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FLAGDAG
Det var med stor stolthed og taknemmelig-
hed, at jeg og næstformanden deltog i Den 
Kongelige Livgardes hjemkomstparade for OIR 
5 på Livgardens Kaserne i Gothersgade forud 
for den officielle Flagdagsparade i Kastellet. 
Chefen for Hærstaben, Generalmajor H. C. Ma-
thiesen roste holdene for deres indsats, og MF 
Rasmus Jarlov (K) holdt den officielle tale for 
veteranerne og deres pårørende. Jeg modtog 
på vegne af Veteranstøtten et flot beløb til 

vores veteranarbejde. Læs mere i en føl-
gende artikel.  

VERDENS BEDSTE  
SOLDATER

Næstformanden og 
jeg deltog i det 

officielle Flagsdagsarrangement, sammen 
med næstformanden for Sveriges Veteranfor-
ening, Jerker Westdahl. Det var især dejligt at 
høre de mange rosende ord fra de forskellige 
talere, ikke mindst vores statsminister, som 
flere gange betegnede de netop hjemvendte 
udsendte som ”Verdens bedste soldater”. Så 
jeg håber, det tydeligt kan ses i det nye for-
svarsforlig, at der er tænkt på og afsat flere 
penge til veteranområdet. Det har vetera-
nerne og deres pårørende fortjent. Læs om 
Flagdagsarrangementerne på side 6-9.

VETERAN- OG JUBILARSTÆVNE
Mere end 125 veteraner var mødt op til strå-
lende vejr og en fin parade i Holstebro. Se om-
talen af arrangementet på side 10-11. 

PRINSENS MUSIKKORPS
Før, under og efter paraden musicerede Prin-
sens Musikkorps, og jeg må endnu engang 
rose musikkorpset for deres indsats. Uden 
denne musik vil det ikke være det samme 
at gå til soldat og deltage i parader. I f.m. 
det kommende forsvarsforlig har det været 
foreslået at nedlægge et musikkorps i Jyl-
land. Vi som veteraner skal ikke kloge os på 
forligsarbejdet, men vi kan vel godt udtrykke 
vores bekymring. Musikkorpsene er også en 
del af vores 49-årige historie, og vi nyder al-
tid at være sammen med disse professionelle 
musikere, der kan kaste glans over enhver 
parade. Musikkorpsene er ligesom Danmarks 
Veteraner traditionsbevarende og med til at 

vise Forsvarets ansigt udadtil, og de er del af 
Hærens historie, nutid og fremtid. Musikken 
er et godt bindeled mellem Forsvaret, vetera-
nerne og civilbefolkningen og således med til 
at skabe forståelse for veteranernes indsats 
og dermed anerkendelse. Som det står i en af 
vores kendte julesange: ”Rør dog ikke ved min 
gamle jul”, vil jeg håbe, at man ikke rører ved 
vores gamle regimenter og musikkorpsene. 

FORMANDSMØDET
Tak til de deltagende formænd og deres sup-
portere for et godt og levende Formandsmø-
de, hvor vi fik drøftet mange ting. Bl. a. fik vi 
fastlagt udseendet af vores nye faner, og at 
fejringen af Landsforeningens 50 års fødsels-
dag skal markeres fredag den 26. oktober 2018 
i Fredericia, hvor den første enhed til udsen-
delse til international tjeneste blev opstillet. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det bliver 
stort. Også en 50 års mindemedalje blev ved-
taget. Nærmere vil tilgå. 

En ny lokalforening med særligt fokus på 
kvindelige veteraner blev også drøftet, og 
jeg er sikker på, at denne nye landsdækkende 
lokalforening bliver en del af vores fælles-
skab efter Repræsentantskabsmødet i april 
2018. Tilbud til jagtinteresserede veteraner 
vil også blive et nyt, godt tiltag. Referatet fra 
Formandsmødet kan læses på hjemmesiden.

HVERVEFOLDER
Vi har nu fået en ny, flot og informativ hverve-
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Mindemuren, Aalborg Kaserner.
Foto:  OKS Rasmus Hjulskov Jensen,  

FSKMP/Trænregimentet.

AF LANDSFORMAND  
NIELS HARTVIG ANDERSENVerdens 

bedste soldater



LEDER FORTSAT AF LANDSFORMANDEN
FOTOS: FORSVARSGALLERIET

folder for Danmarks Veteraner, som vi håber, 
at I alle vil udlevere de steder, hvor I færdes, 
så vi kan få endnu flere medlemmer. Husk at 
indmeldelsesåret er gratis. Folderen kan ses 
på hjemmesiden og kan rekvireres via jeres 
lokalforening. 

BARETTEN
Hvis du ikke har brug for at modtage vores 
fine veteranmagasin Baretten i papirudgave, 
bedes du kontakte Kartoteksfører Mads Tons-
gaard og meddele ham, at du fremover kun 
ønsker at få bladet elektronisk. Herved hjæl-
per du Landsforeningen, der sparer udgifter 
til trykning og porto. I øjeblikket er der kun 110 
medlemmer, der benytter sig af dette gode til-
bud. Fremover bliver Baretten i øvrigt lagt på 
hjemmesiden umiddelbart efter produktion 
og kan således læses her ca. 14 dage før, den 
kommer med posten.

VETERANKORT
Jeg vil gerne hermed igen slå et slag for, at 
alle veteraner får et Veterankort. Hjælp hinan-
den derude med at få det. Vejledning findes på 
vores hjemmeside. 

LOGBUY
I næste nummer af Baretten vil der komme 
information om rabatordningen LogBuy, som 
alle forsvarets ansatte også har adgang til. 
Der er store rabatter at få, og vores adgang 
som veteraner sker via veterankortet, hvorfor 
det er så vigtigt, at alle har det. 

FN-FREDSPRISMEDALJE
Jeg er sikker på, at selv om det er i sidste se-
kund, vil det være muligt at købe og dermed 
få udleveret Fredsprismedaljen på FN-dagen 
den 24. oktober, hvis man straks henvender 
sig til lokalforeningsformand Knud Lund fra 
Næstved og Omegn på 4079 2895 efter at 
have været inde på vores hjemmeside og læse 
om betingelser for køb og tildeling.

PÅ GENSYN
I ønskes alle et godt efterår. Vi ses derude.

Veteranstøtte
I forbindelse med paraden på Gothersgade 
Kaserne blev jeg kaldt frem af Chefen for 
OIR Hold 5, Oberstløjtnant Henrik Hvilsom, 
som på soldaternes vegne overrakte mig 
en check på 20.000 kr. til veteranarbejdet 
i Veteranstøtten. 

Pengene var indsamlet af personellet på 
OIR 4 & 5 bl.a. i f.m. DANCON-marchen, 
hvor alle deltagere betalte et beløb for at 
være med, samt salg af forskellige ting i 
lejren. Så der er blevet svedt og arbejdet 
for pengene – ved siden af havende tjene-
ste. Respekt. 

Beløbet og de rosende ord fra styrkeche-
fen modtog jeg med glæde. Det betyder  
virkelig noget for os og veteranarbejdet, 
at soldaterne i missionerne anerkender 
vores arbejde herhjemme. Bedre anbefa-
ling kan man efter min mening ikke få. 

Beløbet vil blive brugt til bl.a. Veterantræf 
og andre aktiviteter for veteraner og deres 
pårørende. 

Oberstløjtnant Henrik Hvilsom og Landsformanden.

Ved paraden fik mange "Veteran-børn" tildelt børnemedaljer fra Familienetværket.
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Ny veterancafé
Åbningen af en veterancafé i Næstved 
fandt sted torsdag den 21. september med 
deltagelse af ca. 60 personer. Borgmester 
Carsten Rasmussen holdt en kort åbnings-
tale, hvor han lagde vægt på, at det var en 
begyndelse, og at det var godt, at Næstved 
som tidligere garnisonsby nu havde fået sin 
veterancafé. 

Byrådsmedlem Anette Brix håbede i sin tale, 
at caféen ville blive brugt. Formanden for 
Danmarks Veteraner ønskede alle tillykke 
med den nye café og takkede især alle de 
frivillige, der havde gjort det muligt. 

En af de frivillige værter, Marlene Simone 
Bigum, holdt en tale på vegne af alle de 
pårørende og sagde, at det var af stor be-
tydning, at man i Næstved nu havde et sted, 
hvor veteraner og pårørende kunne mødes. 
Endelig holdt veterankoordinator Johan 
den sidste tale.

Der var et nydeligt traktement med sand-
wich, vin og vand, og bagefter var der kaffe 
med et par flotte kager. 

Det var en god dag for alle – især for vete-
ranerne.

AF ERIK PETERSEN, FOTOS: CHRISTIAN JENSEN

Borgmester Carsten Rasmussen og Anette Brix.

4. november kl. 14.00 -  
5. november kl. 12.00.

PROGRAM
·  14.00 - 16.00: Kaffe og kage for 
pårørende og kvindelige veteraner

·  Fra 16.00 og frem til 12.00 dagen 
efter er der bål, mad og hygge.

STED
Veteranengen, Spangvej 8, 
4593 Eskebjerg

MERE INFORMATION
Facebook-begivenhed: 
QV - Sheltertur

Sheltertur  
for kvindelige 
veteraner

Fra receptionen.
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FORFATTER

Flagdag 2017
TEKST:  ERIK PETERSEN
FOTOS: ERIK PETERSEN OG FORSVARSGALLERIET

Kransebærerne venter.
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STOR OPBAKNING
Den lokale tilslutning til Flagdagen, den na-
tionale mindedag for Danmarks udsendte, er 
stadigt stigende. I år var der lokale arrange-
menter i 88 af landets kommuner, hvor altså 
nu kun 10 kommuner endnu ikke er med.

Danmarks Veteraner var repræsenteret rigtig 
mange steder over alt i landet og havde flere 
steder støttet kommunerne med råd og dåd 
i forbindelse med gennemførelse af arrange-
menterne.

KØBENHAVN
Det største arrangement fandt traditonen tro 
sted i København med parade og kranselæg-

ning ved Mindedsmærket for Danmarks Ud-
sendte siden 1948 på Kastellet, gudstjeneste 
i Holmens Kirke samt parade på Thorvaldsens 
Plads ved Christiansborg og afsluttende Fol-
ketingets reception i Slotsgården.

Der var parade på Gothersgade Kaserne for de 
seneste hold fra hhv. Irak (Operation Inherent 
Resolve) og Afghanistan (Operation Resolute 
Support), og på Frederiksberg Rådhus var 
der tale af chefen for Hærens Officersskole, 
oberst Nicolas Veicherts, og deltagelse af et 
æreskommando fra Livgarden.

KASTELLET
På Kastellet var der detachementer fra Hæ-

ren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, 
Beredskabsstyrelsen, Politiet og Veterancen-
tret, hvori indgik Danmarks Veteraners Para-
destyrke og nogle svenske gæster. 

Livgardens Musikkorps spillede, og årets hæ-
dersgæster var som sidste år Kronprinspar-
ret. Endvidere deltog en række ministre, bl.a. 
udenrigsministeren og forsvarsministeren, 
højtstående officerer fra Forsvaret med For-
svarschefen i spidsen samt Politidirektøren 
og direktøren for Beredskabsstyrelsen. Der 
var taler af Folketingets formand, Pia Kjærs-
gaard og af Forsvarsminister Claus Hjort Fre-
deriksen.

Banner fra kvindelige veteraner. Fra Kastellets grill-plads.

Hjemmeværnets del af paraden. H.K.H. Kronprins Frederik hilser på veteranerne.
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KASTELS-GRILL
Som et nyt initiativ havde Kastellets Komman-
dant, major Allan Petersen med støtte fra bl.a. 
Danmarks Veteraner, inviteret til grill-pølser 
på pladsen bag Bunkeren for de veteraner og 
pårørende, der ikke skulle deltage i gudstjene-
sten i Holmens Kirke. Det blev meget vel mod-
taget og var en stor succes, hvor rigtig mange 
hyggede sig i hinandens selskab.

