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Kære medlem,
I denne udgave af vores medlemsblad vil der blandt andet være følgende
interessante emner at læse om:
1. I "Nyt fra sekretariatet" kan du læse om to organisatoriske tiltag, som har
stor betydning for organisationen og dig som medlem.
2. Folk & Sikkerheds informationschef, Claus Arboe-Rasmussen, går tæt på
vores tophistorie i det kommende Folk & Sikkerhed Magasin omhandlende et
meget spændende og højaktuelt interview med forsvarsminister Peter
Christensen.
3. To artikler skrevet af studerende fra 3K Campus Bornholm. Et samarbejde
mellem Folk & Sikkerhed og elever fra Campus Bornholm. De samfundsfaglige
elever fra Bornholm har besøgt henholdsvis PET og Tøjhusmuseets
Afghanistan-udstilling.
4. Som noget nyt bringer Folk & Sikkerhed en artikel fra en af vores
samarbejdspartnere. Artiklen handler om ledelse i civilsamfundets
organisationer og er skrevet af Rasmus Nørlem Sørensen, som er
sekretariatsleder i Oplysningsforbundet DEO.
Husk at se vores kalender nederst i nyhedsbrevet.
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af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

I 2016 er Folk & Sikkerhed gået en ny tid i møde. En tid
hvor Folk & Sikkerhed ser indad som organisation, og
hvor samfundets dynamik og strukturelle udfordringer i
den grad viser behovet for Danmarks største
sikkerhedspolitiske organisation; Folk & Sikkerhed.
I relation til det første punkt jeg nævner, altså de interne
forhold i Folk & Sikkerhed, så har organisationen valgt at øge vores aktiviteter
og dermed vores ambitionsniveau. Det betyder, at arbejdsopgaverne i
sekretariatet er gået fra at være fokuseret på DRIFT til at i langt højere grad at
fokusere på UDVIKLING. I løbet af januar betød en omstrukturering af
administrationen, at sekretariatet nu kun bruger 25 procent af arbejdstiden på
drift og 75 procent på udvikling. Det betyder, dels at organisationen vil øge de
digitale processer i administrationen, og dels at hvert eneste medlem af Folk &
Sikkerhed i langt større omfang nu får mulighed for at opleve sekretariatet som
et organ, hvor ideer opstår, analyseres og realiseres. Derfor vil jeg opfordre alle
vores medlemmer til at kontakte mig på enten mail;
kontakt@folkogsikkerhed.dk eller på telefon; 33 14 79 00, hvis man sidder
derhjemme med en ide eller har et forslag til nye aktiviteter - eller hvis man har
et forslag til, hvordan Folk & Sikkerhed kan forbedre de nuværende aktiviteter.
Det andet forhold jeg talte om handlede om de ydre samfundsrelaterede
påvirkninger, som Folk & Sikkerhed på lige fod med alle andre dagligt oplever.
Det er påvirkninger, som vi ikke altid kan styre, men hvor erkendelsen om at
man til tider må indordne sig formaner i vores bevidsthed og dagligdag - i
denne forbindelse taler jeg eksempelvis om strukturelle ændringer i vores
samfund, blandt andet som følge af den forhøjede trussel af onde handlinger
fra mørksindede mænd. Fortvivlelsen må ikke få overtaget for i enhver AKTION
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kommer der en mindst ligeså kraftfuld REAKTION, og selvom indsatsen på
mange områder er en fælles samfundsopgave, så har Folk & Sikkerhed taget
sin del af opgaven på sig, og har vist ansvar og handlekraft. Folk & Sikkerhed
er en stærk organisation, hvor frivillige i alle aldre arbejder benhårdt på at
styrke vores alle sammens samfund. På baggrund af dette har Folk &
Sikkerhed taget to betydningsfulde og konkrete REAKTIONER, hvor vi har
brug for din indsats:
1. Folk & Sikkerhed arbejder ihærdigt på at oprette NYE LOKALE NETVÆRK i
Danmark. Derfor har vi brug for din hjælp. Lige nu sørger vi frivillige, som har
lyst til at arbejde for at bevare eller udvikle de robuste samfundsfaktorer i ens
eget lokal område - er du interesseret i at høre mere eller kender du nogle som
kunne have lyst så KONTAKT MIG. I skrivende stund er Folk & Sikkerhed
igang med at oprette to nye lokale afdelinger!
