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Så blev der indgået et nyt forsvarsforlig for de 
næste seks år. Betydningen for veteranområ-
det fremgår af min artikel på side 4.

EVALUERING
M.h.t. evalueringen af veteranindsatsen vil vi 
nok blive inddraget. Derfor bedes I allerede 
nu lave lidt benarbejde m.h.p. at registrere 
deltagerantal til Jeres mange arrange-

menter i løbet af et foreningsår. Når vi 
hører nærmere, vil I selvfølgelig 

blive inddraget. Men p.b.a. for-
mandsberetningerne på de 

velgennemførte gene-

ralforsamlinger har I jo alle de nødvendige 
oplysninger. Veteranstøtten har i deres Års-
beretning taget forskud på glæderne ved at 
registrere effekten af de mange tilbud og 
gennemførte aktiviteter for veteraner og de-
res pårørende.

GENERALFORSAMLINGER
Alle generalforsamlingerne, som jeg har 
kendskab til, er forløbet meget tilfredsstil-
lende med mange deltagende medlemmer og 
god stemning. Jeg ser med glæde flere nye og 
yngre medlemmer, som har meldt sig under 
fanerne for at tage en tørn i foreningslivet. 
Tak for det. Men det er også nødvendigt med 
yngre kræfter.

YNGRE MEDLEMMER
Hvordan får vi fat i de yngre veteraner? Vi bli-
ver nødt til at forholde os til fakta, som bl.a. 
er, at unge læser ikke vores hjemmesider, de 
læser ikke de lokale eller de landsdækkende 
aviser, og de er svære at trække væk fra fami-
lielivet og karriererne. De kommer ikke auto-
matisk ind på vores banehalvdel.

Derfor bliver vi nødt til at gøre noget aktivt på 
deres banehalvdel. Vi må til at lære at kom-
munikere på deres betingelser. Vi må til at 
benytte os af Facebook, Twitter, Snapchat m.v. 
Puha, vil nogle sige. Er det farligt? Nej, det er 
ikke! Vi har som veteraner mange gange før i 
vores liv gået foran og prøvet noget som de 

første, uden at være bange, nervøse eller bag-
stræberiske. Vi er gået foran mange gange. 
Når vi har mødt fremmede kulturer, har vi 
forsøgt at få personlig kontakt med de frem-
mede, herunder at lære de fremmedes sprog 
for på den måde at være imødekommende 
over for dem, som vi er draget ud i verden for 
at hjælpe. Vi ved, hvordan man siger god dag 
og på gensyn, tak og ingen årsag, og én øl og 
flere øl. Hvorfor kan vi så ikke gøre det her i 
Danmark? Selvfølgelig kan vi det. 

Hvordan kommunikerer I med jeres unge men-
nesker og børnebørn? Jeg er sikker på, at det 
sker på bl. a. Facebook. Jeg håber, at vi også 
i veteranverdenen kan gå foran og få opret-
tet rigtig mange forenings- og personlige 
facebook-profiler, så vi kan møde de unge ve-
teraner, dér hvor de er. Det er ikke så svært, 
som I tror. Og mottoet: ”Veteraner støtter 
veteraner” gælder også i denne forbindelse. 

Jeres nabo eller ven er helt sikkert på Face-
book, så spørg om hjælp, så går det let. Ho-
vedbestyrelsen arbejder på et kursus om 
Facebook for veteraner. Det vil I høre nærme-
re om. Men I må gerne tyvstarte allerede i dag.

KOMMUNERNE 
Samarbejde med kommunerne er af over-
ordentlig stor betydning for et vellykket ve-
teranarbejde. Læs på side 5 om nogle idéer til 
dette samarbejde.

FORTSÆTTES
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Blomster fra Amalienborg og Fredensborg Slot 
ved H.K.H. Prins Henriks død blev placeret ved 
Monumentet for Danmarks Internationale Indsats 
efter 1948 i Kastellet. Foto: Erik Petersen

AF LANDSFORMAND  
NIELS HARTVIG ANDERSEN

Nyt Forsvarsforlig



LEDER FORTSAT

MOBILEPAY
Da vi netop har modtaget tilladelse fra Indsamlingsnævnet til at modta-
ge donationer til veteranarbejdet, jf. vores vedtægter, har vi nu etable-
ret en ny måde, hvorpå man nemt kan donere penge til veteranarbejdet 
i regi af Danmarks Veteraner.  

Vi har fået oprettet en mulighed for at kunne give donationer, gaver, 
indbetale kontingent m.m. på vores nye Mobile Pay nummer 10093. 
Husk at skrive følgende, inden I sender pengene, så vi evt. kan vende 
tilbage til jer:

· Fulde navn, personnummer og adresse samt mrk. "Donation" 
·  Den særlige konto for modtagelse af donationer har reg. nr. 9570 og  
kontonummer 12527934.

Hjælp os med at kunne yde mere og bedre støtte til veteranarbejdet. 

H. K. H. PRINS HENRIKS BISÆTTELSE
Det var med stor stolthed, at Danmarks Veteraner blev inviteret til at 
stille med vores foreningsfaner i København ved H.K.H. Prins Henriks 
bisættelse. Med meget kort varsel fik vores faneansvarlige, chefsergent 
Torkil Skøt, alarmeret vores fanebærere og fanevagter. Vi stillede med 
9 faner, og det var helt sikkert meget flot og bevægende at være med. 
En stor oplevelse i ære og respekt.

Når man ser de flotte billeder fra denne begivenhed, er der ikke mange 
unge veteraner i gadebilledet. Men det er naturligvis fordi, de alle arbej-
der og ikke lige kan holde fri en dag med så kort et varsel. Derfor er jeg 
stolt over, at vi ”gamle” tager os tid til dette og stiller op igen og igen.

AKTIVITETER
Jeg glæder mig til at se jer på NATO-dagen den 4. april og til Repræsen-
tantskabsmødet på Flyvestation Karup den 20. – 21. april. Husk også 
allerede nu at sætte kryds i kalenderen den 29. maj, hvor vi på Kastel-
let markerer 70-året for de første udsendelser i international tjeneste 
og UN Peacekeepers Day. Tilmeld jer allerede nu. Der sker mange nye 
aktiviteter denne dag, og alle kan være med. Se programmet på side 9 
og kom og vær med til at gøre også denne dag uforglemmelig i gode 
venners lag.

I ønskes et godt og inspirerende forår.

LEDER

Forsvarsforliget
Danmark tager hånd om sine veteraner. Danske kvinder og mænd 
gør en uvurderlig indsats for Danmark og det internationale sam-
fund. De gør tjeneste - oftest langt væk fra familie og venner og 
under farlige vilkår. Partierne er enige om, at de eksisterende ini-
tiativer på veteranområdet videreføres i forligsperioden og vil i 
tilknytning hertil fokusere på følgende elementer:  

-  Der etableres fremadrettet ligestilling i relation til aktstykke 425 
og 426 for veteraner, der er kommet til skade før 14. august 1996, 
så de kompenseres fra og med 1. januar 2018, hvilket kræver lov-
ændring eller aktstykke

-  Den eksisterende indsats på veteranområdet før, under og efter 
udsendelse sker med afsæt i en systematisk og videnskabelig 
opfølgning på Forsvarets erfaringer og forskning

-  Forskning i regi af Veterancentret prioriteres, så udvikling af 
veteran-indsatsen fortsat kan ske på et kvalificeret grundlag

-  Udvælgelsen af udsendte styrkes med skærpet opmærksomhed 
på psykisk parathed, og der afsættes midler til forskning

-  Den samlede veteran-indsats evalueres med henblik på at 
 fokusere kræfterne på de områder, der gør en forskel. 

Der afsættes ca. 1,8 mia. kr. hertil i perioden, hvoraf ca. 1,65 
mia.  finansieres via tidligere beslutninger vedr. udmøntning af 
satspuljen for 2017 og 2018.

Ved at tage problematikken ved Aktstykkerne 425 og 426 har po-
litikerne taget et stort skridt for at få lukket de tilbageværende 
huller i forbindelse med erstatningsager til veteraner, der er kom-
met til skade før 14. august 1996. Hvor mange veteraner, det kan 
hjælpe, ved jeg ikke, men det er nok op imod 500 veteraner. 

Jeg ved, at Forsvarsministeriet og underlagte myndigheder ar-
bejder på højtryk for at få omskrevet de gode intentioner i for-
ligsteksten til noget, vi alle kan arbejde ud fra. Vi bliver inddraget, 
når de er klar, og vi vil videregive vejledninger m.v. på alle de net, 
vi har adgang til. 

Jeg anbefaler, at man tager den med ro, indtil vejledningen er på 
plads. Nu har vi ventet i mere end 20 år, så kan vi vel også vente 
nogle måneder endnu. 

Det skal nok blive godt.
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Veteranerne "hører til" i de enkelte kommuner. Derfor skal vi samarbejde 
med kommunerne for at skabe de bedst mulige vilkår for veteranerne

Samarbejde
FLAGDAGEN
Som I måske ved, var der 87 kommuner, der 
markerede Flagdagen den 5. september i 2017. 

Der mangler lige de sidste elleve, som er: 
Fanø (20), Hedensted (216), Hørsholm (122), 
Langeland (49), Lejre (151), Lemvig (74), Læsø 
(8), Ringkøbing-Skjern (212), Samsø (17), Syd-
djurs (201) og København (3.239). Parentesen 
angiver antal registrerede veteraner, der har 
et Veterankort eller har modtaget en 1948-me-
dalje, baseret på oplysninger fra Veterancen-
tret i Ringsted pr. juni 2017.

Hvis der er nogen af disse elleve kommuner i 
jeres lokalforenings område, bedes I tage kon-
takt til kommunen for at få dem hjulpet til at 
afholde et arrangement som anerkendelse af 
vores veteranindsats den 5. september 2018.

INSPIRATION
Hvad skal man tale med kommunen om? Jeg 
nævner her nogle emner, som man kan drøfte 
med kommuner relateret til veteransagen. 

Der er selvfølgelig forskel på antallet af vete-
raner i de forskellige kommuner, så de efter-
følgende forslag skal naturligvis give mening 
for den enkelte kommune, men det kan man jo 
blive enige om, når man mødes. 

SAMARBEJDE
Når I rækker hånden frem til samarbejde og 
vil hjælpe kommunen på vej, så burde der 
kunne ske en positiv fremgang. Hvis I er i tvivl, 
er I meget velkomne til at kontakte mig. Held 
og lykke med arbejdet.

EKSEMPLER
Vi vil arbejde for, at alle landets 98 kommuner, 
hvor det giver mening, bør have:

• En Veteranpolitik
•  Et årligt Dialogmøde for at evaluere Veteran-

politikken
•  En Veterankoordinator på fuld tid
•  Et anderkendelses-arrangement på Flagda-

gen den 5. september

•  En mindesten for veteraner og deres indsats 
i international tjeneste

•  Et Dannebrog i Byrådssalen
•  Vejnavne med faldne veteraner, hvis de  

efterladte giver tilladelse
•  En VeteranCafé
•  Et uddannelsesforløb for kommunens perso-

nel, der arbejder med og for veteraner. Det 
kam etableres sammen med Veterancenteret

•  En kortere sagsbehandlingstid med er-
statningssager. Her kan I samarbejde med 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse 
(FPS), FPS Arbejdsskades-, erstatnings- og 
fraværsafdeling samt Arbejdsmarkedets Er-
hverssikring og Veterancentret.

DANMARKS VETERANER
hjælper gerne kommunerne med at etablere, 
planlægge og gennemføre ovenstående ve-
terantiltag.
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DANMARKS VETERANER OG KOMMUNERNE

AF LANDSFORMAND NIELS HARTVIG ANDERSEN



FORFATTER

FANEBORG
I forbindelse med bisættelsen af Hans Kon-
gelige Højhed Prins Henrik fra Christiansborg 
Slotskirke deltog Danmarks Veteraner sam-
men med en lang række soldaterforeninger 
og andre organisationer i en faneborg uden 
for kirken.

Begge landsfaner og rigtig mange lokalfor-
eningsfaner deltog i denne særlige begiven-
hed og var med til at skabe en flot ramme om 
bisættelsen.

De mange faner, fanebærere og fanevagter 
mødtes på Kastellet, hvorfra de i bus blev 

Kongelig bisættelse
transporteret til området ved Slotskirken og 
blev dirigeret på plads på Vindebrogade. 

Prinsens kiste blev båret ud fra Slotskirken 
af officerer fra Den Kongelige Livgarde – alle 
veteraner – og da rustvognen med Prinsens 
kiste forlod kirken, var det til en sidste hilsen 
fra bl.a. fanerne fra Danmarks Veteraner.

TAK
Fra Landsforeningen skal lyde en stor tak for 
den flotte opbakning fra lokalforeningerne, 
der på denne måde medvirkede til en værdig 
afsked med H.K.H. Prins Henrik.   

BLOMSTERNE
De mange blomster, der i forbindelse med 
dødsfaldet var lagt ved Fredensborg Slot og 
på Amalienborg, blev efterfølgende flyttet 
til Kastellet og placeret ved Monumentet for 
Danmarks Internationale Indsats siden 1948. 
(se forsidebilledet)

Tilsvarende blev blomsterne fra Marselisborg 
Slot og Gråsten Slot placeret ved henholdsvis 
Mindemuren i Aarhus og ved Paludan-Møllers 
Mindemur i Gråsten.

Prins Henrik
1934-2018

TEKST: ERIK PETERSEN. FOTOS: CHRISTIAN T. JENSEN, NÆSTVED OG OMEGN

På vej...Et sidste farvel. ...og på plads.

Blomsterne på 
Kastellet.

Mission  
completed.
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CV

Nye hovedbestyrelseskandidater
Repræsentantskabsmøde

1972  Konstabelelev/konstabel/overkonstabel på Flyvestation 
Karup

1978  Assistent/overassistent ved Prinsens Livregiment

1991  Afdelingsleder/regnskabsfører, Prinsens Livregiment i 
Viborg, samt økomiforvaltning ved HOK og i Borrislejren 

1994 Merkonom i regnskabsvæsen

1996 Tjenestemand, Prinsens Livregiment i Viborg 

1997  3½ måneds udsendelse som regnskabsfører til IFOR

2000  4½ måned udlånt som konsulent til Danske Livregiment 
i Vordingborg

2000  Afdelingsleder/personelforvaltningen i HOK, herunder 
kortere ophold ved KFOR og i IRAK i f.m. lønudbetaling

2005 Afdelingsleder/økonomiafdelingen i HOK   

2014  Afdelingsleder/Forsvarsministeriets Departements 
økonomiafdeling i Karup 

2016 Pension.

1979-1983  Hærens Officersskole

1987  Stabskursus, 1987

1990-1992  Tysk generalskabsuddannelse

1978-1979  UNFICYP 30 (Cypern)

1997  SFOR (Bosnien), 1997

1999 – 2000  Chef for I/Slesvigske Fodregiment

2000 – 2002   STCH og NK for Prinsens Livregiment og 
Militærregion II

2003 – 2006   Deputy Branch Chief  
- Civil Military Cooperation, HQ ARRC

2006  ISAF (Afghanistan)

2007 – 2008  NK/NATO Response Force Brigade 

2008  Danmarks Journalisthøjskole (kurser)

2008 – 2011   Chef for Ledelsessekretariatet, Hærens 
Operative Kommando

2011   UNIFIL 5 (Libanon), 2011  
  Chef DANCON 5, UNIFIL

2011   SO1/Deputy StratCom Advisor, HQ ARRC.

Ved det kommende Repræsentantskabsmøde i Karup den 20.-21. april skal der bl.a. være valg til Hovedbestyrelsen. Heldigvis er hovedparten af de 
nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter villige til genvalg, men enkelte ændringer er dog nødvendige.

