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NYTÅRSHILSNER
Jeg vil hermed med ære og stolthed videre-
bringe vores protektor H. K. H. Prins Joachims 
meget venlige jule- og nytårshilsen til alle i 
Danmarks Veteraner. Jeg håber, at vi også i 
2018 kan leve op til vores protektors forvent-
ninger og kan levere varen, ikke mindst i f.m. 
arrangementer, hvor H.K.H. Prinsen vil beære 
os med sin tilstedeværelse. 

Ved Nytårskuren på Christiansborg Slot den  
4. januar havde jeg den store fornøjelse 

og ære at kunne overbringe H. M. 
Dronningen og hele den konge-

lige familie Danmarks Vete-
raners varme ønsker for 

et godt og lykkebringende nytår. Det var en 
smilende og veloplagt Dronning, som modtog 
vore hilsener.

GODT SAMARBEJDE
Ét af de mange tegn på, at vi har et godt sam-
arbejdsklima og mange venner i veteranver-
denen, er de mange dejlige og positive jule- 
og nytårshilsener, som jeg har modtaget til 
Landsforeningen. De er hermed videregivet til 
Jer medlemmer, som jo er dem, der i kød og 
blod og aktiviteter lokalt udmønter det gode 
samarbejde til gavn for veteranerne og deres 
pårørende.

FORSVARSFORLIG
Forsvarsforliget er endnu ikke indgået, men 
puljerne fra Veterancenteret til veteranarbej-
det i 2018 er nu frigivet. Der er to mio. kr. til 
fordeling og en særlig pulje til ferielejre for 
veteraner med børn. Ansøgningsskemaer m.v. 
er allerede tilsendt lokalforeningsformæn-
dene. Ansøgningsfristen er 1. marts, og alle 
ansøgningerne skal gå via Næstformanden.
Jeg håber, at vi på baggrund af vores hidti-
dige gode resultater som minimum bliver 
tildelt samme midler via Finansloven, som vi 
fik i 2017.
 
Hvis vi skal blive bedre til at hjælpe de heldig-
vis meget få veteraner, der har brug for sær-
lig hjælp, bliver vi nødt til at skaffe flere mid-
ler til veteranarbejdet på den ene eller anden 
måde. At hæve medlemskontingentet ses ikke 

som en brugbar mulighed. Derfor arbejder 
Hovedbestyrelsen på andre muligheder for at 
tilføre Landsforeningen flere midler. 

PRØV NOGET NYT
Jeg og næstformanden deltog i Folk og Sik-
kerheds Nytårsgudstjeneste på Kastellet den 
7. januar, hvor vi også stillede med fire flotte 
faner, så der i alt var 12 faner. Det var et flot og 
værdigt syn og også et godt tegn på samarbej-
de med Danske Soldater- og Marineforening-
er og Danske Soldaterforeningers Landsråd, 
som stillede de øvrige faner. Arrangementet 
blev indledt med en smuk gudstjeneste i  
Kastelskirken med prædiken af Hærprovsten. 
Vi kunne overveje at starte vores store ar-
rangementer på UN Peacekeepers Day den 29. 
maj og vores 50 års Jubilæum den 26. oktober 
på samme måde. 

Efter gudstjenesten var der kranselægning 
ved Monumentet og efterfølgende recep-
tion med tale af Chefen for Veterancenteret, 
oberst Susanne Lund. Tak til Folk og Sikkerhed 
for et godt arrangement, hvor jeg lærte nye 
måder at gennemføre et arrangement på. 

Læs mere om Folk og Sikkerhed på deres 
hjemmeside: https://folkogsikkerhed.dk

Jeg kan kun opfordre alle til i det nye år at 
prøve noget nyt ved at være aktive i andres 
aktiviteter og åbent invitere andre og nye til 
vores aktiviteter.
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LEDER FORTSAT

FLOT TILBUD
Læs på side 19 om samarbejdet med Teater SOLARIS og Hærens 
Officersskole, der i år fejrer 150 års jubilæum. Gør jer selv den 
tjeneste at prøve noget nyt og deltag. Vi ses.

SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE
Vi har holdt årets første møde med Veterancenteret, hvor vi af-
talte yderligere møder for at effektivisere vores i forvejen gode 
samarbejde. Der er kommet nye kræfter til, og der er udviklet nye 
idéer og tiltag til bl. a. at samarbejde med kommunerne på. 

Det er jo kommunerne, der ”ejer” veteranerne og deres pårøren-
de, hvorfor det giver god mening for os i lokalområdet at hjælpe 
og samarbejde med kommunens gode folk, ikke mindst veteran-
koordinatorerne. Vi skal vide, til hvem og hvor i kommunen, vi 
skal få kontakt, hvis/når vi møder en veteran eller en pårørende, 
som trænger til hjælp. Gerne i et samarbejde med Veterancentret.

LOKALT SAMARBEJDE
For at få den største berøringsflade i lokalområdet skal jeg igen 
opfordre til samarbejde derude. Jeg er utrolig glad for, at flere og 
flere medlemmer af bestyrelserne i lokalforeningerne involverer 
sig kraftigt i samarbejdet med eller i oprettelse af veterancaféer 
i kommunerne. Jeg tror på, at det kan være én af vejene til at få 
nyt og ungt blod ind i lokalforeningerne. 

Og ikke mindst nye ideer til, hvordan man kan få nogle gode, nye 
og anderledes arrangementer stablet på benene. Vi ”gamle” kan 
det der med parader og arrangementer, og de unge og nye har 
måske idéerne og friske kræfter til andre aktiviteter. 

Prøv det – inden det er for sent. Hovedbestyrelsen hjælper gerne 
med gode råd, hvis det ønskes. Se dette i relation til indlægget om 
julefrokosten i Næstved og Omegn på side 16.

GODT NYTÅR
I ønskes god vind derude. Jeg glæder mig til at se og høre om 
resultaterne.

Danmarks Veteraners Mindedag, Kastellet.
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TEKST: ERIK PETERSEN, FOTOS: VIBEKE OLIEL

En fin tradition
Den 22. december gennemførtes for 3. gang Danmarks Veteraners Min-
dedag, som herefter med rette kan kaldes en tradition. Den blev fejret 
i Oksbøllejren, på Rindsholm Kro, på Bornholm og på Kastellet i Køben-
havn, der dannede en smuk ramme om det største af arrangementerne.

I det fine vejr var der et flot fremmøde af fa-
ner. FN-fanen, OSCE-fanen og NATO-fanen va-
jede side om side med Danmarks Veteraners 
Landsfane Øst og lokalforeningsfaner fra Kø-
benhavn, Nordsjælland og Midtsjælland.

Først blev der lagt en buket fra Danmarks 
Veteraner og Veteranstøtten ved De Blå Ba-
retters Mindesten fra 2003, hvorefter fane-
borgen tog opstilling ved Monumentet for 
Danmarks Internationale Indsats siden 1948.

Her modtog kommandanten i Kastellet,  
major Allan K. Petersen, og Landsformand 
Niels Hartvig Andersen årets gæstetaler, 
stabschef ved Hjemmeværnskommandoen, 
brigadegeneral Jette Albinus, tidligere chef 
for Veterancentret, der efter at have hilst de 
fremmødte faner og veteraner lagde Hjem-
meværnets krans ved Mindemuren ved siden 
af kransen fra Danmarks Veteraner og Vete-
ranstøtten.

Blandt veteranerne sås bl.a. chefen for Hæ-
rens Officersskole, oberst Nicolas Veicherts, 
der også er suppleant i Danmarks Veteraners 
Hovedbestyrelse, sammen med to kadetter 
fra Officersskolen, der bare dagen før havde 
modtaget deres udnævnelse til løjtnanter – 
en fin måde at starte en officerskarriere på.

I den efterfølgende tale til veteranerne un-
derstregede brigadegeneralen værdien af 
det arbejde, Danmarks Veteraner og Vete-
ranstøtten udfører til gavn for både vetera-
ner og pårørende – ikke mindst de veteraner, 
der lider af eftervirkninger fra deres udsen-
delser. 

Jette Albinus takkede for indsatsen i de 
mange fora, hvor veteraners og pårørendes 
forhold drøftes, i bestræbelserne på at finde 
de mest hensigtsmæssige løsninger på de 
problemer, en del veteraner kæmper med.

”Men vi skal ikke glemme, at det er en min-
dre del af veteranerne, der efterfølgende får 
problemer. Langt de fleste – mere end 90 % - 
kommer styrkede hjem efter endt mission og 
udgør en vigtig ressource både for Forsvaret 
og for det civile samfund”, sagde brigadege-
neralen.    

Mindedagen afsluttedes med en mindre re-
ception i Lokalforening Københavns lokaler i 
Bunkeren, hvor der var lejlighed til at ønske 
hinanden glædelig jul og godt nytår.

Et på alle måder meget smukt og værdigt ar-
rangement.   

Brigadegeneral Jette Albinus taler til 
de fremmødte veteraner og pårørende.

Ved De Blå Baretters Mindesten.

Kastellet
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Oksbøl
Ved mindesmærket i Oksbøl-lejren deltog en 
lille skare i Danmarks Veteraners Mindedag.

Formanden for Danmarks Veteraners lokal-
forening Sydvestjylland, Brian Ethelberg, 
lagde en krans ved mindestenen, og der blev 
holdt 1 minuts stilhed for at mindes de faldne 
veteraner.

Efter den lille ceremoni ønskede deltagerne 
hinanden glædelig jul og godt nytår.

Rindsholm Kro
Den 22. december var 28 personer mødt op i 
Mindelunden på Rindsholm Kro til Danmarks 
Veteraners Mindedag, forestået af Viborg og 
Omegn. Der blev lagt blomster ved Mindeste-
nen, hvorefter Christian og Arne fra Prinsens 
Musikkorps spillede Kongernes Konge. Heref-
ter skød Jydske Landsoldater salut, og vi slut-
tede traditionen tro med at synge sidste vers 
af Altid frejdig. 

Derefter rykkede vi ind på kroen til kaffe og 
kringle. Under kaffen holdt major Morten Jør-
gensen en god og dybtfølt tale, og én af de 
Jydske Landsoldater fortalte om, hvem de er, 
og hvad de laver. Kromanden Frode sluttede 
af med en munter beretning om soldaterlivet 
i halvfjerdserne.

Musikere fra Prinsens Musikkorps.

Mindestenen i Oksbøl-lejren.

Danmarks Veteraners Mindedag, Rindsholm Kro.
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Bornholm
I forbindelse med den traditionelle juleparade 
markeredes Danmarks Veteraners Mindedag 
på Bornholm med deltagelse af Forsvarsbrød-
rene, Bornholms Politi, Garderforeningen, 
Bornholms Officersforening samt Folk og Sik-
kerhed. 

Der var taler af oberstløjtnant af reserven og 
medlem af Kommunalbestyrelsen Carl Ilsøe, 
der i sin tale kom ind på betydningen af at 
støtte og hjælpe de veteraner, der har fået ar 
på sjæl og legeme. 

Feltpræst Ulla Skov omtalte juleevangeliet og 
tændte fredslampen ved mindestenene på Al-
megårds Kaserne. 

Ceremonien sluttede med kranselægning 
foretaget af Garnisonskommandant, oberst-
løjtnant Holger Fuglsang Damgaard, og Carl 
Ilsøe. 

Herefter blæste Kaj Erik Mortensen fra Rønne 
Byorkester ”Last Post”, hvorefter der var so-
cialt samvær i Veteranstuen, hvor Danmarks 
Veteraner, Bornholm var vært ved en lille for-
friskning.

Klar til kranselægning.

Last Post.

Faneborgen.
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VETCAMP med fokus på  
idræt og sociale relationer
”God kamp boys and girls. Det er en fantastisk idé, som for mig gjorde, at jeg gik fra førtidspension til 
voksenlæring og er færdiguddannet som skibsmontør til september.”

TEKST OG FOTO: MORTEN FREDSLUND 

Kajakroning. Thumbs Up.

Sådan skrev Morten Hangstrup Knudsen på 
Facebook, da de første opslag om VETCAMP 
2017 blev lagt op. Morten var selv deltager 
på den første VETCAMP tilbage i 2015, og de 
første tilbagemeldinger fra den seneste tur 
til Lanzarote tyder på endnu en succes. 

”Det var en helt fantastisk tur. Specielt at 
være tæt sammen med folk med samme 
udfordringer. Man bliver hurtigt som én stor 

familie, og det var en rigtig god oplevelse.  
På den sportslige front var det en personlig 
sejr, at jeg for første gang i ti år gennemførte 
fire kilometer løb uden følgeskader – og så 
endda flere dage i træk.”

Det fortæller Kim Wilsborg, der med en bag-
grund i politiet har været udsendt som FN-
vagt til Irak og som EU-monitor i Ex-Jugosla-
vien, og som i dag har en PTSD-diagnose. 

VETCAMP 2017 blev gennemført fra den 1. til 
den 8. december. Som ved de to tidligere 
VETCAMPs stod Veteranstøtten som arrangør, 
mens KrogagerFonden sikrede det økonomi-
ske fundament. 