HOLMENS KIRKE
Gudstjenesten i Holmens Kirke var for særligt 
inviterede, heriblandt pårørende til omkomne 
veteraner. Her holdt udenrigsminister Anders 
Samuelsen mindetale for de faldne veteraner.

CHRISTIANSBORG
På grund af pågående renovering af Chri-
stiansborg var årets parade for samtlige 
udsendte siden Flagdagen 2016 henlagt til 
Thorvaldsens Plads. Også her deltog Kron-
prinsparret, og der var taler af Statsministe-
ren, Forsvarschefen og Politidirektøren. I para-
den, der var under kommando af Københavns 
Kommandant, chefen for Livgarden, oberst, 
kammerherre Mads Rahbek, deltog ligeledes 
Livgardens Musikkorps og et æreskommando 
fra Livgarden. 

Den sidste tale, den korteste, og den, der 
høstede det største bifald fra veteranerne, 

blev holdt af Pia Kjærsgaard, der inviterede 
til reception i Slotsgården, hvor der over en 
sandwich og et glas fadøl var lejlighed til at 
genopfriske bekendtskaber fra de gennem-
førte missioner, inden deltagerne gik hver til 
sit efter en lang, men begivenhedsrig dag.

VERDENS- OG LANDSOMSPÆNDENDE
På de følgende sider kan du se billeder fra 
nogle af de mange flagdagsarrangementer, 
både herhjemme og i missionerne. På For-
svarsgalleriet.dk kan du se yderligere billeder 
fra dagen.

Folketingets formand og glade veteraner ved receptionen efter paraden. Tilskuere langs Holmens Kanal.

Flagdag i Skive.Flagdag i Aarhus.
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SKIVE 
Flagdagsarrangementet i Skive havde i år 
royal deltagelse, idet Danmarks Veteraners 
Protektor, H. K. H. Prins Joachim og H. K. H. 
Prinsesse Marie repræsenterede Kongehuset. 
Også Viceforsvarschefen deltog her. 

TAK
Tak til alle lokalforeningerne, som var med til 
at fejre Flagdagen i næsten alle landets kom-
muner. Vi må hjælpe de sidste 10 kommuner 

til at forstå, det er vigtigt for os og vores på-
rørende, at Flagdagen gennemføres. Så lad os 
allerede nu gå i gang med at overbevise dem 
om, at de skal være med i 2018.

Tak også til de mange lokalforeninger, som 
lagde blomster på de ca. 50 kendte gravste-
der for vore faldne veteraner. Denne anerken-
delse betyder meget for de efterladte, og det 
er nogle dejlige og varme takkeord, som vi får 
som tak fra de efterladte for denne indsats. 

Fra Veng Kirkegård.

Flagdag i Kabul (Resolute Support).

Flagdag i Slagelse.

Flagdag i Karup.Flagdag ved 1. Eskadre.

Flagdag i Skive.

Flagdag ved 1. Eskadre..

Flagdag i Irak (OIR 6).
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TEKST: ERIK PETERSEN
FOTOS: ALEX KJÆRGAARD PETERSEN, JDR, OG VIBEKE OLIEL

Glade 
Jubilarer
Op mod 150 veteraner, jubilarer og pårørende havde 
fundet vej til Dragonkasernen i Holstebro, der på én 
af sensommerens smukkeste dage dannede en fin 
ramme om årets Veteran- og Jubilarstævne.

Prinsens Musikkorps.

Mindestene på 
Dragonkasernen.

Jydske Dragonregiments estandart føres på plads i paraden.
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”TYVSTART”
Nogle ankom allerede fredag (22. september) 
aften og havde nogle hyggelige timer i gode 
kammeraters lag, inden de skulle være klar 
til lørdagens parade. Den omfattede jubilarer, 
der med 5 års intervaller repræsenterede ju-
bilarårgange mellem 60 og 5 år. 

PARADE 
Lørdagen (23. september) startede med ind-
skrivning og en fin brunch i cafeteriet, hvoref-
ter Henrik Thiede, Danmarks Veteraners web-
master, overtog kommandoen og formerede 
paraden på den store græsplæne, medens 
Prinsens Musikkorps underholdt. 

Carl Aakerlund fik de mange faner på plads, 
og paraden blev afleveret til chefen for Jyd-

ske Dragonregiment, oberst Bjarne Højgaard 
Jensen. Han befalede regimentets estandart 
ført til midten, hvorefter regimentschefen 
og Landsformanden for Danmarks Veteraner, 
Niels Hartvig Andersen, lagde en krans ved 
mindestenen til minde om dragoner, der er 
faldet i international tjeneste.

Landsformanden bød velkommen, og regi-
mentschefen holdt tale for veteranerne, hvor-
efter der var uddeling af jubilæumsmindeme-
daljer for hhv. Gaza og Cypern (50 år) samt 
Balkan (25 år) – og desuden var der veteran-
pins til de jubilerende veteraner.

Estandarten blev ”ført i kvarter” og fanerne 
ud fra paradepladsen, hvorefter paraden slut-
tede, og deltagerne begav sig til cafeteriet. 

FROKOST  
Ved frokosten gik snakken livligt, mange min-
der blev genopfrisket og de gamle soldaterhi-
storier blev fortalt – og genfortalt.

Ved en særlig ”parade” under frokosten udle-
verede Landsformanden 50-års mindemedal-
jer (Gaza) til 6 veteraner, der egentlig skulle 
have haft denne anerkendelse ved Peacekee-
pers Dag på Kastellet den 29. maj. Bedre sent 
end aldrig – og det var en række stolte og 
glade jubilarer, der modtog mindemedaljen.

Mange lokalforeningsformænd var mødt op 
for at deltage i det efterfølgende Formands-
møde, og det var samtidig en god anledning 
til at hilse på de mange veteraner og lykønske 
dem med jubilæerne.

Landsformanden lægger krans. 25-års Balkan Mindemedalje. Fra frokosten.

Klar til parade. Henrik Tiede styrede paraden. 25-års Balkan Mindemedalje.

  Baretten  |  # 07  |  2017  |  Side 11

Jubilarstævne



FORMANDSMØDE
Ved det efterfølgende Formandsmøde fortalte 
oberst Bjarne Højgaard Jensen om status i 
Forsvaret og om tankerne bag det kommende 
forsvarsforlig, der skal præsenteres i starten 
af oktober.

Selve Formandsmødet blev gennemført i en 
konstruktiv atmosfære og omfattede Hoved-

50-års Gaza Mindemedalje. Fra Formandsmødet.

Fra Formandsmødet.

erne. Ligeledes blev en ny hvervefolder udle-
veret. 

Der var drøftelser om en evt. jubilæumsbog, 
om etablering/optagelse af en lokalforening 
for kvindelige veteraner og om samarbejde 
med De Danske Veteraners Jagtforening og 
Dansk Jægerforbund.

Lokalforeningerne fik lejlighed til kort at rede-
gøre for planlagte og gennemførte aktiviteter, 
nye tiltag og økonomi mv.

Formandsmødets primære formål er at klar-
gøre rammerne for, hvad der skal drøftes på 
det kommende Repræsentantskabsmøde, 
hvor de egentlige beslutninger tages. 
 

bestyrelsens orientering om aktuel økonomi 
mv., Landsforeningens vedtægter og for-
retningsorden samt en omtale af midler fra 
diverse puljer og fonde samt proceduren i 
forbindelse hermed. Også Hovedbetyrelsens 
oplæg til Vision, Mission og Strategi blev om-
talt, herunder et tilbud om gennemførelse af 
visions-/missionsseminarer for lokalforening- Den nye hvervefolder.
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TEKST OG FOTOS: SVEND AAGE OLSEN, LEDER

TUR TIL NORGE
Fra søndag den 20. til fredag den 25. august  
gæstede Veteranstøtten det norske forsvars 
veterancenter i Bæreia ved Kongsvinger.

SAMLING PÅ HOLMEN
Gruppen samledes søndag aften på Holmen 
med overnatning. Vi brugte lidt tid søndag af-
ten til et lille velkomstmøde, et tiltag, der blev 
modtaget yderst positivt.

Der deltog 10 veteraner, hvoraf 2 var ledere. 
Dette antal har vist sig passende og sikrer, at 
alle kommer hinanden ved uden klikedannelse 
eller lignende uhensigtsmæssigheder.

VETERANCENTRET I BÆREIA 
Køreturen til Bæreia er små 700 km – men det 
er hele køreturen værd. Omgivelserne, gæst-

friheden, værelserne og forplejningen er i top. 
Et bevis på vores værters gæstfrihed og lyst 
til at modtage os kan vi aflæse ved, at næst-
kommanderende efter velkomstbriefingen 
overrakte en mønt, der normalt kun gives til 
norske veteraner. De blev overrakt med or-
dene ”med anerkendelse og respekt” til hver 
enkelt af os. Tusind tak for det til vores gode 
værter.

PROGRAM
Sidste år forsøgte vi os med en camp i skoven. 
Det blev positivt modtaget, men gav alligevel 
en vis splittelse i gruppen, da ikke alle havde 
overskud til at involvere sig 100% i den. 

Derfor var der i år kun aftalt et fast pro-
grampunkt – nemlig besøg ved Kongsvinger 
Fæstning, hvor vi fik en guidet rundvisning, 

besøgte museet og lagde blomster ved min-
desmærket for de faldne norske soldater fra 
Libanon-missionen UNIFIL.

Resten af turen improviserede vi med tilbud 
om aktiviteter i naturen, som gåture rundt i 
området – bl.a. ca. 8 km. rundt om søen ved 
Veterancentret – cykler til udlån, kanosejlads, 
grillfrokost i naturen m.v. En køretur til sven-
ske-grænsen blev det også til – på opfordring 
skal det lige bemærkes. Alle deltog.

Samtalerne kom helt af sig selv under aktivite-
terne, hvor man spontant mødtes – hele grup-
pen vel at mærke. Uhyre positivt. Tvungne 
samtaler, som tidligere har været et ”must”, 
er ofte endt som en pestilens for nogle vete-
raner, hvilket vi som ledere sagtens forstår. Så 
kort og godt, der var ”frit slag i bolledejen”, 
hvilket blev rigtig godt modtaget.

TILBAGEMELDINGER
Evalueringerne viser med al tydelighed, at det 
er sådan, turen skal køres. Chefen på centeret, 
oberstløjtnant Sørloth, lovede os, at vi igen i 
2018 kan forvente tilladelse til et besøg med 
10 veteraner.

TAK 
Fra lederside skal der lyde en stor tak til hele 
gruppen for samværet på turen. Det var en 
meget positiv oplevelse.

Til Norge med  
Veteranstøtten

Frokost i det grønne.

Kongsvinger Fæstning.

Forkortet af redaktionen, men kan i sin 
helhed læses på hjemmesiden.
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TEKST OG FOTOS: JØRN-OLE OG MARIANNE RÆDKJÆR

Bornholm  
Rundt på Cykel
I dagene 27. august – 1. september gennem-
førte Veteranstøtten igen arrangementet 
Bornholm Rundt på cykel med deltagelse af 
veteranerne Claus, Henning, Jesper, Kim N. 
og Kim Ø., alle med psykiske eller fysiske mén 
efter deres udsendelser.

SØNDAG
Fra Københavns Hovedbanegård gik turen 
med Bornholmerbussen gennem det skønne 
Sverige til Ystad, hvorfra sejlturen til Rønne 
gik fint med hyggelig snak. I Rønne stod vores 
bornholmske hjælpere Vagn Risager, Kenny 
Lemvig, Vagn Sørensen og Søren Petersen og 
tog imod med køretøjer og for at hjælpe os 
hele ugen. Mickael, der også er veteran, og 
som skulle cykle med os, sluttede sig til grup-
pen her. Ved cykeludlejningen fik vi udleveret 
cykel og cykelhjelm, den røde veterantrøje og 
veteranstøttens gule cykelvest.

Herefter cyklede vi tolv kilometer til Hasle, 
hvorfra vores hjælpere i bil kørte os til Pen-
sion Slægtsgården i Allinge. Efter en kort 
orientering og udlevering af værelser var der 
middag på restaurant Posthuset i Allinge.

