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Bild: Anders Bohlin
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Framsidan
Gunilla Åkesson och Lillemor 
Bohlin är med i fanborgen på 
Nationaldagen
Bild: Therese Holmberg



Kalender
Juni
2 Plan Öppet hus Ksd 
6 Nationaldagen Ksd 
9 Avdelningsverks Ksd
 Avslutning  Ksd 
10 Styrelsemöte  Ksd 
14 Öppet hus  Ksd 
16 Äventyrsgolf, grill Ksd 
23 Hemma hos Gunilla Ksd 
30 Hemma hos LillemorKsd

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 
7 Hemma hos Mats Ksd 
14 Hemma hos Jörgen Ksd 
21 Hemma hos Gösta Ksd 
28 Hemma hos GunnarKsd 
 

Augusti 
4 Hemma hos Bertil Ksd 
11 Hemma hos Sussie Ksd 
15-16 Väla-Vallåkra P vakt Hbg
18 Kubb och grillning Ksd 
 Styrelsemöte  Hbg 
23 Utställning  Ksd
25 Avdelningsaktivitet Ksd 
 Uppstart  Hbg 
26 Styrelsemöte  Ksd

September
1 Datorarbete  Ksd 
4 Hv ungdom  Hbg 
8 Städning lokaler Ksd 
 Studiebesök  Hbg 
15 Datorarbete  Ksd 
 Föreningskväll Hbg 
22 Teknik   Ksd 
 Materielvård  Hbg 
29 Avdelningsveks Ksd 
 Styrelsemöte  Hbg 
30 Styrelsemöte  Ksd

Oktober
6 Studiebesök  Ksd 
 Bunkervisning Hbg 
13 Städning lokaler Ksd 
20 Avdelningsverks Ksd 
27 RAKEL  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

November
3 Mobitexväskor Ksd
10 Teknik   Ksd
 RAKEL  Hbg
11 Styrelsemöte  Ksd
17 Städning lokaler Ksd
23 Styrelsemöte  Hbg
24 IGR   Ksd

December
1 Julstäda  Ksd
3 Adventsvesper Ksd
8 Avdelningsverks Ksd
16 Bowling  Ksd
22 Julavslutning  Ksd
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Aktiviteter Kristianstad
Hemma hos
I Kristianstad vill vi inte ha uppe-
håll i sommar med vi vill inte 
heller sitta i vår lokal. 
Så vi åker återigen hem till va-
randra och har trevligt.
Vem vet, man kan få se något 
man aldrig sett förut. 
Alla är givetvis välkomna, både 
inom och utanför vår avdelning. 
Titta på vår hemsida så du vet 
vem som vill ha anmälan, kor-
ven eller vad det nu blir ska ju 
räcka till alla.

Kubb och korv
Som avslutning på sommaren 
och inledning på höstens verk-
samhet ses vi på Österslövs 
badplats. 
Här spelar vi kubb och grillar 
korv tills mörkret faller på.

IT verksamhet
Våra datorer mår inte så bra. 
Dessa behöver ha en ordentlig 
översyn och det ska de få i höst. 
Har vi någon medlem som kan 
mycket om datorer är ni hjärtligt 
välkomna för att stötta oss.

RAKEL 
I hemvärnet är RAKEL en nytill-
kommen radio. 
Anders Bohlin är vår RAKELin-
struktör och berättar mer om 
systemet för oss en kväll.

IGR
Ännu en nytillkommen ut-
rustning som vi ska stifta 
bekanskap med en kväll i höst.

Öppet hus
Tillsammans med Nordöstra 
Skånes sändaramatörer, SK-
7BQ, har vi ett Öppet hus på 
Soldathemmet. Det som förut 
var Bockebodaträffen
Detta hade vi även förra året, 
då vi i FRO stod för den lekam-
liga spisen, vi grillade korv och 
serverade smörgåsar och kaffe.
Vår utställning finns givetvis på 
plats för att locka till oss nya 
medlemmar.

Teknik
Gösta Strandberg brukar några 
gånger om året stilla vår ny-
fikenhet på olika teknikfronter. 
I sina gömmor har han både det 
ena och det andra. 
Det kan vara en liten grej från 
en microvågsugn, det kan vara 
elens väg genom kablarna.
Spännande och underhållande.

Bowling
Vårt vandringspris finns just nu 
hos Marcus Nilsson. 
Kom och kämpa för att ta det 
ifrån honom.

