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Kalender
Juni
1 Dataarbete  Ksd
3 Avdelningsstämma Hlm 
6 Nationaldagen Ksd
8 Planering helgen Ksd
13 Öppet hus  Ksd
15 Äventyrsgolf  Ksd
16 Styrelsemöte  Ksd
22 Hemma hos   Ksd
23 Styrelsemöte  Förb
29 Hemma hos  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

    3

Juli 
6 Hemma hos  Ksd
13 Hemma hos  Ksd
20 Hemma hos  Ksd
27 Hemma hos  Ksd

Augusti 
3 Hemma hos  Ksd
8 Fjorton-träffen Förb
10 Hemma hos  Ksd
11 Styrelsemöte  Ksd
17 Kubb o grill  Ksd
22 Utställning  Ksd
24 Städ o ärtsoppa Ksd
 Uppstart  Hbg
31 Sb-orientering Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

September
5 Utställning  Ksd
7 Studiebesök  Ksd
 Föreningskväll Hbg
12 Studiebesök  Hbg
14 Antennbygge  Ksd
 Aurorastn i 1313 Hbg
21 Avdelnigsverks Ksd
 Förrådsstädning Hbg
24 Studiebesök  Hbg
28 Datautbildning Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

Oktober
5 Städning  Ksd
 Föreningskväll Hbg
12 Teknik   Ksd
 Reparation  Hbg
19 Inv utbildningssats Ksd
 Lödövning  Hbg
26 Avdelningsverks Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

November
2 IGR och Motorola Ksd
 Föreningskväll Hbg
9 Swale   Ksd
 Aurora i lokalen Hbg
16 Städning  Ksd
 Puxingrepeater Hbg
23 Rakel   Ksd
 Radioövning
24 Styrelsemöte  Ksd
27 Julbord  Hbg
30 Föredrag  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

December
2 Julvesper  Ksd
7 Städ o ärtsoppa Ksd
 Föreningskväll Hbg
14 Avdelningsverks Ksd
 Luciakaffe  Hbg
15 Bowling  Ksd 
21 Julavslutning  Ksd
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Hösten i Kristianstad
Uppstart
I Kristianstad startar vi hösten 
med en kubbkväll. 
Denna har vi vid sjön i Öster-
slöv. 
Vi bjuder på grillad korv

Nu är hösten startad och vi kör 
på.

Utställningar
Lördagen den 22 augusti har 
vi utställning i Charlottesborg-
sparken.
Här visar vi vår verksamhet.

Nästa utställning har vi tillsam-
mans med Räddingstjänsten.
Datumet för detta är 5 septem-
ber

Kom och var med oss !!

Sambandsorientering
31 augusti kommer vi att vara 
ute med mycket samband.
Vi går en runda och vid olika 
stationer utför vi diverse sam-
bandsutmaningar.

Studiebesök
Vi har under hösten planerat 
studiebesök.
Då vi inte vet om och när det 
går att ha dessa får ni gå in på 
vår hemsida och titta i höst.

Antenner
vi har under våren börjat bygga 
egna antenner. Detta kommer 
vi att fortsätta med tills de blir 
färdiga

Datautbildning
Vi kommer under hösten att ha 
lite datautbildning.
Vi har nya datorer i vår lokal och 
en del nya program som vi vill 
lära oss.

Teknik
Gösta har massor i sina göm-
mor som han gärna visar och 
berättar om.

IGR
Hemvärnets nya gruppradio 
kommer vi att stifta bekantskap 
med en kväll.
Även plutonsradion kommer vi 
att titta på.

Swale
Vi testar Swale under en kväll 
och ser hur långt vi kommer.

RAKEL
Vi lånar rakelstationer och tittar 
närmare på dessa.

Föredrag
En kväll i höst ska vi få till ett 
föredrag om vår kommuns 
säkerhet.

Bowling
Vi har vår årliga bowlingturner-
ing.
Vem ska ta vandringspriset från 
Marcus Nilsson?
Anmälan till Gunilla Åkesson
gunilla.akesson@fro.se

Hemsidan
Vill du veta mer om vår verk-
samhet gå in på vår hemsida 
och titta.
Där står även om det är än-
drade tider på våra aktiviteter.
www.kristianstad.fro.se/f145
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Hösten i Helsingborg
Uppstart
Den 24 augusti startar vi vår 
verksamhet inför hösten
Kom och va med!