FIRE KILOMETER BLEV EN SEJR
Deltagerne var veteraner, der lider af psykiske  
efterreaktioner som følge af en udsendelse 
med Forsvaret, Hjemmeværnet eller Bered-
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skabsstyrelsen. I år var der for første gang 
kvinder blandt de udvalgte veteraner, som 
også talte to politifolk, som har været ud-
sendt af Forsvaret, heriblandt Kim Wilsborg.

”Politiet har ikke lignende arrangementer, 
så jeg er glad for at have været udsendt for 
Forsvaret. Idræt betyder rigtig meget for mit 
velbefindende, og når bøtten er ved at bræn-
de sammen, så skal jeg bare tage en time på 
cykel, så har jeg ligesom fået luft igen. Men 
det kan være svært at tage sig sammen, hvis 

jeg ikke har et mål, eller hvis jeg er skadet,” 
siger Kim.

Han har tidligere været livvagt for Kongehu-
set og har gennemført syv maratonløb, før 
han blev syg. 

”Det virker helt grotesk, at det kan være en 
sejr at gennemføre en løbetur på blot fire 
kilometer. Men jeg er typen, der går all-in, 
og derfor er jeg hidtil blevet ramt af skader, 
når jeg har forsøgt mig med løbetræning.  

Bubby i aktion.

Kim Wilsborg.

Højt aktivitetsniveau.
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På Lanzarote løb jeg det obligatoriske mor-
genløb, og her var der ingen pres. Det betød, 
at jeg kom gennem ugen uden skader, og per-
sonligt har det betydet rigtig meget.” 

BENZIN I TANKEN
På La Santa har veteranerne bl.a. dyrket mor-
gengymnastik, løb, mountainbike, Trampolin 
Fitness, golf, svømning, padletennis, den lo-
kale form for petan, bolas, Stretch&Relax, ka-
jakroning, standup-paddeling og yoga.

Desuden var der afsat en halv dag til selv-
valgs-idræt, og der blev også tid til sightsee-
ing på vulkanøen. Ugens aktiviteter sluttede 
med en mini Ironman, hvor veteranerne gav 
den gas i både vandet, på cyklen og under 
den afsluttende løbetur.

Målet er, at VETCAMP’en skal give veteranerne 
lysten til at dyrke idræt tilbage, og det er i høj 
grad lykkedes for de fleste deltagere. 

”Der er helt afgjort blevet hældt benzin i 
tanken, så det bliver lidt nemmere at komme 
igennem den mørke vintertid,” siger 55-årige 
Bubby, der har været udsendt tre gange for 
Forsvaret. Også han fremhæver sammenhold 
med de øvrige deltagere under VETCAMP’en.

”Der er en åbenhed og et sammenhold vete-
ranerne imellem – også i forhold til støtte-
personerne. Alle har været villige til at lægge 
øren til og hjælpe så godt, vi nu kan, når en 
deltager har haft behov. Der er blevet opbyg-
get et meget stærkt tillidsforhold, og det er 
noget af det, jeg tager med mig hjem.”

Efter et aktivt idrætsliv med maratonløb mi-
stede han for nogle år siden pludselig lysten 
til at løbe. 

”På La Santa var mit mål at løbe fem kilome-
ter hver dag. Og det mål har jeg indfriet. Nu 
håber jeg, at det hjælper mig i gang, så jeg 
kommer op på de 12 løbeture om måneden, 
der skal til, hvis jeg skal på samme niveau 
som tidligere,” siger Bubby.

IDRÆTTEN SOM KATALYSATOR
Men selvom idrætten er omdrejningspunkt 
under hele VETCAMP’en, er det blot et delmål, 
som gerne skal føre mere med sig. 

”Endemålet er, at de psykisk skadede vetera-
ner via idrætten kommer i gang med en tilvæ-
relse, der ligger tæt på den livsform, de ville 
have haft, hvis de ikke var blevet syge. Under 
VETCAMP’en er veteranerne flere gange i kon-

Morgengymnastik.

Kim Wilsborg.

takt med Club La Santas øvrige gæster, og det 
er med til at nedbryde nogle af de sociale ud-
fordringer og barrierer, som veteranerne slås 
med,” siger initiativtager til VETCAMP, Finn 
Pauli Nielsen, der er leder af Veteranstøttens 
Idrætsudvalg. 

”Det er godt at høre, hvad VETCAMP har be-
tydet for Morten Hangstrup Knudsen, som nu 
er i gang med en ny, civil uddannelse. Og hvis 
VETCAMP blot giver veteranerne et lille skub i 
retning mod en bedre og mere normal tilvæ-
relse, hvor de også er motiverede til at gen-
starte et aktivt idrætsliv, så er vi godt på vej. 
Samtidig skal man ikke undervurdere værdien 
af de tætte venskaber og det netværk, der 
bliver knyttet under VETCAMP’en,” siger Finn 
Pauli Nielsen.

KrogagerFonden, der med en stor donation 
finansierer rejse og ophold for 12 psykisk ska-
dede veteraner samt otte støttepersoner, der 
alle også er tidligere udsendte, har givet til-
sagn om at sponsorere VETCAMP også i 2018. 

Nærmere om ansøgningsprocedure og tids-
frist bliver annonceret  i Baretten og på Veter-
anstøttens sociale medier. 
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Familie-
sommerlejr 
2018
Veteranstøtten inviterer igen til Familiesom-
merlejr for veteraner og deres familier i 
Frøslevlejren. En uge, hvor oplevelser for bør-
nene er i højsædet.

Invitationen henvender sig til veteraner med 
børn (enlige og par), som har lyst, men mang-
ler overskud, til at tage familien med på en 
ferie, der står i børnenes tegn, men samtidig 
giver mulighed for at mødes med ligestillede.

Sommerlejren finder sted på Veteranhjem-
met i Frøslevlejren i Sønderjylland i perioden  
lørdag den 14. – lørdag den 21. juli. 

Sidste tilmeldingsfrist er den 31. marts, og 
vi forventer umiddelbart herefter at kunne 
oplyse jer om evt. deltagelse i sommerlejren. 

Når der er opnået et max. antal godkendte 
deltagerfamilier, forbeholder Veteranstøt-
ten sig ret til at lukke for tilmelding. Dette 
vil blive meddelt på Veteranstøttens hjem-
meside/facebook side. Tilmeldingsmulighed 
finder du på Veteranstøttens hjemmeside –  
www.Veteranstøtten.dk – hvor der vil være 
link til tilmeldingsprocedure. 

Sommerlejren afvikles alkohol-/stoffri og 
med den politik, at man aktivt deltager i de 
daglige pligter i løbet af ugen, såsom anret-

ning af mad, oprydning, opvask og rengøring. 
Det sker i en hyggelig og fri tone, så det bliver 
en del af oplevelsen.

Vi tilbyder jer et ophold med aktiviteter og tid 
til leg, og vi har en vifte af sjove oplevelser 
parat til jer, så I både kan give børnene én 
på opleveren, men også have tid til at skabe 
nye venskaber i løbet af ugen. Det bliver aktiv 
ferie, men også med dage, hvor der vil være 
mulighed for, at familierne kan trække sig til-
bage og slappe af og fordøje de indtryk, som 
man får i løbet af ugen. Måske tager vi en tur 
til Tyskland, så medbring pas.

Vi sørger for kost og logi. Der er sengetøj, 
sengelinned og håndklæder på værelserne. 
Vi anretter selv morgenmaden, og frokosten 
planlægges efter dagens program. Aftenspis-
ning foregår altid samlet, hvor vi anretter ma-
den eller griller, alt efter vejrliget.

Transport til og fra Frøslev planlægges gen-
nemført enten som selvtransport pr. bil/tog/
bus eller ved samkørsel. Der kan om nødven-
digt etableres afhentning på Padborg Station.

Opholdet vil som øvrige tilbud fra Veteran-
støtten være helt eller delvist finansieret, så 
alle kan deltage uden skelen til den aktuelle 
økonomiske situation. Det drejer sig om at 

give børnene den sommerferie, man måske 
ikke lige havde overskud til. Lommepenge 
sørger I dog selv for.

Hvis dette tilbud har vakt din/jeres interesse, 
så foretag tilmelding som beskrevet. Du vil 
efterfølgende få svar på tilmeldingen med 
beskrivelse af muligheden for deltagelse. 

Leder/tovholder er Svend Aage Olsen, mobil 
30265597, mail svaaolsen@godmail.dk, hvor 
man kan få yderligere oplysninger. Tilmelding 
dog kun via hjemmesiden.

AF LEDER SVEND AAGE OLSEN

Deltagerne i familiesommerlejren 2017.

Fra familiesommerlejren i 2017.
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KILDE: VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO

Fredag den 5. januar fløj 4 kampfly til Litauen, 
hvor de får base i Siauliai. Herfra skal de dan-
ske F-16 fly i de kommende fire måneder stå 
for afvisningsberedskabet over Baltikum.

Opgaven bliver den samme som herhjemme, 
nemlig at stå for suverænitetshåndhævelsen 
i luften. Det er sjette gang, danske fly skal va-
retage afvisningsberedskabet over Baltikum. 
Bidraget består af omkring 60 personer. 

Baltic Air Policing

Dansk tilstedeværelse i Baltikum
På nuværende tidspunkt er dansk forsvar repræsenteret både i Estland og i Litauen. I Litauen forestår 
Flyvevåbnet afvisningsberedskabet over Baltikum, og i Estland indgår ca. 200 danske soldater i NATO´s 
fremskudte tilstedeværelse som en del af en batallion fra Storbritannien.

KILDE: FORSVARSMINISTERIET

Efter flere måneders forberedelse er det 
danske styrkebidrag fra Hæren nu taget til 
Estland som del af NATO Enhanced Forward 
Presence. 

Størstedelen af det danske bidrag på 200 
mand til NATO’s fremskudte tilstedeværelse 
i Baltikum tog af sted fra Roskilde Lufthavn 
onsdag den 10. januar, hvor forsvarsministeren 
hilste på og ønskede soldaterne en god tur.

I sin tale til soldaterne og deres pårørende 
understregede forsvarsministeren, at det er 
en vigtig opgave, soldaterne skal varetage i 
Estland.

”Vi har set, at Rusland er rede til at benytte 
militær magt til at opfylde sine mål. På Krim-
halvøen og i det østlige Ukraine. I den nu-
værende situation er det de baltiske lande, 
der har behov for beskyttelse, og os, der må 
levere. 

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet 
denne udsendelse, og der er ingen tvivl om, 
at det er en stor opgave, vi nu lægger på 
jeres skuldre. I bliver en del af NATO’s frem-
skudte forsvar. Derfor er det en professionel, 
veludrustet og veluddannet enhed, vi sender 
til Estland”, lød nogle af ordene fra forsvars-
ministeren i talen til soldaterne. 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland

FAKTA
Den fremskudte tilstedeværelse består 
af en multinational bataljon i hvert af de 
baltiske lande og Polen, som er anført af 
en rammenation. I Estland er Storbritan-
nien rammenation for en multinational 
bataljon på ca. 1000 soldater.

Det danske bidrag består af cirka 200 
mand fra Gardehusarregimentet i Sla-
gelse samt blandt andet pansrede mand-
skabsvogne.

De danske soldater skal være 12 måneder 
i Estland med base ved byen Tapa, der lig-
ger cirka 150 kilometer fra grænsen mod 
Rusland. 

Soldaterne udskiftes efter seks måne-
ders tjeneste.

Foto: Forsvarsministeriet
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Janus er sergent og p.t. udsendt til Irak, hvor 
han som en del af DANCON OIR hold 6 træner 
irakiske sikkerhedsstyrker på Al Asad Air Base.

Et halvt års udsendelse er snart ved at være 
gået for soldaterne på DANCON OIR hold 6, 
der siden august 2017 har været udsendt til 
Al Asad Air Base i den irakiske Anbarprovins. 

Én af soldaterne er Janus, der som træner fra 
Hjemmeværnet, er udsendt via Center for Sta-
biliseringsindsatser.

HJEMMEVÆRNETS BIDRAG TIL OIR
Hjemmeværnet har stillet med trænere til 
Operation Inherent Resolve siden DANCON OIR 
hold 2. 

Stemningsrapport fra Irak
AF KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER JEANETTE SERRITZLEV, CENTER FOR STABILISERINGSINDSATSER

Janus er udsendt til Irak sammen med det danske træningsbidrag.

Janus fik overrakt Commander's Coin af chefen for DANCON, oberstløjtnant Jesper Momme.

FRONTEX 
Fredag den 5. januar rejste et dansk Challen-
ger-fly fra Aalborg til Catania på Sicilien. Her-
fra skal flyet igen være med til at overvåge 
Middelhavet i rammen af FRONTEX, hvor det 
danske fly og besætning bl.a. skal holde udkig 
efter både med migranter. 

Hvis den type både observeres, tages der 
kontakt til Rom, hvor en dansk forbindelses-
officer sidder klar. Herefter vil skibe blive 
sendt til området. 