Lite bilder från våra 
hemma hos
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FRO Helsingborg gör studiebesök 
på Ljungbyheds militärhistoriska 
museum

Meterologiska stationen är fortfarande 
fullt brukbar

Här är gänget utanför museet

Lördagen den 17 maj 
arrangerade FRO Helsingborg 
ett besök på Ljungbyheds 
militärhistoriska museum. 

Ljungbyhed har gamla tradiotioner 
som militärt övningsområde. 

Det startade redan på 1670-talet 
med med infanterister, dragoner 
och husarer som samlades på 
hedarna runt Ljunbyhed. 

1860 deltog, i ett  stormöte, 
Sveriges och Danmarks kung 
tillsammans med 8.000 hästar och 
14.000 man. 

Vid denna tid var det ett av Europas 
största exercisfält. 

Flygverksamheten började 
1910 med  första svenskbyggda 
flygplanet. Mellan 1926 och 1998 
utbildades 5.200 piloter.

1944 startades utbildning av 
meterologer för flygvapnet, det 
finns fortfarande en avancerad 
meterologisk station på museet

Ljungbyhed är en av de äldsta 
flygfälten i världen. Numera är 
allt civilt, med trafikhögskola och 
flygverkstad för SK60 mm.

Tack till Ronnie Rosvaldt som 
guidade oss runt i samlingarna 

Efter besöket avslutade vi med 
kaffe och våfflor på Lotta på Åsen

Lars Blücher 
Bilder: Bosse Alväng
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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

En kväll med IT-hot

Anders Bohlin var i höstas 
på kurs i IT säkerhet.
Detta föreläste han för oss en 
kväll.
Vad är IT-hot, angår det alla 
eller bara de stora företagen.

Telefoner
Vi kom fram till att vi slänger ut 
datorer och smartphones. 
Lite överdrivet kanske men 
man måste tänka sig för vad 
man gör och varför. Framför allt 
i vilket sammanhang. 

Sociala medier
För de med avtal  är det extra 
viktigt att tänka på vad man 
lägger ut på facebook och andra 
sociala medier.
Det är väl inte så viktigt tänker 
någon men fel ord vid fel tillfälle 
och ett viktigt läge kan vara röjt.

GPS
GPS har många i sina telefoner 
utan att tänka på det, då kan 
alla veta precis var du är. Inte 
alltid bra.



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 igen. Denna 
redaktionen älskar sommar med 
sol och värme med mycket vila 
och bad.

Då laddar vi batterierna och 
kommer tillbaka i höst med full 
verksamhet.
Det händer en hel del i höst för 
oss i FRO Norra Skåne.

Titta här i tidningen men även 
på våra hemsidor.
Här kommer alla ändringar och 
tillägg som vi inte vet något om 
idag.

Som ni kanske har märkt är 
tidningen något tunnare detta 
nummer. 
Ibland måste man ta beslut som 
man inte alltid tycker om men 
bidragen har sinat i vår och det 
blev inte fler sidor.

Till hösten är som sagt redak-
tionen utvilade och kan komma 
på besök om vi bara får reda på 
när var och hur.

Till detta nummer skulle vi 
haft ett reportage från FRO 
Helsingborgs utställning på 
beredskapsmuseet i Djuramos-
sa. 

Tryckeriet ville ha in vårt manus 
tidiager än vi väntat och detta 
reportage får komma med i näs-
ta nummer.
Den som väntar på något gott...

Vi vet att några i förbundet ska 
gå kurs i sommar och vi vill 
givetvis ha några rader om hur 
ni upplevde kursen. 
Någon bild är alltid roligt.

Är du på semester och upplever 
något FRO aktigt vill vi gärna 
veta det. 
Det kan intressera andra till att 
göra samma besök. Kanske 
rentav kan FRO göra besöket 
tillsammans.

Innan vi går i sommaride vill vi 
önska alla en riktigt skön som-
mar och vi ses igen i höst.
Förutom alla som kommer på 
hemma hos i Kristianstad, för vi 
ses då.
Glöm inte att alla är välkomna 
hem till oss.



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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Kubbspel
I FRO Kristianstad startar vi 
höstens verksamhet med att 
spela kubb och grill korv.
En aktivitet som drar både gam-
mal och ung.
Vi spelar tills vi inte orkar mer 
sen äter vi korv och fikar tills 
antingen solen går ner eller 
myggen skrämmer bort oss.


