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Mødekalender 2021 
 

Selskabets aktivitetsprogram for 2021. 
 

Den alvorlige Coronakrise kan naturligvis betyde ændringer og aflysninger. Du bedes derfor 
følge med på vores hjemmeside og på Facebook, hvor eventuelle ændringer i programmet vil 
blive annonceret. 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
Onsdag den 5. maj AFLYST 
Grundet de forsatte Corona restriktioner 
 
Onsdag den 2. juni 
Generalforsamling, børs og anvisningssalg 
Årets generalforsamling indledes med børssalg, der starter kl. 18.15. Til børsen opfordres 
medlemmerne til at sætte effekter til salg. Alle er velkomne til at medbringe og sælge, hvad de har 
på reoler og hylder hjemme. Her er muligheden for at kombinere en rask oprydning af alt det, du 
har mistet interessen for, med nye køb. Efter børsen er der generalforsamling. 
Generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer.  
Generalforsamling starter kl. 19.15. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Anvisningssalget starter efter generalforsamlingen. 
De, der har meddelt mailadresser, får lister over det udbudte tilsendt pr. mail. Listen over effekter 
vil kunne ses på hjemmesiden 14 dage før. Medlemmer, der ikke kan være til stede, kan aftale med 
et tilstedeværende medlem, at denne byder på den fraværendes vegne, eller der kan fremsendes et 
skriftligt bud til Christian Raun, Carl Bernhards Vej 17, 3.th. 1817 Frederiksberg C tlf. 2682 0822 
eller mail christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme senest kl. 16.00, dagen før anvis-
ningssalget.  
 
Lørdag den 19. juni og søndag den 20. juni  
Krigshistorisk Festival 
Over to dage afholdes Danmarks største krigshistoriske festival på Vestvolden i Rødovre.  
 
Onsdag den 11. august 
Hyggemøde 
Få en snak med ligesindede om nyanskaffelser. Fortæl også gerne om, hvad du især sætter pris på, 
og del oplysninger med de andre medlemmer. 
 
Onsdag den 1. september  
Anvisningssalg 
De, der har meddelt mailadresser, får lister over det udbudte tilsendt pr. mail. Listen over effekter 
vil kunne ses på hjemmesiden 14 dage før.  
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Søndag den 26. september  
Befæstningens Dag 
1914-18-grupperne deltager igen i år med personel og udstyr på hhv. Vestvolden i Rødovre og 
Gladsaxefortet.  
Onsdag den 6. oktober 

Finlands krige 1939-1945 – foredrag af Poul Grooss 
I løbet af Den anden Verdenskrig blev den finske befolkning udsat for tre krige. Det sovjetiske 
angreb den 30. november 1939 medførte stor sympati ude i den store verden for den lille finske 
befolkning, som tog kampen op mod den store aggressor. ”Vinterkrigen” varede tre og en halv 
måned, og de efterfølgende fredsbetingelser var hårde for Finland.  
Da Hitler angreb Sovjetunionen den 22. juni 1941 gik Finland i alliance med Tyskland – 
udelukkende for at generobre de tabte områder fra ”Vinterkrigen”. I Finland kaldes denne krig for 
”Fortsættelseskrigen”. Da krigslykken vendte for tyskerne, gik det også ud over Finland. En 
sovjetisk storoffensiv i sommeren 1944 medførte en våbenstilstand. I de sovjetiske fredsbetingelser 
indgik kravet om, at finnerne selv skulle jage de resterende tyske tropper ud af Finland. Ellers kom 
Den røde Hær for at gennemføre resultaterne.  
Det medførte den næste krig, som er næsten ukendt. På svensk kaldes denne krig for 
”Lapplandskriget”. De tyske tropper, som ikke kunne sejles ud fra kystområderne omkring Den 
finske Bugt, trak sig tilbage i retning mod nord, så de kunne slutte sig til de tyske besættelsesstyrker 
i Nordnorge. Undervejs mod nord sprængte de broer og nedbrændte byer og efterlod et forarmet og 
raseret Finland. Ved fredsslutningen mistede Finland 10 % af sit territorium og 20 % af sin 
industrikapacitet. I alt havde krigene krævet 93.000 dødsofre i Finland.  
 
Onsdag den 3. november 
Prins Aage og den franske forbindelse – foredrag af Eric Lerdrup Bourgois  
Prins Aage var barnebarn af Christian IX. Han startede sin militære karriere som rekrut i Livgarden 
i 1906 og avancerede til kaptajn. Efter Landmandsbankens krak i 1922, hvor han mistede sin 
formue, meldte han sig til den franske Fremmedlegion. Her udmærkede han sig flere gange, og i 
1937 blev han udnævnt til bataljonschef. Han døde i 1940. Han har en meget høj anseelse i 
Fremmedlegionen, som har begravet ham ikke mindre end tre gange. 
Eric Bourgeois er leder af Livgardens Historiske Samling. 
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Lørdag den 4. december  
Julemøde 
Selskabets julemøde med årskonkurrence kl. 18.30 på Rødovregaard. 
 
I år bliver der serveret flæskesteg med rødkål og brunede kartofler samt dessert. Af hensyn til 
indkøb bedes deltagere senest den 21. november tilmelde sig hos: chakoten.kasserer@gmail.com. 
Selskabets medlemmer opfordres til at invitere ægtefælle / samlever samt børn og børnebørn med til 
det populære arrangement. 
Mellem kl. 17.30 og 18.30 er der indskrivning til konkurrencen. Kl. 19.15 starter mødet med 
præsidentens velkomst, hvorefter vi spiser, synger og julehygger og til sidst præmieoverrækkelse. 
Pris for deltagelse er 125 kr. for voksne og 50 kr. for børn under 15 år. 
 
Årskonkurrencen 2021 
1.-2. præmie uddeles i hver kategori 
1) Legetøjsfigurer (alle størrelser) 
2) Enkeltfigur op til 65 mm (runde – flade) 
 3) Rytterfigur op til 65 mm (runde – flade) 
4) Enkeltfigur over 65mm (runde – flade) 
5) Rytterfigur over 65 mm (runde – flade) 
6) Figurer op til 30 mm (enkelte og grupper – krigsspilsfigurer) 
7) Figurgrupper/vignetter (max. 4 figurer, alle størrelser, runde og flade) 
8) Dioramaer og opstillinger  
9) Fra det hjemlige skatkammer 
10) Best in Show 
11) Uden for konkurrencen (uden præmier) 
 
 
Noter: 
Figurkategorierne 
Betingelserne for at deltage i figurkonkurrencerne er, at alle figurer i kategorierne 1 til 8 er 
bearbejdet af udstilleren. Det kan være modellering, transformering/konvertering og bemaling mv. 
Fra det hjemlige skatkammer 
Alt hvad der ikke falder ind under kategorierne 1 til 8 og 10 kan tilmeldes her. Det udstillede skal 
dog have militærhistorisk eller figurmæssig forbindelse. Det kan være tegninger, publikationer, 
memorabilia, ordner og medaljer o.l. Det udstillede skal være fra før 1990 og der skal være gjort en 
særlig indsats for at fremstille eller samle det udstillede. 
Uden for konkurrence 
For dem der har lyst til at udstille hvad som helst af figurmæssigt eller militærhistorisk tilsnit, men 
ikke ønsker at deltage i konkurrencen. 


