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EN FANTASTISK DAG
Peacekeepers Day den 29. maj i Kastellet blev 
et flot arrangement, gennemført af Landsfor-
eningen.

Jeg har fået rigtigt mange flotte udtalelser og 
tak fra forskellige deltagere, som jeg hermed 
gerne vil bringe videre til alle deltagerne og 
især til alle, som hjalp med til at planlægge 
og gennemføre dette store arrangement med 
mere end 500 deltagere.

Det overraskede os lidt, at der var så mange 
deltagende gæster og veteraner, selvom det 
var en mandag og en almindelig arbejdsdag. 
Men vi har åbenbart ramt rigtigt. Næste år 

vil der være morgenkaffe og endnu flere 
stole. En speciel tak skal lyde til de 

tidligere hovedbestyrelsesmed-
lemmer, som selv om de har 

aftjent deres værnepligt 

alligevel stillede op og hjalp de mange nye på 
plads. Tak for det. I kan læse meget mere om 
dagen på side 4-7.

VETERANFESTIVAL 
5. – 6.000 deltagere, heraf rigtigt mange ve-
teraner, deltog i den første veterankoncert i 
Danmark, ENGAGE Veteranfestival på Refsha-
leøen,  der må betegnes som en succes. Her-
fra skal der lyde en stor tak for initiativet og 
den flotte gennemførelse. Jeg krydser fingre 
for, at der også i 2018 bliver gennemført 
mindst én veterankoncert. 

MØDE MED FORSVARSCHEFEN
Den 22. maj var jeg inviteret til et frokostmøde 
hos Forsvarschefen, General Bjørn Bisserup, 
på Holmen, hvor vi drøfte-
de forskellige forhold om 
både Danmarks Veteraner 
og Veteranstøttens virke 
nu og i fremtiden. 

Der faldt mange gode råd, 
som vi selvfølgelig vil 
bestræbe os på at følge. 
”I skal alle have tusinde tak for Jeres store 
indsats for veteranerne og deres pårørende. 
Det bliver påskønnet overalt i Forsvaret”, bad 
FC mig om at viderebringe til Jer medlemmer. 
Det er hermed gjort med stolthed og ære.

VISION, MISSION OG STRATEGI
Hovedbestyrelsen har gennemført et seminar 
på Vordingborg Kaserne, hvor vi drøftede op-
læg til Formandsmødet, hvor vi med baggrund 
i vores vedtægter prøver at beskrive, hvad vo-
res kerneopgaver er som Landsforening. Gør 
vi de rigtige ting, og gør vi de rigtige ting rig-

tigt? Hvor vi ser os selv om 10 år i den usikre 
fremtid? For os er der ingen tvivl. Vi lever i 
bedste velgående – også om 10 år. Vi skal lige 
trimmes lidt, men det vender vi tilbage til ved 
en senere lejlighed.

SOMMERFERIE
Ferien skal selvfølgelig bruges til at slappe af 
i og samle kræfter til et meget aktivt efterår 
i lokalforeningerne ude i landet, men jeg ved, 
at der gennemføres mange arrangementer i 
sommerferieperioden, så helt ferie bliver det 
ikke overalt. 

Jeg håber, I har tid til at bruge ferien til at 
kontakte Jeres kommuner og få aftalt alt ved-
rørende Flagdagen den 5. september. Det op-

fordrer jeg kraftigt til, da 
der fortsat mangler ca. 15 
kommuner til at markere 
og hædre veteranerne. 

Vær sikker på, at det ikke 
er én af ”Jeres” kommu-
ner, der mangler. Fysisk 
kontakt og forslag til at 

hjælpe dem er en god måde at komme i dialog 
med dem på. Det kan efterfølgende give gode 
resultater med evt. tildeling af lokaler, tilskud 
og anden hjælp fra kommunen til lokalfor-
eningen. Held og lykke med det.

TAK 
for indsatsen i første halvdel af 2017. Det lo-
ver godt for efteråret. I ønskes alle en god 
og fredelig sommerferie fra en glad og stolt 
Landsformand.

Vi ses derude.
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AF LANDSFORMAND  
NIELS HARTVIG ANDERSEN

”I skal alle have tusinde  
tak for Jeres store indsats for 

veteranerne og deres pårørende. 
Det bliver påskønnet overalt  

i Forsvaret”

God sommer



FORFATTER

Der var næsten 500 deltagere, da Kastellet 
dannede en smuk ramme om Landsforening-
ens arrangement i anledning af den internati-
onale Peacekeepers Dag den 29. maj – datoen 
for de første FN-observatørers indsættelse i 
UNTSO-missionen i Palæstina i 1948. 

Allerede fra morgenstunden samledes de 
mange veteraner og pårørende, og de kunne 
se Landsformand og Næstformand lægge en 
buket ved De Blå Baretters Mindesten, flanke-
ret af Danmarks Veteraners Æreskommando 
og et flot fremmøde af faner.

Det store arrangement på Paradepladsen 
startede med opmarchering af faner, vetera-
ner, Danmarks Veteraners Æreskommando, 
Hjemmeværnets Musikkorps København samt 
Den Kongelige Livgardes Æreskommando og 
Tamburkorps – og de mange pårørende.

Æresgæsterne ankom med Forsvarsminister 
og Forsvarschef i spidsen for en lang række 
repræsentanter for det officielle Danmark og 
for udenlandske ambassader i Danmark (Sve-
rige, Norge, Finland, Cypern og USA).

Danmarks Veteraners protektor, H.K.H. Prins 
Joachim, blev modtaget af Landsformand 
Niels Hartvig Andersen og Kastellets kom-
mandant, major Allan Bo Petersen, hvorefter 
Prinsen inspicerede paraden og lagde en 
krans ved Monumentet.

NORDIC VETERAN MC TOUR 2017
Som et nyt islæt deltog i år en række nordiske 
motorcykelveteraner, der i dagene 22. - 29. 
maj havde deltaget i Nordic Veteran MC Tour 
2017. Danmarks Veteraners Motorcykel Klub 
havde stået for arrangementet, der fra Frede-
rikshavn var gået via Aalborg, Skive, Oksbøl, 

Medaljeregn
TEKST: ERIK PETERSEN
FOTOS: STEEN HANSEN OG ERIK PETERSEN
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Frøslev, Vordingborg og Næstved med afslut-
ning i forbindelse med paraden i København, 
hvor deltagerne også lagde en krans ved Mo-
numentet. Næste års tilsvarende arrangement 
gennemføres i Sverige.  

KRANSELÆGNING
Der blev lagt i alt 15 kranse ved Mindemuren 
af hhv. H.K.H. Prins Joachim, Forsvarsminister 
Claus Hjort Frederiksen, Forsvarschef, general 
Bjørn Bisserup, Direktøren for Beredskabssty-
relsen Henning Thiesen, Gert Remme fra Poli-
tiets Blå Baretter, The Nordic Veteran MC Tour 
2017, generalsekretær Per Møller Henriksen 
fra KFUM´s Soldatermission, Henrik Morten-
sen fra Dancontræf, USA´s Chargé d´Affaires 
Laura Lochmand, Ministerråd Torunn Skard fra 
den norske ambassade, Ambassadesekretær 
Cecilia Levraux fra den svenske ambassade, 
den finske ambassadør Ann-Marie Nyroos, den 
cypriotiske ambassadør Maria Papakyriakou, 
Landsformand for Danmarks Veteraner Niels 
Hartvig Andersen og Peter Kragh Nielsen som 
repræsentant for The Board of the Nordic Blue 
Berets. 

TALER
Landsformand Niels Hartvig Andersen bød 

velkommen med en tale med anerkendelse 
som tema og introducerede herefter de to ho-
vedtalere, Forsvarsministeren og den cyprioti-
ske ambassadør, der i deres taler anerkendte 
de mange veteraners indsats.

MEDALJEOVERRÆKKELSER
CYPERN
Der var 50 års mindemedalje for tjeneste på 
Cypern til 33 veteraner, hvor overrækkelsen 

blev forestået af hhv. den cypriotiske ambas-
sadør, Direktøren for Beredskabsstyrelsen 
og chefen for Gardehusarregimentet, oberst 
Jens Ole Rossen-Jørgensen.

BALKAN
Der var 25 års mindemedalje for tjeneste på 
Balkan til 33 veteraner, der fik medaljerne 
overrakt af hhv. Direktøren for Forsvarets 
Personalestyrelse, Laila Reenberg, chefen for 

Peacekeepers Day
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Hærstaben, generalmajor H.- C. Mathiesen og 
chefen for Flyverstaben, generalmajor M.A.L.T. 
Nielsen.

DANMARKS VETERANERS 
FORTJENSTMEDALJE
Landsformand Niels Hartvig Andersen over-
rakte Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i 

bronze til Niels Ole Piil, lokalforening Midtjyl-
land, og til veterankoordinator i Slagelse Kom-
mune Heidi Anita Stentoft. 

BOARD OF THE NORDIC BLUE BERETS
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim over-
rakte assisteret af Landsformanden den nor-
diske medalje således:

Guldmedalje til generalløjtnant Michael Lol-
lesgaard, Danmarks militære repræsentant i 
NATO (DAMIREP).

Sølvmedaljer til generalmajor Jørgen Höll, 
chef for Specialoperationskommandoen, 
oberst Jess Møller Nielsen, chef for Trænre-
gimentet, oberst (pens.) Kurt Bache, FN-muse-
ets Præsidium, og til chefen for Veterancent-
ret, oberst Jette Albinus. 

Bronzemedaljer til Frede Jønson og Jan Am-
nitzbøl, begge FN-museet, til chefredaktør 
Lars Hovgaard fra Lolland-Falster Folketi-
dende, til Thomas Hauge Berg, Bjarne Berner, 
Jan Flemming Hansen, Simon Philipsen og Ole 
Stokholm, alle Veteranstøtten, Hallgeir Mikal-
sen, Norges Internationale Veteranorganisati-
on, samt til Gert Remme, Politiets Blå Baretter.

RECEPTION
Herefter afsluttedes paraden, og der var invi-
teret til reception for veteraner, pårørende og 
gæster i Bageriet og Bibliotekshaven, hvor der 
var lejlighed til at underholde sig med hinan-
den og lykønske de mange medaljemodtagere, 
inden det blev tid til at drage hver til sit efter 
endnu en festlig og vellykket dag på Kastellet.  
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1.  Veteraner overværer, at der lægges buket ved De 
Blå Baretters mindesten

2.   Faneborg ved De Blå Baretters mindesten

3.  H.K.H. Prins Joachim modtages af Landsformanden 
og Kastellets Kommandant

4.  Direktøren for Forsvarets Personalestyrelse, Laila 
Reenberg, giver mindemedalje fra Cypern til Per 
Ole Overgaard, Midtjylland

5.  Chefen for Gardehusarregimentet, oberst Jens Ole 
Rossen-Jørgensen, overrækker Cypern mindeme-
dalje

6.   Den Kongelige Livgardes Æreskommando

7.  Livgardens Tamburkorps og Æreskommando på vej 
til Paradepladsen

8.  Pressen var mødt talstærkt op

9.  Det finske hold fra Nordic Veteran MC Tour 2017  
flankerer den finske ambassadør, Ann-Marie Nyroos

10.    Medaljerne. Øverst fra venstre: Mindemedalje fra 
Balkan, Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje, Board 
of The Nordic Blue Berets (guld) samt Mindemedalje 
fra Cypern

11.  Et udsnit af de mange pårørende

12.  Jan F. Hansen, Veteranstøtten, modtager sin  
medalje af Protektoren ved den afsluttende reception 
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Vejret viste sig fra sin gode side, da FN-muse-
et fejrede 25 års jubilæum den 2. maj.

Mange veteraner havde fundet vej til museet 
og nød underholdningen af Søværnets Tam-
burkorps og Slesvigske Musikkorps, mens de 
ventede på æresgæsternes ankomst, og der 
var også tid til et besøg ved nogle af de an-
dre museer i lejren, ved Forsvarets informa-
tionsbus, Check Point One, ved F 16-flyet og 
køretøjerne fra Balkan-tiden. Men ikke mindst 
var det en god anledning til mange gensyn og 
udveksling af minder fra de forskellige mis-
sioner.

TEKST: ERIK PETERSEN
FOTOS: VIBEKE OLIEL

Mange tidligere og den nuværende præsidie-
formand, oberst Jens H. Lønborg, var mødt op 
og modtog sammen med højtstående office-
rer fra Forsvaret – med Viceforsvarschef Per 
Ludvigsen i spidsen – æresgæsten H.K.H. Prins 
Joachim, da Prinsen ankom til museet ledsa-
get af en glad og stolt formand Per Amnitzbøl.