Studiebesök
Vi besöker Sjöfartsmuséet i 
Helsingör.
Detta gör vi lördagen den 12 
september.
Anmälan till Lars Blücher
lars.blucher@fro.se
0705-512759
Senast 31 augusti

Den 24 september hälsar vi på 
hos Halmstadsavdelningen.
Vi samlas på Berga klockan 
18.00 för samåkning.
Anmälan till Lars Blücher
Senast 21 september

Arorastationer
Vi har några aurorastationer 
som vi vill montera i vår 1313-bil 
och i avdelningslokalen.
Detta gör vi några måndagar 
under hösten

Förrådsstädning
Våra lokaler behöver städas och 
vi kommer att röja i förrådet en 
kväll.
En hel del kablar och kontakter 
vet vi redan nu är trasiga och vi 
behöver reparera dessa.
Några måndagar i höst går åt till 
detta.

Lödövning
En måndag har vi lödövning.
Kom och var med oss och lär 
dig löda.

Lådbygge
Vi har puxingstationer som vi 
ska koppla en repeater till.
Denna repeater håller bättre om 
den är i en låda. Denna låda 
ska vi själva bygga.

Radoiövning
Ra 1951 och en PC.
Dessa kopplar vi ihop och test-
kör.

Julbord
Vi tar en tur (eller flera...) över 
sundet och äter julbord ombord 
på Scandlines den 27 novem-
ber
Anmälan till Lars Blücher.
Senast 20 november

Luciakaffe
Kom och se styrelsen gå lucitåg 
den 14 december
Vi bjuder på kaffe och pep-
parkaka.

Hemsida
Vill ni veta mer om vår verksam-
het så gå in på vår hemsida och 
titta.
Det kan vara ändrade datum 
mm
www.helsingborg.fro.se/f141
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FRO Norra Skåne´s info
Mailinglista 14info@fro.se

Vi annonserar ut när vår lokala 
skrift Fjorton-bladet finns utlagd 
på nätet samt annan allmän 
information som inte måste gå 
via “snigelpost”

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

Medlemsavgiften
Styrelsen i FRO Norra Skåne 
vill göra alla medlemmar 
uppmärksamma på att in-
betalningskortet på medlem-
savgiften inte kommer med 
i detta nummer som det har 
gjort innan.

Styrelsen har bestlutat att ändra 
runtinerna vad gäller inbetaln-
ingskortet.

Anpassning
Då styrelsen vill anpassa sig 
till övriga förbund så kommer 
inbetalningskortet med decem-
bernumret av FjoRtOn-bladet.

I brevlådan
Tidningen kommer att vara hos 
er innan den 1 december.  
Här ligger inbetalnigskortet för 
er och er familj.

Sista betalningsdag
Betlaningen ska som vanligt 
vara gjord senast 31 december, 
så här är ingen skillnad.

Tidig betalning
Vill ni betala in er avgift innan 
inbetalningskortet kommer så 
går det bra.

Då gör ni så här
Ni betalar in på FRO Norra 
Skånes bankgiro 
543-8577

Summan ni betalar är beroende 
på om du betalar enskilt eller 
med familj.

Enskild medlem 240:-
Familjemedlem 360:-

Styrelsen
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FjoRtOn-träffen
För många år sedan hade 
FRO Norra Skåne en årlig 
kamp mellan avdelningarna 
för att se vem som får vård-
nad och ära för vår vandring-
strofé.

Detta är en aktivitet som vi tyck-
er har legat i träda allför länge.
Men nu är det dags igen!!

När?
Den 8 augusti i år sker det igen
Då Kristianstadsavdelningen 
har vårdat priset ömt i alla år så 
ligger det på deras lott att plane-
ra, samla ihop alla och arrang-
era årets event i Norra Skåne.

Hur går det då till?
Vi samlas på Kjuge Kull, ett fint 
område i Kristianstadstrakten 
men mycket natur och van-
dringsstigar.
Här kommer vi att tävla i sam-
band naturligtvis men även 
andra grenar. 
Dessa är dock hemliga fram till 
tävlingsdagen.

