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Kalender
Juni
3 Kanalbåten  Ksd 
 Våravslutning Hbg 
4 Styrelsemöte  Ksd 
6 Nationaldagen Ksd 
10 Aktivitet  Ksd 
15 Öppet hus  Ksd 
17 Äventyrsgolf/grilla Ksd 
24 Hemma hos Gunilla Ksd

När träffas vi?

Kristianstad Måndagar
  19-22

Hässlehom Tisdagar
  19-22

Helsingborg Måndagar
  19-22

Har du flyttat?

FRO vill veta din nya adress för 
att kunna delge dig vad som 
händer.

Vår handläggare vad gäller 
medlemshantering är:

Bosse Alväng
Sunnanvindsvägen 14i
262 42 Ängelholm
0431-838 73
bosse.alvang@fro.se

Ni kan även göra det direkt på 
denna sida:
http://fro.se 
Välj adressändring
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Juli 
1 Hemma hos Gösta Ksd 
8 Hemma hos GunnarKsd 
15 Hemma hos Jörgen Ksd 
22 Hemma hos Sussie Ksd 
29 Hemma hos LillemorKsd 

Augusti 
5 Hemma hos Mats Ksd 
12 Hemma hos Bertil Ksd
15 Styrelsemöte  Förb 
19 Kubb och grillning Ksd
 Säsongsstart  Hbg
26 Avdelningsaktivitet Ksd
28 Styrelsemöte  Hbg
31 Lergökarallyt  Hbg

September
2 Utställningen  Ksd
3 Styrelsemöte  Ksd
7 Utställning   Ksd
9 Studiebesök  Hbg
 Antennarbete Ksd
14 Pistolskytte  Ksd
16 Städning lokalen Ksd
23 PC-dart  Ksd
26 Styrelsemöte  Förb
30 Teknik   Ksd
31 Styrelsemöte  Ksd

Oktober
7 Datautbildning Ksd
14 Studiebesök  Ksd
 RAKEL  Hbg
21 Städning lokalen Ksd
22 Styrelsemöte  Ksd
28 Styrelsemöte  Ksd
 Nödradio kommun Ksd

November
4 Datautbildning Ksd
7 Styrelsemöte  Förb
11 FRG information Ksd
18 Studiebesök  Ksd
 FRN   Hbg
25 Städning lokalen Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
26 Styrelsemöte  Ksd

December
2 Datautbildning Ksd
4 Adventsvesper Ksd
9 Julavslutning  Hbg
 Avdelningsverks Ksd
10 Bowling  Ksd
12 Styrelsemöte  Förb
16 Julavslutning  Ksd
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Som Bosse nämnt i tidigare 
tidningar har vi beslutat att 
alternera mellan olika funk-
tionärer för att skriva ledaren 
och denna gång kom lotten 
till mig. 

Många medlemmar har under 
våren deltagit i våra uppdragsgi-
vares övningar, 

Hemvärnet
Hemvärnet har haft KFÖ (Krigs-
förbandsövning) med praktisk 
träning i våra militära sam-
bandssystem under våren. 
De gamla Ra 145 är på väg bort 
till förmån för Ra 180,
en frekvenshoppande radio med 
krypteringsfunktion. 
Det skall bli Rakelstationer till 
hemvärnscheferna för samver-
kan med civila myndigheter. 
Ute i grupperna är det på väg 
en ny gruppradio med headset 
i hjälmen för kontakt på korta 
avstånd. 
Vi har även fått ut kryptering-
sutrustning för att kunna skicka 
meddelande med hög sekret-
ess. 

Men
Vi saknar personal att besätta 
tjänsterna. 
Är du intresserad, eller känner 
du någon som vill vara med, 
ta kontakt med din avdelning. 
Utbildningarna är gratis med 
betald förlorad arbetsinkomst 
och resa. 
Tyvärr kan man inte gå som 
PRYO längre, man måste vara 
färdigutbildad för att delta. 
Helsingborgsavdelningen kom-
mer under hösten att ta kontakt 
med Hemvärnsungdomarna för 
att försöka starta ett samarbete. 
Att rekrytera ungdomar är att 
säkra vår framtid.