Næstformand Per L. Hinrichsen ønsker at træde ud af Hovedbestyrelsen for helt at hellige sig arbejdet som næstformand i Veteranstøtten. 
Som nyt medlem foreslår Hovedbestyrelsen oberstløjtnant Steen Møller Petersen (pens.). 

Som noget nyt oprettes en funktion som bogholder/regnskabsfører. Til denne post foreslås Bente Brogaard.

CV
STEEN MØLLER PETERSEN BENTE BROGAARD
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FORMÅLET MED AT BLIVE  
GODKENDT AF SKAT
Hvis SKAT accepterer optagelse af Danmarks 
Veteraner på listen over godkendte organi-
sationer, kan vi modtage gaver fra private 
bidragsydere og virksomheder, der samtidig 
kan opnå fradrag for deres gavebidrag i den 
personlige indkomst eller virksomhedens 
skatteregnskab. 

Dermed opnår private, at ca. 1/3 af donationen 
betales af SKAT, og virksomhederne kan me-
get lettere få fradrag for gaven. Alt andet lige 
giver det et bedre grundlag for, at Danmarks 
Veteraner kan etablere en indtægtskilde over 
årene, som også giver gavegiverne et økono-
misk incitament. 

Derudover fungerer godkendelse også som 
”blåstempling”, når man fx henvender sig til 
private fonde og nye privatpersoner, idet de 
godt 1.000 godkendte foreninger er med på en 
liste, som SKAT aktivt har taget stilling til op-
træder som en landsdækkende, almennyttig 
forening med godkendte vedtægter osv. 

Derudover er optagelse på listen adgangsgi-
vende til den særlige momskompensations-
ordning, der gælder for almennyttige orga-
nisationer i Danmark. Efter disse regler kan 
Danmarks Veteraner få en del af sine udgifter 
til købsmoms refunderet fra SKAT. 

GODKENDELSESKRAV
I forhold til Danmarks Veteraner er der fire  
generelle kriterier, som skal være opfyldt:

1.  Midlerne anvendes til fordel for en kreds af 
personer, der ikke geografisk eller på an-

den måde er begrænset til et befolknings-
underlag på under 35.000. 

  Dette vurderes at være opfyldt – Danmarks 
Veteraner er en landsdækkende forening 
og både formål og medlemskab er beskre-
vet åbent i vedtægternes §2 og §4.

2.  Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt 
overstiger 100.

  Dette skal sandsynliggøres ved ansøg-
ningstidspunktet med en liste over gave-
givere, selvom der endnu ikke er mulighed 
for fradrag. Herefter skal Danmarks Vetera-
ner årligt have mindst 100 faktiske givere 
for at forblive i ordningen.

3.  Den enkelte gavegiver skal i løbet af året 
samlet have ydet en gave på mindst 200 
kr. Til Danmarks Veteraner. 

  Dette skal sandsynliggøres som omtalt un-
der punkt 2.

4.  Den årlige bruttoindtægt eller formuen 
(egenkapitalen) overstiger 150.000 kr. 

  Dette dokumenteres ved at vedlægge sene-
ste årsregnskab, og vi lever fint op til kravet.

Det er den umiddelbare vurdering, at Dan-
marks Veteraner lever op til præmisserne 
for at kunne ansøge officielt hos SKAT. Dog 
er Danmarks Veteraner nødt til at indsamle 
100 gaver på mindst 200 kr. hver, for at kunne 
dokumentere kravet om tiltstrækkeligt mange  
bidragsydere.

Hovedbestyrelsen foreslår, at der hurtigst 
muligt i 2018 iværksættes en indsamlingskam-
pagne i anledning af jubilæumsåret, hvor vi 
beder folk indbetale et gavebeløb, der kan an-
vendes til nogle konkrete formål. Med en liste 
over folks navne og adresser samt gavebelø-
bets størrelse – og det tilsammen overstiger 
100 gaver á mindst 200 kr. – så kan vi senest 
1. oktober 2018 officielt ansøge SKAT om god-
kendelse. Beløbene, der indsamles på denne 
måde, bliver indsat på en ”§8a konto”.

KONKLUSION
Du kan få fradrag for gaver, bidrag og dona-
tioner til Danmarks Veteraner, når vi er god-
kendt af SKAT.

•  Du kan højst få fradrag for 15.900 kr. i 2018 
•  Du får automatisk dit fradrag, hvis du har 

givet foreningen dit cpr-nr.
•  Du kan få fradrag for både små og store 

beløb. Skatteværdien af fradraget udgør                     
ca. 30 % 

•  Du får ikke fradrag for kontingenter og  
varekøb

•  Du får fradrag for alle beløb, hvis du giver 
gaver til forskning.

TAG GODT IMOD
Jeg håber, at I alle vil tage positivt imod dette 
initiativ, da det er til gavn for vore veteraner. 
Spørgsmål kan rettes til Landssekretæren, der 
samarbejder med en ”fundraiser”.

En god idé
AF NIELS HARTVIG ANDERSEN, LANDSFORMAND

Side 8  |  Baretten  |  # 02  |  2018 

PROJEKT SKAT

Støt Danmarks  
Veteraner – og få  

skattefradrag



VETERANTRÆF
I lighed med tidligere år vil Danmarks Vetera-
ner ære og hylde alle veteraner, der har delta-
get i en international mission. Det sker på et 
Veterantræf i Kastellet i København i 70-året 
for Danmarks bidrag til UNTSO, den første FN-
mission i Mellemøsten. 
 
Alle Veteraner fra Forsvaret, Hjemmeværnet, 
Beredskabsstyrelsen, Politiet, andre civile sty-
relser og inviterede nordiske veteranorganisa-
tioner og pårørende indbydes til Veterantræf 
i Kastellet på Peacekeepers Day den 29. maj.

Veterantræffet - inklusive parade, mindeme-
daljer (Cypern 50 år og Balkan 25 år), andre 
indstillede medaljer, veteranmærke til jakken 
og en storslået reception - er gratis for alle, 
der har tilmeldt sig på www.danmarksvetera-
ner.dk inden den 21. maj. 

Du behøver således ikke være medlem af Dan-
marks Veteraner for at deltage. Det er heller 
ikke afgørende om din mission var en interna-
tional ”Peacekeeping” mission eller en skar-
pere form for international mission.

Hvis du ikke er tilmeldt, er du velkommen til 
paraden, men du og dine pårørende kan ikke 
deltage i receptionen.

GÆSTER
For at kaste glans over og ære veteranernes 
indsats for Danmark har vi inviteret en lang 
række personer fra det officielle Danmark, 
bl.a. repræsentanter fra Kongehuset, Regerin-
gen, Folketinget, Diplomatiet, Forsvaret, Hjem-
meværnet, Beredskabsstyrelsen, Politiet m.fl.

AF PROJEKTANSVARLIG, OBERSTLØJNANT P. K. NIELSEN

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og 
Køretøjsforening udstiller nogle af deres in-
teressante klenodier på Kastellet.

For yderligere information og tilmelding:  
www.danmarksveteraner.dk 

BØRNEMEDALJE
I forbindelse med Den Kongelige Livgardes 
hjemkomstparader har foreningen Familie-
netværket tildelt børn til udsendte en ”børne-
medalje” for at have klaret sig igennem 
hverdagen, mens du var udsendt. Dette 
initiativ har vist sig at være en succes.

I samarbejde med Familienetværket 
viderefører Danmarks Veteraner denne 
tradition med tilbagevirkende kraft. 
Har du et barn, eller har du kendskab 
til et barn (børn), som du mener kan 
få styrket selvtilliden og familiesam-
menholdet ved at blive ”dekoreret” med 
en sådan ”børnemedalje”, arrangerer vi det i 
forbindelse med Veterantræffet kl 14.00 foran 
Kastelskirken. 

Det forudsætter, at du har tilmeldt barnet/
børnene på www.danmarksveteraner.dk, der  
løbende bliver opdateret.

Har du spørgsmål, så ret dem til Peter Kragh 
Nielsen på mail pkn@danmarksveteraner.dk 
eller ring på 21 15 52 60.  

Den Kongelige Livgardes Æreskommando og 
Tamburkorps, Danmarks Veteraners Æreskom-
mando, lokalforeningers og andre veteranfor-
eningers faner samt Hjemmeværnets Musik-
korps København deltager. 

PROGRAM FOR DAGEN 
Kl. 09.00 – 11.30 
Veteraner møder og indskrives. Der serveres 
en kop kaffe/brød
 Kl. 10.00 – 11.00
Veterangudstjeneste i Kastelskirken  
 Kl. 11.00 – 11.30
Lægning af buket ved De Blå Baretters 
 Mindesten i Kastellet
 Kl. 11.30 – 11.55
Klargøring af parade ved Monumentet for 
Danmarks Internationale Indsats siden 1948
 Kl. 12.00 – 13.00
Parade med kranselægning ved Monumentet, 
hyldesttale til veteraner og deres pårørende 
samt dekorering af indstillede veteraner 
 Kl. 13.00 – 14.30
Reception og kammeratligt samvær for alle til-
meldte veteraner og evt. pårørende samt VIP 
 Kl. 14.00 
Dekorering af indstillede børn foran  
Kastelskirken
Kl. 14.00, 15.00 og 16.00
Rundvisning på Kastellet af professionel 
guide
 Kl. 14.30 – 16.00 
Grill-hygge arrangeret af Kommandanten i  
Kastellet og Lokalforening København ved 
”Bunkeren” i Kastellet.

Peacekeepers Day den 29. maj
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FORFATTERAF SVEND AAGE OLSEN, TURLEDER

GRUPPETUR
Også i år arrangerer Veteranstøtten en grup-
petur til veteranhjemmet Bæreia i Norge. Det 
bliver i uge 35 i dagene mandag den 27. til 
fredag den 31. august. Har du brug for et pu-
sterum sammen med andre veteraner, er op-
holdet på Det Norske Forsvars Veterancenter 
måske noget for dig.

PROGRAM
Vi mødes søndag den 26. august om aftenen 
på den tidligere Flådestation Holmen. Efter 
overnatning kører vi mod Bæreia kl. 08.00 
og ankommer kl. ca. 18.00. Hjemturen starter 
umiddelbart efter morgenmaden fredag, hvor 
vi kører mod Danmark og er tilbage på Hol-
men kl. ca. 18.00.

BÆREIA
Veterancentret ligger meget smukt ved en sø 
lidt uden for Kongsvinger. Her er gode mu-
ligheder for oplevelser i naturen, som der er 
stor fokus på under turen. På centret er der 
et lille indendørs opvarmet svømmebassin i 
forbindelse med en sauna og et mindre fitnes-
scenter med gode muligheder for at komme 

af med den overskydende energi. Det er også 
nødvendigt med lidt motion, da man spiser 
godt på Bæreia.

Programmet for turen omfatter kun ét lille 
forudbestemt programpunkt, nemlig besøg 
ved Kongsvinger Fæstning tirsdag formiddag. 
Her findes et mindesmærke for norske faldne 
soldater fra Libanon, og vi ærer de faldne med 
en buket.

Resten af opholdet improviserer vi efter 
stemningen i gruppen. Sidste år arrangerede 

vi frokost med grill i naturen. Det var uhyre 
populært og vil formentlig blive gentaget. Alt 
efter vejret naturligvis. En gåtur rundt om 
søen, godt 7 km, er også en mulighed, og der 
kan lånes mountainbikes til en tur i den fan-
tastiske natur.

Og tro mig – der er mange flere muligheder.

Ledere på turen er Svend Aage Olsen og Uffe 
Klixbüll Sørensen. Begge er veteraner med 
udsendelser på Balkan, Irak og Afghanistan. Vi 
har ligeledes været med i Veteranstøtten i en 

Norge 2018

Verdens mindste bro mellem 
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Den 17. marts afholder Veteranstøtten 
et bowling-arrangement i Odense. Der 
vil blive spillet i double, så find derfor 
en makker og kom glad til lidt hyggeligt 
samvær. Hvis man melder sig som en-
kelt m/k, finder vi ud af at danne hold 
på dagen.

Man behøver ikke være bowling-mester 
for at deltage. Vi starter kl. 12.00, og 
efter at vinderne er fundet, bliver der 
serveret lidt at spise inden hjemrejsen.

Adressen er: 
Møllemarksvej 80, 5200 Odense.

Tilmelding til Steen ”Fynbo” på steen-
fynbo@gmail.com – hurtigst muligt.

Åbne  
mesterskaber  
i bowling

AF VETERANSTØTTENS IDRÆTSUDVALG

årrække enten som ledere eller som deltagere 
i aktiviteter.

Som sædvanlig er turen – bortset fra lomme-
penge – betalt af Veteranstøtten. Det gælder 
også rejsen fra bopæl til og fra København. 
Der er plads til 7 deltagere på turen.

Tilmeld dig på www.Veteranstøtten.dk under 
Aktiviteter/Norgestur 2018. Du kan også kon-
takte Svend Aage Olsen på 30 26 55 97  eller 

på svaaolsen@godmail.dk for få svar på evt. 
spørgsmål til turen.

Tilmelding dog kun via hjemmesiden. Delta-
gerne vil være veteraner med diagnosen PTSD 
eller lignende. Der er ingen sidste tilmelding 
til turen, men når der er egnede deltagere 
nok, slår vi en streg i sandet og lukker for 
yderligere tilmelding. 

Så kom hurtigt ud af busken.

Find vores sider med din mobil
DANMARKS VETERANER 
FACEBOOK

DANMARKS VETERANERS 
HJEMMESIDE

VETERANSTØTTEN 
FACEBOOK

VETERANSTØTTENS  
HJEMMESIDE

Scan koderne, så er du direkte inde på de respektive sider.

Grill-frokosten i 2017.
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FORFATTER

Kirken var fyldt med gear, der kunne gøre en-
hver U2 lydtekniker flov, og de optrædende 
leverede et show, der i den lokale avis Allerød 
Nyt røg på forsiden med ordene: En magisk 
aften.
 
Ved afslutningen overrakte Chefen for Den 
Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek, 
10.000 kroner til projektet fra Livgardens 
Veteranarbejde, og det samlede beløb nåede 
derved op på 147.000 kroner. Beløbet er ind-
samlet via billetsalg, sponsorater og en række 
donationer. 

“Vi er rigtigt glade for den store interesse og 
opbakning, der er udvist for projektet. Og vi er 
stolte over allerede at have rejst 147.000 kro-
ner. De penge gør, at projektet er søsat, men 

der er selvfølgelig et lille stykke vej endnu, før 
projektet kan realiseres i sin fulde form. Med 
energien fra arrangementet i Lillerød kirke 
fortsætter vi med at søge og indsamle de re-
sterende midler,” siger Gerth Sloth Berthelsen. 

Den 5. september skal Fiskebasserne være på 
plads i Nuuk i forbindelse med fejring af Flag-
dagen, og efterfølgende skal der arrangeres 
et netværksmøde med grønlandske veteraner. 

