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Præsidentens klumme

Kære Forsvarsbrødre
Dette er mit første bidrag til præsi-
dentens klumme. Den vil jeg bl.a. 
bruge til at præsentere mig selv 
og samtidig fortælle hvad jeg som 
præsident har til hensigt at arbejde 
for til gavn og nytte for Forsvars-
brodersagen.

Før jeg blev valgt som præsident 
var jeg som en del andre forsvars-
brødre formand for et selskab. I det 
jeg gennem 23 år har været formand 

for Tønder Selskabet, Selskabet er en del af 11. Kreds (den Sønder-
jyske kreds så at sige) - en kreds der har mange nationalt betonede 
mærkedage og mindesteder og i 2020 vil der sikkert være rigtigt 
mange markeringer både i Sønderjylland og andre steder rundt om 
i Danmark som Forsvarsbrødre Selskaberne skal og vil deltage i.

Lidt omkring mig selv
Jeg er født i Aarhus i 1951 og er altså 68 år i skrivende stund. Jeg 
været professionel soldat i 44 år - indkaldt som konstabelelev i 
1967 og blev pensioneret som chefsergent i 2011. 

Men pensioneringen betød ikke at jeg afholdt mig fra at bruge 
hjernen og derfor søgte jeg som mange andre unge håbefulde men-
nesker optagelse på Syddansk Universitet på historiestudiet og ef-
ter 5 meget spændende og udfordrende år kunne jeg tilføje cand.
mag i historie og med religion som sidefag på mit visitkort.

Hvad laver jeg mere i min fritid
Her er jeg formand for Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) i Tøn-
der kommune, ligeledes er jeg formand for Hjemmeværnets Di-
striktsudvalg i Syd og Sønderjylland, hvor jeg er med til at beslutte 
om ansøgerne er værdige og egnede til optagelse i Hjemmeværnet. 

For ikke at gå helt i stå har jeg nogle bestyrelsesposter i en række 
andre foreninger. Afslutningsvis for ikke at kede mig er jeg med-
lem af Tønder Sogns menighedsråd, hvor jeg er godt og grundigt 
involveret i alt - mellem himmel og jord.

Hvad er pejlemærkerne fremad
Det kunne i den forbindelse være interessant at vide, hvad jeg 
vil bidrage med af indspark af elementer til nytte og gavn for  
Forsvarsbrodersagen. Det er her jeg skal bestå lakmusprøven og 
jeg er det som jeg selv vil kalde innovativ, fremtidsorienteret, lyt-
tende og progressiv, egenskaber som er en forudsætning for at ville 
noget for helheden og sammenholdet. 

Medlemsantallet
Jeg vil, som den tidligere præsident K.E. Nielsen, forsøge, at øge 
medlem antallet. I bedste fald at stagnere det nedadgående antal 
af medlemmer. 

Herudover vil jeg overveje - i samarbejde med landsbestyrel-
sen - at ændre på organisationen i landsbestyrelsen og mindske 
mødefrekvensen for den øverste ledelse af Forsvarsbrødrene med 
henblik på at formindske administrationsudgifterne og derved at 
bedre økonomien. 

Jeg har ingen tanker om at ændre eller omstrukturer den indde-
ling i Selskaber og kredse som der er etableret og efter min opfat-
telse fungere overvejende godt.   

Vi skal være stolte 
og traditions vedholdende

Som Forsvarsbroder har vi traditioner og holdninger, som vi har 
modtaget gennem generationer af Forsvarsbrødre før os, de vil 
være retningsgivende for mig, og jeg vil arbejde på, at bevare og 
fastholde de måder, hvorpå vore forgængere har udført deres ger-
ning på - vores valgsprog - Gud - konge og fædreland vil stadig 
være vores ledemærke.
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Bøffelkobbeldage den 22. februar
Er en af traditionerne der hvet år 

samler mange mennesker

Vi ser frem til en flot istandsat Dybbøl Mølle 
til 100 året for Genforeningen.