MOLOS
MOLOS-gänget har haft 
storövning att reparera kraftled-
ningar. 
Våra medlemmar hade ett stort 
arbete att upprätta samband 
mellan alla ingående enheter. 
Molos har hög teknisk utrust-
ning med bl.a. sattelittelefoner 
och mobilmaster.

Övrigt
Avdelningarna engagerar sig 
i olika sambandsuppdrag och 
utställningar för att marknads-
föra FRO. 
Vi behöver synas för att hitta fler 
medlemmar.

Ungdomsverksamhet
Vi behöver driva ungdoms-
verksamhet i våra avdelningar. 
Medelåldern både bland med-
lemmar och bland placerade är 
ganska hög . 
Numera krävs det bättre kondi-
tion för att bli placerad i våra 
uppdrag. 
Var hittar vi ungdomsledare? 
Och ungdomarna.

Ha en skön höst

Lite funderingar från nordvästra 
Skåne
Lars Blûcher 
Helsingborg

Lars
Funderar

Lars Blücher, ständigt 
på gång
Bild: Lillemor Bohlin
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Aktiviteter Kristianstad
Även om det är sommar nu så 
kommer hösten sen...
Vi har redan planerat in alla 
våra aktiviteter så att just du 
ska kunna skriva in de du 
tycker är intressanta i din 
kalender.

19 augusti
Vi startar som vanligt vår höst 
med en kubbturnering vid Öster-
slövs badplats.
Efteråt grillar vi korv
Anmäl om du kommer så vi har 
korv till alla.

Utställning
Lördagen den 7 september har 
vi utställning på järnvägsmuseet 
i Kristianstad.
För att den ska bli så bra som 
möjligt behöver vi titta igenom 
utställningsmaterialet vi har. 
Detta gör vi på måndagen den 2 
september.
Har du tips och ideer som gör 
den bättre så kom med dem och 
hjälp oss.

Antenner
Våra antenner behöver sin år-
liga tillsyn
Detta gör vi den 9 september.

Pistolskytte
14 september skjuter vi pistol på 
Kristianstads pistolklubb.
De som vill vara med har en 
kostnad på 300:-
Efteråt grillar vi.

PC dart
Vi har fått nya datorer på avdel-
ningen och har nu äntligen 
installerat PC dart på dem
Nu tittar vi på hur det fungerar 
och lär oss lite tillsammans.
Detta gör vi den 23 september

Teknik
Ingen FRO-verksamhet utan 
teknik, inte hos oss i varje fall.
Gösta hittar något intressant 
som han berättar för oss eller 
låter oss pilla med.
Den 30 september är ni välkom-
na att vara med på detta.

Datautbildning
En gång i månaden i höst kom-
mer Bertil att guida oss igenom 
datadjungeln.
7 oktober, 4 november och 2 
december är tillfällena detta 
sker på.

Studiebesök
Vi ska försöka komma in på det 
nya rådhuset för en förhandstitt 
innan det öppnar.
Det kan ju vara spännande att 
se hur de lyckats kombinera det 
gamla med det nya.
Den 14 oktober är ni välkomna 
att följa med oss dit.

Den 18 november styr vi kosan 
till Radio Kristianstad för att se 
hur de har det.

FRG
Frivilliga ResursGrupperna 
kommer Mats att berätta om, 
vad de gör, vilka de är och hur 
man kommer med i deras gäng.

Vesper
Den 4 december har vi vår 
årliga adventsvesper i Nosaby 
kyrka
Här spelar Kristianstads hem-
värnsmusikkår.
Detta är en mycket stämn-
ingsfull stund där det spelas 
julmusik och frivilligorganisation-
erna deltar med sina fanor.

Bowling
10 december har vi vår bowling-
turnering.
Kom och ta vandringspriset från 
Richard som vann förra året.
Eller bara ha roligt tillsammans 
med oss.

Avslutning
Måndagen den 16 december 
säger vi god jul till varandra 
med glögg och lussekatter.

