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Foreningen Frøslevlejrens Venner 
  

Orientering – Februar 2018 
  
Kære medlemmer 
 
Dette er den første skriftlige orientering fra bestyrelsen siden generalforsamlingen den 4. 
maj 2017. 
 
Som det ses under overskriften, er der i denne orientering ikke anført en protektor som tidli-
gere. Foreningen har desværre mistet sin protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.  
 
Foreningen har den 15. februar 2018 sendt et kondolencebrev til Hendes Majestæt Dron-
ningen, og foreningens formand deltog som særlig inviteret til Castrum Doloris i Christians-
borg Slotskirke mandag den 19. februar 2018.  
 
Der skal i denne orientering udtales et ”Æret være foreningens protektor Hans Kongelige 
Højhed Prins Henriks minde”. 
 
Der vides i skrivende stund intet om, hvorvidt foreningen fortsat nyder kongelig protektion, 
eller hvem det eventuelt måtte blive. 
 
Frihedsmuseets Venners Årsskrift 
Med denne orientering sendes Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2017. I år er det udgivel-
sen ”De danske fanger i koncentrationslejren Stutthof”.  

Årsskriftet er et prisbelønnet historiespeciale om ”De danske fanger i Stutthof 1943-1945” 
skrevet af en ung historiestuderende på Syddansk Universitet, Martin Jensen Overby. Bo-
gen er med forord af Therkel Stræde, som i øvrigt har formidlet denne afhandling som Fri-
hedsmuseets Venners årsskrift. 
 
Vakance i foreningens kassererfunktion 
Ved sidste generalforsamling skiftede foreningen kasserer, idet den hidtidige kasserer Hen-
ning Skjoldager ønskede at blive afløst. Som ny kasserer blev Jan Amnitsbøl-Krusell valgt. 
På grund af svære hjerteproblemer, der udløste et hjertestop i december måned måtte be-
styrelsen finde en løsning indtil generalforsamlingen 2018. 
 
Det skal oplyses, at Jan Amnitsbøl-Krusell har det godt i dag, men efter lægelig anvisning 
har måttet frasige en lang række tillidsposter, heriblandt kassererfunktionen i Frøslevlejrens 
Venner. 
 
Foreningens tidligere kasserer lovede umiddelbart efter årsskiftet at hjælpe foreningen på 
det regnskabsmæssige område, blandt andet vedrørende bankforbindelse og Nets med vi-
dere. Han måtte desværre på hospitalet akut med en sprængt blindtarm og hvad deraf føl-
ger af komplikationer, så han kunne desværre ikke fortsætte med at hjælpe foreningen. 
 
Bestyrelsen ønsker såvel Jan Amnitsbøl-Krusell som Henning Skjoldager god bedring og 
restituering, så de begge atter bliver ”fit for fight”. 
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I skrivende stund varetager resten af bestyrelsen arbejdet, men for tiden uden ret til at 
håndtere eller læse foreningens bankkonto (hvilket forhåbentlig snart løses). 
 
Disse uheldige omstændigheder har også medført, at foreningen ikke kan anvende Nets.  
 
Medlemskontingent 2018 
På grund af ovennævnte har bestyrelsen for tiden ikke mulighed for at opkræve medlems-
kontingent for 2018. Så snart der er oprettet adgang til bankkontoen, vil der blive taget initi-
ativ til opkrævning af medlemskontingent. 
 
Nyt vedrørende Frøslevlejren 
Foreningen er i skrivende stund ikke informeret om, hvor langt processen med udviklings-
projektet vedrørende Frøslevlejren er nået – kommer der nye informationer, vil de blive til-
gængelige på foreningens hjemmeside. 
 
Advis om generalforsamling 2018  
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i Frøslevlejren, fredag den 4. maj 2018 om 
eftermiddagen efter den dagsorden, der er fastlagt i foreningens vedtægter. 
 
Nærmere herom vil fremgå af ”Nyt fra Frøslevlejren nr. 101”, der udsendes i begyndelsen 
af april 2018. 
 
Medlemsorientering herudover vil fortsat foregå via orienteringer som denne samt ved infor-
mationer på foreningens hjemmeside: www.froeslevlejrensvenner.dk 
 
Foreningens e-mail adresse er: mail@froeslevlejrensvenner.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 

 
Formand 
H.A.J. Larsen 
Hovedvejen 26 
Vollum 
6261 Bredebro 
e-post: haj@vader.dk 
Tlf.: 5151 5284 
 
”Næstformand” 
Annemette Rosevelt Hess 
Frøslevlejrens Efterskole 
Frøslevlejren 
6330 Padborg 
e-post: ah@fle-skole.dk 
Tlf.: 7467 6644 

 
 

 
Sekretær 
Mariann Bille 
Am Autal 5 A 
D-24398 Taarstedt  
e-post:  
billepetersen@yahoo.dk  
Tlf.: 0049 4622 1895219 
 
 
Kasserer 
Vakance på grund af syg-
dom 
 
 
 
 
 

Bestyrelsesmedlem  
Anders Hygum Olsen 
Hovvej 100E 
8370 Hadsten 
e-post:  
aho100E@gmail.com 
Tlf.:  5072 0611 
 
Suppleant 
Inge M. Rousing 
Hulerødsvej 10 
3120 Dronningmølle 
e-post: ingemr@pc.dk 
Tlf.: 2226 1139  


