E-mail: oli-jakobsen@ka-net.dk
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Ordinære generalforsamlinger 2023
HUSK tilmelding alle steder

Afdeling Aalborg
Onsdag den 22. februar kl.19.30

Flyverstuen, Bygning 230, kælder, FSN Aalborg
Tilmelding nødvendig senest 18. februar for adgang til FSN

Lokalafdeling Aalborg
Onsdag den 22. februar kl. 19.00

Flyverstuen, Bygning 230, kælder, FSN Aalborg
Tilmelding nødvendig senest 18. februar for adgang til FSN 

Lokalafdeling Thy-Mors
Onsdag den 8. februar kl. 19.30

I Sjørring Idræts og Kulturcenter, Hjørnet 2,7700 Thisted
i Skytteforeningens lokaler i kælderen

Afdeling Skrydstrup
22. februar kl.19.00

Der startes med spisning i cafeteriet kl. 18.00

Lokalafdeling Kalundborg
Fredag den 24. februar kl. 18.00

på Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg.
Tilmelding af hensyn til de billige gule ærter efter mødet 

Lokalafdeling Vendsyssel
Torsdag den 9. februar kl. 19.30

Hos Kjeld Hansen, Blågranvej 21, 9800 Hjørring
Tilmelding til kasserer Kjeld Hansen 40 14 26 32

Afdeling Karup
Tirsdag den 28. februar kl.18.00
På KFUM i Kølvrå med spisning.

Tilmelding senest 21. februar. Pris for ledsagere: 70,- kr.

Lokalafdeling Skrydstrup
Onsdag den 22. februar kl.19.30

Der startes med spisning i cafeteriet kl. 18.00
Generalforsamling kl. 20.00 - Tilmelding senest 14. februar

Lokalafdeling Vandel
Torsdag den 23. februar kl. 19.00

i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel
Tilmelding senest mandag den 20. februar 

Lokalafdeling Als-Sundeved
Torsdag den 23. februar kl. 19.00

I Bøffelkobbelhuset, Dybbøl, Sønderborg

Lokalafdeling Vestjysk
Fredag den 24. februar

Østerhedevej 19, 6690 Gørding
Tilmelding senest torsdag den 16. februar

Afdeling Værløse-Jonstrup
Tirsdag den 21. februar kl.19.00

i Soldaterstuen på Pedersholm i Frederikssund
Tilmelding på mail eller SMS senest torsdag 16. februar

Fra vedtægterne om bestyrelser
§ 10 Afdelingsbestyrelser.
a.   En afdelingsbestyrelse består af minimum fem medlemmer. Formand, 
kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges på afdelingens årlige ordinære 
generalforsamling. 
Formand og kasserer kan ikke være samme person. 
Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år. 
Alle valg gælder for to år, genvalg kan finde sted. 
Får flere kandidater samme antal stemmer, afgøres valget ved lodtrækning.
b.   Efter generalforsamlingen og inden 15. marts afholder bestyrelsen 
konstituerende møde, hvor der vælges næstformand og evt. sekretær. 
Endvidere udpeges et medlem, der sammen med afdelingens formand 
udgør afdelingens repræsentation i foreningens repræsentantskab.

§ 19 Lokalafdelinger. (Uddrag af  vedtægter)
a.   Valg af bestyrelse til en lokalafdeling skal finde sted efter samme 
principper som ved valg af bestyrelse til en afdeling.
f.   Kopi af det godkendte regnskab, beretning og bestyrelsesliste indsendes 
umiddelbart efter generalforsamlingen til afdelingsformanden.

HUSK
Straks efter generalforsamlingen skal afdelingers og lokalafdelingers 
reviderede regskab indsendes til Landsformanden. 
Rettidig indsendelse er betingelsen for udbetaling af afdelingstilskud. 

Straks efter det konstituerende møde skal bestyrelsesliste indsendes 
til landsnæstformanden for revision af håndbogen på www.propel.dk.
Inden 1 måned efter generalforsamlingen skal formandens godkendte 
beretning samt bestyrelseslisten indsendes til landsformanden.

Fra vedtægterne om generalforsamlinger 
§ 14 Afdelingens ordinære generalforsamling.
a.   Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen 
af februar måned. Landsformanden kan som den eneste dispensere for 
tidspunktet for afholdelse af generalforsamlinger. Bestyrelsens indkaldelse 
skal ske i nærmest forudgående nummer af PROPEL, dog mindst med ti 
dages varsel.
b.   Forslag , der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
c.   Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle afdelingens 
anliggender og er beslutningsdygtig , når lovlig indkaldelse har fundet sted.
d.   Der føres protokol over forhandlingerne.

§ 16 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger. 
1.   Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere. 
2.   Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse. 
3.   Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse. 
4.   Behandling af indkomne forslag. 
5.   Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og 
én delegeret til Repræsentantskabet. 
6.   Valg af én kritisk revisor. 
7.   Valg af suppleant

Foreningens vedtægter findes på www.propel.dk/Håndbog/1
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”De så jeg var Holger Danske”

1.deling
FLKS Pia Møbjerg 
Hansen

Flyverkonstabel 
Møbjerg er altid klar 
til at hjælpe med stort 
og småt. Hun syr 
næsten hele delingens 
skråhuer, stryger 
skjorter for dem, 
der ikke evner det, 
og handler slik og 
sodavand til hele 
delingen fra grænsen. 
Hun er omsorgsfuld og opbakkende - også når hun selv er presset. 
Derfor er hun vellidt blandt alle. 
Møbjerg har i delingen rollen som mor, der giver gode råd og tager sig 
af enhver, der behøver mental støtte. 
Møbjerg har selv fire børn, og hun udviser et mentalt overskud, som 
styrker delingen.  I afstemningen om delingens kammerat herskede 
der ingen tvivl om, at det skulle være Mor Møbjerg.
(Pia vender tilbage til Skrydstrup som konstabel. Red.)

2.deling
Kristian Laursen

Menig har altid smil 
på læben og er altid 
i et smittende godt 
humør. 
Han har altid en sjov 
kommentar, en god 
sang eller en joke, der 
skaber god stemning
både i gruppen og 
delingen og han gør 
dermed mindre sjove 
situationer sjovere. 

