
FORSVARSFORENINGER I VESTFOLD  
KONTAKTPERSON I VESTFOLD 2007 - 2008 
  Nils Weido Ørum,  

Vollåsen Terr. 67, 
3080 HOLMESTRAND 

  Tlf./Mobil: 33 05 62 13 / 99 52 78 17 
  E-post:  nilsor@broadpark.no  
  
HOLMESTRAND OG OMEGN FORSVARSFORENING (HoOF) 
Formann  Lars Schelin,  

Postboks 21 
3081 HOLMESTRAND 

  Tlf./Mobil: 33 09 69 90 / 918 17 767 
  E-post:  lars@schelin.no  
 

 

HORTEN OG OMEGN FORSVARSFORENING (HOF) 
Formann  Sverre Fiskaa, 
  Urdsgt. 42,  

3182 HORTEN 
  Tlf. 33 04 56 81 / 90 05 31 10 
  E-post; sfiskaa@online.no 
 
 

TØNSBERG FORSVARSFORENING (TFF) 
Formann  Halvard Aspenheim, 
  Kalvetangveien 56 

3132 HUSØYSUND 
  Tlf  priv.:33 38 62 16 
 
SANDEFJORD FORSVARSFORENING (SFF) 
Formann  Trude Malthe Thomassen, 
  Buerstranda 6, 
  3234 SANDEFJORD 
  Tlf. 33 47 38 59 
  E-post;  ta-ark@online.no  
 
LARVIK FORSVARSFORENING (LFF) 
Formann  Svein Hagen 
  Tlf. / Mobil:  33 18 86 97/ 92 23 16 85 
  E-post; svein.hagen@larvik.kommune.no  
 
SJØMILITÆRE  SAMFUND, Lokalavd. Horten  
Formann  Jon-Arild Andreassen, 

Strandparken 123, 
3187 HORTEN 
Tlf./Mobil 33 03 34 62 / 92 62 55 29 
e-post: jonandreassen@mil.no  
 

 

 

 
ÅRSPROGRAM  2008 / 2009 

 

STUDIESIRKEL    Arrangør SFF 
24.9., 22.10 og 19.11. 2008 
Tema/emne: Einar Maseng ”Utsikt over nord-europeiske 

staters utenrikspolitikk i de siste århundrer” 
 Universitetsforlaget 2005. 
Sted / klokkeslett: Sandar Herredshus / kl. 1900 
 
BEREDSKAPSDAGEN I HORTEN 2008   
Lørdag 18. oktober  2008   Arrangør HOF 
Tema/emne; Beredskapsdag - Presentasjon av HV og 

Lottene.  
Sted :  Stands på Sjøsiden kjøpesenter  
Kokkeslett : kl. 1200 – 1400 
 
Onsdag 5. november 2008            Arrangør: SFF 
Foredragsholder: Ambassadør Peter Stenlund (fin) og 

forsvarsattaché Ingemar Gustafsson (sv) 
Tema/emne: Nordisk forsvarssamarbeid. 
Sted / klokkeslett: Park Hotell, Sandefjord / kl. 1900 
 
Torsdag 6. november 2008            Arrangør HOF/SMS 
Tema/emne: Hva skjer på Karljohansvern? Paneldebatt 
  Kommandant Truls Sandaker m. fl. 
Sted / klokkeslett: Sjømilitære Samfund, Horten / kl. 1900 
 
Mandag 10. november 2008          Arrangør;  HoOF 
Foredragsholder: Dir. for forsvarsdivisjonen i NHO  
  Thorbjørn Svendsgård 
Tema/emne; Gjenkjøpsavtaler for norsk industri 
Sted / klokkeslett; Holmestrand Fjordhotell / kl. 1900 
 
Fredag 5. desember 2008 
Sjømilitære Samfunds stiftelsesmiddag 
Sted / klokkeslett: Sjømilitære Samfund / kl. 1830 
Antrekk:  Messeantrekk II, Smoking  
Påmelding: Se hjemmesiden til SMS: www.sms1835.no  
 
Torsdag 18 .desember 2008  Julemøte    Arrangør: HOF/SMS 
Foredragsholder: Vidar Steen Hansen 
Tema/emne: Senkingen av ”Blücher” 
Sted / klokkeslett; Sjømilitære Samfund, Horten / kl. 1900 
NB! Påmelding til Juletallerken innen 15.12.08  
 

 

 
 
Torsdag 22. januar 2009 –  Årsmøter i HOF/SMS kl. 1800 
Foredragsholder; Generalinspektøren for Sjøforsvaret 

Kontreadmiral Haakon Bruun-Hansen 
Tema/emne; Status i Sjøforsvaret . 
Sted / klokkeslett; Sjømilitære Samfund, Horten / kl. 1900  
 
Onsdag 25. februar 2009 – Årsmøte kl. 1800 Arrangør SFF 
Foredragsholder: Forsker ved Politihøgskolen  
  Ragnhild Bjørnebekk 
Tema / emne: Barn og voldelige dataspill. Klipp fra filmen 

”Grand Theft Auto” 
Sted / klokkeslett: Bystyresalen, Sandefjord rådhus, kl. 1900 
 
Mandag 9. mars 2009 – Årsmøte kl. 1800 Arrangør HoOF 
Foredragsholder; se HoOF hjemmesider 
Tema/emne; ikke bestemt 
Sted; Se HoOFs hjemmeside. 
 