Städning
För att vi ska kunna trivas i våra 
lokaler behöver vi städa ibland.
För att detta ska bli gjort har vi 
nu skrivit in det i vår planering.
16 september, 21 oktober och 
25 november är de datum vi 
kommer att städa.
Om alla smiter från detta har vi 
smutsiga och tråkiga lokaler, så 
ställ upp på detta även om det 
är tråkigt.

Hela programmet och tider finns 
på vår hemsida.
Här kommer även ändringar i 
programmet att finnas.
www.kristianstad.fro.se
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Aktiviteter Helsingborg
Uppstart för hösten har vi den 
19 augusti

Lergökarallyt
Den 31 augusti genomförs 
Lergökarallyt med start i Ängel-
holm.
Vi kommer att delta med vår ter-
rängbil.

Studiebesök
Den 9 september har vi möj-
lighet att besöka Europas mod-
ernaste värmekraftverk, Filbor-
naverket i Helsingborg. Verket 
genererar värme till årsbehovet 
för 6000 villor.

Besöket startar 18.00 så kom i 
god tid.
Adress Hjorthögsvägen, kör ut 
Vasatorpsvägen, ta av mot tip-
pen, kör förbi infarten till tippen 
och ta nästa väg till vänster.
Anmälan senast 5 september till 
lars.blucher@fro.se eller 
telefon 0705-512759

RAKEL
14 oktober förevisas RAKEL i 
våra lokaler.
Ulf Palm kommer att visa och 
berätta hur det fungerar.

FRN
Att köra radio via datornätverk, 
FRN.
Bosse Alväng kommer att visa 
detta den 18 november

Julavslutning
Den 9 december har vi julavslut-
ning med glögg och pepparka-
kor.

Studiebesök FMTS
Tyvärr blev det inget stud-
iebesök på FMTS i Halmstad i 
våras.
Men vi ska försöka ordna det i 
höst

Kolla på vår hemsida för mer 
information
www.helsingborg.fro.se

Bilder från SL-testen 
på Beredskapsmuseet 
i Djuramosse

Bosse Alväng på museet

Lars Blücher sänder från 
radioterrängbilen



Tävling
Förra numret försökte vi oss 
på en tävling
Vad betyder följande ord på 
“svenska”?

Vi har fått in svar och har utsett 
vinnare som kommer att få ett 
pris.
Grattis Therese Holmberg och 
Gunnar Mårtensson, ni kan ert 
modersmål, skånskan

Här har ni de rätta svaren.

1 Rullebör
 Skottkärra

2 Running
 Cirkel

3 Pibesill
 Lipsill

4 Pannehår
 Lugg

5 Lubba
 Springa

6 Gida
 Orka

7 Hafa etter ånnen
 Kippa efter andan
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8 Ikarne
 Ekorre

9 Bia
 Vänta 

10 Dramare
 Stor sup

11 Hopatoad
 Tilltrasslad

12 Långflabbad
 Snopen

13 Nimm
 Lätt eller praktisk

14 Nällad
 Otålig

15 Trynemjöl
 Snus

Hans Donnerborg sän-
der från sin bil

Ulf Palm har avlöst Bosse 
inne på museet
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En dag i 
Kristianstad 
Vattenrike

Vår egen ornitolog Bertil Tro-
berg tog oss med en dag för 
att undersöka fågellivet i vårt 
berömda vattenrike i Kris-
tianstad.

Vi startade vår runda vid Natur-
rum och gick Linnérundan som 
är 6 kilometer lång, i tid tar det 
ungefär 4 timmar.

Det är en fantasktisk känsla att 
gå från stan och bara några 
minuter senare komma ut på 
öppet landskap och uppleva 
naturen.

Vi konstaterade ganska snart att 
hade inte Bertil varit med hade 
vi missat nästan alla fåglar.
När vi gick förbi ett träd fick vi 
reda på att här bodde en viss 
fågel (kan väl lätt erkänna att 
jag redan glömt bort namnen på 
fåglarna).
Med hjälp av kikare och vägled-
ning fick vi syn på den aktuella 
fågeln och kunde beundra den 
tillsammans.

Som alltid går en fro are på 
kaffe, och idag var inget un-
dantag.
När vi kom halvvägs igenom 
rundan, vid Lillö slottsruin, 
stannade vi för fika.
Det var skönt att sitta ner en 
stund och reflektera över run-
dan vi gått hittils.