Både ved militær fysisk træning, skyttetjeneste, skydning og øvelser 
tænker han på sine kammerater og deler ud af sit overskud, men 
spørger dog også om hjælp, når det behøves.
Selv i silende regn i Borris var menig forsanger på en munter sang, og 
på øvelser bærer han gerne noget af kammeraternes udstyr.
Hans valgsprog er: ”Jeg har en god dag, når andre har en god dag”.
(Kristian har fået arbejde som tømrer efter hjemsendelsen. Red)

Onsdag den 30. november antrådte 65 tilfredse elever på appelpladsen 
ved OSW i Karup.
Tilfredse, fordi de havde gennemført FBU – Flyvevåbnets 
Basisuddannelse, og herefter skulle videre i tilværelsen.
Hele 26 fra holdet skulle fortsætte ved enheder i Forsvaret. 
De resterende skulle hjemsendes til civil. 
Jeg mente, jeg var i god tid, men da jeg ankom til appelpladsen, var de 
to delinger allerede linet op, og beviste højlydt, at de har lært at synge 
”I alle de riger og lande” udenad. 
Det lød så godt, at bygningerne omkring pladsen kvitterede med et 
rungende ekko.

Ny rækkefølge
Chefen for FBU udskiftes med jævne mellemrum, for jobbet er en del 
af officersuddannelsen. 
I flere år var det kutyme, at uddelingen af FSFs belønning var sidst på 
programmet, men mens PRL Daniel Schmidt har siddet i chefstolen, 
har det været første punkt på dagsordenen. 
I Forvaret kaldes det vel forfremmelse.
De to delinger havde valgt hver sin bedste kammerat, som jeg havde 
æren og fornøjelsen af at tildele soldaterforeningens belønning.

Reklame og gør det selv
Mit indlæg startede med en omtale af FSF og en opfordring til at blive 
medlem. 
Men da hovedbestyrelsen har bevilget et års gratis medlemskab til 
hele holdet, behøver de ikke foretage sig noget før til næste nytår, når 
Elly udsender en kontingentopkrævning. 
Dog skal de 26, der bliver i Forsvaret, selv oplyse deres adresse, for 
det må OSW ikke gøre. Så kom vi til fremkaldelse af de to vellidte, der 
fik begrundelse for valget af dem oplæst, inden de fik et diplom og et 
indgraveret multiværktøj til minde om dagen.

Igen et fantastisk hold
Der var som altid rosende ord fra ledelsen for holdets store indsats. 
Når jeg et par gange årligt hører disse taler, lyder det som om 
kvaliteten forbedres hold for hold. 
Oberst Palle Mikkelsen blandede sin ros til holdet med at påpege 
vigtigheden af at bevare forbindelsen og kammeratskabet med 
hinanden. Obersten anbefalede Flyvevåbnets Soldaterforening i 
rosende vendinger, og det varmede naturligvis undertegnede. 

3 grader Celsius 
Ikke kun nogle uniformer var blå. Under den timelange ceremoni 
medførte de kun 3 grader Celsius, at kinder og hænder gradvist fik 
samme kulør. Men det blev hurtigt glemt, da PRL Schmidt havde 
kommanderet det allersidste ”TRÆD AF” til augustholdet. 
Så blev der nemlig dømt flokkram.

August-november-2023 holdet på appelpladsen foran bygning 23 tydeligt opdelt i kommende forsvarsansatte og civilister

Af Ernst Kronvold Frederiksen
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Formandens klumme

Kære medlemmer 
af Flyvevåbnets Soldaterforening
Jeg håber, at julen og overgangen 
til 2023 nu er godt overstået og at 
det nye år med alle de forestående 
opgaver og aktiviteter - sammen 
med familien og ikke mindst i 
Flyvevåbnets Soldaterforening – 
så småt er ved at forme sig i jeres 
kalendere og hoveder.

Vores altid meget aktive 
forretningsfører Elly var bange for 
at jeg skulle kede mig i julen og hun 
havde derfor sendt mig listerne over 
medlemsjubilarer i 2023. 

Jeg har derfor, lidt tidligere end normalt, valgt at klare opgaven med 
at underskrive, klargøre og sende medlemsmedaljer og diplomer 
ud til alle formænd. Jeg har i skrivende stund modtaget positiv 
tilbagemelding for en enkelt modtagelse, men mon ikke resten 
af pakkerne også når frem inden de skal uddeles til vores trofaste 
medlemmer på de årlige generalforsamlinger.  
Fordelingen af årets i alt 112 diplomer og medaljer vidner om en loyal 
og vedholdende støtte til foreningen og viser en overordnet spredning 
i medlemskabet således (antal i parentes): 25 år (30), 40 år (25), 50 år 
(32) og 60 år og derover (15). 
Isoleret set er det jo positivt, at antallet af de yngre jubilarer udgør 
en nominelt ligeværdig andel af årets jubilarer, men på den lange 
bane er denne tendens noget vi aktivt skal lægge kræfter i at holde 
fast i – rekrutteringsgrundlaget er jo med de få værnepligtige og den 
evige konkurrence med samfundets mange øvrige tilbud lidt trængt. 
Rekrutteringen vil helt sikkert igen være et godt emne til drøftelse på 
det forestående Hovedbestyrelsesmøde i marts. 

Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum blev efter 
en række ufrivillige aflysninger og flytninger endelig gennemført den 
12. november 2022, og der var fra Hoffet anmodet om støtte med 
opstilling af faneborg på Kgs. Nytorv i København. 
Desværre betød en med kort varsel midlertidig lukning af 
Storebæltsbroen netop den dag, at de jyske soldaterforeningers faner 
sammen med andre ikke-sjællandske organisationers faner, ikke 
kunne nå frem og deltage i faneborgen. Der er efterfølgende modtaget 
to faneplader til Vendsyssel og Aalborg afdelinger for deres indsats.

I min seneste klumme, omtalte jeg også kort mødet i Danske Soldater- 
og Marineforeningers Fællesråd (DSM) i november og næste møde 
er planlagt afviklet i marts 2023. Jeg må ud fra de løbende aktiviteter 
og involvering af DSM gruppen i bredere sammenhæng stadig 
konstatere, at vores deltagelse i dette forum giver god mening. 
Vi er absolut den mindste dreng i klassen og afviger måske også en 
smule i vores daglige tilknytning til moderværnet i forhold til de 
øvrige medlemmer, men DSM-medlemskab giver Flyvevåbnets 
Soldaterforening adgang til områder vi normalt ikke inddrages i og 
dermed mulighed for at sætte et langt større aftryk end størrelsen af 
vores forening isoleret set ”berettiger” os til. 
Det er imidlertid min vurdering, at medlemskabet af DSM ikke kun 
giver rettigheder, men i sagens natur også må afføde forpligtelser til 
at involvere sig i de områder, der håndteres i DSM sammenhæng. 
Det kan godt være, at vi ikke ligesom de andre kan, vil eller ønsker at 
bidrage med midler til sponsorering af vinterudrustning til ukrainske 
soldater eller eksempelvis ønsker at involvere os mere i veteranarbejde 

eller lignende, men derfor bør vi stadig ”som en del af noget større” i 
foreningen have en drøftelse af og holdning til, hvorledes vi håndterer 
disse udfordringer.
Jeg ved ikke om det er vores aktuelle måde at kommunikere på i 
FSF, hvor lange pauser med radiotavshed i mailboksen er en del af 
hverdagen, men det kan man jo arbejde med. Det er derfor min plan at 
indarbejde denne drøftelse på det forestående Hovedbestyrelsesmøde 
i marts, så vi kan få afdækket hvorledes vi bedst muligt bidrager til 
DSM virke og derved opfylder vores kvote for medlemskab. 