Torsdag 26. mars 2009      Arrangør;  HOF/SMS 
Foredragsholder; Avd.sjef Maritime systemer FFI  

John-Mikal Størdal 
Tema/emne; Utvikling av maritim militærteknologi – 
 lokale bidrag  
Sted / klokkeslett; Sjømilitære Samfund, Horten / kl. 1900 
 

Torsdag 16. april 2009             Arrangør;  HOF/SMS 
Foredragsholder: Forsvarsminister Anne-Grete 

Strøm-Erichsen 
Tema/emne; Forsvarets utfordringer. 
Sted / klokkeslett; Sjømilitære Samfund, Horten / kl. 1900 
 

 
 

 
UTDRAG AV NFF’s ARBEIDSPROGRAM FOR 
PERIODEN 2008 – 2009   
 

FORSVARSFORENINGENS FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG. 
§ 1 Formål. Norges Forsvarsforening er et landsforbund av l forsvarsforeninger 
som har til formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i vårt 
folk, og for at Norge alltid må ha et forsvar som på en betryggende måte verner 
om landets frihet, uavhengighet og fred. 
 
§ 2  Verdigrunnlag.  Norges Forsvarsforening er en partipolitisk nøytral 
forening som arbeider for et forsvar og en beredskap som trygger vårt lands 
befolkning og verdier basert på menneskerettigheter, internasjonal rett, 
konvensjoner og forpliktelser. Foreningen er en sakelig og aktiv pådriver når det 
gjelder å utvikle et fremtidsrettet sterkt forsvar som sammen med sivil 
beredskap effektivt bidrar til å skape trygge og robuste samfunn. 
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Norge er verd å forsvare! – Forsvarssak er Fredssak! 
Innledning 
Arbeidsprogrammet gir de grunnleggende retningslinjer for Norges 
Forsvarsforenings (NFF) arbeid for Forsvarssaken. Programmet er like 
forpliktende for våre Forsvarsforeninger som NFF sentralt. Samtidig skal 
programmet inspirere til engasjement og innsats ut fra ulike lokale/regionale 
forhold. 
 
Forsvaret er en tryggehetsgaranti for fremtiden og vår parole FORSVARSSAK 
ER FREDSSAK  gjelder i dag som tidligere. Det betyr at målet med 
Forsvarssaken er landets frihet, uavhengighet og fred, og dermed de 
grunnleggende rettigheter for innbyggerne. For å nå dette målet er et troverdig 
forsvar, herunder også levende forsvarsvilje et av flere viktige midler. 
 
Formål 
NFF har som formål å holde forsvarsviljen levende slik at Norge alltid har et 
forsvar som verner landets frihet, uavhengighet og fred. 
 
Oppgaver 
Arbeide for å nå NFFs målsetning skjer gjennom aktiv og holdningsskapende 
innsats og å øke bevisstheten om: 
 

 Norges særegne sikkerhetspolitiske utfordringer nasjonalt og 
internasjonalt 

 Forhold som viker inn på Forsvarets evne til å ivareta Norges frihet, 
uavhengighet og fred , herunder også utviklingen i USA, NATO, EU, FN 
og Russland 

 Forsvarets rolle og anvendelse i fred, krise og krig – herunder også det 
utvidede sikkerhetsbegrep (samfunnssikkerhet), sett i forhold til de verdier 
og normer som Norge forholder seg til internasjonalt. 

 De sikkerhetsmessige utfordringene eller konsekvensene ved omlegging 
av Forsvaret 

 
I dette arbeidet bør det legges vekt på. 

 Bevisstgjøringen av det forsvars- og sikkerhetspolitiske behov utledet av 
utenrikspolitikken 

 Utviklingen av vårt Forsvar og dets rolle 
 Betydningen av folkets innsikt og støtte til Forsvaret 
 En robust og funksjonell drift av samfunnet i fred, krise og krig. 