Det var netop Prins Joachim, der for 25 år si-
den indviede museets fane ved den officielle 
åbning den 2. maj 1992. Sammen med særligt 
indbudte besøgte Prinsen således igen mu-
seet, der i dagens anledning havde bundet 
nogle af de interessante udstillingsgenstande 

1. Opvisning af Søværnets Tamburkorps

2. Slesvigske Musikkorps underholder

3.  H.K.H. Prins Joachim i samtale med museets 
formand, Per Amnitzbøl

4.  Søværnets Tamburkorps blæser de mange 
tilhørere et stykke

5. Et udsnit af gæsterne foran FN-museet

6.  Flyvevåbnets gave – Missing wingman, en hilsen 
til de ”tabte” flyvere – overrækkes af chefen 
for Flyverstaben, generalmajor M.A.L.T.Nielsen

1
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sammen med en række personer, der selv havde deltaget i begiven-
hederne, således f.eks. Christian Hinrichsen, der i 1956 bar Danmarks 
første FN-fane på Gaza hold 1, og Ruth B. Christensen, der har været 
KFUM soldaterhjemsleder både på Balkan, i Irak og i Afghanistan.

Efter rundvisningen var der reception, arrangeret af Frøslevlejrens 
Efterskole, med lækre sønderjyske specialiteter, og efter formand-
ens velkomst var der taler af H.K.H. Prins Joachim, Viceforsvarschef 
Per Ludvigsen og Aabenraas borgmester Thomas Andresen, der sam-
tidig er formand for Den Selvejende Institution Frøslevlejren.

Det var en på alle måder festlig og værdig jubilæumsdag, og det var 
en flok glade veteraner, der henover eftermiddagen forlod Frøslev-
lejren efter endnu en rigtig god oplevelse.  
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For få år siden udkom app’en PTSD Coach på 
amerikansk, og siden har langt over 100.000 
mennesker med Post-Traumatisk Stresssyndrom 
i USA, Canada og Australien downloadet app’en.

Den danske bearbejdning er foretaget efter 
tilladelse fra og i samarbejde med National 
Center for PTSD, Veterans Administration, Palo 
Alto, Californien.

App’en henvender sig til danske veteraner og 
pårørende, men kan også med fordel benyttes 
af redningsmandskab, politi samt volds- og 
voldtægtsofre.

Hjælp til selvhjælp

Tilbud til veteraner
TEKST: PIA MARIA THYSSEN

App’en er tænkt som hjælp til selvhjælp og 
kan lære brugeren mere om PTSD. Den kan 
ikke erstatte professionel undersøgelse og 
behandling hos læge eller psykolog, men er 
alene tænkt som et supplement til professio-
nel behandling.

APP’ENS HOVEDMENUER
• Lær mere om PTSD
•  Gør-del-selv-test og følg udviklingen  

uge for uge
•  Håndtér symptomer med beroligende  

øvelser og gode råd
•  Find hjælp med anvisning på behandlings-

muligheder i Danmark.

AF PSYKOLOG THOMAS IVERSEN

App’en er tilgængelig i både App Store og 
Google Play og kan downloades gratis. Når 
den er downloadet, kan man helt anonymt 
benytte den.

App’en er bearbejdet til dansk med støtte fra 
TrygFonden.  Ansvarlig for den danske bear-
bejdning er psykolog Thomas Iversen, Psyko-
logisk Institut, Aarhus Universitet. 

Kontakt: thi@psy.au.dk

Jeg er eksamineret fysiurgisk massør og 
sportsterapeut, og efter at have startet klinik 
har jeg ledige ”ydertider”, som jeg gerne vil 
bruge på veteraner, som primært har et fysisk 
behov for behandling. 

Et fysisk behov kunne være belastede muskler 
som følge af traume af den ene eller anden 
art, det kan være søvnbesvær, hovedpine, 
PTSD, springer/løbeknæ, uro i benene eller 
andet. Jeg arbejder både med massage og 
akupunktur i min behandling.

Behandlingen er gratis og kan vare ca. 30-
60 min. pr. gang. Det kan være et akut behov 

(søvnbesvær) eller et forløb (belastningsska-
der el.lign.), som vi aftaler. 

Du skal bare kunne komme til min klinik i Fa-
rum og medbringe dit veterankort.  

Du kan ringe eller sende en sms på 9393 8911.

DU KAN LÆSE NÆRMERE PÅ 
WWW.FURESOESPORTSTERAPI.DK 

Pia Maria Thyssen
Furesø Sportsterapi
furesoesportsterapi@outlook.dk
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PTSD og lignende

 symptomer



 
Sidst i maj rejste det første af to hold hjemmeværnssoldater til 
Mali. Her skal de løse skarpe bevogtningsopgaver på FN-missio-
nen MINUSMA, som Danmark har støttet siden 2014. 

Støtten på missionen bliver de næste seks måneder udvidet 
med ét af Flyvevåbnets Hercules-transportfly og i alt 61 piloter, 
teknikere og soldater, heraf 12 mand fra Hjemmeværnet, som 
skal bevogte den danske lejr i hovedstaden Bamako.

Flyet skal hovedsageligt flyve med gods og materiel for MI-
NUSMA og udsendes i medfør af Folketingsbeslutning B 26 af 
17. november 2015.

Sidst i maj returnerede den danske fregat Peter Willemoes, der 
siden januar har deltaget i operationer med den amerikanske 
hangarskibsgruppe omkring hangarskibet USS George H.W. 
Bush. 

Opgave har været at støtte og forsvare hangarskibsgruppen 
under indsatsen mod ISIL, primært med sensorer og radarsyste-
mer, men om nødvendigt også med våben. 

Indsættelsen har geografisk fundet sted i områderne Middelha-
vet, Det Røde Hav, Adenbugten, det Arabiske Hav og den Persi-
ske Golf.

Deltagelsen i hangarskibsgruppen skal ses som en naturlig 
følge af den træning, som skib og besætning har gennemgået 
de seneste år. Fregatten har løst mange opgaver i hangarskibs-
gruppen, og Søværnet har fået positive tilbagemeldinger og 
anerkendelse fra den amerikanske flåde for deltagelsen. 

Hjemmeværnet 
klar til Mali 

TEKST: CHARLOTTE BAUN SENHOLT, HJEMMEVÆRNSMAGASINET
FOTO: CHRISTER HOLTE

TEKST: STEFFEN FOG, VFK-KOM
FOTO FRA VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO

Willemoes er 
hjemme
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Lørdag den 22. april samledes Dronningens 
Livregiments Hird (det tidl. løjtnantsgilde) på 
Dragonkasernen i Holstebro for at fejre fest-
dagen. 36 veloplagte nuværende og tidligere 
officerer fra Dronningens Livregiment, herun-
der en stor del reserveofficerer, deltog i ar-
rangementet.

Oberstløjtnant Michael Engholm bød velkom-
men, overbragte en hilsen fra chefen for Jy-
ske Dragonregiment, oberst Bjarne Højgaard, 
og understregede den nære tilknytning og 
vellykkede integration af de sammenlagte re-
gimenter, Dronningens Livregiment, Prinsens 
Livregiment, Slesvigske Fodregiment og Jyske 
Dragonregiment. 

Vi dvælede et øjeblik ved busten af HM Dron-
ning Ingrid (DRLR protektor), før formanden 
for Dragonforeningen Villy Ager bød velkom-
men på Dragonmuseet. Der var stor interesse 
for samlingen med minder om bl.a. balkan-
konflikten, hvortil mange af officererne har 
været udsendt. Hirden samledes foran JDR 
mindevæg, og ved mindestenen stod hhv. 
Dronningens Livregiments fane, som vi i da-

gens anledning havde lånt af Garnisonsmu-
seet i Aalborg, og trompeter Keld Mortensen 
fra Prinsens Musikkorps. 

Som den mere seriøse del af programmet 
holdt oberstløjtnant Michael Engholm en tale 
om soldatergerningen i INTOPS, herunder en 
afstikker til nogle af de ældre konflikter, for 
hvilke DRLR bærer sine fanebånd. Vi sluttede 
med at mindes de faldne med kranselægning 
ved generalløjtnant Michael Lollesgaard og 
major Jesper Strøier til tonerne af Last Post. 
Den flotte krans var pyntet med blomster i 
Dronningens Livregiments gule og røde farver 
og bånd med teksterne ”Dronningens Hird” og 
”We will remember them”.

Senere mødtes Hirden i baren til en drink og 
Michael Lollesgaards interessante indlæg om 
tjenesten som UN Force Commander i Mali.

Vi bænkede os ved et smukt dækket bord - 
igen i røde og gule farver. Blandt de officielle 
skåle skal nævnes HM Dronning Ingrid, De 
hedengangne Hirdmænd samt HM Dronning 
Margrethe. Ved Dronningens Livregiment var 
det tradition ved den årlige Dronningemiddag 
at sende en hilsen til Dronning Ingrid. Derfor 
sendte vi en hilsen til HM Dronning Margrethe 
forud for middagen og modtog på dagen et 
varmt svar fra Majestæten med ønsket om et 
godt jubilæum. Det vakte jubel blandt Hird-
mændene. 

Middagen forløb med festlige indslag og båret 
igennem af en enestående støtte fra officers-

messen ved JDR samt et godt kokke-team. 
Kort før midnat forlagde vi til Rytterbaren, 
hvor der klokken midnat blev sablet cham-
pagne for at markere jubilæet den 23. april – 
herefter fri føring i Rytterbaren, for enkelte til 
langt ud på natten.

Søndag morgen var der morgenmad i Casino, 
og farveller, dunk i ryggen og idéer til næste 
jubilæum blev udvekslet. Vi kunne klokken 
10.30 låse messen efter et fantasisk arrange-
ment.

TAK TIL
•  Regimentschefen og Jyske Dragonregiment 

for moralsk støtte 
•  FBE driftsområde Holstebro for hjælp med 

indkvartering 
•  Messeforstander Jimmy Mogensen, hans 

datter og assistent Ulla Andreassen for 
hjælp under middagen

•  Veteranstøtten for den økonomiske støtte, 
uden hvilken det flotte arrangementet ikke 
havde været muligt.  

360 år
Jubilæum og Veteranstævne

TEKST OG FOTOS: MAJOR JESPER STRØM
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Veteranstøtten gentager succesen fra 2016 og 
gennemfører igen i samarbejde med Kroga-
gerFonden og Club La Santa VETCAMP 2017 på 
Lanzarote i perioden 1. - 8. december. 

VETCAMP 2017 giver dig mulighed for en lang 
række unikke fælles oplevelser med motion, 
idrætsaktiviteter og masser af socialt samvær 
med andre veteraner. Deltagelse er gratis for 
de udvalgte veteraner. 

Vi har 12 pladser, der vil blive prioriteret til ve-
teraner med særlige behov. Så vi håber, at du 
har lyst til at være med til denne helt særlige 
oplevelse.

TILMELDING 
åbner den 1. juni. Du kan tilmelde dig på 
idraet@80608030.dk 
eller 3074 7676 
fra den 1. juni til den 1. september, hvor 
tilmeldingen lukker. 
 
Vi ser frem til at være sammen med dig på 
Club La Santa på Lanzarote. 

Læs mere i næste nummer af Baretten.

Vetcamp 2017

Flagdagen
Tirsdag den 5. september vil igen i år 
blive fejret i den overvejende del af lan-
dets 98 kommuner med arrangementer 
af forskellig karakter for at hylde og an-
erkende de mange veteraner.

Slut op om arrangementerne i din kom-
mune og støt på denne måde de mange 
gode initiativer.

I København fejres begivenheden med 
et stort arrangement på Kastellet, i Hol-
mens Kirke, på Christiansborg Slotsplads 
og i Slotsgården.

Der bliver hjemkomstparade for årets 
udsendte, og det officielle Danmark hyl-
der veteranerne.

Mange andre steder i landet gennem-
føres tilsvarende arrangementer, og 
Danmarks Veteraner lægger buketter på 
kendte gravsteder for faldne veteraner.

Danmarks Veteraner ønsker alle en god 
Flagdag og opfordrer alle veteraner til 
aktivt at deltage, hvor det måtte være 
relevant.

AF VETERANSTØTTENS IDRÆTSUDVALG
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AKTIVITET TID/STED
TILMELDING 

SENEST
TILMELDING/ KONTAKT-

PERSON
LINK/ BEMÆRKNINGER

Slagelsemarchen
16. – 18. juni,

Slagelse
Ingen

Carl Åkerlund

aahuss@mail.dk 

www.veteranstøtten.dk 

Kontrolmarch til Nijmegenmarchen

Hærvejsmarchen
23. – 25. juni,

Viborg Ingen
Carl Åkerlund

aahuss@mail.dk

www.danmarksveteraner.dk  

www.veteranstøtten.dk. 