Flyvevåbnets Soldaterforening afholdt lørdag den 26. november 2022 
årets 2. Hovedbestyrelsesmøde, hvor vi sædvanen tro (og af praktiske 
hensyn) afviklede mødet på KFUM Soldaterhjem i Fredericia. 
Vi havde som sædvanligt en omfattende agenda, og dagen gik hurtigt 
med masser af gode drøftelser på tværs af bestyrelsen. 
Referatet fra mødet kan læses i dette nummer af Propel og 
på foreningens hjemmeside, men lad mig fremhæve et par 
nedslagspunkter som opfølgning på klummen i seneste nummer af 
Propel. 
Det var planen, at vi skulle have benyttet anledningen til dels at få hilst 
på vores nye formand for Effektudvalget, Poul-Erik, men også at vi 
efterfølgende skulle hjælpe hinanden med at få lagt Effektudvalgets 
varer på plads i vores nye lagerlokale på Ryes kaserne. 
Vi fik budt Poul-Erik velkommen i bestyrelsen, men desværre måtte 
Bent, der havde hele lageret læsset i sin bil, med kort varsel melde fra 
til mødet, så indflytningen er udskudt til mødet i marts, hvor vi med 
lidt færre hænder får lagt tingene på hylderne.
Hovedbestyrelsen drøftede også opdatering af foreningens 
hjemmeside og vores håndbog som også ligger på hjemmesiden. 
Efter modtagelse og indarbejdelse af en række input til opdateringen, 
har Landsnæstformand Helge nu fået givet håndbogen en tiltrængt 
overhaling, men jeg vil alligevel her opfordre jer til at besøge 
hjemmesiden og nærlæse oplysningerne i håndbogen. 
Meld endelig tilbage til hvis I opdager fejl og mangler, så vi kan få de 
sidste justeringer på plads.
På Hovedbestyrelsesmødet introducerede vi også et nyt tiltag, nemlig 
konkret problemløsning ved anvendelse af gruppearbejde og de to 
emner – manglende indstillinger til trofæ og skulderklap til ildsjæle 
samt rekruttering til udvalgs- og formandsposter ved udskiftning – 
blev drøftet med godt engagement og fokus på opgaveløsningen. 
Gruppernes resultater blev drøftet i plenum og efterfølgende 
afleveret til mig for opsamling og renskrivning. Dette materiale 
ligger nu klar på mit skrivebord og vil indgå i de fortsatte 
drøftelser på næste Hovedbestyrelsesmøde i marts. Målet her er 
at få konkretiseret forslagene, således de kan indgå i dagsorden og 
drøftelser på alle niveauer fra lokale møder i udvalg til foreningens 
repræsentantskabsmøder.  

Det er i forlængelse af ovennævnte helt oplagt for mig at gentage 
opfordringen til jer om at tilkendegive jeres ønsker og muligheder 
for at indgå i udvalgs- og bestyrelsesarbejde, som jo udgør en absolut 
vigtig bestanddel af foreningens virke. Alle input er velkomne og 
skulle der være et par interne eller eksterne kandidater i stakken til at 
overtage min stol til sommer, vil det også være velkomment.
I forbindelse med hjemsendelse af de værnepligtige fra Karup, uddeler 
Flyvevåbnets Soldaterforening en erkendtlighed til holdets bedste 
kammerat i form af en Multitool lommekniv med gravering. Denne 
erkendtlighed samt et tilskud til de værnepligtiges hjemsendelsesfest, 
er tidligere blevet sponsoreret helt eller delvist af Soldatens & 
Orlogsgastens fond. Denne fond er nu med udgangen af 2022 blevet 
nedlagt, og Hovedbestyrelsen besluttede derfor at fortsætte med 
den hidtidige ordning, men nu med tilskud til hjemsendelsesfest 
sponsoreret af Flyvevåbnets Soldaterforening. 
Da fonden inden nedlæggelsen har overdraget et lager af Multitools til 
os, er udgiften til videreførelsen af uddelingen til at overse.

Landsformand Leif Giebel

c
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En 50-års jubilars fotos fra Skrydstrup
I decembernummeret omtalte vi jubilæet på Fighter Wing Skrydstrup 
den 24. september. 
En af 50-års jubilarerne - Bent Sømark - fangede nogle stemninger fra 
dagen med sit kamera, og har indsendt en stak billeder til redaktionen.
Der er endnu flere på www.propel.dk, tak for dem allesammen.

Ny formand for 
Effektudvalget
Sidste sommer efterlyste vi 
et medlem, der vil overtage 
Effektudvalget. Efter moden 
overvejelse søgte Poul-Erik Nøhr 
Larsen jobbet. Han har i nogle 
år haft sin gang forskellige steder 
på Flyvestation Skrydstrup, og 
på mødet den 26. november 
blev han så budt velkommen i 
hovedbestyrelsen. Nu mangler 
repræsentantskabets godkendelse, 
- sikkert kun en formalitet, da der 
ikke var andre ansøgere. 

Poul-Erik bor i Fredericia, og er ansat i et køkkenfirma, hvor han har 
Sønderjylland og Fyn som arbejdsplads. 
Held og lykke med salget af foreningens gaveartikler.

- Formandens klumme fortsat
Hvis der er spørgsmål til referatet fra Hovedbestyrelsesmødet, så tøv 
ikke med at kontakte et bestyrelsesmedlem for nærmere uddybning.
Som det også fremgik af december 2022 nummeret af Propel, var de 
første indkaldelser til lokal- og hovedafdelingers generalforsamlinger 
2023 allerede slået op og samtlige kan læses i dette nummer. 
Så jeg skal opfordre til, at man dels får sat kryds i kalenderen men også 
deltager i arrangementerne for at deltage i snakken og bidrage med 
lidt nyt i debatten. 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 
Den opmærksomme læser af december nummeret vil have lagt mærke 
til et lille opslag fra redaktøren på side 2, hvor han gør opmærksom på, 
at den aktuelle udgave af bladet kun indeholder 12 sider – jeg er helt 
overbevist om, at det kan vi gøre bedre, så kom nu hen til tastaturet og 
få skrevet og indsendt jeres indlæg til bladet. 
Jeg ser frem til at læse dem alle. 