Det danske Challenger-fly skal også være på 
udkig efter smuglerbåde, ligesom flyet vil 
kunne løse overvågningsopgaver i forhold til 
havmiljø og lignende. 

Challenger letter ved afrejsen.
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Sammen løfter vi bedst
Veterancentret har med udgangen af 2017 uddannet over 25 medar-
bejdere i en arbejdsmetode, som skal give nye perspektiver til råd-
givningen af veteraner og støtte veteranen i at lære at trække på sit 
netværk. 
Metoden hedder LØFT og består primært af to elementer:  
En systematisk tilgang i sagsbehandlingen med konkrete spørgsmål og 
dernæst et arbejdsredskab kaldet netværkscirkel.

KOMMER SELV PÅ BANEN
Karen Thorsen er socialrådgiver i Veteran-
centret i Holstebro og har afprøvet den nye 
LØFT-metode i kontakten med en ung veteran. 
Veteranen er sygemeldt fra sit job ved Dra-
gonkasernen i Holstebro med diagnosen PTSD 
og har haft svært ved at erkende sin situation 
og acceptere, at karriereplanerne måtte sæt-
tes på ”hold”, indtil han får det bedre psykisk.

”I vores socialrådgiverfag er en iboende risiko 
for at tage over og tænke, ”det ordner jeg lige 
for ham”. Men LØFT-tilgangen hjælper mig til 
at få frem i samtalen, hvad der er vigtigt for 
veteranen for at blive mere selvkørende og 
få følelsen af at kunne mestre sit liv,” siger 
Karen Thorsen.

Konkret stiller hun spørgsmål som: Hvad er 
dit bedste håb? Hvad mere? Hvordan ville din 
verden så se ud? Dermed bliver det tydeligt 
for Karen Thorsen, men også for veteranen, 
hvor de skal sætte ind, for skridt for skridt at 

bedre hans hverdag. Det fortæller den unge 
dragon efterfølgende til Karen Thorsen.

”Jeg synes, spørgsmålene får én til at re-
flektere positivt. Når jeg går derhjemme, 
tænker jeg ikke sådan. Derhjemme er det det 
negative, der tager over. Når Karen stiller de 
spørgsmål, så er det lettere at håndtere, og 
spørgsmålene var ikke ubehagelige. 

Jeg syntes dog, det var lidt irriterende, fordi 
jeg skulle forholde mig til det, der er svært. 
Hvad kan man selv gøre, ja, det er lidt svært. 
Det udfordrede mig faktisk en del, og selvom 
det gav mening, så er det stadig ikke let,” si-
ger den unge dragon. 

NETVÆRKET KORTLÆGGES
Under samtalen bruger veteranen og Karen 
Thorsen også netværkscirklen. Det er særligt 
interessant for veteranen her, for hans net-
værk er begrænset. Den nærmeste familie 
bor langt fra Holstebro, og soldatervennerne 

Veterancentret kan kontaktes døgnet rundt på 

72 81 97 00Karen Thorsen (t.h.) er socialrådgiver på Veterancentret i 
Holstebro. Foto: Kristina S. Jensen.
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Sammen løfter vi bedst

Falden soldat får mindeplads

AF KAREN DAHLIN

Den 19. december indviede Næstved Kom-
mune en plads foran Fuglebjerghallen for 
den faldne soldat, Andreas Søgaard Brohus. 
Fuglebjerg var soldatens hjemby. Til stede 
var blandt andre hans familie og venner, 
ligesom ca. 60 fra lokalområdet også var 
mødt op.

”Vi har en tradition i Hæren for at opkalde 
for eksempel lokaliteter efter faldne office-
rer. Det gør vi bl.a. på Hærens Officersskole. 
Derfor er det et fantastisk godt initiativ, 

at en by nu opkalder en plads efter en fal-
den overkonstabel,” siger oberst Susanne  
Kiholm Lund, der er chef for Veterancentret.

Tilstede var også Gardehusarregimentets 
chef, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, 
kontaktofficerer og trompetere til hest samt 
et fanekommando fra Næstved og Omegn.

Overkonstabel Andreas Søgaard Brohus, der 
ved sin udsendelse gjorde tjeneste ved Gar-
dehusarregimentet, blev 26 år.

Andreas Søgaard Brohus blev dræbt af en IED i Afghanistan den 17. 
juni 2009. Nu opkaldes en plads i hans hjemby efter ham.

er der ikke mere efter den langvarige syge-
melding. Han har nu et andet netværk tæt på 
sin bolig, hvilket er vigtigt, da han har tendens 
til at isolere sig i sin lejlighed.

”Vi sidder helt konkret med et print og drøfter, 
hvilket netværk veteranen kan trække på, når 
han har brug for støtte. Det kan være én at 
tale med eller ringe til, én at følges med til 
et arrangement, én der kan hjælpe med noget 
praktisk,” siger Karen Thorsen.

Efter gennemgangen drøftede de sammen 
resultatet: Om netværket var tilstrækkeligt, 
hvem der kunne trækkes på og ikke mindst, 
hvor skulle han bo fremover, hvis han som øn-
sket skulle i gang med en uddannelse.

Kortlægningen betød konkret, at veteranen 
efterfølgende kunne træffe beslutning om, 
hvor han skal slå sig ned, når han skal have 
sin uddannelse. 

”Cirklen fik mig til at tænke på, om det er 
smart at tage en uddannelse i Odense frem 
for Aarhus, når jeg trods alt har lidt netværk 
i Aarhus. Da jeg startede med at læse HF i 
Aarhus, havde jeg ikke noget netværk, så det 
første år var jeg godt nok på bar bund. Jeg fik 
dog et netværk med nogle fra min klasse ef-
terhånden. Jeg synes, cirklen var god, og jeg 
har kigget på den derhjemme en enkelt gang. 

Jeg har tænkt på, at jeg skal huske, at hvis 
man har det svært i forvejen, så går det ikke 
at flytte til en by, hvor man overhovedet ikke 
har nogen at trække på.”

Ved indvielsen af pladsen.
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Den ”gråskimlede” 
Julefrokost
Tak for hyggeligt samvær til årets julearran-
gement i Næstved og Omegn med julemad og 
”lidt flydende”, julesange, snapseviser, ”snak 
om gamle dage”, efterfulgt af bankospil med 
mange præmier. Som altid en rigtig hyggelig 
eftermiddag.

Overskriften har intet med maden at gøre. 
Den kunne sagtens få en smiley med mund-
vigene opad, men mere fordi mange ”lysegrå 
skyer” signalerede, at næsten alle var mindst 
65 år og derover.

HVAD GØR VI?
Hvad gøres der for at få de yngre med til 
de glimrende arrangementer, lokalt og på 
landsplan, og som nye og flere medlemmer 
i foreningen? Personligt tror jeg, der skal en 
radikal ændring til. Spørg de unge – hvad de 
kunne tænke sig af/i foreningen på deres 
præmisser. 

Jeg tror, en åben diskussion om forening-
ens fremtid, organisation, arbejdsstruktur 
og medlemssammensætning er nødvendig. 
Fremtiden er afhængig af, om medlemmer 
under ca. 50 år kan fremtid i foreningen og 
evt. er villige til at videreføre mange års rig-
tig godt foreningsarbejde. Ellers tør jeg ikke 
tænke på skyerne om 5, 10, 15 år.  

Min fornemmelse er, at vi i dag er langt flere 
medlemmer over 60 år fra få missioner, end 
dem under 50 år fra mange missioner. En 
del faktorer gør sig sikkert gældende med 
hensyn til ”ungdommen” og dermed færre 
medlemmer under 50 år, men de er i høj grad 
foreningens fremtid. 

Andre spørgsmål?  Hvor mange kvinder er 
der i vores forening og hvor mange med an-

den etnisk baggrund?  Det er oplyst, at ca. 
hver femte i det danske forsvar kommer fra 
disse to grupper, og vi skal vel være et ”spejl” 
af det omkringliggende forsvar/samfund. I 
dag er forsvaret for mange et arbejde på lige 
fod med anden beskæftigelse, hvilket dermed 
giver en anden indfaldsvinkel til f.eks. en for-
ening som vores. 

I dag bruger de fleste yngre helt andre kom-
munikationsformer end mange af os ældre. 
Er der f.eks. spurgt nogen af de sidste 5 års 
udsendte, hvad de kunne tænke sig/evt. øn-
sker for at blive/være medlem hos os? Prøv 
at invitere en snes stykker fordelt på hele 
landet fra forskellige udsendelser og værn til 
en diskussion. Del dem i 2 grupper og 2 mø-
desteder – det er vigtigt, at de fortæller, og at 
der lyttes til dem. Til hvert møde må der højst 
være 2-3 ældre. 

Har lokalforeningerne prøvet at afholde ”in-
teressemøde”, hvervemøde el. lign. for nyligt 
hjemkomne i egne lokaler? Evt. som en fami-
liedag. Opfordre de yngre til indlæg ”i eget 
afsnit” her i bladet. Jeg har intet kendskab 
til evt. nuværende ”markedsføring” blandt 
udsendte eller nyligt hjemkomne. Her burde 
være gode muligheder for flere nye medlem-
mer til mange fremtidige julefrokoster og 
mange andre arrangementer i foreningen. 

De yngre skal nok ”fanges”/gøres interes-
serede allerede dér. Jo længere tid der går, 
jo sværere bliver det. Et forslag er at oprette 
netværksgrupper med de yngre, lad dem selv 
styre det og komme med forslag ud fra egne 
ønsker. Kommer vi ældre med forslag og 
idéer til dem, vil det uden tvivl være præget 
af vores holdninger, og ”sådan har vi altid 
gjort”. De yngre opfører sig anderledes, har 

andet tilhørsforhold til det forsvarsmæssige, 
end vi havde, kommunikerer anderledes, har 
andre idéer til arrangementer m.v. 

ET EKSEMPEL
Jeg var i en del år med i en landsdækkende 
forening – i hovedbestyrelse, repræsentant-
skab, kredsformand og kredsbestyrelse in-
den for byggebranchen, hvor medlemstallet 
inden for få år faldt ca. 30 %, og næsten alle 
medlemmer var ”oppe i årene”.

Sædvanlige problemer med økonomi til ud-
givelse af blad, 10–12 udvalg og dermed lang 
kommunikation osv. Vi blev i Hovedbesty-
relsen enige om at finde nogle yngre, lade 
dem selv oprette netværksgrupper ”med 
lidt starthjælp” rundt omkring i kredsene, 
selv afholde møder og evt. arrangementer – 
i princippet på egne præmisser og økonomi. 
Samtidig blev repræsentantskab og alle ud-
valg nedlagt. En hovedbestyrelse bestående 
af formand og kredsformænd tager alle be-
slutninger, hvilket gav en meget kortere og 
anderledes kommunikation for alle. 

Inden for de sidste 15 år er medlemstallet for-
doblet. Langt de fleste medlemmer i dag er 
yngre, og mange kvinder er blevet medlem-
mer – selv om antallet af firmaer med tilknyt-
ning til bolig-/byggebranchen er faldet. 

Jeg siger ikke, det skal kopieres, men der er 
måske nogle idéer at hente. Dette indlæg er 
ikke ment som kritik af noget eller nogen, 
men et spørgsmål om foreningens fremtid.

Hermed ønskes alle et godt 2018 – fra en 
”gammel”, der stadig har troen på fremtiden. 

AF OLE STEEN, DANCON 12, ROUNDEL CLUB, NICOSIA/LEFKA/LIMNITIS
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Kommentar fra Landsformand Niels Hartvig Andersen

Emilio er ikke mere
Vi har modtaget nedenstående mail fra 
Nancy Mogensen, gennem årtier veninde til 
vi gamle Gaza-soldaters ven over mange ven-
ner i Beirut, Emilio.

Vi kan af hendes mail ikke se, at hun har kon-
takt til andre her i landet, hvorfor vi hermed 
lader meddelelsen gå videre til Barettens 
læsere.

Dear Anders and Ingrid
Cannot let this occasion pass without wishing 
you all the best for the new year.

You guys deserve the very best. By now you 
may have guessed, that dear Emilio has pas-
sed away. Last time I called the nursing home 
to ask about him - some 6 months ago - a cold 

voice gave me the bad news. It was hard to 
hear, although I knew well, that he had com-
plications. Peace to his soul.

Nancy fortsætter mailen med at tale om sin 
egen situation og refererer ikke mere om 
Emilio. Men de seneste års forløb indeholdt 
jo, at han kom på plejehjem, vist kun havde 
Nancy Mogensen som pårørende og var så-
vel økonomisk som helbredsmæssigt meget 
dårligt stillet. 

For os var seneste kontakt, at han med Peder 
Pedersen som handlingens mand fik overført 
penge i april 2017.

ÆRET VÆRE HANS MINDE.

