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Nu da foråret er godt på vej, og vejret er med 
os, kan vi rigtigt komme i gang med veteran-
arbejdet. Og der er masser af gode og spæn-
dende aktiviteter at deltage i. 

Vi bliver kontaktet næsten hver dag, hvor for-
skellige firmaer/aktører vil hjælpe os og/eller 
give rabat til mange forskellige aktiviteter. 
Noget for noget. Vi har ydet vores indsats for 

Danmark, og nu er der andre, der måske 
ikke har fået en sådan chance eller 

mulighed, som vil vise deres an-
erkendelse og tak for vores 

indsats ude i verden. 

NYHEDSMAILEN
Alle disse mange tilbud lægger vi ud på vores 
hjemmesider og facebooksider. Tilmeld Jer 
nyhedsmailen, så I ikke flere gange om dagen 
behøver at gå ind på hjemmesiden for at se, 
om der er kommet nyheder. Det sker automa-
tisk, og vi bestræber os på kun at sende et 
godt tilbud til jer én gang om dagen. På nuvæ-
rende tidspunkt har kun ca. 800 tilmeldt sig 
nyhedsmailen.

FACEBOOK
Selv om Facebook har lidt modvind for tiden, 
så er det dér, vores yngre veteraner får deres 
daglige nyheder. Vi skal være dér, hvor de er. Så 
jeg glæder mig til også at møde Jer her.

Som eksempler på nogle af de mange tilbud 
kan nævnes teaterforestillinger, kabaret og 
fodboldkampe. Hvis det kan lade sig gøre på 
Sjælland, kan I måske bruge det som et godt 
eksempel i Jeres lokalområde – i andre dele af 
landet. Hvis ”de” kan give rabat eller gratis ad-
gang, hvorfor kan ”I” så ikke gøre det samme? 

UDNYT MEDVINDEN
Mange vil os! Giv dem lov. Gå ud og kontakt 
erhvervslivet og lad dem få lov til at støtte os 
i vores veteranarbejde. Lad os glemme nogle 
af de gamle værdier om at klare os selv og lad 
os følge de mange nye kræfter og idéer, som 
blandt andet udleves i Veterancafé-miljøet.

Hvorfor ikke give den lokale købmand lov til at 
give kaffen til alle vores medlemsmøder, mod 
at han får et takkebrev, som han kan hænge 
op på kontoret eller ved kassen, så alle kan se, 
at han støtter veteranarbejdet? Der er mange 
andre måder, hvor erhvervslivet kan hjælpe os 
og støtte vores arbejde. De skal bare have lov 
til det. 

Så igen vil jeg opfordre jer lokalt til at tage 
kontakt til mulige støtter og nye samarbejds-
partnere. Det værste, man kan få, er et nej – 
efter en god snak om veteranarbejdet.

VETERAN-CAFÉER 
Det er glædeligt at se, at der fortsat etableres 
nye veterancaféer rundt om i landet, så vete-
raner og deres pårørende har en mulighed for 
at mødes, og hvor vi evt. kan hjælpe veteraner 
med særlige behov til rette sted for hjælp og 
behandling. Her skal vi hjælpe dem til at kon-
takte Veterancenteret og kommunen. 

Jeg er stolt og glad, hver gang jeg erfarer, at 
vi har haft andel i oprettelsen og driften af en 
veterancafé. På sigt må vi undersøge, om vi 
kan få etableret en slags partnerskab med de 
veterancaféer, som vil os, og som kan og vil gå 
ind for vore værdier. 

PEACEKEEPERS DAY, KASTELLET
Det er med stor glæde, at jeg kan meddele, 
at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen 

FORTSÆTTES
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LEDER FORTSAT

(V) har givet tilsagn om at ville deltage og holde talen til og for os 
veteraner. Denne dag er helt speciel, da det er 70 år siden, at de første 
danskere blev sendt på mission for FN, nemlig i UNTSO-missionen i Mel-
lemøsten. 

Det skal selvfølgelig fejres og markeres med manér. Vi har med tak 
modtaget et stort tilskud fra Veterancenteret, så vi kan lave denne dag 
til en rigtig festdag for unge og lidt ældre. Så nu mangler vi bare Jeres 
tilmeldinger via hjemmesiden. Jeg glæder mig til, at vi mødes i Kastel-
let, der for første gang byder på gudstjeneste, børnemedaljer, den nye 
Mindemedalje for små missioner og 25 års mindemedaljen for tjeneste 
i Ex-Jugoslavien m.v.  

HJÆLP
Hjælp os med at få samlet de nødvendige 100 indbetalinger af kr. 205,- 
kr., så vi kan give skatterabat – og forbedre mulighederne for et godt 
veteranarbejde. Læs om projektet på side 5 – og skynd jer at indbetale 
jeres bidrag, så vi allerede ved udgivelsen af næste nummer af Baret-
ten kan meddele, at målet er nået. 

RIGSARKIVET
Læs på side 7 om henvendelsen fra Rigsarkivet og deres nye veteran-
projekt. Det er en stor anerkendelse af Danmarks Veteraner som for-
ening, at det er os, Rigsarkivet ser som den mest hensigtmæssige sam-
arbejdspartner ved dette projekt.

Og skulle der være nogle af Barettens læsere, der vil deltage, modtager 
jeg med glæde jeres henvendelse.

KOORDINERING
Politikernes ønske om bedre koordinering af veteranarbejdet er be-
skrevet på side 28. Her må vi som Danmarks eneste veteranorganisa-
tion gå forrest og være med til at skabe den efterspurgte koordination 
af de mange indsatser, der sker på veteranområdet.

NYD FORÅRET
Held og lykke med det fortsatte arbejde til gavn for vore 
veteraner – og på gensyn ved nogle af de 
mange kommende aktiviteter.

Efter drøftelser i Hovedbestyrelsen og redaktionen er det be-
sluttet på forsøgsbasis at ændre antallet af årlige udgivelser 
fra 8 til 6 – med virkning allerede i indeværende år.

De færre udgivelser vil blive kompenseret ved, at de enkelte 
numre får et forøget sidetal. De nuværende udgivelser var 
fastlagt til 32 sider/blad, men med færre udgivelser kan si-
detallet øges fra de nuværende 32 sider helt op til 48 sider 
– eller til et sidetal mellem 32 og 48, afhængig af den aktuelle 
stofmængde.

Ændringen sker ud fra økonomiske overvejelser. Det er især 
distributionen, der tegner sig for en stadigt stigende del af de 
samlede udgifter – og denne udgift kan nedbringes betragte-
ligt ved færre udgivelser. 

Vi er jo fra årsskiftet gået tilbage til PostNord som distributør. 
Det er en dyrere, men efter min opfattelse også en sikrere 
omdeling. De mange – alt for mange – ikke udleverede blade i 
2017 var simpelt hen ikke til at leve med, hverken for læserne 
eller redaktionen, og det er som konsekvens heraf, at skiftet 
er sket.

Den ændrede produktionsplan kan ses på bagsiden, hvoraf 
det fremgår, at der ud over det aktuelle nummer (Baretten 
3), også vil være et nummer 4 umiddelbart op mod sommer-
ferien. 

Anden halvdel af 2018 dækkes af to udgi-
velser, men fra 2019 vil der være en ligelig 
fordeling med tre udgivelser pr. halvår, der 
vil tage højde for mulig forhåndsomtale af 
vore større arrangementer.

Jeg skal bede lokalforeningerne og an-
dre ”skribenter” om at være opmærk-
somme på de nye dead-lines.

Vi vil løbende vurdere om denne frem-
gangsmåde er hensigtsmæssig, eller 
om der viser sig uforudsete vanskeligheder, men vi håber, at 
læserne vil tage positivt mod ændringen. 

Baretten
AF ERIK PETERSEN, REDAKTØR
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Støtte til Danmarks Veteraner
HJÆLP
I seneste udgave af Baretten (i Lederen un-
der overskriften "Mobilepay" og i en artikel 
på side 8 under overskriften "En god idé") 
beskrev vi, hvorledes Danmarks Veteraner 
efter optagelse på en liste over godkendte 
organisationer kan modtage gaver fra private 
bidragsydere og virksomheder, der samtidig 
kan opnå fradrag for deres gavebidrag i deres 
personlige indkomst eller i virksomhedens 
skatteregnskab.

Donationen skal være på minimum 200 kr., 
men det viser sig, at der fragår 0,75 kr. i det 
beløb, der sendes til Danmarks Veteraner. 
Således bliver beløbet for lille til at kunne 
accepteres, så der skal altså indbetales mini-
mum 205 kr. 

HVAD GØR DU 
Indbetal minimum 205 kr. på Mobile Pay  
nummer 10093, idet du anfører
•Fulde navn
•Personnummer
•Adresse
•Anfører mrk. ”Donation”

Den særlige konto for disse donationer har 
reg. nr. 9570 og kontonummer 12527934.

Du kan derfor også på almindelig vis overføre 
penge til denne konto med angivelse af de 
samme oplysninger, som er nævnt herover.

HVAD SKAL VI NÅ
Inden sommerferien skal mindst 100 personer 
have indbetalt hver 205 kr. (min.), så det er 
bare om at komme i gang. Når dette er sket, 
har en ”glad giver” lovet at tilføre Danmarks 
Veteraner en samlet gave på 100.000 kr., der 
sammen med de øvrige donationer giver Dan-
marks Veteraner mulighed for at videreudvik-
le organisationen til gavn for vore veteraner.

OPFØLGNING
Vi beder flest mulige af vore medlemmer – og 
meget gerne familiemedlemmer m.fl. – om at 
følge opfordringen til at donere de omtalte 
205 kr. (min.). Det skal helst ske hurtigst mu-
ligt, så vi i Baretten 4 kan fortælle, at målet 
er nået.

INFORMATION
Er du i tvivl om noget i forbindelse med denne 
opfordring, er du velkommen til at henvende 
dig til
•  Landsformanden Niels Hartvig Andersen, 

formand@danmarksveteraner.dk, 61311098
•  Landskassereren Ole Stokholm,  

kasserer@danmarksveteraner.dk, 20626794
•  Kartoteksføreren Mads Tonsgaard,  

kartotek@danmarksveteraner.dk, 31111789
•  Redaktøren Erik Petersen,  

hjv.erik@yahoo.dk, 40329109

Vi håber på jeres opbakning. Støt Danmarks 
Veteraner.
 

Støt vores 
organisaton!

Vi har brug for din hjælp – støt Danmarks Veteraner
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VETERANTRÆF
Tirsdag den 29. maj skal alle veteraner, der har 
deltaget i en international mission for Dan-
mark æres og hyldes for deres indsats. Det 
sker på et veterantræf i Kastellet i København 
i 70-året for Danmarks bidrag til UNTSO, den 
første FN-mission i Mellemøsten. Samtidig er 
det 50-året for De Blå Baretters – nu Danmarks 
Veteraners – oprettelse. 

Alle Veteraner fra Forsvaret, Hjemmeværnet, 
Beredskabsstyrelsen, Politiet og andre civile 
styrelser og inviterede nordiske veteranorga-
nisationer samt pårørende indbydes til dette 
Veterantræf. I behøver således ikke være 
medlem af Danmarks Veteraner for at deltage.

Veterantræffet er i år et sandt overflødig-
hedshorn af spændende tilbud. 

Under paraden uddeles mindemedaljer til 50 
års jubilarer for tjeneste på Cypern eller i an-
dre mindre missioner i 1968 og 25 års jubilarer 
for tjeneste på Balkan eller i andre mindre 
missioner i 1993.

Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje og 
The Board of the Nordic Blue Berets Medal of 
Honor uddeles ligeledes til indstillede perso-

ner. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen 
holder hyldesttale til alle veteraner og deres 
pårørende under paraden.

Alle de viste aktiviteter i Veterantræffet, in-
klusive veteranmærke til jakken, en storslået 
reception, minde- og fortjenstmedaljer mv. 
er som udgangspunkt gratis for alle, der har 
tilmeldt sig inden den 21. maj (se dog betin-
gelserne for mindemedaljer til 50 år og 25 
års jubilarer under ”Betaling og Tilmelding til 
Peacekeepers Day” på www.danmarksvetera-
ner.dk)

GÆSTER
Til at kaste glans over og ære veteranernes 
indsats har vi inviteret en lang række personer 
fra det officielle Danmark, bl.a. repræsentan-
ter fra Regeringen, Folketinget, Diplomatiet, 
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrel-
sen, Politiet m.fl.

Den Kongelige Livgardes Æreskommando og 
Tambourkorps, Danmarks Veteraners Æres-
kommando, lokalforeningers og andre ve-
teranforeningers faner samt Hjemmeværnets 
Musikkorps København deltager. 

For yderligere detaljer, løbende information 
og tilmelding se www.danmarksveteraner.dk 

BØRNEMEDALJE
I forbindelse med den Kongelige Livgardes 
hjemkomstparader har foreningen ”Fami-
lienetværket” tildelt børn til udsendte en 
”børnemedalje” for at have klaret sig igen-
nem hverdagen, mens du var udsendt. Dette 
initiativ har vist sig at være en succes. 

I samarbejde med ”Familienetværket” vide-
refører Danmarks Veteraner denne tradition 
med tilbagevirkende kraft. Har du et barn, el-
ler har du kendskab til et barn (børn), som du 
mener, kan få styrket selvtilliden og familie-
sammenholdet 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. 

Peacekeepers Day den 29. maj

AF P.K. NIELSEN, OBERSTLØJTNANT, PROJEKTANSVARLIG 
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Ny mindemedalje
Danmarks Veteraner har indstiftet en Mindemedalje, som dækker de 
såkaldte ”Små Missioner”. Der har længe været mindemedaljer fra mis-
sionerne Gaza, Congo og Cypern 50 år samt Balkan 25 år, men der har 
manglet noget til de andre missioner, når de jubilerede. 

Den nye mindemedalje er udformet således, at den dækker både 25 og 
50-års jubilarer, samtidig med at den aktuelle mission kan graveres på 
bagsiden. På denne måde bliver det fællesnævneren for de missioner, 
som ikke har sin egen mindemedalje.

Den nye mindemedalje udbydes allerede nu fra FN Museet og handles på 
samme vilkår som de øvrige mindemedaljer. Den koster 225 kr. pr. sæt, 
der består af en stor medalje, en miniaturemedalje og et ordensspænde 
samlet i en æske. Medaljen er er et foreningstegn og har således ikke 
officiel bæringstilladelse, helt på lige fod med de øvrige mindemedaljer.

GRATIS, HVIS TRE BETINGELSER ER OPFYLDT
• man skal være medlem af Danmarks Veteraner
•  Man skal have jubilæum (25 eller 50 år) det pågældende år
•  Man skal deltage i enten Peacekeepers Day den 29. maj eller efter-

årets Veteran- og jubilarstævne. 

Alle andre henvises til selv at købe den, men kan selvfølgelig få den 
overrakt på én af ovennævnte parader på lige fod med jubilerende 
medlemmer.

Lige nu henvender den sig til personel, som har 
gjort tjeneste ved de mange observatørmissio-
ner, FN-styrken i Namibia, besætningen på OLFI i 
Golfen, FN-styrken i Kuwait, UN Guard i Irak og 
besætningerne på korvetterne i Adriaterhavet.

Mere information om mindemedaljen hos FN 
Museet, www.fnmuseet.dk. 

AF PER AMNITZBØL RASMUSSEN

NYT PROJEKT
Rigsarkivet indledte i efteråret 2017 et 
indsamlingsprojekt med fokus på danske 
veteraner. Projektet har til formål at ind-
samle arkivalier fra både offentlige og 
private aktører vedrørende forskellige 
aspekter af veteranområdet. 

I vores kortlægning af aktører har vi fundet, 
at Danmarks Veteraner er én af de væsentligste, 
private aktører i dette virkefelt. Danmarks Veteraner besidder 
dermed et væsentligt historisk materiale både i papirform og 
digitalt. 

AFLEVERING AF ARKIVALIER 
Vi vil gerne opfordre til, at dette materiale bliver samlet, ord-
net og afleveret til Rigsarkivet, Danmarks fælles hukommelse, 
så fremtidige generationer af veteraner og andre interesserede 
arkivbrugere kan få viden om organisationens betydningsfulde 
rolle inden for dette område. 

Projekt ”Danske veteraner”
AF ASBJØRN HELLUM, RIGSARKIVET

AF NIELS HARTVIG ANDRSEN

Det er en stor anerkendelse af Danmarks 
Veteraner som ”én af de væsentligste, private 
aktører i dette virkefelt”, vi får ved denne henven-
delse. Derfor vil vi gerne forsøge at bistå Rigsarkivet med denne 
opgave.

Findes der blandt Barettens læsere personer, der har interesse 
i at medvirke ved dette projekt i forbindelse med indsamling, 
registrering og aflevering af det materiale, Danmarks Veteraner 
råder over, bedes man henvende sig til Landsformanden for 
yderligere information. 

Giv besked senest fredag den 18. maj – lige inden Pinse.

Efterlysning
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FORFATTER

Ved FN-museets generalforsamling blev Jør-
gen Fried-Pedersen udnævnt til ambassadør 
for museet og fik samtidig overrakt diplom. 
Sammen med Lorenz Asmussen (tidl. ud-
nævnt) fik de begge museets æresnål i Sølv.

Som noget ekstraordinært fik Bodil og Frede 
Jønson æresnålen i Sølv for deres store ind-
sats ved museets vare- og souvenirsalg rundt 
om i hele landet, deres tegning af mange nye 
støttemedlemmer samt deres tilskyndelse af 
nye kustodepar og altid store beredvillighed, 
når museet har brug for en ekstra indsats.

ÅRETS KUSTODE
I 2013 begyndte vi at udnævne ”Årets Ku-

stodepar”, som alle nu skal have æresnålen 
i Bronze. Tilstede var Maja og Willi fra Søn-
derborg, der fik æresnåle udleveret, medens 
resten af vores ”Årets Kustodepar” vil få den 
ved først givne lejlighed.

Årets Kustode er Vagn Risager fra Bornholm, 
der er udpeget på baggrund af hans arbejde 
for museet på Bornholm, hans store indsats 
under Folkemødet gennem flere år og ikke 
mindst for hans altid store beredvillighed på 
kustodevagterne.

TILLYKKE
Et stort tillykke til jer alle – I har virkelig gjort 
noget særligt for FN Museet.

Ny ambassadør og 
uddeling af Æresnåle

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

eller ring 40 35 13 33

FN-Museet 
Souvenir & varesalg

Stor paradejakke

Veteran 
strikhue med 

logo

Veteran cap 
med logo

Veteran 
halsedisse

Pin FN-mærke

Jørgen Fried Pedersen modtager diplom og æresnål i sølv 
som museets nyeste ambassadør.

Lorenz Asmussen modtager æresnålen 
i sølv som mangeårig ambassadør for 
museet.

Årets kustodepar i 2013, Maja og Willi 
fra Sønderborg modtager æresnålen 
i bronze.

Bodil og Frede Jønson modtog 
museets æresnål i sølv for deres 
store arbejde gennem mange år for 
FN Museet.
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I tilknytning til Monumentet i Kastellet vil der 
i underetagen til Kommandantgården blive 
indrettet et informationscenter for Danmarks 
Internationale Indsats siden 1948. Det er ikke 
et museum, men et sted, hvor der gives viden 
om baggrund, mandat, opgaver m.m. om de 
enkelte missioner, som Forsvaret, Politiet, Be-
redskabsstyrelsen og Skat har været udsendt i. 

FORMIDLING
Formidlingen sker dels ved hjælp af elektroni-
ske medier, hvor man ved touchskærme kan 
finde relevant viden – dels gennem billeder, 
udstillinger, montrer og andet kan få et ind-
blik i og viden om de mere end 160 missioner, 
som det officielle Danmark har deltaget i. 

Oplysningerne har et omfang, der giver et 
nødvendigt indblik i årsager, udsendte m.m. – 
nok til at læseren får viden og måske lyst til 
selv at dykke videre blandt de referencer, der 
også vil fremgå.

Af den viste oversigt kan du få et indtryk af 
rummene, der vil være opdelt med mange for-
skellige visninger, skærme, billeder og andet. 
Der planlægges i et antal faser.

•  Fase 1 er beskrivelser af de enkelte missioner
•  Fase 2 er særlige temaer
•  Fase 3 er en væsentlig udbygning med bil-

leder og film
•  Fase 4, som er under overvejelse, skal ind-

drage den personlige historie, primært gen-
nem interviews.