Hver morgen kl. 07.00 mødtes vi til en lille lø-
betur med Jørn-Ole eller en svømmetur i havet 
med Marianne, mens Sussie på Slægtsgård en 
havde lavet en dejlig morgenbuffet, hvor vi 
også smurte madpakker til dagens cykeltur.

MANDAG 
Vi blev kørt til Pedersker Kirke, hvorfra vi cyk-
lede mod Slusegaard, Snogebæk, Balka, Nexø 
og Aarsdale, hvor vi besøgte den lokale mølle, 
der nu er museum. Bornholm er heldigvis flad 
på denne strækning og viste sig vejrmæssigt 
fra sin bedste side. Vi kunne sidde og nyde det 
ved havnen i Snogebæk og spise vores med-

bragte madpakke. Ved Slusegaard så vi stenen 
for det geodædiske knudepunkt, der ligger 
nøjagtigt en time fra GMT ved London.

TIRSDAG
Efter løbe-/svømmetur blev vi kørt til Øster-
marie og cyklede til Almindingen, hvor skov-

TEKST OG FOTOS: MARIANNE OG JØRN-OLE RÆDKJÆRHUS

Frokost.
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foged John Orbitt viste os de store bisoner. 
Madpakken blev indtaget på H. K. H. Prins 
Henrik’s bænk, hvorfra vi cyklede til ruinen af 
Lilleborg og op til Rytterknægten med efter-
følgende vandretur til Ekkodalen, hvor vi nød 
en is, inden vi gik en lille tur i Troldeskoven.

ONSDAG
Vi cyklede fra Slægtsgården til parkerings-
pladsen ved Hammershus, hvor vi mødte 
naturvejleder Thomas Guldbæk, der viste os 
rundt i Hammershus' ruiner og fortalte slot-
tets historie og om de mange spændende 
urter, der kan spises. Fra Hammershus kørte 
vi i bil til Ringebakkerne og derfra en smuk 
cykeltur ned til Vang og op ad Slotslyngen til 
Hammershus. 

Vi blev igen kørt i bil til Hammer Fyr og derfra 
en spadseretur til Sæne havn. På vej hjem i 
bil så vi Moselykkens Museums Stenbrud i Al-
linge, og om aftenen fik vi besøg af Venstres 
forsvarsordfører Peter Juel Jensen, der for-
talte om veteranpolitik og hørte om deltager-
nes problemer.

TORSDAG
På vej mod Melstedgård gjorde vi holdt ved 
Helligdomsklipperne, og herfra gik turen over 
Saltuna, Bølshavn og Listed til Svaneke, hvor 
nogle fik en velfortjent røget sild. Efter en 
rundtur i Svaneke var vi på et glaspusteri og 
smagte på Bülow Lakrids, hvorefter turen gik 
mod Rønne. Her afleverede vi cyklerne og blev 
kørt til Allinge.

FREDAG
For sidste gang blev der spist morgenmad 
på Slægtsgården, og kl. 09.00 blev vi kørt til 
Rønne efter en dejlig uge på solskinsøen. 

TAK 
til vores frivillige samt hjælperne fra Dan-
marks Veteraner, Bornholm, uden hvis hjælp 
turen ikke kunne være gennemført, og til Sus-
sie og familien på Slægtsgården for at gøre 
vores ophold til en dejlig og rolig oplevelse for 
veteranerne.

Vi kan kun anbefale et ophold på Pension 
Slægtsgården i Allinge til en favorabel pris 
for veteraner med veterankort og deres pårø-
rende. Læs mere om pensionen på:
www.slaegtsgaarden.dk.

Holdet samlet ved cykeludlejningen.

Det geodædiske knudepunkt.

Fra Pension Slægtsgården i Allinge.

Bisonokser i Almindingen.
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AF KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN

Veterancentret kan kontaktes døgnet rundt på 

Mandag den 18. september var første arbejdsdag 
for nyudnævnte oberst Susanne Kiholm Lund i 
Veterancentret.

"Jeg har masser af tanker om fokusområder, men som det første 
har jeg behov for at lære organisationen at kende og høre, hvad de 
ansatte tænker, og hvad Veterancentrets mange forskellige interes-
senter har behov for, fx værnene og de forskellige interesseorga-
nisationer. Derudover vil de kommende forligsforhandlinger også 
naturligt have min bevågenhed," siger Susanne K. Lund, der fortsæt-
ter: "På den helt korte bane er mit fokus at komme rundt og hilse 
på alle chefer og medarbejdere i Veterancentret – og det glæder jeg 
mig meget til."

Susanne K. Lund kommer fra Forsvarsakademiet, hvor hun senest 
har været overlærer på Operations- og Føringsuddannelsen og chef 
for Center for Landmilitære Operationer.

Hun har tidligere gjort tjeneste ved bl. a. Hærens Operative Kom-
mando og Forsvarskommandoen, ligesom hun har været chef for 
flere bataljoner ved Trænregimentet.

Veterancentret holder konference i Horsens den 
10. oktober under overskriften Viden om Veteraner. 
Her mødes en række forskellige veteran-aktører og 
udveksler erfaringer og viden.

På Viden om veteraner 2017 stiller Veterancentret spørgsmålet: Hvor-
dan skaber vi grobund for mere samarbejde på veteranområdet, og 
hvordan møder vi de udfordringer, der opstår, når forskellige aktører 
skal arbejde sammen? 

Fungerende stabschef i Veterancentret, major Peter C. Serup, glæder 
sig til at se så mange som muligt i Horsens til oktober. ”Intentionen er, 
at vi gennem samtale kan inspirere hinanden og skabe rammerne for 
nye samarbejder – til glæde for de danske veteraner.”

FRI DEBAT OG STANDE
Debatten om vilkårene for det gode samarbejde vil foregå i åbne te-
magrupper, hvor egne erfaringer kan bringes i spil. De fire temagrup-
per handler om 

· beskæftigelse, 
· idræt, 
· behandling af psykiske efterreaktioner, 
· pårørende.

Programmet lægger også op til, at deltagerne præsenterer deres ar-
bejde og målsætninger for andre interesserede på stande i løbet af 
dagen, så vi kan dele vores viden og lære mere om hinandens arbejds-
områder.

Ny chef for  
Veterancentret

AF KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN

Konference

Oberst Susanne K. Lund.
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Jeg gennemgik i oktober sidste år et to da-
ges forløb på Bernstorff Slot med Velkommen 
Hjem projektet sammen med 11 andre vetera-
ner, heraf fire PTSD ramte, men klar til job på 
almindelige vilkår. Programmet blev dygtigt 
og engageret ledet af Direktør Helene Djursø 
fra CareConsulting, der er daglig leder af for-
eningen Velkommen Hjem-projektet.

Det intensive forløb indeholdt samtaler med 
en erhvervspsykolog, en karriererådgiver og 
en headhunter. Det drejede sig om at få afkla-
ret ens kompetencer, herunder at omsætte de 
militære færdigheder til civile kompetencer, 
for at kunne lave et CV, som civile virksomhe-
der kan læse og forstå.

Herudover indholdt programmet undervisning 
i LinkedIn, flere foredrag fra forhenværende 
officerer og befalingsmænd, der alle var vete-
raner, og som nu sad i gode civile jobs i bl.a. 
Københavns Lufthavn og Dansk Supermarked. 
Endvidere holdt en mentor fra KMD et indlæg 
om hans succesfulde erfaringer med at coache 
veteraner til et civilt job eller uddannelsesfor-
løb. Mentorskabet er nemlig en vigtig del af 
hele arbejdet i oversættelsen af kompetencer, 
og mentorerne udpeges af alle de virksomhe-
der, der danner Velkommen Hjem.

Velkommen Hjem som forening har været 
i gang siden sommeren 2016, og målet er at 
hjælpe 75-100 veteraner årligt til et kompe-
tenceafklaringsforløb, så de bliver klar til en 
verden uden for forsvaret. Derudover er det 
formålet at ændre opfattelsen af veteraner 
i erhvervslivet og synliggøre de mange res-
sourcer og kompetencer, veteraner har. En-
delig er formålet at bygge en ny platform for 
samarbejde mellem veteraner og virksomhe-
der til gavn for veteranerne, virksomhederne 
og samfundet.

Direktør for Københavns Lufthavn, Thomas 
Woldbye, er formand for bestyrelsen i Velkom-
men Hjem-projektet, hvor de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer er Executive Vice President i 
KMD, Søren Henriksen samt direktør for Fon-
den Kraka, Peter Mogensen.

Projektet finansieres af erhvervslivet og støt-
tes indtil videre af en række store virksomhe-
der som Carlsberg, KMD, Pandora, PFA Pensi-
on, Jobindex, Dong Energy, Falck, Copenhagen 
Airports, Mercuri Urval og Microsoft, for blot 
at nævne nogle af de ca. 20 virksomheder, der 
står bag Projektet. HOD, CS, HKKF og HPRD er 
endvidere anført som samarbejdspartnere, og 
Formandsgruppen i Veteranstøtten har ligele-

des besluttet, at være samarbejdspartner for 
projektet.

Velkommen Hjem runder i efteråret ca. 100 ve-
teraner, der har været en del af forløbet. Alle 
har fået oversat deres kompetencer gennem 
den to-dages kick-off og de individuelle sam-
taler. Ca. 80 % kommer efterfølgende i men-
torforløb, og alle deltagere står langt stær-
kere med en klar fornemmelse af muligheder 
og retning. I en 12 måneders periode lykkedes 
det for ca. 85 % af veteranerne at få et civilt 
job, hvor de kan bruge deres kompetencer og 
erfaringer eller starte i et uddannelsesforløb.

I mit eget tilfælde har jeg haft et kort mentor-
forløb med en direktør fra Microsoft, hvoref-
ter jeg har startet mit eget konsulentfirma og 
indgået en kontrakt med Vordingborg Erhverv. 
Her skal jeg bistå med opgaver i rammen af 
Storstrøm Support Group, der skal sikre, at 
flest mulige opgaver falder lokalt i forbindel-
se med bygning af den nye Storstrømsbro. Et 
byggeri, der går i gang til næste år.

I kan læse mere om Velkommen Hjem-projek-
tet på www.velkommenhjem.net

AF PER L. HINRICHSEN, NÆSTFORMAND I DANMARKS VETERANER OG VETERANSTØTTEN.

Velkommen 
Hjem

  Baretten  |  # 07  |  2017  |  Side 17

WWW.80608030.DK VETERANCENTRET



Den 5. september befandt jeg mig i Nicosia på 
Cypern for at lave research til en erindrings-
beskrivelse om Dancon 1 og 2, som jeg var en 
del af. Bogen forventes at udkomme i foråret  
2018.

På denne Flagdag faldt det mig naturligt at 
besøge mindestenen på Ledra Palace, som jeg 
i øvrigt var med til at afsløre i 2014. Bevæbnet 
med blomster mødte jeg frejdigt op på Ledra 
Palace. 

Efter adskillige forsøg på at komme ind til 
mindestenen, hvilket promte blev afvist af FN-
vagterne, lykkedes det mig via mit personlige 
kendskab til Ledra at finde en låge i et hjørne 
af bygningen, hvor jeg mod forevisning af min 
medbragte blå baret samt fotos fra gamle 
dage blev lukket ind i forgården og efter om-
kring tyve minutters tid fik foretræde i Ledras 
forhal.

Her begyndte et længere forhør om min til-
stedeværelse samt min fortid i FN-tjenesten 

med efterfølgende udfyldelse af diverse for-
mularer. Eskorteret af to FN-folk blev jeg luk-
ket ud i gården bag Ledra Palace, hvor de to 
FN-drenge slukøret måtte erkende, at de ikke 
vidste, hvor stenen befandt sig.
   