2. Folk & Sikkerhed er i fuld gang med at oprette en UNGDOMSAFDELING, og
vi sørger derfor frivillige unge mennesker over hele Danmark, som kunne have
lyst til at være en del af et unikt fællesskab - er du interesseret i at høre mere
eller kender du nogle som kunne have lyst så KONTAKT MIG. I dette
fællesskab er der blandt andet fokus på, at det enkelte medlem lærer
kompetencer til gavn for ens personlige udvikling, og som man kan skrive i sit
CV.
Formålet med at oprette en ungdomsafdeling er, at Folk & Sikkerhed vil styrke
den danske ungdoms position på det beredskabsfaglige og sikkerhedspolitiske
område. Tanken er at unge mennesker skal planlægge, udføre og analysere en
række aktuelle samfundsprojekter i samarbejde med Folk & Sikkerheds
hovedorganisation og diverse samarbejdspartnere, såsom
uddannelsesinstitutioner og andre ungdomsafdelinger i Danmark.
Disse to tiltag er et led i Folk & Sikkerheds overordnede strategi om at styrke
borgernes position i det danske samfund.
Vi er sammen om det robuste samfund!

Af Claus Arboe-Rasmussen, informationschef i
Folk & Sikkerhed.
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”Betaler vi nok for at kunne forsvare og bevare et robust samfund?”, spørger
Folk & Sikkerheds formand i lederen i Folk & Sikkerheds Magasin - Marts
udgaven. Dermed følger formanden op på de udtalelser, som forsvarschefen
Peter Bartram kom med i Berlingske Tidende, hvor denne blev citeret for at
sige: ”at vi får mest muligt forsvar for pengene, men at Forsvarets volumen er
begrænset og vores selvstændige evne til indsættelse er udfordret.”
Forsvarschefen refererede netop til Folk & Sikkerheds store sikkerhedspolitiske
Christiansborg-konference i november sidste år, hvor også de forsvarspolitiske
ordførere ganske vist ikke sagde det højt, men man sporede om end implicit,
en høj grad af konsensus omkring behovet for at styrke det danske
forsvarsbudget, når vi skal tale nyt Forsvarsforlig fra 2018.
Interessen for en styrkelse af det danske forsvarsbudget har nået
internationale dimensioner. Dette kan man læse i artiklen ”USA vil have
Danmark til at bruge flere penge på forsvar” skrevet af Christian Brøndum og
Kristian Mouritzen d. 28. februar i Berlingske. I artiklen fremgår det, at man fra
amerikansk side har, forud for NATO-topmødet i Warszawa i juli, lagt et massivt
pres på de europæiske regeringer i bestræbelserne på at landene i Europa,
inklusiv Danmark, skal styrke deres forsvar. Selv har USA planlagt en firdobling
af deres investeringer i den europæiske sikkerhed via European Reassurance
Initiative (ERI) – hvilket svarer til, at USA fra 2017 selv betaler 3,4 milliarder
dollars til ERI. Dette har en enorm signalværdi, og flere europæiske regeringer
har lyttet til dette. Lande som Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien og
Frankrig har alle bebudet, at man forventer at øge forsvarsbudgetterne.
Amerikanernes argument for denne investering, og ønsket om en dansk og
europæisk opbakning, skal ses i lyset af den øgede trussel fra Rusland. Selv
mener amerikanerne, at dette er begyndelsen på den nye Kolde Krig.