Informationscenter 
i Kastellet

M

MontreTouchskærm
vægmonteret

Billede/tekst
Dibond 3 mm 
vægmonteret

Billede/tekst
Tricot 250g stof

med isoleringsskum 
vægmonteret

Tapet/folie “Livets træ”
Man kan skrive en 

hilsen (eks. til en man 
har mistet) og hænge 

den på et træ 
eller lign. 

Billede/tekst
Tricot 250g stof

med isoleringsskum
på jernstativ

Informations-
skærm

Print på 
gulvfolie
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Oversigt over den fysiske udstilling:

1a. Præsentation af udstillingen
1b. Citater
2. Gaza 
3. Cypern
4. FN observatør,
5. Irak 1990-91
6. Irak 2003-07
7. Informationsskærm
8. Adénbugten
9. Informationsskærm
10. Beredskabets katastrofehjælp
11. Litauen
12. Island
13.  Afghanistan
16a. Præsentationstekst af materiel: Køretøjer, fly og skibe
16b. Præsentation og vejledning AR koder til materiel
16c. Materiel med AR-koder (video, grafik og lyd)
17. Uniform i montre og på skærm
18. Internationale organisationer 
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20. Digitalt verdenskort med video.
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22.  Tapet med billede af mindevæg
23.  Tidslinie
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AF JESPER HELSØ, TIDL. FORSVARSCHEF

hvorefter det vil blive behandlet. Men vi skal 
huske, at det ikke er en historiebog, men et 
videnscenter, der giver den fornødne indsigt 
– og lyst – til at gå videre.

ÅBNING
Hvornår åbner det så? Åbning planlægges at 
finde sted, når 80-90% af beskrivelser er fær-
dige, og den resterende økonomi er fremskaf-
fet for Fase 1. 

Det må tage den tid, som er nødvendig for at 
få det korrekt. Hellere korrekt og interessant 
– end halvfærdigt og uinteressant.

STATUS
Den aktuelle status er, at tre studentermed-
arbejdere og to pensionerede fra henholdsvis 
Beredskabsstyrelsen og Politiet arbejder støt 
og roligt med beskrivelser af de mange mis-
sioner i perioden 1948-2018 – og der er mange!

JUSTERING
Når centeret åbner, vil der ganske givet være 
en del, som vil sige: ”Hvorfor har I ikke dette 
eller hint med”, eller ”Det, der står om mission 
X, passer ikke – for jeg var der selv”. 

Skulle den situation opstå, vil der være mu-
lighed for at skrive (mail) til en kontakt, 

Jesper Helsø, formand for  
Kommittéen for Mindesmærket og 

det nye informationscenter. 
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TEKST OG FOTOS: ERIK PETERSEN

69 år for NATO

KASTELLET
På Kastellet slap vinteren sit greb, og forårs-
solen tittede frem, da Danmarks Veteraner 
fortsatte traditionen med at benytte NATO´s 
fødselsdag til at mindes og ære veteraner.

Der var fint fremmøde med faner fra lokal-
foreningerne København, Nordsjælland, Midt-
sjælland og Nordvestsjælland, og naturligvis 

blev Landsfane Øst og NATO-fanen også luftet 
ved denne lejlighed.

I Landsformandens fravær var det oberst-
løjtnant Birger Kjer Hansen fra Hovedbesty-
relsen, der sammen med næstformand Per 
L. Hinrichsen lagde en buket ved de Blå Ba-
retters Mindesten og efterfølgende sammen 
med Kastellets Kommandant, major Allan B. 

Petersen modtog dagens æresgæst, chef for 
Interforce-sekretariatet, generalmajor Finn 
Winkler, tidligere chef for Hjemmeværnet, ved 
Monumentet for Danmarks Internationale Ind-
sats siden 1948.

Finn Winkler inspicerede de fremmødte faner 
og Danmarks Veteraners Æreskommando un-
der ledelse af Torkil Skøtt. Der blev lagt kranse 
ved Monumentet fra Forsvaret (Finn Winkler) 
og Danmarks Veteraner (Birger Kjer Hansen 
og Per L. Hinrichsen), og en trompeter fra Liv-
garden blæste ”Soldatens sidste farvel”.

Efter en kort velkomst fra Birger Kjer Hansen 
fik Finn Winkler ordet, der i sin tale til de frem-
mødte nævnede denne mindedag som en dag 
til eftertænksomhed og refleksion, ligesom 
han benyttede lejligheden til at takke Dan-
marks Veteraner for beredvilligt at være med 
til at højtideligholde sådanne mindedage.

Efter paraden var der hyggeligt, socialt sam-
vær i Bunkeren, hvor snakken gik livligt over 
de velsmagende sandwiches og et lille glas. 

Ved denne lejlighed takkede næstfomand Per 
L. Hinrichsen Interforce for samarbejdet i for-

Danmarks Veteraners tradition med at mindes og ære veteraner  
i forbindelse med NATO-dagen den 4. april blev fortsat ved  
arrangementer flere steder i landet.

Per L. Henriksen og Birger Kjer Hansen ved Danmarks Veteraners krans.

Finn Winkler taler 
til Veteranerne.
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Rindsholm Kro
NATO-dagen den 4. april blev fejret i Dan-
ske Soldaters Mindelund ved Rindsholm 
Kro. Der var mødt 21 veteraner og enkelte 
pårørende op for at markere dagen. Der 
var faner fra Viborg og Omegn, Kronjyl-
land samt Thy, Mors & Salling.

Efter en kort velkomst blev der lagt blom-
ster fra Landsforeningen af oberstløjt-
nant Steen Møller Petersen samt af Knud 
Spangsø fra Kronjylland. Vi sluttede ved 
mindestenene med at synge sidste vers 
af "Altid frejdig”. 

TEKST: INGERLISE KLARIS. FOTOS: JENS A. JENSEN

Herefter gik vi ind på kroen til franskbrøds-
madder og socialt samvær, hvor snakken 
gik livligt. Her fik Steen Møller Petersen 
ordet. Han fortalte lidt om baggrunden for, 
at Danmark blev medlem af NATO i 1949 og 
om vigtigheden af fortsat at være medlem 
samt om sit arbejde i NATO gennem årene. 
Han kom også ind på, at det leder tankerne 
tilbage på det mere alvorlige, når man på 
en sådan dag står ved en mindesten. 

Et smukt og værdigt arrangement.

bindelse med veteraners deltagelse i Interfor-
ce-jagten i Oksbøl. 

Et fint arrangement og en stor tak til Dan-
marks Veteraner, København, der forestod en 
væsentlig del af de praktiske forhold i forbin-
delse med paraden, samt til kommandanten i 
Kastellet og hans stab for forbilledligt samar-
bejde. 

Fra Nato-dagen

I Mindelunden.

Hygge på kroen.
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Bornholm
NATO-dagen blev markeret med kranselæg-
ning ved de to mindestene på kasernen med 
deltagelse af en værnepligtsdeling fra 3 Mari-
neeskadron samt en faneborg, der omfattede 
Bornholms Forsvarsbrødre, Bornholms Mari-
neforening samt Folk & sikkerhed, Bornholm. 
  
Der var tale af chefen for 3. Marineeskadron, 
kaptajn Torben Rønne, og sognepræst Carsten 
Møller Christensen, der p.t. har sin søn ud-
sendt til Afghanistan. Torben Rønne kom i sin 
tale ind på betydningen af det nyligt indgå-
ede forsvarsforlig med en fortsat bevarelse af 
Almegårds Kaserne som uddannelsessted for 
soldater samt betydningen af, at Danmarks 
Veteraner står for højtideligholdelsen af NA-
TO-dagen og tilsvarende mindedage. 

Sognepræst Carsten Møller Christensen kom i 
en meget stærk tale ind på det dilemma, der 
er som et troende menneske ved at holde fast 
i troen, når man som pårørende, politiker eller 

AF HELGE HANSEN, FORMAND

som leder i Forsvaret møder den barske virke-
lighed i form af en kiste eller en soldat, såret 
på sjæl og legeme. En tale, der gav stof til ef-
tertanke, men som også gav håb for fremtiden 
ved netop at holde fast i troen. Sognepræsten 
udtrykte sin store respekt for Danmarks Vete-
raner og for de unge mennesker, der er i gang 
med soldateruddannelsen. 
 
Efter ceremonien var der socialt samvær i 
Veteranstuen, hvor vi benyttede dagen til ind-
vielse af et nyrenoveret, handicapvenligt bad- 
og toiletområde, tæt på kondirummet.

Indvielsen blev foretaget major Torben H. 
Pedersen fra GHR. Herved er der inden for et 
snævert område skabt et virkeligt godt tilbud 
til den veteran, der gerne vil træne under ro-
lige forhold. 

At det kunne lade sig gøre, er der flere per-
soner, der skal havde æren for. Først og 
fremmest Vagn Risager, der kom med ideen 
og holdt fast. Men alle – selv Vagn – har sin 
begrænsning, og det hedder IT. Til den del af 
projektet fik han uvurderlig hjælp af Svend 
Erik Bjerholm Sørensen, Bornholms Forsvars-
brødre. Han fik derfor tildelt Danmarks Vete-
raners Fortjenstmedalje i Bronze. 

Her markerede vi NATO-dagen den 4. april 
på Marvede gamle Skole, hvor 11 veteraner 
var mødt frem for at fejre dagen. Der blev 
sat en buket roser ved mindetavlen for de 
faldne i tjenesten og udtalt et ”Æret være 
deres minde”.

Herefter fortsatte vi i foreningslokalerne 
med lidt hyggelig snak og samvær med 
kaffe og kage.

Næstved  
& Omegn

TEKST KNUD LUND, FORMAND. FOTOS: CHRISTIAN JENSEN

Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje 
i Bronze til Erik Bjerholm Sørensen, 
overrakt af Vagn Risager.

Fra venstre 
kaptajn Søren Petersen, sogne-

præst Carsten Møller Christensen 
og kaptajn Torben Rønne.
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En lille flok veteraner mødtes ved min-
destenen i Oksbøl-lejren i anledning af 
NATO-dagen, den 4. april.

Formanden for Danmarks Veteraner 
Sydvestjylland, Brian Ethelberg, lagde 
en krans efterfulgt af et minuts stilhed 
for at mindes de, der var gået bort. Bri-
an sluttede med at fortælle, at det i år 
er 69-året for NATO´s oprettelse i 1949, 
hvor Danmark var ét af de oprindeligt 12 
medlemslande.

Efter ceremonien ved mindestenen blev 
der serveret pølser og vand i Konstabel-
messen. 

Oksbøl-
lejren

AF BRIAN ETHELBERG, FORMAND 

Næstved  
& Omegn

Veteranstøtten gennemfører i 
perioden 4. – 12. august den 
årlige gensyns-/gruppetur.

HVEM KAN DELTAGE?
Veteraner fra UNPROFOR/UNCRO i Sector 
North (DANBAT 1-8 + HQ Sector North + HQ 
UNPROFOR/Zagreb og BIHAC, UNMO m.v.), 
som har haft oplevelser, de gerne vil have 
bearbejdet gennem et gensyn i missions-
området, sammen med andre veteraner. 

Hver veteran kan ledsages af en pårørende 
(kone/kæreste/ven/veninde.Søn og/eller 
datter kan deltage, hvis fyldt 18 år).

Deltagere med ”ar på sjæl og krop” har pri-
oritet (oplys gerne dette ved tilmelding), 
men er ikke et krav - Veteraner støtter Ve-
teraner. Max. antal deltagere: 40 personer.

PROGRAM OG ANDET
Lørdag den 4. august om aftenen mødes vi 
på Vordingborg Kaserne til grillaften. Søn-
dag morgen den 5. august kører vi i bus til 
missionsområdet. Vi returnerer til Vording-
borg Kaserne søndag den 12. august om af-
tenen. Der overnattes i Tyskland på ud- og 
hjemturen. 

Det detaljerede program kan ses på hjem-
mesiden.

Rejse samt kost og logi på turen betales af 
Veteranstøtten. 

Turen annonceres på Veteranstøttens hjem-
meside, i Baretten samt på Veteranstøttens 
Facebookside. 

Yderligere oplysninger hos turleder Jan 
F. Hansen på 21 24 86 25 eller mail aktivi-
tet@80608030.dk. 

TILMELDING
På Veteranstøttens hjemmeside www.veteran-
støtten.dk senest 31. maj.

IKKE FØRST TIL MØLLE
Deltagerne udtages blandt alle tilmeldte ved 
fristens udløb, og tilmeldte vil senest 7. juni få 
meddelt, om de kommer med på turen.

AF JAN FLEMMING HANSEN, TURLEDER

Gruppetur 
til KROATIEN 
2018

VIGTIGT: Tryk kun på tilmeldingsknappen 
én gang - selvom den står og ”gnaver”.
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Det var en følelse af at være en del af noget 
større og en følelse af samhørighed, som 
overbevidste sergent Jonas om, at han skulle 
bytte værnepligten ud med et job i Forsvaret. 
Og selvsamme tanker, som gjorde han meldte 
sig til Veterancentrets uddannelse for frivil-
lige, der arbejder med eller gerne vil begynde 
at arbejde med projekter for veteraner. 

”En masse kolleger i Forsvaret har gjort, at 
jeg kan det, jeg kan i dag. Og jeg kunne godt 
tænke mig at give noget tilbage. Hvis man nu 
selv en dag kom til skade eller var så uheldig 
at få PTSD, så ville jeg være glad for, at nogle 
ville hjælpe mig i den situation”, siger Jonas 
til Forsvarsavisen.

KORPSÅNDEN ER GOD
Veterancentret oplever, at der er flere tjene-
stegørende soldater, som gerne vil uddan-
nes og give en hånd til de kollegaer, der var 
mindre heldige med deres udsendelse. Og det 
glæder tilrettelægger af uddannelsen Anne 
Hartmann-Madsen.

”For mig at se, er det den ultimative form for 
korpsånd, at du er klar til at hjælpe en kol-
lega. Det lyder måske højtravende, men helt 
konkret handler det måske om, at du snører 
træningsskoene en halv time tidligere, så I føl-
ges ned i det lokale træningscenter, giver den 
en skalle og drikker en cola bagefter,” siger 
hun og fortsætter: 
”Der er ikke nogen formel på frivillighed, og 
veteranområdet har så mange forskellige ini-
tiativer, at der nok skal være en fælles inte-

resse eller type aktivitet, som man kan koble 
sig op på.” 

GODE KORT PÅ HÅNDEN
Jonas, der allerede har været igennem uddan-
nelsen for frivillige, er tjenestegørende ved 
Gardehusarregimentet og arbejder normalt 
med uddannelse af værnepligtige, hvis han 
da ikke – som tilfældet er denne vinter – har 
orlov for at deltage på Sirius forskole. På ud-
dannelsen bed han mærke i, at hans profil gi-
ver ham andre perspektiver end kursets andre 
deltagere.

”Jeg har fået et andet syn på veteranarbejdet 
og på, hvordan andre, især civile, ser på det at 
være veteran. Det overraskede mig. For mig er 
en veteran én, der har været udsendt. Og det 
er det. Men andre har andre billeder af det at 
være veteran,” siger Jonas om de fordomme, 
der kan klæbe sig til veteranbegrebet.

Veterancentrets Anne Hartmann-Madsen er 
enig og ser også andre fordele ved stadig at 
være i uniform. 

”Gør du tjeneste inden for hegnet, så har du 
måske lidt nemmere ved at komme ind på li-
vet af en tidligere kollega, fordi der allerede 
er noget at være fælles om. Du kan også gøre 
nogle veje kortere for de frivillige foreninger 
ved stadig at færdes i Forsvaret. Så på flere 
måder vil jeg faktisk sige, at man som tjene-
stegørende kan blive en meget populær frivil-
lig kapacitet,” siger Anne Hartmann-Madsen.
 

Flere frivillige inden 
for hegnet

AF KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN

Uddannelse  
for frivillige
Uddannelsen består af to moduler, som 
afholdes i Jylland og på Sjælland. På 
uddannelsen lærer de frivillige om kom-
munikation og konflikthåndtering og får 
ny viden på veteranområdet. Derudover 
er der debat om rollen som frivillig, er-
faringsdeling og netværksdannelse mel-
lem de frivillige.

Næste kurser
Jylland
Den 2.-3. juni samt 3.-4.  
november i Karup

Sjælland 
Den 1.-2. september og  
den 24.-25. november i Skalstrup. 

For information og tilmelding 
Anne Hartmann-Madsen,  
vetc-rra01@mil.dk, 72 16 32 77.
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2 MIO.-PULJEN
Hvert år uddeler Veterancentret midler til ak-
tiviteter på veteranområdet. Da fristen for at 
søge årets puljer blev nået den 1. marts, stod 
det klart, at der var tale om en rekord. 

Veterancentret har i år modtaget 113 ansøg-
ninger til 2 mio.-puljen for i alt 7½  mio. kr. 
Det er flere end nogensinde før. Midlerne fra 
puljen går til at støtte aktiviteter for vetera-
ner og pårørende. På Veterancentret glæder 
man sig over de mange ansøgninger.

”Der er stor interesse for at lave aktiviteter 
for veteraner. Vi er nu i gang med at vurdere 
de mange ansøgninger, så vi kan finde den 
rigtige fordeling af midlerne. Det tegner alle-
rede nu til, at der igen i år vil blive afholdt vir-
kelig mange gode aktiviteter for veteraner og 
pårørende som påskønnelse af den indsats, 
de har gjort for Danmark”, siger major Lars 
Højbak fra Veterancentrets sekretariat.

FERIELEJRE OG NY PULJE
I 2018 blev der af Satspuljemidlerne afsat på 
1½ mio. kr. til aktiviteter for veteraner, der har 

fået fysiske skader under deres udsendelse. 
Der er modtaget 10 ansøgninger for i alt 3,7 
mio. kr. til den nye pulje.

Puljen for ferielejre havde ligeledes ansøg-
ningsfrist den 1. marts. Til den er der modtaget 
6 ansøgninger for i alt 657.500 kr. Ferielejrene 
for veteraner med børn har til formål at give 
familierne en tiltrængt pause fra hverdagen 
sammen med andre veteranfamilier.

Veterancentret behandler nu alle ansøgninger 
og forventer at give svar i april 2018.

Rekordmange ansøgninger

Udenfor 
hegnet!
soldatens styrker i det civile

Utzon Center, Aalborg

Soldatens Hus kommer til Jylland. Denne gang til 
Aalborg, hvor vi bl.a. har de to tidligere finskytter 
Kasper “KNE” Madsen og Søren W. Guldager fra 
“Finskytterne” fra Radio24syv på programmet. De 
erfarne kampsoldater vil sammen med journalist Jimmy 
Solgaard forsøge at finde ind til, hvad det vil sige at 
være veteran i Danmark – og hvad man stiller op med 
de civile. Indslaget er et af flere spændende indlæg på 
Soldatens Hus’ heldagskonference.

læs mere om konferencen og dagens program på 
www.soldatenshus.dk

Finskytterne

Konference • 5. MAJ 2018  

AF SEBASTIAN SØBY
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AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO

Ved Danmarks bidrag til NATO’s fremskudte 
tilstedeværelse i Baltikum har soldaterne 
fra Panserinfanterikompagniet gennemført 
uddannelse i bykamp i det sydlige Estland, 
og soldater fra forbindingspladsen har træ-
net førstehjælp på kamppladsen med briti-
ske soldater.

Baltic Air Policing, 
Litauen
Danmark har siden 8. januar haft ansvaret 
for suverænitetshåndhævelsen i luftrum-
met over de baltiske lande. Bidraget består 
af to operative kampfly, to reservefly og 
cirka 60 personer. 

Pr. 1. april har bidraget fløjet 70 missioner, 
hvoraf ni er såkaldte afvisningsoperationer.

Fregatten Niels Juel har den seneste 
uge haft et havneophold i den lettiske 
hovedstad Riga og trænet med den ty-
ske korvet Erfurt i Østersøen mellem 
Stockholm og Riga.

Fregatten har nu været udsendt som 
en del af NATO’s flådestyrke Standing 
Naval Maritme Group 1 i cirka tre må-
neder, hvor fregatten har udfyldt rollen 
som flagskib og kommandoskib for flå-
destyrken.

Besætning og skib har i denne periode 
gennemført patruljeopgaver ud for 
Norges kyst i nord samt store dele af 
Østersøen. Patruljerne er blevet benyt-
tet til at styrke samarbejdet med mere 
end ti nationers militære styrker. 

Opdatering fra udsendte danske styrker
Enhanced Forward Presence (eFP)Standing NATO  

Maritime Group 1  
(SNMG 1) i Østersøen

Danmark har siden januar 2018 haft ca. 200 
soldater udstationeret i Estland, ca. 100 kilo-
meter fra grænsen til Rusland. 