Så var rollerne byttet om, idet det nu var mig, 
der viste dem hen til stenen, hvor jeg fik et 
mindre chok. Mindestenen var oversmurt med 
fugleekskrementer og kattemøg, teksten på 
mindepladen var ulæselig, det danske flag 
samt FN-symbolet var nærmest forsvundet 
bag smuds. Det lykkedes mig at fjerne det 
værste snavs på mindepladen, så teksten at-
ter kunne læses, men måtte opgive at fjerne 
skidtet på stenen.

Da jeg atter stod ude foran Ledra Palace, 
hastede jeg straks hen til nærmeste taverna 
for at bestille en kold Keo-øl til at dulme den 
triste oplevelse ved mindestenen. I mit hoved 
var der kun én tanke: Det kan vi veteraner 
simpelthen ikke være bekendt over for vore 
faldne kammerater og deres pårørende.

Det kan vi ikke 
være bekendt

AF TONY FROM PETERSEN, DANCON 1 OG 2

Billede fra mindestenens opsættelse i 2014.  Forfatteren ses som nr. tre fra højre.

DERFOR FØLGENDE FORSLAG
Kunne Danmarks Veteraner medvirke til en 
kontakt til FN på Ledra Palace for en mere 
smidig tilgang til mindestenen  for os vete-
raner, evt. en dokumentation fra Forsvaret, 
som kunne afhentes i vore lokalforeninger 
ved fremtidige besøg på Ledra Palace, samt at 
veteranerne ved besøg omkring Ledra Palace 
kunne medbringe lidt klude og en flaske vand 
i rygsækken og derved bidrage til vedligehol-
delse af vores mindesten.

Jeg vil dog understrege, at trods den besvær-
lige procedure fra FN var de meget venlige om 
end særdeles korrekte, og de udførte jo bare 
deres job.

Nu håber jeg, at I kammerater vil tage mit lille 
opstød til efterretning på en positiv måde, så 
vi fremover kan besøge mindestenen med god 
og ikke mindst ren samvittighed.
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Bestil dine varer på FN Museets  
webshop www.fnmuseet.dk, salg@fnmuseet.dk 

eller ring 40 35 13 33

FN-Museet 
Souvenir & varesalg

KØBENHAVN
Jan Kastoft Hansen Maix, Cypern 49, 50 og 51, 
Kroatien 1og 2, IFOR 1og 2, Kuwait 4 og 5 samt Iraq/
UN Guard

Kenneth Kleist, MINUSMA 7

Kurt Vilhelm Hjort, Gaza 18 og 19

Britt Rolfdatter Hernø, ISAF 2 og 3 samt UNIFIL 2

Stine Emilie Knudsen, Støttemedlem

Peter Schubert, Kroatien 5

NÆSTVED OG OMEGN
Michael Ertner, Cypern 48 og 49

Kim Læbel Olsen, Cypern 55, Kroatien 7 samt UNGCI 
1992

Willy Helms-Petersen, Cypern 6

Allan Martin Jensen, Kroatien 3 og SFOR 6

MIDTSJÆLLAND
Carsten Næblerød, Cypern 54 og 55 samt Kuwait 1

Jesper Aqalo Petersen, Cypern 36

LOLLAND, FALSTER OG MØN
Lene Palludan, Ex-Jugoslavien

SYDVESTJYLLAND
Bent Pagaard, Cypern 13

Jens Pedersen, Kroatien 6 og SFOR 3

FYN
Claus Søgaard Jensen, Kroatien 4

MIDTJYLLAND
Christoffer Daniel Falkensten Sundal, MINUSMA 7

Jan Bo Lilliendal, Kroatien

Finn Jensen, Gaza 1

ØSTJYDERNE
Bjarne Friese Dalby, KFOR 6

KRONJYLLAND
Vagn Ove Nielsen

Toke George Kevyv, MINUSMA 7

TREKANTOMRÅDET
Keld Juul Nielsen, Cypern 49 og 50

Miranda Thorgun,  IRAK 5, ISAF 2 og KFOR 21

VIBORG OG OMEGN
Morgan Volis, Kroatien 5

Knud Erik Borby Bay, Kroatien 1, 2 og 8

Knud Lind Nørmark, OMLT/ISAF 13

LIMFJORDEN
Alex Hjorth, Cypern 30 og 31

John Lambertsen, Cypern 14 og 15

Ole Nielsen Lund, UNMISS

Jacob Aaee Hafsjold Andersen, 

MINUSMA 7

THY, MORS OG SALLING
Jens Kristian Pedersen, Cypern 3 

NORDSJÆLLAND
Frede Søndergaard Hansen, Gaza 19 samt Afganistan 
9 og 11(Kuffar)

Mick Krag, Kroatien 3 og 4

NORDVESTSJÆLLAND
Thorsten Christensen, Cypern 2

Mikkel Walther Jensen, Ocean Shield

Mads Gustav Bengtsson, Kroatien

Jørgen Thøger Frederiksen, Gaza 19 og 20 samt 
Cypern 6 og 7

Philip Torbin Henriksen, MINUSMA 7

Tonny Nielsen, SFOR 4 og KFOR 4

Bær dit veteranmærke  
med stolthed

VELKOMMEN TIL 40  
NYE MEDLEMMER

  Baretten  |  # 07  |  2017  |  Side 19

Nye medlemmer

Jubilæumspolo leveres fortsat – nu også 
med veteranlogo på brystet.

Dannebrogs Valmuen 
Velegnet som pin,  
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AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

90 ÅR
Hans Lausten Hansen, UNTSO 1956  
og UNMOGIP 1965, Sønderjylland,  
den 22. oktober

85 ÅR
Henning Søren Larsen, Gaza 10,  
Midtsjælland, den 19. november

80 ÅR
Werner Riggelsen, Gaza 4, Nordvest,  
den 13. oktober

Erling Nielsen, Gaza 5, Nordvestsjælland, 
den 29. oktober

Svend Leo Nielsen, Gaza 6, 7, 8 og 9,  
Lolland-Falster og Møn, den 30. oktober

Jørn Fast, Gaza 5, 6 og 7, Kronjylland,  
den 5. november

Svenning Just Pedersen, Gaza 5,  
Nordvest, den 15. november

Arno Dyrberg, København,  
den 1. december

Jørn Nielsen, Gaza 7, 9 og 15,  
Næstved og Omegn, den 3. december

75 ÅR
Poul Erik Schroll, Cypern 11,  
Thy-Mors-Salling, den 13. oktober

Jytte Kockholm Petersen,  
København, den 14. oktober

Erling Olesen, Gaza 20 samt Cypern 2, 3 
og 6, Limfjorden, den 15. oktober

Arne Madsen, Gaza 14,  
Lolland-Falster og Møn, den 16. oktober

Leif Tune Petersen, Gaza 14,  
Nordvestsjælland, den 16. oktober

Ove Langenskov, Gaza 14, Nordsjælland, 
den 21. oktober

Henry Juulsgaard Mathiasen, Gaza 14, 15 
og 16 samt Cypern 11, Nordsjælland,  
den 27. oktober

Hans Erik Børthy, Cypern 3 og 4,  
København, den 30. oktober

Bent Stovgaard, Cypern 5, 6 og 7,  
Sønderjylland, den 4. november

Stanley Møller Nielsen, Kroatien 5,  
Viborg og Omegn, den 9. november

Frank Christensen, Gaza 15,  
Viborg og Omegn, den 11. november

Fred Boye, Cypern 6, 7, 11 og 12,  
Fyn, den 16. november

Jørn Klit, Cypern 5, 6, 7 og 8,  
Viborg og Omegn, den 17. november

Niels Terp Olesen, Cypern 3,  
Sydvestjylland, den 20. november

Peter Magnus Brandt, Gaza 19  
samt Cypern 1, 2 og 3, Midtjylland,  
den 20. november

Jørgen Vinther, Gaza 14 og 15,  
Næstved og Omegn, den 22. november

Peter Ladegaard, Gaza 15,  
Trekantområdet, den 23. november

Henning Martinsen, Gaza 15 og 16,  
Sønderjylland, den 24. november

Henrik Birk, Gaza 14, Sønderjylland,  
den 24. november

Peter Christensen, Gaza 15, 19, 20 og 21, 
Limfjorden, den 25. november

Kurt Dieter Lange Petersen, Gaza 15, 
Sønderjylland, den 26. november

Niels Jørgen Petersen, Gaza 14,  
Sønderjylland, den 27. november

Per Christian Røn, Gaza 14 og 15  
samt Cypern 3 og 4,  
Midtsjælland, den 27. november

Jacob Bjørn, Gaza 14, Sønderjylland,  
den 28. november

Jørgen Eilschou Holm, SFOR 5 og KFOR 3, 
Værnspræsterne, den 30. november

John Thøfner, Gaza 3, 4, 5 og 6,  
København, den 2. december

Klaus Lundin, Cypern 2, 3, 39 og 40, 
Nordsjælland, den 2. december

Jørgen Andersen, Cypern 3 og 4,  
Næstved og Omegn, den 5. december

Poul Gregers Mortensen, Gaza 15,  
Nordsjælland, den 5. december

Jan Iversen, Gaza 19, Østjyderne,  
den 6. december

Vagner Bent Sørensen, Gaza 16,  
Østjyderne, den 12. december

Johannes Larsen, Cypern 1,  
Trekantområdet, den 13. december

Jørgen Eriksen, Gaza 20, Fyn,  
den 13. december

Christian Jepsen, Gaza 14,  
Sønderjylland, den 14. december

70 ÅR
Otto Erik Sørensen, Limfjorden,  
den 18. oktober

Claus Andersen, Cypern 10,  
Næstved og Omegn, den 15. november

60 ÅR
Per Graversen, Sudan 2010, København, 
den 17. oktober

Steen Lindballe, WFP 1, Afrika 2008 samt 
UNIFIL 2007, Limfjorden, den 29. oktober

Per Henrik Winkler, UNTSO 1993-95, 
UNIMOG 6 og 7, KFOR 3, 4 og 9 samt  
IRAK 2, Nordsjælland, den 1. november

Svend Aage Madsen, UNIFIL 2,  
Viborg og Omegn, den 24. november

Ole Gudtmann, Cypern 32 og 33,  
Næstved og Omegn, den 8. december

Morten Dueholm, Cypern 48 og 49,  
Thy-Mors-Salling, den 12. december

John Lundgaard Andersen, Cypern 34, 
Limfjorden, den 15. december

Ole Holm, UNMIBH/IPFT 1998,  
Næstved og Omegn, den 15. december   

50 ÅR
Erik Frank M. Kleist Petersen, UNGCI 2 
samt Cypern 55 og 56,  
København, den 20. oktober

Charlie Brian Pedersen, Kroatien 3, 4 og 
5, SFOR 6 og 12 samt KFOR 1,  
Limfjorden, den 23. oktober

Martin Normand, Cypern 45, 46, 49 og 50, 
Midtjylland, den 29. oktober

Carsten Emil S. Dalsgaard, Kroatien 2, 
Makedonien 1, KFOR 2, ISAF 14 og Irak 2, 
Næstved og Omegn, den 29. oktober

Tom Zielke, Cypern 54 og 55, Kuwait 1 
samt Kroatien 3 og 4,  
Kronjylland, den 10. november

Lars Kragh, Namibia 1 og 2 samt Kroatien 
2 og 3, Midtsjælland, den 13. november

Brian Linddahl Jensen, KFOR 4,  
Østjyderne, den 23. november

Allan Schmidt, MINUSMA 2, Limfjorden, 
den 4. december

Patrick de Neergaard, Cypern 52,  
Landsforeningen, den 10. december

Flemming Næs, Kroatien 5, København, 
den 13. december

Brian Petersen, Kroatien 4, København, 
den 13. december

40 ÅR
Carsten Vendelbo Højmark, Irak 4,  
Viborg og Omegn, den 27. oktober

Thomas Martinsen, Afghanistan, RSM 3, 
Lolland-Falster og Møn, den 2. november

VI MINDES
ÆRET VÆRET DERES MINDE

Niels Erik Andersen,  
Nordsjælland, Cypern 23

Bjarne Frandsen, Nordsjælland,  
Cypern 29, 30, 31, 32, 37 og 38 

Sven Aage Knudsen,  
København, Gaza 8 

Poul Erik Nielsen,  
Østjyderne

Side 20  |  Baretten  |  # 07  |  2017 

Oversigten  
omfatter denne  
gang perioden 
 13. oktober –  
 15. december 



Lokalforeningerne
 

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
På Flagdagen lagde vi blomster på Dalum Kir-
kegård i Odense, Fredens Kirkegård i Svend-
borg og på Glamsbjerg Kirkegård. Der var ar-
rangementer i alle kommuner på Fyn.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 18. oktober kl. 19.30 er der klub-
aften i lokalet Svendborgvej 39 i Ullerslev. Vi 
prøver at finde en foredragsholder.