Blandt sponsorerne var både Danmarks Vete-
raner og Veteranstøtten. Som et synligt bevis 
herpå modtog Landsformand Niels Hartvig 
Andersen og Jan F. Hansen fra Veteranstøtten 
et diplom, der blev overrakt af Chefen for Den 
Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek.
(Se billederne)

AF GERTH SLOTH BERTHELSEN

FOTOS: FABFOTO V/ROY FABRICIUS

Veteranprojekt  
Grønland
Torsdag den 1. februar dannede Lillerød Kirke ramme om fundraising 
til Veteranprojekt Grønland, som har til formål at gøre opmærksom på 
de i Grønland 95 bosiddende veteraner samt at støtte veteranfiske-
klubben Fiskebasserne i Høvelte.
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FREDAG:
Kl. 16.00  
- 17.00  Ankomst (eftermiddagskaffe  

med kage i officersmessen)
Kl. 17.00   Velkomst ved lokalformand for Danmarks 

Veteraner, Trekantområdet
Kl. 19.00  Fælles grill-aften med efterfølgende under-

holdning (folkemusik).

LØRDAG:
Kl. 07.00 Morgenmad
Kl. 08.00  Flaghejsning ved Hovedvagten
Kl. 09.00   Stævneåbning: Velkomst ved garnisonskom-

mandant, oberst Søren Andersen, og ved 
landsformand Niels Hartvig Andersen samt 
overrækkelse af børnemedaljer ved Familie-
netværket

Kl. 10.00   Parade fra Norgesgade til Rådhuset anført 
af Slesviske Musikkorps

Kl. 11.00  Velkomst af Fredericia Kommune ved 
borgmester Jacob Bjerregaard. Herefter 
serveres frikadeller med kartoffelsalat

Kl. 13.00 Aktiviteter (valgfrie):
 ·  Rundvisning på Fredericia volde ved pens. 

generalmajor Ib Bager
  ·  Besøg på regimentets museum – Ryes 

kaserne ved pens. kaptajn Poul Rochler
  ·  Soldat for en eftermiddag for børn og 

barnlige sjæle ved Hærhjemmeværnskom-
pagni Fredericia

  ·  Rundvisning i Minibyen (Fredericia anno 
1848 i størrelsesforholdet 1:10) 

  ·  Ølsmagning ved Fredericia Vinhandel, 
herunder valg af Trekantområdets 
 foreningsvin 2018

Kl. 17.00 "Sportsaktiviteter” ved Veteranstøtten
Kl. 19.00   Middag med efterfølgende kammeratligt 

samvær (levende musik til dans).

SØNDAG:
Kl. 08.00 Morgenmad
Kl. 10.00   Feltgudstjeneste ved garnisonspræst  

Kristoffer Bruun Simonsen
Kl. 11.00  Stævneafslutning.

PRIS:
Kr. 500,- Fredag til stævneafslutningen
Kr. 300,- Lørdag morgen til stævneafslutningen
Kr. 200,- Lørdag
 Børn under 15 år gratis.

PRISEN INKLUDERER:
·  Overnatning på enkelt-/dobbelt værelse 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 – tlf. 31 11 17 89.
Betaling: Reg.nr.: 2630, konto nr. 6 285 591 382, ved 
tilmelding senest fredag den. 18. maj (husk at anføre 
navn).

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

 

Danmarks Veteraner afholder traditionen tro Sommerstævne  
på Ryes Kaserne i Fredericia fra fredag den 15. juni til søndag den 17. juni.

SO
MM

ER
ST

ÆV
NE

 20
18
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AF KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN, VETERANCENTRET
FOTO: FORSVARSGALLERIET

Veterancentret starter en ny kampagne for at 
styrke samarbejdet med landets 98 kommu-
ner over de næste to år.

Veterancenteret vil kontakte kommunerne og 
skabe nye samarbejder under overskriften 
”Fælles om veteraner”. "Det skal komme de 
over 36.000 registrerede, nulevende vete-
raner til gode", fortæller projektleder Jane 
Christensen fra Veterancentret

SAMARBEJDE
”Flertallet af den danske befolkning synes, 
det er vigtigt, at Danmark tager sig godt af 
sine soldater efter endt tjeneste. Derfor hed-
der samarbejdsprojektet også "Fælles om 
veteraner", fordi vi tror på, at vi kan endnu 
mere, hvis alle os, der arbejder med veteranen 
på den ene eller anden måde, samarbejder.” 
siger Jane Christensen.

Fælles om veteraner
Derfor vil Veterancentret de næste to år dedi-
kere ressourcer til at etablere og vedligeholde 
det gode samarbejde med landets kommuner. 
Det skal foregå på flere niveauer, lige fra borg-
mestre og kommunaldirektører til veteranko-
ordinatorer og sagsbehandlere.

ERFARINGER FRA HELE LANDET
Konkret vil Veterancentret præsentere kom-
munerne for en informationsmappe med 
inspiration til forskellige elementer, der kan 
gavne veteransagen på lokalt plan. Det kan 
være inspiration til en egentlig veteranstra-
tegi, ansættelse af en veterankoordinator el-
ler en støtte til sagsbehandlere i mødet med 
veteraner og deres pårørende. 

”Vi tager de gode idéer under armen og går i 
dialog om, hvad der kan give mening at gøre 
i den enkelte kommune. Nogle kommuner har 

flere veteraner end andre, og nogle er måske 
allerede – bl.a. på grund af det gode arbejde, 
som frivillige kræfter allerede har lagt – rigtig 
godt på vej. Og så kan der være kommuner, 
som måske skal have budskabet serveret på 
en ny måde,” siger Jane Christensen.

SPARRING GØR  
SAGSBEHANDLINGEN NEMMERE
Derudover vil Veterancentret gerne bakke den 
kommunale sagsbehandler op. Det kan være 
med helt konkret rådgivning og bistand til et 
forløb med en veteran eller mere generel vi-
den om veteraner. 

Forsvarets Veterancenter har rådgivere over 
hele landet, som hvert år modtager flere end 
15.000 henvendelser fra veteraner og pårø-
rende, som typisk handler om sociale forhold, 
beskæftigelse eller etablering af netværk. 

•  Samarbejdskonceptet Fælles om 
veteraner forløber over to år, hvor 
Veterancentret vil kontakte alle 98 
kommuner i Danmark for at indgå 
eller forny en samarbejdsaftale

•  Det er Veterancentrets lokale medar-
bejdere, der er indgangen til det gode 
samarbejde og forhåbentlig kan blive 
et velkendt ansigt i kommunen

•  Forsvarets Veterancenter tilbyder 
psykologbehandling og socialfaglig 
rådgivning til alle veteraner, der har 
skader efter en udsendelse. 

Derudover støtter centrets rådgivere 
veteraner inden for blandt andet be-
skæftigelse, uddannelse og netværk. 

FAKTA
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Den viden, vil Jane Christensen og hendes 
kollegaer gerne dele ud af. 

”Kommunen, Veterancentret, frivillige og på-
rørende kan alle bidrage med noget forskel-
ligt, hvis en veteran eksempelvis står uden 
job, bolig eller måske har mistet sit netværk. 

Vi får størst glæde af hinanden, hvis vi formår 
at koordinere det næste skridt på vejen mod 
det gode og meningsfulde liv for ham eller 
hende. 

Det handler om at skabe bedre livsvilkår for 
veteranen, men sagsbehandlingen bliver fak-
tisk også hurtigere og nemmere,” siger Jane 
Christensen.

Soldatens Hus holder workshop

Jobjagt for 
soldater
v) Lars Frisk Rossen, direktør og partner i Leaders. 
18. og 26. april 2018, Kastellet, København

Tilmeld dig Soldatens Hus’ 2-dages 
workshop, hvor du lærer alt om den typiske 
rekrutteringsproces, dit CV, din LinkedIn 
profil  - og ikke mindst, hvordan du forklarer 
og sælger dine kompetencer i et civilt sprog, 
både skriftligt og verbalt. Workshoppen 
afholdes af Lars Frisk Rossen, direktør og 
partner i Leaders og tidligere kompagnichef 
ved Livgarden.

læs mere om workshoppen på 
www.soldatenshus.dk

Soldatens Hus er en frivillig, upolitisk organisation, som støt-
ter nuværende og tidligere soldater, der gerne vil styrke til-
hørsforholdet til det civile. 

Forskere fra Veterancentret  
skriver vinderartikel
Det europæiske tidsskrift inden for traume- og stress-forskning European Journal of 
 Psychotraumatology har kåret årets bedste artikel i 2017. 

Artiklen har Anni B.S. Nielsen, Karen-Inge Karstoft og Søren Bo Andersen fra Videncentret 
i Veterancentret været med til at skrive sammen med bl.a. adjunkt Maj Hansen fra Syd-
dansk Universitet. 

Artiklen blev udpeget som den bedste blandt 56 indstillede artikler og er valgt ud fra det 
gode metodevalg, den er klinisk praktisk relevant, innovativ, globalt relevant, er teoretisk 
avanceret inden for sit felt, men ikke mindst med sit provokerende indhold.
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HERCULES-BIDRAGET
Det danske C130J detachement indgår i en 
transportfly-rotationsordning med Norge, 
Sverige, Portugal og Belgien til FN-missionen i 
Mali, MINUSMA (United Nations Multidimensio-
nal Integrated Stabilization Mission in Mali). 

Detachementet benævnes Royal Danish Air 
Force C-130J Tactical Air Lift Detachement – i 
daglig tale DANTAD –  og ombefatter et C-130J 
Hercules transportfly med besætning samt 
støtte- og Force Protection personel. Opgaven 

for DANTAD er at løse transportopgaver for 
både den militære og civile del af MINUSMA.

MINE OPLEVELSER
Jeg skulle egentlig have været til Mali med 
hold 2 i midten af august 2017, men jeg ankom 
allerede den 3. juli, hvilket gav mig yderligere 
ca. 45 dage i missionen. 

Vi havde faktisk joket lidt med, at de sikkert 
ville ringe og bede mig om at tage af sted 
tidligere. Så da opkaldet kom, grinede jeg lidt 

af det. Jeg fortalte, at jeg/vi lige skulle bruge 
et døgn på at tage beslutningen, men inderst 
inde tror jeg allerede, at jeg var klar. 

Jeg havde dog to krav. Dels at flyve fra vores 
lokale lufthavn i Tirstrup, dels at jeg lige skul-
le have 14 dage til at gøre klar, mentalt, men 
også i forhold til det praktiske, samt at få sagt 
ordentligt farvel og på gensyn til familien. Jeg 
har 2 drenge, én på 1½ og én på 9 år. Den lille 
forstår ikke så meget af det, men den store 
havde det svært. Så meget af tiden blev brugt 
sammen med ham med leg og oplevelser samt 
med lange snakke om, hvad det var far skulle 
og generelt om det at savne. 

Ved at tage af sted tidligere måtte jeg give 
afkald på tid sammen med familien. Specielt 
var det ikke sjovt at skulle undvære børnenes 
sommerferie.

Hvad fik dig til at melde dig frivilligt? 
Nu har jeg som udgangspunkt været frivillig 
i Hjemmeværnet de sidste 6 år, så idéen om 

Det danske bidrag  
til FN-missionen i Mali  
(MINUSMA)

Kontrol af køretøj.
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og sikringsenheden, der er udsendt sammen med Flyvevåbnets C130 detachement.



at melde mig frivilligt til diverse opgaver lig-
ger mig ikke fjernt. Men jeg er både glad og 
stolt over at få muligheden for at deltage i en 
FN-mission. Jeg føler, vi er med til at gøre en 
forskel, selv om vores lille bevogtningsbidrag 
måske ikke syner af så meget. Men vi er en del 
af et meget større apparat, og FN’s tilstede-
værelse i landet gør en forskel. Det er jeg stolt 
af at være en del af.

Hvilken reaktion har du fået fra dine  
kolleger? 
Jeg har ikke fået andet end positiv respons. 
Jeg tror, holdet er glad for den ekstra mand, 
så de ikke skal løbe så hurtigt mere, og jeg har 
det faktisk godt med min beslutning. Dagene 
er fyldt med opgaver, og man ikke i tvivl om, 
hvad man skal lave.

Hvad er det bedste ved at være i Mali? 
Kammeratskabet er noget af det bedste. Der 
kommer et helt specielt sammenhold blandt 
de folk, man bor og arbejder sammen med. 
Jeg befinder mig rigtig godt hernede, både 
når man er på vagt, og når man har fri.

Hvad er den største udfordring? 
Når man ikke har så meget at lave, og når man 
ligger og skal sove, kan tankerne godt vandre 
lidt til dem derhjemme. Specielt de to drenge 
derhjemme.

Hvordan ser din dag hernede typisk ud?
En typisk dag starter med morgenmad 06.15, 
efterfulgt af vagt fra 07.00 til 15.00. Så er jeg 
i beredskab fra 15.00 til 23.00, efterfulgt af 
en nattevagt frem til 07.00. Sådan kører det 
skiftevis mellem vagt og beredskab i 2 døgn, 
hvorefter man har fri i 24 timer.

Hvad lavede du inden udsendelsen? 
Hjemme er jeg pædagog inden for specialom-
rådet. Mit sidste civile job var på et asylcenter, 
hvor jeg var ansat som netværker. En stor del 
af jobbet bestod i at registrere de folk, der 
kom og gik i lejren, samt alt det administra-
tive. 

Faktisk minder det lidt om at sidde i Main Gate.

"Kammeratskabet er noget af det bedste.  
Der kommer et helt specielt sammenhold blandt de 

folk, man bor og arbejder sammen med."

Toke George Kevy.

Fra lejren.

Min maskot.
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AF PRESSEOFFICER SØREN EGEBÆK

Befrielsen af de af Islamisk Stat (ISIL) besatte 
områder i Irak er en kendsgerning. Efter mere 
end tre års indsats er terrorbevægelsen tvun-
get i knæ. 

Situationen var anderledes, da det 6. danske 
træningsbidrag sidst i juli 2017 ankom til Al 
Asad Air Base. I løbet af de seks måneder, 
Hold 6 har trænet de irakiske sikkerhedsstyr-
ker, mistede IS kontrollen over flere og flere 
byer og landområder, og den 9. december er-
klærede Iraks premierminister, at ”krigen mod 
ISIL er slut”. 

ISIL er dog ikke udryddet som terrororganisa-
tion, og det er fortsat en stor opgave at støtte 
Iraks sikkerhedsstyrker i den nye fase med at 
sikre stabilitet og sikkerhed i Irak. 

TRÆNING AF HØJ KVALITET
Oberstløjtnant Jesper Momme, der har haft 
kommandoen over de godt 150 danske og 
baltiske soldater gennem det seneste halve 
år, indledte kommandooverdragelsen med en 
tale til de danske og baltiske soldater,  

”Vi har haft en fantastisk tid her i Irak. I har 
alle ydet en kæmpe indsats – jeg er stolt af jer. 
Vi har fokuseret på at være professionelle og 
dedikerede og samtidig have det fornøjeligt 
under løsningen af opgaven”, sagde Jesper 
Momme.

Efter talen overdrog oberstløjtnant Momme 
pladsen til den amerikanske chef for Task 
Force LION, som takkede Hold 6 for ”Job well 
done” og bød velkommen til Hold 7.

JEG HAR KOMMANDOEN
Chefen for hold 7, oberstløjtnant Jesper 
Møller-Pedersen, overtog derefter rollen som 
chef for det danske træningsbidrag med de 
traditionelle ord ”Jeg har kommandoen”.