Venlig hilsen

Anders Skjøth
Ajstrupvej 14, Ajstrup 9381 Sulsted 
23 24 82 99/98 26 13 32

Danmarks Veteraner har indgået en sam-
arbejdsaftale med De Danske Veteraners 
Jagtforening under Danmarks Jægerforbund. 
Foreløbig etableres der et pilotprojekt i Søn-
derjylland, hvor der i 2018 gennemføres et 
antal jagter for veteraner med mulighed for 
deltagelse af pårørende. Hensigten er, at 

disse jagter efterfølgende skal gøres lands-
dækkende. 

Endvidere har Danmarks Veteraner indledt 
et samarbejde med Interforce om deltagelse 
med veteraner i de jagter, som denne organi-
sation arrangerer. 

Den første jagt er gennemført i Oksbøl i da-
gene 12. - 13. januar, hvor Danmarks Veteraner 
havde syv deltagere med.

Veteraner og jagt
AF PER HINRICHSEN

Tak til Ole Steen for indlægget. Min hustru og 
jeg deltog selv i dette fine arrangement, og 
jeg er helt enig i dine betragtninger og for-
slag om, at vi bør gøre noget hurtigt for ikke 
at uddø. 

Det skal selvfølgelig gøres lokalt, men under-
støttes af Landsforeningen. Du har givet flere 
gode bud på, hvordan vi kan komme videre, 
og jeg håber, at dit indlæg vil blive læst og 
taget op i de mange lokalforeningers besty-
relser, ikke mindst i forbindelse med de kom-

mende generalforsamlinger. Her kunne det 
drøftes, og der kunne udveksles nye idéer. 

Jeg ønsker alle god arbejdslyst med dette 
vigtige emne og deltager gerne i generalfor-
samlingerne, hvis det måtte ønskes.
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AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

85 ÅR
JENS MØRK HEMMINGSEN, Gaza 3,  
Lolland-Falster og Møn, den 4. februar

80 ÅR
ÅGE JOHS. ELLEHAUGE HANSEN, Cypern 7 
og 8, Sønderjylland, den 25. januar

PER G. A. JACOBSEN,  
Cypern 2 og 4, Bornholm, den 4. februar

HANS SPILLEMOSE CHRISTIANSEN,  
Gaza 5, Fyn, den 12. februar

75 ÅR
PETER LOFT, Gaza 16, Limfjorden,  
den 23. januar

TORBEN JANSEN, Gaza 16, Kronjylland,  
den 25. januar

POUL KREBS LANGE, Cypern 2,  
Sønderjylland, den 29. januar

PER BAST KLITFOD, Cypern 5 og 6,  
København, den 30. januar

OLE LENLER-ERIKSEN, Jugoslavien og 
Italien, Viborg og Omegn, den 4. februar

JENS ERLING NØRSKOV, Gaza 15,  
Midtjylland, den 6. februar

KNUD ERIK KRISTENSEN, Gaza 15,  
København, den 8. februar

BENNY SCHMIDT PETERSEN, Cypern 15  
og 16, Næstved og Omegn, den 9. februar

POUL DAL CHRISTENSEN, Gaza 20 og 
Cypern 6, Limfjorden, den 10. februar

HENNING HJORTSHØJ, Cypern 4, 5, 6 og 7, 
Fyn, den 13. februar

GUNNAR BERGSTRØM, Cypern 9,  
Midtsjælland, den 14. februar

KAJ BØRGE RASMUSSEN, Gaza 15,  
Kronjylland, den 14. februar

GEORG HUSSMANN, Cypern 6 og 7,  
Nordvest, den 16. februar

HOLGER NIELSEN, Gaza 16 samt Cypern 3 
og 4, København, den 19. februar

KURT LINDING HENRIKSEN, Cypern 5,  
Fyn, den 19. februar

SVEND LAURSEN, Gaza 15, Midtjylland,  
den 21. februar

70 ÅR
EIGIL MADSEN, Cypern 14, 15 og 16,  
Thy-Mors-Salling, den 29. januar

EIGIL INGEMANN ANDREASEN, Olfert 
Fischer 2003, Værnspræsterne,  
den 30. januar

BOYE HENRIKSEN, Cypern 10 og 11,  
Næstved og Omegn, den 21. februar

60 ÅR
IB CARLSEN, Cypern 25 og 26, KFOR 8 og 
IRAK 5, Østjyderne, den 25. januar

KIM JANSEN, Cypern 29 og 30,  
Lolland-Falster og Møn, den 5. februar

FLEMMING MØLLER SØRENSEN, Cypern 30 
og IFOR 1, Viborg og Omegn,  
den 16. februar

KARL JESPER SVENDSEN, UNMIK 2011-12 
samt UNSMIS 2012, Midtsjælland,  
den 18. februar    

50 ÅR
GERT CLAUSEN BAY, Cypern 52,  
Sydvestjylland, den 23. januar

JACK CHRISTIANSEN, Kroatien 3,  
Lolland-Falster og Møn, den 1. februar

BIRGER MILLING ERIKSEN, Cypern 53  
samt Kroatien 4 og 5, Sydvestjylland,  
den 3. februar

JOHN SCHANDORFF JENSEN, Kroatien 1, 
Nordvest, den 20. februar

40 ÅR
CARSTEN FRISTRUP, KFOR 4 og 7 samt IRAK 
4 og 8, Thy-Mors-Salling, den 26. januar 

BORNHOLM
Jens Peter Andersen, Cypern 45 og 46, 
IRAK 1 og ISAF 2

KØBENHAVN
Allan Caspersen, Kroatien 3

Per Ludvigsen, Cypern 41 og SFOR 10

NÆSTVED OG OMEGN
Michael Grønborg, Kroatien 3

Michael Hammer Hansen, ISAF 9

LOLLAND-FALSTER & MØN
Morten Brenøe Larsen, Cypern 47 og 
UNTSO 2013-14

FYN
Mathias Simonsen, Ocean Shield 2014

SØNDERJYLLAND
Niels Andersen, Cypern 23 og 24,  
Kroatien 1, IFOR 1 samt ISAF 1B 

Bente Knudsen, UNOMIG 1994 og Bosnien 8

LIMFJORDEN
Jan Vestergaard, Cypern 6 og 8

Klaus Kristiansen, ISAF 10 og KFOR 27

THY-MORS-SALLING
Per Haaritz, Gaza 4

Poul Haaning Andersen, KFOR 2

KRONJYLLAND
Kirsten Andersen, KFOR 8

Palle Madsen, Cypern 57

NORDSJÆLLAND
Thomas Jakobsen, Kroatien 7

NORDVESTSJÆLLAND
Jens Otto, Cypern 21 og 22

MC-KLUBBEN
Peter Schubert, Kroatien 5

Birgit Haarby, Støttemedlem

VELKOMMEN TIL 19  
NYE MEDLEMMER

ÆRET VÆRE DERES MINDE

Søren Hauptmann Møller,  
Næstved & Omegn, Cypern 9 og 10 

Jørgen Eriksen, Fyn, Gaza 20  

Leif Dalgaard Pedersen,  
Viborg & Omegn, KFOR 2 og ISAF 3VI MINDES

Ejgild Olsen, Trekantområdet,  
Gaza 5  

Kristian Kristensen, Fyn, Cypern 2

Gert Nielsen, Næstved og Omegn, 
Cypern 1 
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VELKOMMEN TIL 19  
NYE MEDLEMMER

Ejgild Olsen, Trekantområdet,  
Gaza 5  

Kristian Kristensen, Fyn, Cypern 2

Gert Nielsen, Næstved og Omegn, 
Cypern 1 

I anledning af Hærens Officersskoles 150 års 
jubilæum og Danmarks Veteraners 50 års 
jubilæum åbner officersskolen helt ekstraor-
dinært Frederiksberg Slot for en teaterfore-
stilling.

Det er første gang nogensinde, at der opføres 
teater på Frederiksberg Slot, og at der lukkes 
op for et kultursamarbejde af denne kaliber, 
hvor dørene slås op for offentligheden. Det 
betyder også, at der bliver gratis rundvisning 
på officersskolen for alle, der har lyst til at få 
et sjældent indblik i slottets og officerssko-
lens særlige historie. 

CELLEN
I forestillingen, der varer ca. 1,5 time, følger 
vi den PTSD-ramte veteran henover en aften, 
hvor han er på vej til et veterantræf. Hans 
indre er i total opløsning, og han kæmper 
desperat for at bevare sit greb om virkelighe-
den, mens han hele tiden forstyrres af flash-
backs fra fortiden, hvor han som udsendt 
havde fået en særlig opgave, der desværre 
gik grueligt galt. 

Publikum følger soldatens smertefulde rejse 
fra den lydige og pligtopfyldende soldat til 
et skamfuldt og ødelagt menneske. Vi bliver 
vidne til tortur, valget om at lukke øjnene for 
overgreb, accepten, men også tvivlen, smer-
ten, skammen og moralens overtag. Cellen er 
en fortælling om lysets kamp mod mørket. 
Det er en enkel, skarp og utrolig nærgående 
fortælling, som KHF har støttet produktionen 
af op til urpremieren i 2017.

Billetter kan allerede nu bestilles på billetten.dk 
under “CELLEN”. 

SUPER BILLIG BILLETPRIS
Kun 150 kr. for voksne og 75 kr. for unge under 
25, veteraner og soldater (ved forevisning af 
ID). NB! Forestillingen anbefales ikke til unge 
under 15 år.

BEGRÆNSET SPILLEPERIODE
14. – 17. februar og 20. – 24. februar, 
alle dage kl. 19.00 
Bestil i god tid, da der kun er 100 pladser pr. 
aften. Unummererede siddepladser.

PROGRAM 
- Kl. 17.00 Velkomst + baren åbner
- Kl. 17.30 Guidet rundvisning på 
  Frederiksberg Slot
- Kl. 18.30 Dørene åbnes til Ridehuset
- Kl. 19.00 Forestillingen begynder
- Kl. 20.20 Åben dialog med en psykolog,  

en veteran samt instruktøren.

(De indledende aktiviteter forud for forestil-
lingen er ekstraordinære tilbud inkluderet i 
billetprisen).
 
PARKERING
Parkering i Slotsgården (Roskildevej 28) er 
mulig i begrænset omfang. Følg vagtens  
anvisninger. Øvrig parkering henvises til Ros-
kildevej ved ZOO. Bus 6A går lige til døren.

Læs mere om forestillingen på teatersolaris.dk

Hærens Officersskole og Danmarks Veteraner 
i unikt samarbejde med Teater Solaris

Fra teaterstykket Cellen.

Fra venstre ses chefen for Hærens Officersskole, oberst Nicolas Veicherts, formand for 
Soldatens Hus, Anne Lillelund, Landsformand for Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, 
Niels Hartvig Andersen og teaterdirektør Teater SOLARIS, Josef W. Nielsen.
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Sommerstævne 2018
AF LARS S. JACOBSEN, TREKANTOMRÅDET

Landsforeningen ”Danmarks Veteraner” 
afholder Sommerstævne på Ryes Kaserne i 
Fredericia fra fredag den 15. juni kl. 16.00 til 
søndag den 17. juni kl. 12.00 med Trekant-
området som arrangør.

ØKONOMI
Pris pr. person:
- Kr. 500, fredag til stævneafslutningen
- Kr. 300, lørdag morgen til stævneafslut-

ningen
- Børn under 15 år gratis.

PRISEN INKLUDERER
- Overnatning på enkelt-/dobbeltværelse 

med eget bad samt opredning
- Mulighed for campingvogne/telte med 

adgang til strøm og bad
- Samtlige måltider undtagen frokost 

lørdag
- Aktiviteter.

TILMELDING
Kartoteksfører Mads Tonsgaard på 31 11 17 89
Betaling: Reg.nr. 2690, konto nr. 6285591382, 
ved tilmelding senest fredag den 18. maj 
(husk at anføre navn).

KONTAKTPERSON
Lars, Kontakt- og velfærdsofficer på  
Ryes Kaserne, telefon 30 27 72 87
Mail: TGR-GSE01@MIL.DK

Programmet følger i store træk Sommer-
stævne 2017. Der vil komme yderligere de-
taljer i en senere udgave af Baretten, men 
lad dette være en indledende orientering, 
så I har datoerne og kan få dem markeret 
i kalenderen.

Vi håber på stort fremmøde til denne 
spændende aktivitet.

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

eller ring 40 35 13 33

FN-Museet 
Souvenir & varesalg

Vinterklar med ny tophue

Organisationen Velkommen Hjem, som tid-
ligere har været omtalt her i Baretten, har 
udgivet bogen ”At navigere i ukendt terræn” 
som inspiration til veteraner, der står over for 
et skift til en civil tilværelse, hvor de erhver-
vede militære kompetencer kan nyttiggøres. 

Bogen vil helt sikkert inspirere veteraner og 
virksomheder og er et meget vigtigt bidrag 
til bedre at udnytte veteranernes mange re-
levante ressourcer, som vi som samfund har 
brug for. 

Jeg har selv været 
igennem et succesfuldt 
forløb med Velkommen 
Hjem og kan varmt an-
befale andre veteraner at 
bruge dette fremragende 
koncept. 