Tirsdag den 24. oktober fejres FN-dagen med 
start kl. 18.30 ved stenen i Ansgar Anlæg, hvor 
vi lægger en buket. Derefter går vi på Dan-
nevirke Soldaterhjem, hvor der overrækkes 
årstegn og medaljer, og der er foredrag samt 
kaffe og brød.

Onsdag den 15. november kl. 19.30 er der igen 
klubaften i lokalet i Ullerslev med æbleskiver 
og gløgg.

Samme dag om aftenen var der møde i 
Bornholms Veteranforum med deltagelse af 
Formand og Næstformand. Der blev givet en 
orientering om Veterancentrets tilbud om 
uddannelse af frivillige. To medarbejdere fra 
Veterancentret stod for denne orientering. 
Herefter var emnet: Skal Bornholm havde 
en veterankoordinator? Det var der enighed 
om. Vi var på forkant med emnet, da vi havde 
haft besøg af formanden for Socialudvalget. 
Vi havde i god tid før politikernes budget-
forhandlinger sendt en skrivelse til samtlige 
politikere, hvor vi uddybede argumenter/be-
grundelser for, at Bornholm skal have en ve-
terankoordinator. Bornholms Veteranforum 
arbejder videre med sagen. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Det næste, der står for døren, er FN-dagen 
den 24. oktober, hvortil alle medlem-
mer vil modtage en indbydelse og pro-
gram.                                                                                                                                                                

Med Veteranhilsen 
Helge Hansen, formand     

            
  

Stiftet 3/10 1969

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

Bornholm

SIDEN SIDST
Vi har haft travlt. I uge 35 var Veteranstøtten 
med syv deltagere fra det ganske land på sin 
årlige tur, Bornholm Rundt på cykel. Under det 
gode motto veteraner støtter veteraner bi-
drog vi med frivillige hjælpere til at gennem-
føre ugens program, der helt sikkert har givet 
deltagerne sved på panden. 

Vi deltog i flagparade ved H.M. Dronningens 
ankomst til Bornholm. 

På Flagdagen var der igen i år deltagelse af 
Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Danmarks 
Veteraner, Bornholm samt øvrige traditions-
bærende foreninger. Under marchturen hørte 
jeg to damer inde på fortovet sige: ”De ser 
sør´me godt ud med de blå baretter.” Jeg blev 
lidt rankere i ryggen. 

Bornholm Rundt på cykel. Bornholm. Flagdagsparade. Bornholm.H.M. Dronningens besøg. Bornholm.

Sven Aage Knudsen,  
København, Gaza 8 

Poul Erik Nielsen,  
Østjyderne
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Jeg vil gerne opfordre alle Kronjyllands med-
lemmer til at deltage i vore mødeaftener. Der 
er plads til mange flere. Også til banko.

I januar 2018 bliver der afholdt nytårsguds-
tjeneste ved Hjemmeværnet, hvor vi deltager 
med fanen. Datoen kommer snarest på hjem-
mesidens kalender.

Den 10. januar får vi besøg af MJ Finn Jensen, 
som er chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Øst-
jylland. Finn har flere udsendelser bag sig, bl. 
a. Balkan og Afghanistan.

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Den 5. og den 19. oktober er der mødedage 
i Bunkeren. 

Den 16. oktober markerer vi Jutlandia-dagen.

Den 24. oktober fejrer vi FN-dagen.

Den 29. oktober har vi Åbent Hus i anledning 
af Kastellets fødselsdag.

Se alle efterårets aktiviteter på hjemmesiden.

MAILADRESSER
Hvis du har en e-mail, men ikke modtager 
mails fra foreningen, kan det være fordi, der 

Dan Gydes grav på Nordre Kirkegård i Randers 
efter at have deltaget i Hjemmeværnets flag-
hejsning på Randers Kaserne, som den stadig 
hedder blandt lokale. Oplevelsen i år var spe-
ciel på den måde, at Dans mor kom, lige da vi 
havde lagt blomsterne på gravstedet, og vi fik 
en snak om det at miste et "barn".

Vi havde en god aften i selskab med Michael 
Simonsen, som er en af vennerne fra Caféen. 
Michael fortalte om, hvordan han som sanitets-
mand i Afghanistan skulle hjælpe børn, som 
var blevet ramt af vejsidebomber og lignende. 
Meget rørende og tankevækkende for de alt for 
få tilhørere, som havde fundet vej til mødet. Ef-
terfølgende fortalte han om de fire år, som er 
fulgt i kølvandet efter hjemsendelsen, hvor han 
har fået konstateret PTSD og ikke har udsigt til 
at genindtræde på arbejdsmarkedet.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Lørdag den 7. oktober er der udflugt til Lan-
gelandsfortet for veteraner med pårørende. 
Vi har fået økonomisk støtte fra 10 mill. kr.-
puljen.

Onsdag den 11. oktober får vi besøg af "KUF-
Mutter" alias Ruth Brik Kristensen, som er 
kendt af ret så mange udsendte. Ruth har væ-
ret med de danske soldater i Irak, Libanon og 
flere gange i Afghanistan og holder foredra-
get: "Kaffe og kage - mellem krudt og kugler".
 
Onsdag den 8. november "underholder" KL 
Heino Kristensen os, og endelig skal året run-
des af med det traditionelle julebanko onsdag 
den 29. november helt efter den velkendte 
recept med gløgg, æbleskiver og masser af 
gevinster til banko og amerikansk lotteri.

Søndag den 26. november holdes Årets 
Banko på Dannevirke Soldaterhjem kl. 19.00. 
Der spilles om 24 ænder, en købmandskurv 
som ekstranummer, og der kan købes kaffe og 
brød i pausen.

Lørdag den 2. december holder vi julefrokost 
kl. 13.00. Stedet er p.t. ikke på plads. Tilmel-
ding ved Jørgen Emdal Larsen på 4083 7365 
senest den 22. november.

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
Randers Kommune har vedtaget en veteran-
strategi bl.a. med fuldtidsansættelse af en 
veterankoordinator. Vi har også sat nogle 
fingeraftryk på strategien. Et glædeligt resul-
tat, som borgmesteren brugte som emne i sin 
tale til veteranerne den 5. september på Råd-
hustorvet. Denne gang et stort arrangement, 
hvor der også blev uddelt "børnemedaljer" til 
veteranernes børn.

Jeg havde tidligere udvirket en avisartikel, 
der slog til lyd for, at vi i Randers burde have 
en mindesten for faldne og sårede vetera-
ner, og Beskæftigelsesudvalget fandt 25.000 
kr. til projektet. Det afstedkom en ny artikel 
i avisen. Også omtale af en sådan mindesten 
indgik i borgmester Claus Oman Jensens tale 
til veteranerne.

På Flagdagen lagde vi igen i år blomster på 
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er en fejl i vores adresseliste. Hvis du derfor 
fremover vil modtage information om aktivi-
teter m.m., bedes du sende en mail til forman-
den med emnet ”Kontrol af e-mail adresse” 
samt anføre dit navn og helst også medlems-
nummer.

ANVENDELSE AF SMS
Vi vil afprøve mulighederne for at anvende 
sms til udvalgte medlemmer om kommende 
aktiviteter. Bemærk, at afsender enten vil 
være formanden eller anført som DVKBH.

Mvh. Carsten

 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
Flagdagen var som sædvanlig et stort tilløbs-
stykke, der startede på Forsvarsmuseet og 
sluttede med parademarch og gudstjeneste. 
Jeg deltog efterfølgende i Rosenparken i 
Aalestrup, hvor Rebild, Mariagerfjord og Vest-
himmerland kommuner havde slået sig sam-
men ved på skift at afholde arrangementet.

Der var tale af MF Søren Gade. Næste år fore-
går arrangementet i Rebild Kommune. Vetera-
nerne bliver personligt inviteret af deres til-
hørskommune, og i år deltog ca. 150 personer 
med pårørende.

Vi lagde traditionen tro blomster på de 7 fald-
ne veteraners grave og en buket på mindemu-
ren på Aalborg Kaserner. Se forsidebilledet.

Vores Euro-stævne er vel overstået med en 
flok glade nordmænd, der drog hjem med en 
tilkendegivelse over for os om et godt arran-
gement. Dog savner vi lidt mere deltagelse af 
vores egne medlemmer og lokalforeningerne 
omkring os. Stævnet er åbent for alle, ikke kun 
for Limfjorden. Euro-stævnet gentages i 2019.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der er foredrag på Flyvestation Aalborg hos 
Flyvevåbnets Soldaterforening, hvor tidligere 
chef OB Karsten Schultz fortæller om sin kar-
riere i Flyvevåbnet. Det bliver i Blå Sal kl. 19.30 
den 17. oktober. Bindende tilmelding til Helge 
Hoff på 52723266 eller hoff@gvdnet.dk senest 
den 8. oktober.

Den 4. oktober og den 1. november er der 
drop in i stuen kl. 19.00.

Den 24. oktober har vi uddeling af fredspris-
medaljer i stuen kl 19.00, og vi serverer et par 
stykker smørrebrød. 

Den 6. december, juleafslutning i stuen kl. 19.00.

Husk tilmelding senest 3 hverdage før til alle 
vores arrangementer. Følg os på hjemmesiden 
og på Facebook med de nyeste opdateringer. 
Der kan dukke nye og spændende ting op.

Med venlig hilsen Ole B. Nørholt

Stiftet 24/10 1983

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

Lolland-Falster & Møn

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vores klubaftener forsætter resten af året 
torsdage i lige uger. Klubaftenen den 30. no-
vember aflyses.

Søndag den 22. oktober fejrer vi vores fød-
selsdag med en brunch kl. 10.00 i lokalerne i 
Tingsted. Tilmelding nødvendig til Benny Han-
sen på 21 18 32 90 senest den 19. oktober.

Fredag den 1. december kl. 18.00 afholdes 
julefrokost i lokalerne i Tingsted. Tilmelding 
til Benny Hansen på 21 18 32 90 senest 27. no-
vember.

Torsdag den 14. december er der glögg og 
æbleskiver.

Søndag den 17. december kl. 15.00 afholdes 
jule-mindearrangement ved vores mindesten 
i Bibliotekshaven i Nykøbing F. Efterfølgende 
er der glögg og æbleskiver.

Med veteranhilsen, Henrik Schjelde, formand

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
Den årlige flagdag blev fejret i de fleste kom-
muner i Midtjylland. Vi deltog med faner på 
Skanderborg Rådhus, i Ebeltoft og i Minde-
parken i Aarhus med efterfølgende reception 
i Café Derby. Vi lagde blomsterhilsner på Veng, 
Tilst, Viby og Vestre kirkegårde.
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Søndag den 17. september deltog vi i den år-
lige Soldaterforeningsskydning ved Ebeltoft 
Marineforening.

Den 22. og 23. september deltog vi i Veteran- 
og Jubilarstævnet i Holstebro.

Lørdag den 30. september startede bow-
lingsæsonen i Ebeltoft Bowlingcenter. Nye 
spillere er meget velkomne. Kontakt Hugo 
Bæk på hugoilse@saxild.dk eller på 26 87 02 11.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 18. oktober kl. 14.00 er der fane-
indvielse i Aarhus Samvirkende Soldaterfor-
eninger, Sødalparken i Brabrand.

Tirsdag den 24. oktober afholdes FN-dagen 
på Rindsholm Kro.