Hälften kvar och vi gick vidare 
för nya upptäckter och nya 
fåglar.
I slutet kunde även vi upptäcka 
en liten flygare.
Efter avslutad runda gjorde vi 
ett besök inne på Naturrum där 
man kan se vad hela vatten-
riket har att erbjuda.
En härlig dag som vi gärna gör 
om

Lillemor Bohlin

På väg med kikare 
och fika i ryggsäcken
Bild: Lillemor Bohlin

Halva rundan kvar...
Gösta, Lillemor, Gunilla och 
Bertil
Bild: Patric Bohlin

Vi har ett fantastiskt vattenrike i 
Kristianstad
Bild: Patric Bohlin

En liten...
Bild: Patric 
Bohlin
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FRO Norra Skåne´s info
Mailinglista 14info@fro.se

Vi kommer att börja annonsera 
ut när vår lokala skrift Fjorton-
bladet finns utlagd på nätet 
samt annan allmän information 
som inte måste gå via “snigel-
post”

Om du vill bli påmind om detta 
så rekomenderar vi att du deltar 
i mailinglistan 14-info.

Om du vill deltaga i mailinglistan 
14info@fro.se (få epost som är 
adresserade till listan) så gör 
du så här, du skickar ett epost 
enligt nedan.

OBS “någon@fro.se” ersätts  
med din epostadress.
använd helst ditt fro-alias om 
möjligt

Till: majordomo@fro.se
Ämne: 
Text:(första raden i själva bre-
vet)
SUBSCRIBE 14info
någon@fro.se

Om du vill utträda ur mailing-
listan 14info@fro.se (inte längre 
få epost som är adresserade till 
listan)
Då gör du så här, skicka ett 
epost enligt nedan:

OBS “någon@fro.se” ersätts 
med den epostadressen du 
registrerade.

Till: majordomo@fro.se
Ämne:
Text: (första raden i själva 
brevet) UNSUBSCRIBE14info
någon@fro.se

Teknik med 
Gösta

En måndagskväll i Kristians-
tad tog Gösta fram en elkabel.

Denna kväll ville han påvisa 
elens väg genom kabeln, från 
eluttag till den landar i vad man 
nu vill koppla in.

På tavlan ritade han och berät-
tade om strömmens väg, hur, 
varför och vad som händer på 
vägen.

Gösta ritar och berättar
Bild: Gunilla Åkesson

Gösta berättar och visar
Bild: Gunilla Åkesson
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Rakelutbildning i 
hemvärnet

RAKEL tillhör de nya sam-
bandsmedel vi har inom hem-
värnet.
En lördag hade vi utbildning i 
detta nya.

Carl-Ingvar Parfors kom upp 
från Reving för att utbilda oss. 
Han arbetar som signalskydd-
schef på P7.

En teoretisk genomgång av 
radion och dess funktioner var 
först på agendan.
Efteråt delades deltagarna in i 
grupper och fick olika uppgifter 
att lösa utifrån genomgången.
Det var att ställa in rätt inställ-
ningar och talgrupper för att 
sedan kunna göra ett förbin-
delseprov.
Denna dag var en av de 
varmare och deltagarna valde 
att göra det praktiska utomhus i 
den underbara solen.

Ny genomgång inomhus med 
lite frågor och svar.
Ny lärdom att genomföra utom-
hus.

I grupperna fick deltagarna hjäl-
pa varandra, hur var det man 
gjorde? Kommer någon ihåg?
Jag kommer inte vidare!
Någon i gruppen kunde något 
och tillsammans kunde alla allt-
ing. Carl-Gustav Nilsson, Bertil Tro-

berg, Bo Svensson och Gunilla 
Åkesson hjälps åt för att ställa in 
sina RAKELstationer.
Bild: Lillemor Bohlin

Thomas Renkvist och 
Jörgen Raun har fått 
kontakt
Bild:Lillemor Bohlin

Carl-Ingvar Parfors går igenom 
alla funktioner på radion
Bild: Lillemor Bohlin

Susanne Månsson, Ola Knutsson, 
Martin Olsson och Anette Åkesson 
njuter i vårsolen medans uppgiften 
genomförs
Bild: Lillemor Bohlin

- Jag har märkt att eleverna lär 
sig mer när de får testa själva, 
istället för att jag ska stå och 
göra allting, säger Carl-Ingvar 
och går hellre runt i grupperna 
för att stödja lite.