Vem?
Alla som är medlemmar och 
givetvis deras famlijer är väl-
komna till träffen.
Kan man inte ta sig runt rundan 
eller tävla i något moment finns 
fina grönområden att ta igen sig 
på.
Detta passar alla, både ung och 
inte så ung

Tider?
Vi startar klockan 10.00 och 
håller på så länge vi vill vara 
kvar.
 

Mat?
En viktig del när en skåning och 
dessutom FRO-are ska vara 
iväg hemifrån en hel dag. 
Vi bjuder på grillad korv med 
tillbehör.
Det kommer även att finnas 
kaffe och fika. 
Specialkost meddelas till 
avdelningen som meddelar 
arrangörerna.

Transport?
De avdelningar som har 
en bit att köra kommer att 
få körersättning, under 
förutsättning att samåkning 
sker.
Det fixar ni i respektive avdeln-
ing.

Anmälan?
Görs till din avdelning som me-
delar arrangörerna.
Din anmälan ska vara gjord till 
avdelningen senast 1 augusti.

Kristianstad - Mats Nilsson 
mats.nilsson@fro.se

Hässleholm - Daniel Berglund 
dalle@fro.se

Helsingborg - Lars Blücher
lars.blucher@fro.se
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Kristianstad visar upp sig

FRO Kristianstad visar upp 
sig på bred front.
I Kristianstad hade vi under 
en dag två stora event som vi 
deltog i.

Hemvärnet firar 75 år och i 
bataljonen i Rinkaby anord-
nades hemvärnets dag i sam-
band med detta. 
Givetvis fanns FRO på plats 
med sin utställning.

Hemvärnets delar
I övrigt fanns hemvärnets olika 
delar på plats för folket att titta 
på.
Alla vapen fanns att titta och 
känna på.
Bilarna fick man klättra i och få 
en känsla av hur det är är vara 
militär i dem.
Ville man kunde man få åka 
en sväng med en bandvagn, 
detta var mycket poulärt bland 
barnen.

Stridsförevisning
En grupp hade under dagen en 
förevisning av hur en beväpnad 
strid kan gå till. 
Bandvagnen kommer rullande 
och blir beskjuten av fiende. 
Soldaterna sitter av och bes-
varar elden framgångsrikt. De 
har plikt att ta han om sårad 
fiende och gjorde så. 

I sjukvårdstältet kan man sedan 
få se när de omhändertar den 
sårade.

FRO tältet
I FRO tältet visade vi upp vad vi 
använder i hemvärnet vad gäller 
sambandsmateriel. 
Vi hade samband med vår led-
ningsbil i bataljonen där barnen 
tyckte det var roligt att få svar 
på sina anrop.
Vi hade även lite kontakt med 
våra kompisar i Norra Åsum.
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Musik under arbetet
I bataljonen ingår vår hemvärns-
musikkår som en pluton.
De var närvarande under dagen 
och hade en spelning under 
dagen.
Detta är alltid ett uppskattat 
inslag i vår verksamhet.

I Norra Åsum samma dag fanns 
vi på plats för att visa upp oss i 
samband med att Artillerimuseet 
hade öppet hus.

Uppvisningar
Det är alltid lika uppskattat när 
de i tidstypiska kläder gör up-
pvisning med häst och vagn.
Kanonerna skjuts av och det 
smäller.

Stor bilpark
Förutom hästar har museet 
även alla bilar från dåtid till nutid 
som de vårdar ömt.
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Nu är 2015 års Militärhistorisk 
Helg på Beredskapsmuseet i 
Djuramossa förbi. 

Ett av Sveriges största mil-
itärhistoriska evenemang! Med 
över 4500 besökare.
Den 16 och 17 maj förevisades 
temat som kretsade sig kring 
året 1945. Det var 70 år sedan 
freden i Europa. Det var slutstri-
den i Berlin och det var över-
skeppningen av den Danska 
Brigaden m.m...