Deltagere til Nijmegenmarchen er tilmeldt

Hærvejscykling
23. – 25. juni,

Viborg
Ingen Finn Pauli Nielsen Idrætsudvalget

Nijmegenmarchen
16. – 22. juli,

Nijmegen, Holland Ingen
Carl Åkerlund

aahuss@mail.dk

www.danmarksveteraner.dk 

www.veteranstøtten.dk 

DHL-stafetten, Odense 15. - 17. august Finn Pauli Nielsen Idrætsudvalget

DHL-stafetten, Århus 15. - 17. august Morten og Steen

Cykeltur på Bornholm 27. - 31. august Jørn Ole Rædkjærhus Idrætsudvalget

DHL-stafetten,  
København

28. august -  

1. september
Jørn Hvenegaard Idrætsudvalget

De Blå Baretters March
8. oktober,

Fyn
Se link

Jørgen Emdal Larsen 

66 18 03 36 www.fyn@danmarksveteraner.dk  

De Blå Baretters March
15. oktober,

Næstved
Se link

Knud Lund

55 73 28 95
www.naestved@danmarksveteraner.dk

VETCAMP 2017
1. - 8. december,  

CLS på Lanzarote
Finn Pauli Nielsen Idrætsudvalget

Forsvaret deltog 27. august i DHL-stafetten i Fælledparken i København med 
270 hold og omkring 1500 løbere. Foto: Anders Fridberg.
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VETERAN- & 
JUBILARSTÆVNE
22. til 23. september

AF CARL ÅKERLUND, HOVEDBESTYRELSEN

Det traditionelle Veteran- og Jubilarstævne 2017 starter med en Veteranaften, som afhol-
des fredag den 22. september. Alle veteraner – selv om du ikke er jubilar eller medlem af 
Danmarks Veteraner – inviteres til at deltage og mødes med kammerater og kollegaer fra 
dengang, du var udsendt til en mission et eller andet sted i verden.

Hele arrangementet er åbent for alle veteraner af alle værn af Forsvar, Hjemmeværn, Politi, 
Beredskabsstyrelsen, civile myndigheder m. fl. og afholdes 22. og 23. september på Dragon-
kasernen i Holstebro. Du behøver ikke være medlem af Danmarks Veteraner for at deltage. 
Det vigtigste er, at du kommer.                                                                                                   

Jubilarer fra alle missioner med jubilæum 5, 10, 15, 50, 55,  60 år vil naturligt nok blive hæd-
ret med ekstra opmærksomhed (alle veteraner, hvis udsendelse starter i årstal sluttende 
med 2 eller 7, f. eks. 1967 (50 års jubilæum) eller 2002 (15 års jubilæum). 

Til veteraner, der ønsker 50 års mindemedalje fra Cypern eller Gaza eller 25 års mindeme-
dalje fra Balkan, uddeles disse under paraden. Du skal i tilmeldingsskemaet afkrydse den 
aktuelle mission. Udgifter til medaljen afholdes af Danmarks Veteraner, hvis du er medlem. 
Du kan også tilmelde dig på Danmarks Veteraners hjemmeside www.danmarksveteraner.dk. 

Stævnet arrangeres af Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse I samarbejde med Lokalfor-
ening Nordvest samt Jydske Dragonregiment.

PROGRAM 
22. SEPTEMBER   
16.30 – 18.00  Indskrivning i Glassalen og indkvartering  
18.00 – 19.00  Aftensmad (Dansk bøf m/1 øl/vand) 
19.00 –  Kammeratligt samvær (SG-messen)   
 
23. SEPTEMBER
08.10 – 11.30 Shuttlebus fra Holstebro Banegård til Dragonkasernen 
08.10 – 11.15 Indskrivning i Glassalen
10.30 – 10.45 Årgangshold afmarch til paradepladsen, startende med 60 års jubilarholdet
11.00 – 12.00 Parade med kranselægning og medaljeudlevering
12.15 – 15.45   Frokost i Cafeteriet med hyggeligt, kammeratligt samvær. Menu: Sild, fiskeret, 

3 slags pålæg, 3 lune retter, mixed salat, råkostsalat, 2 slags ost, 2 slags brød, 
smør, frisk frugt, dessert/kage, øl/sodavand, kaffe, te. Ophold i KS-messen, 
bese Mindesten 

15.45 – 16.15 Shuttlebus til Holstebro Banegård 

Sidste frist  
for tilmelding er  
den 25. august



NAVN: ________________________________________
ADRESSE: _____________________________________
POSTNUMMER: ________________________________
BY: ____________________________________________
TELEFONNR: __________________________________

MISSION: ______________________________________
(kun 1 mission her. Hvis du er jubilar,  
da jubilarmissionen)

HOLD NR: ____________________ (brug arabertal)

ÅRSTAL, jeg blev udsendt: ____________________
(kun ét årstal)

ENHED, jeg var udsendt med: _________________

Jeg er jubilar  _______________ (sæt kryds)

Jeg er ikke jubilar  __________ (sæt kryds)

Antal pårørende  _____________________________

Sæt kryds i skemaet for hver aktivitet, du 
ønsker at deltage i, og betal som anført 
nederst.

Du kan tilmelde dig direkte på tilmeldingsskemaet på Danmarks Veteraners hjemme-
side www.danmarksveteraner.dk eller på tilmeldingsskemaet til venstre og betale via 
bankoverførsel til Danske Bank Reg nr: 4716 Kontonr. 4731 523 649   

Sidste frist for tilmelding er den 25. august.

FORPLEJNING DEN 23. SEPTEMBER
Kl. 07.00 Morgenbuffet
Kl. 18.00 Karbonade og 1 øl/vand

PÅKLÆDNING (UNDER PARADEN)   
Du bærer om muligt din/dine medaljer (store) på venstre side af brystet (over hjertet) 
samt din missionsbaret og evt. andet udstyr fra dengang, du var udsendt. Det vil blive 
værdsat som et festligt indslag.

TRANSPORT OG PARKERING
Du kan tage toget til Holstebro Banegård. Her vil du den 23. september (og kun den 23. 
september) blive afhentet af militære busser og kørt til Dragonkasernen.

Du kan også selv køre, parkering vil blive anvist. GPS-adresse er Dragonkasernen 1, 7500 
Holstebro.

På gensyn på Dragonkasernen i Holstebro den 22. og 23. september

NIELS HARTVIG ANDERSEN
Landsformand, Danmarks Veteraner

TILMELDING PRAKTISKE INFORMATIONER

Dato Aktivitet Pris Sæt 
kryds Kr.

22. Aftensmad 90,-

Indkvartering 60,-

23. Morgenbuffet 60,-

Frokost 160,-

Aftensmad 90,-

Indkvartering 60,-

24. Morgenbuffet 60,-

I alt kr.

Ønske om indkvartering på Dragonkasernen 
– inden betaling – kontakt Carl Åkerlund, 
aahuss@mail.dk eller 23 25 67 42 .

Når du på din konto ser, at beløbet er trukket, 
er du tilmeldt.

Ovenstående skema sendes til Carl Åkerlund, 
Niels Steensensvej 6, 7500 Holstebro.

Formandsmøde
I forbindelse med Veteran- og Jubilarstævnet gennemføres det årlige  
Formandsmøde efter frokost den 23. september.

Hver lokalforening kan deltage med max. to repræsentanter. Dagsorden for 
mødet tilgår senere. 



Særlige aktiviteter
14. august Hovedbestyrelsesmøde, Slagelse

5. september Flagdag

7. - 10. september Eurotræf (Limfjorden)

22. september Hovedbestyrelsesmøde, Holstebro

22. – 23. september  Veteran- og Jubilarstævne i Holstebro 

23. september  Formandsmøde, Holstebro

24. oktober FN-dagen

26. november Hovedbestyrelsesmøde, Odense

22. december    Mindehøjtideligheder på Kastellet, ved Rindsholm Kro,  
på Bornholm og i Oksbøl

Hvis du har været udsendt for Danmark, har 
du en unik mulighed, da vi for 5. år i træk hol-
der sommerfest for veteraner og pårørende 
lørdag den 19. august.

Vi har været så heldige at modtage økono-
misk støtte fra Veteranstøtten og Veteran-
centret, så vi vil bestræbe os på at arrangere 
endnu en rigtig god og hyggelig fest. 

KOMMER DU? 
Alle veteraner og pårørende er velkomne til 
at deltage fra lørdag 19. august kl 12.00 til søn-
dag den 20. august kl 12.00 i Kristiansholms 
Plantage, som ligger helt ud til kysten ved Bis-
serup Strand mellem Skælskør og Næstved. 
Pladsen ligger som en oase midt i en skov, 
hvor der er mulighed for overnatning i et 
shelter eller i eget medbragt telt.

Her bliver der mulighed for at møde gamle 
venner i uformelle rammer. Tag gerne familien 
med, så børnene kan lege med andre børn, og 

Sommerfest  
de voksne kan hygge sig med andre pårøren-
de. Der er gode legemuligheder, og der er kun 
få meter til en lille strand. Der er flere bålplad-
ser, hvor der laves snobrød, skumfiduser osv. i 
løbet af dagen, inden aftenens festmåltid ser-
veres med alt tilbehør til helstegt pattegris.

FORELØBIGT PROGRAM 
•  Velkomst kl 12.00 med flaghejsning og  

trompeter
• Opsætning af egne telte
•  Aktiviteter for og sammen med deltagende 

børn. Ponyridning, snobrødsbagning, ture i 
skoven og i lokalområdet, lege med drager, 
spil mm.

•  Grisen snurrer over grill hele dagen og  
venter på at blive spist

•  Om aftenen indslag med et tema, der  
relaterer sig til krige i Danmarks historie. 

TILMELDING OG PRIS
100 kr. for personer over 15 år. Betaling og til-
melding inden 10. august, hvor du kan betale 

via overførsel til VeteranAktivitetsForening-
ens konto 6820-0001415871 eller MobilPay på 
22 73 42 20. Husk at skrive dit navn!

Evt. spørgsmål kan stilles på facebookgrup-
pen Veteran Sommerfest eller ved at kontakte 
• Anker Sewohl, 24 48 04 43 
• Christian Ring, 53 80 40 25 
• Heidi Anita Stentoft, 21 32 27 47

Hvis du har lyst at deltage, men har udfor-
dringer med logistik, transport eller økonomi, 
så kontakt én af ovenstående, så prøver vi at 
løse det.  

Vi håber at se jer til årets fest, og indtil da 
kan du følge med på Facebook-gruppen Vete-
raners Sommerfest.

Anker, Christian, Jan, Tonni, 
Torsten, Hanne og Heidi Anita.
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FORFATTER

Veterancentret 

72 81 97 00

kan kontaktes – døgnet rundt, 
alle årets dage på telefon 

AF KAREN DAHLIN, VETERANCENTRET

NYT TILBUD
Veterancentret udbyder som noget nyt uddan-
nelse til de frivillige veteranaktører. Her kan 
du mødes med andre frivillige og blive uddan-
net i arbejdet med veteraner. På uddannelsen 
får du rig mulighed for at udveksle erfaringer 
og skabe netværk med andre frivillige på ve-
teranområdet.

UDDANNELSEN
består af oplæg fra feltpræster, frivillige og 
Veterancentrets forskellige faggrupper. Du vil 
blive uddannet inden for områder som kom-
munikation, tale-/lytteteknik, viden om PTSD, 
bisidderrolle og de kommunale systemer.

Du vil også blive undervist i, hvordan man som 
frivillig husker at passe på sig selv i mødet 
med udfordrede mennesker. Nogle frivillige 
kommer helt naturligt til at tage ansvar for 
veteranen, men hvor meget ansvar kan og skal 
man tage? På uddannelsen bliver du undervist 
i, hvordan man bliver en robust frivillig.

HVAD FÅR DU MED DIG?
Undervisningen tager udgangspunkt i dine 
egne erfaringer og udfordringer. Målet er, at 
den viden, du opnår på kurserne, skal være let 
at bringe med tilbage i dit arbejde som frivillig.

Undervisningen er derfor tilrettelagt med 
mindre oplæg, fælles diskussioner og øvelser 
i både større og mindre grupper. Du skal være 
indstillet på at bruge erfaringer fra din egen 
hverdag og sparre med de øvrige deltagere.

UDDANNELSEN GIVER DIG 
·   Indsigt i din rolle som frivillig i forhold til 

veteraner og deres pårørende 
·   Nyeste viden på veteranområdet 
·   Viden om de kvalifikationer, som er nødven-

dige i arbejdet med veteraner 
·   Værktøjer til kommunikation og konflikt-

håndtering 
·   Mulighed for at dele dine erfaringer  

med andre 
·   Et netværk med andre frivillige. 