 
Gjennomføring 
Dette gjøres ved: 

 Direkte kontakt med politikere og politiske myndigheter. 
 Åpne arrangementer og deltagelse på stands. 
 Egne stands på gaten med utdelig av løpesedler. 
 Publisering av ”Norges Forsvar”. 
 Seminarer/konferanser med aktuelle foredragsholdere 
 Deltagelse i offentlig debatt. 
 Kursvirksomhet for eksterne målgrupper 
 Kursvirksomhet for egne medlemmer og tillitsvalgte 

 
Hensikten bør være å skape engasjement hos alle målgrupper NFF henvender 
seg til. I den sammenheng vil det være viktig å kunne gå sammen med andre 
forsvarsrelaterte organisasjoner som delvis har samme målsetning som NFF. 
Folk og Forsvar (F&F), Den Norske Atlanterhavskomitè (DNAK), Kvinners 
Frivillige Beredskap (KFB) og Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) er 
eksempler på slike. Lokalt og regionalt er det viktig at de ulike lokale/regionale 
relasjoner utnyttes i arbeidet med forsvarssaken. 
 
Det bør legges vekt på å skape entusiasme for arbeidet og tro at vi lykkes. 
Vårt arbeid skal bygge på saklig informasjon og faktaopplysninger. 

NFF skal arbeide for aktiv og tidsriktig informasjon og ha en 
informasjonsberedskap for å kunne behandle/uttale seg om eller gi innspill i 
aktuelle saker og situasjoner som kan oppstå og som setter ulike sider av 
forsvarssaken på den offentlige dagsorden. Det er viktig at NFF hevder sitt syn 
raskt i de tilfellene det kan trygge vår frihet og fremme foreningens formål. 
Det er særlig viktig at de lokale forsvarsforeninger er årvåkne og raske til å 
reagere på viktige saker lokalt og regionalt. 
 
NFF skal spesielt videreføre det viktige arbeidet vis a vis skoleungdom gjennom 
å sørge for oppdaterte lærebøker om vårt forsvars betydning og oppgaver i 
samfunnet. Dermed skapes også forståelse og legitimitet for den militære 
verneplikten og dergjennom forsvaret. 
 
NFFs medlemmer er det viktigste middel for å nå NFFs hovedmålsetning. Et 
hovedmål bør derfor være at hver lokal forsvarsforening utvikles til et synlig ledd i 
det enkelte lokalsamfunn. Det er her viktig med lokalt engasjement, og det 
oppfordres til samarbeide mellom lokale forsvarsforeninger 
 
Målgrupper 
Målgrupper for vårt arbeide er: 

 De politiske myndigheter 
 Media 
 Sivile og militære forskningsinstitusjoner 
 Alle engasjerte og samfunnsbevisste mennesker 
 Foreninger og organisasjonen (spesielt kvinner og ungdom) 

I forhold til målgruppene er det viktig å arbeide målbevisst i forhold til de unge; 
ikke minst i videregående skoler, under militærtjenesten og gjerne etter fullført 
utdanning/studier, eller ungdom i etableringsfasen. 
 

Styrende faktorer 
I vårt arbeide for å skape bevissthet om Norges forsvarsmessige behov og 
utfordringer må følgende prioriteres: 
 

 Forsvarets rolle i sikkerhets- og utenrikspolitisk sammenheng 
 Forsvar av norske interesser og områder, samt sikring av vitale 

samfunnsfunksjoner 
 Verneplikten, de vernepliktige må møtes med en kvalitet i tjenesten 

og en kompensasjon som gjør at utført tjeneste oppfattes som 
menigsfull, rettferdig og attraktiv 

 Opprettholdelse av kompetanse i Forsvaret. 
 Det nye totalforsvarskonseptet 
 Vårt forhold til FN 
 Vår alliansetilknytning og ivaretagelse av våre internasjonale 

forpliktelser. 
 

 
SJØMILITÆRE SAMFUND  
 

Sjømilitære Samfund er en landsdekkende militærfaglig forening, hvis formål er 
å virke for Sjøforsvarets tarv og utvikling. 
 

Foreningen ønsker å fremme medlemmenes interesse for sjømilitære, 
militærvitenskaplige og militærtekniske emner. SMS legger spesielt vekt på å 
fremme korpsånd og godt kameratskap. 
 

Målsetting 
SMS lokalavdeling Horten har som målsetting å skape kontakt mellom 
Sjøforsvaret, SMS og interessegrupper fra næringslivet, skoler, og industri. Dette 
vil gjøre SMS til en attraktiv møteplass for informasjon om teknologisk utvikling 
knyttet til de mange utfordringer Sjøforsvaret og Forsvaret står ovenfor samt 
bidra til sosialt samvær, formelt og uformelt, for våre interessegrupper. 

 
FORSVARSFORENINGENE 

 I VESTFOLD 
 

Tilsluttet  
NORGES FORSVARSFORENING 

www.forsvarsforening.no  
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i samarbeid med  
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