Bogen taler i den grad veteranbegrebet op, 
hvilket Danmarks Veteraner og Veteranstøt-
ten hilser meget velkomment.
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Lokalforeningerne
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 17. januar kl. 19.30 er der klubaf-
ten i lokalet i Ullerslev. 

Onsdag den 14. februar kl 18.00 på Dannevirke 
har vi spisning med efterfølgende generalfor-
samling jf. vedtægterne med følgende dags-
orden:
1. Valg af dirigent   
2. Beretning  
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Valg til bestyrelsen. 
 På valg er formand Jørgen E. Larsen 
 (modtager genvalg), 
 Tommy Jensen (suppleant, indtrådt). 
 Lars S. Knudsen, udtrådt, ny vælges. 
 1. suppleant Tommy Jensen indtrådt, 
 ny vælges. 
 2. suppleant Elmer Lunding. 
 Bilagskontrollant Chr. Laursen.  
 Suppleant Bent Greve. 
 Fanebærer Preben Birk modtager 
 ikke genvalg. 
 Endvidere valg af deltagere til 
 Repræsentantskabsmødet   
5. Indkomne forslag  
6. Eventuelt.

Tilmelding til spisning til Jørgen E. Larsen se-
nest den 5. februar på 4083 7365.

De kommende klubaftner gennemføres den 3. 
onsdag i måneden, undtagen februar, juni, juli 
og december. 

Velkommen til aktiviteter i 2018 og de bedste 
nytårshilsner.

Jørgen Emdal Larsen,  

formand

Læs om begivenheden på side 7.

Vi startede det nye år tirsdag den 2. januar 
med en kammeratskabsaften. Og så venter 
der en indvielse af det nyrenoverede bad og 
handicaptoilet, der ligger meget tæt på afde-
lingens kondirum.

Fra bestyrelsen siger vi tak for et godt sam-
arbejde til alle, vi har været i berøring med 
(ingen nævnt ingen glemt).

Med veteranhilsen. 
Helge Hansen, formand      

 

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
Lørdag den 2. december afholdt vi årets jule-
frokost, hvor 27 medlemmer var samlet til en 
hyggelig eftermiddag. Vi havde lånt vagtloka-
let på den gamle kaserne på Sdr. Boulevard. Vi 
siger mange tak til Birgit og Gudrun for den 
dejlige mad, som I fremtryllede.

Stiftet 3/10 1969

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

Bornholm

SIDEN SIDST
Ved udgangen af det gamle år er det kutyme 
at kikke lidt tilbage på året, der er gået. Der er 
meget at glæde sig over. Vi var aktive delta-
gere med foreningsfanerne de rigtige steder. 
Tak til deltagerne for det.  

Den 11. december var der møde i Bornholms 
Veteran Forum (BVF). Her nikkede Danmarks 
Veteraner, Beredskabsstyrelsen, Politiet, Gar-
dehusarregimentet, Bornholmske Dragoner 
og Soldat for Danmark ja til en funktionsbe-
skrivelse for en kommunal veterankoordi-
nator, i første omgang med en normering på 
200 timer årligt. Målet er fortsat en fuldtids-
stilling. Men vi er på rette spor. Det glædelige 
er, at det fingeraftryk, der blev sat af os på 
udformningen af stillingsbeskrivelsen, tyde-
ligt kan ses.

Fredag den 22. december havde vi årets sidste 
aktivitet, den traditionelle juleparade i forbin-
delse med Danmarks Veteraners Mindedag. 

Danmarks Veteraners Mindedag. Bornholm. Danmarks Veteraners Mindedag. Bornholm.
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Den 20. januar er der nytårsgudstjeneste ved 
Hjemmeværnet, hvor vi deltager med fanen. 

Husk generalforsamlingen og de gule ærter 
onsdag den 14. februar.

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
Torsdag den 11. januar kl. 19.00 holder vi Nyt-
årskur, hvor Bestyrelsen byder medlemmerne 
velkommen i det nye år med bobler og sødt.

Torsdag den 25. januar er der foredrag, hvor 
Finn Kromose (tidligere politiet) fortæller om 
sin tid i Sydafrika 1993 – 1994. Her er en unik 
mulighed for at høre om én af de små – og 
for mange ukendte – missioner, hvor dansk 
politi har været indsat. Finn kalder foredra-
get   ”Fredsobservatør blandt zuluer og andre 
stammefolk”.

Aht. det praktiske er der tilmelding via hjem-
mesiden eller alternativt til formanden senest 
mandag den 22. januar. Medlemmer fra andre 
lokalforeninger og fra Politiet er velkomne.

Torsdag den 8. februar kl. 19.00 – 22.00 er der 
åbent i Bunkeren for almindeligt kammerat-
ligt samvær.

Sidst i oktober fik Randers Kommune ansat en 
fuldtids veterankoordinator. Det er en kvindelig 
sprogofficer, som har både udsendelser og un-
dervisningserfaring i bagagen. Jeg regner med 
at lægge vejen forbi, når hun tiltræder.

Den 8. november skulle vi have haft besøg af 
KL Heino Kristensen, som skulle "underholde" 
os om piratjagt i Adenbugten. Desværre fik 
Heino forfald, idet han var blevet hasteudsendt 
til Middelhavet som chef for efterretningsen-
heden med base i Bahrein. Hvad gør vi så med 
kort varsel? Vi har heldigvis en "sømand" i for-
eningen, så OK Carsten Kochen Bryrup stillede 
beredvilligt op og orienterede os om forhol-
dene på den Koreanske Halvø, hvor han havde 
deltaget i flere øvelser. Da Carsten røbede, at 
han var U-bådsmand, blev det under kaffen til 
en lang snak om U-både og deres anvendelse. 
Tak til Carsten for beredvillig assistance.

Til Julebanko var vi et halvt hundrede stykker 
til de sædvanlige æbleskiver og gløgg og en 
masse banko og amerikansk lotterigevinster. 
En rigtig dejlig aften i hyggeligt selskab.

Kommunalvalget gav en ny borgmester i Ran-
ders, idet Torben Hansen tager over efter Claus 
Omann Jensen. Torben er en kendt person i 
Randers og har tilkendegivet sin opbakning til 
den tidligere omtalte mindesten i Randers. Når 
der er faldet ro på, skal vi finde ud af, hvor den 
skal anbringes, og så vil vi kontakte den ædle 
giver, Tommy Pedersen, for at udvælge stenen 
i samarbejde med en stenhugger.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 10. januar får vi besøg af MJ Finn Jensen, 
chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland.

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 7. oktober var 28 veteraner og pårørende 
fra Kronjylland og Veterancaféen i Randers 
på tur til Langelandsfortet. Humøret var højt 
i bussen, ikke mindst fordi chaufføren havde 
friskbrygget kaffe og medbragte rundstykker. 
Vi havde nogle hyggelige timer, og takket være 
et godt tilskud fra Veterancentret måtte ingen 
selv have pungen frem. Turen gav et mindre 
underskud, som blev betalt af lokalforeningen.

Den 11. oktober havde vi besøg af "KUF-Mutter", 
Ruth Brik Kristensen, og hun viste sig som den 
festlige og fornøjelige dame, vi kender. Der var 
et par af tilhørerne, som kendte hende fra ud-
sendelser, så der blev snakket "privat" under 
kaffen. Hun kan varmt anbefales til andre lo-
kalforeninger med foredraget. "Kaffe og kage - 
mellem krudt og kugler". Tak Ruth, for en dejlig 
aften i dit selskab.

Den 24. oktober deltog vi i Viborg og Omegns 
arrangement i Rindsholm, hvor vi igen i år kun-
ne uddele en Fredsprismedalje, nemlig til Karl 
Kristian Sørensen.

Fredag den 27. oktober åbnede den nye ve-
terancafé i Hadsund, og jeg fik hilst på de to 
initiativtagere, hvoraf i hvert fald den ene nu er 
medlem af Kronjylland. Til åbningen var også 
mødt Mariagerfjords borgmester, Mogens Jes-
persen.
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Torsdag den 22. februar kl. 19.00 indkaldes 
herved til ordinær generalforsamling i Bun-
keren på Kastellet. Dagsorden i henhold til 
vedtægterne. Forslag til dagsorden skal være 
formanden i hænde senest torsdag den 1. fe-
bruar.

Foreningen vil kl. 18.00 være vært ved et min-
dre traktement, som kræver særskilt tilmel-
ding. Deltagelse kræver, at der ikke er kontin-
gentrestance. Tilmelding til hhv. traktement 
og generalforsamling kan ske via hjemmesi-
den eller alternativt ved mail til formanden 
ikke senere end torsdag den 15. februar.

AKTIVITETER 2018
Årets kommende aktiviteter kan findes på 
hjemmesiden under kalenderen, ligesom 
den vil være tilgængelig som PDF-fil, der kan 
downloades og/eller printes ud.

GODT NYTÅR
Foreningen ønsker alle sine veteraner et godt 
nytår og håber, at flere møder op til de kom-
mende aktiviteter.

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
Jeg har deltaget i juleafslutning på Veteran-
café Frederikshavn med uddeling af børne-
medaljer. Det var et stort hit, så det var glade 
børn, der gik fra Orlogshjemmet. Følg åbnings-
tiderne på caféen på vores hjemmeside eller 
ring. Det var en festlig juleafslutning med ban-
kospil, hvor der stadig er plads til flere.

Vi har deltaget i et møde på Flådestationen 
om et løb senere på året. Information herom 
kommer løbende!

Vores fanebærer og fanevagt fik på Gl. Torv 
nytårsaftensdag overrakt diplom og bordflag 
af Danmarkssamfundet for på værdig vis at 

have båret Limfjordens fane. En festlig afslut-
ning på året med ca. 150 tilhørere, operasang, 
tale af borgmesteren og kanonsalut fra Aal-
borg Kanonlaug.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Husk vores generalforsamling den 6. februar, 
hvor vi starter med gule ærter kl. 17.30 på 
KFUMs soldaterhjem, alternativt dagens ret til 
80 kr. Dagsorden ifølge lovene, og indkomne 
forslag skal være formanden i hænde senest 
8 dage før generalforsamlingen.

Efter spisning kører vi samlet til vores stue, 
hvor vores damer efterlades, og de stemme-
berettigede går til auditoriet for afholdelse af 
generalforsamlingen kl 19.00. Mød talstærkt 
op og gør din indflydelse gældende, da der er 
mange nye udfordringer for foreningslivet i 
fremtiden.

Husk bindende tilmelding inden 4 hverdage 
før gælder alle vores arrangementer. Husk 
også at have et sygesikringskort klar, som 
ombyttes med et midlertidigt adgangskort i 
vagten. Vi har en del aktiviteter i støbeskeen, 
som vi tager fat på, når bestyrelsen  har kon-
stitueret sig efter generalforsamlingen.

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

SIDEN SIDST
Efter en velbesøgt julefrokost den 1. december 
– med festlig underholdning af Svend Aage 
Herum – holdt vi det traditionelle julearrange-
ment ved stenen i Bibliotekshaven i Nykøbing. 
Over 35 deltog, og om det var julesangene 
eller glögg’en, der trak, er uvist, men et flot 
fremmøde.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 
22. februar kl. 18.00 i Tingsted. Traditionen tro 

skal vi have gule ærter, hvorefter vi gennemfører 
selve generalforsamlingen. Tilmelding til Benny på  
21 18 32 90 senest den 15. februar.

KLUBAFTENER
Torsdag den 11. januar starter vi med vores 
vanlige klubaftener og derefter torsdage i 
lige uger. Da det er hyggelige klubaftener, 
skulle vi gerne prøve at lokke lidt flere af 
vores medlemmer med. Tænk på muligheden 
for samkørsel, og hvis I har ønsker om tema-
aftener, så kom frem med forslag. 

Vi glæder os til at se så mange af jer som mu-
ligt i 2018.
 
NY HJEMMESIDE
Besøg vores nye hjemmeside på www.lfm.dan-
marksveteraner.dk. Der finder du også vores 
kalender, hvor du kan se nyheder om lokalfor-
eningen samt alle planlagte arrangementer.

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 18. november bowlede vi i Ham-
mel Bowlingcenter. Vi havde nogle hyggelige 
timer sammen med middag bagefter. Resulta-
terne blev: 
Damer: 
1. Bodil Hesselbjerg, 239 
2. Anne Thuesen, 227 
3. Ilse Bæk, 194 

Julebanko. Midtjylland.
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Herrer: 
1. Vagn Thomsen, 377 
2. Hugo Bæk, 333 
3. Verner Hansen, 322

Lørdag den 2. december var der mindehøjti-
delighed på Skæring Hede til minde om de 5 
unge modstandsfolk, der blev skudt af Gesta-
po denne dag i 1943. Begivenheden arrangeres 
af Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger, og 
vi deltog med fane.