Ny uddannelse  
til frivillige

JYLLAND
1. modul: 10. - 11. juni i Karup
2. modul: 4. - 5. november i Karup.

SJÆLLAND
1. modul:  7. - 8. oktober i Skalstrup.
2. modul: 24. - 25. februar 2018, foreløbig også 
fastlagt til Skalstrup. 

RING ELLER SKRIV TIL 
projektleder Anne Hartmann-Madsen, 
vetc-rra01@mil.dk eller på telefon 72 16 32 77. 

Er du frivillig inden for veteranområdet, eller ønsker du at blive det,  
så kan Veterancentret nu tilbyde dig en ny uddannelse

Projektleder Anne Hartmann-Madsen
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Tirsdag den 9. maj var 21 kvinder samlet i 
bunkeren på Kastellet, blandt dem kvindelige 
officerer, befalingspersoner og konstabler. De 
var alle mødt op for at høre veteran Sara la 
Cour fortælle om, hvorfor det er så vigtig at få 
en forening for kvindelige veteraner, og give 
deres bud på, hvad en sådan forening skal 
kunne. Sara la Cour (se billed) har selv igen-
nem sin tid i Forsvaret oplevet blandt andet 
kønskrænkende adfærd.

”Kvindelige veteraner mangler ikke blot et fæl-
lesskab med hinanden. Vi mangler et forum, 
hvor viden og forståelse for emnet og én selv 
kan deles og blive italesat,” siger Sara la Cour. 

Enkelte af kvinderne var lige kommet hjem 
fra udsendelse, mens andre havde flere ud-
sendelser bag sig. Én havde flere, end der kan 
tælles på to hænder. Én efter én fortalte de, 
hvad de hed, deres rang, og hvor de havde 
været udsendt og delte kort, hvordan deres 
oplevelse af at være kvinde i forsvaret havde 
været og for nogen stadig er. 

”Der skal være plads til alles fortællinger. 
Både de grumme og de gode. Men ingen skal 
føle sig alene,” siger Sara la Cour, der opfor-
drer kvindelige veteraner på tværs af alder, 
rang og værn til at bidrage til foreningen for 
kvindelige veteraner. ”At være kvinde i forsva-

Ny forening for  
kvindelige veteraner

Etablering af Lokalforening Kvindegruppe blev drøftet på et 
netop afholdt Hovedbestyrelsesmøde, hvor der var enighed 
om, at der i fremtiden kan være behov for, at særlige grupper i 
Danmarks Veteraner har brug for at mødes med ligesindede og 
udveksle erfaringer og oplevelser fra deres udsendelse. Erfa-
ringer og oplevelser, som andre måske har svært ved at sætte 
sig ind i og tage stilling til. 

Jeg vil derfor kontakte initiativtagerne til denne gruppe og 
foreslå dem at nedsætte en ERFA-gruppe eller en klub i den 
eksisterende struktur under en eksisterende lokalforening.

Det bliver gjort snarest, hvorefter vi efterfølgende tager em-
net op på Formandsmødet den 23. september i Holstebro.

TEKST: KAREN DAHLIN
FOTO: VIBEKE OLIEL

Kommentar AF NIELS HARTVIG ANDERSEN, LANDSFORMAND

ret er ikke blot én fortælling. Der er mange 
forskellige oplevelser og historier om og fra 
kvindelige soldater og veteraner. Alle histo-
rierne bør deles, så alle kan få gavn af erfa-
ringerne. Jeg opmuntrer både kvindelige og 
mandlige veteraner og soldater til at blive ved 
med at dele deres historie. Herved skaber vi 
en stemme og et sprog til at tale om emnet,” 
fortsætter hun.

FORENINGEN FOR KVINDELIGE VETERANER
•  Afholder stiftende generalforsamling søn-

dag den 11. juni klokken 12 i København. 
•  Præcis lokation vil blive meldt ud på face-

book-siden ”Kvindelige veteraner”

I bunkeren på Kastellet i København mødtes kvindelige soldater og 
veteraner for at oprette en forening for kvindelige veteraner

Initiativtager Sara la Cour. 
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AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
90 ÅR

Børge Johannes Madsen, Cypern 30 og 46, 
Sønderjylland, den 11. juli

Ib Klausen, Gaza 1, Fyn, den 22. juli

Egon Aaskov, Cypern 1, Fyn, den 16. august

80 ÅR
Flemming Pedersen, Gaza 9, Midtsjælland, 
den 23. juni

Hans Worch, Gaza 10, Nordsjælland,  
den 28. juni

Ole Raa Andersen, Gaza 12, Nordsjælland, 
den 23. juli

Tonny Larsen, Gaza 3, Landsforeningen, 
den 31. juli

Kurt F. Bjelke Hansen, Cypern 37 og 38, 
Næstved og Omegn, den 4. august

Niels Hansen, Gaza 5, Næstved og Omegn, 
den 17. august

Arne Egon Jakobsen, Cypern 6, 7 og 9, 
Østjyderne, den 22. august

75 ÅR
John Atzen, Cypern 6, Sønderjylland,  
den 19. juni

Ole Nøhr, Cypern 33, Nordsjælland,  
den 20. juni

Jens Arne Henriksen, Gaza 20,  
Næstved og Omegn, den 21. juni

Keld Skov Jensen, Gaza 14 og 15,  
Næstved og Omegn, den 21. juni

John Hemmingsen, Gaza 18, København, 
den 21. juni

Bent Riis, Gaza 16, 17 og 18 samt  
Cypern 4, 5 og 6, Midtjylland, den 22. juni

Richard J. Senger, Congo 1961, København, 
den 22. juni

Uwe Thagesen, Gaza 12, 13 og 14,  
Sønderjylland, den 22. juni

Erik Høgh, Gaza 12 og 13, Thy-Mors-Salling, 
den 23. juni

Arne Flemming Jørgensen, Gaza 12 
Lolland, Falster og Møn, den 24. juni

Elmer Lunding, Cypern 5 og 6,  
Fyn, den 2. juli

Preben Witting, Gaza 17, 18 og 19,  
København, den 3. juli

Bent Dybsø Jensen, Gaza 15,  
Midtsjælland, den 3. juli

Gert Just Juster, Gaza 18,  
København, den 9. juli

Frants Georg Schildknecht Hoe, Gaza 10, 11 
og 12, Fyn, den 11. juli

Evan Binderup, Gaza 14 og 15,  
Nordvest, den 12. juli

Bent Hjorth Tøfting, Gaza 14 og 15,  
Thy-Mors-Salling, den 15. juli

Jens Chr. Nielsen, Cypern 4,  
Sydøstjylland, den 15. juli

Willy Nielsen, Cypern 14, Sønderjylland, 
den 20. juli

Thorkild Hedegaard Jensen, Cypern 5 og 6, 
Viborg og Omegn, den 26. juli

Erik Emborg Schmidt, Gaza 15 og Cypern 6, 
Sønderjylland, den 27. juli

Finn Skov Hansen, Gaza 15,  
Midtsjælland, den 31. juli

Mogens Randa, UNIMOG 1996-97,  
Midtjylland, den 2. august

Niels Born, Gaza 12 og 13,  
Nordsjælland, den 6. august

Jens Bak Simonsen, Gaza 14 og 15,  
Limfjorden, den 6. august

Niels Henning Andersen, Congo 1963, 
Midtjylland, den 6. august

Carsten Glavind Dysted, Congo 1961, 
København, den 10. august

John Kent HelmanKristensen, Cypern 2, 
Næstved og Omegn, den 18. august

Carl-Jørgen Møller, Cypern 22, 23, 24 og 
25, København, den 19. august

Vagn Skovby, Gaza 14, 15 og 16 samt Cypern 
1 og 3, Østjyderne, den 20. august

Leif Jensen, Cypern 1,  
Midtjylland, den 24. august

Egon Iversen, Gaza 14,  
Sønderjylland, den 25. august

Carl Overgaard, Gaza 14, Viborg og Omegn, 
den 26. august

Hans Pedersen, Cypern 2, 4, 5 og 6, 
Sydvestjylland, den 27. august

Hans Jefsen Rasmussen, Gaza 12, 13 og 14, 
Sønderjylland, den 29. august

Anders H. Skjøth, Gaza 14 og 15,  
Limfjoden, den 30. august

Preben Hallas, Cypern 8,  
København, den 4. september

Børge Hansen, Gaza 13, Sønderjylland,  
den 7. september 

70 ÅR
Poul H. Kirkegård, Cypern 10 og 11,  
Midtjylland, den 23. juni

Arne Krog Andersen, Cypern 16,  
Fyn, den 28. juni

Villy Madsen, Cypern 16 og 17,  
Viborg og Omegn, den 29. juni

Svend Åge Andersen, Cypern 13 og 14, 
Viborg og Omegn, den 5. juli

 Olav-Degn Andersen, Cypern 43, Kuwait 6 
og Kroatien 2, Værnspræsterne, den 17. juli

Leif Udbye Jensen, Cypern 12,  
Østjyderne, den 20. juli

Leif Brzost-Andersen, Cypern 17 og 18, 
Lolland, Falster og Møn, den 28. juli 

John Kierrumgaard, Cypern 12, 13 og 14 
samt KFOR 17, Lolland, Falster og Møn,  
den 30. juli 

Niels Pedersen, Cypern 8,  
Viborg og Omegn, den 4. august

Mogens Lavsten, Cypern 13, 14, 21, 22 og 
23, Midtjylland, den 4. august

Jørgen Juul Larsen, Cypern 10,  
Lolland, Falster og Møn, den 7. august

Frank Erik Jensen, Cypern 19, 26, 27, 
28, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43 og 48, 
København, den 7. august

60 ÅR
Per Lorenz Hinrichsen, SFOR 7, KFOR 17, 
ISAF 7 og 8 samt OIR 1 og 2,  
Næstved og Omegn, den 7. juni

Erik Hou, , Sydvestjylland, den 29. juni

Kim Lars Fischmann, Cypern 31 og 36, 
Næstved og Omegn, den 4. juli

Jan Holm, Cypern 34, 35 og 36,  
Nordvestsjælland, den 5. juli

Freddy H. O. Jensen, Cypern 27,  
Midtsjælland, den 16. juli

Karsten Adsbøl, ISAF 3 og 4 samt  
COMCAF HQ, Nordsjælland, den 17. juli

Jørgen Villadsen, Cypern 25,  
Thy- Mors-Salling, den 22. juli

Mo Jo Rebellion, Cypern 26,  
Fyn, den 26. juli

Anker Sewohl, Cypern 33, Kuwait 1 og 
2, Kroatien 7 og 8, UNHCR, IFOR 0 og 1, 
KFOR 1, 2, 3 og 12, ISAF 8 og 9 samt Irak 1, 
Næstved og Omegn, den 27. juli

Carsten J. Cederbye, Cypern 42 og SFOR 7, 
København, den 3. august

Svend Aage Vebel, Cypern 26 og 27, 
Nordsjælland, den 8. august

Tom B. Hansen, SFOR 10,  
Næstved og Omegn, den 11. august

Claus Pieler, UNAMA 2006,  
Fyn, den 16. august

Anton Pedersen, Cypern 31 og 32,  
Limfjorden, den 20. august

Holger A. U. Jensen, Cypern 29,  
Næstved og Omegn, den 24. august

Leif Dahlgaard Pedersen, KFOR 2 og ISAF 3, 
Viborg og Omegn, den 26. august

Henrik Sørensen, Cypern 24,  
København, den 29. august

Jan Hunskjær, Cypern 33 og 34,  
København, den 30. august

Barry Thomsen Blore,  
Sønderjylland, den 3. september

Käte Pedersen, SFOR 13 og IRAK 1,  
Sønderjylland, den 5. september

50 ÅR
Bo Haulrich Jørgensen, IFOR 1,  
Østjyderne, den 23. juni

Jens Erik Dideriksen, Kroatien 3 og Make-
donien 1, Næstved og Omegn, den 24. juni

Michael Ahrenkiel Mortensen, Kroatien 2, 
Østjyderne, den 1.juli

Henrik Højer Scheel Thomsen,  
Cypern 53 og 54, Fyn, den 7. juli

Jørgen Larsen, Cypern 52, Nordsjælland, 
den 18. juli

Ole Kruse Bertelsen, Cypern 52 og 55 samt 
IRAK 1996-97-98,  
Sydvestjylland, den 19. juli

Henrik Rosendal Rasmussen, Kroatien 6, 
Nordvestsjælland, den 23. juli

Peter Svane, KFOR 23 og ISAF 17,  
Trekantområdet, den 25. juli

Lars Bruun, Cypern 55,  
Næstved og Omegn, den 27. juli

Kirsten Bach, KFOR 8, Fyn, den 27. juli

Knud Erling Brem, SFOR 4,  
Sydvestjylland, den 28. juli

Ole Petterson, Kroatien 1, Fyn, den 29. juli

Jan Staal Dinesen, Kroatien 1,  
Sydvestjylland, den 16. august

Brian Rudbæk, Cypern 52 og 53,  
Trekantområdet, den 21. august

40 ÅR
Per Julius, KFOR 10 og ISAF 2,  
Trekantområdet, den 7. juli

Michael Møller, KFOR 8 og IRAK 3,  
Nordsjælland, den 12. juli

Claus D. Andersen, SFOR 12 samt  
KFOR 4 og 9, Fyn, den 1. september

FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.
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Lokalforeningerne
Stiftet 1/11 1988

Formand: Knud Spangsø
R. Hougårds Vej 13 | 8960 Randers SØ | Tlf. 86 41 20 65 
kronjylland@danmarksveteraner.dk | www.dbb-kronjylland.dk

Kronjylland

SIDEN SIDST
Den 4. maj var vi i Mindelunden i Hvidsten, 
hvor vi hjælper Hjemmeværnskompagni Hvid-
sten med at højtideligholde Danmarks befri-
else. Tak til Arne og Leo for fanen.

Selv var jeg i Frøslev denne aften, hvor jeg på 
FN-Museets vegne lagde en blomst ved den 
store mindesten i lejren. 

To dage tidligere var jeg ved Museets 25 års 
jubilæum blevet "dekoreret" af H.K.H. Prins 
Joachim og havde desuden mødt KUF-Mutter, 
Ruth Brik Christensen. Hun gav tilsagn om 
at komme til Randers og fortælle om "Kaffe 
og kage mellem krudt og kugler", når vi blev 
enige om datoen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 15. juni er det Valdemarsdag, men der er 
ikke i skrivende stund lavet aftaler om fest-
ligholdelse af dagen, bortset fra at H.M. Dron-

rangementet fra sidste år til kun 75 kr., incl. 1 
øl og en snaps. Tilmelding til Jørgen på 
joergen.emdal.larsen@nal-net.dk eller på 
4083 7365 senest den 4. august.  

Flagdagen den 5. september bliver som sid-
ste år, hvor kommunerne inviterer til arrange-
ment i de respektive kommuner. Kontakt evt. 
formanden.

Klubturen onsdag den 20. september går til 
Flyvestation Karup, hvor der er rundvisning. 
Derefter køres til Rindsholm Kro, hvor der er 
frokost og rundvisning. Der er aftenspisning 
på hjemvejen, og alt dette koster kun 350 kr. 
pr. person. Afgang fra P-pladsen ved Odense 
ZOO kl 08.00, hjemkomst ca. kl. 20.00. Spørgs-
mål og tilmelding til Preben Birk på 6615 3639 
senest den 1. september.

De bedste sommerhilsner til alle.
Jørgen Emdal Larsen

Stiftet 3/10 1969

Formand: Helge Skjold Hansen
Pæretræsdalen 33 | 3700 Rønne | Tlf.  24 26 89 05 
bornholm@danmarksveteraner.dk

Bornholm

Alle ønskes god sommerferie.

 

Stiftet 9/9 1969

Formand: Jørgen Emdal Larsen
Klokkevænget 9 | Næsby | 5270 Odense N | Tlf. 66 18 03 36 
fyn@danmarksveteraner.dk | fyn.danmarksveteraner.dk

Fyn

SIDEN SIDST
Onsdag den 17. maj havde vi klubaften på Dan-
nevirke, hvor der var mødt 16 til foredrag ved 
Per Amnitzbøl Rasmussen fra FN-Museet, der 
fortalte om Veteranstøtten, FN-Museet, som 
har eksisteret i 25 år, samt om FN-missionen i 
Mali. Vi fik mange nye oplysninger, bare synd, 
at ikke flere mødte op. Stor tak til Per.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi holder sommerferie i juni og juli, og næste 
møde er klubaften onsdag den 16. august kl. 
18.00 i lokalet i Ullerslev. Vi gentager grill-ar-

Hæder til formanden. Kronjylland. Mindelunden i Hvidsten. Kronjylland.Frøslevlejren 4. maj. Kronjylland.
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vogne og andre udtjente militære køretøjer. 

Vi har deltaget i Alsang på Gl. Torv i Aalborg 
den 4. maj om aftenen, hvor vores fane også 
var med. Det bliver en fast tradition fremover 
kl. 19.00, hvor alle er velkomne.

Limfjorden har deltaget i Trænregimentets 
Årsdagsparade med 3 faner på Slotspladsen 
med over 800 deltagere. Et fantastisk skue 
med march gennem byen og 2 orkestre. 

KOMMENDE AKTIVITETER
Oplev bl.a. de gamle køretøjer i aktivitet på 
Åben Hede i Oksbøl den 25. juni fra kl 10.00 til 
kl. 14.00. Jeg vil gerne koordinere samkørsel. 
Læs mere på www.akvpk.dk

De kan også ses i Finderup mellem 14. - 20. 
august. Se mere cms.finderup eller ring til 
undertegnede.

EURO-STÆVNE 7. – 10. SEPTEMBER
Priser: Hele programmet 1.600 kr. (Tillæg for 
enkeltværelse 100 kr. pr. døgn). Såfremt du 
ikke ønsker indkvartering, er prisen 775 kr. 
Ønsker du kun festmiddagen, er den 350 kr., 
kun morgenmad 70 kr. eller buffet 190 kr. Op-
tagelse i Lauget koster 400 kr. 

Husk at se på hjemmesiden, hvor alt bliver 
opdateret.

Med ønsket om en god sommer.
Ole B. Nørholt

Tak til Jesper for et godt arrangement. 

Med venlig hilsen Finn Kromose

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 29. juni holder vi et grill-arrange-
ment  for medlemmer med ledsagere, sidste 
dag inden vi går på sommerferie. Prisen for 
mad og drikke (i passende omfang) er 125 kr. 
pr. person. Tilmelding via hjemmesiden eller 
til formanden senest 22. juni.

Torsdag den 10. august har vi almindeligt so-
cialt samvær kl. 19.00 – 22.00.

Torsdag den 24. august inviterer vi til grill-
arrangement for jubilarer til overrækkelse af 
medaljer/tegn og for øvrige medlemmer med 
ledsager. Nærmere oplysninger og tilmelding 
via hjemmesiden.

Tirsdag den 5. september støtter vi op med 
hjælpere på Flagdagen. Nærmere oplysninger 
og tilmelding via hjemmesiden.

Se årets resterende tentative aktiviteter på 
hjemmesiden.

 Stiftet 4/10 1971

Formand: Ole Nørholt
Estrupvej 29 B | 9530 Støvring | Tlf. 98385415/20121054  
limfjorden@danmarksveteraner.dk 
www.limfjorden.danmarksveteraner.dk

Limfjorden

SIDEN SIDST
Vi har deltaget i Åben Garage på Aalborg Ka-
serner, hvor Veteran Panser- og Køretøjsfor-
eningen skruer på og reparerer gamle kamp-

ningen ankommer til Hobro, hvor vi vil være 
på kajen med fanen.

Den 16. - 18. juni er der sommerstævne i Fre-
dericia. Er du ikke allerede tilmeldt, skal du 
skynde dig at maile til Mads Tonsgaard.

Den 29. juni er der mindehøjtidelighed i Hvid-
sten på årsdagen for tyskernes henrettelse af 
8 medlemmer af Hvidstengruppen.

Efterårssæsonen starter den 13. september, 
hvor vi får besøg af Michael. Han fortæller, 
hvordan det var på ISAF 9 som udsendt kon-
stabel, hvordan det var at komme hjem og 
få konstateret PTSD, og hvordan det er at 
kæmpe mod et offentligt system, som ikke er i 
stand til at tænke i de rigtige baner, så de kan 
hjælpe veteranerne. 

Med Veteranhilsen.
Knud Spangsø, Formand

Stiftet 21/5 1969

Formand: Carsten Cederbye
Nordvad 35 | 2860 Søborg | Tlf. 20 28 66 32 
koebenhavn@danmarksveteraner.dk 
koebenhavn.danmarksveteraner.dk

København

SIDEN SIDST
Torsdag den 18. maj gennemførte vi ostesmag-
ning med vin. Før arrangementet så det sort 
ud, da ostemanden meldte fra med få dages 
varsel. Tillige havde der været nogle knaster 
med tilmeldingen.

Imidlertid kan vor barmand Jesper andet end 
at sælge øl. Med en fortid i et kendt firma, som 
blandt andet sælger ost, fremtryllede han et flot 
ostebord, som blev præsenteret på fornemste 
vis.

Han kunne beskrive hver enkelt ost, så delta-
gerne fik en god smagsoplevelse.

Omstændighederne taget i betragtning nøje-
des Jesper med at servere én slags vin, nem-
lig en østrigsk hvidvin, der smagte ganske 
fortræffeligt til hans oste. 
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Stiftet 24/10 1983

Formand: Henrik Schjelde
Kirkevænget 7 | 4863 Eskildstrup | Tlf. 21 32 88 37
lolland-falster@danmarksveteraner.dk, henrik@schjelde.net 
www.lokalforening-lolland-falster-møn.dk

Lolland, Falster & Møn

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Flagdagsarrangementet den 5. september 
nærmer sig, og der vil igen i år blive arran-
gementer i både Nakskov og Nykøbing F. Vi 
forsøger igen at gøre lidt ekstraordinært ud 
af dagen i Nykøbing. 

Biblioteket danner ramme, og der bliver et 
foredrag den 30. august om et aktuelt emne. 
Vi forventer også en reception i samarbejde 
med kommunen. Mød talstærkt op og lad os 
gøre Flagdagen til en festdag.

KLUBAFTENER I TINGSTED
Når dette blad udkommer, vil forårets sidste 
klubaften nok være passeret, men vi starter 
op igen i midten af august. Følg med på vores 
egen hjemmeside og se, hvornår det starter.

God sommer
Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 26/3 1969

Formand: Per Ole Overgaard
Elleparken 112 | 8520 Lystrup | Tlf. 30 58 96 31
midtjylland@danmarksveteraner.dk
midtjylland.danmarksveteraner.dk

Midtjylland

SIDEN SIDST
Lørdag den 29. april mødtes vores bowlingspil-
lere i Hammel Bowlinghal til en hyggelig dag 

med en masse snak efter middagen. Resulta-
terne blev: 
Damer: 1. Ilse Bæk, 279 2. Inga Hansen, 258 3. 
Ellen Clausen, 192. 
Herrer: 1. Verner Hansen, 377 2. Hugo Bæk, 277 
3. Vagn Thomsen, 265. 

Tillykke til vinderne og en stor tak til Verner 
Hansen, som også hjælper til i bowling-hallen. 
Han gav os gratis bowling, da han havde så 
mange timer til gode.

Tirsdag den 2. maj deltog vi i FN-Museets 25 
års jubilæum, hvor der var arrangeret en flot 
event-dag med bl.a. en F-16 jager og diverse 
FN køretøjer. H.K.H. Prins Joachim var æres-
gæst og talte ved receptionen, der bød på et 
festfyrværkeri af mad og drikke.

Torsdag den 4. maj deltog vi med fanen ved 
Aarhus Samvirkende Soldaterforeningers 
markering af Danmarks befrielse i Mindelund-
en på Skæring Hede med efterfølgende kaffe- 
og kagebord i Skæring kirke.

Tirsdag den 9. maj deltog vi i Marineforening-
en Ebeltofts arrangement og fejrede Slaget 
ved Helgoland på Fregatten Jylland og min-
dedes de omkomne. Vi gik med fanerne fra 
Det Gamle Rådhus til fregatten med musik fra 
Søværnets Tamburkorps. Efterfølgende tattoo 
foran fregatten inden kanonsalut og skipper-
labskovs på fregatten.

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Torsdag den 15. juni fejres Valdemarsdag med 
gudstjeneste i Aarhus Domkirke, faneoptog ad 
Strøget til afsluttende arrangement på Råd-
huset.

Lørdag den 17. – søndag den 18. juni er der 
Sommerstævne på Ryes Kaserne i Fredericia.

Fredag den 23. juni ankommer H.M. Dronning-
en med Kongeskibet Dannebrog til Honnørka-
jen i Aarhus kl. 12.00, hvor der er officiel mod-
tagelse. Faner mødes kl. 11.30.

Tirsdag den 4. juli er der kranselægning ved 
Rindsholm Kro.

Tirsdag den 5. september fejres Flagdagen 
for Danmarks udsendte af flere kommuner i 
området. Vi forventer at møde med fanen i 
Mindeparken i Aarhus.

Onsdag den 6. september starter den nye sky-
desæson. Efterfølgende i ugerne 40, 44 og 48.

Den 7. – 10. september holder lokalforening 
Limfjorden EURO-træf i Aabybro.

Lørdag den 23. september gennemføres det 
årlige Veteran- og Jubilarstævne på Dragon-
kasernen i Holstebro. Se omtalen på side 15.

Nærmere oplysninger om de enkelte arran-
gementer vil fremgå af vores hjemmeside 
midtjylland.danmarksveteraner.dk  eller vores 
Facebook side Danmarks Veteraner – Midtjyl-
land, når vi kender tidspunkterne. 

Med veteranhilsen.
Palle Stausholm
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Stiftet 24/10 1981

Formand:  Niels Bannergaard
Klempegårdvej 70 | 4140 Borup | Tlf. 21 73 41 50
midtsjaelland@danmarksveteraner.dk

Midtsjælland

SIDEN SIDST
På klubmødet den 27. april var vi 22 med-
lemmer, der fik en levende og fin beretning 
af Carsten G. Madsen om Landsforeningens 
Repræsentantskabsmøde. Det nye logo blev 
godkendt. Det er enkelt, stilrent og flot.

Den 4. maj deltog 4 medlemmer med fane ved 
mindehøjtideligheden for Danmarks Befrielse 
for 72 år siden. Der var i alt 12 faner fra for-
skellige foreninger, alt styret af Hjemmevær-
net og til musik af det historiske musikkorps 
fra 32. bataljon. Frihedsbudskabet blev afspil-
let, og der blev uddelt blomster i farverne, 
rød, hvid og blå, som senere blev lagt ved 
foden af Frederik den 7. statuen på Køge Torv.

Mandag den 29. maj deltog vi som sædvanlig 
på Kastellet til Peacekeepers Day.

Onsdag den 31. maj havde vi fornøjelsen at 
høre Per Amnitzbøl Rasmussen fortælle om 
Veteranstøtten, FN-Museet og Mali. Det var 
den sidste mødeaften inden sommerferien.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 15. juni på Valdemarsdagen deltager vi 
med fanen sammen med ca. 25 andre faner 
i en ceremoni i Køge Kirke med gudstjeneste 
og med overrækkelse af nye faneduge og 
faner til de foreninger, der har søgt om det 
hos Danmarks Samfundet. De nye faner vil 

blive overrakt af Komtesse Camilla af Rosen-
borg. Faneborgen og deltagerne marcherer til 
Køge Torv, hvor arrangementet fortsætter og 
afsluttes med en reception på Køge Rådhus. 
Mød op og få en smuk oplevelse.

Torsdag den 31. august er første klubmøde 
efter sommerferien.

Torsdag den 28. september er der foredrags-
aften i den store sal i Borup Kulturhus. Vi har 
inviteret tidligere chef Rasmus Rohde til at 
fortælle om sin tid i Slædepatruljen Sirius på 
Grønland.

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Flemming Jepsen

Stiftet 14/8 1989

Formand: Gert Lødrup Andersen
Thannersvej 20  | 3310 Ølsted  I  Tlf. 22 35 15 55   
nordsjaelland@danmarksveteraner.dk, gert.lodrup@hotmail.com 
nordsjaelland.danmarksveteraner.dk

Nordsjælland

SIDEN SIDST 
Lørdag den 8. april havde vi vores traditio-
nelle fugleskydning. Der skulle 144 skud til, før  
Mogens Juul kunne kåres som ny Fuglekonge. 
Resultaterne blev: 
Næbbet: Mogens Larsen (Mogens Juul) 
Kronen: Leif Jacobsen (Mogens Larsen) 
V. Vinge: Sidsel Sørensen (Leif Jacobsen) 
H. Vinge:  Mogens Larsen (Leif Jacobsen) 
V. Klo: Rigmor Larsen (Thomas Nielsen)
H. Klo: Bente (Mogens Juul) 
Halen: Thomas Nielsen (Leif Jacobsen) 
Brystpladen: Mogens Juul (Ivan Søndergaard). 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
15. juni. og 17. august. kl. 13.45. Bowling Fre-
derikssund. Tilmelding til Simon på 21287660 
eller mail simonph@comxnet.dk
 
23. juni kl. 18.00 - 23.00 Sankt Hans aften i Jæ-
gerspris. Tilmelding via hjemmesiden.

10. august er der Veteranaften og petanque i 
Jægerspris kl. 18.00 – 22.00. 

5. september. Flagdag. Se side 13.

9. september. Bengnavergilde, tilmelding på 
hjemmesiden. 

Forsvarets Dag på Kronborg er flyttet til lør-
dag den 16. september. Nærmere herom i 
Baretten 6 og på hjemmesiden. 

På hjemmesiden nordsjaelland.danmarksve-
teraner.dk står alle de af vore aktiviteter, der 
kræver jeres aktive tilmelding. 

Tommy Harder, lokalredaktør 

MINDEORD
Veteran og medlem af Danmarks  

Veteraner Nordsjælland Christian Oluf Beck 
er stille sovet ind. 

Christian forrettede tjeneste på hold 14 i  
Gaza og har været medlem af Danmarks 

Veteraner Nordsjælland siden 2003.  
Christian blev 74 år.

Æret være hans minde.
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FORMANDEN HAR ORDET
Den 19. april kunne jeg byde velkommen til 
pens. oberst Lars R. Møller og ca. 60 forvent-
ningsfulde tilhørere i Humlebæk Dagcenter til 
foredraget  ”Vi slår ihjel – og lever med det”. 

Med humor, ironi, men også med stor alvor 
gennemgik Lars, hvad der sker med soldater, 
når de bliver sendt i kamp, hvor de gennem-
går voldsomme stress-situationer, og hvordan 
det påvirker dem både fysisk og psykisk.  

Efter foredraget var der kaffe, wienerbrød, øl, 
vand og chips og kammeratligt samvær. Tak 
til Lars for et meget spændende og lærerigt 
foredrag.  Og tak til Esther og Carl, som endnu 
engang havde sørget for lokaler i Humlebæk 
Dagcenter, for kaffebrygning mv.

Stiftet 24/10 1985

Formand: Klaus Warming
Chr. Winthersvej 67 | 7500 Holstebro | Tlf. 61 60 96 17
nordvest@danmarksveteraner.dk | nordvest.danmarksveteraner.dk

Nordvest

SIDEN SIDST
I Veteran-caféen holdt tidligere jægersoldat 
Magnus Hansson 43 Veteraner og pårørende 
meget vågne med foredrag om sit farverige 
liv samt sine 4 udsendelser som operativ jæ-
ger til Afghanistan.

Desværre har disse udsendelser medført 
PTSD. Trods denne diagnose lever Magnus i 
dag en normal tilværelse. Han skal snart gif-
tes, og hans kommende hustru Michelle ven-
ter familieforøgelse inden for kort tid. Alle 43 
tilhørere ønskede Magnus og Michelle held og 
lykke for fremtiden.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi er nu så småt begyndt at gå i stilling til 
sommerferien, men husk lige Sommerstævnet 
i Fredericia i dagene 16. - 18. juni.

Flagdagen den 5. september. Se side 13.

Veteran- & Jubilarstævne 22.- 23. septem-
ber. Det afholdes igen i år på Dragonkasernen 
i Holstebro, så der bliver brug for en masse 
frivillige.

Med venlig hilsen og god sommer.
Klaus Warming

MINDEORD
Søren Gammeljord er død. Søren Nielsen 
(Gaza 11 og 12) var foreningens første kas-
serer, da den startede i Lemvig i 1985, men 
efter et års tid flyttede Søren til Holstebro 

og fik senere efternavnet Gammeljord.

Søren gjorde en stor indsats for at skaffe 
flere medlemmer end de 34, vi startede 
med. Han sluttede som kasserer i 1992.

Æret være Søren Gammeljords minde.

Stiftet 24/10 2013

Formand: Mogens Pagh
Nyvej 6 B 1. sal | 4450 Jyderup 
Tlf. 59 20 89 66 | nordvestsjaelland@danmarksveteraner.dk

Nordvestsjælland

SIDEN SIDST
Medlemsmødet den 16. maj blev holdt i vores 
nye lokaler. 23 medlemmer deltog, og der var 

stor tilfredshed med lokalerne. Der arbejdes 
stadig for at gøre lokalerne helt klar til indvi-
elsen, hvilket muligvis i bliver september.

Den 9. maj fyldte lokalforeningens stifter 
og første formand, Kalle Nilausen, 75 år. 
Formand en med hustru mødte op for at fejre 
fødselaren.

Vi deltog i Peacekeepers Day på Kastellet den 
29. maj med flere medlemmer samt fane.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
To bestyrelsesmedlemmer fra vores kom-
mende veterancafé deltager i fællesmødet på 
Flyvestation Karup den 20. og 21. juni.

De næste to medlemsmøder foregår med led-
sagere i Veteranengen. Medbring selv kød el-
ler pølser til grillen. Lokalforeningen står for 
tilbehøret. Datoerne er 17. juni og 12. august. 
Vi håber på godt vejr, ellers må vi forlægge til 
lokalerne på Kasernen.

På bestyrelsens vegne.
Mogens Pagh

Stiftet 13/12 1972

Formand: Knud Lund
Møllevej 6 | 4700 Næstved | Tlf. 55 73 28 95 
naestved@danmarksveteraner.dk | www.fns-naestved.dk

Næstved & Omegn

SIDEN SIDST
Igen i år var 4. maj på Svinø Kirkegård et gri-
bende og velbesøgt arrangement, hvor vi del-
tog sammen med Lolland, Falster & Møn som 
æresvagter ved krigergravene. Det startede 
med gudstjeneste, hvorefter frihedsbudska-

Medlemsmøde i de nye lokaler. Nordvestsjælland.
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bet blev afspillet. Så kom den traditionelle og 
meget gribende overflyvning af fly fra Flyve-
station Karup. Der var taler og kranselægning 
fra både nationale og internationale perso-
ner/enheder. Mindehøjtideligheden sluttede 
med, at trompetere fra Gardehusarregimentet 
spillede The Last Post. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Lørdag den 12. august holder vi Åbent Hus 
og Sommerfest, hvor vi starter vores 45 års 
jubilæumsår med forskellige aktiviteter på 
Marvede Gamle Skole fra kl. 10.00 – 15.00.

Tag børn, familie og venner med. Der er mas-
ser af plads til aktiviteter, to fodboldbaner, 
hvor ungerne kan boltre sig. Kl. 10.00-10.30 
gratis formiddagskaffe og kage. Af hensyn til 
indkøb til formiddagstraktementet, venligst 
tilmelding senest den 28. juli på foreningens 
hjemmeside www.fns-naestved.dk/ eller på 22 
91 49 49. Hele dagen vil der være mulighed for 
at købe lidt at spise og drikke.

Vi får besøg af Aversi Faldskærms Club, Gar-
dehusarregimentets Veteran Panser- og Køre-
tøjsforening, Veterancentret og Bilklubben All 
American Cruisers. Vi mangler svar fra en del 
andre foreninger om deres fremmøde, så følg 
med på hjemmesiden, der bliver opdateret.

Klokken 18.00 er der grillparty i gymnastik-
salen, hvor der serveres velkomstdrink, grill-
stegt pattegris samt buffet med kartoffelsa-
lat, salatbuffet, pastasalat og flütes og en lille 
dessert. Efter spisningen er der mulighed for 
en svingom til musik af Johnny Svensson. Om-
kring midnat lidt natmad. Prisen er kun 300 
kr. pr. person. Sidste tilmelding er 28. juli, men 

tilmeld jer gerne før til kasserer@fns-naest-
ved.dk, på foreningens hjemmeside www.fns-
naestved.dk eller på 22 91 49 49. Tilmelding 
er bindende. Der er mulighed for at opsætte 
telte og campingvogn, eller der kan lånes en 
madras til overnatning. Overnattende gæster 
sørger selv for morgenmad.

Lørdag den 2. september afholdes Forening-
ernes Dag i Rådmandshaven. Programmet 
starter klokken 11.00 og afsluttes klokken 
15.30 med et skumshow for børn og barnlige 
sjæle. Der er deltagelse af ca. 70 af kommu-
nens foreninger. Programmet for dagen er på 
vej. Se www.foreningernesdag.dk.

Den 4. september kl. 17.00 starter Baton Run 
fra Antvorskov Kaserne. Klokken 16.45 afhol-
des en mindeceremoni ved monumentet ved 
flagstangen. Derefter løbes der mod Næstved 
med forventet ankomst ved mindestenen på 
Grønnegades Kaserne ca. 20.35. Der fortsæt-
tes 20.55 mod Kastellet i København, hvor der 
er forventet ankomst den 5. september om-
kring kl. 08.30 – 09.10. Løberne gør undervejs 
holdt ved mindestenene i Næstved, Roskilde 
og Høje Tåstrup for at lægge blomster, tænde 
lys og ære dem, som faldt eller blev såret. Hele 

vejen løbes med The Baton, som er håndtaget 
fra en NATO-båre fra Afghanistan. I dag er den 
symbolet på, at vi aldrig vil glemme dem, som 
har ydet en indsats for fred rundt om i verden.

Tirsdag den 5. september fejres Flagdagen 
for Danmarks udsendte. Vi starter kl. 16.30. 
Se det detaljerede program på hjemmesiden. 
Medlemmer, som ikke bor i Næstved Kommu-
ne, opfordres til at slutte op om arrangement-
er i deres kommune, også selvom vi ikke alle 
steder kan være til stede med fanen.

Se aktivitetsoversigten for resten af året på 
hjemmesiden.

Der er veteranaften den 1. onsdag i måneden, 
dog ikke i juli måned, fra 19.00 til 22.00. Kas-
sereren giver kaffe og lidt brød til.

P.b.v Christian, 
sekretær

Stiftet 12/10 1981

Formand:  Brian Ethelberg
Ivigtutvej 39 | 6715 Esbjerg N | Tlf. 75 45 29 46/60 21 61 09 
sydvestjylland@danmarksveteraner.dk, brian.ethelberg@bbsyd.dk
sydvestjylland.danmarksveteraner.dk

Sydvestjylland

SIDEN SIDST
Vi har været ude ved Stafet for Livet med del-
tagere og stand.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Søndag den 25. juni kan du se en del af For-
svarets materiel og skydninger ved Åben 
Hede arrangementet i Oksbøl Skydeterræn. 
Kør mod Blåvand og følg skiltningen. Kig forbi 
og få en god oplevelse. Der er både nyt og æl-
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dre materiel, og du kan kigge forbi vores telt 
til en lille sludder. 

Torsdag den 29. juni er der mulighed for at 
afprøve sine evner med de rullende kugler, 
der kæmper mod kegler. Efterfølgende er der 
spisning i The Grill. Der er en egenbetaling på 
115 kr. og drikkevarer under spillet. Vi er vært 
ved en øl/vand til maden. Tilmelding til Finn 
på finnfalck@hotmail.com (begrænset antal 
pladser). Vi ses kl. 15.45 på Bowl’n’Fun, Glar-
mestervej 6-12 i Esbjerg V.

Lørdag den 12. august er der mulighed for de 
”søstærke” til at komme på tur med Marine-
hjemmeværnets fartøj Lyø. Det er en heldags-
tur og husk praktisk påklædning, da det kan 
blive vådt. Der er begrænset antal pladser, så 
tilmelding senest 16. juli til Finn på (finnfalck@
hotmail.com) med navn, fødselsdato og kon-
taktperson i land, der kan ringes til, hvis vi bli-
ver forsinket. Vi mødes ved fartøjet på Østre 
Dokkaj i Esbjerg kl. 09.45.

Søndag den 10. september er der krondyrstur 
med besøg på Tirpitz Museet i Blåvand. 
Kl. 13.00: Besøg på Museumscenter Tirpitz, 
Tane Hedevej i Blåvand. 
Kl. 15.30: Medbragt eftermiddagskaffe nydes 
ved Grærup Langsø. Hvis det regner, er der en 
nødplan. 
Kl. 16.30: På Ho Bugtvej med udsigt over Ho 
Bugt – fortællinger om Nationalpark Vadeha-
vet, Naturpark Vesterhavet og Herregården 
Hesselmed. 
Kl. 17.15: Spisning i Grillhytten, Dinnsens Skov-
park Alslev (gps adresse Irisvej 20, Alslev, 
Varde). Det bliver en museumsoplevelse i ver-
densklasse og en masse hygge og frisk luft.

Pris 200 kr. for mad (med lidt øl/vand/vin) og 
entré. Husk service til den medbragte kaffe og 
maden. Tilmelding til Hans Ole Villadsen se-
nest den 1. september på hosvilladsen@mail.
dk eller på mobil 40 44 94 80.
   

Stiftet 12/9 1969

Formand: Lars Severin Jakobsen
Adonisvej 80 | 7100 Vejle | MOB:  30 27 72 87
Tlf.: 76 41 99 99 |  sydoestjylland@danmarksveteraner.dk

Trekantområdet

Alle ønskes god sommer.

Stiftet 5/3 1969

Formand: Bjarne R. Lorenz
Løkkegaardsvej 11 s, 6230 Rødekro | Tlf. 30 40 65 27
soenderjylland@danmarksveteraner.dk, bilorenz@bbsyd.dk 
www.dbb-soenderjylland.dk

Sønderjylland

SIDEN SIDST
Vi har set et par film fra Gaza, Cypern og Ko-
sovo, både i april og i maj. Jeg ved ikke, hvor 
mange der fik tårer i øjnene over gensynet 
med de gamle steder, men rart var det at se 
dem igen. Til gengæld fik Ulla Christensen våde 
øjne, da vi som tak for det store arbejde, hun 
har lagt i FN-museet, fik overrakt 25 års erin-
drings-medaljen fra museet af vores formand.  

Vi var repræsenteret på Haderslev Kaserne 
ved Lysfesten i anledning af Danmarks befri-
else, ligesom vi deltog med fane og blomster 
ved mindestenen i Frøslevlejren.  

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Næste møde er den 24. august kl. 19.00 i Frøs-

levlejrens Barak H15. Vi fortsætter med at vise 
film/billeder fra de gamle tjenestesteder, kaf-
fe m.m. og en god sladder om nye og gamle 
dage. 

Den 5. september markerer vi Flagdagen i fle-
re af de sønderjyske byer. Nærmere herom på 
mail, og har du ikke mail, så ring til 30406527 
senest den 21. august. Husk nu at møde op. 

DET NOSTALGISKE HJØRNE
1983 blev et turbulent år. Ud over at der 
manglede blade i vort arkiv, kan jeg se, at 
vi havde store problemer med deltagelse til 
generalforsamlingen, som blev afholdt i april. 
Der kom kun 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 
medlemmer, så vi blev enige om at indkalde 
til en ny. Det blev det ikke meget bedre af. Nu 
var der kun 3 fra bestyrelsen, men dog 3 med-
lemmer, der mente at have tid til at deltage. 
Under nogen snak, og fordi vi havde påtaget 
os at afholde De Blå Baretters sommer-/jubi-
læumsstævne, blev vi enige om at forsætte og 
se, hvad der ville ske til næste generalforsam-
ling med hensyn til videreførelse af forening-
en. Stævnet gik godt, og både her og ved et 
efterfølgende besøg på Skrydstrup fik vi lidt 
optimisme igen. Vi besluttede dog at stoppe 
med juletræsfesten og starte med et julelot-
tospil i stedet.

VORES NAVN
For at der ikke skal være nogen tvivl, så er 
vores nye navn ”Danmarks Veteraner, De Blå 
Baretter, Sønderjylland”.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer.
Egon Bak

    Stiftet 8/11 1987

Formand: Maria Agerholm Thomsen
Gl. Landevej 57 | 7900 Nykøbing M  | Tlf. 51 34 24 36 
tms@danmarksveteraner.dk, mariathomsenmors@gmail.com 
www.tms.danmarksveteraner.dk

Thy, Mors & Salling

SIDEN SIDST
Vi var til Repræsentantskabsmøde, der forløb 
i en god tone med et positivt syn på fremti-
den. 
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Vi har lokalt fået oprettet en Facebook gruppe 
ved navn Thy Mors Salling Danmarks vetera-
ner, hvor alle, der var venner med ”personen” 
Thy-Mors-Salling, er blevet inviteret. Det har 
vi gjort, da en gruppe giver os flere og bedre 
muligheder for at dele information med vores 
medlemmer og venner. "Personen" bliver luk-
ket i løbet af sommeren, så der kun er grup-
pen tilbage. 

Vi kan med glæde fortælle, at Morsø Kommune 
har taget initiativ til at starte en veterancafé 
på Mors, og der er nedsat en arbejdsgruppe til 
at starte projektet, som vi spændt vil følge og 
bakke op om i bestyrelsen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
OBS – NY DATO
Lørdag den 2. september kl. 08.00 er der hel-
dagstur til Fregatten Jylland og Reepark. Vi 
har opsamling i Nykøbing og Skive. Vi tager 
rundstykker med. Første stop bliver fregat-
ten, hvorefter turen går til Reepark, hvor vi 
spiser frokost og er, til parken lukker kl. 17.00, 
og så går turen hjemad. Tag gerne venner og 
familie med og lad os få en god dag sammen. 
Alle er velkommne. Pris for hele dagen (inkl. 
bus, entré, morgenmad og  frokost) forventes 
at blive 200 kr. for medlemmer og 250 kr. for 
ikke-medlemmer (børn under 12 år, pris 100 
kr.). Tilmelding til Maria på Facebook eller på 
51342436 senest torsdag den 24. august.

Hold øjne og øren åbne, for man ved aldrig, 
hvad sommeren bringer. Måske ”popper” der 
noget spændende op!

Vi ses derude.
Hilsen Maria Agerholm Thomsen

Stiftet 15/12 1969

Formand: Ingerlise Klaris
Liseborg Bakke 29 | 8800 Viborg | Tlf. 21 49 00 55 
viborg@danmarksveteraner.dk, klaris@webspeed.dk
www.dv-viborg.dk

Viborg & Omegn

SIDEN SIDST
I forbindelse med markeringen af Danmarks 
befrielse den 5. maj overrakte formanden for 
Prinsens Livregiments Soldaterforening, Kurt 
Mosgaard, en donation på 3.000 kr. til Viborg 
& Omegns næstformand, Erik Klausen. I talen 
blev det bedyret, at Erik måtte bruge donatio-
nen til hvad som helst.

I sin takketale nævnte Erik, at det kom bag på 
ham, selv om han havde læst i Folkebladet, at 
han skulle modtage en donation. Erik fortalte, 
at pengene selvfølgelig skal gå til veteranar-
bejdet. Danmarks Veteraner, Viborg & Omegn 
gennemfører en række arrangementer, hvor 
veteraner kan tilmelde sig, så disse penge fal-
der på et tørt sted.

Klokken 10.00 samledes de 20 fremmødte ved 
mindestenen, hvor Kurt Mosgaard holdt tale. I 
sin tankevækkende tale nævnte han bl.a.
•  Mange ting i dag minder os om det, der skete 

i 1939. Lande bliver mere nationalistiske og 
tænker på deres egen situation frem for at 
finde nogle fælles løsninger for verden

•  Den 5. maj betyder to ting. Selvom de fleste 
fra dengang er døde, er der stadig nogle, 
som lever. Dem skal vi yde respekt. Men det, 
der skete under 2. Verdenskrig, maner også i 
dag til eftertanke

•  Nogle kastede sig ind i kampen og bidrog til, 
at verden blev reddet. Selvom vi er et lille 
land, kan vi ikke sætte os udenfor. Vi er en 
del af verden, og vi er nødt til at bidrage til 
de fælles løsninger.

Den 9. maj var vi på besøg hos Kingo Karlsen 
i Silkeborg, hvor vi blev vist rundt på deres 
store område og fik fortalt om, hvordan man 
med biologiske midler kan nedbryde forure-
ning i jord, så det kan genanvendes uden at 
gøre skade. Medens vi drak kaffe, fik vi fortalt 
virksomhedens historie og fik et indblik i, 
hvad man gør for at beskytte medarbejderne.  

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 18 - 19. august: Klassisk militær-show i 
Finderup Øvelsesterræn.

Den 2. september: Udflugt til Fregatten Jyl-
land og Glasmuséet i Ebeltoft samt en guidet 
rundtur på Mols.

Den 5. september: Flagdagen. Nærmere tilgår.

Tirsdag den 12. september kl. 19.00 i Hjemme-
værnscentret på Livøvej fortæller Veteranko-
ordinator i Viborg Kommune, Michael Vester, 
om sit arbejde. Denne aften er for alle vetera-
ner og pårørende, også ikke-medlemmer. 

Onsdag den 13. september: Vinterskydning 
starter og fortsætter hver onsdag kl. 19.00. 
Der skydes på 15 m. bane i Bjerringbro Hallens 
skydekælder. Man kan bare møde op. Der kan 
lånes våben, og skiver og ammunition kan kø-
bes på stedet. Spørgsmål rettes til skydekoor-
dinator Eigil D. Andersen på 61 75 52 34.  
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Erik Klausen modtager donationen fra Kurt Mosgaard.
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Læs om yderligere aktiviteter på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne
Ingerlise

Stiftet 21/11 1972

Formand: Viggo Fredriksen
Beringsvej 19 | 8700 Horsens | Tlf.  26 12 46 96 
oestjyderne@danmarksveteraner.dk  
www.oestjyderne.danmarksveteraner.dk

Østjyderne

SIDEN SIDST
Den 2. maj deltog en hel flok fra Østjyderne 
i 25 års jubilæet på FN museet i Frøslev. Ved 
ankomst til Frøslev brugte vi nogen tid på at 
se eller gense hele FN museet. Det er stadig 
spændende at gå rundt og se det hele, især 
det, der er udstillet fra ens eget hold. En fin-
fin dag med sol og blæst. Læs om arrange-
mentet på side 8-9. 

Den 4. maj mødtes vi ved Klosterkirken, og 
der var usædvanlig mange deltagere, især fra 
Marineforeningen. Efter at Kurt og Johannes 
Krarup havde lagt blomster, sang og spillede 
vi ”Altid frejdig”, hvorefter vi gik den korte vej 
til monumentet på havnen. Her blev det hele 
gentaget på smukkeste vis. Til afslutning var 

der boller og pålæg på Marinestuen, hvor hu-
set blev fyldt godt op. 

Søndag den 7. maj gik turen til Garnisonsmu-
seet i Aalborg. Vi startede kl. 08.00 med bus 
og højt humør med kurs mod Aalborg. Vi fandt 
det på sin plads med en sang, så Kurt sang for, 
og vi andre fulgte efter. Ved Gudenå Øst fik vi 
formiddagskaffe og rundstykker, og for ryger-
ne var det kærkomment med et udendørs hvil. 

Ved Garnisonsmuseet blev vi modtaget af ku-
stoden og guiden Ole, der var en glimrende 
fortæller, og vi fik et fyldestgørende foredrag 
om museets udstillinger. Efter rundvisningen 
havde vi lidt tid på egen hånd, inden vi kørte 
til Veteranhjemmet i Aalborg. Her fik vi en gen-
nemgang af hjemmets gøren og laden. Vi fik lov 
til at indtage frokosten på Veteranhjemmet, så 
Kurt havde stillet et overdådigt frokostbord op 
til os. Efter frokost gik turen hjemover, og kaf-
fen blev indtaget på Gudenå Vest med dejlige 
kager til kaffen. Det var en meget indholdsrig 
tur, som vi varmt kan anbefale.

M.V.H. Kurt Damgaard og Viggo Frederiksen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
16. – 18. juni er der Sommerstævne i Frederi-
cia. Hold øje med indkommende mails og med 
hjemmesiden.

VÆRD AT VIDE
Klubmøde den 2. lørdag i måneden fra 12.00 – 
16.00 i Veteran Caféen, Allé Gade 16 i Horsens.  
Bemærk det nye mødested.

På bestyrelsens vegne. Viggo og Erik V.

Stiftet 22/9 1990

Formand: Per Amnitzbøl Rasmussen
Bøtøvej 154 | 4873 Væggerløse | Tlf.  54 13 52 52 
formand@fnmuseet.dk | www.fnmuseet.dk

FN Museet i Frøslevlejren

FANTASTISK JUBILÆUM
Tusinde tak for et super godt jubilæum. Tak til 
alle jer, som var med til at skabe en unik dag 
for FN-Museet, og tak til alle jer, som bakkede 
op om dagen. Vi har modtaget mange posi-
tive tilkendegivelser fra deltagerne og vores 
mere end 750 gæster på dagen. Både H.K.H. 
Prins Joachim og forsvarets øverste ledelse 
har efterfølgende tilkendegivet deres positive 
oplevelse af vores jubilæumsdag, der også har 
givet en meget stor omtale af museet og jubi-
læet. Jeg har særligt tilkendegivet vores be-
gejstring over for Efterskolen for deres ”out-
standing” traktement, men alle, der deltog, 
fortjener en stor tak. Læs omtalen på side 8-9.

FYRTÅRNSPROJEKT
Aabenraa Kommune har udnævnt Frøslevlej-
ren til deres Fyrtårnsprojekt i tiden frem til 
2020. Kommunerne på begge sider af grænsen 
har udnævnt en kulturel perle i deres område 
til dette Fyrtårnsprojekt og vil give det særlig 
opmærksomhed og starte aktiviteter op de 
følgende år. Formålet er at skabe endnu mere 
opmærksomhed omkring seværdigheden og 
tiltrække endnu flere gæster. FN-Museet har 
sagt ja til at medvirke og deltage. Aabenraa 
Kommune har ansat en kulturmedarbejder til 
at samle trådene og være dynamo i projektet.

NYE KUSTODER
Benthe Rolin er vores nye kustode-koordina-
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tor.  Så snart Benthe er klar, vil hun tage hul 
på bookingerne for næste sæson.

Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 11/6 2008

Formand: Vilhelm Værge
Uhresøvej 31 Mejdal  | 7500 Holstebro
Tlf. 48 42 66 07 | praester@danmarksveteraner.dk

Værnspræsterne  

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi er inviteret til at deltage i Hærprovstens 
orienteringsperiode i Nymindegablejren 14. 
– 16. august. Også ikke tjenstgørende er vel-
komne til at deltage i hele orienteringsperio-
den, men de fleste af os vil nok komme den 15. 
august om eftermiddagen og til den 16. august 
om formiddagen, incl. den forstærkede mid-
dag om aftenen.

Vi afvikler den årlige generalforsamling for 
lokalafdelingen den 15. august sidst på efter-
middagen med følgende dagsorden:
1.   Valg af dirigent, stemmetæller og refe-

rent  
2.  Formandens beretning 
3.  Kassereren aflægger regnskab 
4.  Behandling af indkomne forslag 
5.  Valg, jævnfør vedtægternes § 5 
 •  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

(Herbert Wilson og Vilhelm Værge er 
på valg)

 • 1 suppleant for 1 år ad gangen
 • 1 revisor for 1 år ad gangen 
 •  Repræsentant(er) til Landsforeningens 

Repræsentantskabsmøde for 1 år ad 
gangen 

6.  Eventuelt.

Ikke tjenstgørende bedes tilmelde sig til un-
dertegnede på 48426607, mail vv@vaerge.
com senest den 1. juli. Ikke tjenstgørende skal 
selv betale for deltagelsen, idet lokalforening-
en dog yder et tilskud. Priser og andre prak-
tiske oplysninger fremsendes sammen med 
program for orienteringsperioden direkte til 
medlemmerne.

Vilhelm Værge, formand

Formand: Ottar i Funningsstovu

Færøernes Veteraner

Formand: Bjarne Berner

Danmarks Veteraners  
Motorcykel Klub

Vi håber til næste udgave at have de relevan-
te oplysninger om de to nye lokalforeninger, 
ligesom vi håber snart at kunne bringe indlæg 
fra dem. 

RED

Hvis Baretten 
udebliver
Det sker desværre stadig, at der er med-
lemmer, der ikke modtager Baretten. 

Skulle det ske for dig, kan du lave en 
reklamation direkte til distributøren på 
dette link:

http://danmarksveteraner.dk/
wordpress/?page_id=72

Bemærk, at der kan være mindre tids-
mæssige forskydninger ift. distributions-
planen!

Bestil dine varer på FN Museets  
webshop www.fnmuseet.dk, salg@fnmuseet.dk 

eller ring 40 35 13 33

FN-Museet 
Souvenir & varesalg

FN-Museet vil være til stede på  
Dragonkasernen den 23. september 

med en særudstilling om Dansk inter-
national indsats samt en salgsbod, hvor 
du bl. a. kan købe ”særligt blåt udstyr”, 

baretter, UN-mærke, Veteranmærke i 
baretudgave, T-shirts, poloshirts, jakker 

– alle med logo – samt meget andet.

 Ønsker du at bestille/købe ”særligt 
blåt udstyr” m.m. forud for den 9. sep-
tember kan dette gøres via FN-Museets 
hjemmeside www.fnmuseet.dk, hvor du 
kan se hele udvalget samt få indblik i 

FN-Museets virke. 

T-shirts med jubilarlogo 2017, skal be-
stilles og betales forud via FN-Museets 

hjemmeside (www.fnmuseet.dk) og 
leveres derefter den 23. september fra 

FN-Museets bod.

Bliv paradeklar!
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I september 2014 afgjorde EU-domstolen, at 
der ikke er forskel på, hvad mænd og kvinder 
skal have i erstatning for erhvervsevnetab, 
når erstatningen udbetales som et engangs-
beløb.  

Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sikring selv gentoptager en række sager på 
baggrund af dommen, og at en række øvrige 
sager kan genoptages efter henvendelse.

KRITERIERNE FOR, AT FÅ EN SAG GENOP-
TAGET ER
·  At du er mand

·  At du har
·  fået anerkendt en sag om en arbejdsulykke, 
eller

·  har fået anerkendt en sag om en erhvervs-
sygdom, der er anmeldt forud for den 1. ja-
nuar 1999

·  At du mellem den 22. december 1984 og den 
1. marts 2015 har fået beregnet og udbetalt 
erstatning som engangsbeløb for

·  tab af erhvervsevne
·  varigt mén ved arbejdsskade, der er sket i 
perioden fra den 1. april 1978 til 31. december 

1992
·  fremtidige permanente behandlingsudgifter
·  At du har været offentligt sikret
·  At din sag ikke er forældet

HVAD GØR JEG?
Du har to muligheder:
1.  Du logger ind på Arbejdsmarkedets Er-

hvervssikrings hjemmeside. Dér findes et 
anmeldelsesskema, som blot skal udfyldes

2.  Du er velkommen til at kontakte mig, enten 
på mobil 53804025 eller på mail Dorm71@
yahoo.dk

Genoptagelse af sager efter EU-dom
AF CHRISTIAN RING, HOVEDBESTYRELSEN

KØBENHAVN
Hans Aage Hemming Hansen, 
Gaza 6 og 7

Vilner Johannes Marcussen, 
Cypern 5, 6 og10

Jakob Andersen,  
Makedonien 3 og Iraq 1 

Ole Toft, Cypern 27 28, 29 og 30

Henrik Nielsen, Cypern 42, ECMM 
1991-1992, Kroatien 8, Sierra 
Leone 2000-01, Østtimor 2002-
03, Iraq 5 m.fl.

Michael Huusom, Bosnien 2

Anni Elisabeth Hansen,  
Kroatien 1 og Libanon

Finn Holger Thomsen,  
Gaza 13 og 14

Carsten Bo Madsen, Kroatien 1

MIDTSJÆLLAND
Peter Revald, KFOR 8

NÆSTVED OG OMEGN
Marina Gade Islund,  
KFOR 19 og 31

LOLLAND-FALSTER & MØN
Poul Erik Kildentoft, Cypern, 
KFOR, Nødhjælp

Jesper Villy Lilleris, SFOR 7 og 10

Christian Gaardsdal Andersen, 
SFOR 4 og KFOR 1

Jack Christiansen, Kroatien 3

Bruno Frederiksen, Cypern 23

Helge Christensen, Cypern 30

René Debois, UNTSO

FYN
Finn Andersen, Cypern 39

Niels Hansen, Cypern 56, Kroa-
tien 7, Makedonien, KFOR 1 og 5, 
SFOR 13 samt Iraq 2 og 5

SØNDERJYLLAND
Troels C. Qvist, Kroatien 8,  
IFOR og ISAF

SYDVESTJYLLAND
Allan Jørgensen, Cypern 53

TREKANTOMRÅDET
Arne Knudsen, Gaza 18

Jan Segato Fischer,  
Kroatien 2 og 4

VIBORG OG OMEGN
Jan Petersen, Kroatien 1 og 
Bosnien 4

LIMFJORDEN
Søren Clausen, Cypern 39, 
UNTAG 1 og 2, UNIKOM 1 samt 
Kroatien 3, 4, 5 og 6

NORDSJÆLLAND
Rune Rosenkrantz, KFOR 3

MC-KLUBBEN
Gert Remme,  
Politiets Blå Baretter

STØTTEMEDLEMMER
Hakon Dahl Pedersen,  
Støttemedlem (Midtsjælland)

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER VI MINDES
Niels Erik Eriksen,  
Næstved & Omegn,  
Cypern 2 og 3 

Erik Kristian Bagger,  
Lolland, Falster og Møn,  
Cypern 1  

Svend Erik Christensen,  
Trekantområdet, Gaza 4

Søren Gammeljord,  
Nordvest, Gaza 11 og 12

Poul Erik Østergaard,  
Midtjylland, Gaza 7

Kort nyt
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