En reinvestering af de europæiske forsvarsbudgetter håbes blandt andet brugt
på at modernisere det nuværende militære materiel. Samtidig kan en sådan
reinvestering ses som en handling, der varsler et paradigmeskift i selve
strukturen vedrørende forsvarsbudgetterne. Den amerikanske ambassadør
Rufus Gifford kalder det for en decideret trend, det man har set de seneste år,
hvor nedskæringer på forsvarsbudgetterne har ramt lande som Danmark.
Nedskæringerne har svækket styrken i NATO, og ifølge Gifford er det på tide,
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at Europa i fællesskab støtter op om NATO via en forøgelse af
forsvarsbudgetterne.
Link til artiklen: http://www.b.dk/globalt/usa-vil-have-danmark-til-at-bruge-flerepenge-paa-forsvar#comments-wrapper
I Folk & Sikkerhed er vi meget glade for, at Danmark ser ud til at vise netop
denne form for opbakning ved at øge vores forsvarsbudget. Vi har brug for det!
Tæt på forsvarsministeren
Folk & Sikkerheds Magasin - Marts udgaven - har også interviewet
forsvarsminister Peter Christensen, der blandt andet henviser til den
ovennævnte forventede diskussion om NATO-landenes forsvarsbudgetter, når
der som sagt er NATO-topmøde i Warszawa til juli. Forsvarsministeren fortæller
også i interviewet om hans og Danmarks syn på de nye koldkrigstrusler fra
Rusland, det dansk-svensk forsvarssamarbejde og bestræbelserne på at vi
fortsat kan have et robust redningsberedskab herhjemme.
En reportage fra Irak
Endelig har Martsudgaven af Magasinet en reportage fra Irak, hvor vi får et
indblik i de danske soldaters træning af de irakiske styrker under Operation
Inherent Resolve. Den danske træning nytter noget, og irakerne er begyndt at
generobre terræn og byer fra ISIL.

Irakiske soldater modtager våbenuddannelse af danske udsendte soldater på
Hold 3. Foto: Forsvaret.

Folk & Sikkerheds Magasin - Marts udgaven - er på trapperne, så glæd Jer
til det. Der er masser af spændende læsning.
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Samarbejdet fortsætter stadig mellem Folk og Sikkerhed og eleverne fra
Campus Bornholm. I to artikler illustreres eksempler på dette samarbejde, hvor
eleverne fra STX Bornholm Global linje, har været på en ekskursion i
København.

I slutningen af oktober 2015 var 3K fra Campus Bornholms STX-afdeling på to
såkaldte ’studieretningsdage’ i København. Programmet omfattede blandt
andet et helt ekstraordinært besøg hos Politiets Efterretningstjeneste i Søborg
og et besøg på Tøjhusmuseets Afghanistan-udstilling. I det efterfølgende
fortæller to af eleverne fra klassen – Mads og Magnus – om deres indtryk af
besøgene:
Besøg hos PET
Af Mads Kofoed Madsen, studerende i 3K.
Da vi, en 3G klasse på 27 elever fra Bornholms Gymnasium, møder ind i
bygningerne, hvor Politiets Efterretningstjeneste har hovedkvarter, er
førstehåndsindtrykket den professionelle stemning, der hænger i luften. Før vi
får lov til at gå ind, skal alle elektroniske genstande afleveres, og vi får
udleveret en keyhanger med hver vores nummer, som vi skal bære under hele
seancen.
I forbindelse med vores studieretningsdage i København i efteråret 2015 fik vi
lov til at besøge PET, for blandt andet at høre om det meget aktuelle emne
”terrortruslen mod Danmark”. Dette indebar et spændende oplæg om, hvad
terrorisme egentlig er, der gav os en forståelse af, hvor svært det er at definere
terror, og hvor tricky det kan være at udpege en fremtidig terrorist.