Soldaterne indgår i en britisk ledet brigade.
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På Afghan National Army Officer Acade-
my (ANAOA), hvor danske soldater rådgi-
ver og vejleder afghanske instruktører, 
er akademiets ældste årgang blevet ud-
nævnt til officerer. 

UDNÆVNELSEN 
på ANAOA har medført enkelte aflys-
ninger af opgaver for transport- og sik-
ringsbidraget (MPFT), der dermed fik tid 
til at gennemføre Forsvarets nye fysiske 
test, der er ekstra udfordrende i Kabuls 
tynde luft, da byen ligger i 1.800 meters 
højde.

TRANSPORT- OG SIKRINGSBIDRAGET 
har i den forgangne uge gennemført 64 
transport- og bevogtningsopgaver i kø-
retøjer og 24 til fods. 

DET INTERNATIONALE  
MILITÆRPOLITI, 
som danske soldater er en del af, 
har gennemført 3.424 aktioner, 
primært fordelt på id-kontrol, 
fartkontrol og køretøjskontrol, 
herunder 488 kontroller af rej-
sende til og fra lufthavnen. 
 

TRÆNINGSBIDRAGET, IRAK
De danske soldater har afsluttet den fjerde 
uges træning af en irakisk grænsevagtsbatal-
jon. Der er blevet gennemført træning i fage-
ne kontrolposttjeneste, førstehjælp, forhold 
over for vejsidebomber og grundlæggende 
infanteritjeneste.

Træningsbidraget har pr. 2. april gennemført 
og afsluttet træningen af i alt 10.490 irakiske 
soldater og politifolk. 

Operation Inherent Resolve
De irakiske soldater og politifolk har i alt 
gennemført 59.593 uddannelser, der rummer 
undervisning i militære fag som førstehjælp, 
skydning, bekæmpelse af vejsidebomber og 
krigens love. Det nuværende danske Hold 7 
har stået for gennemførelsen af 1.495 uddan-
nelser.

Træningsbidraget består af instruktører og 
trænere fra Danmark, England og Baltikum.

Resolute  
Support Mission,  
Afghanistan
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AF ANDERS V. FRIDBERG, VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO

”Som bibliotekar er det mit job at 
formidle læseoplevelser, og jeg har 
glæde ved at andre mennesker kan 
falde over en interessant titel eller 
forfatter”, siger Preben Hindberg.

Preben Hindberg fik ideen til at til-
byde Forsvaret de kasserede bøger, 
da han i januar så en udsendelse 
om de danske soldater, der var 
på vej til Estland. Han kom i tanke 
om, at han for mere end 10 år si-
den havde været med til at sende 
kasserede biblioteksbøger til Af-
ghanistan via en god ven, der var 
feltpræst, og syntes, at der var en 
idé, der kunne gentages.

”Det er en stor fornøjelse at give 
bøgerne videre. Det havde gjort 
fysisk ondt på mig at sende dem 
til forbrændingen”, siger Preben 
Hindberg.

DEN SKAL JEG VIST LÆSE
De sidste af de mange bøger an-
kom som nævnt til Al-Asad Air Base 

En god gave

i Irak lige inden påske, og her blev 
bøgerne ifølge presseofficeren 
Morten særdeles godt modtaget.

”Jeg hørte udtryk som ”den skal 
jeg vist læse”, ”den ser spæn-
dende ud” og ”det er godt nok en 
klassiker”, da bøgerne blev gen-
nemgået”, fortæller han.

Soldaterne i Irak har almindeligvis 
travlt med at planlægge og gen-

Omkring 20 flyttekasser med bø-
ger fra biblioteket i Nærum blev 
i januar hentet af en lastbil fra 
Forsvaret for at blive sendt til de 
udsendte danske soldater i Irak, 
Afghanistan, Kosovo og Estland. De 
første bøger ankom til Kabul i Af-
ghanistan i begyndelsen af februar, 
og de sidste nåede frem til Al-Asad 
Air Base i Irak lige inden påske. 

De fleste af de mange bøger er 
blevet til overs som en del af en lø-
bende udskiftning af bøger på bib-
lioteket i Nærum, men donationen 
består også af bøger, som private 
har afleveret til biblioteket, når 
de har ryddet ud i deres bogsam-
linger. Hovedparten af bøgerne er 
romaner, men der er også en smu-
le faglitteratur imellem. Bøgerne 
er brugte, men de er hele og kan 
stadig læses, og derfor glæder det 
bibliotekar Preben Hindberg, der 
har taget initiativ til bogdonatio-
nen, at de nu er kommet ud til et 
nyt læselystent publikum.

nemføre træning af irakiske sik-
kerhedsstyrker, men der er også 
perioder, hvor der er ophold i 
træningen, fordi irakerne skal have 
mulighed for at tage hjem til deres 
familier, og her har soldaterne god 
tid til at læse. I Irak bliver de nye 
bøger stillet op på KFUM’s solda-
terhjem. Her havde holdets lejr-
sektion bygget en ny bogreol, der 
straks blev bygget om til en hjør-
nereol, da soldaterne så de mange 
kasser med bøger. 

I Afghanistan er de 10 kasser med 
bøger, som danskerne har modta-
get, blevet fordelt til de fire for-
skellige lejre i og omkring Kabul, 
hvor de danske soldater bor og 
arbejder. Også her har boggaven 
vakt stor glæde.

”Det er et fantastisk flot initiativ af 
Nærum Bibliotek, at de har doneret 
bøgerne. Jeg er imponeret over, at 
nogen i Nærum ved, at der er dan-
ske soldater i Afghanistan, og jeg 
tager hatten af for det”, siger che-
fen for de danske soldater i Afgha-
nistan, flotilleadmiral T. Jeziorski. 
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Præcis kl. 14 klippede Landsformanden for 
KFUMs Soldatermission, Jesper Hornstrup, 
Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard, 
og garnisionskommandant, oberst Søren An-
dersen, det røde bånd og kunne erklære fire 
veteranlejligheder for åbne. Herefter var der 
rundvisning og besigtigelse af de nyrenove-
rede 1-værelses lejligheder på 1. sal af KFUMs 
Soldaterhjem i Fredericia. Værelserne har 
eget bad og fælles køkken og opholdsrum.

”Det er vores erfaring, at et fælles opholds-
rum tilskynder de sårbare veteraner til at 
søge ud i et fællesskab med ligesindede, så 
de ikke isolerer sig, men dog har en mulighed 
for at trække sig tilbage. Samtidig er der også 
det helt store fællesskab i Soldaterhjemmet, 
hvis veteranen skulle have mod på det,” siger 
Bjarke Friis, der er informations- og landsse-
kretær i KFUMs Soldatermission.

Lejlighederne er i alt renoveret for 1,6 millio-
ner korner, og de er blandt andet blevet lyd-

isolerede og bragt op til moderne standard. 
Sårbare veteraner har mulighed for at benytte 
botilbuddet i op til 12 måneder.

 ”Dette unikke botilbud skaber et trygt rum for 
den sårbare veteran. Den tryghed er en for-
udsætning for, at veteranen igen kan komme 
på fode, og det bygger på et godt samarbejde 
lokalt mellem KFUMs Soldatermissions med-
arbejdere og Veterancentret,” siger oberst 
Susanne K. Lund, der var én af de gæster, som 
soldaterhjemslederne Helle og Bruno Kristof-
fersen havde inviteret.

Garnisonskommandant Søren Andersen tak-
kede også for det tætte samarbejde, der er 
mellem garnisonen og KFUM's Soldaterhjem.
”I er en vigtig og uundværlig del af Danmarks 
internationale missioner, når I møder vores 
soldater ude i brændpunkterne”, sagde han 
og glædede sig også over det tætte samar-
bejde lokalt.

Veteranlejligheder i Fredericia

AF KAREN DAHLIN, VETERANCENTRET

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten var 
ved indvielsen den 6. april repræsenteret af 
landskasserer Ole Stokholm med frue, lige-
som Landsfane Vest og foreningsfanerne fra 
Trekantområdet og fra Fyn kastede glans over 
arrangementet.

Ole Stokholm (th. med blå baret)  
repræsenterede Danmarks Veteraner.

Snoren klippes.
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Overskriften ligner til forveksling titlen på en 
meget kendt, nu afdød dansk forfatterindes 
roman, den senere filmatiserede ”Mit Afrika”. 
Forfatterinden er naturligvis Karen Blixen.

Det er ikke min hensigt at gå Karen Blixen i be-
dene. Så skulle jeg være begyndt at skrive for 
mange, mange år siden. Og alligevel ikke nået 
Karen Blixen til sokkeholderne.

Min overskrift henviser blot til det Sydafrika, 
hvor jeg i tiden 19. april 1993 – 10. maj 1994 
gjorde tjeneste som fredsobservatør i ECOMSA, 
(European Community Observer Mission in 
South Africa) udsendt af EU via udenrigsmini-
steriet. 

FAKTA
I forbindelse med Sydafrikas overgang til 
demokrati har et antal danske politifolk væ-

ret udsendt til landet for EU for at virke som 
fredsobservatører i samarbejde med de i lan-
det oprettede fredskomitteer, politistyrkerne, 
forsvaret samt observatører fra øvrige EU-land 
og FN.

Til grund for observatørernes mandat lå FN´s 
resolution 772 af 17. august 1992, der pålagde 
dem ” ved deres tilstedeværelse i konfliktsi-
tuationer at søge at forhindre vold, at opløse 
spændinger og arbejde for fred i tæt samar-
bejde med det nationale Fredssekretariat, FN 
samt observatører fra andre internationale 
organisationer”. 

Artiklens forfatter tilbragte godt et år i det 
voldshærgede land, hvor der i dagene 26.-28. 

april 1994 blev afholdt de første frie valg no-
gensinde – et valg, der som bekendt førte til, 
at landet fik sin første sorte præsident, Nelson 
Mandela.

Beretningen er uddrag af en række ”rejsebre-
ve”, som blev skrevet under opholdet, og som 
har dannet grundlag for en række foredrag 
om missionen, senest i slutningen af januar i 
Danmarks Veteraners lokalafdeling København, 
hvor Finn er medlem. 

OM FORFATTEREN
Som ung oversergent i Livgarden var jeg i 
sommeren 1961 udsendt til Mellemøsten, hvor 
jeg i et halvt år var næstkommanderende i en 
deling, hvis opgave var at bevogte en del af 
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ADL´en – Admistic Demarcation Line - våben-
stilstandslinien mellem Israel og Gazastriben. 
Opholdet i Gaza var en stor oplevelse, og jeg 
ansøgte om og fik bevilget endnu et halvt års 
tjeneste i varmen, der dog desværre ikke blev 
til noget grundet sygdom. 

Efter min ansættelse i politiet blev der nogle 
år senere mulighed for udsendelse igen. Dansk 
politi havde et kontingent på Cypern, hvor 
mange af stridighederne mellem græsk-cyprio-
terne og tyrkisk-cyprioterne bedre kunne løses 
af politifolk end af soldater. Jeg var på Cypern 
to gange, sammenlagt i et år. En mission, der 
også bød på store oplevelser.

På mine missioner har jeg altid været meget 
begejstret for den internationale atmosfære 
med folk fra mange lande. I Gaza var vi en del 
af en dansk-norsk bataljon, men omgikkes sol-
dater fra mange andre lande, bl.a. Indien, Brasi-
lien og Canada. På Cypern var vi sammen med 
politifolk fra Sverige, Østrig, Australien og New 
Zealand.

Senere kom muligheden for at komme til Bal-
kan, hvor danske politifolk gennem en årrække 
har haft stor indflydelse på udviklingen i det 
krigshærgede område. Udlængslen var ikke 

blevet mindre med årene, så jeg ansøgte om 
tjeneste på Balkan, men kom ikke i betragtning.

Min ansøgning om udsendelse var dog ikke 
blevet ”arkiveret lodret”, og her begynder mit 
sydafrikanske eventyr. 

En torsdag eftermiddag i marts 1993 befinder 
jeg mig på et kursus på Hjemmeværnsskolen. 
Stationslederen på Gladsaxe Politistation rin-
ger mig op med besked om, at jeg skal ringe til 
Rigspolitichefens personalekontor, hvor chef-
politiinspektøren gerne vil tale med mig.

Ved min opringning denne torsdag eftermiddag 
bliver der sagt: ”Du har tidligere vist interesse 
for tjeneste på Balkan”. ”Kunne du tænke dig at 
komme til Sydafrika”? 

Jeg er på dette tidspunkt naturligvis vidende 
om, at tre kolleger er udsendt til Sydafrika. 
Derfor kan jeg ikke drømme om, at jeg – blandt 
cirka 10.000 politifolk – skal være så heldig at 
få min udlængsel tilfredsstillet endnu en gang. 

Chefpolitiinspektøren skal have et hurtigt svar, 
så jeg får frist til om mandagen. Efter tre te-
lefonsamtaler med min kone Esther ringer jeg 
næste dag til chefpolitiinspektøren med svaret: 

”Du kan godt regne med mig”. Et sådant ”til-
bud” kommer ikke igen, så jeg kan ikke sige nej.

FORBEREDELSER
Efter tre ugers hektisk forberedelse, både på 
hjemmefronten og tjenstligt, er to kolleger og 
jeg klar til at tage af sted for at afløse to kol-
leger, der var rejst til Sydafrika i efteråret 1992.
Vi er pludselig blevet diplomater med rødt pas i 
baglommen. De to andre observatører er Krimi-
nalkommissær H. P. Sørensen fra Københavns 
politi, der tidligere har været forbindelsesof-
ficer i Sydamerika, og Vicekriminalkommissær 
Kim Sverre Hansen fra PET.

På et depot får vi udleveret to par hvide sko fra 
Ecco og tre par lange, hvide lærredsbenklæder. 
Ti hvide skjorter fra Boswell, alle med lange ær-
mer, kan det også blive til. Det er uforståeligt 
for mig. Vi skal jo til et land, hvor kortærmede 
skjorter vil gøre bedre gavn. Det er mit indtryk, 
at ikke alt er lige gennemtænkt, hvad vi skal 
have udleveret. 

De få møder, jeg bliver indkaldt til, giver mig 
ikke noget klart indtryk af, hvad min opgave i 
Sydafrika går ud på. Det mest interessante er, 
at jeg skal stationeres i Cape Town. Det er jeg 
svært godt tilfreds med. Kapprovínsen er efter 
det oplyste det mest rolige område i Sydafrika. 
Senere kom jeg til Johannesburg-området og 
ikke mindst til Natal, det mest voldelige område

Til alt held tager jeg telefonisk kontakt til den 
kollega, jeg skal afløse i Cape Town, politiin-
spektør Kaj Stendorf Jensen. Han giver mig en 
række oplysninger, som jeg får megen gavn af. 
Oplysningerne stammer fra den danske ambas-
sade i Sydafrika, og det er en stor hjælp.

SYDAFRIKA
Nu sidder jeg så i min lille lejlighed i Cape Town 
og reflekterer lidt over tilværelsen, som den 
former sig. Med status som EU-observatør og 
uden mit politiskilt. Jeg er udsendt på vegne 
af EU med det danske udenrigsministerium i 
ryggen. 

Alt er helt anderledes end tilværelsen hjemme 
og arbejdet i Gladsaxe politi, hvor jeg er leder 
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FORFATTER

af ordenspolitiets sekretariat. Her går den dag-
lige gang med sagsbehandling, udfærdigelse af 
anklageskrifter og meget mere administrativt 
arbejde. Det er nødvendigt arbejde, men ikke 
altid lige så spændende, som politiarbejdet 
bliver fremstillet i hverveannoncer og i udsen-
delser i TV. 

Fra oktober 1992 havde danske politifolk været 
udsendt til Sydafrika, der dengang bestod af 
fire provinser, Natal, Kapprovínsen, Transvaal 
og Oranjefristaten. Mit første operationsom-
råde, som jeg passer sammen med min mak-
ker, franskmanden Serge Pijoff og senere 
ireren Martin Lally, består af Western Cape og 
Northern Cape, som sammen med Eastern Cape 
udgør et areal på godt 645.000 kvadratkilome-
ter. Til sammenligning er Frankrig ca. 551.500 
kvadratkilometer. Vi har meget land at boltre 
os på. 

Sydafrika er på ca. 1.200.000 kvadratkilometer, 
noget større end Grønland. Befolkningen be-
står hovedsagelig af sorte, asiater, farvede og 
hvide, ca. 39.000.000. Den sorte befolkningsdel 
er langt den største, ca. 75 %. Asiaterne, som 
er af indisk og kinesisk herkomst, udgør ca. 
2½ %. De farvede, der er blandinger mellem 
racerne, udgør ca. 9 %. Den resterende del er 
den hvide befolkning, som udgør ca. 13½ %.

Hovedsprogene er engelsk og afrikaans, hvoraf 
sidstnævnte minder meget om hollandsk.

Hendrik F. Verwoerd, som var premi-
erminister i Sydafrika i årene 1958-
1966, fik gennemført oprettelsen af en 

række hjemlande, som bliver overladt for-
skellige, sorte etniske grupper. Hjemlandene 
dækker 13 % af Sydafrika. Disse 13 % udgør 
Sydafrikas allerdårligste jord. De resterende 87 
% sætter de omkring 13 % hvide sig på.

Efter planen skal alle hjemlande efterhånden 
have selvstændighed. Alle sorte indbyggere i 
Sydafrika skal være statsborgere i et hjemland. 
Deres demokratiske rettigheder skal udøves i 
hjemlandet, ikke i Sydafrika, og de sorte skal 
kun have adgang til det hvide Sydafrika i for-
bindelse med arbejde.

Det er ”Mit Sydafrika”. Jeg glæder mig til at 
komme i gang med arbejdet og se landet i vir-
keligheden.

EN SÆRLIG 4. MAJ FOR FRED
Den 4. maj 1945, da Danmark fejrer befrielsen 
efter mere end 5 års tysk besættelse, er jeg 
næsten syv år, så min erindring om selve befri-
elsesdagen står ikke stærkt. Jeg husker heller 
ikke, om mine forældre markerer begivenhe-
den, hvilket de utvivlsomt gør. De har sikkert 
også mange ubehagelige oplevelser fra besæt-
telsestiden. 

Alligevel lægger den 4. maj hvert år i mine 
voksenår beslag på mig, idet jeg mange gange 
er med til at markere dagen på forskellig vis. I 
min tid som informationsofficer i Hærhjemme-
værnsdistrikt Nordsjælland havde jeg i mange 

år ansvaret for afviklingen af 4. maj arrange-
mentet ved Sveasøjlen i Helsingør.

Den 4. maj 1993 står for mig som noget ganske 
særligt. 

Anledningen er ikke, at det var 48 års dagen 
for befrielsen. Heller ikke, at jeg er engageret 
i markeringen af begivenheden. Dagen er en 
tirsdag. Kl. 08.30 sidder jeg i et fly, der er ved 
at lette fra lufthavnen i Cape Town i Sydafrika, 
hvortil jeg er udsendt som international obser-
vatør. Byen hedder vel rettelig Kapstaden, hvis 
man som dansker skal holde sig til det danske 
sprog. 

Før jeg går til ro på hotellet, sender jeg 4. maj-
arrangementet ved Sveasøjlen i Helsingør en 
lille tanke med en snert af bekymring, om det 
nu er forløbet godt. Jeg hører senere, at det var 
gået fint, så mine bekymringer er overflødige. 

Ingen er jo – som bekendt – uundværlige.

4. maj året efter - i 1994 - har min kollega, kri-
minalkommissær H.P. Sørensen og jeg tændt 
lys på en mur, der omkranser terrassen ved 
vor lejlighed i Umhlanga, en by cirka 10 km fra 
Durban, der ligger ud til det Indiske Ocean i den 
østlige del af Sydafrika. Mange ser vore lys, og 
vi må forklare, at vi i Danmark markerer 4. maj 
med lys. 

Denne 4. maj nyder vi de tændte, levende lys 
samt udsigten ud over oceanet – også en an-
derledes 4. maj end hjemme i Danmark.
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”UNIFORMEN”
Som observatører er vi til dels uniformerede. 
Min uniform består alene af en vest i EU´s blå 
farve. Vesten er fremstillet af noget tykt stof. 
På ryggen er en cirkel med EUs 12 gule stjerner. 
Når jeg i muntert lag prøver på at være mor-
som, kalder jeg ofte denne cirkel for ”skydeski-
ven”. Senere får vi skjorter med samme ”ud-
smykning”. Skjorterne er med lange ærmer og 
fremstillet af samme tykke stof som vesten. Det 
er meget varmt i Sydafrika, så vi klager over de 
tykke skjorter. Klagen resulterer i, at vi får tyn-
dere skjorter med korte ærmer. En blå kasket 
med de gule stjerner er også en del af udstyret. 
Vi er ubevæbnede, og ingen af observatørerne 
nærer noget ønske om at bære våben, selv om 
vi jævnligt er ude for farlige situationer. I lom-
men bærer jeg altid en lille nødforbindspakke, 
som jeg har med hjemmefra – udleveret af 
Hjemmeværnet.