Lørdag den 28. oktober er der bowling i Ham-
mel Bowlingcenter.

Skydesæsonen er startet på Lyseng skyde-
baner. De næste datoer er den 1. og 29. no-
vember, 10. januar, 7. februar og 7. marts. 
Der er plads til flere, kontakt Niels Ole Piil på 
20581373 eller på nopiil13@gmail.com.

Lørdag den 11. november kl. 11.00. Våbenstil-
standsdagen, Rotunden, Mindeparken i Aar-
hus.

Lørdag den 18. november bowles der i Ham-
mel bowlingcenter.

Lørdag den 2. december kl. 11.00. Mindehøjti-
delighed på Skæring Hede.

Onsdag den 6. december. Julebanko på Grim-
højvej 1 i Brabrand.

Fredag den 22. december. Mindehøjtidelig-
hed ved Rindsholm Kro.

Onsdag den 21. februar 2018. Generalforsam-
ling i lokalforening Midtjylland, Grimhøjvej 1.

Oplysninger om de enkelte arrangementer 
findes på vores hjemmeside midtjylland.dan-
marksveteraner.dk  eller vores Facebook side: 
Danmarks Veteraner – Midtjylland, 
 
Med veteranhilsen. 
Palle Stausholm

Stiftet 24/10 1981

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

Midtsjælland

SIDEN SIDST
Den 31. august havde vi den første klubaften 
efter sommerferien, hvor 19 medlemmer var 
mødt til en hyggelig aften, hvor vi nød Leifs 
lækkerier. Formanden gav en kort orientering 
om, hvad der var sket siden sidst. 

Fanekommandoens sommeraktiviteter var 
beskrevet i seneste blad. Det eneste nye var 
deltagelsen den 16. august på Veterancentret i 
Ringsted ved oberst Jette Albinus´ afskedsre-
ception. Vi deltog sammen med Landsfanen, Kø-
benhavn og Nordsjælland og havde en god dag. 

Flagdagen på Kastellet havde deltagelse af Fa-
nekommandoet og 4 medlemmer. En flot pa-

rade med Kronprinsparret, militær præcision i 
lang ventetid, hvor der ikke sker andet, end at 
deltagerne bliver trætte i ben og ryg. 

Senere på dagen lagde vi blomster på 5 grave 
i vort område. I aftenens arrangementer del-
tog vi med 2 mand i Tåstrup, 1 mand i Greve og 
i Køge med 6 medlemmer. En flot mindedag 
for vore mistede veteraner.
 
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 24. oktober fejres FN-dagen på 
Kastellet.

Torsdag den 26. oktober er der møde kl. 19.00 
i Kulturhuset, Møllevej 2 i Borup.

Onsdag den 1. november er der skydning i 
Ejby Hallen kl. 19.00.

Torsdag den 30. november holder vi årets 
sidste medlemsmøde kl 19.00 i Kulturhuset. 

Med venlig hilsen.
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

FORMANDEN HAR ORDET
Veterancaféer åbner mange steder i Dan-
mark for tiden. I Næstved er netop åbnet 
en veterancafé. På Sjælland er der yderli-
gere veterancaféer i Slagelse, Holbæk og 
Vordingborg. Frivilligcenteret i Herlev har 
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aktiviteter, der støtter veteraner i området. 
I Nordsjælland, hvor Livgarden holder til på 
Gothersgade og på Høvelte Kaserne, findes 
der ingen veterancaféer. Danmarks Veteraner 
Nordsjælland vil i den kommende tid arbejde 
med det spørgsmål. Vi har ikke lagt os fast på 
nogen geografisk placering endnu.  Det kan 
jo være, at der skal 2 caféer i Nordsjælland, 
for at området er dækket. Jeg deltog i uge 
38 i et ”veterancafé”-seminar på Flyvestation 
Karup, hvor jeg lærte mere om, hvordan en 
café oprettes, hvilke ressourcer, der kræves, 
og hvordan vi får de kommunale aktører på 
banen. Herefter bringer jeg spørgsmålet op i 
bestyrelsen, og så arbejder vi videre derfra.

MINDEORD
Veteran og medlem af Danmarks Veteraner 
Nordsjælland Niels Erik Andersen er stille 
gået bort efter længere tids sygdom.

Niels Erik blev medlem af De Blå Baret-
ter i 1981 og overflyttet til Nordsjælland i 
1989. Han sad i en årrække i foreningens 
bestyrelse og var ligeledes foreningens 
fanebærer. For sit store arbejde modtog 
Niels Erik DSL fortjensttegn i sølv i 2006 og 
De Blå Baretters Fortjenstmedalje i 2016, 
ligeledes i sølv.  

Niels Erik forrettede tjeneste på Cypern 23 
i 1975, og han blev 70 år.

Æret være hans minde
Gert L. Andersen, formand

    
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 12. oktober og den 6. november kl. 19.00 
er der veteranaften i Jægersprislejren.

Der er bowling den 19. oktober, den 16. no-
vember og torsdag den 14. december kl. 13.45 
i Frederikssund. Tilmelding til Ole Boye på 
30136700 eller obo@kajhusene.dk.

FN-dagen den 24. oktober holdes i Jægers-
prislejren. Tilmelding på hjemmesiden.

Den 13. november og den 4. december sky-
des der i Sigerslevøster Forsamlingshus, Strø-
bjergvej 11 i Sigerslevøster. Har du lyst til at 
prøve, skal du bare komme. Der vil være per-
soner til at vejlede dig.

RESULTATER FRA SKYDNING
Sidsel 195/12 p., Niels Erik 193/5 p., Ib 188/5 p., 
Annette 185/1 p., Thomas 183/3 p. Lise 179 p., 
Bent 178 p., Rune 177 p. og Ulrik 163 p.

Lørdag den 25. november kl. 18.00 er der 
julefrokost i Jægersprislejren. Tilmelding på 
hjemmesiden.

Mandag den 11. december kl. 19.00 er der ju-
leafslutning for skydning i Sigerslevøster For-
samlingshus. Tilmelding på hjemmesiden.

Med Veteran Hilsen
Tommy Harder, lokalredaktør 

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
Flagdagen begyndte med en køretur på 112 km 
rundt til de 4 grave i Nordvests område, hvor 

der bliver lagt en buket som hilsen fra Dan-
marks Veteraner. Erhard Jepsen står for blom-
sterne, og formanden er chauffør og hjælper.

Ellers blev dagen fejret mindst 3 steder i Nord-
vests område. I Holstebro var der parade på 
Dragonkasernen med kranselægning og tale 
ved Regimentschefen. Ved De Blå Baretters 
mindesten på Brogårdsvej blev der også lagt 
en krans, og Borgmesteren talte. Efter ”Altid 
frejdig når du går” gik paraden til Holstebro 
Kirke med mindegudstjeneste og en forfrisk-
ning i Sognehuset. I Herning og Struer blev 
dagen markeret med receptioner på rådhu-
sene. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
FN-dagen den 24. oktober fejres kl. 18.00 på 
Rindsholm Kro i Danske Soldaters Mindelund. 
Der er uddeling af fredsprismedaljer og spis-
ning. Menuen er Krogryde med ris og sveske-
trifli for 118 kr. pr. person + drikkevarer.

Der sluttes med foredrag af Per A. Rasmussen, 
der fortæller om Veteranstøtten, FN-museet 
gennem 25 år og FN-missionen i Mali. Til-
melding til Erhard Jepsen på 2166 8682 eller 
emjepsen@youmail.dk senest den 16. oktober 
eller direkte til viborg@danmarksveteraner.
dk. Ledsagere er meget velkomne. 

Nytårskuren 2018 er planlagt til lørdag den 
20. januar. Sæt X i kalenderen.

Med venlig hilsen.
Klaus Warming

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
Lokalforeningen var repræsenteret i alle tre 
kommuner den 5. september, hvor bl.a. fane-
bæreren med foreningsfanen samt fem andre 
medlemmer deltog i Kalundborg Kommunes 
arrangement. Undertegnede orienterede om 
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lokalforeningen og drog hjem med tre nye 
medlemmer. 

Den 12. september havde vi medlemsmøde 
med stiftende generalforsamling i Veteran-
café Holbæk. Til bestyrelsen blev valgt Thor 
Cuno Larsen, Edgar Thor, Leo Nielsen samt Sø-
ren Juel. Jørgen Sørensen og Carsten Nielsen 
blev valgt som suppleanter.

Den 13. september afholdt vi efterårets første 
skydning med seks deltagere og med rimelige 
resultater.

Vi deltog med Fredes salgsbod bl.a. ved Mør-
køv Kræmmermarked og i Vordingborg.

Thor og Søren deltog i veterancafé-seminar 
på Flyvestation Karup. 

Nils Ulrik og undertegnede deltog i Formands-
mødet i Holstebro.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
På lokalforeningens fødselsdag den 24. ok-
tober regner vi med at holde indvielse af de 
nye lokaler samt Veterancaféen. Både Frede 
og Thor forventer at være klar til denne dato.

Den aflyste skydning den 20. september er 
flyttet til den 25. oktober, og det annoncere-
de medlemsmøde den 13. november er flyttet 
til den 14. november på grund af vælgermø-
der i forbindelse med kommunalvalget.

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
Den 12. august tog vi forskud på fejringen af 
vores 45 års dag i december med Åbent Hus 
på Marvede Gl. Skole, hvor vi startede med 
formiddagskaffe til de fremmødte. Læs om de 
mange aktiviteter med bl.a. opvisning i nær-
kampsteknik, All American Cruisers, modelfly-
veklubben ”Falken”, Aversi Faldskærmsklub, 
Næstved Politihundeforening og Gardehusar-
regimentets Veteran Panser- og Køretøjsfor-
ening på hjemmesiden. Alle disse aktiviteter 
tiltrak lidt over 100 gæster, som både var kom-
met for at se de forskellige ting, men også for 
et gensyn med den skole, de havde gået på 
engang. Dagen sluttede med grill og hyggeligt 
samvær samt musik og dans for de tilmeldte 
medlemmer og pårørende. Stor tak til alle, 
som fik hele arrangementet gennemført.

Den 26. august deltog vi på FLS Korsør. Per, 
Jan D. og Christian var foreningens repræsen-
tanter, der synliggjorde foreningens virke her-
hjemme og fortalte om FN-missioner. Stand en 
var velbesøgt, men Jan var nok den, der fik 
størst opmærksomhed fra det meget unge 
publikum. Hele dagen var der kø ved uddan-
nelse til ”helikopterpilot”. I alt 7.200 gæster 
deltog ved demonstration af materiel, sejlture 
på Storebælt, fremvisning af materiel fra Si-
rius og meget andet.
  

Den 2. september deltog vi sammen med 57 
andre foreninger ved Foreningernes Dag i 
Rådmandshaven i Næstved. Det var ualminde-
ligt godt vejr, og der var mange besøgende.

Den 4. september deltog vi med fanen ved 
starten af ”Baton Run” i Slagelse. Der var 
kranselægning på Gardehusarkasernen ved 
mindesmærket for faldne husarer i internatio-
nal tjeneste med deltagelse af Regimentschef-
en og borgmesteren i Slagelse. Løbet gik over 
Næstved til København med stop i Næstved 
ved stenen for ”Danmarks Udsendte”, hvor 
borgmesteren i Næstved var til stede. Efter 
at der var lagt blomster, var lokalforeningen 
vært ved en forfriskning til deltagerne, inden 
næste etape blev sat i gang. 

Den 5. september var kommunen vært ved 
en reception for de ca. 80 fremmødte vete-
raner og pårørende i Byrådssalen. Der blev 
holdt tale af borgmesteren, og ca. 17.30 gik 
alle til Grønnegades Kaserne, hvortil stenen 
for Danmarks Udsendte nu er flyttet. Her var 
deltagelse fra Sydsjællandske Soldaterfor-
eninger, Forsvarsbrødrene i Fuglebjerg samt 
Hjemmeværnet. Der var 9 faner ved stenen 
med tale af borgmester Carsten Rasmussen. 
Efter talen spillede hjemmeværnsorkeste-
ret ”I Danmark er jeg født”, og der blev lagt 
blomster af borgmesteren og Hjemmeværnet, 
afsluttet med ”Der er et yndigt land”. Paraden 
marcherede til gudstjeneste ved sognepræst 
Søren Fahnøe i Sct. Mortens Kirke, hvorefter 
Sydsjællandske Soldaterforeninger var vært 
ved smørrebrød og kammeratligt samvær.