Samtidig fik vi et indblik i det analysearbejde, PET udfører imod terrortruslen,
da chefen for analyseafdelingen fortalte os om deres arbejde. Her fik vi blandt
andet at vide, at over 200 borgere om dagen indberetter mistænkelige personer
til PET, hvoraf der normalt kun skal kigges nærmere på 5-10 stykker. Ydermere
fik vi lov til at møde to betjente fra Aktionsstyrken, som viste os, hvilket udstyr
de skal løbe rundt med i tilfælde af et terrorangreb. Her blev de fleste af os
elever overraskede over vægten af dette, og vi blev da også hurtigt klar over, at
man ikke bare lige uden videre bliver en del af Aktionsstyrken.
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Ud over at besøget i PET's hovedkvarter i sig selv var en spændende
oplevelse, gav det også god hjælp og information til den SRP-opgave, som jeg
i december skrev om netop emnet ”Terrortruslen mod Danmark”. Samtidig har
vi i skolen, da vi som samfundsfaglig klasse har Samfundsfag på A-niveau,
gennemgået emner, hvor terrorismen har været i fokus. Dette har gjort, at
besøget hos PET har haft endnu større relevans og været særdeles aktuelt for
os som samfundsfaglig klasse. Personligt kan jeg kun anbefale andre
samfundsfaglige gymnasieklasser at forsøge at få lov til at besøge PET’s
hovedkvarter i Søborg.

Afghanistan- udstillingen
Af Magnus Holm Pedersen, studerende i 3K.
”Den Fjerne Krig - udstilling om krigen i Afghanistan” er en udstilling på
Tøjhusmuseet, der beskriver en ung dansk soldats oplevelser og tanker før,
under og efter en udsendelse til Afghanistan.
Udstillingen starter i en ung mands værelse, hvorefter den bevæger sig videre
til Camp Bastion, Green Zone, Gereshk og derefter tilbage til Tune lufthavn i
Danmark. Udstillingen består af konkrete genstande fra Afghanistan, altså
genstande som soldaterne har været i berøring med, og som de har valgt at
tage med hjem. Det er en udstilling, hvor det stort set er tilladt at røre ved alle
genstande, og som derfor er utrolig sanselig og gør soldaternes hverdag mere
håndgribelig og nemmere at forstå for os ”civile”.
Vi besøgte udstillingen fredag eftermiddag den 30. oktober 2015 og fik en
rundvisning af en ganske kompetent guide. Rundturen bestod af en hurtig
indledning/briefing om krigen i Afghanistan (tal, årstal, osv.), hvorefter vi fik
stillet nogle gruppeopgaver. Disse opgaver bar dog præg af, at de var beregnet
for 7. klasse, og de var derfor ekstremt nemme og egentlig lidt spild af tid. De
fik bestemt sat nogle tanker i gang, men et egentlig fagligt udbytte var der
ikke.
Dette var lidt synd, da guiden egentlig virkede til at have mere på hjerte og
have noget mere information, der kunne have løftet niveauet på besøget. For
at få det optimale ud af besøget kan det derfor være en fordel at
forberede/konstruere noget gruppearbejde eller lignende på gymnasialt
niveau. Det kan klassen gøre hjemmefra – men det vil også være oplagt, at
Tøjhusmuseet gør dette.
Vi havde ikke som sådan arbejdet med krigen i Afghanistan før besøget, men
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vi har selvfølgelig som samfundsfaglig klasse beskæftiget os med
demokratibegrebet og så videre; dog synes jeg ikke, at den manglende viden
om krigen var en hindring for, at man fik noget med hjem.
Krigen i Afghanistan har jeg efterfølgende skrevet om i min SRP-opgave, og
her fungerede besøget som inspiration og øjenåbner. Faglig viden, som jeg
har kunnet benytte i min SRP, vil jeg ikke sige, jeg fik. Dertil er de teoretiske
krav til opgaven for høje.
Generelt vil jeg sige, at man netop kan benytte udstillingen som en slags
øjenåbner, og til at gøre Danmarks krigsdeltagelse nærværende. Herudover vil
jeg mene, at udstillingen i høj grad – og særligt, hvis man forbereder besøget i
undervisningen - kan benyttes til at diskutere både omkostningerne ved krig
(historisk og samfundsmæssigt) og Danmarks sikkerhedspolitik.

