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Kalender 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
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Augusti 

6 Utställning   Ksd 
7 Inför utställning Ksd
14 Kubb och grill Ksd
15 Styrelsemöte  Ksd
 Styrelsemöte  Hbg
16  Styreslemöte  Förb
21 Utställningen  Ksd
28 Utställningen  Ksd

September

4 Antenner  Ksd
9 Fjortonträffen  Förb
11 Inför utställning Ksd
16 Utställning  Ksd
 Styrelsemöte  Förb
18 Inför utställning Ksd
23 Utställning  Ksd
25 Antenner  Ksd

Oktober

2 IS HV   Ksd
3 Styrelsemöte  Ksd
9 Städ och röj  Ksd
14 Studiebesök  Ksd
16 Teknik   Ksd
23 PC Dart  Ksd
30 Kommunradio Ksd

November

6 Rakel   Ksd
11 SL-test  Ksd
13 Studiebesök  Ksd
14 Styrelsemöte  Ksd
20 Data   Ksd
27 Städ och röj  Ksd

December

4 Teknik   Ksd
6 Anventsvesper Ksd
11 Avdelningsaktivitet Ksd
12 Bowling  Ksd
18 Avslutning  Ksd
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Hösten i Kristianstad
Nu är vi på gång, nu är verk-
samheten igång igen

Denna höst kommer att bestå 
av mycket utställningsarbete.

Ny utställning
Vi kommer att göra en helt ny 
utställning i höst.
Istället för en stor och klumpig 
utställningsskärm kommer vi 
istället att ha powerpointpresen-
tationer med biler på vår lokala 
verksamhet.
Dessa kommer vi att tillverka i 
höst, är det någon som har en 
bra bild så får ni gärna donera 
den till oss.
Vi kommer att göra bildspel på 
olika teman att ha med vid olika 
tillfällen.
Vi har ju militär verksamhet, civil 
verksamhet, föreningsverksam-
het och ungdomsverksamhet.
Det är viktigt att vi visar upp alla 
delar av verksamheten.

Utställningar
Vi kommer att få tillfälle att visa 
upp våra nya saker då vi har 
några utställningar inplanerade.
Räddningstjänsten i Kristianstad 
har Öppet hus den 16 septem-
ber och då är vi där.

Hemvärnet i Rinkaby har Hem-
värnets dag 23 september och 
då är vi där.

I december har hemvärnets 
musikkår sin adventsvesper i 
Nosaby kyrka.
Vi finns med i fanborgen och 
visar upp oss på så sätt.

Detta är ett årligen återkomande 
program som är ett underbart 
sätt att börja julen med. Un-
derbar musik, julvisor blandat 
med marschmusik och klassisk 
musik.
Tänk när en trumpet och en 
trombon spelar duett med den 
underbara Julen är här, helt 
underbart.

Lokalerna
Vi kommer ägna en del av vår 
tid till att fixa till våra lokaler så 
de speglar vårt FRO idag.
För att kunna locka till oss nya 
medlemmar måste vi ha en 
attraktiv image.

Data
Våra datorer ska även de få en 
översyn för att match dagens 
teknologi.
Här kommer vi att kunna ha 
datastunder för att fördjupa oss 
i olika program.

Kommunikation
Det är ju det vi är bäst på, eller 
hur?
Vi kommer under hösten att 
visa Ra 180 och PC dart som är 
hemvärnets radio och kommu-
nikationsutrustning.
Vi kommer att titta på kommun-
ens kommunikationsradio.

ISHV
Det alldeles nya i hemvärnet, ett 
eget informationssystem hem-
värnet.
Detta håller på att implement-
eras i hemvärnet och vår batal-
jon tillhör den första halvan som 
får det.
En kväll åker vi till Rinkaby för 
att få en insyn i detta.

Studiebesök
Förhoppningsvis ska vi åka till 
Åstorp och titta i en bunker som 
finns där men mycket intakt

Kanske något annat stud-
iebesök hinns med och kan 
ordnas.
Titta på vår hemsida efter mer 
info längre fram

Teknik
Vad vore en FRO avdelning 
utan teknik?
Ingenting, och därför har vi alltid 
teknik på schemat.
Vår egen Gösta Strandberg 
har massor i sina gömmor som 
han tar fram och förevisar, både 
gammalt och nytt.
alltid lika spännande att se vad 
som kommer med.

Våra nya Roll-ups 
som visar vår verk-
samhet i hemvärnet, 
civilt och ungdom

Bild: Bertil Troberg

Lillemor Bohlin
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Lek och skoj i Kristianstad
Vi är medvetna om att vi till-
hör en teknik och radiofören-
ing men ibland måste man få 
ha bara roligt tillsammans

I vår avdelning i Kristianstad 
spelar vi äventyrsgolf tillsam-
mans i juni varje år, det är bara 
så.
Banan ligger på gångavstånd 
från vår lokal och den är rolig.
Om vi ska hårddra de så lig-
ger det mycket teknik bakom 
ett golfslag så det kan gå inom 
ramen för FRO verksamhet...

En del har gjort 
detta många 
gånger förut och 
en del är nybör-
jare

Ibland går bollen 
i hål och ibland i 
vattnet

Ibland går det inte alls som 
man tänkt sig och då får man 
ta till andra medel för att lösa 
situationen

Lillemor Bohlin
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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 260:-
Familjemedlem 390:-

Styrelsen
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Öppet hus i Kristianstad

I mitten av juni varje år har 
FRO Kristianstad Öppet 
hus samtidigt som sända-
ramatörerna SK7BQ har sin 
loppisförsäljning.

Mycket teknik och radio blir det 
den dagen.
Loppisförsäljare och företags-
försäljare från stora delar av 
lander kommer för att givetvis 
sälja men även köpa, träffa 
likasinnade och teknika.

Detta är ett samarbete vi haft i 
flera år som vi tycker fungerar 
bra då vi har liknande intressen 
och kundkrets.

Vår utställning finns på plats 
och vi får berätta vilka vi är.
FRO kollegor från flera förbund 
dyker upp och vill se hur vi har 
det, kanske köpa en ny radio 
eller något begagnat.

I år kom det så många bilar 
till bakluckeloppisen att vi fick 
göra extra platser till dem för 
att alla skulle få plats.
Kunder saknades inte då 
detta är ett större event i södra 
Sverige för teknik och radioin-
tresserade.

Blev de hungriga kunde de 
köpa korv eller fika hos oss.
Några besökare läste fel och 
trodde att det var en vanlig 
loppis, men istället för att bli 
besvikna tog de en fika och 
åkte vidare. 

I år kom Kristianstadsbladet 
och var intresserade av oss 
och verksamheten.
Vi skickade fram ordförande 
Mats Nilsson som fick svara på 
frågor och se bra ut på bild.

Bra väder hade vi och denna 
typen av verksamhet kräver 
det.

Text: Lillemor Bohlin
Bilder: Bertil Troberg
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Hemma hos

Nu är sommaren snart 
slut och våra hemma hos 
är över för i år.

Detta var det sjunde året vi 
har åkt hem till varandra under 
sommaren istället för att sitta i 
lokalen.

Ett koncept som passar oss i 
FRO Kristianstad.
Det är trevligt att se hur och var 
de andra bor. 
Värden bjuder på lite fika och vi 
trivs ihop under gemytliga former.

Någon har en spännande ny 
tekniks pryl att visa upp, någon 
har lite tankenötter att lösa.
Vi träffar familjemedlemmar 
som inte annars är med i verk-
samheten, de får en inblick i oss 
och vårt FRO liv.

Sommarens höjdpunkt brukar 
vara att åka upp i skogarna i 
Vångaberget och hälsa på hos 
Gösta.
Han är en samlare av stora 
mått.
Han har en enormt fin samling 
av gamla telefoner som han 
ställer ut ibland.
Alla våra nya medlemmar som 
är där för första gången häpnar 
över samlingen.

Text: Lillemor Bohlin
Bilder: Bertil Troberg
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FRO 
ställer 
ut

I våras fanns vi på plats under 
Regementets dag i Revinge.

Här hade vi sambarbete med 
båda FRO förbunden i Skåne 
samt alla fyra hemvärnsbatal-
jonerna. Detta för att visa ett 
enat Skåne där vi samarbetar 
och arbetar likvärdigt.

Ett samarbete vi haft under två 
års tid och rekryterar tillsam-
mans till våra fyra hemvärns-
bataljoner.

Alla frivilligorganisationer och 
försvarsmakten finns tillsam-
mans under dagen och visar 
upp sig. 

Under scout Jamboree 2017 i 
Rinkaby fanns vi på plats för att 
tillsammans med försvarsmak-
ten visa upp oss.
Många intresserade och nyfi-
kna scouter var på plats i vårt 
tält från det vi höll på att ställa i 
ordning till dess att de skulle gå 
till invigningen.
En rolig dag tillsammans med 
barn och ledare i alla åldrar.

Lillemor Bohlin
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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 för redaktionen 
omtumlande vår och en 
ganska avkopplad sommar 
sitter jag och skriver igen. 

Det är nästan höst och verk-
samheterna sätter fart igen.

Utställningar
I början av augusti var det 
Jamboree i Rinkaby med väldigt 
många scouter. Vi var med och 
visade upp oss och vår utrust-
ning tillsammans med Försvars-
makten.
I våras fanns vi på plats i re-
vinge under regementets dag.

Vi kommer att finnas med under 
fler evenemang i vårt förbund 
under hösten.

Hemma hos
I Kristianstad har det varit 
hemma hos hela sommaren. En 
tradition som varit i flera år och 
förmodligen kommer att vara i 
flera åt till.

Vi vill bli fler 
Det vi så klart alla föreningar.
Vi vill att alla ni som sitter hem-
ma och läser tidningen kommer 
in till våra verksamheter och blir 
aktiva tillsammans med oss.
Vi behöver lite ny input om vad 

vi ska hitta på.
Ni har säkert många förslag 
på hur vi kan bli en attraktivare 
förening för just er.
Skriv en rad eller två och berät-
ta vad som får just dig att kom-
ma till oss och bli aktiv.
Vi har ju flera ben att stå på, 
avtal - både civila och militära, 
föreningsliv och ungdom.

Fjortonträffen
I september går årets fjortonträff 
av stapeln.
Helsingborg lyckades behålla 
trofen ett år till och arrangerar 
tävlingen ännu en gång.
Den 9 september samlas vi vid 
Djuramosse och tävlar om vem 
som får pokalen med sig hem.

Nästa nummer
Årets sista nummer kommer 
ut innan jul och då kan ni läsa 
om vad vi ska hitta på under 
våren och vad vi har gjort under 
hösten.
Detta nummer innehåller även 
inbjudan till våra stämmor.

Nu ska redaktionen ta ett bad 
i poolen för att sedan fortsät-
ta med FRO verksamhet hela 
hösten, kom med!!!



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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Telegrafiträning

På lägret i Rinkaby hittade vi 
sändaramatörerna i deras tält.
Blev imponerad av detta dat-
aprogram där scouterna med 
hjälp av telegrafinyckel kunde 
skriva sitt namn i datorn.
Ett program jag vill ha till oss i 
FRO.

Lillemor Bohlin