BEDRE POLITI I SYDAFRIKA
Under tjenesten som fredsobservatører har 
mine kolleger og jeg, ifølge vort mandat, ikke 
egentlige politiopgaver, og vore politiskilte lig-
ger godt gemt af vejen – for mit vedkommende 
hjemme i Danmark. Vi er i Sydafrika som obser-
vatører. Observationerne ender alle i Bruxelles, 
i skriftlig form via fax. Ofte mange dage senere. 
I spændingsperioder går der kun få timer.

Som politifolk har vi en naturlig interesse i at 
have kontakt til det sydafrikanske politi. Syd-
afrikanske politifolk er i lige så høj grad interes-
serede i vores tilstedeværelse og vort arbejde.

I apartheidtiden var den sorte befolkning og 
sikkerhedstyrkerne fjender. TV-billeder fra Syd-
afrika sætter gang i erindringen og minder os 
om billeder og film fra Sowetho, hvor skolebørn 
strejkede.

Politi og militære styrker greb ind med våben-
magt. Blandt andre blev den 12-årige Hector 
Pieterson symbolet på børnenes egen friheds-
kamp, da billedet med liget af den dræbte 
dreng, båret af en skolekammerat, blev bragt 
verden rundt af pressen.

APARTHEID-SYSTEMETS SAMMENBRUD
Det synes sært, at det har været muligt for det 
hvide mindretal at fastholde resten af befolk-
ningen under vilkår, der godt kan betegnes 
som slaveri – særlig på baggrund af, at de sorte 
befolkninger i mange af de afrikanske koloni-
lande netop i denne periode får deres frihed i 
nye selvstændige stater.

Der er blandt politiske befrielsesbevægelser 
stor modstand mod det hvide apartheid- styre. 
Den mest kendte er ANC (The African National 
Congress), hvis leder er Nelson Mandela, der 
i 1962 bliver sat i fængsel og senere idømt 
livsvarigt fængsel for sin overbevisning. Stør-
stedelen af tiden sidder han på fængselsøen 
Robben Island, hvor dagligdagen hengår med 
hårdt straffearbejde i et derværende kalkbrud. 
(”Vejen til frihed”, skrevet af Nelson 
Mandela er værd at læse).

Der har blandt historikere og andre med finge-
ren på pulsen været mange forskellige bud på, 
hvilke faktorer, der er bestemmende for apart-
heidsystemets gradvise sammenbrud i slutnin-
gen af firserne. 

Er det den moderne verdens muligheder for 
kommunikation, radio, TV med videre, der en-
delig åbner den sorte befolknings øjne for, hvad 
der sker omkring dem ? 

Er det de internationale økonomiske sanktio-
ner? Eller er det opbruddet i Østblokken?

Mange ting er uden tvivl samspillende årsager 
til, at der langt ind i regeringspartiet omsider 
breder sig en forståelse for, at der må ske æn-
dringer, simpelthen fordi apartheidsystemet 
ikke kan opretholdes.

Hele baggrunden for de internationale obser-
vatørers tilstedeværelse i Sydafrika skal ses i 
præsident F.W. de Klerks tiltrædelsestale den 2. 
februar 1990 i det sydafrikanske parlament. Ta-
len sætter yderligere skub i den udvikling, der 
ikke kan standses – end ikke, selv om et stats-
kup skulle blive gennemført af yderligtgående, 
konservative kræfter i forsvaret. 

Præsidenten bebuder, at ANC-lederen Nelson 
Mandela vil blive løsladt inden for kort tid. Til-
lige udtaler han, at regeringen er indstillet på 
at indlede forhandlinger om overgang til et 
flertalsstyre under en ny forfatning.

I de mørke år i tresserne og halvfjerdserne – 
medens Nelson Mandela sidder på Robben Is-
land – er der fra tid til anden spontane tilløb til 
oprør, men politi og militær kvæler ved hård-
hændede metoder disse tendenser i opløbet. 
Så låget bliver holdt på kedlen.
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Efter præsidentens tale kan disse metoder ikke 
anvendes, når den sorte befolkning nu skal 
have frihed til at forsamle sig, holde møder og 
demonstrere med marcher.

Man forventer, at politi og militær omstiller sig 
til de nye forhold ved en radikal ændret hold-
ning til det sorte flertal, der hidtil var blevet be-
tragtet som fjender. For den sorte befolkning er 
sikkerhedsstyrkerne fjenden. Og fjenden – ham 
slår man ihjel. Uanset om man er på den ene 
eller den anden side.

Myndighedernes jerngreb løsnes gradvist. Det 
medfører en stærk stigning i den politiske vold 
i landet. Det er en situation, der stiller meget 
store krav til de kræfter, som har mulighed for 
at påvirke udviklingen.

For at sikre ro og ordnede forhold under den 
vanskelige fredsproces underskriver parterne 
den 14. september 1991 en fredsaftale – The Na-
tional Peace Accord.

I aftalen bliver fastlagt en række demokrati-
ske principper, ligesom den indeholder en ad-
færdskodeks, der binder parterne til at dæmpe 
de kræfter i egne organisationer, som opildner 
til voldshandlinger.

Samtidig med disse bestræbelser indbyder par-
terne det internationale samfund til at overvå-
ge fredsprocessen. Således kommer der i løbet 
af 1992 observatører fra FN, EU, Commenwealth 
samt OAU (Organisation for African Unit).

EN LILLE VERDEN
Efter et møde har jeg en morsom oplevelse. En 
sort mand har ”spottet” mig. Han kommer hen 
til mig og spørger, hvad jeg foretager mig. Jeg 
forklarer ham om mit job som observatør. Han 
kan tilsyneladende høre på mit sprog, at jeg 
ikke er fra et engelsktalende land og spørger, 
hvor jeg kommer fra. 

Da jeg svarer ”fra Danmark”, lyser hans ansigt 
op i et stort smil, og på pæredansk siger han: 
”Jeg hedder Jens. Jeg kommer fra Randers”.

Mange lokale fredsorganistationer samt inter-
nationale, kirkelige og humanitære organisa-
tioner sender også observatører til Sydafrika. 
Ved en stor begravelse på et stadion kommer 
jeg en dag tilfældigvis til at sidde ved siden 
af en dame, som repræsenterer en hollandsk, 
kirkelig organisation. Det viser sig, at hun er 
pæredansk, stammer fra Rungsted og er hol-
landsk gift. 

Som med den sorte mand – Jens fra Randers – 
føles verden igen ganske lille.

MANGE OPLEVELSER
Under mit ophold i Sydafrika havde jeg rigtig 
mange oplevelser, nogle gode, andre mindre 
behagelige. Gennem vores arbejde med de lo-
kale fredskomittéer deltog vi bl.a. i mange mø-
der, demonstrationsmarcher og begravelser af 
ofre for den politiske vold.

Jeg har valgt to oplevelser, der gjorde et sær-
ligt indtryk på mig, og som jeg aldrig glemmer. 
En rigtig ”grim” oplevelse og en oplevelse, hvor 
jeg i den grad mærkede historiens vingesus.

EN SORT DAG FOR SYDAFRIKA
I 1989 må Sydafrikas præsident Pieter Willem 
Botha gå af på grund af sygdom. Frederik de 
Klerk bliver konstitueret som præsident og 
vælges om efteråret til posten. Den 2. februar 
1990 holder han sin åbningstale til parlamentet.

Det er århundredets mest skelsættende, poli-
tiske tale i Sydafrika. Han bebuder apartheids 
totale ophør og Nelson Mandelas snarlige løs-
ladelse. Alle politiske fanger, der er dømt for 
ikke- voldelige aktiviteter, skal løslades, og en 
lang række restriktioner, der er indført i forbin-
delse med apartheid, skal ophæves.

”Tiden er inde til forhandlinger”, siger præsi-
denten i sin tale.

De forhandlinger, præsidenten nævner i sin 
berømte tale, vedrører blandt andet den meget 
omfattende proces, der skal ende med en mid-
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lertidig forfatning, som skal være gældende 
i forbindelse med det første frie valg i Syd-
afrika.

Den forsamling, der skal gennemføre dette 
arbejde, er sammensat af en lang række 
interessenter, herunder regeringen, visse 
hjemlande, de politiske partier og mange 
andre. Forhandlingerne finder sted i World 
Trade Center i Kempton Park ved Johannes-
burg.

Sydafrikas befolkning venter i spænding på, 
hvilke resultater forhandlerne kan nå, men 
forhandlingerne møder kraftig modstand fra 
højreorienterede, hvide grupper i Sydafrika.

Afrikaner Volksfront (AVF), Afrikaner Folke-
fronten er en af disse, men den mest kendte 
er nok Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB), 
Afrikaner modstandsbevægelsen. 

Foragten for det gryende demokrati kom-
mer til udtryk den 25. juni 1993, da ca. 3.000 
medlemmer af AVF og AWB samt andre para-
militære, højreorienterede afrikanergrupper 
stormer forhandlingslokalerne, indtager for-
handlernes pladser og sætter sig ved borde-
ne, hvor de tillige lægger deres håndvåben.

Demokratiprocessen er under angreb. Den 
25. juni 1993 er en sort dag for Sydafrika, og 
politiets indgriben i begivenhederne bliver 
stærkt kritiseret i pressen.

Den sydafrikanske befolkning modtager med-
delesen om angrebet med afsky, og i dagene 
efter angrebet fyldes gaderne med demonstra-
tioner, hvor AWBs banner i mange tilfælde bli-
ver afbrændt i protest. Som fredsobservatør er 
jeg til stede ved flere af disse demonstrationer.

EN STOR DAG FOR SYDAFRIKA
Afsnittet, der handler om begivenhederne den 
25. juni 1993, hvor demokratiforhandlingerne i 
Sydafrika sættes under angreb, har overskrif-
ten ”En sort dag for Sydafrika”.
Kun to bogstaver i ordet sort skal bytte plads 
for at vende stemningen, så overskriften bliver 
”En stor dag for Sydafrika”.

Onsdag den 17. november 1993 forlader min 
engelske kollega Jeff Hook og jeg vort kon-
tor i Johannesburg for at køre til World Trade 
Center i Kempton Park, hvor der skal være de 
afsluttende forhandlinger om en ny, men mid-
lertidig forfatning for Sydafrika. Det er i det 
samme center, hvor forhandlingerne brutalt 
blev afbrudt ca. fem måneder tidligere.

I november er gennemsnitstemperaturen cirka 
25 grader. Vi er begge klædt på til begivenhe-
den, pæn skjorte, slips og lange benklæder og 
udstyret med vort lille identitetskilt, der viser, 
at vi kommer fra ECOMSA. 

Det egentlige møde kommer først i gang cirka 
kl. 24.00. Vi følger mødet et par timer, men på 
grund af træthed kører vi hjem, og ikke mindst 
på grund af temperaturen i det store lokale. 
Mange tilstedeværende, udenlandske diplo-
mater, herunder ambassadører, viser, at det 
er verdenshistorie, der er ved at blive skrevet 
World Trade Center i Kempton Park. 

Næste formiddag, da vi taler med ECOMSAs fun-
gerende chef, den engelske politikommissær 
Les House, spørger han, om han som ”Head of 
mission” skulle have været til stede i Kempton 
Park. Vi kan kun bekræfte, at det burde han nok 
have været.

Men det er Jeff Hook og jeg, der overværer det 
historiske vingesus, da Sydafrika får sin første 
demokratisk vedtagne forfatning. 
I sandhed en stor dag.

VALGET
Oven på alt det, der var sket, kom selve valget 
som en glædelig overraskelse. På valgdagen 
den 27. april, som var erklæret national hellig-
dag, stod folk i lange køer og ventede i time-
vis på at få lov til at sætte deres kryds, og der 
måtte yderligere tre valgdage til, før alle, der 
ønskede det, havde stemt – og Nelson Mandela 
var valgt til Sydafrikas første sorte præsident.

25 år og 80 år
Når denne beretning har fundet vej til Ba-
rettens spalter på dette tidspunkt, skyl-
des det to forhold. I år er det 25 år siden, 
Finn drog ud på sin spændende mission 
i Sydafrika, og i år fejrer han den 13. juni 
sin 80 års fødselsdag.

Tak for en spændende beretning og til-
lykke med den runde dag. 
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Hærløbet 2018
I selve løbet deltager bl.a. hold fra Veteran-
centret og fra Veteranstøtten, men derudover 
stiller Danmarks Veteraner et hold hjælpere, 
der bistår kadetterne i den praktiske gennem-
førelse af løbet.

FORLØB
Hjælperne starter kl. 14.00 med en rundvis-
ning på Frederiksberg Slot, som ikke mange 
andre får lejlighed til at opleve. Det er en tak 
fra Hærens Officersskole, fordi vi stiller op og 
hjælper med gennemførelsen. Efter rundtu-
ren er der en forfriskning, inden vi omkring kl. 

AF LANDSFORMAND NIELS HARTVIG ANDERSEN

16.00 får instruktion til dagens opgaver. Der 
forventes mere end 1.000 løbere, der skal gen-
nemføre en 5 eller 10 km. løbetur i Søndermar-
ken, og løbet starter kl. 18.00. Vi skal bruge ca. 
25 hjælpere M/K, og alle kan være med. Der 
er opgaver i garderoben, til vejvisning ude på 
løberuterne, udlevering af masser af vand og 
forfriskninger samt andre praktiske opgaver. 

TILMELDING
Skriv til Landsformanden på formand@dan-
marksveteraner.dk eller ring på 61 31 10 98 
med opgivelse af navn, telefonnummer og 

mailadresse. Først til mølle princippet gæl-
der, og sidste tilmeldingsfrist er den 1. juni kl. 
09.00. Er du i tvivl, om det er noget for dig, så 
spørg nogle af hjælperne fra sidste år. 

Det er en stor og positiv oplevelse at møde 
alle disse friske unge mennesker, og de er så 
glade og taknemmelige for hjælpen, at man 
kan blive helt høj af det. 

Vær opmærksom på, at der ikke er mulighed 
for parkering i Slotsgården denne dag.

I år gennemføres det  
traditionsrige Hærløb, der 

arrangeres af kadetter 
på Hærens Officersskole, 

torsdag den 14. juni.
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Under overskriften ”Hærens Offi-
cersskole og Danmarks Veteraner 
i unikt samarbejde med Teater So-
laris” omtaltes i Baretten 1/2018, at 
Teater Solaris med forestillingen 
”Cellen” henover 9 aftener i febru-
ar ville sætte billeder og ord på, 
hvordan en konkret oplevelse for 
en udsendt soldat kan forklare en 
eftervirkning enten i form af diag-
nosticeret PTSD eller en adfærd, 
der ikke forekommer almindelig 
eller rational. 

Ud over, at teatret var inviteret 
indenfor af Hærens Officersskole 
(HO), gennemførtes forestillingen 
– med tilbud til publikum om for-
udgående rundvisning på slottet 
– i et samarbejde mellem teater, 
HO, Soldatens Hus samt Danmarks 
Veteraner. 

Gennem et par udtryksfulde skue-
spillere, som gav personerne i tea-
terstykket troværdighed og liv, og 
en enkel sceneopbygning, som gav 
en stram komposition, kunne pub-
likum følge en PTSD-ramt veteran 

kunne komme til orde, tydeligvis 
understregede vigtigheden af at 
runde en sådan forestilling af på 
behørig vis. 

Det er mit indtryk, at den samlede 
aktivitet har bidraget til at for-
stærke det fremmødte publikums 
forståelse af, hvorledes PTSD eller 
tilsvarende eksempelvis kan for-
stås og opleves, og at støtten til 
de, der i et omfang er ramt heraf, 
ud over den mere medicinske til-
gang kan bestå i blot at lægge øre 
til den enkelte.

TAK
Hermed sendes en stor tak til che-
fen for HO samt lærere og kadetter 
for at lægge rammer og kræfter til 
en aktivitet, jeg under ét vil karak-
terisere som ”Til Gavn for Forsva-
ret og Danmarks Veteraner”. 

Selvsagt også en stor tak til Tea-
ter Solaris for gennem kunsten at 
tjene Danmarks Veteraners sag.

”Cellen”i Ridehuset på Hærens Officersskole
hen over en aften, hvor han er på 
vej til et veterantræf. 

Hans indre er i opløsning. Han 
kæmper desperat for at bevare 
et greb om virkeligheden, medens 
han til stadighed forstyrres af 
flashbacks fra dengang, han som 
udsendt skulle løse en særlig op-
gave, der ikke lykkedes for ham – 
en smertefuld rejse for den lydige 
og pligtopfyldende soldat, der 
efterlades som et skamfuldt og 
ødelagt menneske på baggrund af 
bl.a. at have overværet tortur og 
overgreb på et andet menneske, 
han var ansvarlig for, men uden 
selv at kunne forhindre det ske.  

Op mod 500 personer overværede 
forestillingerne. Der var både en 
betydelig aldersspredning blandt 
publikum og et relativt blandet 
publikum i form af tidligere ud-
sendte eller blot tidligere tjene-
stegørende med eller uden aktuel 
tilknytning til Forsvaret, ligesom 
der var en del teatergængere, 
hvor emnet interesserede af andre 

årsager, uden at de nødvendigvis 
har en relation til Forsvaret.

I forbindelse med rundvisningen 
på slottet benyttede rundviserne 
lejligheden til også at berette om 
den uddannelse, der foregår på 
stedet, og hvor ledelsesdelen (ved 
siden af føringsdelen) inkluderer 
de elementer, der hører til mand-
skabsbehandlingen før og efter 
givne operative situationer m.v. 
– noget, som spillede direkte op 
mod forestillingens tema.

Alle forestillinger afsluttedes med 
en dialog mellem teatret og pub-
likum under ledelse af en repræ-
sentant for Danmarks Veteraner, 
efter omstændighederne bistået 
af Hærens Officersskole. 

Langt de fleste blandt publikum 
valgte at blive og deltage i den ca. 
halve time, der var afsat til for-
målet, og hvor både spørgelysten 
og fortællinger om egne oplevel-
ser fra de enkelte udsendte eller 
pårørende, som turde og ville og 

AF BIRGER KJER HANSEN, DANMARKS VETERANER
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Hvordan tager Danmark bedst 
hånd om sine veteraner?
I en kronik i Jyllandsposten den 11. 
marts skrev Henrik Dam Kristensen 
(S), Jeppe Jakobsen (DF), Rasmus 
Jarlov (K), Peter Juel Jensen (V), 
Martin Lidegaard (R), Carsten Bach 
(LA) og Bjarne Laustsen (S) dette 
indlæg om indsatsen for vore vete-
raner under overskriften:
Hvordan tager Danmark bedst hånd 
om sine veteraner?

”Det nye forsvarsforlig er på alle 
punkter et vigtigt løft for det dan-
ske forsvar, herunder også hele ve-
teransagen.

Danmarks indsats for sine veteraner 
har til alles glæde udviklet sig po-
sitivt de seneste mange år. I dag er 
alle bevidste om samfundets ansvar 
for sine veteraner, og tilbuddene til 
veteraner stiger støt, både i antal og 
kvalitet.

Veteranområdet har derfor også i rammerne 
af det nye forsvarsforlig fået midler til at fast-
holde en fortsat positiv udvikling på området 
til gavn for alle veteraner og i særdeleshed 
gruppen af tilskadekomne veteraner. Det er 
vigtigt, at forliget også tænker på dem, der 
tager ud og kæmper for fællesskabet, fred 
og frihed – og kommer hjem med erfaringer, 
minder og til tider fysiske eller psykiske ska-
der. Danmark vil og skal også i årene fremover 
tage sig af sine veteraner. Uanset hvordan ud-
viklingen i Danmarks internationale operatio-
ner udvikler sig, vil vi have veteraner i mange 
år fremover.

Forligskredsen er enig om, at mænd 
og kvinder, der i Danmarks navn 
sendes til verdens brændpunkter, 
skal tages godt imod, når de ven-
der hjem. De skal have en hånd, 
når de kommer hjem, når de efter 
en årrække i forsvaret skal starte 
en karriere på det civile arbejds-
marked, eller hvis en fysisk eller 
psykisk skade besværliggør livet 
efter hjemkomsten. Vi skal og kan 
give de tilskadekomne veteraner en 
ekstra hånd, hvis der er behov for 
det. Derfor har det været forligs-
kredsens ønske, at de eksisterende 
initiativer på veteranområdet bliver 
videreført, så vi fastholder den po-
sitive udvikling og bygger videre på 
de seneste års erfaringer.