Han takkede Hold 6 for en god overdragelse 
og anerkendte det professionelle aftryk Hold 
6 har efterladt i missionen og på Al Asad Air 
Base, hvorefter han rettede fokus mod Hold 7:

”Så kom dagen, vi har ventet på. Vi har for-
beredt os, og vi er klar til at løse opgaven. 

Nøglen til succes er fleksibilitet og en positiv 
tilgang til opgaverne. Jeg ser frem til den 
rejse, der venter os. Nu er vi i gang”, fastslog 
oberstløjtnanten for sine soldater.

Dansk chefskifte i Irak
Friske kræfter fortsætter den vigtige indsats med træning af de iraki-
ske sikkerhedsstyrker ved Operation Inherent Resolve missionen i Irak. 
Hold 6 har den 2. februar overdraget kommandoen til Hold 7.

Oberstløjtnant  
Jesper Møller-Pedersen.
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Hjemmeværnet bidrager i dag med solda-
ter på Operation Inherent Resolve (OIR) 
Hold 7, og det bliver det sidste bidrag fra 
Hjemmeværnet i denne mission. 

Siden 2015 har Hjemmeværnet bidraget 
med soldater til missionen i Irak, men til 
sommer ændrer missionen karakter, og 
styrken vil fremover komme til at bestå af 
organisatoriske enheder. 

"Opgaven er blevet løst til punkt og prik-
ke", udtaler Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Jens Garly.

”Jeg er glad for og stolt over, at Hjemme-
værnet endnu engang har vist sig relevant 
– også i en international sammenhæng. 
Soldaterne har løst opgaven på fornem 
vis, og jeg har modtaget masser af posi-
tive tilbagemeldinger om vores soldaters 
indsats. Det bekræfter i øvrigt de fine 
indtryk, som jeg selv har oplevet ved flere 
besøg hos de danske soldater i Irak”. 

ET NYT KAPITEL?
Når Hold 7 vender hjem fra Operation In-
herent Resolve i Irak bliver der foreløbigt 
lukket et kapitel i Hjemmeværnets delta-
gelse i internationale missioner, men mi-
litære og civile kapaciteter efterspørges 
fortsat til forskellige opgaver i Irak, fra 
bl.a. NATO, så måske venter et nyt kapitel 
lige om hjørnet. 

”Jeg vil gerne takke hold 7 for en kæmpe ind-
sats i de forgangne 6 måneder og ikke mindst 
for den bundsolide overdragelse, som hold 8 
har modtaget siden vores ankomst. Det har gi-
vet os en solid platform at videreføre arbejdet 
fra hold 7", sagde den nye chef for det danske 
element, oberstløjtnant Torben Grauvgaard 
Olsen.

Det nationale støtteelement  på Hamid Kar-
zai International Airport (HKIA) har samtidig 
sendt  46 danske soldaterhjem til Danmark. 

- Jeg vil bede jer viderebringe min anerken-
delse af det savn og offer, de måtte have ved 
at undvære en far eller mor, partner, søn el-
ler datter det seneste halve år. Tak for jeres 
indsats, lød ordene fra Flotilleadmiral Tommy 
Jeziorski, der er chef for de danske soldater i 
Afghanistan.

De danske sikrings- og transportbidrag Mobile 
Force Protection Teams eskorterer missio-
nens rådgivere, når de arbejder i området.

Hjemmeværnet 
Sidste hold til Irak

Overdragelse i Kabul

Resolute Support Mission 
– Afghanistan

AF SARA AMOS PEDERSEN, HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN KILDE: FORSVARSAVISEN

 Briefing af rådgiver inden eskortering.  
Foto: DANCON RSM.

Til overdragelsesparaden var det danske ele-
ment og det nationale støtteelement indtrådt, 
og som gæster var der bl.a. repræsentanter 
fra Australien, Polen, Tyrkiet og den danske 
ambassade.
  

Den 4. februar overdrog Resolute Support Missions danske hold 
7 kommandoen til hold 8 ved en parade i Kabul.

Bidraget i Afghanistan har overdraget opgaven til et nyt hold soldater. 

Sikringshold er klar til at modtage VIP. 
Foto: DANCON RSM
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AF POUL V. LARSEN, GAZA 15

Et tilbageblik
DANOR, GAZA 15
I perioden 1956 – 67 var der udstationeret en 
FN fredsbevarende styrke i Gaza-striben mel-
lem Israel og Ægypten. I 1964 var styrken sam-
mensat af soldater fra Canada, Jugoslavien, 
Brasilien, Indien, Sverige og den en fælles 
dansk-norske bataljon DANOR. 

Jeg var i 1963-64 udsendt fra Dronningens Liv-
regiment til Gaza på hold 15, hvor jeg var i 3. 
kompagni med major Larsen som kompagni-
chef og daværende kaptajn Erik Ørnsted, som 
næstkommanderende. Han afsluttede i øvrigt 
sin militære karriere som kommandant på Ka-
stellet i København. 

Gaza-striben er på størrelse med Mors, ca. 365 
kvadratkilometer. 3. kompagni havde hoved-
lejr i El Jamus, og herfra bemandede vi lejre 
og observationsposter langs våbenstilstands-
linien (ADL). De danske lejre var Dan og Ægir 
(hvor jeg var), og nordmændene havde Freja-
lejren, der lå et par kilometer øst for Freja.

Ud over bemandig af en række observations-
poster (OP´er) i dagtimerne bestod ”linjetje-
nesten” af lejr- og radiovagter, og hver nat 
udsendtes to patruljer på 4-5 mand, ofte med 
en hund og hundefører. Hver patrulje varede 
ca. 3 timer. Forrest gik hundeføreren med 
sin hund, derefter fulgte patruljeføreren og 

radiomanden, og bagest gik 
to geværskytter. Hundeføreren 
bar pistol, og patruljefører og 
radiomand havde maskinpistol. 
Jeg var radiomand og bar den ret 
tunge radio med en ca. 1½ meter 
lang antenne. Afstanden mellem de 
enkelte patruljemedlemmer var 5-7 
meter.

EN ”SJOV” OPLEVELSE
En nat i vinteren 1963 var vi på patrulje, og 3 
timer kan godt føles som lang tid, når man be-
væger sig frem, tavse og helst ubemærkede. 
Vi havde været inde på en gammel pumpesta-
tion, hvor en arabisk gedehyrde overnattede 
med sine geder og normalt laved te over et 
lille bål. Vi havde også etableret et baghold 
i en wadi i nærheden af grænsen og gik nu 
langs en appelsinlund.

Pludselig stod hunden stille, og hundeføre-
ren gjorde tegn. Det var tydeligt, at hunden 
havde fået fært af et eller andet. Alle stand-
sede og satte sig på hug. Det var en stille og 
meget mørk nat, og efter en stund kunne vi 
fornemme noget bevæge sig et stykke forude. 
Det var kun FN-soldaterne, der måtte bevæge 
sig i nærheden af grænsen om natten, så vi 
ventede spændt.

Forfatteren på vagt i Gaza 1963-64.
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Når man sidder på veterancaféen og udveksler ”soldaterhistorier”, sker det ofte, at 
man kommer til at tænke på særlige episoder, der fandt sted under udsendelsen for nu 
efterhånden rigtig mange år side. Det skete også for mig.



Efter yderligere lidt tid kunne vi svagt høre 
skridt og også en sagte mumlen. Vi rykkede 
ud på linie, sad på hug med afsikrede våben 
og radioen tændt, så de kommende ville kom-
me lige imod os. Der var spænding i luften!

Da de ukendte var 25-30 meter foran os, skød 
patruljeføreren en lysbombe i en bue ind over 
dem. Det var med stor lettelse, vi hørte et brøl på 
klingende norsk: ”Hva´ fann i helvete var det”. 
Det viste sig, at en norsk patrulje fra Freja-lejren 
var kommet ind i vores område og ikke var helt 
klar over, hvor de var. Da natten var fremskre-
den, enedes vi om at følges til vores lejr.

Tilbage i lejren kunne vi melde, at vi havde 
”fanget” 5 nordmænd, og vi kunne meddele 
Freja-lejren, at deres patrulje ikke kom hjem i 
nat, men ville afvente, at det blev lyst, før de 
begav sig tilbage. Så kan de vel lære det. 

APPELSINHØST 
Når vi opholdt os i hovedlejren El Jamus hav-
de vi en del frihed. Vi kunne låne en bil og køre 
gennem Gaza by til Middelhavet, hvor vi kunne 
bade, eller vi kunne vælge at gå turen ned til 
byen og havet.

Når vi gik, skulle vi være en 3-4 stykker, 
mindst én skulle bære våben, og vi skulle sige 

i vagten, hvor vi gik hen, og hvor længe vi 
forventede at være væk. En eftermiddag var 
vi 3 kammerater, der valgte at gå en 2-3 ki-
lometer ned til en lund, hvor der blev høstet 
appelsiner. Vi var alle ”bevæbnede” med fo-
tografiapparater, og jeg medbragte desuden 
min maskinpistol.

Appelsinerne blev høstet grønne og skulle 
modnes under eksporten til Østeuropa. Selve 
høsten foregik ved, at 4-5 mand med lange kni-
ve skar appelsinerne løs og lagde dem i kurve. 
Herefter kom nogle unge, tilslørede kvinder, 
der løftede kurvene op på hoveddet og bar 
dem til en samleplads. Her tog de sløret fra 
ansigtet for bedre at kunne se at få kurvene 
ned og appelsinerne over i trækasser, der blev 
forseglet – klar til eksport. Det hele blev styret 
af en opsynsmand med en lang stok.

EN DUMHED 
Desværre var én af os dum nok til at gå om 
bag nogle kasser, og da én af kvinderne tog 
sløret fra ansigtet, fotograferede han hende. 
Det havde andre af appelsinplukkerne set, og 
én af dem styrtede hen mod fotografen med 
sin lange kniv løftet.

Heldigvis havde opsynsmanden også set op-
trinet, og med høje råb fik han standset man-

den med kniven. Det hele skete meget hurtigt 
og kunne være gået rigtig galt. For vi vidste jo 
godt, at man aldrig måtte fotografere kvinder 
på nært hold. Araberne troede, at kvinderne 
tog skade på deres sjæl, så deres mænd tillod 
det ikke.

Vi forlod skyndsomt pladsen, så os tilbage et 
par gange, men alt var roligt igen. 

Jeg tror ikke, vi nogensinde omtalte hændel-
sen, hverken hjemme i lejren eller senere.

Indgangen til hovedlejren. Forfatteren, Poul V. Larsen. Forfatteren i en yngre udgave (t.v).

Appelsinhøst.
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AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

90 ÅR
Ib Johan Snoer, UNMOGIP 1961-62 og 
UNYOM 1964, Midtsjælland, den 27. marts

85 ÅR
Flemming Holmgreen, Gaza 10,  
København, den 9. marts

Johannes Pedersen, Gaza 10,  
Nordvestsjælland, den 10. april

80 ÅR
Bent Jensen, Gaza 6 og 7, Fyn,  
den 3. marts

Per Hjortshøj Jacobsen, Gaza 5,  
Midtjylland, den 16. marts

Tage Brandt, Gaza 5, Fyn, den 20. marts

Jørgen Simoni, Gaza 20, København,  
den 23. marts

Per Haaritz, Gaza 4, Thy-Mors-Salling,  
den 29. marts

Ole Mogensen, Gaza 8, 9 og 10 samt 
Cypern 1, Limfjorden, den 31. marts 

Peder Ravn Jørgensen, Gaza 7,  
Trekantområdet, den 6. april

Ib Jensen, Gaza 11 og 12 samt Cypern 1, 
Fyn, den 9. april

Bent Jensenius Møller, Kuwait 4 og UNTSO 
1970-72, Næstved og Omegn, den 27. april

75 ÅR
Flemming Meier, Gaza 20, Fyn,  
den 22. februar

Mogens Løvholt, Gaza 2 og 3,  
Nordsjælland, den 23. februar

Niels Buur, Gaza 15, 16 og 17,  
Midtjylland, den 24. februar

Mogens Birch-Larsen, Cypern 4 og 5, 
Næstved og Omegn, den 24. februar

Jens Ole H. Sørensen, Gaza 14,  
Østjyderne, den 28. februar

Finn Steensig Jensen, Cypern 3 og 9, 
Midtjylland, den 3. marts

Ole Hansen, Cypern 4,  
Nordsjælland, den 4. marts

Ernst Hemming Larsen, Cypern 35 og 
Kuwait 5, Værnspræsterne, den 8. marts

Kaj Jensen, Cypern 5, 6, 10 og 12,  
Kronjylland, den 10. marts

Ernst Schwartz, Cypern 1, Fyn,  
den 12. marts

Poul Nielsen, Gaza 15, Limfjorden,  
den 14. marts

Christian Lundegaard Nielsen,  
Gaza 14 og 15, Fyn, den 16. marts

Leif S. Nielsen, Gaza 15 og Cypern 3,  
Viborg og Omegn, den 17. marts

Niels Chr. Nielsen, Gaza 14, Midtjylland,  
den 20. marts

Ole Boye Jensen, Gaza 15 og 16,  
Landsforeningen, den 21. marts

Carl Schwartz Marcher, Gaza 14 og Cypern 
16, Nordvestsjælland, den 25. marts

Jørgen Bay Nielsen, Kroatien 6, Fyn,  
den 25. marts

Bruno Pedersen, Gaza 16,  
Sydvestjylland, den 27. marts

Erik Quist, Gaza 17 og Cypern 3,  
Bornholm, den 27. marts

Ole Henriksen, Gaza 19, Nordsjælland,  
den 30. marts

Ejgil E. Jacobsen, Gaza 15,  
Thy-Mors-Salling, den 3. april

Bjarne Hesselberg, Kroatien 3, 4 og 5, 
Nordsjælland, den 5. april

Preben Haugaard Nielsen, Gaza 21  
samt Cypern 3, 4, 5 og 7,  
Nordvestsjælland, den 7. april

Aage Le Fevre Honore, Cypern 1,  
Fyn, den 8. april

Leif Poulsen, Cypern 1, København,  
den 9. april

Flemming Brink Haltrup, Cypern 2 og 3, 
København, den 13. april

Erik Therkildsen, Gaza 17 og 18 samt 
Cypern 4, Trekantområdet, den 14. april

Jens Kristian Pedersen, Cypern 3,  
Thy-Mors-Salling, den 16. april

Hans Evald Pedersen, Gaza 17 og 18 samt 
Cypern 4, Fyn, den 16. april

Verner Thorkild Kjøge, Cypern 1,  
Næstved og Omegn, den 17. april

John Lauridsen, Gaza 20,  
Sydvestjylland, den 17. april

Jens Chr. Jensen, Gaza 19, Fyn,  
den 20. april

Freddie James Salquist Hansen,  
Cypern 4 og 5, København, den 21. april

Ib Skourup Larsen, Cypern 1 og 14,  
Næstved og Omegn, den 25. april

Gunner Rasmussen, Gaza 14,  
Trekantområdet, den 29. april

Palle Helboe Quistgaard, Cypern 1,  
Midtjylland, den 30. april

Uffe Bay, Gaza 19, Bornholm, den 3. maj

Knud Hansen, Gaza 14,  
Trekantområdet, den 3. maj

70 ÅR
Michael Fleischer, Afghanistan 2003-07 
(flere ophold), Sønderjylland,  
den 22. februar