DEBAT: Civilsamfundets organisationer er sjældent egentlige hierarkiske
systemer, og det indebærer en række ledelsesmæssige krav og udfordringer.
Sådan lyder det fra sekretariatsleder i DEO, Rasmus Nørlem Sørensen, som
her stiller skarpt på, hvor civilsamfundets ledere kan hente deres autoritet fra.

Af Rasmus Nørlem Sørensen,
sekretariatsleder i
Oplysningsforbundet DEO.
Artiklen blev første gang bragt
i Altinget d. 18.02.16

Hvad enten man har en leder på sin arbejdsplads eller selv står ved roret,
danner man sig en holdning til, hvad god ledelse er. En central forudsætning
for, at en leder kan være god, er, at hendes magtudøvelse betragtes som
legitim.
I civilsamfundets organisationer er ressourcerne ofte knappe, og meget af
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arbejdskraften kommer fra frivillige. Og praktisk taget er alle organiseret
demokratisk med en generalforsamling og en bestyrelse, der blander sig mere
eller mindre i det daglige arbejde. Det stiller nogle særlige udfordringer og krav
til lederne. Hvor henter de deres ledelsesautoritet fra?
Ledertyper
Med inspiration fra den tyske sociolog Max Weber kan man opstille tre
idealtypiske lederroller.
PROFET. Mange organisationer er bygget op omkring en karismatisk leder, der
har formået at formulere en vision, som kan mobilisere folk og engagere dem i
organisationens arbejde. Profeten er idealist og vil typisk tænke, at sagen er
større end organisationen, og arbejder ofte for ingen eller meget lav løn.
PATRIARK. Med lave lønninger og små sekretariater vil der ofte være stor
udskiftning i medarbejderstaben. Ofte vil organisationskulturen blive båret af
en enkelt person, der fungerer som daglig leder eller aktiv formand. Patriarken
eller matriarken vil typisk tænke, at ”organisationen – det er mig”.
PROFESSIONEL. Veletablerede organisationer har mulighed for at ansætte
ledere ved almindelige jobopslag og samtaler. Den professionelle leder ser sig
selv som arbejdsgiver for sine ansatte og lægger vægt på, at organisationens
formalia og medlemsdemokrati er i orden.
Demokrati eller effektivitet
Det er værd at understrege, at ingen i den virkelige verden kan placeres
entydigt i én af de tre kasser. Enhver leder vil skulle indtage forskellige roller i
forskellige situationer og vil trække på elementer fra både profeten, patriarken
og den professionelle.
Fælles for dem er, at enhver ledelse kan legitimere sig enten i kraft af effekten
af beslutninger eller via processen, de er truffet gennem.
Profetens legitimitet hentes stort set alene fra, at han eller hun træffer de
rigtige beslutninger. Formalia må vige for den højere sag, hvis det er
nødvendigt.
Den professionelle leder vil være optaget af, at beslutningen er truffet ad de
formelle kanaler og på den rigtige måde og vil ikke være parat til at trumfe
medlemsdemokratiet.
Patriarkens beslutninger er lidt en blanding. Det er de uskrevne traditioner,
erfaringen og ”plejer”, der er afgørende for, hvad der bliver bestemt.
Eftertanker
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De tre idealtyper kan give anledning til eftertanke. I mange organisationer er vi
både nære venner og kolleger. Og rekrutteringen foregår typisk via netværk
inden for en begrænset kreds af folk, der arbejder med vores sag eller
ekspertområder.
Som erfaren leder er det værd at overveje, om man kommer til at sidde som en
gumpetung patriark og holde nye idéer og projekter nede.
Som visionær leder er det værd at overveje, om man forventer for meget af
medarbejdernes engagement i sagen og glemmer at tage hensyn til, at de
også er arbejdstagere og mennesker, der skal have en hverdag og et liv til at
fungere.
