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Kalender
Juni
20 Hemma hos  Ksd
27 Hemma hos  Ksd

När träffas vi?

Kristianstad Måndagar
  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 
4 Hemma hos  Ksd
11 Hemma hos  Ksd
18 Hemma hos  Ksd
25 Hemma hos  Ksd

Augusti 
1 Hemma hos  Ksd
8 Hemma hos  Ksd
15 Kubb, grillning Ksd
22 DMR   Ksd
 Grillning   Hbg
23 Styrelsemöte  Ksd
29 Städning  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

September
3 Fjortonträffen  Hbg
5 Data   Ksd
 Föreningskväll Hbg
10 Utställning Hv dag Ksd
 Utställning Hv dag Hbg
12 Avdelningsverks Ksd
 Materielinventering Hbg
19 Radio   Ksd
 Föreningskväll Hbg
26 Teknik   Ksd
 Styrelsemöte  Ksd

Oktober
3 Rakel   Ksd
 Föreningskväll Hbg
4 Styrelsemöte  Ksd
10 Föredrag  Ksd
 Kablageunderhåll Hbg
15 Studiebesök  Hbg
17 Städning  Ksd
 Antenner  Hbg
24 Laserdome  Ksd
 Antenner  Hbg
31 Avdelningsverks Ksd
 Styrelsemöte  Hbg

November
7 Sjukvård  Ksd
 Aurora och B 96 Hbg
14 Avdelningsverks Ksd
 Föreningskväll Hbg
15 Styrelsemöte  Ksd
21 Föredrag  Ksd
 Swalekablage Hbg
28 Städning  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
 

December
5 Avdelningsverks Ksd
 Föreningskväll Hbg
7 Adventsvesper Ksd
12 Avdelningsverks Ksd
13 Bowling  Ksd
17 Lussekaffe  Hbg
19 Avslutning  Ksd
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Hösten i Kristianstad
Som vanligt startar vi med 
kubb och grillning i Österslöv.
Vi kämpar mot varandra och 
myggen tills att vi till slut ger 
upp och låter myggen ha bad-
platsen för sig själva.
Nu kan höstens verksamhet 
börja.

Vi kommer att arbeta en hel del 
i höst med vår nya DMR-repeat-
er. Antenner och radioapparater 
kommer att ligga i fokus.

Även andra radoistationer kom-
mer vi att titta närmare på.
Rakel är en populär station som 
återkommer i vårt program.
Här pratar vi med våra kolleger i 
Helsingborg. Vi har även kon-
takt med kommandocentraler 
och poliser som gärna övar 
tillsammans med oss.

Vi har två föredrag inplanerade.
Det är inte klart med föredrag-
shållare ännu.
Titta på vår hemsida så ser ni 
när vi har dem klara och vad det 
kommer att handla om.

Skjutning ska vi öva i olika for-
mer.
En kväll på Laserdome där vi får 
leka av oss under roliga former.
En annan kväll åker vi till 
skytteklubben och provar sa-
longsgevär under mer allvarliga 
former.

Sjukvårt är nyttigt att kunna och 
det behöver vi öva på.

En fin inledning på julen är ad-
ventsvespern där vår hemvärns-
musikår spelar.
Detta sker i Nosaby kyrka och 
är värt att lyssna på.
Vi kommer att delta i fanborgen 
denna kväll.

Ett annat återkommande roligt 
inslag är vår bowlingkväll.
Vem tar priset från Patric Bohlin 
i år?

Vi avslutar som vanligt med en 
glöggkväll innan jul.
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Hösten i Helsingborg
Ett återkommande inslag i vår 
verksamhet är när vi samlas 
hos Lennart Lybeck i hans ko-
linistuga för att grilla och ha det 
trevligt.

I år är det vi som arrangerar 
Fjortonträffen.
Vi kämpade väl förra året och 
vann bucklan.
Vi kommer att tävla, äta gott och 
ha det trevligt i Bruces skog.
Läs mer på annat ställe i tidnin-
gen.

Vi kommer att reparera våra 
kablage och bygga nya till 
swale.
Detta kommer att ta några kväl-
lar i anspråk.