Onsdag den 6. december holdt vi årets traditi-
onsrige julebanko på Grimhøjvej. Primus mo-
tor for bankospillet er kasserer Jørgen Dams-
gaard med hjælp fra den øvrige bestyrelse 
samt Hugo Bæk. Der blev spillet 18 spil med 
ænder, svinekamme, dyreryg, dyrekølle m.m. 
som gevinster. I pausen havde Leif Jensens 
og Hugo Bæks ægtefæller sørget for gløgg og 
æbleskiver til de ca. 70 fremmødte. Efter ban-
kospillet blev der afholdt lotterispil med rigtig 
mange flotte gevinster.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 10. januar og onsdag den 7. fe-
bruar er der skydning på Lyseng Skydebane. 
Der er plads til flere, kontakt Niels Ole Piil på 
20581373 eller mail nopiil13@gmail.com

Lørdag den 27. januar. Bowling kl. 11.00 (mø-
detid kl. 10.30 ). Sted ukendt, men bliver sendt 
ud. Nye spillere er meget velkomne. Kontakt 
Hugo Bæk på hugoilse@saxild.dk eller mobil 
26 87 02 11.

Onsdag den 21. februar holdes ordinær ge-
neralforsamling i Hjemmeværnscenter Østjyl-
lands lokaler, Grimhøjvej 1 i Brabrand. Der er 
registrering fra 17.00 til 17.45, og fanen føres ind 

kl. 18.00. Vi starter med velkomst efterfulgt af 1 
min. stilhed for veteraner, der er gået bort.

Herefter tildeling af årstegn og medaljer. Se 
om du er listet som jubilar på hjemmesiden 
www.midtjylland@danmarksveteraner.dk. 
Der er spisning før generalforsamlingen, og 
menuen består af marinerede sild m/brød, 2 
stk. smørrebrød, 1 øl/vand, 1 snaps og kaffe.    
Alt sammen til den favorable pris af 50 kr. Af 
hensyn til spisning er tilmelding nødvendig, 
gerne før den 20. februar, til kasserer Jørgen 
Damsgaard på 2029317 eller damsgaard1945@
hotmail.com

Dagsorden, jf. vedtægterne, hvor der henvises 
til hjemmesiden.

Nærmere oplysninger om de enkelte arran-
gementer vil fremgå af hjemmesiden midtjyl-
land.danmarksveteraner.dk  eller vores Face-
book 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
Torsdag den 30. november havde vi vort sid-
ste møde i 2017. Vi var 26 deltagere (19 vete-
raner og 7 familiemedlemmer), der nød Leifs 
gløgg, æbleskiver, kaffe og småkager. Niels 
Bannergaard overrakte en erkendtlighed (2 
flasker rødvin) til Leif og Flemming som tak 

for deres arbejde for Midtsjælland i 2017. Det 
var en rigtig god aften med hygge og sang – 
hver med sit næb.

Den 6. december deltog vores fanekomman-
do, Leif, Per, og Kjeld – sammen med deres 
hustruer – ved julegudstjenesten i Skt. Bendts 
Kirke i Ringsted. Der var deltagelse af VETC, 
Landsfane Øst, København, Nordsjælland 
samt Lolland-Falster og Møn. Det var en god 
gudstjeneste med en fin prædiken. Bagefter 
var der komsammen hos VETC i Ringsted.
 
Den 22. december deltog Kjeld, Hans Chr. og 
Flemming med fane ved den årlige kranse-
lægning ved Mindestenen og Monumentet på 
Kastellet. I 2014, hvor denne begivenhed star-
tede, var der kun deltagelse af Midtsjællands 
fane, men i år var der også deltagelse fra 
Nordsjælland, København og Landsfane Øst 
samt en 20-25 veteraner. Der var taler af Bri-
gadegeneral Jette Albinus og Landsformand 
Niels Hartvig Andersen. Det hele sluttede med 
en lille sammenkomst i Bunkeren, hvor der øn-
skedes glædelig jul og godt nytår til alle. 
 
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 25. januar kl. 19.00 holdes årets 
første klubmøde, hvor Leifs gule ærter skal 
nydes. Husk tilmelding til Leif på bork@pe-
tersen.mail.dk eller til Niels Bannergaard på 
midtsjaelland@danmarksveteraner.dk
 
Onsdag den 7. februar kl. 19.00 har vi vinte-
rens sidste skydeaften på Skovbos skydeba-
ner i Ejby Hallen. Der vil være præmier til de 
3 dygtigste.
 
Torsdag den 22. februar kl. 19.00 er der almin-
delig klubaften med hyggeligt samvær.
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Torsdag den 22. marts kl. 19.00 afholdes Midt-
sjællands årlige generalforsamling, hvor der 
er valg til bestyrelsen jf. § 6, stk. 3. Forslag 
til foreningen skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 14. marts.

Alle møder holdes i Borup Kulturhus, Møllevej 
2 i Borup.

Med venlig hilsen

Flemming

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 
Godt Nytår. Vi går mod lysere tider og et nyt 
og spændende 2018. Den 22. februar afholder 
vi  ét af Danmarks Veteraner Nordsjælland´s 
vigtigste møder, nemlig den årlige general-
forsamling. Det er en festdag, hvor vi fejrer 
jubilerende medlemmer. I år skal vi for før-
ste gang fejre medlemmer, der har 50 års 
forenings-jubilæum. Jeg glæder mig til at ud-
dele medaljer, knaphulsmærker og diplomer 
til jubilarerne. Vi gør status over året, der 
gik, og kommer med nye input til aktiviteter 
til styrkelse af foreningen. Det er her, vi skal 
finde medlemmer, der frivilligt vil stille sig til 
rådighed for Danmarks Veteraner Nordsjæl-
lands bestyrelse.
 
Vi skal denne gang finde en kasserer som er-
statning for Ivan Søndergaard, der har siddet 
på posten i 27 år. Den nye kasserer skal passe 
foreningens kasse, betale regninger og andre 
udgifter samt modtage indbetalinger fra Dan-
marks Veteraner. Kassereren fremlægger for-
eningens regnskab på årets generalforsam-
ling. Det gælder for alle bestyrelsesposter, 
at man max. kan sidde i 6 år iflg. foreningens 
vedtægter. Vi fortsætter ufortrødent arbejdet 
i bestyrelsen med den daglige drift. Vi del-
tager i aktiviteter på lokal- og landsplan. Vi 
stiller til parader, bisættelser og begravelser 
for at hædre og ære veteraner og deltager i 
sammenkomster, jubilæer og udnævnelser for 

veteraner og dem, som arbejder for veteran-
sagen.   
 
I det forgangne år er der nedsat en arbejds-
gruppe, der skal komme med ideer til, hvor-
dan vi får flere og gerne yngre medlemmer. 
Vi fortsætter desuden arbejdet med ”veteran-
caféer”- nu i kommunalt regi i hhv. Halsnæs 
og Hillerød kommuner, hvor vi skal se på eg-
nede lokaler. Vi har også kontakt med Frede-
rikssund Kommune, som foreløbig stiller sig 
til rådighed for drøftelser. 

Hermed indkaldes til generalforsamling tors-
dag den 22. februar i Jægersprislejren. Vi ser 
frem til et talstærkt fremmøde og kandidater 
til bestyrelsen. Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren. Der er åbent fra kl. 18.00, og kl. 18.30 
er der mulighed for at deltage i fælles spis-
ning, 3. stk. smørrebrød + 1 øl/vand. Spisning 
kræver tilmelding på hjemmesiden, da der er 
begrænset antal pladser. Tilmelding på http://
nordsjaelland.danmarksveteraner.dk/word-
press/eller 22 35 15 55/gert.lodrup@hotmail.
com senest den 15. februar kl. 21.00. General-
forsamlingen påbegyndes kl. 19.30 og kræver 
ikke tilmelding. 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 
Valg af kasserer: Ivan Søndergaard modtager 
ikke genvalg 
2 bestyrelsesmedlemmer 
2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 
1 revisor for 2. år. 
1 revisorsuppleant for 1 år. 
2 repræsentanter til Repræsentantskabsmø-
det i Karup den 20.- 21. april. 
2 suppleanter for repræsentanterne. 
Iflg. vedtægterne, §8 stk. 4 skal forslag være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før gene-
ralforsamlingen (7. februar). Forslaget skal være 
dateret og underskrevet af forslagsstilleren.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 8. februar og torsdag den 8. 
marts kl. 19.00 er der Veteranaften i Jægers-
prislejren.
 
Mandag den 12. februar og mandag den 5. 
marts kl. 19.30 afholdes skydning i Sigerslev- 
øster Forsamlingshus.
 

Torsdag den 15. februar og torsdag den 15. 
marts kl. 13.45 er der bowling i Frederikssund 
Center Bowl, Kocksvej 23, Frederikssund. Husk 
tilmelding. 

Torsdag den 22. februar fra kl. 18.00. General-
forsamling, se ovenfor. 

Torsdag den 1. marts kl. 19.30 afholdes besty-
relsesmøde. 

Lørdag den 17. marts kl. 10.00 afholdes Lands-
turnering i Bowling i Odense Bowlinghal. 

Se alle aktiviteterne på hjemmesiden.

Med veteranhilsen og velkommen til 2018. 
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
Den 11. november kl. 11 (11.11.11) 2017 deltog vi i 
mindehøjtideligheden for alle allierede faldne 
fra 1. Verdenskrig og til i dag. Efter den smuk-
ke ceremoni bød Lemvig Kommune på frokost.

Alle, der ikke oplevede feltpræst Jakob San-
dal den 29. november i Veteran-Caféen, blev 
snydt. Jakob gav os et fantastisk indblik i den 
gejstlige tjenestes udfordringer på ISAF 3. 
Problemer var der nok af, men også positive 
oplevelser. Jakob glædede sig over at se det 
engagement, som de danske soldater udviste. 
Det blev også bemærket af officerer fra de an-
dre landes enheder.
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Men præsten kunne mere end sit fadervor. 
Under den efterfølgende debat gik han i rette 
med store dele af den danske befolkning, heri-
blandt også politikere. Han mente simpelt hen, 
at der stod alt for lidt respekt om de danske 
soldater og andre, som havde været udsendt 
i nationens tjeneste. Men fortvivl ikke, Jakob 
Sandal kommer igen engang i det nye år. 

Næsten 40 spillegale veteraner og pårørende 
deltog i årets Julebingo med store præmier. 
I pausen serveredes gløgg, æbleskiver og 
franskbrød med hjortepølse. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamling 2018 afholdes torsdag den 
8. februar kl. 19.30 i Sergentmessen på Dra-
gonkasernen i Holstebro. Vi begynder med 
spisning (gule ærter) kl. 18.30. Hvis du ikke er 
til ærter, sig det ved tilmeldingen, så finder vi 
noget andet lækkert. Dagsorden jf. vedtæg-
terne således:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg. På valg er:
 a. Kasserer Svend Erik Jensen
 b. 2 bestyrelsesmedlemmer Erhard Jepsen  

 og Michael Grøngård
 c. 2 suppleanter Alex K. Petersen 
  og Kjeld Steen Andersen
 d. Revisor Knud Knudsen 
 e. Revisorsupp. Jørgen Sørensen
 f. 3 fanebærere, Alex K. Petersen, Klaus Warming 
  og Carl Åkerlund (Foreningsfane, 
  FN-fane og NATO-fane)
 g. 3 fanevagter, Villy Hove, Svend Erik Jensen
  og Werner Riggelsen
7. Sted for næste års generalforsamling
8. Eventuelt.

Tilmelding til spisning til Klaus Warming på 
61609617/kwarming@youmail.dk senest den 1. 
februar.

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
Julefrokosten blev årets sidste foreningsar-
rangement med 36 deltagere, der hyggede sig 
med god mad og stemning. 

Vi havde tre mand med til et seminar på Vor-
dingborg Kaserne sidst i november. Resultatet 
heraf blev diskuteret sidst i december, hvor vi 
planlagde tiltag til gavn for foreningen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Årets første medlemsmøde er den 9. januar 
med oplæg til den kommende generalforsam-
ling samt gennemgang af årets aktivitetsliste.

Der indkaldes til den ordinære generalforsam-
ling mandag den 5. februar kl. 19.00 på ka-
sernen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Husk 
tilmelding på hjemmesiden.

Årets første skydning finder sted onsdag den 
14. februar i Tuse-hallen. Nye skytter er vel-
komne. Tilmelding som hidtil på hjemmesiden.

Vi har tidligere diskuteret anvendelse af vo-
res nye lokaler til andre aktiviteter end de 
almindelige medlemsmøder. Bl.a. har kortspil 
været nævnt, og skulle der være medlemmer, 

som kunne tænke sig at komme med til et spil 
whist, kan man henvende sig til undertegnede.

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 23.-24. november deltog 3 mand fra lo-
kalforeningen i et Visionsseminar på Vording-
borg Kaserne. Det var et rigtig godt møde, 
arrangeret af Landsforeningen. Det handlede 
om visioner for lokalforeningen og fordeling 
af arbejdet i bestyrelsen. Et godt råd til andre 
lokalforeninger, som tænker på at deltage: 
Sørg for at hele bestyrelsen deltager. Det er 
den bedste måde at få det fulde udbytte af 
seminaret.