Bjarne Andersen, Cypern 7,  
Nordvestsjælland, den 28. februar

Carsten Mortensen, Cypern 15 og 16, 
Nordvestsjælland, den 1. marts

Ole Karl Bramsgaard, Cypern 13,  
Bornholm, den 4. marts

Finn Warburg, KFOR 2 og 3,  
København, den 9. marts

Knud Oscar Andersen Veje, Kroatien 8, 
Bornholm, den 1. april

Leo Johannes Dalby, Cypern 24, 25, 26, 29, 
30 31 og 32, København, den 1. april  

Sven Mortensen, Cypern 11,  
København, den 6. april

Bent Greve, Cypern 12, Fyn, den 10. april

Henrik Schroll, Støttemedlem,  
Sydvestjylland, den 26. april

Bent Hammer, Cypern 22 og 23,  
Sønderjylland, den 5. maj  

60 ÅR
Ib Vagn Kristensen, Cypern 30, SFOR 9, 
ISAF 9, IRAK 3 og Operation Unified Protec-
tor 2011, Thy-Mors-Salling, den 26. februar

Bjarne Højgaard Jensen, Kroatien 5, 
Bosnien 10 samt ISAF 6 og 15,  
Sønderjylland, den 4. marts

Kay Verner Nielsen, Cypern 27 og 28, 
Kronjylland, den 5. marts

Hans Edinger Teglers, ISAF 3,  
Trekantområdet, den 12. marts

Jørgen Steffensen Buch, Cypern 35. 36, 37 
og 38, Østjyderne, den 13. marts

Arne Woythal, Cypern 32 og 33,  
København, den 18. marts

Søren Win Milde, ISAF 6, 10 og 11,  
Nordvest, den 22. marts

Steen Frengler, Kroatien 5,  
Midtjylland, den 28. marts

Ulla Skov, Støttemedlem,  
Bornholm, den 30. marts

Jesper Dueholm, Cypern 47 og 48 samt 
KFOR 16, Sydvestjylland, den 30. marts

Jimmy Flemming Petersen,  
Cypern 45 og 46 samt Kroatien 1,  
Næstved og Omegn, den 4. april

Ole Holm, Cypern 39 og Kroatien 7,  
Midtsjælland, den 25. april

Henrik Flatau, Cypern 41, UNOMIG 1995-96, 
UNMISS ”011-12 samt ISAF 2016,  
Trekantområdet, den 1. maj

50 ÅR
Tommy Pedersen, UNAMA 2014 samt CMF, 
Bahrein 2014, Støttemedlem,  
den 24. februar

Brian Van Wyk, NAMIBIA 1 og 2 samt  
Kroatien 8, Næstved og Omegn, den 6. marts

Flemming Kildentoft, Kroatien 5,  
København, den 12. marts

Torben Rønne, Kroatien 1, 3 og 8, IFOR 0, 
ISAF 2 samt UNAMSIL 2004-05,  
Bornholm, den 18. marts

Jens Christian Johansen, Cypern 52, 53  
og 54, Kuwait 1, IRAK 1 og 2 samt  
nødhjælpschauffør i Makedonien,  
Nordvest, den 21. marts

René Henry Jørgensen, Cypern 55 og 56 
samt Bosnien 6, Kronjylland, den 29. marts

Erik Kenneth Kallenbach, Cypern 52 og 
Kuwait 3, København, den 5. april

Mogens Johansen, Kroatien 3, 5 og 6, 
SFOR 4 og KFOR 10 samt UNIKOM 3,  
Næstved og Omegn, den 11. april

Kim Outzen, Kroatien 2 og 4,  
Sydvestjylland, den 11. april

Henrik Ramberg, Cypern 52 og 53 samt 
Kroatien 1, København, den 5. maj

40 ÅR
Lars Lystrup Christensen, SFOR 6,  
Nordsjælland, den 17. marts

Claus Andersen, KFOR 4 og 14 samt IRAK 3 
og 4, Viborg og Omegn, den 22. april

I Baretten 1 burde vi allerede have medtaget de runde fødselsdage for perioden 21. februar til 23. marts, men det glippede 
desværre. Redaktøren beklager, for det bør naturligvis være sådan, at man kan orientere sig om fødselsdage i den periode, 
der ligger mellem to numres udgivelse. 
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Danmarks Veteraner inviterer alle 
Veteraner til 50 års jubilæum den 
26. oktober 2018.

Landsforeningen Danmarks Veteraner kan 
den 26. oktober fejre sit 50 års jubilæum.

FN Soldaterforeningens Landsforening, nu 
Danmarks Veteraner, blev på foranledning af 
nu afdøde oberst Carl Engholm, daværende 
chef for Kongens Jyske Fodregiment i Frede-
ricia, samt Richard Buxbom og Torben Alstrup 
Nielsen stiftet den 26. oktober 1968 i Frede-
ricia.

Landsforeningen Danmarks Veteraner marke-
rer dette 50 års jubilæum med et arrangement 
den 26. oktober på Ryes Kaserne i Fredericia. 
Alle veteraner fra Forsvaret, Hjemmeværnet, 
Beredskabsstyrelsen, Politiet, civile myndig-
heder m. fl., inviteres – uanset om de er ju-
bilarer eller ej – til at deltage og mødes med 
kammerater og kollegaer fra dengang, de var 
udsendt til en mission et eller andet sted i 
verden.

Reserver allerede nu datoen – og følg med 
på hjemmesiden og i Baretten, hvor der vil 
komme yderligere informationer, herunder 
tilmeldingsprocedure mv.

Jubilæumsarrangementet erstatter det tradi-
tionelle Veteran- & Jubilarstævne.

I år er det 70 år siden, at Danmark deltog i 
den første internationale mission, og siden 
er mere end 100 missioner kommet til. 

Titusindvis af danskere har været udsendt 
fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Bered-
skaberne, som præster, politifolk, læger og 
sygeplejersker, men offentligheden hører 
kun sjældent om de gode historier og erfa-
ringer. Som årene går, falder de udsendte 
fra på grund af alder, og den personlige 
beretning forsvinder for altid.
 
PERSONLIGE BERETNINGER  
OG VIRTUAL REALITY
"Udsendt af Danmark" vil hver dag i et år 
fortælle om alle missionerne gennem 365 
personlige beretninger. Filmoptagelser, 
breve, fotos og interviews udsendt på net-
tet og på landsdækkende og lokale me-
dier. Samtidig kører udstillingen CAMP 365 
rundt i Danmark til festivaler, byfester og 
på skoler. Containerne er ladet med histo-
rier og virtual reality-oplevelser. Tag med 

50 års  
jubilæum Fortæl din historie

til Pusan havn på Jutlandia, sid i en gammel 
jeep i Gaza, skyd piratskibe ud for den so-
maliske kyst eller flyv på patrulje i Estland. 
Det sker i containere, der bliver ombygget i 
samarbejde med tidligere udsendte.

DIN HISTORIE, DINE TING
Der er masser af historier blandt Barettens 
læsere. Har du selv en spændende beret-
ning, eller kender du én, der har, så kontakt 
os endelig. Du bestemmer selv, hvor meget 
du vil fortælle, og om du stiller op med 
fulde navn. 

Vi leder vi også efter ting, der kan bruges 
i forbindelse med udstillingen. Privatbille-
der, film, videoer, fysiske genstande, Sidste 
Viljer, særlige souvenirs fra missionen el-
ler noget andet, der kan bringe folk tæt på 
stemningen og tilbage på missionen.

Kontakt "Udsendt af Danmark" på www.
udsendtafdanmark.dk eller skriv på axel@
udsendtafdanmark.dk.

AF JUBILÆUMSUDVALGET

AF ANN-CHRISTINA SALQUIST
VETERAN OG INITIATIVTAGER TIL 
”UDSENDT AF DANMARK”

De danske udsendelser er en ukendt del af danmarkshistorien. 
Det nationale projekt "Udsendt af Danmark" er en moderne 
 iscenesættelse af forsvarssagen. Den hædrer tidligere genera-
tioners indsats for at inspirere kommende generationer til aktivt 
at støtte op om den danske tryghed, sikkerhed og frihed. 
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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

Hvad har du om ørerne?

BORNHOLM
MICHAEL ARTHUR NIELSEN,  
Cypern 23

KØBENHAVN
MARIE SIHM, Støttemedlem

IVAN DEMANT, Cypern 30

THOMAS SCHULTZ PETERSEN,  
ISAF 7 og 17

NÆSTVED OG OMEGN
SVEND BJERRE CHRISTENSEN,  
Gaza 13 og Cypern 2 

ERIK E.T. ANDERSEN,  
Cypern 49 og KFOR 5

LOLLAND-FALSTER & MØN
OLE BECK GALSKLINT,  
EU Monitor 92/93

MIDTSJÆLLAND
OVE KJÆRTAIN NIELSEN,  
Gaza 11 og 12

PREBEN POULSEN, Cypern 2

FYN
KENNETH HENRIKSEN, Irak 7

MORTEN MERSTRAND, Kroatien 4

SYDVESTJYLLAND
PETER TERMANSEN RIES, MINUSMA 2

TREKANTOMRÅDET
MARTIN NIELSEN OBELING, Cypern 3

MIDTJYLLAND
RICHARD HESSELBJERG, Cypern 2

LARS BJØRN HANSEN, MINUSMA 2

LAI SØRENSEN, ISAF 5, 9 og 16

LARS RASMUSSEN, Støttemedlem

BRUNO LARSEN, Gaza 17 og 18

NORDVEST
PEDER LEIF PEDERSEN, Bosnien 1

LIMFJORDEN
MALTHE SLOTH, MINUSMA 2

KIM IVAN BAK, IFOR 1, SFOR 7,  
IRAK 1 og ISAF 1, 9 og 11

PETER BUCHARDT, SFOR 3,  
KFOR 1 og ISAF 6

EMIL LØJBORG, ISAF 14, IFOR 3 og 4 
samt RSM 3

ALLAN MØLLER, Kroatien 4 og 5

THY-MORS-SALLING
KASPER RAVNSGAARD OLSEN,  
MINUSMA 2

NIELS ROLIN, Cypern 20, 21 og 22 
samt Namibia 1

ALLAN WINTHER KJÆR SØRENSEN, 
KFOR 8 og IRAK 3

NORDSJÆLLAND
OLE KVÆRNØ

FLEMMING BRÜHL RASMUSSEN, 
UNCRO 8, Kroatien 7, IFOR 0 og 1, 
Bosnien 7, Irak 5 og ISAF 4 

TORKIL SKØT, KFOR 8, IRAK 7, ISAF 
7, MINUSMA 2015 samt HQ US CENT-
COM 2010 og 2015

BRIAN DYHR, Kroatien 6 og 7

ØSTJYDERNE
VAGN BAAGØ, Congo 1961-62

FÆRØERNE
OVE RITTER, Cypern 35 og 36, 
UNIKOM 7 samt Enduring  
Freedom 1 (ISAF)

OTTAR FUNNINGSSTOVU, Kroatien 8

MC-KLUBBEN
CHARLOTTE ENGEMANN,  
Støttemedlem

BIRK ENGEMANN, Kroatien 1 og 6, 
UNMEE 1, ISAF 4 og 9, KFOR 2 og 18 
samt KBAR 1

VIBORG & OMEGN
BRIAN KRISTENSEN, Kroatien 1

VELKOMMEN TIL 37  
NYE MEDLEMMER

VI MINDES
NIELS GADEGAARD, Nordvest, Gaza 5  

KNUD HOLST, Thy, Mors & Salling, Cypern 7

ARNE LUDWIG BERINGSKIOLD, Næstved & Omegn, Gaza 1 
(Hospitalet) 

KURT HENNING JENSEN, Sønderjylland, Cypern 5 og 9

EGON OLSEN, Sydvestjylland,  
Gaza 7 og 8 

KLAUS HOLGERSEN, Midtjylland, Kroatien 3

ARNE BRYHL, Trekantområdet, Gaza 12

HELGE VEGEBERG, Thy, Mors & Salling, Gaza 1

OLE AAGAARD HOLM, Fyn, Cypern 4

Æret være deres minde
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Lokalforeningerne
Bestyrelsesmedlemmer Tommy Jensen, Leif 
Rye Dannerfjord og Finn Pedersen. 
Førstesuppleant Lars M.W.Andersen.  
Andensuppleant Elmer Lunding
Bilagskontrollanter Chr. Laursen og 
Karl Aage Christensen
Fanebærere Jørgen Wandam Møller og 
Lars M.W. Andersen.
 
Generalforsamlingen foregik i god ro og orden 
styret af John Jacobsen som dirigent.

EN FORGLEMMELSE
Foreningen har modtaget en ny fane fra Dan-
marks Samfundet, som påsættes det nye logo. 
Nærmere tilgår om indvielsen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der er klubaften den 3. onsdag i måneden, 
undtagen juni, juli og december.

Læs om kommende arrangementer på hjem-
mesiden og i bladet.

Jørgen E. Larsen, 
formand

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 5. januar var der tiltrædelsesreception 
for vor nye borgmester, Torben Hansen. Både 
han og hans partifæller har tilkendegivet de-
res opbakning til den tidligere omtalte minde-
sten i Randers. 
 

larer overrakt deres årstegn. Vi har også den 
glæde at hilse på de af vores medlemmer, der 
har rund fødselsdag. I år er der fire 50-årige, 
to 60-årige, fire 70-årige, to 75-årige og én på 
80 år, nemlig vores fanebærer, Per Jacobsen. 
Her var vi fire, der på dagen den 4. januar 
mødte op og hilste på.  

Afdelingen har et hængeparti, nemlig ”Hjem-
mesiden”. Vi håber at få gjort noget ved det, 
nu da vi har en Webmaster. Men ellers glæder 
vi os over, at dagene er blevet lidt længere, og 
at forår og sommer skimtes forude. 

Med venlig hilsen.
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
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen 
den 14. februar følgende sammensætning: 
Formand Jørgen Emdal Larsen
Kasserer Preben Birk

Stiftet 3/10 1969

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

Bornholm

SIDEN SIDST
Et par dage inde i det nye år startede vi et 
nyt foreningsår med en kammeratskabsaften, 
der altid er første tirsdag i måneden. De unge 
løver har deres samvær hveranden torsdag i 
måneden.  

Søndag den 28. januar havde vi en forsinket 
julefrokost eller måske en meget tidlig en af 
slagsen. Tidligt eller sent – så blev bordets 
glæder med dets overflod af gode retter vir-
keligt værdsat af deltagerne.  

TV2 Bornholm har i starten af det nye år op-
taget historier om seks medlemmer til en 
udsendelse om deres tid som FN-soldat i hhv. 
Congo, Gaza og på Cypern. Optagelserne er 
foregået i veteranstuen, og det er tanken, at 
det vises på TV2 Bornholm en gang i maj.  

Tirsdag den 6. marts blev den årlige general-
forsamling afviklet. Her fik afdelingens jubi-

Per Jacobsen. Bornholm. Fra generalforsamlingen. Bornholm.
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Stiftet 21/5 1969

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

København

SIDEN SIDST
Årets generalforsamling løb af stablen med fæl-
lesspisning og efterfølgende generalforsam-
ling, hvor der var en livlig debat. Formandens 
beretning og referatet er på hjemmesiden.