Vi vil gerne rose Veterancentret 
under Forsvarsministeriets Perso-
nalestyrelse for det arbejde, som 
de seneste år har betydet et væ-

sentligt løft for gruppen af de hårdest ramte 
veteraner. Samtidig gør den store frivillige 
indsats på veteranområdet indtryk på os alle. 
Ildsjæle, frivillige og fagfolk over hele landet 
ønsker at bidrage til, at veteraner kan styrke 
deres faglige og private netværk, at histo-
rien om Danmarks internationale missioner 
bliver fortalt, og at tilskadekomne veteraner 
kan genfinde fodfæste i livet. Mange af disse 
vigtige initiativer finder støtte via offentlige 
puljemidler eller private donationer.

De mange gode initiativer fortjener dog en 
øget koordinering – en samlende kraft – der 

kan sikre, at de økonomiske og menneskelige 
ressourcer bliver udnyttet bedst muligt, så 
alle gør det, de er bedst til – til gavn for vete-
ranerne. Alle de gode kræfter, der engagerer 
sig for skadede veteraner, bør trække i samme 
retning og dermed understøtte den eksiste-
rende offentlige veteranindsats i forsvaret, 
sundhedsvæsnet og kommunerne.

Forbliver de frivillige og private indsatser 
ukoordinerede, er der stor fare for, at den 
samlede effekt ikke kan nå op på det høje ni-
veau, som vi alle sammen ønsker, og som vi 
ved, at vi ved fælles hjælp kan levere. 

Tiden er moden til, at alle de store og små or-
ganisationer, der utvivlsomt ønsker det bed-
ste for vores veteraner, taler med én stemme 
og definerer en fælles strategi for, hvordan de 
offentlige tilbud kan suppleres mest effektivt. 
Det kan forekomme som en svær opgave, men 
den er nødvendig, hvis vi skal få det bedste 
ud af vores fælles anstrengelser til gavn for 
vores veteraner”.

Der lægges i denne kronik op til et øget 
indbyrdes samarbejde mellem de mange 
frivillige organisationer.

Danmarks Veteraner tager denne udfor-
dring op.

Kommentar
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Torsdag den 15. marts så endnu en veteran-
café dagens lys. På initiativ af Danmarks Ve-
teraner, Nordsjælland – og i et konstruktivt 
samarbejde med Halsnæs Kommune – blev 
der inviteret til åbningsreception i de nye lo-
kaler i Frivilligcenter Halsnæs i Frederiksværk, 
og caféen fik en flyvende start.

De to frivillige drivkræfter bag oprettelsen af 
veterancaféen er formanden for Danmarks 
Veteraner, Nordsjælland, Gert L. Andersen, og 
Henrik Jerger, der er veteran fra en udsen-
delse i en NATO-stilling i Bagdad, Irak. 

Gert Andersen kunne desværre ikke deltage 
i åbningen, da han var på en længe planlagt 
rejse til Japan. I hans fravær bød Henrik Jer-
ger de mange fremmødte velkommen med 
en særlig velkomst til Halsnæs´ borgmester 
Steffen Jensen, der selv er veteran efter en 
udsendelse til Kosovo, og som senere foretog 
den officielle åbning af caféen. 

Også en særlig velkomst til Landsformand 
Niels Hartvig Andersen, der senere tog ordet, 
dels på vegne af den fraværende Gert Ander-
sen, dels på egne vegne.

Ny Veterancafé

SIDSTE NYT
Onsdag den 11. april åbnede endnu en 
veterancafé i Nordsjælland, denne gang 
i Gilleleje. Nærmere omtale kommer i 
Baretten 4.

TEKST: ERIK PETERSEN. FOTOS: VIBEKE OLIEL

Der holdes åbent hver torsdag i tidsrummet 
14.00 – 17.00, og det er håbet, at rigtig mange 
veteraner og pårørende vil gøre brug af det 
nye tilbud.

I veterancaféen kan du komme og hygge dig, 
få en kop kaffe og ikke mindst en god snak 
med andre veteraner og pårørende om dine 
oplevelser som tidligere udsendt til verdens 
brændpunkter, hvad enten du har været am-
bulancefører, frivillig i Hjemmeværnet eller 
Beredskabskorpset, udsendt af Røde Kors, 
med Politiet, som præst eller sygeplejerske 
– kort sagt: Alle veteraner og pårørende er 
velkomne.

Alle hyggede sig og snakken gik livligt. Er det 
kendetegnende for det fremtidige liv i caféen, 
bliver den nye veterancafé en succes. 

I sin velkomsttale omtalte Henrik Jerger 
desuden det konstruktive samarbejde med 
Halsnæs Kommune, ikke mindst med veteran-
koordinator Mette Kristensen, og han rettede 
en varm tak til de mange frivillige kræfter, der 
støttede op om projektet. Endvidere dvælede 
han lidt ved Kammeratstøttens slogan ”Vete-
raner støtter veteraner”, som han fandt me-
get sympatisk og rigtigt.

Borgmester Steffen Jensen tog ordet og glæ-
dede sig over, at det var lykkedes at etablere 
caféen og takkede også de mange frivillige 
samt hans egne folk, der så helhjertet var 
gået ind i arbejdet. Borgmesteren lovede at 
forsøge at finde tid i sin travle kalender til 
at besøge caféen, når den var kommet godt 
i gang.

Efter talen klippede borgmesteren symbolsk 
snoren til caféen over og ønskede alt godt for 
caféen og de fremtidige brugere.

Veterancaféen har til huse i Frivilligcenter 
Halsnæs, beliggende i en smuk ejendom på 
adressen Valseværksstræde 5 A i Frederiks-
værk. 

Henrik Jerger og 
Landsformanden.

Repræsentanter fra 
Nordsjælland.

Borgmester Henrik Jensen  
og Henrik Jerger.
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FORFATTER

På fjeldski 
i Norge

TEKST OG FOTOS: ANDERS S. HANSEN, VETERANSTØTTENS FRILUFTSUDVALG

Vi var 10 veteraner afsted på fjeldski 
til Jotunheimen Nationalpark i Norge. 
Fjeldområdet er én af Norges mest 
populære nationalparker og har Norges 
højeste fjelde og ideelt terræn for ski. 

Vi indlogerede os på Bessheim fjeld-
stue, der siden 1890 har tilbudt over-
natning og servering til fjeldvandrere 
og rejsende gennem Jotunheimen.
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det. Madpakken bestod af suppe, der var lavet 
hjemmefra. Den blev varmet om morgenen 
og medbragt i termoflasker. Frokostpausen 
gik også med at lave bål og lære om sne ved 
hjælp af en sneprofil, vi gravede i sneen.

ONSDAG
Dagsturen gik denne gang mod Gjendesheim 
fjeldstue ca. 7-8 km. væk. Her holdt vi en vel-
fortjent frokostpause med udsigt til Gjendes-
søen, som udgør den ene sø, som skilles af 
Besseggen. Denne rute er én af de mest be-
søgte ruter i Norge, men Besseggen er mest 
fremkommelig om sommeren og for stejl til 
begynder-ski om vinteren. Efterfølgende hyg-
gede vi os i fjeldstuens stuer og tog det sidste 
lange stykke over højfjeldet hjem til vores 
egen hytte. 

TORSDAG
blev brugt på at få lidt km. i benene og på at 
øve sin teknik. Ruten gik rundt om Bessheim 
og på den frosne sø, som Bessheim ligger ud 
til. Eftermiddagen blev til et eftertragtet hvil 
inden fredagens planlagte fjeldtop-tur.

FREDAG
Turens sidste ski-dag skulle bruges til at besti-
ge fjeldtoppen Nørdre Gåpåpiggen, som ligger 
1.398 m.o.h. Det betød en stigning på mere end 
400 højdemeter, hvilket gav sine udfordringer. 
Men alle kom op, og udsigten ud over Jotun-
heimen var helt fantastisk. 

Nedkørslen bød på en masse stejle passager 
med diverse akrobatiske styrt til følge. Men 
alle kom helskindede ned af fjeldet, selv om 
vi efterlod en del huller i sneen på grund af de 
mange styrt. Samlet blev det en tur på næsten 
14 km.

LØRDAG
stod vi tidligt op, og efter morgenmaden gik 
turen hjem til Danmark. Efter en god og lang 
køretur var vi tilbage i København omkring kl. 
20.00 – alle trætte, men glade efter en meget 
vellykket tur. 

SØNDAG
Tidligt søndag morgen mødtes alle på ve-
teranhjemmet i København. Enkelte, som kom 
langt fra, var ankommet dagen før og havde 
overnattet i shelter og på sofaer i hjemmets 
stue. Efter en kort introduktion var vi afsted 
i lejede biler mod Norge. Køreturen gik fint, 
men da vi nærmede os Jotunheimen, måtte vi 
stoppe to gange, da en elg havde besluttet at 
krydse vejen foran os. Det gav lidt liv i bilerne, 
men vi nåede godt frem til Bessheim, hvor vi 
blev indlogeret i vores egen hytte.

MANDAG
startede med udlevering af ski, og efter den 
første smøring og tilpasning var vi klar. For 
flere af deltagerne var det første gang på 
ski, så det gav nogle udfordringer, da dagens 
lektioner var diverse balancelege plus op- og 
nedkørsel i den dybe sne. Humøret var højt, og 
ingen havde problemer med at holde varmen. 

TIRSDAG
bød på den første dagstur. Det blev en tur 
igennem skoven og et kort smut op på højfjel-

Den medbragte varme 
suppe gjorde godt.

Stemningsbilleder fra  Jotunheimen Nationalpark.
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AF JØRN H. CHRISTIANSEN, VETERANSTØTTENS IDRÆTSUDVALG

Torsdag den 1. marts var der hjemkomstpa-
rade i Slagelse for bl.a. DANCON IRAK 6 (Ope-
ration Inherent Resolve), hvor danske soldater 
har været med til at uddanne irakiske soldater 
i perioden august 2017 til februar 2018. 

Holdet har i perioden haft forskellige idræts-
aktiviteter, f.eks. march, og har derigennem 
genereret nogle økonomiske midler. Disse 
midler besluttede holdet at donere til gode 
veteranorganisationer, og de valgte Team Ve-
teran og Veteranstøtten. 

Jeg havde den ære at repræsentere Veteran-
støtten, og ved paraden fik jeg overrakt en 
check på kr. 37.927,50 til vores veteranarbejde. 
Det var med stor respekt på Veteranstøttens 
vegne at modtage disse penge fra én af vores 
internationale missioner.
 
Det er fantastisk, at vores veteranvenner i en 
mission tænker på os, og det er noget, vi alle i 
Veteranstøtten kan være stolte af. Det fortæl-
ler også noget om, at det, vi gør for veteraner 
og pårørende, bliver bemærket helt ude i den 
spidse ende. 

På Veteranstøttens vegne vil jeg gerne sige 
37927½ gange tak til DANCON IRAK 6. I er helt 
fantastiske. Også et tillykke til Team Veteran, 
der også gør et virkeligt godt arbejde for vo-
res veteraner.

Soldaterne fra Operation Inherent Resolve 
Hold 6 i Irak og Resolute Support Hold 7 i 
Afghanistan blev torsdag fejret med pa-
rade i Slagelse.
 
De senest hjemvendte danske soldater fra 
de to missioner i Irak og Afghanistan blev 
officielt fejret af Forsvaret og Folketinget. 

Det skete ved den traditionelle hjemkomst-
parade, der denne gang blev afholdt i Sla-
gelse, da det er Gardehusarregimentet, der 
har været opstillende myndighed for de to 
hold. 

Ud over de danske soldater deltog også 
soldater fra de tre baltiske lande, der alle 
stiller soldater til det danske bidrag i Irak. 

Paraden foregik i Antvorskov-hallen, hvor 
chefen for Hærstaben, generalmajor H.-C. 

Hjemkomstparade

Hold 7 vender hjem
Mathiesen, og formanden for Folketingets 
Forsvarsudvalg, Rasmus Jarlov, holdt taler 
til soldaterne og ikke mindst deres pårø-
rende. 

Efter paraden marcherede soldaterne fra 
hallen gennem centrum i Slagelse, hvor en 
del borgere trodsede kulden og bød solda-
terne velkommen hjem.

Tilbage i varmen i hallen modtog Slagelses 
borgmester, John Dyrby, soldaterne med 
tale og frokost. 

Derefter overrakte holdet fra Irak penge, 
der var samlet ind til Team Veteran og 
Veteranstøtten, og fejringen sluttede med 
overrækkelse af Familienetværkets bør-
nemedaljer til børn af soldater fra begge 
missioner.

AF ANDERS V. FRIDBERG, VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO

 
På torvet blev soldaterne mødt af Hesteskadronen. 
Fotos: Niels Porsbøl, Trænregimentet.
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Veteranstøtten søger 
bogholder, kasserer  
og sekretær

Veteranstøttens Idrætsudvalg 
inviterer igen til at deltage i 
Hærvejsløbet, der gennemfø-
res lørdag den 23. juni.

Det vil være muligt at melde sig til én 
af følgende ruter:

•  En rute på 45 km fra Funder til Vi-
borg, der gennemføres på racercykel

•  En rute på 40 km på mountainbike 
fra Frederiks til Viborg.

Veteranstøtten betaler for tilmelding 
og lidt at spise i målområdet. Trans-
port for egen regning. Se mere om 
arrangementet på www.dgi.dk/haer-
vejsloebet.

Man skal ikke tilmelde sig på hjemme-
siden. Veteranstøtten står for samlet 
tilmelding, og der er begrænset antal 
deltagere fra Veteranstøtten.

Tilmelding til Steen Hansen på steen-
fynbo@gmail.com senest den 1. maj.

Desværre har både bogholder, kasserer og sekretær valgt at stoppe i 
løbet af foråret, så der er brug for nye kræfter.

BOGHOLDER, HVIS HOVEDOPGAVER ER
• Bogføring (i Economic)
• Bilagskontrol
• Udarbejdelse af budget 
• Budgetopfølgning
• Klargøring til årsrapport og årsbudget.

KASSERER, HVIS HOVEDOPGAVER ER
• Ind- og udbetalinger 
• Klargøring af bilag. 

SEKRETÆR, HVIS HOVEDOPGAVER ER
•  At indkalde til kvartalsvise møder i formands-

gruppen for Veteranstøtten samt udfærdi-
gelse af referater

Hærvejsløbet 
den 23. juni

•  At bistå formand og næstformand med admi-
nistrativt arbejde

•  At arrangere og afholde Veteranstøttens år-
lige møde for medlemmer af Veteranstøtten

•  At samle input til Veteranstøttens årsberet-
ning.

Alle funktioner refererer til Forretningsudvalget.

Lyder det interessant, eller vil du vide mere om 
funktioner/opgaver, så kontakt næstformand 
i Veteranstøtten, Per Hinrichsen, naestfor-
mand@80608030.dk eller telefon 21 42 52 94.

Eventuelle "ansøgere" bedes rette henven-
delse til Per Henriksen senest fredag den 18. 
maj – lige inden Pinse.

AF PER HINRICHSEN, NÆSTFORMAND I VETERANSTØTTEN
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AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

80 ÅR
POUL MØLSKOV ANDERSEN, Gaza 9, 10,11 og 
12, Nordsjælland, den 14. maj

SØNNIK POUL PETERSEN, Gaza 7, 8 og 9, 
Sønderjylland, den 16. maj

GEORG ØSTERGAARD, Gaza 6,  
Thy-Mors-Salling, den 2. juni

KJELD PEDERSEN, Gaza 6,  
Nordsjælland, den 4. juni

FINN KROMOSE, Gaza 10, ECOMSA 1993-94, 
Cypern (DANCIVPOL) 1967, 68 og 69, 
København, den 13. juni

SVEND RAVN, Gaza 8, Nordsjælland,  
den 17. juni

AKSEL F. STENSVANG, Gaza 6,  
Fyn, den 18. juni

KNUD ANDERSEN, Gaza 6 og 7,  
København, den 20. juni

JOHN LARSEN, Cypern 3, 4, 5 og 6,  
Østjyderne, den 21. juni

SØREN PETER HANSEN, Gaza 6,  
Fyn, den 22. juni

LYNGSØ ANDERSEN, Gaza 2 og 3, Cypern 31 
og 32 samt Kroatien 2 og IFOR 3,  
Thy-Mors-Salling, den 7. juli

ERIK FOGED, Gaza 8 og 9,  
Østjyderne, den 13. juli

75 ÅR
OLE NIELSEN, Cypern 8, 9, 10 og 11,  
Nordsjælland, den 5. maj

AAGE MARKERSEN, Gaza 13 og 14,  
Lolland, Falster og Møn, den 9. maj

ERIK JANTZEN PEDERSEN, Gaza 15,  
Nordvestsjælland, den 13. maj

IVAR MATTESEN, Gaza 10 og 11 samt Cypern 
1, København, den 15. maj

JENS-JØRGEN JUEL PEDERSEN, Congo 
1963, København, den 15. maj

WILLY ERLING LAUGESEN, Gaza 18,  
Næstved og Omegn, den 15. maj

OVE ERIK SERRITZLEV, Cypern 2 og 3,  
Midtsjælland, den 18. maj

BENNY ELVIG ANDERSEN, Cypern 1,  
Østjyderne, den 18. maj

AAGE MADSEN, Gaza 17 og 18 samt Cypern 
4, 5 og 6, Midtjylland, den 19. maj

HANS CHRISTENSEN, Gaza 15,  
Kronjylland, den 20. maj

HOLGER ESKE CHRISTENSEN, Cypern 1,  
København, den 21. maj

GUNNAR ROBERT MADSEN, Gaza 19,  
København, den 21. maj

JENS JENSEN, Gaza 14 0g 15,  
Thy-Mors-Salling, den 21. maj

VAGN FOG-PETERSEN, Gaza 19 og Cypern 2, 
Sønderjylland, den 22. maj

FINN LEO NIELSEN, Gaza 18 og 19 samt 
Cypern 5, Nordsjælland, den 1. juni

ERIK HANSEN, Cypern 2 og 3,  
Næstved og Omegn, den 4. juni

KARSTEN PETERSEN, Gaza 21,  
København, den 8. juni

HENNING MAURITZEN, Gaza 17 samt Cypern 
3 og 4, Sønderjylland, den 12. juni

KAJ KAAS HANSEN, Cypern 1,  
Næstved og Omegn, den 14. juni

IB GERTS JØRGENSEN, Cypern 2,  
København, den 15. juni

VIGGO BRUSEN, Cypern 2, Viborg og 
Omegn, den 19. juni

MOGENS JON ZEIDLER, Cypern 2,  
Midtsjælland, den 21. juni

VIGGO ATZEN, Gaza 17 og Cypern 3,  
Sydvestjylland, den 22. juni

OVE POULSEN, Cypern 1,  
Midtsjælland, den 25. juni

JENS ARNE AMTOFT, Gaza 20,  
Viborg og Omegn, den 25. juni

BENNY KRISTENSEN, Cypern 1 og 3,  
Fyn, den 1. juli

JØRN CONNY ANDERSEN, Gaza 19,  
Limfjorden, den 3. juli

SVEND ERIK JENSEN, Gaza 16,  
Nordvest, den 4. juli

NIELS GRANN, Cypern 2,  
Næstved og Omegn, den 6. juli

ANTON ANDERSEN, Cypern 1,  
Thy-Mors-Salling, den 9. juli

FREDDY ELMVARD, Cypern 7,  
Nordvestsjælland, den 10. juli

TOM PLAUGBORG, Gaza 16,  
Midtjylland, den 13. juli

70 ÅR
BENT HAMMER, Cypern 22 og 23,  
Sønderjylland, den 5. maj

KURT JØRGENSEN, Cypern 11, 12, 13 og 14, 
Lolland, Falster og Møn, den 8. maj

OLE STEEN, Cypern 12,  
Næstved og Omegn, den 20. maj

HENRIK T. HANSEN, Cypern 11,  
Lolland, Falster og Møn, den 23. maj

MOGENS SCHRØDER PETERSEN, Cypern 12, 
Midtjylland, den 30. maj

ANKER JACOBSEN, Cypern 12,  
Nordvestsjælland, den 5. juni

KURT JENSEN, Cypern 11, 12, 17, 19, 20, 21 og 
22, Lolland, Falster og Møn, den 27. juni

BJARNE KOHRING, Cypern 11 og 12,  
Bornholm, den 9. juli

HANS JESPER HELSØ, Cypern 31, Kroatien 
7, Bosnien 7 samt UNPROFOR 1995,  
Nordsjælland, den 9. juli

60 ÅR
JAN MICHAEL HAGEL, Cypern 27 og 28, 
Nordsjælland, den 8. maj

CARSTEN PEDERSEN, Cypern 31,  
Limfjorden, den 11. maj

FRANK OLESEN, Cypern 27 og 28,  
Sønderjylland, den 23. maj

KIM BOEN LESSÉL, UNIFIL 1,  
Limfjorden, den 27. maj

VIBEKE HAI ABILDTRUP, Irak og Afghanistan 
(Ocean Shield), Fyn, den 8. juni

RENÉ ADOLPH, Cypern 31 og 31,  
Næstved og Omegn, den 13. juni

POUL HAANING ANDERSEN, KFOR 2,  

Thy-Mors-Salling, den 25. juni

TORSTEN LYKKE HANSEN, Cypern 33, 34, 
35 og 36, København, den 6. juli 

50 ÅR
HENRIK RAMBERG, Cypern 52 og 53 samt 
Kroatien 1, København, den 5. maj

TORBEN HAUBRO CRAMER, Cypern 52  
og 53 samt JOGU 2004,  
Thy-Mors-Salling, den 11. maj

JENS GIVSKOV, Kroatien 4,  
København, den 11. maj

OLE JUUL SØRENSEN, Mali 3,  
Kronjylland, den 26. maj

PEER HENRIK LARSEN, Kroatien 1,  
Næstved og Omegn, den 8. juni

LARS OLE HØJBAK, UNMIS,  
Næstved og Omegn, den 12. juni

JØRGEN ZIMMERMANN NIELSEN, Kroatien 
4, IFOR 1, SFOR 6 og 14, KFOR 3, ISAF 6 og 
13 samt IRAK 4, Sønderjylland, den 15. juni

CARSTEN PEDERSEN, KROATIEN 1 OG 5,  
Viborg og Omegn, den 21. juni

HENRIK REINHARD HANSEN, Cypern 56, 57 
og 58, Kuwait 5 og Kroatien 3,  
København, den 28. juni

ANDERS PETER BRAAGAARD-SØRENSEN,  
Kroatien 4, Midtjylland, den 28. juni

RENÉ HØJRUP-HANSEN, Cypern 52 og 53, 
Bosnien 4 og Tuzla 3,  
Limfjorden, den 6. juli

MICHAL OLSEN, Cypern 53 og 54, Kuwait 
0 samt F-16 OEF (2003) og BAO (2004), 
København, den 8. juli

HELTON JOSEF ØSTERGAARD, Cypern 55  
og 56 samt Bosnien 4,  
Trekantområdet, den 13. juli

40 ÅR
CARSTEN ØSTBERG, SFOR 4, KFOR 1 og IRAK 
5, København, den 5. maj

TIM V. PEDERSEN, SFOR 12,  
Nordvestsjælland, den 25. juni

BJØRN KLAUSEN, ISAF 8, Fyn, den 4. juli

Har du husket Sommerstævnet i Fredericia i dagene 15. - 17. 
juni, hvor du har mulighed for gode oplevelser og hyggeligt 
samvær med andre veteraner.