Uppvisningar
Det sköts salut (Svensk lösen) 
med pv-kanon.
Det var uppvisningar på fältet 
med Skånes Caroliner & Bohus 
Elfsborgs Caroliner.
Vi fick se strid med aktörer från 
7.e Motorbrigaden, Göteborgs 
Artilleriavdelning, Skepplanda 
Hemvärns och Kulturförening.  
”Slutstriden” med Big Red One 
& 5 th Rangers & 82nd Airborne 
& Tommies at War & British 
Airborne Infantry ”Red Devils” & 
Gruppo Nord & Die Panzergren-
adier & Fronthistoriska Förenin-
gen. 

Kapitulation – Befrielse - Fred 

Föredrag
Föredrag hölls i ett eget tält 
med Chefen SWEDEC Överste 
Ronnie Nilsson (Totalförsva-
rets ammunitions och minrö-
jningscentrum) och den kända 
militärhistoriken Lars Gyllen-
haal.  
Det förelästes även om ”Slaget 
om England”, ”Danska Brigaden 
& Operation Rädda Danmark”.

Samtliga medverkande ”trupper” 
förevisade sina uniformer och 
berättade om detaljer i dessa.

Extra glädjande var att Nordic 
Battle Group (P7´s 71 kompani) 
visa upp sin moderna utrustning 
och stridsfordon och att SWE-
DEC visade upp minröjning..

FRO´s roll
FRO Helsingborg hade en 
1313-bil och en 1112-bil på plats 
samt folk att berätta om vår 
verksamhet.

Olympic Viking Beachhandboll 
2015 på Fria Bad i Helsingborg 
spelas från den 28 maj till den 
7 juni. Skolturnerning - Fören-
ingsturnering samt HD Cupen 
för företag.  

Och FRO Helsingborg är där 
och hjälper till med tillsyn...

Beachhandboll

FRO Helsingborg hade den 30 
maj ännu en gång fått förtroen-
det att vara på Väla Stormark-
nad och hjälpa till med Väla 
Pink Party. 

Succéfesten var tillbaka i ännu 
bättre och större format. 
Det var en jättetrevlig kväll med 
många aktiviteter. Uppträdande 
av Annika Herlitz, Måns Zelmer-
löw och Carola. 
Restaurangerna i Väla Centrum 
serverade mat och dryck. 
Trots många tunga moln så var 
nederbörden på vår sida och 
alla medhavda regnplagg för-
blev oanvända. 
Kvällen avslutades med ett stort 
fyrverkeri!

Pink Party



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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Nu är det sommar men var är 
solen?
Lugn den kommer lagom till 
semester och ledighet. 

Vi utnyttjar tiden fram tills dess 
med massor av FRO verksam-
het.
Titta i kalendern eller på våra 
hemsidor så ser ni vad vi gör i 
de olika avdelningarna.

Efter en sommar med ledighet 
och hemma hos (i Krisitanstad) 
satsar vi stort på vår verksam-
het igen.

Fjorton-träffen
Vi kommer i år att starta stort i 
förbundet med att dra igång vår 
Fjorton-träff.
Denna har legat i träda ett antal 
år men nu kör vi...
Kom med och kämpa om van-
dringspriset.

Utställningar
Det kommer under hösten att 
bli lite utställningar. Här har alla 
möjlighet att vara med för att 
visa upp vår verksamhet och 
förhoppningsvis få fler medlem-
mar.

Studiebesök
Givetvis försöker vi göra studie-
besök under hösten.
Alla är inte färdigplanerade men 
under hösten finns de på våra 
hemsidor.
Tänk på att det kan finnas något 
intressant i grannavdelningen 
också!

Sommarkurser
Nu i sommar vet vi att en del av 
er ska gå kurser genom FRO.
Skriv några rader om vad ni 
gjorde under kursen och vad 
ni tyckte om den. Ha kameran 
med och ta bilder.
Se här intill hur vi vill ha din text 
och bild.

Vi önska alla våra läsare en rik-
tigt härlig sommar med mycket 
sol och avkoppling. Det ska vi i 
redaktionen ha.



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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Första hjälpen
Vi hade en heldag med sjukvård 
i FRO Kristianstad.
Vi provade på att lägga olika 
sorters förband på varandra.
Hjärt-Lungräddning på docka.
Vi tittade även på en hjärtstar-
tare.
Här gör Gunilla hjärt-lungräd-
ding på docka assisterad av 
Mats.