Efter mange års bestyrelsesarbejde, delta-
gelse i de større arrangementer og indsats 
for veteraner takkede Benny Nielsen af med 
applaus fra generalforsamlingen.

Efter gennemførelse af valg ser bestyrelsen 
således ud:
Carsten Cederbye, Formand
Thomas Smidt, Næstformand
Erik Kallenbach, Kasserer
Bestyrelsesmedlemmer: Per Jensen, Leif Goth 
og Finn Kromose.

Der blev desuden nedsat et festudvalg, der 
skal planlægge foreningens 50 års jubilæum 
den 21. maj 2019. Når selve datoen for fejrin-
gen er fastsat, vil den blive offentliggjort.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Det kommende halve års aktiviteter her i kort 
form. Aktiviteterne bliver løbende opdateret 
og udbygget på hjemmesiden.

Den 22. marts, Mødeaften 19 – 22.

Den 4. april, NATO-dag, hvor vi støtter Lands-

lands hjemmeside. Regnskabet gav denne 
gang et mindre, men ikke foruroligende un-
derskud. De tilrettede vedtægter blev god-
kendt uden debat, så nu hedder vi, Danmarks 
Veteraner, Lokalforening Kronjylland. Valgene 
var genvalg, bortset fra at suppleanten Jacob, 
som er på grænsekontrol med Hjemmevær-
net, blev erstattet af Hans Christian Morten-
sen, som selv tidligere har været på grænse-
kontrol for Politiet. 

KOMMENDE ARRAGEMENTER
Fremtiden indeholder kun 2 medlemsmøder 
foruden den 4. april, Nato-dagen, som marke-
res i Rindsholm, og den 4. maj, hvor vi med 
fanen er med til at højtideligholde befrielses-
aftenen ved gravpladsen for de 8 medlemmer 
af Hvidstengruppen, som blev henrettet af 
tyskerne i 1944.

Den 14. marts satser jeg på besøg af veteran-
koordinator Thit Gaarskjær.

Den 11. april kommer Lars Johansson, Kon-
cerndirektør i Hededanmark. Han er tidligere 
oberstløjtnant, og er nu formand for Interfor-
ce, som han vil fortælle om denne aften.

Alle datoer frem til næste generalforsamling 
er på hjemmesiden. Ved nogle af møderne 
mangler der endnu et emne.

Med Veteranhilsen.
Knud Spangsø, formand

Den 10. januar havde vi besøg af major Finn 
Jensen, som er chef for Hærhjemmeværns-
distrikt Østjylland. Finn har flere udsendelser  
bag sig, blandt andet til Estland, men denne 
aften fortalte han specielt om to udsendelser 
til Afghanistan.

Den 20. januar blev der afholdt nytårsgudstje-
neste ved Hjemmeværnet, hvor vi deltog med 
fanen. Vi var mange mennesker i kirken, hvor 
der først var koncert af Marinehjemmevær-
nets orkester, og bagefter var vi til kirkekaffe 
i Helligåndshuset.

Den 22. januar havde jeg inviteret kommunens 
nyansatte veterankoordinator, Thit Gaarskjær 
til et kaffemøde. Hun er en sød og frisk pige, 
som selv medbringer erfaring som sprogof-
ficer med flere udsendelser til Afghanistan i 
bagagen. Hende vil vi forhåbentlig se til flere 
af vore medlemsmøder i fremtiden.
 
Den 14. februar havde vi den ordinære gene-
ralforsamling, og den forløb ganske fredeligt, 
hvor de 53 deltagere først mæskede sig med 
gule ærter og derefter så Landsnæstformand 
Per Hinrichsen overrække 10-årstegn og me-
daljer. Som rosinen i pølseenden fik Ina Steg-
ger overrakt Landsforeningens Fortjensttegn 
i Bronze. Det har hun længe gjort sig fortjent 
til, fordi hun gennem årene altid er klar til at 
give en hjælpende hånd i forskellige sammen-
hænge. Det var også Ina, der tog initiativ til 
shuttle-bussen ved sommerstævnet i Hobro i 
2015. Til Lykke til Ina.

Derefter tog Kurt Timmermann som dirigent 
fat på generalforsamlingen, hvor beretningen 
og referatet vil være tilgængelig på Kronjyl-
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foreningens arrangement. Denne dag har vi 
brug for hjælpere – tilmelding via hjemmesi-
den eller til formanden.

Den 5. april, den 19. april, den 3. maj, den 17. 
maj, den 31. maj og den 14. juni er der møde-
aften fra 19 til 22.

Den 29. maj gennemføres Peacekeepers Dag, 
hvor vi støtter Landsforeningens arrange-
ment. Denne dag har vi brug for hjælpere – til-
melding via hjemmesiden eller til formanden. 

Den 28. juni kl. 18.00 holdes Jubilar-/Grillar-
rangement med ledsager. Årets jubilarer får 
en særskilt invitation på mail inden 29. marts.

OBS
Medlemmerne skal være opmærksomme på, at 
Baretten udkommer elektronisk, før man mod-
tager sit eksemplar. Der kan være nævnt aktivi-
teter, der er gennemført, når bladet modtages. 
Men som altid er det hjemmesiden, der er den 
mest opdaterede. I forbindelse med tilmeldin-
ger via hjemmesiden vil man bemærke, at vi nu 
bruger et andet system, der ikke kræver login. 
Det er vores indtryk, at det fungerer bedre.

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
Der har været afholdt generalforsamling den 

6. februar, hvor følgende blev valgt og gen-
valgt: Ole B. Nørholt genvalgt som formand. 
Brian Strandbygaard Laursen og Lars Peter 
Kristensen blev nyvalgt til bestyrelsen. Ole 
Neumann Schmidt blev nyvalgt som sup-
pleant.  Asger Kibsgaard valgt for 2 år som 
bilagskontrollant. Kjeld Thomsen som fane-
bærer af Dannebrog. Svend Erik Jørgensen 
som fanevagt. Egon Jensen som fanebærer af 
FN-fanen. Ole B. Nørholt som fanevagt OSCE. 
NATO-fanen finder bestyrelsen fanebærer til 
ved de lejligheder, hvor der er brug for denne.

Formandens beretning og referat af general-
forsamlingen kan ses på vores hjemmeside. Vi 
opfordrer til at følge med på både hjemmesiden 
og Facebook. Efter generalforsamlingen var 
der hyggelig samvær i vores lokaler. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER  
Tirsdag den 6. marts er der Drop-in-Aften i 
Fællesstuen kl. 19-22.

Tirsdag den 3. april er der uddeling af årstegn 
til de medlemmer, som har været medlem 
i henholdsvis 10, 20, 25 og 40 år. Det starter 
som sædvanlig kl. 19.00 i Fællesstuen.
 
Torsdag den 22. marts er der Veterancafé 
Nord i tidsrummet kl. 17-20 på KFUM Soldater-
hjem i Hvorup, Nørresundby.

Torsdag den 5. april er der Veterancafé Fre-
derikshavn – Danmarks Veteraner på KFUM’s 
Orlogshjem i Frederikshavn kl. 17-20.

Er der nogle, som har lyst til skydning, så 
har vi en aftale med Prinsens Livregiments 
Soldaterforening om, at du kan henvende dig 

på mail til Karl Erik Nørholt storemosehus@
gmail.com eller på 25210961.  

Der arbejdes stadig på nogle tiltag hen over 
sommeren. Der er lige nogle aftaler, som skal 
falde på plads. 

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 generalforsamlingen den 22. februar er 
den nye bestyrelse klar til et godt foreningsår. 
Hans Pihl og Per A. Rasmussen blev genvalgt 
for to år. Poul Erik Knudsen blev nyvalgt. Som 
suppleanter fortsætter Kim Petersen og Kurt 
”Fuzzy” Jensen. Som revisor og suppleant til 
denne fortsætter Leif Jørgensen og Karl Erik 
Jørgensen for endnu et år. I forvejen sidder 
Henrik Schjelde, Benny Hansen, Kjeld Jensen 
og Martin Elmbek. Velkommen tilbage til Poul 
Erik Knudsen – dejligt at se dig i flokken igen.

NY HJEMMESIDE
Besøg vores nye hjemmeside på www.lfm.dan-
marksveteraner.dk. Her finder du også vores 
kalender, hvor du kan se nyheder om lokalfor-
eningen samt alle planlagte arrangementer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdage i lige uger mødes vi fortsat frem til 
sommerferien til klubaftener i Tingsted.

Den 19. april er klubaftenen henlagt til Nak-
skov Skibs-og Søfartsmuseum. Der er derfor 

Kjeld Thomsen modtager Kammeratskabets Pokal.          
Limfjorden.

Ole Neumann Schmidt modtager 10 års tegn. 
Limfjorden.

Fra generalforsamlingen. København
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ikke åbent i klubben. Vi mødes kl. 19.00 ved 
museet Havnegade 2 i Nakskov. Her findes 
mange modeller af skibe, der er bygget på 
Nakskov Skibsværft, samt inventar fra ophug-
gede færger og masser af gammelt værktøj. 
Entre 40 kr. Tilmelding til Hans senest den 5. 
april på 29 44 00 08 eller hapivi14@gmail.com

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
Ved et nyligt afholdt bestyrelsesmøde done-
rede Leif Frederiksen, Gaza 7 og medstifter af 
FN-Lokalforening Midtjylland i 1969, sin egen 
private samling af medlemsbladet til lokalfor-
eningen. En kærkommen gave forud for Midt-
jyllands 50 års Jubilæum næste år. En stor tak 
til Leif, som sammen med 8 FN-veteraner fra 
lokalforeningen i år tillige kan se tilbage på 50 
års uafbrudt medlemskab fra den 26. oktober 
1968 - hvor FN-soldaterforeningen blev stiftet.  

Ved bowlingen den 27. januar i Hammel Bow-
lingcenter blev resultaterne:
Damer: 1. Inga Hansen 241 2. Bodil Hesselbjerg 
238 og 3. Ellen Clausen 192.
Herrer: 1. Verner Hansen 327 2. Vagn Thomsen 
298 og 3. Jørgen Damsgård 282.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Lørdag den 3. marts. Bowling kl. 11.00 (møde-
tid kl. 10.30) i Odder Bowlingcenter. Nye spil-
lere er meget velkomne. Kontakt Hugo Bæk på 

mail hugoilse@saxild.dk eller mobil 26 87 02 11.

Onsdag den 7. marts. Skydning på Lyseng Sky-
debane. Der er plads til flere. Kontakt Niels Ole 
Piil på 20581373 eller mail nopiil13@gmail.com

Lørdag den 17. marts. Åbent mesterskab i bow-
ling afholdes i Odense. Se hjemmesiden eller 
kontakt Hugo Bæk på hugoilse@saxild.dk eller 
mobil 26 87 02 11 for nærmere oplysninger.

Lørdag den 24. marts og lørdag den 21. april. 
Bowling kl. 11.00 (mødetid kl. 10.30). Spille-
stedet er endnu ikke fastlagt. Nye spillere er 
meget velkomne. Kontakt Hugo Bæk på mail 
hugoilse@saxild.dk eller mobil 26 87 02 11.

Onsdag den 4. april: NATO-dag, ikke planlagt 
endnu, se hjemmesiden.

Torsdag den 5. april: Skydeafslutning for skyt-
terne kl. 18.00 på Grimhøjvej 1 i Brabrand (HJV 
lokaler). Der serveres sild, 2 stk. smørrebrød 
og en ostemad samt 1 øl for 125 kr.

Fredag den 4. maj. Danmarks Befrielse, hvor 
dagen som sædvanligt markeres med fane-
borg og kranselægning på Skæring Hede kl. 
19.00. Alle er velkomne.

Nærmere oplysninger om de enkelte arran-
gementer vil fremgå af vores hjemmeside 
midtjylland.danmarksveteraner.dk  eller evt. 
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    
Det nye år startede med at byde et nyt med-
lem, Carina Jul Larsen, KFOR 1999, velkommen 
i foreningen.      

Den 7. januar deltog Kjeld og Flemming 
sammen med Landsfane-Øst, København, 
Nordsjælland og Soldatersamvirket i Stor-
københavn i Nytårsgudstjenesten i Kastels-
kirken. Der var i alt 12 faner tilstede. Efter 
gudstjenesten gik den samlede menighed til 
kranselægning ved Monumentet på Kastellet. 
Efterfølgende var der en lille reception, hvor 
oberst Susanne K. Lund, chef for Veterancen-
tret, holdt tale.

Den 10. januar havde vi vor 3. skydeaften med 
12 fremmødte skytter, der fik leveret nogle 
gode resultater i en hyggelig atmosfære.

På årets første klubaften den 25. januar var 
der mødt 28 veteraner for at nyde Leifs gule 
ærter, der altid er et tilløbsstykke. Vi bød sam-
tidig det nye medlem Preben Poulsen, Cypern 
2, velkommen i foreningen.

Onsdag den 7. februar havde vi vor 4. og sidste 
skydeaften med 14 deltagere. Det blev en for-
nøjelig aften med fine resultater. 

Vinterens vinder blev Henrik Krogh med 196,3 
point, nr. 2 blev Claes Æblerød med 192 point, 
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og nr. 3 blev Nicolai Krogh med 191,9 point. Vi 
har i alt været 17 skytter i vinter.

KOMMENDE ARRANGEMENTER   
Torsdag den 22. marts har vi generalforsam-
ling. Valg iflg. vedtægterne §6, stk.3. Tilmel-
ding til vor kasserer Leif Petersen på mail 
bork@petersen.mail.dk eller til formanden 
Niels Bannergaard på mail midtsjaelland@
danmarksveteraner.dk  

Torsdag den 26. april har vi medlemsaften.                                                                                                                 

Torsdag den 31. maj holdes sidste medlems-
aften inden sommerferien.

Alle aktiviteter er i Borup Kulturhus, Møllevej 2 
i Borup med start kl. 19.00.

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
Glædeligt med endnu en ”udsolgt”-aften til 
den traditionelle spisning, og senere dukkede 
der endnu flere op til aftenens generalfor-
samling. Det tog nogen tid, inden vi fik fun-
det en ny kasserer, men det lykkedes. Mogens 
Juul tog mod til sig og stillede sig til rådighed. 
Vi fik også valgt en ny fanebærer, Rune Ro-
senkranz. Flere nye veteraner blev valgt ind i 
bestyrelsen. Navne og hvilke opgaver, de nye 

bestyrelsesmedlemmer varetager, vil vi skrive 
om i næste udgave af Baretten. 

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i årets løb. 
En særlig tak til Simon Philipsen, som forlader 
os – tak for din store og mangeårige indsats. Tak 
til Ivan Søndergaard for 27 eller måske var det 
29 års tro tjeneste som foreningens kasserer og 
med fuld kontrol over ”rigets finanser”. Tak til 
Torben Andreasen for dit mangeårige arbejde i 
såvel Hovedbestyrelsen som i vores forenings 
tid som sekretær og webmaster. Tak Torben for 
alle de gode råd og initiativer, som du er kom-
met med i min tid som formand, og for din lo-
yale støtte. Aftenen sluttede med at tildele tre 
års-tegn på 10 og 20 år. 8 medlemmer modtog 
henholdsvis 25-års, 40-års og 50-års medaljer.