HUSK Sommerstævnet
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Veteranstøttens åbne mesterskab 
i bowling blev afholdt i Odense den 
17. marts, og her var vi 10 veteraner 
og 5 pårørende, som var fordelt på 
deltagere fra Lokalforening Midt-
jylland, Veteranhjem Odense og 
VETCAMP 2017.

Vi startede med en kop kaffe og en 
hyggelig snak, hvorefter der blev 
kæmpet på bowlingbanerne. Spil-
lerne var fordelt på 6 hold, og der 
blev dystet som par og individuelt.

Se fl ere militærhistoriske rejser med danske ekspertrejseledere på 
Cultours.dk eller kontakt os på telefon 86 10 86 05

Afrejse 14.-20. maj, 2.-8. jul., 3.-9. sep., 10.-16. sep., 17.-23. sep.

BESTSELLER FOR 23. ÅR I TRÆK: 
NORMANDIET D-DAG 

PRIS

8.985,-

Rejseledere Poul Grooss, Kommandør, Niels Klingenberg Vistisen, major 
og cand. mag., Michael Jørgensen, major og master i historie, Torsten Granov, 
cand. mag og direktør for Cultours.
Du oplever alle invasionsstrandene, Omaha Beach, Utah Beach, Gold, 
Juno og Sword. Du besøger Dunkerque og Dieppe, Ste. Mère Église og 
Bayeux, står på havnen ved Arromanche med verdens største samlesæt, 
ser Den amerikanske Kirkegård, Pegasus Bridge og Broen ved Arnhem.

Bowling
AF STEEN ”FYNBO”, VETERANSTØTTENS IDRÆTSUDVALG

VINDERNE FOR PAR
1.  Jørgen Damsgård og Vagn 

Thomsen, Midtjylland, 949 kegler
2.  Bodil Hesselbjerg og Anne 

Thuesen, Midtjylland, 925 kegler

INDIVIDUELT 
blev vinderne Bodil Hesselbjerg 
med 503 kegler og Jørgen Dams-
gård med 485 kegler.

Efter bowlingen var der stegt flæsk, 
persillesovs og socialt samvær.

Tak til alle, som deltog og var med 
til at gøre det rigtig hyggeligt.

Dyb koncentration.
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BORNHOLM
BENNY ANDERSEN, AFOR 1, ISAF 1 og 
Kosovo 15

NIELS AAGE LARSEN, Cypern 5

KIM THYGESEN, KFOR 11 samt ISAF 
1 og 8

KØBENHAVN
MIKKEL STONEGAARD, UNTSO 2017-18

JESPER HELLUNG BUHL, Cypern 55 
og 56, Kroatien 4, 6 og 7 samt KFOR 
1, 2 og 11

HENRIK FABRIN, Kroatien 8

NÆSTVED OG OMEGN
N. PETER H. CHRISTENSEN, Cypern 
28, UNMIK 2002, KFOR 2007 og 
ISAF 2010

SØNDERJYLLAND
JØRGEN HOLSTENER, UNMIBH 97/98, 
UNRWA 2000, UNMIK 2000-01 og 
UNCHR 2001-02

STEFAN LILLEBÆK, Kroatien 7 og 
KFOR 1

KAJ BØNNELAND, Cypern 44

TREKANTOMRÅDET
LARS CHR. STÆHR WOLFF, IRAK 2 
og ISAF 8

NIKOLAI STEFFENAUER, IRAK 3

ØSTJYDERNE
BENT BARSØ, Gaza 7

OVE HENNING LAURSEN, Cypern 11

MIDTJYLLAND
MOGENS SCHRØDER PETERSEN, 
Cypern 12

VIBORG OG OMEGN
BENTE BROGAARD, SFOR 3

STEEN MØLLER PETERSEN, Cypern 
30, UNIFIL 5, SFOR 3 og ISAF 6 

LIMFJORDEN
OLE HENRIK NIELSEN, UNHCR (Bosni-
en 1993,1995-1996 og Rwanda 1994)

RENÉ JUUL PETERSEN, Kroatien 3 
og ISAF 10

FINN KNAK, Cypern 43 og 44

NORDSJÆLLAND
MICHAEL LORENTZEN, Cypern 29 
og 33

BO CLAUSEN, Cypern 41og 42

CHRISTIAN MARVIG JENSEN, SFOR 1 
og IFOR 1

ANDERS BANG CHRISTOFFERSEN, 
Kroatien 6, SFOR 2, IFOR 3 og 
UNMEE 1

FÆRØERNE
WILLIAM ASKHAM, Cypern 33 og 34

HANUS LAMHAUGE, SFOR 7

HEÒIN HANUSSON, KFOR 14 samt 
ISAF 5 og 11

POUL MARTIN JØRGENSEN, ISAF 8

JOHN FORNAGARD, KFOR 18 samt 
ISAF 6 og 10

DELMAR JACOBSEN, Kroatien 6

INGI JÒANNESARSON

JÒHAN HØJGAARD, ISAF 8

JÒN KLEIN OLSEN, UNCIVPOL/
Ex.Jugoslavien 1994

MC-KLUBBEN
KARSTEN SÆDERUP PEDERSEN, 
Støttemedlem

LARS BORUP-JENSEN, Kroatien 8, 
IFOR 0, KFOR 1 og IRAK 1

BJARKE LARSEN, Cypern 43 og 44 
samt IFOR 2

VELKOMMEN TIL 36  
NYE MEDLEMMER

VI MINDES
POUL FREDERIKSEN,  
Fyn, Gaza 10 og 11 
 
KAJ BØRGE PETERSEN,  
Midtsjælland, Cypern 8

JØRGEN HØJEGAARD,  
Næstved & Omegn, Cypern 35 og 36 

VERNER THORKILD KJØGE, 
Næstved & Omegn, Cypern 1

Æret være deres minde

Det er med stor sorg, jeg erfarer at min 
gode ven gennem 40 år, Verner Kjøge, 
er gået bort blot 3 uger før sin 75-års 
dag. Verner, der var medlem i Næstved 
og Omegn, aftjente sin værnepligt ved 
Gardehusarregimentet, var udsendt til 
Cypern på hold 1 og indtrådte herefter i 
Hjemmeværnet, hvor han en periode var 
delingsfører for tidligere FN-soldater. 

Mindeord
Verner var en overgang bestyrelsesmedlem 
i lokalforenening København og medvirkede 
ved Kammeratstøtteordningens oprettelse, 
hvor han de første år var leder af telefonli-
nien. De sidste mange år var han svært invali-
deret efter en ulykke, men han mistede aldrig 
sit gåpå mod og gode humør. En hjælpsom, 
højt værdsat, men hårdt plaget kammerat har 
fået fred.

 

Find  
og Vind
Veteranstøttens Årsberetning 2017 kan nu 
læses på vores hjemmesider.

Uanset, hvor et stort et værk, der udgives, 
vil der altid være mindst én fejl. Der er sik-
kert også flere, men én er indiskutabel. 

Find den og deltag i lodtrækningen om tre 
flasker vin. Der trækkes lod blandt de rig-
tige besvarelser. 

Send svaret via ”Kontakt os ”-formularen 
på Danmarks Veteraners hjemmeside se-
nest fredag den 18. maj – lige inden Pinse.
 

AF ERIK BLYME
TIDLIGERE LANDSFORMAND, OG ÆRESMEDLEM AF DANMARKS VETERANER

Æret være hans minde.
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Lokalforeningerne
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 15. 
august, hvor vi evt. laver et grill-arrangement 
ved lokalet i Ullerslev.

Sæt også kryds ved den 19. september, hvor 
der er udflugt Tirpitz-museet og evt. til Pan-
sermuseet. Der er aftenspisning på vej hjem. 
Nærmere følger.

Se hjemmesiden, og der kommer nyhedsmail 
til dem, vi har mail-adresse på. Ellers ring til 
Jørgen på 4083 7365.

Jørgen Emdal Larsen,
formand/sekretær

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
Et enkelt medlemsmøde har vi haft i Kronjyl-
land siden generalforsamlingen. Den 14. marts 
havde vi besøg af nyudnævnt veterankoordi-
nator Thit Gaarskjær, en utrolig sød og sym-
patisk ildsjæl, som selv har været udsendt til 
Afghanistan 2 gange. Hun fortalte både om sin 

Den 27. marts besøgte repræsentanter fra be-
styrelsen Eriks Qvist på 75 års fødselsdagen, 
den 30. marts var det hos feltpræst Ulla Skov 
og den 1. april hos foreningens kasserer Knud 
Veje ved hans 70 års fødselsdag. 

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Så er vi godt i gang med 2018.

Onsdag den 18. maj er der klubaften i lokalet 
på Svendborgvej 39 i Ullerslev med foredrag. 
Nærmere vil tilgå på hjemmesiden og via ny-
hedsmail.

Fredag den 15. juni kl. 19.00 fejres Valdemars-
dagen i Den Fynske Landsby, hvor vi møder op 
med et fanekommando. Danmarks Samfundet 
er arrangør. Se dagspressen og hjemmesiden.

Stiftet 3/10 1969

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

Bornholm

SIDEN SIDST
Generalforsamlingen er veloverstået, og her 
er det på sin plads at takke Lillian Riis som 
den glade giver af en fantastisk god middag – 
kalvesteg stegt som vildt. Jeg tager mig den 
frihed at tale på alles vegne og sige en stor 
tak til Lillian.

Afdelingen går så absolut ind for genbrug, da 
tidligere formand Lennarth Riis blev valgt som 
ny næstformand. Bestyrelsen benyttede mulig-
heden til at hædre tidligere formand Erik Qvist 
med Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i 
bronze. Der blev uddelt årstegn med diplom til 
René Andreassen og Børge Henningsen (10 år), 
Uffe Holm Kofod og Torben Rønne (25 år) samt 
til Bjarne Kohring (40 år). Afdelingen har også 
en 50 års jubilar, men mere om det senere på 
året. Årstegnet til René og Uffe blev afleveret 
på adressen, medens Torben og Bjarne fik de-
res overrakt den 14. marts i Veteranstuen ved 
en lille hyggelig ceremoni. 

Lilian og Lennarth Riis. Bornholm. Bjarne Kohring. Bornholm. Erik Qvist. Bornholm. Torben Rønne. Bornholm.
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Det koster 125 kr. pr. person, idet jubilarer er 
gratis. Der serveres øl/vand/vin til maden, og 
der kan suppleres op ved baren (kontanter). 
Tilmelding kan ske enten på DV Københavns 
hjemmeside eller ved mail til koebenhavn@
danmarksveteraner.dk. Har du ikke mail-
adgang, kan du tilmelde dig telefonisk til for-
manden på 20 28 66 32.

Husk at vi har åbent torsdage i lige uger for 
almindeligt kammeratligt samvær i Bunkeren 
på Kastellet i tidsrummet 19.00 – 22.00.

 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
Tirsdag 6. marts afholdt vi Drop-In aften i Fæl-
lesstuen. Der blev som sædvanligt hygget i 
stor stil og selvfølgelig fortalt de mest utro-
lige historie fra de forskellige udsendelser. Og 
der er plads til mange flere. Så spred endelig 
det glade budskab. Vi afholder nemlig en del 
Drop-In aftener i løbet af året.

Lørdag 10. marts var jeg til ERFA-møde Vest 
i Tødsø, hvor Thy-Mors-Salling var vært. Der 
var mange spændende debatter, og der kom 
et yderst interessant forslag på bordet. Her 
er tale om et nyt tiltag, som helt sikkert ikke 
er afprøvet før. Jeg vil dog holde kortene tæt 
til kroppen lidt endnu, men selvfølgelig infor-
mere, når tiden er moden. Men glæd jer! 

Derudover har bestyrelsen været samlet for 

Stiftet 21/5 1969

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

København

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 29. maj på Peacekeepers Dag har Lands-
foreningen igen brug for vores støtte for at 
kunne gennemføre deres fantastiske arrange-
ment på Kastellet. Vi har derfor brug for en 
række frivillige hjælpere, der kan løse en lang 
række af de opgaver, som får det hele til at 
løbe rundt. Vi møder ind kl. 08.00, hvor for-
eningen starter med instruktion og morgen-
mad. Vi slutter kl. ca 16.00.

Som hjælper deltager du naturligvis i recep-
tionen og grill-arrangementet. Såfremt du er 
tilmeldt via Landsforeningen mhp. at modtage 
jubilæumsmedalje, er det ikke nogen hindring, 
men oplys venligst herom ved tilmelding som 
hjælper. Tilmelding kan ske enten på DV Køben-
havns hjemmeside eller ved mail til koeben-
havn@danmarksveteraner.dk. Har du ikke maile, 
kan du tilmelde til formanden på 20 28 66 32.

GRILL, TEGN OG MEDALJER
Vi afholder grill-arrangement den 28. juni for 
medlemmer med ledsager, hvor vi samtidig 
festligholder vores jubilarer. Det starter kl. 
18.00, hvor vi fører faner frem og overrækker 
tegn og medaljer, og vi slutter kl. 22.00.

For foreningens jubilarer (10, 20, 25 og 40 år) 
overrækker vi tegn og medaljer i f.m. grill-ar-
rangementet. Der vil tilgå jubilarerne særskilt 
indbydelse.

uddannelse som sprogofficer og om alle de 
visioner, hun har på vegne af de trængende 
veteraner, som er svære at "samle op" i vort 
område. Det blev en rigtig god aften, og vi hå-
ber at se Thit til flere af vore medlemsmøder.

Den 4. april var vi vanen tro på Rindsholm Kro 
med fanen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 4. maj skal vi igen med fanen til Hvidsten 
på befrielsesaftenen.

Den 29. maj på Peacekeepers Day skal fanen 
til Holstebro.

GOD SOMMER
Efterfølgende ønsker vi Jer alle en god som-
mer og forventer, at vi til efteråret kan invi-
tere på en bustur til Tirpitz-museet i Blåvand. 
Vi påregner en tur i lighed med turen til Lan-
gelandsfortet.

Til efteråret har vi spændende personer på 
gæstelisten: Direktør Søren Fischer, Havnedi-
rektør John Morgen, tidligere borgmester og 
politimand Henning Jensen Nyhuus og mange 
flere. Vi kommer ikke til at kede os.

Alle datoer frem til næste generalforsamling 
er på vores hjemmeside. Kun mangler ved 
nogle af møderne et emne.

Med Veteranhilsen.
Knud Spangsø, formand
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Det gode skib M/S Kysten. Limfjorden.Formanden og veterankoordinator Thit Gaarskjær. 
Kronjylland.

Foredrag med Thit. Kronjylland.



at planlægge endnu flere arrangementer. Det 
er ikke alle, der er helt på plads endnu. Men vi 
kan allerede nu fortælle, at der kommer tre 
spændende foredrag efter sommerferien plus 
et spændende besøg i Yxengaard, der ligger i 
Tornby Klitplantage. Vi har et rigtigt spænden-
de arrangement i slutningen af maj måned. 
Læs mere under kommende arrangementer. 

Husk bindende tilmelding senest 4 hverdage 
før. Det gælder alle vores arrangementer på 
Aalborg Kaserner (med mindre der er anført 
specifik dato for tilmeldingsfrist). Husk også 
at have et sygesikringskort klar, som ombyt-
tes med et midlertidigt adgangskort i vagten. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Torsdag den 19. april og torsdag den 24. maj 
er der Veterancafé Nord i tidsrummet 17-20 på 
KFUM Soldaterhjem i Hvorup, Nørresundby. 

Torsdag den 3. maj er der Veterancafé Fre-
derikshavn – Danmarks Veteraner på KFUM’s 
Orlogshjem i Frederikshavn kl. 17-20. 

Tirsdag den 8. maj er der Drop-in-Aften i Fæl-
lesstuen kl. 19-22.

Søndag den 27. maj fra kl. 10.00 til solned-
gang. ”Familie sejltur på Limfjorden”, en hel-
dagssejltur, hvor vi sejler til? Ja, det vil tiden 
vise. Vi kommer vidt omkring. Vi stævner ud 
fra Strandvejen 12C (lige ved Limfjordsbroen 
på Aalborg-siden) med det gode skib M/S Ky-
sten. Turen koster kun 100 kr. pr. voksen. Børn 
under 12 år, halv pris. Og det er inkl. mad, 
kaffe m.m. Drikkevarer er dog for egen reg-
ning (kan købes ombord til fornuftige priser). 
Tilmeldingsfrist søndag 13. maj til limfjorden@

danmarksveteraner.dk. Der er 36 pladser, så 
skynd dig og meld til efter ”først til mølle- 
princippet”. Det bliver en rigtig hyggelig tur.

Med Veteranhilsen. 
Brian S. Laursen

Stiftet 24/10 1983

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

Lolland-Falster & Møn

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 9. juni arrangerer Veterancaféen i Nykø-
bing en tur til Rindsholm Kro og Mindepark. 
Det bliver med tidlig afgang, et par stop på 
turen, et besøg i kroens mindepark, frokost 
(drikkevarer for egen regning) og et par stop 
på turen hjem igen. Turen er betinget af, at 
vi får det ansøgte tilskud til turen, og at der 
er tilmeldinger nok. Tilmelding til Ib ”Myren” 
Jensen på 40 41 76 72.

BESØG VETERANCAFÉEN I NYKØBING
Der er åbent hver den første onsdag i må-
neden kl. 18.30 – nærmere oplysninger hos 
”Myren”.

DØLLEFJELDE MUSSE MARKED
De af jer, som læser Baretten på nettet, kan 
nå at besøge os på Døllefjelde Musse Marked i 
dagene den 27.- 29. april (St.Bededagsferien). 
Vi har sammen med den lokale gardehusar-
forening købt en stand på årets marked, hvor 
I finder os i gade 1 til venstre for indgangen. 
Kik forbi.