Med ønskerne om et forrygende travlt, men også godt forår  
– vi ses derude.
Leif G
Landsformand

Landsskydning 2023
Bevis at du er den bedste skytte i FSF!
I første kvartal afholdes den årlige 
landsskydning på 15 meter indendørsbane.
Prisen er uændret kun 15,- kroner pr. skytte.
Kontakt din formand eller undertegnede 
for information eller deltagelse.

Der konkurreres om følgende fornemme titler:
Landsskytte..................................
Landsskytte..................................
Veteranskytte..................................
Veteranskytte..................................
Landsskyttehold..................................
Landsskyttehold..................................
Veteranlandsskyttehold..................................
Veteranlandsskyttehold..................................

Med venlig hilsen, Finn Schjoldager,  formand for Skydeudvalget

 Bedste herre under 55 år
 Bedste dame under 55 år
 Bedste herre over 55 år
 Bedste dame over 55 år
 Bedste herrehold under 55 år
 Bedste damehold under 55 år
 Bedste herrehold over 55 år
 Bedste damehold over 55 år
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Værløse-Jonstrup afdelings årgangsjubilæum 2022

50-års jubilarerne 40-års jubilarerne

65-års jubilarerne 60-års jubilarerne

Afdelingens årgangsjubilæum foregik på Pedersholm i Frederikssund 
i vores hyggelige soldaterstue, som netop kan rumme de 30 personer, 
der deltog i 2022. Kl. 8 fik vi morgenmad ledsaget af lystig snak, og så 
styrede formanden Kaj Clausen bussen ud til Hangar 2 på den gamle 
Flyvestation Værløse, hvor der nu er et arbejdende flymuseum. 
I små hold blev vi vist rundt af meget engagerede medlemmer af 
foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar, der blev taget mange 
billeder af de flotte og gennemrenoverede fly, en god oplevelse for alle.

Så med bussen op til Hovedbygningen ved den gamle Nordvagt, her 
blev der lagt en buket blomster ved mindestenen for de faldne flyvere.
Tilbage i flyverstuen uddeltes i alt 19 jubilarnåle. 
Tillykke til alle jubilarer, der ses på Per og Johns fotos herunder.
Herefter indtog vi dagens menu og fik et par timers god kammeratlig 
snak over bordene, inden den oplevelsesrige dag sluttede.
Tak for deltagernes opbakning, vi håber på samme succes næste år. 

Bestyrelsesmedlem Søren Eibak.   
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Årgangsjubilæum 2022 i Karup
Lørdag den 10. september afvikledes det årlige jubilæum på 
Flyvestation Karup. Dagen forløb efter de sædvanlige rutiner,  
og gensynsglæden blandt de 65 deltagere var stor, som den plejer. 

Der var 32 jubilarer fordelt med 1 70-års, 4 65-års, 10 60-års, 11 50-års 
og 6 40 års, der alle fik deres tilsvarende nåle uddelt.
Der  er flere fotos på hjemmesiden/jubilæumfotos
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Nytårsparole genoptaget
Vi deltog den 6. januar i Air Transport Wing Aalborgs nytårsparole, 
som blev genoptaget efter Corona-restriktionerne. En dejlig måde at 
møde ”vores flyvestation” igen og ønske chef og soldater et godt nytår.

Åben flyverstue i Aalborg
Vi åbner flyverstuen første gang 1. februar og herefter første onsdag 
i måneden. Husk tilmelding senest dagen før af hensyn til adgang til 
Flyvestationen.

Jubilæum
Sæt i øvrigt allerede nu kryds i kalenderen 26. maj 2023, hvor Aalborg 
Afdeling kan fejre 80års jubilæum.

Bemærk:
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.

Der har skam også været jubilæum i Aalborg
På grund af et teknisk uheld var omtalen af årgangsjubilæet i 
Aalborg ikke kommet med i decemberbladet. Den kommer her:

24. september afholdt vi 
Soldaterjubilæum med 32 gæster. 
Efter morgenkaffen uddelte 
CH ATW OB L. C. Hedemark 
jubilæumstegn, inden vi samledes 
udenfor, hvor ATW havde 
arrangeret demonstration af 
Flyvevåbnets nye brandbil, der er 
leaset i første omgang for to år. 
Herefter gav bevogtningen en 
demonstration af, hvad et dygtigt 
par af mand og hund kan præstere.

(Bent Jørgensen)

CH ATW OB L. C. Hedemark hilser på gæsterne ved Nytårsparolen 
Fra venstre: Ib Nielsen, Bent Jørgensen, Bernt Jensen, L.C. Hedemark, 
Helge Hoff, Bitten Rand, De Danske Forsvarsbrødre. (FotoNORD)

I stiveste puds
ATWs mandskab paraderede i de flotte blå uniformer foran et Hercules fly. I forgrunden Flyvestation Aalborg Brassband der sørgede for underholdningen.
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Dødsfald 
Flyvevåbnets Soldaterforenings mangeårige medlem nummer 324, 
æresmedlem og forhenværende formand for Karup lokalafdeling 
Jens Peter Jensen afgik ved døden mandag den 5. december. 
Soldaterforeningen var i årtier Jens Peters altoverskyggende interesse, 
og derfor blev han valgt som formand for Midtjysk Lokalafdeling den 
13. marts 1984. Senere blev han formand for Karup Lokalafdeling 
indtil han i 2012 valgte at gå af, hvorefter han var bestyrelsessuppleant 
i Karup Afdeling indtil sin død. 
Han deltog fortsat flittigt i afdelingens arrangementer, og man så ham 
aktivt til stede til årgangsjubilæet den 10. september 2022.

Æresmedlem i 10 år
Den 1. november 1989 tildeltes Jens Peter Flyvevåbnets 
Soldaterforenings hæderstegn i sølv, den 16. juni 2004 modtog han 
hæderstegnet i guld, og den 15. september 2012 udnævntes Jens Peter 
til æresmedlem i soldaterforeningen. 
Æret være Jens Peter Jensens minde.

Jens Peter Jensen, til venstre på forsiden af PROPEL da han blev udnævnt 
til æresmedlem i 2012, til højre ved årgangsjubilæet i september 2022.

Vendsyssel skyder med Garderforeningen
Vi er inviteret til præmieskydning i Vendiahallen  

Mandag den 6. februar kl. 19.00
Mandag den 6. marts kl. 19.00

Tilmelding senest den 4. februar og den 4. marts  til  René

Julebingo i Lokalafdeling Aalborg
8. december afholdt vi vores traditionelle juleskydning med bingo 
i lokalerne ved vores nye skydebane under Gl. Lindholm skole. Vi 
var 33 deltagere, og det var dejligt at se, at et arrangement kunne 
trække folk af huse. Vi håber, at det lover godt for vores fremtidige 
arrangementer. 