SIDEN SIDST 
Der har været afholdt skydninger den 15. janu-
ar, hvor Rune Rosenkrantz blev vinder, og den 
12. februar, hvor Sidsel Sørensen klarede sig 
bedst. Se samtlige resultater på hjemmesiden.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Mandag den 5. marts kl. 19.30. Skydning i Si-
gerslevøster Forsamlingshus.
 
Torsdag den 8. marts kl. 19.00. Veteranaften i 
Jægersprislejren. 

Torsdag den 15. marts kl. 13.45. Bowling i Fre-
derikssund Center Bowl, Kocksvej 23 i Frede-
rikssund. Husk tilmelding på hjemmesiden.  

Lørdag den 17. marts kl. 10.00. Landsturnering 
i Bowling i Odense Bowlinghal
 
Lørdag den 7. april holdes Forårsfesten, du 

ikke må gå glip af. Der vil være dækket op til 
en fornøjelig aften med lækker mad, og så 
koster det kun 125 kr. Vin, øl og vand kan kø-
bes til populære priser. Tilmelding nødvendig 
senest den 1. april kl. 21.00 på hjemmesiden  
http://nordsjaelland.danmarksveteraner.dk/
wordpress 

Lørdag den 14. april. Fugleskydningen, der er 
blevet én af vore årligt tilbagevendende tra-
ditioner, foregår i Sigerslevøster Forsamlings-
hus. Der bliver serveret sild, skipperlabskovs, 
1 øl og 1 snaps for 100 kr. Tilmelding nødvendig 
på hjemmesiden eller til Niels Erik Sørensen 
på 47 31 31 50 eller mail 3301@interflora.dk se-
nest den 8. april.

Tirsdag den 18. april. Veteranaften kl. 19.00 i 
Jægersprislejren. Kom og få en hyggelig aften 
i veteraners selskab.

Onsdag den 19. april kl. 13.45. Bowling i Frede-
rikssund Center Bowl, Kocksvej 23 i Frederiks-
sund. Husk tilmelding på hjemmesiden. 

Husk nu at møde op til de aktiviteter, vi la-
ver her i lokalafdelingen. Hvis I går rundt og 
har en idé, eller selv har lyst og mod på en 
aktivitet, et foredrag, fisketur, filmaften eller 
besøge en anden veteranforening, så kontakt 
bestyrelsen – så finder vi ud af alt det prakti-
ske sammen med dig. 

INFO
Charlie-klubben af 1989 holder deres 30. træf 
i Jægersprislejrens bygning 65 den 25. – 27. 
maj. Se mere på deres hjemmeside www.
dancon-veteran.com eller på vores facebook 
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side ”Charlie klubben af 1989. Mere info ved at 
skrive til Tommy Rock på veterans@events.dk

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
Næsten 40 deltagere havde fundet vej til Nyt-
årskuren i de nyrenoverede lokaler i Konsta-
belmessen ved JDR. En fornøjelig aften med 
god mad og uddeling af 10-års tegn til Jørgen 
Sørensen, SFOR 7, Egon Vestergaard Nielsen, 
Cypern 1 og 2, og Alex K. Petersen, Cypern 45, 
46, 48 og 49. Karl Henrik Ø. Lund, Gaza 16 fik 
påhæftet 25 års medaljen.

I Veteran-Caféen underholdt Ivar Brændgaard, 
der er russiskkyndig, med Georgiens og Arme-
niens historie og geografi. De tidligere Sovjet-
republikker har gået grueligt meget igennem, 
både før og efter Putin.

Armenien var det første land i verden, der 
indførte kristendommen som statsreligion. 
Befolkningen har været fordrevet til byer over 
hele verden ligesom jøderne. Begge lande er 
truede af deres store nabo mod nord, ligesom 
de baltiske lande. Dog med den forskel, at de 
ikke har NATO i ryggen.

Generalforsamlingen den 8. februar gik som 
sædvanlig anstændigt til. Kassereren fik ros for 
regnskabet, og der var genvalg over hele linjen. 
3 ”runde” medlemmer fik overrakt en lille gave.

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
Årets generalforsamling blev afholdt den 5. 
februar med fuldt hus. Da vi tidligere havde af-
talt, at vi skulle deltage med vores fane i flest 
mulige arrangementer, fremsatte bestyrelsen 
ændringsforslag til vedtægterne, hvorefter 
vi kan råde over 3 hold fanebærere/-vagter i 
stedet for 2 hold. Forslaget blev enstemmigt 
vedtaget.

Det var et enkelt nyvalg til bestyrelsen, som 
nu ser sådan ud:
Formand:  Mogens Pagh
Næstformand: Steen E. Rasmussen
Sekretær:  Nils Ulrik Bagge
Kasserer:  Søren Juel
Best.medl: Thor C. Larsen.

Ny fanebærer 1, og dermed leder af fane-
kommmandoen, blev Thor C. Larsen, mens 
Carsten Nielsen blev valgt til fanebærer 3. Leif 
Rahbek og Leo Nielsen er nye fanevagter.

Alex Pedersen, Jørgen Sørensen og Egon V. Nielsen. 
Nordvest.

Fra generalforsamlingen. Nordvestsjælland.

Flemming Katkjær (70), Carl Åkerlund (75) og Werner 
Riggelsen (80). Nordvest.

Carl Henrik Ø. Lund. Nordvest.

MINDEORD
Vi har mistet vores mangeårige medlem 
Niels Gadegaard, Gaza 5. Han blev 80 år. 
Æret være Niels' minde.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 29. maj fejrer vi Peace Keepers 
Day ved at lægge en krans ved De Blå Baret-
ters mindesten og mindes vore faldne kam-
merater. Det bliver vi ved med. Selv om Dan-
marks Veteraners officielle arrangement er i 
København, føler vi, at der også er brug for et.

PROGRAM
Kl. 17.00: Fanerne på plads på plænen 
Kl. 17.05: Kranselægning ved mindestenen
Kl. 17.10:  Mindeord ved lokalforenings-

formanden
Kl. 17.15:  Rykker vi ind i Laden, hvor der serve-

res kaffe og et beskedent traktement.
Kl. 18.00:  Foredrag ved en person fra Bered-

skabsstyrelsen i Midtjylland. Navn og 
tema er ikke kendt endnu, men det 
bliver én, som har været udsendt.

Kl. 19.00: Arrangementet slutter. 

Pris: 30 kr. Øl og vand kan købes til en flad 
10´er. Sted: Hjørnet af Brogårdsvej/Sønder-
brogade i Holstebro (mellem Kvickly og Mu-
seet). Påklædning: Fri med ordner anlagt. Led-
sagere er meget velkomne. Ingen tilmelding.

Den 21. marts holder vores medlem Palle 
Würtz foredrag i Veteran-Caféen, og den 4. 
april er det Søren Gades tur. Husk veteran-
kortet.

Med venlig hilsen, 
Klaus Warming
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Første aktivitet med fanen har fundet sted, 
nemlig deltagelse ved H.K.H. Prins Henriks bi-
sættelse den 20. februar.

Ved første skydeaften den 14. februar deltog 
7 skytter med et resultat på 192 i gennemsnit.

Årets andet medlemsmøde er afholdt den 13. 
marts.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Forårets sidste 2 skydninger foregår den 7. og 
den 20. marts i Tuse-hallen.

Næste medlemsmøde bliver den 17. april på 
kasernen.

FORMANDEN HAR ORDET
Jeg har med stor glæde og tilfredshed erfaret, 
at de kvindelige veteraner har opdaget vores 
shelterområde ”Veteranengen” i Kaldred ved 
Kalundborg. Efter det oplyste har man indtil 
nu booket sig ind i 4 weekender i 2018. Det er 
godt, at området bliver benyttet, og jeg håber, 
at flere vil følge efter. Oplysninger om tilmel-
ding mv. kan læses på vores hjemmeside.

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 9. februar deltog vi i en event ”Forsvaret 
gennem tiden i Næstved”, som var arrangeret 
af Søren Knudsen på Grønnegades Kaserne. 

Her var deltagelse af Hæren, Søværnet, Fly-
vevåbnet, Hjemmeværnet, Gardehusarregi-
mentets Panser- og Veterankøretøjsforening, 
Gardehusarregimentets Hesteskorte og den 
nystiftede Veteran Café Næstved samt mange 
andre boder. 

Det var en kold og solrig dag, men alligevel 
var der mange besøgende. Vi fik snakket med 
en masse mennesker, og et enkelt medlem 
blev det også til. Det var et godt arrangement, 
som gerne må gentages, men forhåbentlig på 
et andet og varmere tidspunkt. 

Lidt om Søren Knudsen. Søren har en hjem-
meside, hvor han forsøger at få udsendte i 
verdens brændpunkter i arbejde, og som han 
skriver: ”Der er mange firmaer, der sætter pris 
på dette, men ikke ved, hvor de skal finde de 
rette medarbejdere. Det er her, vi kommer ind. 
Vi vil gerne skabe kontakt mellem ansøger og 
firmaer, der sætter pris på ex soldater. Du er 
speciel, det kan ingen tage fra dig. Udnyt det, 
forsvind ikke i mængden”.

Tag et kig på Sørens hjemmeside: Soldater-
Job.dk - Job portal

Generalforsamlingen er overstået, og der 
kommer mere herom i Baretten 3.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Læs om vore arrangementer på hemmesiden, 
og husk at vi har åbent den 1. onsdag i hver 
måned i lokalerne på Marvede gl. Skole fra kl. 
19.00 – 22.00.

NB: Lige en påmindelse fra kassereren. Hvis 
du ikke får næste nummer af Baretten i star-

ten af maj måned, så er grunden nok den, at 
du ikke har betalt dit kontingent. Det kan der-
for være en god idé at lave et check på det.

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
Foredrag om UNMISS (FN i Sydsudan) og Nyt-
årsbanko. En rigtig hyggelig aften og tak til 
Ulrik for et godt foredrag.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 18. april inviterer LAF Esbjerg til holdkap-
skydning kl. 19.00 til 21.00. Der dystes i 3-mands 
hold på kal. 22 rifler, og Alslev Skytteforening 
stiller deres fine indendørs skydeanlæg med 
fuldautomatisk markeringsanlæg til rådighed 
for os. Der må ikke skydes med egne geværer. 
Adressen er: Kirkegade 1b Alslev, ved Alslev 
Idrætsanlæg (Varde). Pris 100 kr., der dækker 
50 skud (2 serier med 5 prøveskud), en øl/vand 
samt kaffe/brød. Tilmelding til Hans Ole Villad-
sen på 4044 9480 eller hosvilladsen@mail.dk

Den 4. maj. Danmarks befrielse.

Den 21. maj (2. pinsedag). Ved Royal Run Esbjerg 
i anledning af Kronprinsens 50 års fødselsdag 
kan du være med til at omdanne gaderne til en 
stor løbefest. Vi prøver at stille et hold. Se face-
book.com/danmarks veteraner sydvestjylland 
eller fang Michael på leuenhagen@gmail.com

”Forsvaret gennem tiden i Næstved” . 
Næstved & Omegn.

Fra generalforsamlingen. Nordvestsjælland.
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ter eller ”en kommentar”, er du mer’ end vel-
kommen til at kontakte undertegnede.

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
På foreningens vegne takker jeg vore spon-
sorer for deres gaver til vores amerikanske 
lotteri ved juleafslutningen. Det drejer sig om 
Bygma, Stark, Power, Kontor Syd, alle fra Søn-
derborg, Dagligbrugsen i Fynshav, Restaurant 
Fiskenet i Gråsten og Hjemmeværnet i Syd- og 
Sønderjylland.

Desværre måtte vi på grund af manglende 
deltagelse aflyse skydningen i januar. Det er 
svært at holde en god og lang tradition ved 
lige, når vi gamle er blevet for gamle, og de 
unge har andre interesser. Men næste skyd-
ning bliver i Svenstrup Skytteforening den 8. 
april, hvis vi da får tilslutning nok til det. Ellers 
vil vi nok droppe skydningen for eftertiden.  

Jeg vil undskylde, at den film vi skulle se på 
torsdagsmødet den 18. januar Ikke kunne vise 
slutningen på filmen. Problemet lå desværre i 
den medbragte PC. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Næste torsdagsmøde bliver den 19. april kl. 
19.00 i vort nye opholdssted, Frivillighedens 
Hus, Perlegade 50 i Sønderborg. Man kan par-
kere lige bagved på parkeringspladsen bag 
Sønderborghus. Herfra fører et smalt stræde 
lige om til Perlegade. Vi har inviteret sogne-
præst Robert Landeværn Ryholt fra Havn-
bjerg til at vise billeder og fortælle om hans 
to ophold som feltpræst i Afghanistan. Vi har 
også inviteret veteranerne fra veterancentret 
i Sønderborg til dette torsdagsmøde, da det 
må være ret aktuelt lige nu, da vi stadig har 
soldater derude. Da vi alle har gjort tjeneste 

under fremmede himmelstrøg, kan det kun 
blive et spændende arrangement. 

Vi håber derfor på et stort fremmøde fra alle 
veteraner, inklusive deres bedre halvdele. Vi 
giver en kop kaffe, og derfor vil det glæde 
mig at få en tilmelding på 26512615 eller på 
egonbakgaza@gmail.com senest den 14. april. 
Desuden glæder vi os til at møde jer i vores 
nye samlingssted. Da der er motorvej lige fra 
Padborg, Kliplev og Haderslev til Sønderborg, 
så er afstanden jo ikke så slem.

Den sidste torsdagsmøde bliver torsdag den 
17. maj, også i Frivilighedens Hus i Sønder-
borg. Det bliver det sidste, inden vi starter i 
september. Vi har kaffe på kanden samt nogle 
flere smalfilm fra Gaza, Cypern og Kosovo. 

Vi sender et forsinket tillykke til Poul Krebs 
Lange, Cypern 7 og 8 med 75 år, og vi siger 
tillykke til Bjarne Højgaard Jensen, Kroatien 5, 
Bosnien 10, ISAF 6 og 15 med 60 år.

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
Vi har fået vores eget lokake i ”klubhuset” i 
Tødsø. Der er blevet ryddet op og gjort rent, 
og vi har placeret de møbler, vi har arvet af 
henholdsvis Museet i Frøslev og formandens 
far. Lokalet er blevet superflot, og vi glæder 
os til at benytte det. 

Den 20. januar var vi 6 personer i Holstebro 
til Nytårskur. Det var en dejlig aften med god 
mad, godt selskab og sjov underholdning. Tak 
for en dejlig aften til vores venner i Nordvest. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi opfordrer alle til at deltage i veterancaféer-
nes arrangementer.

Den 29. maj fejres Peacekeepers Day. Støt om 
muligt op om arrangementet i København.

Den 24. juni. Åben Hede i Oksbøl.

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 9. januar afholdt vi årets første 
medlemsmøde. Vi hyggede os vældigt i hinan-
dens selskab over et par håndmadder og en 
øl/vand. Vi var enige om, at vi går et særdeles 
spændende år i møde med sommerstævne, 
royalt besøg båd den 5. september (flagda-
gen) og den 26. oktober (50-års fødselsdag). 
Mere herom senere.