Vi sluttede året den 9. december med julefro-
kost og julebanko, og samtidig var det en mar-
kering af foreningens 45 års dag. Der deltog 
61 til julefrokosten og 67 til banko. Vi glædede 
os over besøg af medlemmer fra Nordsjælland 
samt Lolland-Falster og Møn og en del nye 
medlemmer. Inden vi startede på julefroko-
sten, var der et hængeparti fra FN-dagen. Hen-
ry Petersen blev tildelt Danmarks Veteraners 
Fortjenstmedalje i Bronze for hans langvarige 
arbejde som bilagskontrollant og med at skaf-
fe sponsorpræmier til det årlige bankospil. Det 
var en god dag, og man kunne fornemme, at 
folk hyggede sig. Der skal her lyde en stor tak 
til alle sponsorer og ikke mindst til dem, som 
har haft arbejdet med at skaffe dem.

Julebingo. Nordvest.
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Den 19. december inviterede Næstved Kom-
mune til et arrangement, hvor man navngav 
en plads i Fuglebjerg efter en falden veteran 
i Afghanistan. Andreas Søgaard Brohus blev 
dræbt den 17. juni 2009, da hans Mercedes 
GD blev ramt af en kraftig vejsidebombe. Med 
navngivning af pladsen vil Næstved Kommune 
hædre Andreas for hans indsats. Foreningen 
stillede med et fanekommando på 10 mand, 
og Gardehusarregimentet, hvor Andreas hav-
de gjort tjeneste, stillede med 6 trompetere 
og pauker. Der var yderligere ca. 60 mødt op 
til denne store dag, hvor Næstved Kommune 
som den første i landet har navngivet en 
plads efter en falden soldat. Tak til alle, som 
var mødt op.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Jeg vil lige minde om forenings-/veteran- af-
tener den 1. onsdag i hver måned.

Husk generalforsamlingen den 2. marts. Til-
melding kan ske via hjemmesiden eller på 
mail til formand@fns-naestved.dk eller på 
4079 2895. Se Baretten 8/2017.

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
Der er lagt krans ved Mindestenen i Oksbøl 
den 22. december, se side 6.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Så tager vi hul på endnu et år. Ligger du inde 

med forslag til et arrangement, så send ende-
lig noget om det til Finn på finnfalck@hotmail.
com. Og husk at komme ind på vores gruppe 
på facebook: Danmarks Veteraner Sydvestjyl-
land. Her finder du også arrangementer, der 
ikke kan nå at komme i bladet.

Den 22. februar er der generalforsamling 
kl. 19.00 på Taverna Familia, Storegade 19 C i 
Varde (se også Baretten 8/2017). Der er par-
keringsmuligheder på Skansen i Varde, ca. 3 
minutters gang fra restauranten. Dagsorden 
jf. vedtægterne.
 Pkt. 1. Valg af dirigent
 Pkt. 2. Formandens beretning
 Pkt. 3. Regnskab
 Pkt. 4. Indkomne forslag
 Pkt. 5. Valg af formand
 Pkt. 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
 Pkt. 7. Valg af to revisorer
 Pkt. 8. Valg af repræsentanter
 Pkt. 9. Eventuelt.

Forslag skal være Finn (finnfalck@hotmail.
com) i hænde senest den 8. februar.

Ved generalforsamlingen er foreningen vært 
med lidt til maven, så derfor er tilmelding 
nødvendig til Finn på 40 34 40 37/finnfalck@
hotmail.com, eller til Brian på 41 94 62 83/
brian.ethelberg@bbsyd.dk. 

Vi glæder os til at se jer.
 

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

SIDEN SIDST
Tirsdag den 5. december afholdt foreningen 
den årlige julefrokost i officersmessen, hvor-
efter vi gik ned i Telegrafstuen. Her gav Erik 
Schwensen et særdeles interessant indblik i, 
hvordan han i dag - både professionelt og i 
det frivillige arbejde – gør brug af den viden 
og den erfaring, han har opnået gennem en 
lang og varieret militær karriere. Han gjorde 
det gennem en række forskellige fortællin-

ger, som har præget ham til det menneske 
og den leder, han er i dag. Eriks indlæg var 
yderst spændende, berigende og nærværen-
de. Foreningen skylder Erik en stor tak for, at 
han ville afsætte tid i denne ellers så travle 
juletid. Efter foredraget afsluttede vi en rig-
tig hyggelig aften med æbleskiver og gløgg. 
En stor tak skal lyde til foreningens trofaste 
”messefolk” – ikke blot for juleafslutningen, 
men for deres store arbejdsindsat ved et utal 
af arrangementer i hele 2017. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 6. februar kl. 18.30 er der generalforsam-
ling på Ryes Kaserne. Vi er vært ved de traditi-
onelle gule ærter inden generalforsamlingen, 
der har følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3. Regnskabsaflæggelse ved kasserer 
  Mikael Kaihøj
 4. Indkomne forslag  
 5. Valg:   
 a. Fire (4) bestyrelsesmedlemmer, 
  heraf ét gældende for et år. 
  Orla Christensen og Knud Voetmann 
  er på valg – begge modtager 
  genvalg
 b. To (2) suppleanter. Jens Erik Frost 
  er på valg – modtager genvalg
 c. Revisor/bilagskontrollant
 d. Revisorsuppleant/bilagskontrollant
 e. Eventuelt.
Af hensyn til maden vil jeg bede om tilmelding 
til Orla på 26 60 70 50/orla.birthe@gmail.com 
senest torsdag den 1. februar.

Den 13. marts: Medlemsmøde kl. 19.00.

Den 10. april: Bowling i Vejle kl. 17.45. 

Den 23. april: Christiansfeld, Slaget ved Kol-
ding.
 
Den 4. maj: Fredericia, Danmarks befrielse. 

Den 29. maj: Kastellet i København, 
Peacekeepers Day.

Se årets øvrige aktiviteter på hjemmesiden.

Pfv. Lars

Henry Petersen modtager Fortjenstmedaljen.  
Næstved og Omegn.
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Senere vil vi igen forsøge at skyde i Svenstrup. 
Det bliver den 8. april kl. 13.00. 

Torsdag den 19. april vil jeg forsøge at få vor 
præst i Havnbjerg til at komme og fortælle om 
feltpræsttjenesten i Afghanistan, hvor han har 
deltaget på to hold.

Med venlig hilsen på bestyrelsens 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
Glædeligt Nytår til alle veteraner derude og 
jeres kære. Vi ser frem til et spændende år, 
hvor vi vil arbejde for et tættere samarbejde 
med veterancaféerne i vores område. 

En anden stor udfordring er, hvordan vi sik-
rer foreningens fremtid. Er der nogle, der er 
villige til at hjælpe med arbejdet? Her håber 
jeg på en god debat og et stort fremmøde til 
generalforsamlingen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi opfordrer alle til at deltage i veterancafé-
ernes arrangementer. Se hvor og hvornår på 
følgende sider:
Skive: 
veterancafe.dk (mødes onsdage i ulige uger)
Nykøbing: 
Veterancafe Mors på Facebook (mødes hver 3. 
torsdag startende 11. januar)
Vestervig: 
Thy veteraner på Facebook (mødes torsdage 
i ulige uger).

Lørdag den 20. januar kl. 17.30 er der Nytårs-
kur i Konstabelmessen på Dragonkasernen i 
Holstebro. Menuen bliver en buffet med varme 
og kolde ting + dessert/kagebord. Pris: 200 kr. 
pr. deltager og drikkevarer til meget rimelige 
priser. Man bedes medbringe en pakke, værdi 
20-25 kr. Påklædning: Uformelt Nytårs-look. 
Der bliver uddeling af årstegn, der er pakke-
leg, og gæsterne må meget gerne medbringe 

en sang eller et andet kulturelt indslag, så vi 
kan få en hyggelig aften.

Tilmelding til Maria på 51342436/mariathom-
senmors@gmail.com  Vi vil arrangere samkør-
sel, så alle, der gerne vil med, kan komme det.

Fredag den 23. februar kl. 18.00 har vi ge-
neralforsamling. Vi spiser først, så holder vi 
møde, og derefter er der kaffe. Menuen er 
mørbradgryde eller gule ærter. Pris: Gratis!
Tilmelding senest torsdag den 15. februar 
til Maria på 51342436/Mariathomsenmors@
gmail.com eller på Facebook. Husk at vælge 
menu.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Debat om foreningens fremtid
6. Valg. På valg til bestyrelsen i år er Jørgen 

Staal Erichsen og Christian Andersen. 
Ekstraordinært på valg er Jørgen Lindor 
Holm, som trådte ud af bestyrelsen

 1. suppleant Poul V. Larsen
 2. suppleant Ole Vinholt 
 Fanebærere: Foreningsfanen: Poul Erik 

Farsinsen. FN-fanen: Jørgen Lindor Holm 
og NATO-fanen: Flemming Christensen

7. Valg til Repræsentantskabsmøde 
8. Indlæg fra Veterancaféerne
9. Eventuelt.

Jeg glæder mig til at se så mange som muligt 
af jer i 2018. Godt Nytår og hilsner.
 
Maria Agerholm Thomsen, formand

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 
Traditionen tro afholdt Viborg & Omegn den 
årlige juleafslutning med bankospil og ameri-
kansk lotteri den 5. december med næsten 50 
deltagere. Leif bød velkommen på bestyrel-

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

GODT NYTÅR
Da jeg desværre var syg og ikke kunne del-
tage i juleafslutningen, skriver jeg kun lidt 
om, hvordan det gik efter mundtlige referater, 
og jeg har kun fået positive tilbagemeldinger. 
Nogle udtalte sig endda om, at det var den 
bedste, de havde været med til. Om det så var, 
fordi jeg udeblev, eller om det var på grund af 
de ekstra mange gode sponserede præmier, 
skal jeg lade være usagt.

SIDEN SIDST
Vi har allerede holdt to arrangementer, nem-
lig klubaften den 18. januar og skydning den 
21. januar. Dette blot for at fortælle, at vi ikke 
ligger på den lade side med tilbud om samvær.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Næste torsdagsmøde er udsat til den 22. 
februar på grund af generalforsamlingen. 
Så hermed indkalder vi til ordinær general-
forsamling med spisning kl. 18.00, og ønsker 
man ikke at deltage i spisningen, starter selve 
generalforsamlingen kl. 19.00. Stedet er Barak 
H15 i Frøslev-lejren, og spisningen koster 25 
kr. pr. deltager. Der serveres enten landgangs-
brød eller smørrebrød. Tilmelding er derfor 
nødvendig til Bjarne på 30406527 eller Kaj 
på 21295859 eller egonbakgaza@gmail.com 
senest fredag den 16. februar. Dagsorden, jf. 
lokalforeningens vedtægter, der vil blive om-
delt ved ankomsten. Som sædvanlig er vore 
bedre halvdele velkommen.

Næste arrangement er torsdag den 15. marts 
kl. 19.00. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, 
om vi skal benytte nogle nye lokaler, som vi 
får lov at bruge, eller om vi endnu engang 
skal til Frøslev. Hvis I ønsker at deltage – hvad 
vi selvfølgelig håber på – beder vi jer om at 
ringe på ét af de ovenstående telefonnumre, 
så vi kan sende jer det rette sted hen. Og helst 
inden den 13. marts.
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sens vegne, hvor han takkede for den store til-
slutning og de mange sponsorgaver. Derefter 
var der smørrebrød og hyggeligt samvær, ind-
til Anders afbrød og startede første halvleg af 
bankospillet. I pausen var der kaffe og kage 
og amerikansk lotteri, hvor nogle var utroligt 
heldige og vandt adskillige gange. Da anden 
halvleg af bankospillet var overstået, ønskede 
Leif alle en glædelig jul, og deltagerne kunne 
tage hjem efter en hyggelig aften.

Læs om arrangementet den 22. december på 
Rindsholm Kro under omtalen af Danmarks 
Veteraners Mindedag på side 6. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Veterancafé: Mandage i lige uger kl. 18.00 - 
21.00 i Paradiset på den gamle kaserne i Vi-
borg. Her vil der være to værter, som sørger 
for, at der er kaffe og te på kanden samt kage. 
Der er kommet en del spil i lokalet, og man er 
også meget velkomne til bare at komme og 
få en snak. 

Vinterskydning gennemføres hver onsdag kl. 
19.00 på 15 meter bane i Bjerringbro Hallens 
skydekælder. Man skal bare møde op, og der 
kan lånes våben. Skiver og ammunition kan kø-
bes på stedet. Evt. spørgsmål besvares af sky-
dekoordinator Eigil D. Andersen på 6175  5234.

Mandag den 19. februar kl. 18.00 afholdes 
den årlige generalforsamling på Historiske 
Rindsholm Kro med dagsorden i henhold til 
foreningens love og vedtægter. Vi starter med 
spisning, hvor menuen er Wienerschnitzel og 
æblekage. Der er egenbetaling, og prisen er 
167 kr. pr. pers. Drikkevarer er ligeledes for 
egen regning, og vi er så heldige, at kroen 
sponserer kaffen.   
  