Kom med til skydning
Vi har påbegyndt vore skydninger, og mødes den 1. og 3.  torsdag i 
måneden kl. 19 med afslutning den 20. april.
Der afholdes landsskydning den 11. marts kl. 10. 
Tilmelding til Ib på 22 45 58 60 senest den 6. marts.

Kammeratskabsaften med foredrag 
Tirsdag den 7. marts kl. 19

i Soldaterstuen på Pedersholm i Frederikssund
Finn Andersen, der i november fortalte om Kastellet under 
besættelsen, kommer igen og har denne gang kreeret et foredrag 
specielt til os om Flyvestation Værløse fra den spæde start som 
Værløselejren i 1910 til afviklingen i 1999/2008. 
Finn er årgang 1975 og uddannet tankmand på den dengang nye F-16. 
Mon ikke han kan fortælle en hel del anekdoter fra denne periode. 

Deltagelse koster 75,- kr. 
inkl. 3 stykker smørrebrød og en øl/vand + kaffe. 

Da vi max må være 30 personer i flyverstuen, sker tilmelding til Kaj på 
mail eller SMS efter først til mølle princippet, og senest den 2. marts. 
Spørgsmål til aftenen til: soren.eibak@gmail.com  eller 21431918. 

Mvh. Søren Eibak.

Kammeratskabsaften på Pedersholm
Årets første Kammeratskabsaften afholdes

Tirsdag den 7. februar kl. 19
i Soldaterstuen på Pedersholm i Frederikssund.

Alle er velkomne – Mød godt frem. 
Kammeratskabs aften pris: 50 kr.

Tilmelding senest torsdag 2. marts.

Årgangsjubilæer
Til hovedbestyrelsesmødet i november havde Arne Slej, formanden 
for Jubilæumsudvalget, medbragt en flot grafik, der viser fordelingen 
af deltagere på afdelinger og år ved de fem seneste jubilæer.
De store deltagerantal i 2021 skyldes corona-aflysningen i 2020.
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Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 
på KFUM Soldaterhjem, Fredericia, lørdag den 26. november 2022

Deltagere:  Leif Giebel, Helge Hoff, Elly Due, Henning Halkjær, Kai 
Clausen, Ernst Kronvold, Arne Slej, Finn Schjoldager, Leif Pedersen 
og Poul Erik Larsen
Afbud: Bent Jørgensen, Rene Crone

Dagsorden.

1. Velkomst, gennemgang af agenda og indledning ved 
Landsformanden
Landsformanden gennemgik dagens agenda
Landsformanden bad om et minuts stilhed for at mindes 
Harry Sørensen og Knud Bisgaard

2. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 2022-2.
Der var ingen kommentarer

3. Præsentation af Poul-Erik Nøhr Larsen, Effektudvalget 
Poul Erik præsenterede sig selv. Ansat i et gulvfirma. Og har området 
Sønderjylland og Fyn.
Han har bl.a. haft sin gang på FSN SKP i flere enheder.
Han har påtaget sig opgaven. 
Formelt skulle det gennem et Repræsentantskabsmøde, men det er 
alt for langsomt. Han overtager nu og så formelt godkendes det ved 
næste repræsentantskabsmøde.
Elly laver en konto med, som han kan starte med indtil kontoen efter 
Knud Bisgaard er klar.
Der skal tjekkes op på lager beholdningen. 
Ernst sørger for at Effektmailen overdrages til Knud

4. Danske Soldater og Marineforeningers Fællesråd
Mødes nu rundt omkring i landet, senest Veterancenter Midtjylland i 
Aarhus.
Man begynder nu igen at opkræve kontingent - 2.000 pr. organisation. 
Hendes Majestæt Dronningens 50 års jubilæum. Fik arrangement sat 
på benene, men blev aflyst med kort varsel. Blev så med kort varsel 
sat på igen. Der var mange forhindringer, blandt andet en lukket 
Storebæltsbro, men der kom en del faner. Vi har modtaget faneplader. 
Der mangler dog en til Kaj. LF rykker for den.
Vi skal skrive vores aktiviteter ind i DSM kalenderen. Send dem til LF

5. Håndbog – status på opdatering, herunder historik.
Helge opdaterede bestyrelseslisterne med de seneste ændringerne.

6. Hjemmeside – status på opdatering, herunder historik.
Opdateret med de sidste referater og lister
Bornholms afdeling er nedlagt og hører nu under Værløse. 
Der mangler at blive flyttet nogle arkivalier. 
Generelt, hvad gør man med efterladte ting, der kunne have historisk 
værdi?
Måske FLV historiske Samling. LF spørger.

7. Besættelse af bestyrelses- og udvalgsposter
Gruppearbejde med problemløsningsmodel 
LF uddelte skema til beskrivelse af problematikken.
Gruppernes arbejde afleveret til formanden, der renskriver og sender 
til referatet. (Se næste side. Red.)

8. Indstilling til trofæ, hæderstegn, påskønnelser
Gruppearbejde med problemløsningsmodel 
Helge indledte med at opfordre bestyrelserne ude i landet til 
at indstille egnede kandidater. Gruppernes arbejde afleveret til 
formanden, der renskriver og sender til referatet. (Se næste side. Red.)

9. Regnskab 2022, kort status
CopyDan tilskud på kr. 25.000 fra UK Ikke muligt at forfølge baglæns, 
så den nøjagtige årsag kendes ikke. 
Blad og gratis medlemskab til VPL fortsætter. I 2020 blev 10 ud af 73 
medlem af FSF som aktuelt har 1409 medlemmer.

10. Indkomne forslag.

1. Ændring af redaktørs og forretningsførers honorarberegning.
Oplæg og motivation fra Ernst gennemgået. 
Det blev besluttet at ændre det forældede system til den foreslåede og 
mere overskuelige løsning.

2. Årgangsjubilæer, status og statistik
Handout udleveret. Tilbagegang tydelig – kun ganske få 25-års 
jubilarer. Rettelser bliver udsendt snarest. (Findes her i bladet. Red.)
Afdelinger skal huske at indsende billeder og artikel til medlemsblad 
og hjemmeside lige efter arrangementet.
 
3. Telt til synliggørelse af FSF ved arrangementer
Forslag fra Bent Jørgensen blev gennemgået og drøftet. Generelt 
indtryk var, at forslaget var godt udarbejdet med for og imod 
anskaffelsen. Idet der er flere ulemper og økonomiske risici forbundet 
med anskaffelse, blev det besluttet at køre videre med leje af telt 
med tilbehør til arrangementerne. Da der som regel er tale om PR-
arrangementer, fortsætter Elly med at betale lejen. Det blev besluttet 
at indkøbe et bannersæt til hver afdeling. Kaj sender målene til Ernst, 
der undersøger pris.

11. Eventuelt

1. Indkøb af skjold, tilbud og bestilling, status 
Kaj har rykket – målene var forkerte, ny prøve af skjold er rekvireret.