Som professionel leder er faren, at man formaliserer organisationen og dermed
taber meget af den entusiasme og gnist, der adskiller civilsamfundets
organisationer fra de offentlige arbejdspladser og de private firmaer.

- Aktiviteter i to af de lokale netværk

Som vi tidligere har annonceret inviterer vores lokale netværk i Sønderjylland til
generalforsamling og debatmøde torsdag d.17. marts 2016.
Oplægget til debatmødet er følgende:
Truslen mod Danmark er blevet øget med det russiske udspil om optrapning af
det atomare beredskab og placering af 30.000 mand ved grænsen til Ukraine og
de baltiske lande. ISIL-frygten tegner fortsat dagsordenen, og terroren rammer
nu også Danmark. Samtidig udsættes vort ellers så robuste samfund for
væsentlige økonomiske udfordringer i redningsberedskabet. Har vi sparet for
meget på forsvaret, beredskabet og hjemmeværnet? Hvad betyder det for de
mange frivillige brandfolk i Sønderjylland? Skal danske soldater eller
hjemmeværnsfolk indsættes som støtte for politiet på den dansk-tyske grænse?
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Folk og Sikkerhed, Sønderjylland, er arrangør af et debatmøde om vores
fælles sikkerhed i forbindelse med naturkatastrofer, stormvejr, oversvømmelser,
senest set over nytåret i Sønderjylland eller tidligere ved Seest-ulykken.
Desuden vil debatten også berøre vredens brændpunkter og terroren. Kan vi
forsikre os imod alt dette, og kan vi også sikre os bedre her i Sønderjylland?
Nogle af disse spørgsmål vil Forsvarsminister Peter Christensen, selv
sønderjyde, gøre os meget klogere på, så kom og vær med til en spændende
aften.
Dato: Torsdag den 17. marts 2016, kl. 19.00.
Sted: Hotel Comwell, Sønderborg Strandvej 1, 6400 Sønderborg
Program:
Kl. 16.30: Spændende aktuelt oplæg ved Forsvarsminister Peter Christensen.
Kl. 18.00: Serveres middag - pris 130,- kr. (ekskl. drikkevarer) med
forsvarsministeren. Tilmelding nødvendig til spisning senest den 14. marts
2016, kl. 1200.
Kl. 19.00: Generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Forhandling om lokalområdets arbejde frem over
6. Drøftelse af budget
7. Valg af formand (lige år)
8. Valg af kasserer(ulige år)
9. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (ulige år)
10. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (lige år)
11. Valg af 2 medlemmer suppleanter til bestyrelsen
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10. Valg af en revisor
11. Valg af en revisorsuppleant
12. Eventuelt.
NB.: Nødvendig tilmelding til spisning senest den 14. marts 2016, kl. 1200.
Kontakt: undertegnede på 40307488 eller mail: erling.lundsgaard@stofanet.dk

Kære medlemmer og venner af Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm.
Det forløbne år har budt på mange aktiviteter - kom og bliv opdateret på blandt
andet vores arbejde vedrørende samt status på følgende:
• Ny landsomfattende Beredskabsstruktur for Danmark og ikke mindst
konsekvenser/muligheder for Bornholm.
• F&S ”tanker/tiltag” vedr. forberedelser til det kommende forsvarsforlig bl.a. set
i lyset af den ændrede sikkerhedspolitiske situation m.v.
• Cafe – møder – rundrejse på Øens ”større” byer med emnet * Det Robuste
Samfund (F&S) og *Den Robuste Borger (BF).
• Konceptet Medborgerskab
• Beredskabsarbejdet med de unge etc.
• Frivillighed og betydningen heri for Det Robuste Samfund.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
* Valg af dirigent
* Formandens beretning
* Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget for det kommende år
* Aktivitetsplan 2016
* Indkommende forslag
* Valg af bestyrelsesmedlemmer.