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

KLUBAFTEN HVER ANDEN UGE
Torsdag i lige uger mødes vi fortsat frem til 
sommerferien til klubaftner i Tingsted.

Per Amnitzbøl Rasmussen

SKYDNING
Vi har holdt afslutning på vores skydning 
sammen med Falsterske Fodregiments Solda-
terforening.

På billederne ses vinderne af fællesskydning. 
Fra venstre Jørgen Ibsen FAFR, Leif Jensen, 
197 points, Ole Andersen, 198 points og vin-
der af vandrepokal samt Martin Elmbæk, 196 
points.
 
Fra venstre Jørgen Ibsen FAFR, Ole Andersen 
1.953 points, Leif Jensen 1.975 points, vinder af 
Danmarks Veteraners skydning i Sakskøbing. 
Derefter Martin Elmbæk 1.954 points og sidst i 
rækken Ib Myren Jensen.

Vi afsluttede den hyggelige dag med spisning. 
Tak til Veteranstøtten for tilskud og en stor 
tak til FAFR og Sakskøbing Skytteforening for 
en god sæson

Mvh.
Ib Myren Jensen

Den afsluttende spisning. Lolland, Falster & Møn.Fra venstre Jørgen Ibsen, Ole Andersen, Leif Jensen,   
Martin Elmbæk og Ib Myren Jensen. Lolland, Falster & Møn.

Fra venstre Jørgen Ibsen, Leif Jensen, Ole Andersen 
og Martin Elmbæk. Lolland, Falster & Møn.
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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
Årets generalforsamling er vel overstået med 
deltagelse af 38 veteraner. Aftenen startede 
med, at fanerne blev ført ind, og efterfølgen-
de iagttog vi 1 minuts stilhed for at mindes de 
6 veteraner, som var gået bort i årets løb. 

UDDELING AF ÅRSTEGN OG MEDALJER
10 års tegn til Lars Nedergaard Nielsen og Sø-
ren Timmermann
20 års tegn til Arne Østergaard, Svend E. 
Frandsen, Poul Ejner Sørensen, Niels Jacob 
Nielsen og Anders Lauge Bang
25 års medalje til Flemming Jensen
50 års diplom (medalje udleveres senere) til 
Per Hjortshøj, Leif Frederiksen, Henrik Lüne-
borg-Nielsen, Tom Plauborg og Erik Bagge 
Brøndum.

GENERALFORSAMLINGEN
John Vedholm blev valgt til dirigent, og han 
ledede mødet til alles tilfredshed. Formanden 
Per Ole Overgaard aflagde årets beretning 
med afholdte og kommende aktiviteter. Han 
takkede bl.a. Leif Frederiksen, som havde 
overdraget en næsten komplet samling af “De 
Blaa Baretter/Baretten” til foreningen. 

Ligeledes takkede han Per Hjortshøj, som 
havde overdraget en større samling effekter 
og billeder, som for øjeblikket bliver opbeva-
ret på FN-Museet. 

I 2018 vil vi især have fokus på Peacekeepers 
Day på Kastellet i København den 29. maj 
og Landsforeningens 50 års jubilæum den 
26. oktober i Fredericia – hvor også 50 års 
foreningsmedaljer bliver overrakt. I 2019 fej-
rer Midtjyllands sit 50 års jubilæum den 26. 
marts. 

Kasserer Jørgen Damsgaard aflagde årets 
regnskab, som viste et overskud på ca. 5.700 
kr. Der ansøges om tilskud til en bustur til det 
nyoprettede “Tirpitz-museum” i Blåvand. Der 
var ingen “indkomne forslag”, så man fort-
satte med valg til bestyrelsen:
·  Formand Per Ole Overgaard blev genvalgt
·  Som bestyrelsesmedlem blev Leif Jensen 
genvalgt. Til gengæld ønskede Johannes 
Raben-Beck ikke genvalg, og her blev Lai 
Sørensen nyvalgt.

·  Som suppleant blev Palle Stausholm gen-
valgt. 

·  Som 2. suppleant, som var ledig fra sidste år, 
blev Lars Nedergaard Nielsen nyvalgt.

·  Som bilagskontrollanter blev Per Hjortshøj 
og Johannes Raben-Beck valgt, og som sup-
pleanter til dette hverv valgtes Henrik Lüne-
borg-Nielsen og Mogens Randa.

·  Til Repræsentantskabsmødet blev Lai Søren-
sen valgt med Lars Nedergaard Nielsen som 
suppleant.

·  Fanebærere og fanevagter var genvalg til 
Jens Hou, Niels Ole Piil, Leif Jensen og Palle 
Stausholm.

Efter enkelte spørgsmål og meddelelser un-
der eventuelt blev generalforsamlingen af-
sluttet med, at fanerne blev ført ud.

Ved bestyrelsesmødet den 26. februar gen-

nemførtes en kort introduktion af hvert be-
styrelsesmedlem af hensyn til nyvalgte. Som 
introduktion til bestyrelsesarbejdet blev det 
besluttet, at Lars deltager i ERFA – Vest møde 
på Mors, og Lai deltager i Veteranforum Nord-
Midtjylland seminar Thy – Veteraner, Vestervig.

BOWLING
Den 3. marts hyggebowlede vi i Odder Bow-
lingCenter med 16 deltagere. Vi havde en hyg-
gelig dag med bowling og efterfølgende mid-
dag, afsluttet af med en kop kaffe. 
Resultaterne blev: 
Damer: Nr. 1 Ilse Bæk, 265 kegler, nr. 2 Anne 
Thuesen, 256 kegler og nr. 3 Bodil Hesselbjerg, 
252 kegler. 
Herrer: Nr. 1 Hugo Bæk, 358 kegler, nr. 2 Ver-
ner Hansen, 308 kegler og nr. 3 Richard Hes-
selbjerg, 301 kegler. 

Den 24. marts blev resultaterne
Damer: Nr. 1 Inga Hansen, 260 kegler, nr. 2 Ilse 
Bæk, 241 og nr. 3 Anne Thuesen, 222. 
Herrer: Nr. 1 Richard Hesselbjerg, 353 kegler, 
nr. 2 Jørgen Damsgård, 336 og nr. 3 Verner 
Hansen, 320. 

Den 17. marts deltog vi ved bowlingmesterska-
berne i Odense. Se resultaterne på side 35.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Lørdag den 21. april er der bowling kl. 11.00 
(mødetid kl. 10.30). Sted ukendt. Nye spillere 
er meget velkomne. Kontakt Hugo Bæk på 
hugoilse@saxild.dk eller mobil 26 87 02 11.

Fredag den 4. maj markeres Danmarks Befri-
else med faneborg og kranselægning på Skæ-
ring Hede kl. 19.00. Alle er velkomne.

Tirsdag den 29. maj, hvor Peacekeepers Day 
afholdes 2 steder, på Kastellet i København 
med stor parade og efterfølgende reception 
samt i Holstebro i lidt mindre målestok. På 
Kastellet arrangeres uddeling af 25 og 50 års 
mindemedaljer.

Fredag den 15. juni på Valdemarsdag er der 
faneoptog til Aarhus Domkirke og derefter til 
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Aarhus Rådhus til uddeling af nye faner.

Nærmere oplysninger om de enkelte arrange-
menter fremgår af hjemmesiden midtjylland.
danmarksveteraner.dk eller vores Facebook 
side Danmarks Veteraner – Midtjylland.

Med veteranhilsen. 
Palle Stausholm

Stiftet 24/10 1981

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

Midtsjælland

SIDEN SIDST
Ved H.K.H. Prins Henriks bisættelse fra Chri-
stiansborg Slotskirke deltog foreningens fane 
ved Flemming Jepsen og Kjeld Jensen sam-
men med 18 andre veteraner fra 7 veteranfor-
eninger og de 2 landsdelsfaner. Der deltog i 
alt ca. 120 faner fra forskellige foreninger. Det 
var en stor oplevelse, men meget koldt. 

Den 22. februar fik 17 fremmødte medlemmer 
fornøjelsen af at lytte til et godt foredrag af 
Joop Vos, der er født 1936 i Amsterdam af jø-
diske forældre. Han fortalte, hvilke oplevelser 
familien havde under krigen, deres tilfangeta-
gelse af tyskerne, deportationen til Tyskland, 
deres befrielse i 1945 samt hans oplevelser i 
Danmark som ”Hollænderdreng” i 1945. Joop 
Vos blev senere forretningsindehaver i Køge.

Ved den årlige generalforsamling deltog 22 
medlemmer. Formanden fremhævede i sin 
beretning de 3 gode foredrag, vi havde haft i 
årets løb, samt vor deltagelse ved forestilling-
en ”Cellen” på Gl. Sonnerupgaard. Han frem-
hævede også den fine tilslutning (17 skytter) 
til vore 4 skydninger og ønskede, at vi fort-
sætter igen til næste vinter. Niels takkede de 
8 medlemmer med fane, der havde deltaget 
ved Kajs bisættelse.

Alle, der havde gjort en indsats i foreningen, 
og ikke mindst de veteraner, der trofast mø-

der op, når der bliver kaldt til samling, fik en 
tak. Spjæt gik af som fanevagt og fik tak for 
indsatsen. Han erstattes af Kjeld Ole Jensen.

Formanden skulle have haft fornøjelsen af 
at overrække fire 10-års nåle, tre 20-års nåle, 
fem 25-års medaljer og én 40-års medalje, 
men det blev kun til en 10-års nål til Tommy 
N. Andersen og en 20-års nål til Niels T. H. 
Bannergaard. Kasserens regnskab blev god-
kendt, og alle valg var genvalg.

Vi byder Ove Kjærstain Nielsen, Gaza 11 & 12 og 
John Johnsen, SFOR 3 og KFOR 1 velkommen 
som nye medlemmer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 26. april er der medlemsaften.

Torsdag den 31. maj holder vi den sidste med-
lemsaften inden sommeren.

Alle aktiviteter starter kl. 19.00 i Borup Kultur-
hus, Møllevej 2 i Borup. 

MINDEORD
Kaj Børge Petersen, Cypern 8,  

født 14. februar 1945 i Sdr. Bindslev  
døde den 10. marts i Ølby, Køge.  
Kaj nåede at være medlem af  

vor forening i 5 år.

Æret være Kaj´s minde.

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

SIDEN SIDST 
Der var Veteranaften den 8. marts med sæd-
vanligt hyggeligt samvær.

Torsdag den 15. marts deltog vi i åbningen af 
en ny veterancafé i Frederiksværk. Se omtalen 
på side 29.

Tirsdag den 4. april deltog vi med faner på Ka-
stellet i anledning af NATO-dagen.

Lørdag den 7. april havde vi den årlige forårs-
fest i Jægersprislejren.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Lørdag den 14. april gennemføres Fugleskyd-
ningen, som er én af vore tilbagevendende 
traditioner, og sædvanen tro foregår det i 
Sigerslevøster Forsamlingshus. Der bliver 
serveret sild, skipperlabskovs, 1 øl og 1 snaps 
for kun 100 kr. Tilmelding senest søndag den 1. 
april kl. 21.00 på hjemmesiden nordsjaelland.
danmarksveteraner.dk/wordpress 

Tirsdag den 18. april er der Veteranaften fra 
19.00 til ca. 21.00 i Jægersprislejren. Kom og 
få en snak med en veteran.

Onsdag den 19. april og torsdag den 17. maj 
kl. 13.45 er der bowling i Frederikssund Center 
Bowl, Kocksvej 23 i Frederikssund. Tilmelding 
til Ole Boye på 30 13 67 00 eller på hjemme-
siden.

Lørdag den 5. maj fylder Frederikssund Mari-
neforening 100 år med følgende program: 
Kl. 10.00 Kranselægning v/minen på Sydkajen
Kl. 10.30   March gennem byen med Søværn-

ets Tamburkorps
Kl. 11.00  Tamburkorpset musicerer på Torvet
Kl. 12.00  Festgudstjeneste i Frederikssund 

Kirke
Kl. 12.00 – 15.00 
  Jubilæumsreception på Elværket, 

hvor alle gratulanter er velkomne. 
Det gælder selvfølgelig også med-
lemmer, der vil markere dagen. Der 
er taler, præsentation af jubilæums-
skrift og traktement

Kl. 13.00:   Tamburkorpset musicerer ved Kir-
ken eller Elværket.

  Baretten  |  # 03  |  2018  |  Side 41

LOKALFORENINGERNE



Onsdag den 9. maj holder vi også veteranaf-
ten, der denne aften starter med petanque kl. 
18.00 ved Bygning 65. 

Tirsdag den 29. maj kl. 10-14 Peacekeepers 
Day i Kastellet. Se Danmarks Veteraners hjem-
meside eller Baretten 2 og 3 vedr. program mv. 
Vi deltager med faner.

Den 25. – 27. maj holder Charlie-klubben af 
1989 deres 30. træf i Bygning 65. Se mere på 
www.dancon-veteran.com eller på deres face-
book side med samme navn som klubben. 
Mere info ved at skrive til Tommy Rock på 
veterans@events.dk. Deadline for tilmelding 
til mad, overnatning og festmiddag er den 29. 
april. Man er altid velkommen til en øl eller en 
kop kaffe for at se, hvem vi er.

Med veteranhilsen. 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
200 mennesker var samlet hos STS Toyota i 
Holstebro, som havde stillet værkstedet til rå-
dighed og sponseret et foredrag med Anders 
Agger. Det blev en stor succes og en god sjat 
til Café-kassen.

Caféen har i øvrigt fået nyt navn og hedder 
nu Veteran-Café-Nordvest. Den ligger på sam-
me adresse, Gartnerivej 3 i Holstebro og har 
åbent alle onsdage i lige uger kl. 17 – 20. Der 
er ferielukket i juli måned.

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
Thor og Leif deltog med foreningsfanen ved 
H.K.H. Prins Henriks bisættelse, hvor de var en 
del af den flotte faneborg i Vindebrogade.

Den 20. marts havde vi inviteret Holbæks 
nye borgmester, Christina K. Hansen, til at 
få forevist vores lokaler og veteran-café. Det 
blev et rigtigt godt møde med en veloplagt og 
interesseret borgmester, som blev orienteret 
om Danmarks Veteraner af formanden, lokal-
foreningens start og virke af Kalle Nilausen, 
Veteran-café Holbæk af Thor Larsen og Veter-
anstøtten af Frede Jønson. Den nye borgme-
ster bekræftede, at man ville fortsætte med 
5. september-arrangementet, ligesom hun 
var meget positiv over for idéen om at lade 
skolernes ældste klasser komme på besøg i 
vores lokaler for en orientering om vores ud-
sendelse i diverse missioner.

Vi har nu inviteret Kalundborgs og Odsherreds 
borgmestre til lignende møder.

Forårets skydninger er afsluttet, og vi vil be-
nytte sommeren til at indtage en del sigte-
brød, inden efterårets skydninger starter.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
I den kommende periode har vi medlemsmø-
der den 17. april og den 15. maj på kasernen.

Besøg hos STS Toyota. Nordvest. H.K.H. Prins Henriks bisættelse. Nordvestsjælland. Besøg af Holbæks nye borgmester,  
Christina K. Hansen. Nordvestsjælland.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den opmærksomme læser har nok opdaget, at 
en del af vores aktiviteter er lagt over i ”Café-
regi”. Således kommer Jesper S. Larsen den 2. 
maj og fortæller om sit liv som ”Mælkebøtte”. 
Jesper er i øjeblikket bosiddende på KFUM’s 
Rekreationshjem.

Tirsdag den 29. maj markerer vi Peace-
keepers Dag ved at lægge en krans ved De Blå 
Baretters mindesten og mindes vore faldne 
kammerater. Det har vi gjort i 13 år, og det bli-
ver vi ved med. Selv om Danmarks Veteraners 
officielle arrangement er i København, føler 
vi, at der også er brug for et i Hovedlandet.

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

manden
Kl. 17.15:  Rykker vi ind i Laden, hvor der ser-

veres kaffe og et beskedent trakte-
ment

Ca. 18.00:  Foredrag ved chefsergent Jørgen 
Hygum Valsted

Ca. 19.00:  Arrangementet slutter. 

Årets tema er "Hvad laver Beredskabsstyrelse 
Midtjylland". Pris: 30 kr. Øl og vand kan købes 
til en flad 10´er. Sted: Hjørnet af Brogårdsvej/
Sønderbrogade i Holstebro (mellem Kvickly og 
Museet). Påklædning: Fri med ordner anlagt. 
Ledsagere er meget velkomne. Ingen tilmel-
ding. Husk Veterankortet.

Valdemarsdag den 15. juni kl. 16.15 fra Politi-
torvet i Holstebro.

Med venlig hilsen.
Klaus Warming
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I weekenden den 21.-22. april deltager vi i 
Landsforeningens Repræsentantskabsmøde 
på Flyvestation Karup. Det bliver spændende 
at se, om vi hjemtager skydepokalen for 3. 
gang i træk. Formanden deltager sammen 
med Nils Ulrik Bagge og Søren Juel.

Husk Peacekeepers Day på Kastellet den 29. 
maj.

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 2. marts blev der afholdt generalforsam-
ling i lokalerne på Marvede gl. Skole. Der var 
en del afbud grundet det begyndende forår 
med snevejr. Der var dog kommet 35 medlem-
mer. Generalforsamlingen blev afholdt i god 
ro og orden, styret af dirigenten Bo Leimand. 
Vi startede med at mindes de medlemmer, 
som var gået bort i årets løb, med et ”Æret 
være deres minde”. Formanden gennemgik 
årets aktiviteter, og det blev til en del. Kas-
sereren gennemgik regnskabet, der blev god-
kendt med applaus. 

Derefter kom turen til indkomne forslag, hvor 
der var 2 forslag. Ét fra bestyrelsen omkring 
de reviderede vedtægter og et fra Henrik Tie-
de angående navneændring på lokalforening-
en. Dette gik ud på, at foreningen skulle tage 

navneændring til Danmarks Veteraner, Syd- 
og Sydvestsjælland. Bestyrelsens forslag var 
at bibeholde navnet De Blå Baretter, Næstved 
& Omegn med tilføjelsen Forening under Dan-
marks Veteraner. Man behandlede først nav-
neændring, hvor Henrik Tiedes forslag blev 
forkastet med 2 stemmer for og 33 imod. Der-
efter blev vedtægterne gennemgået, og de 
blev vedtaget med 33 stemmer for og 2 imod. 

Valg til bestyrelsen blev genvalg, bortset fra 
Erling Pedersen, som ikke ønskede genvalg, 
og her blev suppleanten ”Lauge” indvalgt 
i stedet. Erling Pedersen blev valgt til sup-
pleant. Som fanevagt blev valgt Thomas Fu-
rustubbe. 

Efter generalforsamlingen var der spisning 
og hyggeligt samvær. Referatet fra general-
forsamlingen kan læses på foreningens hjem-
meside.

Onsdag den 4. april havde vi forenings-/
veteranaften/NATO-dag på Marvede Gamle 
Skole.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 20. - 21. april er der Repræsentantskabs-
møde i Karup.

Onsdag den 2. maj fra 19.00 til 22.00 er der 
igen forenings-/veteranaften på Marvede 
Gamle Skole.

Fredag den 4. maj i tidsrummet 19.00-22.00 
holdes Mindehøjtidelighed Svinø Kirke.

Lørdag den 26. maj fra 09.00 til 16.00 er der 
Åbent hus ved GHRVPK i Fredsskovsanlægget.

Tirsdag den 29. maj fejres Peacekeepers Day 
på Kastellet i København. 

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
Generalforsamling
1.  Valg af dirigent: Tage Buch 
2.  Formandens beretning: Godkendt 
3.  Regnskab: Godkendt 
4.  Indkomne forslag: Ingen 
5.  Valg af formand: Brian Ethelberg
6.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Finn 

Falck (genvalg) og Bent C. Jensen. Vel-
kommen til Bent, og vi takker Henrik Jep-
sen for hans tid og arbejde i bestyrelsen

7.   Valg af 2 revisorer: Tage Buch og Karsten 
Jensen (genvalg) 

8.   Valg af repræsentanter: Bestyrelsen
9.   Eventuelt. Kort orientering om Royal Run 

og løbeklubben.

Ét af vores medlemmer, Gunnar Dinesen, 
havde 50-års jubilæum. I løbet af hans med-
lemskab har han været med til at starte lo-
kalforeningen og været i bestyrelsen i en lang 
årrække, og han stiller stadig trofast op, når 
der er behov for hans støtte.