Dagsorden:
Velkomst
Tegnoverrækkelser
 1 . Valg af dirigent og stemmetæller
 1a. Godkendelse af fuldmagter
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag, som skal være 
  formanden eller bestyrelsen i hænde 
  senest 8 dage før mødet
 5. Valg, jfr. §5. 
  På valg som formand: Ingerlise Klaris
  På valg til bestyrelsen: Erik Klausen og 
  Anders Møller Nielsen 
  Valg af suppleanter: Jan Egon 
  Kristensen og Niels Anton Nielsen
  Valg af revisorer: Jens Ole Berthelsen 
  og Ove Kokholm
  Valg af fanebærere: Ejgild Tapdrup 
  Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, 
  Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif 
  Jakobsen, Jan Egon Kristensen, Niels 
  Jørgen Berthelsen og Jens Hougaard                           
 6. Valg af repræsentanter til Lands-
  foreningens Repræsentantskabsmøde 
  den 20-21 april i Karup
 7. Eventuelt.

Generalforsamlingen er med ledsagere. Tilmel-
ding til Erik Klausen på 8662 5828/erk@webs-
peed.dk eller til Ingerlise Klaris på 2149 0055/
klaris@webspeed.dk senest den 10. februar.

Tirsdag den 13. marts kl. 19.00 er der kam-
meratskabsaften i Hjemmeværnscentret på 
Livøvej 6 i Viborg med foredrag ved ambas-
sadør for 4 CBRN-&GEOKMP OS Lindy Hauge 
Andersen, Ingeniørregimentet. CBRN var det, 
vi i gamle dage kaldte ABC. Han fortæller om 
kompagniet og om nogle af de øvelser, de har 
været på i Canada og om deres seneste opgave 

i Libyen. Der er kaffe med franskbrødsmadder 
og æblekage, hvorfor tilmelding er nødvendig 
til Erik Klausen på 8662 5828/erk@webspeed.
dk eller til Ingerlise Klaris på 2149 0055/kla-
ris@webspeed.dk senest den 5. marts.

Onsdag den 4. april fejres NATO-dagen kl. 
16.00 i Danske soldaters Mindelund ved Rinds-
holm Kro. 

Tirsdag den 17. april kl. 19.00: Bowling med 
spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 2 i 
Viborg. 

Læs om flere aktiviteter på vores hjemmeside.

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
Julebanko den 1. december var en god aften 
med glade deltagere til bankospil og lotteri og 
med æbleskiver og gløgg. Det blev en god op-
levelse for os, der var med, og vi siger mange 
tak til alle deltagere.
    
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Lørdag den 27. januar kl. 14.00 er der Kamme-
ratskabsskydning på Krudthusvej. Der bliver 
en hovedskydning og et par festskydninger, 
og de øvrige soldaterforeninger i byen bliver 
inviteret med. Når vinderne er kåret og har 
fået deres præmier, bliver der serveret kam-
steg, kartofler og tilbehør. Prisen bliver 30 kr. 
for hovedskydning og 20 kr. for festskydning, 
og maden koster 50 kr. 
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Tirsdag den 13. februar kl. 19.00 afholdes ge-
neralforsamling på Hjemmeværnscentret Hor-
sens med dagsorden iflg. vedtægterne. Det er 
her, du skal møde op og være med til at præge 
foreningen. Forslag til behandling på gene-
ralforsamlingen skal afgives til formanden 
senest 14. dage før mødet. Tilmelding en uge 
før af hensyn til maden.
 
Dagsorden.
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning  
 4. Indkomne forslag, bl.a. vedtægts-
  ændring angående støttemedlemmer 
 5. Fremlæggelse af regnskab
 6. Valg. På valg er formand Viggo 
  Frederiksen (modtager ikke genvalg). 
  Bestyrelsesmedlemmer Erik, Viggo B. 
  og Hans O. 
  Valg af to suppleanter, to revisorer og 
  en revisorsuppleant samt seks 
  fanebærere/fanevagter. 
  Derudover deltagere til Repræsentant-
  skabsmødet (formanden + 2 mere)
 7. Eventuelt.

Der er ekstraordinær generalforsamling sam-
me dag og sted kl. 20.30.
Dagsorden.
 1. Valg af dirigent.
 2. Vedtægtsændring 
 § 3. Medlemmer
 Stk. 1: Adgang til at blive medlem af for-

eningen har enhver, der har gjort eller gør 
tjeneste i fredsstøttende og humanitære 
missioner, og som har modtaget en me-
dalje herfor (eks. FN-medalje eller Forsva-
rets medalje).

 Forslag til vedtægtsændring.

 Stk. 2: Som støttemedlem kan optages 
enhver, der måtte ønske det. 

 Stk. 3: Støttemedlemmer kan optages 
direkte under foreningen og betaler Støt-
temedlemskontingent, der er det samme 
beløb, som vi modtager fra Landsforeningen. 
Støttemedlemmet modtager ikke for-
eningsbladet, der kan læses på Danmarks 
Veteraners hjemmeside, men de modtager  
relevante informationer og invitationer 
via deres mail-adresse. 

    Stk. 4: Herudover har støttemedlemmer in-
gen forpligtelser eller rettigheder i forenin-
gen eller Landsforeningens anliggender.

 Stk. 5: Beslutning om eksklusion af med-
lemmer, der har gjort sig skyldig i én i den 
offentlige mening vanærende handling, 
eller som skader foreningens omdømme 
og tarv, kan kun træffes af Repræsentant-
skabet. Den indstillede har ret til person-
ligt at forsvare sig her.

 Stk. 6: Som æresmedlemmer kan udnæv-
nes personer, medlemmer som ikke-med-
lemmer, der har ydet en særlig fortjenstfuld 
indsats for foreningen.    Æresmedlemmer 
udnævnes af Repræsentantskabet efter lo-
kalforeningens indstilling.

Efter generalforsamlingen serveres et par 
stykker smørrebrød, og der er uddeling af 
medaljer og årstegn.  

VÆRD AT VIDE
Veterancaféen har åbent hver torsdag efter-
middag fra 13.00 til 16.00.

Klubmøde den 2. lørdag i måneden fra kl. 
12.00 til 16.00 i Veterancaféen, Allégade 16 i 
Horsens. 

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

TAK FOR 2017
Da sætternissen snød os lidt i sidste nummer, 
sendes hermed et lidt forsinket ønske om god 
jul samt et godt nytår. Tak for en god sæson 
– vi åbner igen i uge 7 og sæsonåbner den 24. 
marts, bl.a. med årets generalforsamling.

EN BUNDSOLID SÆSON 2017
Intet overgår vores 25-års jubilæum den 2. 
maj, men ellers har vi nået samme besøgstal 
som i 2016, nemlig 16.500 gæster, og vi har 
rundet det næstbedste resultat for salget no-
gensinde. Selvom vi først nu er ved at gøre 
regnskaberne op, så kan vi se konturen af et 
beskedent driftsoverskud, og jeg tror person-
ligt, at vi har højnet vores navn og image be-
tragteligt i år.

FLERE OG NYE VARER 
Vinterens sællert bliver muligvis vores nye 
strikhuer med broderet veteranmærke. Den 
kommer til salg omkring 1. januar. Så kommer 
der – på opfordring – de såkaldte venskabsflag 
DK/FN og DK/NATO som pins, og FN-mærket er 
genopstået som revers pin. Vi har også fået 
vævede ærmemærker med veteranmærket på 
– nu uden velcro. Vi arbejder på et nyt slips i 
silke med vævet veteranmærke. Det bliver nok 
først i løbet af vinteren, det er på hylderne. 
Hold øje med vores hjemmeside, hvornår de 
kan købes.

FREMTIDENS FRØSLEVLEJR
Det er endnu uvist, hvordan Frøslevlejrens 
fremtid ser ud, men der gøres status her ved 
nytårstid, og de nye planer vil tage form i lø-
bet af vinteren. Det ser dog ud til, at vi får lov 
at blive i Barak 46, da det bliver for dyrt at 
tage den ned. Bestyrelsen agter at gå kon-
struktivt ind i arbejdet med at skabe et visio-
nært besøgscenter i Frøslevlejren.
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GENERALFORSAMLING 
I vil sidst i februar modtage årsberetningen 
og indkaldelsen til generalforsamlingen den 
24. marts og midt i februar opkrævningen til 
årets støttekontingent – det er fortsat ikke 
teknisk muligt at sende dem samtidig, selv om 
det vil være smart. Hvis I ikke har modtaget 
nogle af tingene omkring 1. marts, så er der 
noget galt, og I bedes kontakte bestyrelsen.

Vi glæder os til endnu en sæson, hvor målet 
er at følge udviklingsmulighederne i lejren 
og så at raffinere de enkelte udstillinger i FN-
Museet.

Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 11/6 2008

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

Værnspræsterne  

GODT NYTÅR
Alle medlemmer af Værnspræsterne under 
Danmarks Veteraner er forhåbentlig kommet 
godt ind i det nye år.

Vi er i øjeblikket 36 medlemmer, en fremgang 
på 3 siden sidste nytår.

Der arbejdes på at arrangere et veteran-
præstemøde engang i april eller maj på en 
søværnsinstallation. Nærmere oplysninger 
sendes direkte til medlemmerne.

Venlig hilsen.
Vilhelm Værge, formand

Formand: Ottar i Funningsstovu

Færøernes Veteraner

Gott nýggjár

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

Danmarks Veteraners  
Motorcykel Klub

GODT NYTÅR
Alle medlemmer ønskes et godt 2018 i håb om 
mange gode aktiviteter.

Bjarne Berner

AF JØRGEN JELSSTRUP

Veteranhjemmet i Odense ved formanden 
Henrik Dyhr modtog den 9. januar 22.000 
kr. af Præsidenten for Odense Inner Wheel 
Klub, Annette Schlosser fra overskuddet 
fra den årlige julekoncert, som Odenses  
Inner Wheel-og Rotary Klubber samt  
Rotaract afholder. 

Beløbet skal bruges til inventar i Veteran-
hjemmet, der efter planen kan åbne i ef-
teråret 2018.

En flot gave

Særlige aktiviteter
15. februar Hovedbestyrelsesmøde, Odense
4. april  NATO-dag i Kastellet
14. april  DSL Landsrådsmøde
20. april  Hovedbestyrelsesmøde og Formandsmøde, Karup
20. – 21. april Repræsentantskabsmøde, Karup 
17. maj  Hovedbestyrelsesmøde, Odense
29. maj Peacekeeepers Dag, Kastellet

Det fremtidige veteranhjem.
Foto: Cornelius + Vöge
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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

1 (2018) 30.12.17 12.01.18 Uge 5

2 20.02.18 02.03.18 Uge 12

3 23.03.18 13.04.18 Uge 18

4 20.05.18 01.06.18 Uge 25

5 08.08.18 17.08.18  Uge 36

6 03.09.18 14.09.18 Uge 40

7 22.10.18 02.11.18 Uge 47

8 15.11.18 27.11.18          Uge 50/51

PRODUKTIONSPLAN BARETTEN 2018

 49. årgang | Nr. 01 | 2018

DANMARKS VETERANER

Danmarks eneste veteranmagasin

Godt nytår

WWW.DANMARKSVETERANER.DK

Økonomisk tilskud  
til veteranarbejde
”2 mio. kr. puljen” Ferielejr
Som en del af finansloven 2018 er der dedikeret 2 mio. kr., der skal 
støtte aktiviteter til gavn for veteraner og pårørende. Det er Veteran-
centret, der modtager og behandler ansøgningerne til 2 mio. kr. puljen.

Du kan nu søge om at få del i disse midler. Ansøgningsfristen er den 
1. marts, og ansøgningerne sendes til Næstformanden for Danmarks 
Veteraner, Per L. Hinrichsen.

Vilkårene for at søge midlerne fremgår af bestemmelsen for forvalt-
ning af 2 mio. kr. puljen. Temaet varierer år fra år. Det giver mulighed 
for gennem fondsmidlerne at understøtte Forsvarets øvrige indsats 
over for veteraner og pårørende. Se evt. mere på Veterancenterets 
hjemmeside: http://veteran.forsvaret.dk/Pages/forside.aspx

Veterancentret uddeler på vegne af Forsvarsministeriet støtte til ferie-
lejre. Ansøgningsfristen for at søge puljen er den 1. marts.

Du kan i 2018 søge støtte til at afholde ferielejr for veteraner med 
børn. Det er Veterancentret, der modtager og behandler ansøgning-
erne til ferielejre eller tilsvarende aktiviteter, der skal tilbyde en til-
trængt pause, hvor familien finder sammen på nye måder og skaber 
nye relationer til andre familier med veteraner.

For at søge puljen skal ansøgningsskemaet på Veterancenterets hjem-
meside udfyldes og sendes til Næstformanden for Danmarks Vetera-
ner, Per L. Hinrichsen.


