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SØNDERJYSKE FELTARTILLERIFORENING SØGER MEDLEMMER
Sønderjyske Feltartilleriforening (SJFAF), Varde blev startet i 1939 under navnet ”Feltartilleriforeningen for
Esbjerg og Omegn”. Da 4. Feltartilleriforening fra Århus blev stationeret i Varde i 1952, lå det meget nært, at
regimentet skulle have en ”regiments soldaterforening”, hvorfor Feltartilleriforeningen for Esbjerg og Omegn
blev omdøbt efter beliggenheden og regimentets tidligere navn, Sønderjyske. I dag er foreningen nært
knyttet til den sidste artilleriafdeling, 1. Danske Artilleriafdeling, garnisoneret i Oksbøllejren, samt til Varde
Kaserne hvor artilleriets mindetavler for faldne i 2 verdenskrig er samlet i en mindelund. Varde kaserne har
også fremover opsat flere af artilleriets artefakter og kanoner, for at markerer denne sidste artillerikaserne.
Foreningen er en lokalforening under ”Danske Feltartilleriforeninger” (DF), som har i alt 11 lokalforeninger
over hele landet. 5 foreninger er placeret på Sjælland med sydlige øer. 6 er placeret i Jylland og på Fyn. DF
blev stiftet i 1922 og har i dag omkring 1000 medlemmer.
Foreningen optager såvel tjenestegørende som hjemsendte soldater tilknyttet feltartilleriet og dens formål er,
at styrke tilliden til forsvaret samt vedligeholdelse af kammeratskabet, og historien fra soldatertiden.
Sønderjyske Feltartilleriforening har pt. 100 medlemmer. Faste arrangementer er Feltartilleridag, julebanko,
og der arbejdes nu på at arrangerer bl.a. udflugter, og møde aftener. Foreningen deltager herudover med
Fane, 04 maj i Mindelunden Varde, den 05. september, mindedag for faldne soldater i internationale
missioner, og til parader ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, samt ved Hærens Efterretningscenter.
Som medlem af foreningen modtager man 6 gange om året vores blad, ”ARTILLERISTEN”, hvori man kan
læse alt om, hvad der sker i foreningerne. Der arbejdes på at få dette blad lagt på internettet til år 2017,
sådan at besparelsen på porto og blad, kan få kontingentet nedsat med ca. 80 kr.
Kontingentet har i flere år ligget på kr. 220,00 årligt. Fra 2015 vil kontingentet være kr. 250,00.
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe eller skrive til undertegnede.

Med venlig hilsen
BJARNE I.S. ODGAARD
Formand
Tlf. 51231947
Mail odgaard@mil.dk

	
  	
  