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EFTER
GENERALFORSAMLINGEN
VIL PENSIONERET
OBERSTLØJTNANT OG
NUVÆRENDE FORFATTER,
POLITIKER OG LIVLIG
DEBATTØR GIVE ET
SPÆNDENDE INDLÆG OVER
EMNET:
ORD KAN KOSTE - VAR DET,
DET VÆRD?
Lidt om Poul Dahl og aftens indlæg:
Gennem ti år gjorde Poul tjeneste i Jægerkorpset. som han fra 1990 til 1993
var chef for. I 1993 blev han chef for FN's vagtstyrke i Irak. Fra 1996 2000 boede Poul i Libanon. Aktiv venstrepolitiker i Viborg "Amt”, Region
Midtjylland og Silkeborg Byråd. Før sin militære karriere var Poul flere
gange danmarksmester i moderne femkamp.
AFTENS INDLÆG - " DET STÅR I AVISEN ".
Poul Dahl har aldrig kunnet holde sin mund. Officeren, Politikeren, Forfatteren
og Samfundsdebattøren Poul Dahl har uanset titlerne aldrig kunnet holde sin
mund. Han har været skarp, direkte og provokerende og gennem tiderne givet
anledning til utallige forsider, overskrifter og indlæg i aviser, TV og Radio. Poul
Dahl har nået meget - Men ord kan koste. Hør ham berette om sine mange
"kampe” - både den gang og i dag -, og hvorfor han alligevel synes, det er det
hele værd.
• HUSK TILMELDNING FOR SÅVEL MEDLEMMER SOM
ØVRIGE INTERESSEREDE, SENEST DEN 15 marts 2016.
Tilmelding sendes til Bestyrelsesmedlem Niels Garde på E-mail.:
niels.garde@hotmail.com /Mobil. 20 28 56 04.
Med venlig hilsen - På vegne af bestyrelsen Folk & Sikkerhed Netværk
Bornholm.
Johnny G. Larsen.
Formand.
E-mail: johnnyglarsen@yahoo.dk
Mob.21720962.
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17. marts
Generalforsamling i vores lokale netværk i Sønderborg - Forsvarsministeren
kommer i denne forbindelse til det meget omtalte debatmøde. Selve
arrangementet er gratis for medlemmer af Folk & Sikkerhed.
18. marts
Generalforsamling i vores lokale netværk på Bornholm. Efter
generalforsamlingen vil pensioneret Oberstløjtnant og nuværende forfatter,
politiker og livlig debattør, Poul Dahl, give et spændende indlæg om emnet:
"Ord kan koste - var det, det værd?"
4. april
Reersø. Mindehøjtidelighed i Reersø kirke.
18. april
Dybbøldag. Årsdagen for Stormen på Dybbøl i 1864 er siden 1865 markeret
med blomster og kranse ved danske krigergrave. Fra 1921 er dagen blevet
fastholdt i erindringen af den danske garnison i Sønderborg med march
gennem byen og kransenedlæggelser på Dybbøl Banke. Siden 2002 har der
været fælles dansk-tyske kransenedlæggelser på Dybbøl Banke, og fra 2011
en fælles dansk-tysk march herfra og ned ad Dybbøl Banke til Sønderborg.
29. april
Folk & Sikkerhed afholder det årlige Årsmøde for alle vores medlemmer og
medlemsorganisationer på Ryes Kaserne. Vi håber, at du har lyst til at komme
og være med. Der vil være kaffe, kage og frokost til dem, som deltager. Mere
information om arrangementet tilgår i næste nyhedsbrev.
16.- 19. juni
Folkemøde på Bornholm. Folk & Sikkerhed vil traditionen tro være tilstede. Vi
har blandt andet forberedt to meget interessante dialogmøder. Mere
information om dette tilgår.
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Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev,
typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter
mv. Indsendte indlæg som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold
ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.
Redaktionen: Folk & Sikkerhed - Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 29.02.16
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