2. Indkøb af hædersnåle, status 
Kasse med 25 stk. hædersnåle i guld modtaget. LF undersøger 
beholdning af sølv nåle.

3. Besigtigelse af celle 1, bygning 12, Ryes kaserne, Fredericia
(Fremtidigt lager for foreningens gaveartikler. Red.)
Da Bent desværre var fraværende med effekterne, udsættes besøget 
næste gang vi er i Fredericia. Bent og Poul-Erik er i kontakt.

4. Soldatens & Orlogsgastens fond nedlagt. FSF tildelt midler til 
indkøb af Multitools til bedste kammerat. Lager på 43 stk. oparbejdet 
– der uddeles fortsat en pr. deling.
Tilskud til hjemsendelse betales efter S&O nedlæggelse nu af FSF. 

5. Dato, sted og ansvarlig for Repræsentantskabsmøde 2023
Tentativ dato 13. maj 2023,  KFUM Fredericia, Aalborg ansvarlig – 
husk store sal skal bestilles i god tid.
Hovedbestyrelsesmøde 2023-1: 25. marts

Referent Helge Hoff
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Resultat af gruppearbejde under punkt 8 Emne: 
Indstillinger til trofæ, nåle og påskønnelser 
Hvad er problemet?
•	 FSF er for dårlige til at bemærke dem, der gør noget ekstraordinært 

for foreningen.
•	 Der bliver ikke indstillet kandidater og derfor ingen tildeling
•	 Manglende indstillinger til hæderstegn

Hvilke konsekvenser medfører problemet?
•	 Ildsjælene får ingen anerkendelse og brænder ud
•	 Manglende motivation hos medlemmer og bestyrelser
•	 Ingen får tak for deres gode arbejde

Hvad er årsagen/ årsagerne til problemet?
•	 FSF er ikke opmærksomme på dem, der gør en ekstra indsats
•	 Muligvis sammenhængende med nedgang i medlemstal
•	 Manglende opmærksomhed på medlemmernes gode arbejde

Hvilken information er vigtig for problemløsningen?
•	 Det er vigtigt at alle bidrager med info om de personer og aktuelle 

indsatser som bør have en anerkendelse.
•	 FSF får synliggjort at man sætter pris på medlemmernes gode 

arbejde og dette kan eventuelt også motivere andre
•	 Afdelinger og lokalafdelinger skal gøres opmærksom på, at mulig-

hed for indstillinger findes
•	 Husk også ægtefæller og egnede kandidater fra andre organisationer

Kom med løsningsforslag til problemet
•	 Drøft jævnlig og tag beslutninger på lokale møder
•	 Løbende opfordring til at indstille egnede kandidater
•	 Opslag i Propel om indhentning af indstillinger fra medlemmer og 

bestyrelser
•	 Indarbejd det i mødeagendaer så det bliver rutine at drøfte området

Vurder konsekvenserne ved hvert løsningsforslag
•	 Vi påskønner dem, der har fortjent det
•	 Ingen bliver glemt eller overset
•	 Måske indstilles for mange for små ting indtil ønsket niveau findes
•	 Måske for få møder, men omvendt også behov for at det markeres 

på rette niveau og lejlighed

Udvælg de mest fordelagtige løsninger
•	 Sæt det på agendaen ved møder på alle niveauer så det ikke går i 

glemmebogen (igen)

Udarbejd en detaljeret handlingsplan
•	 Efter tildeling sættes foto og motivation for tildeling i Propel
•	 Ved aflevering af trofæ, udarbejdes et diplom som synligt bevis på at 

den har været tildelt

Hvem er ansvarlig for hvad?
•	 Hovedbestyrelsen har ansvaret for at drøfte indstillinger på møder 

samt at efterlyse egnede kandidater hos afdelinger og lokalafdelin-
ger.

•	 Hovedbestyrelsen drøfter og træffer afgørelse om tildeling
•	 Afdelingerne er ansvarlige for at drøfte og indstille på afdelingsni-

veau
•	 Afdelingerne er ansvarlige for at indhente kandidater og støtte lokal-

afdelingerne i nødvendigt omfang.

Resultat af gruppearbejde under punkt 7
Emne: Besættelse af udvalgs- og bestyrelsesposter 
Hvad er problemet?
•	 Finde afløsere til bestyrelses- og udvalgsposter
•	 Vi har ingen naturlige arvefølgere i FSF
•	 Ingen naturlige efterfølgere og ingen beskrevet proces ved varslet 

afgang

Hvilke konsekvenser medfører problemet?
•	 Posterne står tomme og ingen repræsenter FSF internt og eksternt.
•	 Posten står tom og må varetages af en vikar indtil afklaret
•	 FSF kan i værste fald risikere at måtte lukke

Hvad er årsagen/ årsagerne til problemet?
•	 Ingen fremsyn og rettidig omhu
•	 FSF har ingen naturlig arvefølge
•	 Folk står ikke i kø for at overtage bestyrelses- og udvalgsposter
•	 FSF er ikke gode til at gøre opmærksom på behovet

Hvilken information er vigtig for problemløsningen?
•	 Der skal findes et yngre medlem, der har interesse for FSF (eller kan 

få det)
•	 Hurtigere udmelding om ønsket afgang
•	 At info om behovet meldes ud så hurtigt som muligt og gerne flere 

gange – hjemmeside, Propel, på møder i HB, afdelinger og lokalaf-
delinger.

Kom med løsningsforslag til problemet
•	 Afdelinger og bestyrelser skal ud og finde egnede kandidater – brug 

eventuel medlemsliste
•	 Ledige poster sættes i Propel når behovet erkendes
•	 At info om behovet meldes ud så hurtigt som muligt og gerne flere 

gange – hjemmeside, Propel, på møder i HB, afdelinger og lokalaf-
delinger.