VHF antenner ska vi bygga un-
der några kvällar i höst.

Vi kommer att genomföra ett 
studiebesök på Ängelholms 
flygmuseum.

Naturligtvis kommer vi att 
medverka under hemvärnets 
dag med vår utställning.

Utbildning på Aurora och B96 
står också på programmet.

Beredskapsmuseets höstavslut-
ning kommer vi att medverka 
på. Datum är ej bestämt ännu. 
Titta på vår hemsida för mer 
information.

Naturligtvis kommer vi att jultu-
ra till Helsingör även i år.
Det kommer mer info på hem-
sidan.

Avslutning av årets verksamhet 
blir det med lussekaffe.

Annars finns vi i våra lokaler på 
Berga varje måndagskväll.
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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

Hej alla glada FROare i Norra 
Skåne

Nu drar vi igång med fjorton-
träffen igen, denna gång från 
Helsingborgsavdelningen

Boka redan nu den 3 september 
för årets kamp

Vi tänker vara i Bruces Skog, ett 
strövområde öster om Helsing-
borg

Vi drar igång kl 10.00 med fika 

Därefter startar kampen 
om vandringspokalen som 
erövrades av Helsingborgsa-
vdelningen vid förra träffen.  

Det är en tipspromenad i det 
gröna med frågor och praktiska 
moment.  
Bästa avdelningen får ta över 
pokalen men vi kommer även 
ha pris för bästa tävlande

Efter vandringen njuter vi av 
grillad korv mm. efter alla stra-
patser

Dagen är en familjeaktivitet för 
alla åldrar, gammal som ung.

Karta och mer info kommer på 
förbundets hemsida  
http://norra-skane.fro.se

Vi hoppas att det blir en rolig 
dag för hela förbundet och vi 
ses i Helsingborg

 
FRO Helsingborg
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Hemvärnet visar upp sig
Hemvärnet firar Hemvärnets 
dag och givetvis finns FRO på 
plats med sina utställningar i 
Kristianstad och Helsingborg.

Lördagen den 10 september 
klockan 10.00-15.00 finns 
vi på plats i Rinkaby och på 
Berga

Hemvärnets delar
Alla hemvärnets olika delar 
finns på plats för folk att titta på.
Alla vapen finns att titta och 
känna på.
Bilarna får man klättra i och få 
en känsla av hur det är är vara 
militär i dem.
Vill man kan man få åka en 
sväng med en bandvagn, det-
ta brukar vara mycket poulärt 
bland barnen.

Stridsförevisning
En grupp har 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 hand om 
sårade fiender. 

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

Frivilligtorg
På frivilligtorget visar vi upp vad 
vi använder i hemvärnet vad 
gäller sambandsmateriel. 
Vi har samband med vår led-
ningsbil i bataljonen. 
Övriga frivilligorganisationer 
finns på plats med sin specifika 
gren.

Kom och var med oss i vår 
rekrytering för att bli fler. 

Musik under arbetet
I 49. hemvärnsbataljonen ingår 
vår hemvärnsmusikkår som en 
pluton.
De kommer att spela under 
dagen.
Detta är alltid ett uppskattat 
inslag i vår verksamhet.
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En onsdagskväll i slutet av 
april var vi inbjudna av Hels-
ingborgsavdelningen att göra 
ett besök på MSB i Revinge.

Vad är då MSB?

Det är myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap som 
arbetar för ett stärkt samhällss-
kydd och en god beredskap där 
alla tar ansvar.

De arbetar i hela hotskalan – 
från den lilla olyckan till den sto-
ra krisen.

Den som berättade detta och 
mycket mer var Jon Andersen.

Han berättade att MSB i Re-
vinge utbildar ca 4000 personer/
år och de har 100 anställda för 
detta i tre olika enheter med en 
mycket bred kompetens.

Här arbetar brandingenjörer, op-
erativ räddningstjänstpersonal 
och lärare inom räddning och 
säkerhet, ledning, sjukvård och 
krisstöd.

Utbildningarna riktar sig främst 
mot kommuner, länsstyrelser, 
landsting och statliga myn-
digheter.