Der var der en 40-års jubilar, Flemming Peder-
sen, Smiley, som også er én af de aktive, når 
behovet opstår. En stor tak herfra for deres 
mangeårige indsats. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 4. maj. Danmarks Befrielse, hvor De 
Danske Forsvarsbødre for Esbjerg og Omegn 
håber at se jer til mindeaften i Gravlunden, 
Gravlundvej i Esbjerg V. med fanerne kl. 1845. 

Den 21. maj (2. Pinsedag). Ved Royal Run Es-
bjerg i anledning af Kronprinsens 50-års fød-

Fra generalforsamlingen. Næstved og Omegn.Fra generalforsamlingen. Næstved og Omegn.
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morgenbrød, som indtages på turen. Senere 
vil der blive serveret sandwichs. Drikkevarer 
kan købes i bussen. Dagen afsluttes med mid-
dag på Hodde Kro og vil være af en kaliber, 
som alle kan lide.

Egenbetaling for turen 100 kr. pr voksen. Børn 
til og med 14 år gratis. Vi har tilrettelagt da-
gen, så der er oplevelser for den ældre og 
yngre Veteran samt oplevelsen med brand-
biler, som springer børnene i øjnene. Vores 
vision er at skabe sammenhold, samarbejde, 
samles om aktiviteter, videndeling samt støtte 
til Veteraner og veteranfamilier imellem.

Tilmelding og betaling til Birthe og Orla. Ring 
på 26607050 eller mail orla.birthe@gmail.com
Seneste tilmelding er den 1.august.

Med venlig hilsen
Danmarks Veteraner, Trekantområdet.
Aktivitetsudvalget

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

Det er så koldt udenfor, at det kniber at holde 
tangenterne på PC´en frostfrie. Jeg glæder 
mig til, at når dette nummer af Baretten ud-
kommer, så medfølger der lidt varme til os.

SIDEN SIDST
Generalforsamlingen er vel overstået. Besty-
relsen fortsætter uden ændringer. Der var 
ikke kommet nogle forslag, hverken til ved-
tægterne eller bestyrelsen, så det hele var 

hurtigt overstået. Vi fik et rigtig godt stykke 
landgangsbrød, som vi desværre ikke kunne 
uddele til alle vore medlemmer, for I glemte 
jo at komme. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 4. maj mødes vi i Frøslevlejren, hvor vi 
deltager i festligholdelse af Befrielsen. Vi ta-
ger blomster og fane med, og hvis man har 
lyst til at deltage ved kaffebordet, kan du hen-
vende dig Kaj Jensen, som er der med fanen. 

Den 17. maj afholder vi vort sidste torsdags-
møde inden sommerferien. Vi er fortsat i 
Frivillighedens Hus på Perlegade 50 i Sønder-
borg, og vi tager et par film med – denne gang 
nogle lysbilleder fra El Jamus-lejren på hold 12 
og 13 og måske også en lille hilsen fra Cypern. 
Som sædvanlig har vi kaffe på kanden.

Vi vil gerne gøre opmærksom på Tattooet ved 
ringridningen i Aabenraa i weekenden 1. og 2. 
juli. Jeg kender ikke tidspunktet for selve tat-
tooet, så hold øje med de lokale nyheder.

Dancontræffet, som er en rigtig god tradition 
her i Sønderjylland, er et arrangement, der er 
værd at besøge. Tag telt og godt humør med, 

selsdag kan du være med til at omdanne ga-
derne til en stor løbefest. Vi vil prøve at stille 
et hold. Vi mødes ved 4. maj Kollegiet kl. 10.30. 
Tilmelding til løbet kan foretages hos Michael 
på leuenhagen@gmail.com eller via sms til 
23363111. Kom glad og frisk. Se facebook.com/ 
danmarks veteraner sydvestjylland, facebook.
com/veteraner i løb. 

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

Den 24. juni: Åben Hede i Oksbøl.

Den 5. juli kl. 13.00 – 17.00. Hjemmeværnssko-
len i Nymindegab. 
 

Stiftet 12/9 1969

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

Trekantområdet

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 18. august er der sommerudflugt for Ve-
teraner med pårørende. Bussen kører fra Ryes 
Kaserne kl. 09.00, og vi forventer at være 
hjemme igen kl. ca. 20.00.

Turen går til Tirpitz-stillingen i Oksbøl og til 
pansermuseet i Oksbøl, der har ekstra åb-
ningstid med guidet rundvisning, hvor vi får 
vist alle de kampvogne, der har været i aktiv 
tjeneste i Forsvaret, samt museet med brand-
biler.

Alle bedes selv medbringe kaffe/the. Dan-
marks Veteraner, Trekantområdet sørger for 
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så skal du nok få det sjovt sammen med de 
gamle Cypern- og Gaza-drenge og veteraner 
fra mange andre steder, hvor vi har været 
rundt om i verden. Træffet foregår ved Op-
levelsescenteret Stevninghus, Holmvej 9 i 
Aabenraa i weekenden den 6.-8. juli. Tilmel-
ding: Se Cyperntræf på Google.

Husk også, at vi skal mødes på Rådhuspladsen 
i Sønderborg på Flagdagen den 5. september. 
Mere herom senere.

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
Generalforsamlingen foregik i god ro og or-
den. Der var nogle få udskiftninger og føl-
gende har påtaget sig opgaver:
Formand: Maria Agerholm Thomsen
Næstformand: Niels Klingenberg Vistisen
Kasserer: Jørgen Staal Erichsen
Webmaster: Christian Andersen

Menigt medlem: Peter Therkildsen
Suppleant, fanekoordinator og FN-fane: Jør-
gen Lindor-Holm
Suppleant og NATO-fane: Poul V. Larsen
Forenings-fane: Poul Erik Farsinsen.

Vi har i bestyrelsen lavet et årshjul, så vores 
medlemmer allerede nu kan sætte kryds i 
kalenderen. Hvis der er ønsker fra medlem-
merne om at lave yderligere arrangementer, 
kan det sagtens lade sig gøre. 

Vi vil i bestyrelsen bruge det kommende år på 
at udvikle den nye profil for foreningen, så vi 
kan skabe de bedste rammer for veteraner i 
Thy, Mors og på Salling. Har man ønsker eller 
forslag så kontakt gerne bestyrelsen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi opfordrer alle til at deltage i veterancaféer-
nes arrangementer.
Skive: veterancafe.dk (onsdage i ulige uger)
Nykøbing: Veterancafé Mors på Facebook 
(mødes hver 3. torsdag, næste gang 5. april)
Vestervig: Thy veteraner på Facebook (mødes 
onsdage i ulige uger).

Repræsentantskabsmøde den 20.-21. april på 
Flyvestation Karup. Se yderligere information 
i Baretten – vi sender 3 repræsentanter.

Peacekeepers Day den 29. maj kl. 17.00 i Hol-
stebro.

FN-Camping den 9.-13. juni. Limfjord Camping 
for alle medlemmer af TMS. For yderligere info 
kontakt Christian Andersen.

Sommerstævne den 15.-17. juni i Fredericia.

 
Den 4. august tager vi på heldagsudflugt til 
Bunkermuseet i Hanstholm med rundvisning, 
og stjerneskud på Det gl. Røgeri. Info tilgår.

Læs om arrangementer senere på året på vo-
res hjemmeside.

Vel mødt derude.

Maria Agerholm Thomsen, formand

 
Stiftet 15/12 1969

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

Viborg & Omegn

SIDEN SIDST
Danmarks Veteraner, Viborg & Omegn, deltog i 
mindehøjtideligheden i Viborg Domkirke i for-
bindelse med H. K. H. Prins Henriks bisættelse. 
Der var faner fra flere andre soldaterforening-
er og fra Hjemmeværnet, og flere hundrede 
Viborgensere var mødt op i Domkirken for at 
vise Prinsen den sidste ære. Under ceremo-
nien blev nogle af Prinsens digte læst op både 
på dansk og fransk, og Prinsens Musikkorps 
spillede bl.a. Prins Henriks Honnørmarch. Ved 
alteret stod kunstneren Vilmantas portræt af 
Prins Henrik, omgivet af otte faner.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 17. april kl. 19.00 er der bowling 
med spisning i Bowl`n`fun Viborg. Bemærk 
ændret spillested, da Tinghallen ombygges, 
og der er lukket i Viborg Bowling Center. Mød 
op i god tid. Efter 1 times bowling er der buffet 
i The Grill. Det er ikke en betingelse, at man 
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Fra generalforsamlingen. Thy, Mors & Salling.

Lokalet er klargjort med genbrugsmøbler.  
Thy, Mors & Salling.

Vilmantas portræt af H. K. H. Prins Henrik. 
Viborg & Omegn.

Leif Jakobsen og Eigil D. Andersen fører fanen ud af 
Domkirken. Viborg & Omegn.



bowler for at være med disse aftner. Prisen er 
250 kr., hvis man bowler, og 200 kr. hvis man 
ikke bowler. Tilmelding til Anders Nielsen på 
6177 4074 eller til Ingerlise Klaris på 2149 0055 
senest den 8. april.

Fredag den 4. maj afholder DBF en mindehøj-
tidelighed ved Mindestenen ”Freden-Glæden-
Sorgen” på Domkirkepladsen med følgende 
program:
19.15  møder deltagende faner og stiller op. Ko-

ordineres af DFB Fanevagt
19.30  byder formanden (eller stedfortræder) 

for DFB velkommen til de fremmødte
19.32  synger vi ”I natten klam og kold”
19.35  introducerer formanden for DFB årets 

taler
19.37  årets tale
19.48  årets taler og DFB formand lægger blom-

ster eller krans. 1 minuts stilhed
19.50  synger vi ”En lærke letted”
19.55  DFB indbyder til kammeratligt samvær 

i ”Paradiset” på Kasernen enten umid-
delbart efter arrangementet eller se-
nere – efter en evt. Mindegudstjeneste i 
Domkirken.

Tirsdag den 8. maj kl. 19.00 er der Kammerat-
skabsaften med besøg ved ESK 723 i Karup, 
hvor vi ser den nye Seahawk helikopter. Man 
henvender sig i Hovedvagten og siger, man 
skal på besøg med Danmarks Veteraner og 
bliver anvist en P-plads, hvorfra vi kører i bus 
til ESK 723. Der er plads til 45 gæster. Tilmel-
ding til Erik Klausen på erk@webspeed.dk el-
ler på tlf. 23249295/86625828 senest tirsdag 
den 1. maj.

Tirsdag den 29. maj fejres Peacekeepers Day 

kl. 17.00 i Holstebro. Se programmet for afte-
nen under Nordvest.

Lørdag den 2. juni tager vi på udflugt til Tir-
pitz-bunkeren, Mindesmærket i Oksbøllejren 
og Blåvand.

Fredag den 15. juni: Valdemarsdag.

På bestyrelsens vegne. Ingerlise
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Østjyderne

SIDEN SIDST
Som et lille plaster på såret med gentagne af-
lysninger den 2. lørdag i måneden fik vi lov at 
bruge caféen til Åbent Hus-arrangement den 15. 
marts. Det blev en god aften for de fremmødte. 
Søren havde sørget for franskbrød og wiener-
brød, og det hyggede vi os med over en god 
snak. Der blev talt meget om nye lokaler til ca-
féen, og Viggo og Søren har allerede set på nye 
muligheder. Vi håber på et godt resultat, for in-
gen kan være tjent med så mange aflysninger. 

Vi har gennemført bowling i bowlingcente-
ret på Strandkærvej i Horsens, hvor der blev 
kæmpet med de store kugler og kegler i en 
time. Det endte med, at Erik V. vandt hos her-
rerne med 383 points og Lene hos damerne 
med 323 points. Derefter var der dejlig buffet 
hos naboen med alt, hvad man kunne få ned af 
de gode sager. Til slut is og kaffe og uddeling 
af præmier til de heldige (og dygtige) vindere. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 4. maj: Traditionen tro mødes vi kl. 18.45 
ved Klosterkirken i Horsens med faner. Så 
bliver der lagt kranse eller blomster, og vi 
afsynger” Altid frejdig”. Derefter går vi til 
monumentet på havnen, hvor hele seancen 
gentages. Herefter er der kaffe og samvær på 
Marinestuen. 

Husk sommerstævnet den 15-17. juni. Tilmel-
ding til Mads Tonsgaard senest den 18. maj.

VÆRD AT VIDE
Hold øje med indkommende mails og med 
hjemmesiden. Hvis du ikke modtager mails fra 
os, er det nok fordi vi ikke har din mail adres-
se, 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. 

Veterancaféen har åbent hver torsdag fra 
13.00 til 16.00.

Klubmøderne den 2. lørdag i måneden i Vete-
ran Caféen, Allé gade 16 i Horsens er desværre 
aflyst indtil videre. Det er beklageligt, men vi 
forsøger med nogle klubaftener i stedet. 

På bestyrelsens vegne.  Hans O. og Erik V. 
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FN Museet i Frøslevlejren

ÅRETS KUSTODE
Årets kustode er Vagn Risager, Bornholm. 
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Vagn er udpeget på baggrund i sit altid gode 
kustodearbejde, sit arbejde på veteranområ-
det og ikke mindst for sit store engagement 
og arbejde for FN Museet på Folkemødet de 
seneste tre år.

GENERALFORSAMLING
Omkring 65 glade støttemedlemmer var mødt 
op til årets generalforsamling, som blev afvik-
let i god ro og orden. Alle valgene var genvalg, 
og den åbne suppleantplads fik bestyrelsen 
lov at disponere over ved at kunne knytte en 
ressourceperson til bestyrelsens arbejde. Vi 
har allerede fået henvendelse fra pensioneret 
major Niels Andersen, Christiansfeld, der har 
baggrund i Cypern, Bosnien, Kirgisistan og 
Afghanistan, og som har både lyst og tid til 
arbejdet.

STORE VETERANER, 
STORE PARADEJAKKER
Længe efterspurgt har vi nu endelig fundet 
paradejakker i store størrelser. 4XL, 5XL og 
6XL kommer nu på lager og kan bestilles med 
broderet logo. Forskellen på de nuværende 
jakker og disse nye er, at den nye har en eks-
tra lomme, som ikke sidder i vejen for hverken 
broderiet eller medaljerne.

NY MINDEMEDALJE
Som omtalt andetsteds i Baretten er der en ny 
mindemedalje (25 og 50-års medalje) på vej. 
Den skal dække de såkaldte ”Små Missioner”, 
så de kan anerkendes på lige vilkår med de 

SÆRLIGE AKTIVITETER
14. april DSL Landsrådsmøde

20. april Hovedbestyrelsesmøde, Karup

20. – 21. april Repræsentantskabsmøde, Karup 

28. maj Hovedbestyrelsesmøde, Kastellet

29. maj Peacekeeepers Dag

14. juni Hærløbet, Frederiksberg Slot

15. – 17. juni Sommerstævne i Fredericia

5. september Flagdag

24. oktober FN-dagen 

26. oktober Danmarks Veteraners 50-års jubilæum, Fredericia 

store missioner. Læs mere på side 7. 

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

Per Amnitzbøl Rasmussen
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Værnspræsterne  

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Det årlige Værnspræstetræf afvikles i år på 
Flådestation Frederikshavn den 16. – 17. maj 
med følgende program:

ONSDAG DEN 16. MAJ
14.00 – 15.00 Ankomst, Mødested Cafeteriet 
15.00 – 16.30  Briefing om Søværnet i dag og 

om Flådestationen og tilslut-
tede enheder

16.30 – 17.30  Skibsbesøg 
17.30 – 18.00 Anvisning af lukaf
18.00 – Middag og samvær i cafeteriet. 

TORSDAG DEN 17. MAJ
07.30 – 08.30 Morgenmad i Cafeteriet
08.45 – 09.00  Transport til Søværnets Skole 

på Bangsbostrand
09.00 – 10.30  Briefing om Søværnets Skole og 

rundvisning på skolen ved NK, 
OK Lars Munch Frederiksen

10.45 – 11.45  Briefing om undervisning i 
gejstlig tjeneste og etik på Sø-
værnets Skole ved OPR Peter 
Jessen

12.00 -  Frokost Cafeteriet (Flådestatio-
nen). 

Alle opfordres til at deltage i dette spænden-
de arrangement med det gode kammeratskab.
Prisen for deltagelse (ndkvartering og mid-
dag) er 220 kr. Tilmelding senest den 1. maj til 
Vilhelm Værge på vv@vaerge.com.

Generalforsamligen afvikles i år onsdag den 
15. august. Nærmere oplysninger senere. Ind-
bydelse sendes direkte til alle medlemmer.

Venlig hilsen,
Vilhelm Værge, formand

Formand: Ottar i Funningsstovu

Færøernes Veteraner

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

Danmarks Veteraners  
Motorcykel Klub
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DANMARKS VETERANER
Ændringer vedr. abonnement:
Kontakt Mads Tonsgaard
Faarupparken 1 
7900 Nykøbing Mors 
Mobil: 31 11 17 89
kartotek@danmarksveteraner.dk

UDGAVE DEADLINE PÅ HJEMMESIDEN OMDELING

4 15.06.18 22.06.18 uge 28

5 07.09.18 14.09.18 uge 40

6 09.11.18 16.11.18 uge 49
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Ved en række koncerter hen over efteråret 
hylder Europas bedste Guns N’ Roses kopi-
band de soldater, der har været udsendt i 
Danmarks tjeneste. Turnéen rammer hele 
landet, og alt overskud tilfalder Danmarks 
Veteraner.

UTRADITIONELT SAMARBEJDE
Sweet Child O’ Mine, Paradise City, Knocking 
on Heavens Door og mange flere gigantiske 
rockhits er på repertoiret, når Guns N’ Roses-
Jam i samarbejde Danmarks Veteraner hen 
over efteråret lægger spillesteder over hele 
landet ned. 

Det utraditionelle samarbejde har til formål 
at skabe opmærksomhed omkring tidligere 
udsendte danske soldater, og alt overskud 
fra turnéen doneres til veteranforeningen 
Danmarks Veteraner. 

”Vi har brug for flere midler i arbejdet med 
de af vores veteraner, der har brug for sær-
lig hjælp, og denne koncert-turné er derfor 
meget interessant for os. Vi er sikre på, at 
vi sammen med Guns N’ Roses-Jam kan få 
skabt en række vellykkede arrangementer 

til glæde og gavn for spillesteder, musikere, 
koncertgængere og ikke mindst veteraner og 
deres pårørende”, siger Niels Hartvig Ander-
sen, landsformand for Danmarks Veteraner. 

KONCERTER I HELE LANDET 
Koncertturnéen får seks stop i Jylland og tre 
på Sjælland, så der skulle være god mulighed 
for, at alle kan finde en koncert tæt på – og 
støtte den gode sag. Kopibandet er blevet 
kaldt Europas bedste af sin slags og har 
tidligere slået sine folder på bl.a. festivaler i 
Nibe, Skive, Esbjerg og på Langeland. 

 ”Guns N’ Roses laver potent rockmusik med 
noget på hjerte. Axel Rose er kendt for både 
aggressive og antiautoritære udfald mod 
ledere og politikere samt pompøse ballader, 
hvor de store følelser får frit løb. Det er mu-
sik, man både kan kæmpe, feste og græde til. 
Derfor synes vi, at musikken passer godt ind 
i denne sammenhæng”, siger Peter Rosens-
teen, der agerer den iltre, rødhårede frontfi-
gur i Guns N’ Roses-Jam. 

Billetter til de ni koncerter sættes i salg i 
april via spillestedernes hjemmesider. 

Pistoler og roser til Danmarks Veteraner 
GUNS N’ ROSES-JAM  
TURNÉ 2018  
FOR DANMARKS VETERANER

7. september: Beta, København 
 // Billetter: amagerbio.dk

8. september: Maskinhallen, Frederikshavn  
// Billetter: www.arenanord.dk

22. september: Radar, Aarhus  
// Billetter: radarlive.dk

29. september: Black Box, Holstebro  
// Billetter: www.musikteatret.dk

5. oktober: Skive Theater, Skive  
// Billetter: skivetheater.dk

12. oktober: Mantziusgården, Birkerød  
// Billetter: mantzius.rudersdal.dk

19. oktober: Sønderborghus, Sønderborg  
// Billetter: www.sonderborghus.dk

20. oktober: Ringsted Kongrescenter,  
 // Billetter: www.ringstedkongrescenter.dk

26. oktober: Tøjhuset, Fredericia  
// Billetter: www.tojhuset.dk

FOR YDERLIGERE KOMMENTARER
Peter Rosensteen, Guns N’ Roses-Jam,  
Tlf. 22 98 99 54

Niels Hartvig Andersen, D 
anmarks Veteraner, Tlf. 61 31 10 98 