Vurder konsekvenserne ved hvert løsningsforslag
•	 Er der brug for den pågældende udvalgs- eller bestyrelsespost
•	 Ved tidlig udmelding skabes der nødvendig tid til at finde en afløser

Udvælg de mest fordelagtige løsninger
•	 Midlertidig forlængelse på posten eller midlertidig besættelse indtil 

løsning er fundet

Udarbejd en detaljeret handlingsplan
•	 Udarbejd en handlingsplan for at løse problemet / udfordringen
•	 Hensigten med problemløsningen: Ønskes posten besat med per-

manent eller midlertidig løsning.
•	 Hvad der konkret skal gøres: Afhængigt af ovennævnte og konse-

kvenserne ved ikke at gøre noget
•	 Hvem er ansvarlig for hvad?
•	 Afdelingsbestyrelserne har ansvaret for dialogen med lokalafdelin-

gerne
•	 Hovedbestyrelsen har ansvaret for udvalgsposter samt LF og FF
•	 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for bestyrelses- og udvalgsposter på 

HB niveau
•	 Afdelingerne er ansvarlige for besættelse af udvalgs- og bestyrelses-

poster på afdelingsniveau
•	 Afdelingerne er ansvarlige for at støtte lokalafdelingerne i nødven-

digt omfang.
•	 Principielt er alle ansvarlige for at bidrage til løsning af udfordrin-

gerne 
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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

Albert Stoltz
Allan Pedersen
Anders Elkjær
Anker Steen Sørensen
Arno Dyrberg
Asbjørn Haslov
Bent Danielsen
Bent Koch Christiansen
Bent Melholt Andersen
Bent Revelius Madsen
Bent Søndergaard Andersen
Bent Ødgaard Larsen
Betina Harritz
Birgitte Skovgaard Jensen
Bjarne Fuglsang Nielsen
Bjarne Jensen
Bjarne Østergaard
Boris Lauritzen
Brian Jørgensen
Carsten Nørremark Larsen
Carsten Østergård
Christian Poulsen
Claus N. Pedersen
David Bediet
Eigil Kragh
Ejvind Andersen
Ejvind Tarp
Elin Sonja Petersen
Else-Marie Og Hans-Kurt 
Pedersen
Erik Albrechtsen
Erik Dupont
Erik Lyngholm Pedersen
Ernst Kronvold Frederiksen
Finn Hansen
Finn Ronald Jensen
Finn Trap
Flemming Ellinghart
Flemming Kirk
Flemming Mærsk
Flemming Rohde
Folmer Lynggaard
Gert Hvid Rasmussen
Gert Jakobsen
Gert Skydt
Hans Erik Skov Christensen
Hans Leonhard Jensen
Hans-Henrik Grønbech
Hans-Jørgen Krickhahn

Henning Falden
Henning Lahrmann
Henrik Grønnemose
Henrik Rasmussen
Herman Hollænder
Ivan H. Fredensborg
Jacob Lund
Jakob Soland Engbæk
James R. Vesterlund
Jan Gerner
Jan Hyllested
Jan M. Andersen
Jan Petersen
Jan Schjøtt
Jens Arne Jacobsen
Jens Erik Spedtsberg
Jens Sannom
Jens-Erik Heje
Jens-Peter Brauer Mortensen
Jesper Graversen
Jesper Lyngholm
Johannes Abildtrup
John Hansen
John Hinge
John JB
John Lindgren
John Nørgaard Høstgaard
Jønne Andersen
Jørgen Anders Hansen
Jørgen Grum Madsen
Jørgen Heiduk Tetsche
Jørgen Hjort
Jørgen Lindø Jensen
Jørgen Villy Jarsskov
Jørn Knudsen
Kai Ahlmann Larsen
Kaj Isen
Kaj Jepsen Pedersen
Kaj Madsen
Karsten Andersen
Karsten Fledelius Jensen
Keld Skov Danielsen
Kelley Hune Jørgensen
Kim Henning 
          Hindborg Jensen
Kim Schou Pedersen
Kim Torp
Kjeld Nielsen
Klaus Simoni

Knud Erik Jensen
Knud Hans Peter Jacobsen
Knud Aage Jensen
Kristen Thiesen
Kristian Hoffmeyer Hanssen
Kristoffer SD
Kurt Martin Hansen
Lars Lind Knudsen
Lars Qvistgaard Hansen
Lars W. Hagen
Leif Giebel
Leif Jensen
Leif Nielsen
Lis Hansen
Lone Krause
Ludvig Blomberg
Michael Machon
Michael Michaelsen
Michael Østergaard Jensen
Niels Birch
Niels Boje Christensen
Niels Gregers Rasch
Niels Ole Qvist
Niels Pedersen
Niels Valby
Ole Gorm Petersen
Ole Gregersen
Ole Stokholm Pedersen
Orla Schmidt Jensen
Palle Svendsen
Pedersen Max Allan
Per Clausen
Per Hauge
Per Nielsen
Per Ørslev
Peter Baungaard
Peter Bonderup
Peter Jepsen
Peter Kullenberg
Peter Von Sandgaard
PM Ham Selv
Poul D. Jensen
Poul Erik Mogensen
Preben Gildbjerg Farcinsen
Preben Orland
Rene Bo Olesen
René Elton Højstrup
René Holst Kristensen
Silas Christoffersen

Steen Molle Morthorst
Stig Funder
Søren Erik Petersen
Søren Kaldal
Søren Kjærgaard
Søren Starup
Tage Jacobsen
Tage Stokholm Peitersen
Thomas Jensen
Thomas Justs
Thomas Rydahl
Thomas Skindhøj
Thorkild Møller
Tim Bak
Tim Sørensen
Torben Brygger
Torsten Brodersen
Uffe Dybdal
Uffe Pørtner
Vagn Slott Jensen
Verner Nielsen
Wolmer Joergensen
Aage Degen
Aage Kristensen

De gratulerede Niels Holst-Sørensen på Facebook/flyversoldaterPopulær chef blandt gamle flyversoldater
Omtalen af Niels Holst-Sørensens 
100-års fødselsdag i PROPEL 
i december gik sandelig ikke helt 
ubemærket hen. 

169 læsere benyttede lejligheden 
til at gratulere generalen på 
Flyvevåbnets Soldaterforenings 
Facebook-side, og en oversigt med 
alle gratulanternes navne (th) blev 
sendt videre til fødselaren. 

Tak til jer alle for 
opmærksomheden. 

Verden er lille.
Kort før jul ringede Kjeld Kjeldsen, der er medlem af en seniorklub, 
som jeg er formand for. 
Han er ikke helt så aktiv i klubben mere, og undskylder sig med, 
at han fylder 99 år den 7. januar 2023. 
Jeg skulle jo prale, og fortalte om mit interessante møde fornylig med 
en 100-årig i Hillerød. 
”Var det Niels Holst?” spurgte Kjeld så. - Joh, det var det jo. 
”Jamen så kan jeg fortælle dig, at i en hel del år har Niels og jeg været 
Danmarks to ældste golfspillere. 
Men det er desværre slut nu, vores bentøjer kan ikke holde til det 
længere”.