De genomför även en del inter-
nationella utbildningar i samar-
bete med aktörer som FN och 
EU 

Vad gör då MSB?

De utvecklar samhällets förmå-
ga att hantera olyckor och kris-
er, vidtar åtgärder före, under 
och efter olycka eller kris.

Studiebesök på MSB
Hur gör de då detta?

Genom utbildningar och övning-
ar, tillsyn och reglering.

Jon berättade också lite om 
sig själv och sitt arbete, bl a 
berättade han om när han var i 
Ukraina, när det var som mest 
strider där.

Efter bjöd Helsingborgsa-
vdelningen på fika, vilket vi tack-
ade för.
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Vi söker dig som har ett radio 
och teknikintresse och som 
vill utvecklar detta.
Du har även ett intresse av 
försvaret.

Hemvärnet söker nya signalister 
till befattningar i bataljon- och-
kompanistaber.
I hemvärnet har vi bevaknings-
kompani och instatskompani.
Instatskompanierna är ett mer 
rörligt förband som rör sig över 
stora ytor.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir att be-
manna våra ledningssystem. 
Dessa är på UK och KV, telefon 
både fast och till växel. 
Du ska även kunna vara 
behjälplig i stabens övriga ar-
bete som att föra krigsdagbok, 
loggbok och karta.

Utbildningar
För dig som är intresserad finns 
utbildningar inom FRO som 
bedrivs centralt på flera orter i 
landet.

Förkunskap
Vad finns det då för förkunskap-
skrav på den som söker. 
Svar: Inga alls. 
Har du ingen militär tjänstgöring 
i botten kommer du att få gå en 
grundläggande Frivilligutbildning 
(GU-F).
Denna är på två veckor och 
här får man de grundläggande 
färdigheter inom vapentjänst, 
sjukvård och CBRN som be-
hövs för tjänsten.
Dessa går under hela året på 
olika platser i landet.

Våra bataljoner
I FRO Norra Skåne finns 2 av 
landets bataljoner.
En finns i västra delen med sta-
ben på Berga (Helsingborg), 
48. hemvärnsbataljonen.
Den andra har sin stab i Rinka-
by (Kristianstad), 
49. hemvärnsbataljonen

Intresserad?
Tag kontakt med 

Lillemor Bohlin
lillemor.bohlin@fro.se
0733-226079
Sambandschef 49. hv bat

Lars Blücher
lars.blucher@fro.se
0705-512759
Sambandschef 48. hv bat

Signalister sökes



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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Efter en underbar vår har vi nu 
en lika underbar sommar.
När den är slut kommer hösten 
och vi startar vår verksamhet 
igen.

I kalendern finns allt som våra 
avdelningar har inplanerat.
Kommer det något mer, titta på 
våra hemsidor.

Fjortonträffen
Vi kommer att börja hösten i 
hela förbundet med vår Fjorton-
träff.
Här ges ett tillfälle för alla att 
träffas och ha en rolig dag 
tillsammans. Varför inte ta hela 
familjen med.

Hemvärnets dag
Veckan efter kommer vi att 
umgås via radio då våra hem-
värnsbataljoner har hemvärnets 
dag.
Här finns chans för alla med-
lemmar att se vad den gröna 
sidan av FRO gör.

Antennpill
Sen kommer höstrusk och kyla. 
Då kryper en FROare inomhus 
för att pilla med antenner och 
radioapparater.

Sommarkurs
Om du tänker gå kurs i sommar, 
vilket flera ska göra, vill vi gärna 
att ni berättar för oss alla andra 
hur det var.
Skriv några rader och skicka 
med en bild eller två.

Hemma hos
I Kristianstadsavdelningen är 
det Hemma hos hela sommar-
en.
På hemsidan kan ni läsa om var 
vi är varje måndag.
Kom med och se hur vi har det 
när vi är hemma.

Vi i redaktionen önskar alla våra 
läsare en riktigt härlig sommar 
med mycket avkoppling, sol och 
bad.
Själva ska vi sänka vårt handi-
cap i golf...



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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Ibland ska man ha tur

I FRO Kristianstad tycker vi om 
att spela biljard
Ibland spelar vi på skicklighet 
men mest på tur...