Den 17. september deltog Formanden og Næst-
formanden i pokalskydning med Sydsjæl-
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landske Soldaterforeninger. Vi havde ikke de 
store forventninger, men det lykkedes med 
kun 2 mand at hjembringe 3 pokaler. Bedste 
riffelskytte, Flemming Qvotrup. Bedste skytte 
på riffel og pistol sammenlagt, Flemming 
Qvotrup, og bedste skytte på riffel-, pistol- og 
duel-skydning sammenlagt, Knud Lund.

Den 17. september deltog vi i Foreningernes 
dag i Haslev med udstilling præsenteret af Per 
Kornerup og Jan Dokkedal. Mange spurgte, 
hvem og hvad vi var, så det var godt at kunne 
fortælle om foreningen og dens virke. Vi fik 
også et par nye medlemmer.

Den 18. september lagde vi på Vordingborg 
Kaserne blomster på vegne af Danmarks Ve-
teraner ved mindetavlen for sergent Claus 
Gamborg, konstabel Michael Madsen og kon-
stabel Robin Bargholz, som faldt i tjenesten i 
Kroatien i 1995. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 15. oktober gennemføres De Blå Baret-
ters March fra Hjemmeværnsgården, Skytte-
marksvej 200 i Næstved. Der er ruter på hen-
holdsvis 5, 10, og 20 km. Starten sker kl. 09.00 
for alle ruter og slutter for 5 og 10 km kl. 12.00. 
For 20 km er sidste starttidspunkt kl. 11.00. 
Startgebyr inkl. IVV stempel er 20 kr. Ønsker 
man også et diplom, er prisen 40 kr. Der er 
rastepladser på passende steder på ruterne. 
Tag familie og venner med og få en hyggelig 
dag i terrænet omkring Næstved.

Den 24. oktober fejrer vi FN-dagen på Marve-
de Gl. Skole. Se programmet på hjemmesiden.
Foreningen er vært ved et lille arrangement. 
Bindende tilmelding senest torsdag den 15. 

oktober til kasserer Jan Koziol på 2291 4949/
kasserer@fns-naestved.dk eller til formanden 
på 4079 2895/formand@fns-naestved.dk. Du 
er velkommen til at tage familie og venner 
med. Påklædning er uniform eller civil med 
dekorationer anlagt. Gerne blå baret.                                                   

Søndag den 3. december er der adventskon-
cert/Grønnegade klokken 14.00.

Lørdag den 9. december holder vi julefro-
kost/julebanko på Marvede Gl. Skole.

BRUG DIT VETERANKORT LOKALT
Nu kan veterankortet bruges lokalt. Vores 
medlem Mogens Birch-Larsen er en meget 
ihærdig mand, og han har kontakt til foreløbig 
8 forretninger, firmaer og foreninger i Næst-
ved og omegn, som vil støtte med rabatter til 
Veteraner med Veterankort. Du kan finde dem 
på hjemmesiden under ”Supportere”. Kender 
du nogen i dit lokalområde, som er villige til 
det samme, så kontakt os, og vi tager kontakt 
til de pågældende.

Der er medlems- og veteranaften den 1. ons-
dag i måneden fra 19.00 til 22.00, hvor vi hyg-
ger os med gode historier og måske en lille en 
til halsen. Kassereren giver en kop kaffe/the 
og lidt brød til.

Formanden.

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
En herlig dagstur til Tirpitz og krondyr-områ-
det i Oksbøl afsluttende med grill.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdage og torsdage kl. 17.30 er der løbetur 
for alle med start fra Beredskabsstationen, 
Vibevej 18 i Esbjerg Ø. Bare mød op.

FN-dagen den 24. oktober fejres på Varde Ka-
serne. Vi mødes ved Hovedvagten kl. 11.45. Ma-
den koster 100 kr., som betales ved tilmelding. 
Af hensyn til vagten på kasernen er tilmelding 
til finnfalck@hotmail.com senest den 19. okto-
ber nødvendig.

Søndag den 12. november kl. 10.45 "Time to 
Remember" i Gravlunden, Gravlundvej i Es-
bjerg V med fanerne.

Samme dag kl. 17.00 markerer Zions Kirke, Ny-
gårdsvej 103 i Esbjerg "Time to Remember”. 
Storbritannien indførte som det første land 
denne mindedag for alle faldne og omkomne 
under krigen 1914-1918 og i de efterfølgende 
krige.  Der bliver en kort gudstjeneste, fælles-
spisning (skipperlabskovs for 25 kr.) og efter-
følgende foredrag: "I mellem Esbjerg og Fanø 
– og videre ud i verden”. Gudstjenesten og 
foredraget er ved tidligere biskop Søren Lod-
berg Hvas, Aalborg. Arrangementet forventes 
afsluttet inden kl. 20.00. 

På udflugt. Sydvestjylland.
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Vi har fået ny hjemmeside: ”Danmarks vete-
raner Trekantområdet”: http://sydoestjylland.
danmarksveteraner.dk/wordpress/ – tjek den 
ud. Her finder du vedtægter, foreningens hi-
storie, aktiviteter, nyheder m.m. Skulle du 
have problemer, så kontakt vores webmaster 
Ole på 2062 6794 – han er en ”knag” til det. 

Pfv. Lars

Pfv. Lars 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
Formanden har deltaget i det årlige For-
mandsmøde, og vi har startet med vores 
torsdagsmøder. Desværre kommer der ikke så 
mange, selv om vi har nogle hyggelige timer 
med snak om dit og dat samt film fra Cypern, 
Gaza og Kosovo. 

Vi har deltaget med fanerne både i Haderslev, 
Tønder, Aabenraa og Sønderborg i forbindelse 
med Flagdagen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 24. oktober er det FNs fødselsdag, og det 
fejrer vi ved at lægge blomster ved mindeste-
nen ved Rådhuspladsen i Sønderborg kl. 10.00. 
Derefter mødes vi til brunch hos Ib René Cairo 
kl. ca. 10.30. Til brunchen kræves tilmelding til 
Egon Bak på 2651 2615 senest den 19. oktober. 
Det koster 129 kr. pr. person. Der bliver tildelt 
Nobels Fredsprismedalje ved denne lejlighed.

Vi har klubmøde den tredje torsdag i hver 
måned kl. 19.00. Næste gang er den 19. okto-
ber i Barak 15 i Frøslevlejren med film.

Vi er færdige med Landsskydningen. Det næ-
ste bliver juleskydningen i Svenstrup Skytte-
forening den 12. november kl. 13.00 med kaffe 
og æbleskiver. Alle er velkomne, også børn. 
Alle under 14 år får en godtepose. Tilmelding 
til Egon senest tirsdag den 8. november på 
2651 2615 eller egonbakgaza@gmail.com

Juleafslutningen bliver den 7. december kl. 
18.00 i Søgårdlejrens kantine med spisning. 
Menuen er 2 stk. med sild, derefter kamsteg 
med tilbehør, kaffe og småkager for 75 kr. pr. 
deltager. Efter middagen bliver der uddelt me-
daljer og årstegn, og derefter spiller vi lotto 
om mange fine præmier. Husk at medbringe 
en lille præmie til sidegevinst til ca. 30-40 kr. 
pr. husstand. Bindende tilmelding til Bjarne på 
3040 6527/2565 6527 eller bilorenz@bbsyd.dk, 
absolut senest den 17. november.

På bestyrelsen vegne.
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 har haft en dejlig tur til Fregatten Jylland 
og derefter Ree Park med 13 deltagere. Vi hav-
de morgenkaffe og madpakker med hjemme-
fra, vejret var med os, og det var spændende 
at se det stolte, gamle skib og lære om dets 

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
FN-dagen tirsdag den 24. oktober starter vi 
med flaghejsning ved Regionskontoret i Vejle 
kl. 09.00, hvor vi lægger en buket. Herefter 
går turen til Trinitatis Kirkegård i Fredericia, 
hvor Forsvarsbrødrene lægger en krans kl. 
10.00. Efterfølgende går vi om foran Bülows 
Kaserne, hvor vi lægger en buket ved stelen. 
Formiddagen afsluttes på KFUM’s soldater-
hjem med brunch. 

Om aftenen mødes vi i officersmessen på Ryes 
Kaserne kl. 18.00, hvor pensioneret SSG Bo 
Axel Lundgren fortæller om at være Frimurer. 
Efterfølgende er der biksemad for 75 kr. Til-
melding til Orla på 2660 7050 senest mandag 
den 16. oktober – eller på vores hjemmeside. 

Tirsdag den 7. november er der bowling i 
Vejle fra 18.00 til 19.00 med efterfølgende 
spisning i restauranten. Pris for én times bow-
ling, sko og spisning er 100 kr. Tilmelding og 
evt. spørgsmål til Orla på 2660 7050 senest 
søndag den 29. oktober – alternativt på vores 
hjemmeside. Vi starter, som vi plejer, kl. 17.45. 

Tirsdag den 5. december holder vi julefrokost 
i officersmessen på Ryes Kaserne kl. 18.30. 
Pris 75 kr. og tilmelding og evt. spørgsmål 
til Orla på 2660 7050 senest søndag den 26. 
november – alternativt på vores hjemmeside.
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historie og derefter gå på opdagelse og safari 
blandt vilde dyr fra hele verden.

Flagdagen startede i Nykøbing med parade og 
march gennem byen til kirken, hvor der var 
gudstjeneste. Marchen fortsatte til Det gamle 
Rådhus med kommunen som vært. Formand 
Maria (bosiddende på Mors) overrakte Dan-
marks Veteraners Fortjenestmedalje i bronze 
til borgmesteren som repræsentant for kom-
munen for at holde flagdag, for at tage initia-
tiv til en veterancafé på Mors og for velvilje 
over for veteraner på Mors. Vi havde 4 faner 
med til arrangementet.

Turen gik videre til Skive, hvor der var min-
dehøjtidelighed for faldne soldater og der-
efter frokost for inviterede. I Skive Kirke var 
der gudstjeneste, inden marchen fortsatte 
gennem byen til Posttorvet, hvor der var pa-
rade og reception. Der var fornemt besøg af 
H.K.H. Prins Joachim, H.K.H. Prinsesse Marie, 
integrationsminister Inger Støjberg og MF Kri-
stian Phil Lorentzen. Om aftenen ved det lo-
kale arrangement overrakte kasserer Jørgen 
(bosiddende i Salling) Danmarks Veteraners 
Fortjenestmedalje i bronze til borgmesteren 
som repræsentant for kommunen, for stort 
engagement omkring Flagdag, Veterancafé og 
for nu at have ansat en veterankoordinator. Vi 
havde 3 faner med i Skive.

Dagens sidste arrangement var i Thisted med 
march igennem byen og parade på Storetorv 
med hovedtaler Charlotte Wetche. Her over-
rakte Næstformand Niels (bosiddende i Thy) 
Danmarks Veteraners Fortjenestmedalje i 
bronze til borgmesteren som repræsentant 
for kommunen, for at holde en flot Flagdag 

samt for støtte til, at der kommer et aktivi-
tetscenter for veteraner i Vestervig, og for 
stor velvilje over for veteranerne. Vi havde 3 
faner med i Thisted.

Formanden deltog i alle 3 arrangementer. Ve-
teran er noget, man er for livet, så de, der var 
forhindret i at deltage i et af årets arrange-
menter, håber vi kan deltage et andet år og 
opleve den hyldest og anerkendelse, som ve-
teranerne fortjent får på denne dag.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
FN-dagen fejres den 24. oktober kl 19.00 i 
Tødsø med foredrag af Næstformanden i lo-
kalerne på hjørnet af Kirkevej og Gl. Landevej. 
Der er kaffe med i arrangementet, og der kan 
købes øl og vand. Gratis for medlemmer og 20 
kr. for ikke-medlemmer.

Bowling og brunch i anledning af 20 året for 
foreningens stiftelse den 5. november. 

Se yderligere info på facebook eller på hjem-
mesiden.

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
25 morgenfriske veteraner og pårørende del-
tog i turen til Ebeltoft med besøg på Fregatten 
Jylland. 8 personer valgte Glasmuseet i stedet 
for fregatten. 

Efter rundvisning og museumsbesøg stod vo-
res guide Ole klar til turen rundt i National-
park Mols Bjerge og Helgenæs, hvor vi fik et 
godt overblik over området. Der var et kort 
ophold ved Sletterhage Fyr, hvor vi kunne 
nyde det gode vejr og en is.

Marineforeningen stod klar med frokost i 
deres flotte lokaler på havnen. En stor tak til 
Lars og de øvrige fra Marineforeningen for en 
god frokost og en hyggelig eftermiddag.

Læs mere om turen på hjemmesiden.

FLAGDAGEN
Vi hjalp Ikast-Brande Kommune, der for første 
gang fejrede Flagdagen, hvor vi stillede med 
tre faner: Dannebrog, Nato og FN. Borgmester 
Carsten Kissmeyer holdt tale, der var fælles-
sang og tale ved feltpræst Jesper Peter Gar-
ner. Faneholdet fik efterfølgende stor ros for 
deres professionelle håndtering af opgaven.

De syv veteraner på faneholdet var: Ejgild T. 
Andersen, Niels Anton Nielsen, Jens Ole Ber-
telsen, Eigil D. Andersen, Erik Klausen, Jens 
Hougaard og Niels Jørgen Berthelsen.

I Viborg blev Flagdagen markeret for 9. gang. 
Viborg Kommune, der er én af de kommuner, 
der har flest veteraner, støttede arrangemen-
tet med flagudsmykning og udsendelse af 
invitation til alle veteraner i kommunen. Om 
aftenen var der gudstjeneste i Viborg Dom-
kirke med ungdomspræst Trine Hostrup. Ar-
rangementet fortsatte på Margretheplænen, 
hvor årets taler var seniorsergent Tina B. 
Kristensen fra Trænregimentet i Aalborg, der 
selv er veteran med seks udsendelser til Bos-
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nien, Irak og Afghanistan. Som afslutning var 
der en uformel reception i Sognegården, hvor 
de fremmødte veteraner fik mulighed for at 
tale med gamle kolleger.

KOMMENDE AKTIVITETER
Tirsdag den 24. oktober kl. 18.00 fejres FN-
dagen på Rindsholm Kro. Vi starter i Danske 
Soldaters Mindelund, hvorefter vi går ind på 
kroen, hvor der er uddeling af FN-fredspris-
medaljer. Menuen er i år Krogryde med ris og 
svesketrifli for 118 kr. pr. person. Drikkevarer 
er for egen regning. Der sluttes med foredrag 
ved formand for FN-museet, Per Amnitzbøl 
Rasmussen, der fortæller om Veteranstøtten, 
FN-museet gennem 25 år og om FN-mission-
en i Mali. Vi inviterer de øvrige medlemmer 
af ERFA gruppen med påhæng til at deltage 
denne aften. Tilmelding til Erik Klausen på 
86625828/erk@webspeed.dk eller til Ingerlise 
Klaris på 21490055/klaris@webspeed.dk se-
nest den 17. oktober.

Tirsdag den 14. november kl. 19.00 er der 
bowling med spisning i Viborg Bowling Center, 
Tingvej 2 i Viborg. Mød op i god tid, da der skal 
udleveres sko, vælges kugle og sættes hold. 
Efter 1 times bowling er der spisning og mulig-
hed for  hyggeligt samvær til kl. 22.00. Det er 
ikke en betingelse, at man bowler for at være 
med. Tilmelding til Anders Nielsen på 6177  
4074 eller til Ingerlise Klaris på 2149  0055 se-
nest den 4. november. Der bliver lavet mad ef-
ter antallet af tilmeldte, og der betales for de 
bestilte kuverter, så tilmeldingen er bindende.

Tirsdag den 6. december holder vi juleafslut-
ning med banko og amerikansk lotteri kl. 19.00 
i Hjemmeværnscentret, Livøvej 6 i Viborg. Der 

serveres 3 stk. smørrebrød pr. person, hvortil 
kan købes øl og vand til de sædvanlige billige 
priser. Senere serveres kaffe og kage. Når vi 
er mætte og har samlet kræfter, afholdes det 
årlige bankospil og amerikansk lotteri med 
gode gevinster. 

Hvis nogle har lyst til at sponsorere en ge-
vinst, vil vi meget gerne høre om dette ved 
tilmeldingen, som er senest den 22. november 
til Niels Stevn på 86 22 84 32 eller til Ingerlise 
Klaris på 21 49 00 55.

Fredag den 22. december kl. 11.00 er der kran-
selægning i Mindelunden ved Rindsholm Kro. 
Efter at have lagt kranse går vi ind på kroen 
og får en kop kaffe og kroens fantastiske 
hjemmebagte kringle. Der er kammeratligt 
samvær, inden vi slutter med at ønske hinan-
den glædelig jul. Tilmelding til Erik Klausen på 
86625828 eller til Ingerlise Klaris på 21490055 
eller klaris@webspeed.dk senest den 15. de-
cember.

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
På Flagdagen var der flaghejsning ved monu-
mentet på havnen. Der var mange fremmødte, 
og efter kranselægning holdt borgmester Pe-
ter Sørensen en fin tale, hvor han omtalte den 
store indsats, der er gjort i gennem mange år. 

Veteranerne fortjener, at vi markerer denne 
dag for Danmarks udsendte. Borgmesteren in-
viterede alle fremmødte til kaffe og rundstyk-
ker på Rådhuset. Da flaget var taget ned, sam-
ledes vi på Marinestuen til boller og pålæg. 

VETERANCAFÉENS JUBILÆUM
Det er nu et år siden, caféen blev indviet, og 
dagen blev markeret med en reception. Der 
var besøg af Landsformanden Niels Hartvig 
Andersen, Torben Engholm fra Danmarks-
samfundet og borgmester Peter Sørensen. 
Danmarkssamfundet overrakte caféen en ny, 
flot fane, og Torben Engholm sagde ved over-
rækkelsen, at det nu var caféens fane, og at 
den skulle bruges med ære og respekt, for 
som han sagde ”Vid det er en ære, Dannebrog 
at bære”. 

Derefter holdt borgmesteren tale, hvor han 
udtrykte sin store glæde ved, som ikke mi-
litærmand, at få lov til at indvie en ny fane. 
Han fremhævede det flotte arbejde med 
etablering af caféen og udtrykte velvillighed 
fra byen og ønskede held og lykke fremover. 
Landsformanden kom i sin tale ind på den 
store indsats, der bliver gjort i Danmark for at 
tage sig godt af hjemvendte soldater, hvoraf 
nogle har sår på legeme eller sjæl. Også han 
ønskede held og lykke fremover, lovede støtte 
fra Landsforeningen og overbragte en hilsen 
fra MF. Henrik Dam Kristensen. Næstformand 
Søren Jeppesen takkede på caféens vegne de 
fremmødte og inviterede på grillmad og kaffe. 
    
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 24. oktober fejres FN-dagen med 
foredrag på Hjemmeværnscenteret kl. 19.00. 
Tilmelding til bestyrelsen senest en uge før. 
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Kom til en interessant aften med en kendt 
foredragsholder og bliv klogere på et aktuelt 
emne.

Fredag den 1. december er der julebanko. Vi 
sætter som sædvanlig alle sejl til, for at det 
skal blive en god aften, som det plejer. Præ-
mier modtages gerne og med tak.

VÆRD AT VIDE
Klubmøde den 2. lørdag i måneden fra kl. 
12.00 til 16.00 i Veterancaféen, Allégade 16 i 
Horsens.  Bemærk det nye sted.

Hold øje med indkommende mails og med 
hjemmesiden.

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

BESØGSTALLET
Nu hvor sæsonen er gået ind i sin efterårs-
fase, kan vi se, at årets besøgstal kommer til 

at ligge omkring de 17.000 gæster, et godt og 
stabilt besøgstal, som vi kan være stolte af.

SÆSON 2018
Benthe Rolin arbejder på kustodeplanen for 
2018. Skulle der sidde nogle friske veteraner, 
som gerne vil prøve at være kustoder, er også 
I velkomne. Planen vil rumme plads til de af 
jer, der vil prøve et par dage og måske i frem-
tiden have jeres egen uge.

MUSEUMSÅRET 2017
Det er for tidligt at gøre status for i år, men 
vi kan allerede nu sige, at økonomien hænger 
sammen, og vi kan se tilbage på et kanon jubi-
læum, der har gjort FN-museet ære viden om.

MALI 
Da vi afventer Frøslevlejrens fremtidige ind-
retning, har vi ikke de helt store planer for 
fornyelser. Men der bliver en ny Mali-udstilling 
til åbningen af sæson 2018, hvor vi har en del 
sjældne effekter fra missionen og er lovet 
flere. Den bliver etableret i jeep-rummet med 
flere af de andre FN-missioner.

FREMTIDENS FRØSLEV
På det netop afholdte brugermøde i lejren 
kom der flere gode nyheder. Dels er det længe 
ønskede brune turistskilt på motorvejen ved 
at være en realitet. Dels arbejdes der kon-
struktivt på at lade Barak 46 blive. Der kan 
måske laves flere brandsikrende tiltag, så den 
kan blive stående, og vi dermed kan blive bo-
ende. Der bliver gjort status om lejrens frem-
tid sidst på året – så ved vi, hvor vi står!

KØBENHAVNS KULTURNAT
Mød FN-museet på Livgardens Kaserne i 

Gothersgade til Kulturnatten. Her plejer at 
komme over 11.000 gæster på seks timer. Der 
bliver tattoo, opvisninger og militærhistoriske 
køretøjer og mulighed for at besøge Livgar-
dens Historiske Samling. Et besøg værd.

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
Husk julefrokosten torsdag den 7. decem-
ber kl. 12.30 på Soldaterhjemmet Dannevirke, 
Søndre Boulevard 15 i Odense.

Nærmere oplysninger tilgår alle medlemmer 
af værnspræsternes lokalforening.

Wilhelm Værge, formand

Formand: Ottar i Funningsstovu

Færøernes Veteraner

Formand: Bjarne Berner
Tlf. 30 45 94 05 | social@80608030

Danmarks Veteraners  
Motorcykel Klub

Særlige aktiviteter
24. oktober  FN-dagen, Mindehøjtideligheder på Kastellet, ved Rindsholm Kro,  

på Bornholm og i Oksbøl samt andre lokalforeninger

26. november Hovedbestyrelsesmøde, Odense

29. - 30. november Kursus, Frøslev

6. december Veterancentrets julegudstjeneste, Ringsted

22. december    Mindehøjtideligheder på Kastellet, ved Rindsholm Kro,  
på Bornholm og i Oksbøl
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DANMARKS VETERANER
Ændringer vedr. abonnement:
Kontakt Mads Tonsgaard
Faarupparken 1 
7900 Nykøbing Mors 
Mobil: 31 11 17 89
kartotek@danmarksveteraner.dk

UDGAVE DEADLINE PÅ HJEMMESIDEN OMDELING

8 (2017) 20.11.17 01.12.17 15.12.17

1 (2018) 30.12.17 12.01.18 Uge 4

2 20.02.18 02.03.18 Uge 12

3 15.03.18 23.03.18 Uge 15

4 20.04.18 26.04.18 Uge 20

5 29.05.18 08.06.18  Uge 25

6 15.08.18 24.08.18 Uge 36

7 20.09.18 28.09.18 Uge 42

8 20.11.18 30.11.18          Uge 50/51
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