Ernst K. Frederiksen
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Flyvevåbnets 
Soldaterforening 

Protektor: 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Ærespræsident: 
Chefen for Flyverkommandoen 
Generalmajor Jan Dam

Landsformand
Leif Giebel, Blommevej 14, 8800 Viborg
Tlf.: 41 22 99 37
E-mail: LF@propel.dk

Landsnæstformand
Helge Hoff, Elverhøjen 38, 3600 Frederikssund
Telefon 52 72 32 66
E-mail: LNF@propel.dk 

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

Jubilæumsudvalget
Arne Slej, Allerød Have 6, 2. tv., 3450 Allerød
Telefon 48 14 04 02
E-mail: jubilar@propel.dk

Redaktionsudvalget 
Ansvarshavende redaktør

Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens
Telefon 40 833 466
E-mail: bladet@propel.dk

Skydeudvalget
Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring
Telefon 98 90 92 02
E-mail: skyd@propel.dk

Effektudvalget
Poul-Erik Nøhr Larsen, Bjergegade 75, st., 7000 Fredericia
Telefon 50 59 15 72
E-mail: eff@propel.dk

PR-udvalget (fung) 
Webmaster www.propel.dk

Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens
Telefon 40 833 466
E-mail: pr@propel.dk

Redaktion af PROPEL
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens
Telefon 40 833 466
E-mail: bladet@propel.dk

Hjemmeside
www.propel.dk

Facebookside
Facebook.com/flyversoldater

E-mail adresse
fsf@propel.dk

Gaveartikler til dig eller en soldaterkammerat
Kan købes i din afdeling eller i Kiosken på www.propel.dk, 

hvor der er flere varer. Vejledende pris eksklusiv eventuel fragt

Medlemsnål 20,- kr.

Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr.

Slips 100,- kr.

Slipsenål 65,- kr.

Glas, øl, vin, cognac 39,- kr.  Dram 15,- kr.

Pilotskjorte, hvid/blå, S,M,L,XL,XXL 150,- kr.

Blazermærke 40,- kr.

Cap, fleksibel 45,- kr.

Kaffekrus 50,- kr.

Mulepose, tryk på begge sider 50,- kr.
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95 år   
3. marts 11/1949  Jens Thorngaard Pedersen, Nordre Ringvej 53, 6500 Vojens
   

90 år   
19. april 209524/154  Henrik Gervil Benz, Eghavevej 2 C, Tåsinge, 5700 Svendborg
   

85 år   
14. marts 362362/1958  Svend Carl Jacobsen, Bag Hjelm 56, 6200 Aabenraa
13. april 428758/1959  Per Ulbæch Dupont, Niels Skousvej 44, Mølholm, 7100 Vejle
24. april 449097/1960  Villy Flemming Grønhøj, Ved Søen 3, Snæbum, 9500 Hobro
24. april 429398/1959  Erik Thorsen, Tranekærvej 104, Tjørring, 7400 Herning
   

80 år   
6. marts 594122/1963  Peter Frederik Molnit, Karlslunde Kysthave 1, 02. tv., 2690 Karlslunde
10. marts 491632/1961  Svend Aage Hagmann Jensen, Phillipshave 7, 1.th., 8620 Kjellerup
23. marts 595592/1963  Mogens Voss, Gillelejevej 53 B, Esbønderup, 3230 Græsted
26. marts 553643/1962  Arne Magdahl Nielsen, Vedbæksalle 69, 8700 Horsens
27. marts 642465/1964  Niels Villadsen, Lindenborgvej 45, st. th., 9200 Aalborg SV
29. marts 553865/1962  Leif Møller Jensen, Eckbohusvej 8, Bjerge Sydstrand, 4480 Store Fuglede
02. april 553936/1962  Fritz E. Jüngling, Byagervej 21, 4030 Tune
02. april 490940/1961  Niels Jørgen Svanborg Kjær, Vorup Kirkevej 43 E, 8940 Randers SV
06. april 593800/1963  Leif Bjerg, Lupinvej 18, Tilsted, 7700 Thisted
12. april 593880/1963  Jørgen Thulin, Kærgårdsparken 73, 8355 Solbjerg
14. april 433224/1959  Kaj Isen, Hyldehaven 73, 6800 Varde
19. april 491619/1961  Jens Erik Strange, Krummingen 12, Nagelsti, 4800 Nykøbing F
26. april 640669/1964  Bent Schøtt Jensen, Søndervang 42, 9800 Hjørring
28. april 594610/1963  Leon Toivo Juvonen, Lystoftegård 8, 2740 Skovlunde
28. april 654771/1965  Jørgen Thoudal, Skeltoften 55, 8330 Beder
   

75 år   
4. marts 813276/1968  Per Kortbæk Andersen, Fiskervej 37, Mommark, 6470 Sydals
8. marts NOV 1975  Ingvar Christensen, Klampenborgvej 230 A- 1212, 2800 Kongens Lyngby
13. marts 814678/1968  Henrik Søholt, Jyllandsgade 1 a, 2. th., 6700 Esbjerg
20. marts 814629/1968  Kristian Simonsen, Hodsagervej 77, Hodsager, 7490 Avlum
27. marts 813969/1968  Thomas Larsen, Sabroesvej 19 a, st. th., 3000 Helsingør
11. april 813520/1968  Hans Otto Kjær, Landlystvænget 2, Tingstrup, 7700 Thisted
27. april 812920/1968  Søren Chr. R. Kristensen, Sorringvej 63, Voel, 8600 Silkeborg
29. april 812736/1968  Ejner Jensen, Tilstedvej 31, 7700 Thisted
   

70 år   
1. marts MAJ 1974  Arne Slej Pedersen, Allerød Have 6, 2. tv., 3450 Allerød
2. marts NOV 1972  John Skovdall Mathiasen, Æblehaven 84, 6040 Egtved
9. marts MAJ 1974  Preben Lund Tholstrup, Tranevej 9, 7130 Juelsminde
10. marts NOV 1973  Tage Madsen, Enghavevej 37, Hvillum, 7361 Ejstrupholm
29. marts NOV 1975  Keld Andersen, Strandvænget 14, Skåstrup Strand, 5400 Bogense
10. april FEB 1971  Leif Mortensen, Storgaden 62, 6052 Viuf
15. april MAJ 1972  Erik Kastbjerg, Søvangsvej 17 A, 8355 Solbjerg
   

65 år   
19. marts FEB 1978  Finni Thostrup, Teglholm Tværvej 23, st. th., 2450 København SV
26. marts NOV 1979  Ove Lassen, Brattlandsplassen 2, leilighet 43, N-4360 Varhaug, Norge
13. april AUG 1978  Jørn Wrang, Vandværksvej 17, Holbøl, 6340 Kruså
14. april AUG 1978  Leif Aksel Christensen, Møllevænget 2, 5462 Morud
23. april NOV 1979  Karsten Hub Andergren, Vestergyden 23, Andst, 6600 Vejen

60 år   
04. marts   Erik Gertrøm Jensen, Blæsbjergvej 22, 8722 Hedensted
25. marts   Jette Seerup, Bøgevej 12, 3400 Hillerød
25. marts NOV 1982  Kjeld Hildebrandt Hansen, Leen A3, 3, 003, 2630 Taastrup

Tillykke til FSF-fødselarer i marts og april 2023
OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL


