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            Forsvarssjefen besøker NMKF 

Den 22. september hadde Forsvarsjefen 

lovt å holde foredrag for oss i Forsvarsmu-

seets Aula. Han kom ruslende i arbeidsuni-

form, og på spørsmål om han hadde med 

en Powerpoint, var svaret nei. Etter behø-

rig introduksjon av presidenten, fikk han 

ordet og fortalte på en fin måte om de ting-

en forsvaret i dag har å stri med og om 

planlegging videre. Mye handlet også om 

Ukraiana, og de følger krigen der nede har 

for det norske forsvaret. Han  nesten 

«trollbandt» en fullsatt Aula og etter ca 45 

min åpnet han opp for spørsmål. Mye 

handlet selvsagt her også om Ukraina og 

han svarte både godt og utfyllende på 

spørsmålene. 

Etter foredraget ble Forsvarssjefen selvsagt 

overrakt Ingeniørvåpenets egen Aquevitt, 

noe han satte stor pris på. Her er Forbun-

dets President Johan O. Asmundvaag klar 

med de edle dråper. 

Artig var det at han også hilste på sin tidli-

gere kompanisjef, Henning Skøien, som nå 

er leder i Ingeniørvåpenets Soldatforening. 

 

 

 

Det er hyggelig når våre foredragsholdere 

møter en fullsatt Aula. Den tallrike forsam-

lingen stilte mange gode spørsmål , og 

Forsvarsjefen svarte godt og utfyllende på 

tilhørernes mange spørsmål.  

Vi i NMKF er spesielt takknemlig for det 

gode oppmøtet denne kvelden. 
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Forsvarets Minnedag 

Søndag 6. november ble Forsvarets Minne-
dag markert på Akershus festning. Kron-
prinsen la ned krans ved det nye veteran-
monumentet og deltok senere ved en min-
negudstjeneste i Slottskapellet. Forsvars-
sjefen holdt talen denne november-
søndagen  

Denne markeringen startet allerede i i 2007 
og legges fast til første søndag i november. 
Ved enkelte avdelinger markeres den     
fredagen før. I tilknytning til denne minne-
markeringen blir pårørende av de falne 
spesielt invitert til å delta. Dette er ennå en 
lite kjent markering, og vi bør kanskje opp-
fordre medlemmene av våre tilsluttede fo-
reninger om å delta her så vel som under 
markeringen av 8. mai som nå er blitt til 
Veterandagen. Det er viktig at de som ofret 
alt, også blir husket av forsvarsvenner. 

Britenes store årlige minnemarkering legges gjerne til helgen nærmest 11. november, dagen  som brakte 
fred etter 1. verdenskrig. Allerede i 1915 skrev kanadieren John McCrae diktet «In Flanders Fields», hvor 
de røde valmuene(poppies) i Flandern ble fremhevet. Da han døde av tuberkulose i 1918, ble det bestilt 
kunstige valumeblomster fra Paris til hans begravelse. Kort tid etterpå ble disse røde blomstene tatt i bruk 
som symbolet på døden i krig. I England er det svært vanlig å gå med en «poppy» i dagene før og etter 11. 
november. På bildet under ser vi hvordan disse kunstige blomstene ennå brukes i tilknytning til minne-
markeringer. Kanskje vi snart får vår egen blomstertradisjon knyttet til Forsvarets Minnedag?? 

The Red Poppy 
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Representantsksapsmøtet 2023 

Styret i NMKF har lagt Representantskapsmøtet til tirsdag 21. mars i Bærum HV hus. Møtet starter kl 

1800. Innkalling med årsmelding og  alle tilhørende papirer blir sendt ut i februar, men merk deg datoen 

allerede nå. 

NMKFs aktiviteter i 2023 

I tillegg til nevne R-møte blir det foredrag i Forsvarsmuseets Aula i april og september, 7. mai blir det en 
markering ved Harry Södermans byste på Voksenkollen og den 8. mai, under veterandagen, har vi igjen 
egen stand på Akershus Festning. Skytekonkurransen kan i år bli holdt to ganger med sammenlagt resultat 
etter to skytinger som grunnlag for premiering og vandrepokal, hvis dette blir vedtatt på R-møtet. I okto-
ber drar president, visepresident og gen sekr til Danmark, hvor det er forberedende møte  foran Nordisk 
Stevne i 2024. Vi i NMKF gleder oss til at også 2023 blir et «Normalår» for NMKF og våre medlemsorga-
nisasjoner. 

Sørgelige Nyheter 

I år har vi fått melding om at hele tre av våre tilsluttede foreninger er gått inn. I 

våres melte vår faste revisor og mangeårige formann i Flysoldatenes Forening, Kai 

Korsvoll, at foreningen er nedlagt. 

 

 

I mai avholdt Tysklandsbrigadens Veteranforening sitt siste møte og vedtok å ned-

legge foreningen. Se NMKF Nytt II 2022.  

 

 

 

I Høst mottok vi så melding om at Trenregimentets Soldatforening på ekstraordi-

nært årsmøte i oktober hadde vedtatt å legge ned foreningen. 

 

Dette er ikke godt nytt for NMKK, men vi benytter anledningen til å takke alle 
medlemmer og tillitsvalgte i disse foreningene som har gjort  en omfattende inn-
sats i disse foreningene gjennom svært mange år.  
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Til slutt gir vi ordet til NMKFs President: 

 

2022 ble heldigvis igjen et «normalår» for NMKF. Vi fikk i år avviklet alle de vanlige programpostene. 

Representantskapsmøtet ble igjen holdt før utgangen av mars slik det skal være, og vi fikk til to gode og 

meget godt besøkte foredrag i Forsvarsmuseets Aula. Palle Ydstebø i april og Forsvarsjefen i september.  

Vår årlige skytekonkurranse ble avholdt på Herland skytebane første helgen i september, med fin stemning 

og bra deltagelse. Arbeidsutvalget har hatt 8 møter og det er holdt 2 styremøter. I februar hadde vi en stra-

tegikonferanse som brakte fram mange nye gode ideer, og med god deltagelse i Nordisk Stevne i Finland i 

juni ser det ut til at vi nå er tilbake til «normalen» etter at 2020 og 2021 ble svært preget av corona-

begrensninger. 

Jeg vil derfor på tampen av året benytte anledningen til å takke alle som har deltatt i våre arrangementer og 

ønske styret og alle medlemmene i våre tilsluttede foreninger  En Riktig God Jul og et God Nytt år. 

 

Johan O. Asmundvaag 

President i NMKF 
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Litt mer fra lørdagens fest 
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