Tirsdag den 6. februar havde vi den årlige ge-
neralforsamling. Aftenen begyndte traditio-
nen tro med gule ærter, hvor foreningen gav, 
efterfulgt af selve generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerede sig således: Lars 
(formand), Orla (næstformand), Mikael (kas-
serer), Daniel (sekretær), Ole (Webmaster) og 
Knud (arrangement-ansvarlig). Vi havde en 
vanlig rolig og hyggelig aften. Du kan se mere 
herom på hjemmesiden.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 10. april: Bowling i Bowl´n Fun, 
Enghavevej 9 i Vejle med følgende program:  
·  Kl. 18.00 Bowling. Der er reserveret baner 
frem til kl. 19.00.   

·  Kl. 19.10 Spisning i restauranten.  
Pris for én times bowling, sko og spisning er 
100 kr. Tilmelding og evt. spørgsmål til Orla på 
2660 7050 eller mail orla.birthe@gmail.com 
senest søndag den 1. april. Vi starter kl. 17.45. 

Mandag den 23. april: Christiansfeld (Slaget 
ved Kolding). Mere herom på hjemmesiden.

Skulle du have forslag til kommende aktivite-
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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 
onsdag i ulige uger).

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
Vi har deltaget med vores faner i nytårsguds-
tjenesten som Hærhjemmeværnsdistriktet af-
holder i Viborg Domkirke. Det er som altid en 
meget højtidelig aften og en rigtig god måde 
at starte et nyt år på.

MAILADRESSE
Hvis du har fået en ny mailadresse eller lige 
fået en, vil vi meget gerne vide det, så vi kan 
sende informationer ud den vej, til fx ”Ve-
teranaftner” fra Viborg Kommune. Send je-
res mailadresser til vores webmaster Jens A. 
Jensen på jens@dbbv.dk, så kommer I med på 
vores mailliste.

Vi har også afholdt én af vores meget populæ-
re bowlingaftner. Her bliver der virkelig gået 
til den på banerne og snakket ved bordene, 
inden vi nyder den lækre mad, hvor snakken 
også går livligt.

Den 19. februar blev den årlige generalforsam-
ling afholdt med deltagelse af  25 personer. 

Vanen tro startede vi med at føre fanen ind 
samt 1 minuts stilhed for at mindes de afdøde 
i foreningen samt H.K.H. Prins Henrik. Efter 
spisningen blev der uddelt årstegn og en 
enkelt Fredsprismedalje, inden selve general-
forsamlingen gik i gang. Denne forløb stille og 
roligt med genvalg på alle poster.  

KOMMENDE AKTIVITETER
Mandage i lige uger kl. 18.00-21.00 er der Ve-
terancafé i Paradiset på den gamle kaserne 
i Viborg. Her er der 2 værter, som sørger for 
kaffe og te på kanden samt kage. Der er kom-
met en del spil i lokalet, og man er også meget 
velkommen til bare at komme og få en snak.

Tirsdag den 13. marts kl. 19.00 er der kamme-
ratskabsaften i Hjemmeværnscentret på Livø-
vej 6 i Viborg med foredrag ved ambassadør 
for 4 CBRN-&GEOKMP OS Lindy Hauge Ander-
sen, Ingeniør regimentet, der fortæller lidt om 
kompagniet og om nogle af de øvelser, de har 
været på i Canada samt om deres seneste op-
gave i Libyen. Der er kaffe med franskbrøds-
madder og æblekage til 50 kr./person. Derfor 
er tilmelding nødvendig til Erik Klausen på 
86625828 eller mail erk@webspeed.dk eller til 
Ingerlise Klaris på 21490055 eller mail klaris@
webspeed.dk senest den 5. marts.

Onsdag den 4. april kl. 16.00 fejres NATO-da-
gen i Danske Soldaters Mindelund ved Rinds-
holm Kro. Der bliver lagt en krans ved vores 
mindesten, hvorefter der er ostemad og på-
lægsmad på kroen. Af hensyn til receptionen 
er tilmelding nødvendig til Erik Klausen på 
86625828 eller mail erk@webspeed.dk eller til 
Ingerlise Klaris på 21490055 eller mail klaris@
webspeed.dk senest den 28. marts.

Tirsdag den 17. april kl. 19.00 er der bowling 
med spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 
2 i Viborg. Mød op i god tid. Efter 1 times bow-
ling er der spisning og hyggeligt samvær til kl. 
22.00. Menuen er denne gang Mørbradgryde 
med ris og kartoffelmos. Det er ikke en betin-
gelse, at man bowler for at være med disse 
aftner. Der er egenbetaling for dette arran-
gement. Tilmelding til Anders Nielsen på 6177  
4074 eller til Ingerlise Klaris på 2149  0055 se-
nest den 8. april.

Fredag den 4. maj er der Mindehøjtidelighed 
ved mindestenen for Danmarks Befrielse ved 
Viborg Domkirke.

Tirsdag den 8. maj kl. 19.00 er der kammerat-
skabsaften med virksomhedsbesøg.

Tirsdag den 29. maj: Peace Keepers Day,  
Holstebro.

Lørdag den 2. juni: Udflugt. Tirpitz-bunkeren, 
Mindesmærket i Oksbøllejren og Blåvand.

Fredag den 15. juni: Valdemarsdag.

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
Sammen med veterancaféen afholdt vi jule-
frokost for alle tilknyttede. Det blev en pæn 
forsamling med ca. 20 deltagere. Vi hyggede 
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Fra venstre Anne Christiane Castenschiold Bill, Ejgild 
Tapdrup Andersen, Ove Kokholm og Frode Charles 
Boje. Viborg & Omegn.

Velkommen til generalforsamlingen. Viborg & Omegn.



os med god mad, som Kurt havde fremtryllet, 
og en festlig pakkeleg, hvor det drejede sig 
om at slå seksere. Det endte med, at alle fik 
mindst én pakke med hjem, så det var jo fint. 
Tak til Kurt for et godt arrangement. 

Nytårsparolen den 7. januar foregik på Marine-
stuen med veteranerne som arrangør, og der 
var fuldt hus. Vi startede med flaghejsning, som 
Helge og Kjeld tog sig af. Efter en fællessang 
(Vær velkommen herrens år) fortalte Viggo lidt 
om årets gang. Senere holdt Johannes Krarup 
en pæn tale, hvor han reciterede et digt på 5 
vers af provsten for Holmens Kirke i Køben-
havn, omkring nytåret. Derefter tog Garder Boj-
sen Jensen ordet og sagde blandt andet noget 
om rekruttering og fastholdelse af nye med-
lemmer. Et besøg af et hverveudvalg to gange i 
tjenestetiden havde givet gode resultater. 

Kammeratskabsskydningen den 27. januar 
havde veteranerne som arrangør, og der blev 
kæmpet bravt for at ramme den lille plet 
derude. Det endte med at Marineforeningen 
vandt holdskydningen med 449 point. Bedste 
individuelle skytte blev denne gang Mette 
Hansen med 99/4 point. Vi siger tillykke med 
det flotte resultat. Efter præmieuddeling til de 
dygtige skytter var der dejlige gule ærter med 
alt tilbehør, og tak for det til Kurt. 

Generalforsamlingen den 13. februar startede 
med fællessang (I Danmark er jeg født), og 
derpå havde Kurt igen været kreativ og frem-
bragt en dejlig varm ret med stegt flæsk og 
persillesovs. Tak for det, Kurt. Efter spisning 
gik vi til generalforsamlingen, der blev afvik-
let efter bestemmelserne i vedtægterne. Der 
var fremsat forslag om optagelse af støtte-

medlemmer i foreningen. Det blev vedtaget, 
så nu kan personer, som måtte ønske det, op-
tages som støttemedlemmer. 

Formand Viggo Frederiksen ønskede ikke gen-
valg, så ny formand blev Hans O. Hansen, som 
vi byder velkommen og håber, det bliver til 
glæde og gavn for alle. Den øvrige bestyrelse 
blev genvalgt. Her skal lyde en stor tak til 
Viggo Frederiksen for den store indsats, som 
du har ydet i mange år for foreningen. Under 
generalforsamlingen fremkom mange kærlige 
bemærkninger og indspark. Vi noterer dem 
og prøver at efterkomme dem, så godt som vi 
kan. Bestyrelsen takker for alle indslag, der vi-
ser, at der er stor interesse for vores forening. 

Efter generalforsamlingen var der højtidelig 
uddeling af medaljer og årstegn. Til slut tak-
kede Viggo alle for fremmødet, John for god 
ledelse af mødet, for alle indslag, for god ro 
og orden, og for tiden som formand for for-
eningen. Længe leve Østjyderne. 
 
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 15. marts er der klubaften i Caféen.  Som 
et lille plaster på såret med gentagne aflys-
ninger den 2. lørdag i måneden har vi fået lov 
at bruge caféen til Åbent Hus arrangement fra 
klokken 19.00 til 21.30. Vi håber at se mange 
af vore medlemmer denne aften, så vel mødt. 

Den 18. marts arrangerer vi bowling sammen 
med Forsvarsbrødrene. Vi mødes i bowlinghal-
len på Strandkjærvej kl. 16.45. Så bowler vi i 
en time, og der er spisning fra kl. 18.00. Tilmel-
ding til bestyrelsen en uge før. 

Den 9. april mødes vi kl. 18.45 ved Kloster-

kirken med faner. Efter afsyngelse af ”Altid 
frejdig, når du går” og blomsterlægning går 
vi videre til monumentet på havnen, hvor hele 
proceduren gentages. Herefter er der kaffe og 
samvær på Marinestuen.

Den 4. maj gennemføres samme seance som 
den 9. april.

Hold øje med indkommende mails og med 
hjemmesiden. Hvis du ikke modtager mails fra 
os, er det fordi vi ikke har din mail-adresse, 
så send den venligst til lokalredaktør Erik V. 
Pedersen på evhlp@mads-p.dk,  så kommer du 
med på listen og får informationer, når der er 
noget at fortælle. 

VÆRD AT VIDE
Veterancaféen har åbent hver torsdag efter-
middag fra 13.00 til 16.00. Klubmøderne den 2. 
lørdag i måneden Veterancaféen er desværre 
aflyst indtil videre, men vi forsøger med nogle 
klubaftener i stedet. Første gang som nævnt 
torsdag den 15. marts kl. 19.00 til 21.30. 

På bestyrelsens vegne. Viggo, Hans O. 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

H.K.H. PRINS HENRIK 1934 - 2018
Da FN-Museets protektor den 13. februar af-
gik ved døden, satte det en del ting i værk. Vi 
valgte at mindes H.K.H. Prins Henrik på vores 
hjemmeside og ved opslag på museet. Jeg 
har på vegne af museet skrevet et kondolen-
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cebrev til H.M. Dronningen samt deltaget i et 
særligt arrangement i Slotskirken den 19. fe-
bruar – en meget smuk begivenhed.

Protektorens bortgang har også givet en del 
henvendelser fra pressen, hvor bl.a. DR Syd, 
DR P4 og Jyske Vestkysten har bragt indslag 
om Prins Henriks virke som protektor for FN-
Museet.

GENERALFORSAMLING 
Nu skulle både indkaldelserne til generalfor-
samlingen den 24. marts og den årlige støt-
teopkrævning være ude hos jer alle. Har I ikke 
modtaget opkrævningen og indkaldelsen, er 
der noget galt, og jeg vil bede jer kontakte 
bestyrelsen, så vi kan få rettet op på det. Vi 
glæder os til at se så mange af jer som muligt 
til generalforsamlingen og husk, at I som van-
ligt kan bestille frokost til dagen.

NYE VARER PÅ HYLDEN
Foruden vores strikhue med broderet logo  
kommer der også en såkaldt halse-disse – kan 
bruges både som halstørklæde, ørevarmer og 
hårbånd – med vores Gaza observationspost 
som motiv. Den kommer til at koste ca. 40 kr. i 
udsalg og forventes på hylderne medio marts.

NY UDSTILLING
Der er ikke sket de store ændringer i løbet af 
vinteren, men vi forventer at kunne åbne en 
helt ny Mali udstilling til sommer.

SÆRLIGE AKTIVITETER
17. marts Landsturnering i bowling, Odense

4. april NATO-dag i Kastellet, ved Rindsholm Kro, i Oksbøl og på Bornholm

14. april DSL Landsrådsmøde

20. april Hovedbestyrelsesmøde og Formandsmøde, Karup

20. – 21. april Repræsentantskabsmøde, Karup 

28. maj Hovedbestyrelsesmøde, Kastellet

29. maj Peacekeeepers Dag, Kastellet

14. juni Hærløbet, Frederiksberg Slot

15. – 17. juni Sommerstævne i Fredericia 

SÆSONÅBNING
Udover at have ca. 250 gæster inde i uge 7 så 
åbner vi for sæsonen den 24. marts og lukker 
igen den 4. november i 2018.

Der er flere nye kustodepar på vej – hjertelig 
velkommen til jer og husk, at der stadig er 
plads til nye, som ønsker at prøve kræfter 
med dette spændende, frivillige job.

Besøg vores hjemmeside og vores webshop 
på www.fnmuseet.dk 

Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 11/6 2008

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

Værnspræsterne  

Som anført i sidste nummer af Baretten, ar-
rangeres der i maj et værnspræstetræf. Det 
bliver onsdag den 16. kl. 14.00 til torsdag den 
17. maj kl. 13.00 på Flådestation Frederikshavn.

Program og nærmere oplysninger udsendes 
direkte til alle medlemmer sidst i marts. Re-
server allerede nu tidspunkterne. Det plejer at 
være et par gode og hyggelige dage, hvor vi 
kan opfriske gamle minder og blive oriente-
ret om, hvad der sker i Forsvaret. Tilmelding 

senest 1. maj til undertegnede på vv@vaerge.
com eller på 48 42 66 07.

Generalforsamling afholdes onsdag den 15. 
august, hvor vi i lighed med tidligere er invi-
terede til at deltage i en del af Hærprovstens 
Feltkursus. Nærmere oplysninger – også om 
sted og program – udsendes senere.

Venlig hilsen.
Vilhelm Værge

Formand: Ottar i Funningsstovu

Færøernes Veteraner

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

Danmarks Veteraners  
Motorcykel Klub

TEL.  &  FAX  33 12 82 53
POSTGIRO NR.: 102-3071
D. B.  3001.3015-127201
E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK

DK  -  2000  Frederiksberg
Dronning  Olgas  Vej 9,  st. 
CVR.   NR.:   89  69  70  18
WWW.ORDENSBAAND.DK
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2018
ARRANGEMENTER

I KASTELLET

KOMMANDANTENS
ARRANGEMENTER

GRATIS ENTRÉ

26. april  St. Bededagsaften

09. juni  CPH Pipe Band Gathering 

13. juni  Sommerkoncert 

17. juni  Dansk Mølledag 

20. juni  Sommerkoncert 

27. juni  Sommerkoncert 

15. august  Sommerkoncert 

22. august  Sommerkoncert 

29. august  Sommerkoncert med Tappenstreg  

28. oktober  Kastellets fødselsdag

* ENTRÉ/GEBYR KAN FOREKOMME

ANDRE
ARRANGEMENTER

BEMÆRK VENLIGST
  Hunde skal holdes i snor

  Cykler må ikke medbringes på voldene

  Ingen brug af grill

06. maj  * Forårsmønstring, Veteranbiler

29. maj  Peacekeepers Day

21. august  * Kastelløbet

05. september  Flagdag, Danmarks udsendte

09. september  * Ecco Walkathon

12. oktober  Kulturnatten

11. november  100 året for 1. VK afslutning

WWW.KASTELLET.DK

FACEBOOK.COM/KASTELLETKBH

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
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