När dagen avslutades kände 
alla att nu kan de få igång en 
RAKEL och använda den.

Vår förhoppning är att den kom-
mer till oss permanent snart så 
vi kan öva varje övning

Lillemor Bohlin



Visa och kloka 
ord från redak-
tionen

Så här vill 
redaktionen 
ha bidragen
Text:
Skriv i Word
Teckensnitt Arial
Inga fetstilar, kursiva eller un-
derstrukna texter.
Vi i redaktionen redigerar texten 
så den passar i just det numret. 
Du som skribent vet inte var i 
tidningen texten ska hamna och 
hur mycket plats det finns.

Bilder:
Bilderna ska skickas som sepa-
rata jpg-filer.
Ställ in kameran på fin och hög 
upplösning.
Bilder under 1Mb kan vi inte 
använda, de går inte att dra upp 
i tryck.
De får inte ligga inne i ett word-
dokument, då kan vi inte mon-
tera in dem i tidningen.
Ni får gärna bidra med bildtext 
med namn på de som är med 
och vad ni gör.
Lägg bildtexterna i worddoku-
mentet tillsammans med texten.

Redaktionen
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Äntligen sommar och värme.
Då har redaktionen tinat upp 
så pass att det kommer en 
tidning till er.

I detta nummer har vi samlat lite 
smått och gott från vår verksam-
het.

SL-testen
I Helsingborg tog man bilder på 
när man var igång med testen i 
Djuramosse.

Vattenriket
I Kristianstad begav vi oss ut 
för att vara fågelskådare för en 
dag.
Utrustade med kikare och 
kamera och givetvis fikakorg 
begav vi oss ut på upptäckts-
färd.
Läs om den i tidningen

RAKEL
Hemvärnet hade RAKEL utbild-
ning i Rinkaby.
Ett nytt sambandsmedel som vi 
behöver öva på.

Kalendern
I detta nummer är vår kalender 
extra viktig, då den innehåller 
programmet för hela hösten.
Det finns något för alla att göra 
i höst.
Kom till din avdelning för att bli 
mer aktiv.

Ledare
I detta nummer har Lars Blücher 
fått äran att skriva ledaren.
Vem får den stora äran nästa 
gång?

Kommande
För att vi ska ha något att skriva 
om i nästa nummer behövs 
bidrag.
Ni som går kurs i sommar, ta 
bilder och skriv några rader till 
oss.
All verksamhet i avdelningslo-
kalen är värd att förevigas både 
som bild och som artikel i vår 
tidning.
Se till att kameran är med över-
allt.

Med dessa ord önskar redak-
tionen alla våra läsare en riktigt 
skön sommar.
Vi tillbringar den i hängmattan



Baksidan
Denna baksida används till en 
tävling.
Denna tävling kräver att man 
eller någon i närheten har en 
kamera.

Vi vill att ni tar en bild till nästa 
baksida.
Bilden ska belysa vad ni tycker 
att FRO står för.

Helt enkelt, vad är FRO för dig?
Det kan vara en typisk dag i 
avdelningslokalen, det kan vara 
ett studiebesök, en grillkväll. 
Eller varför inte på en kurs för er 
som ska åka dit.

Er bild skickar ni till 
lillemor.bohlin@fro.se

Vem som tagit bilden, vem eller 
vad som är på bilden och var 
den är tagen.
Finns det en historia omkring 
bilden vill vi gärna ha den.

Ut och ta kort på FRO
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Något i kikaren
Mats Nilsson och Gösta Strand-
berg har fått något i kikaren.
Kan det vara tofsdopping?
Inga-Lill Nilsson behöver ingen 
kikare för att se att det var en 
gås.
Med Naturrum i bakgrunden 
går vi ut i vårt vattenrike i Kris-
tianstad
Bild: Lillemor Bohlin


