Er du Veteran?
Respekt - Anerkendelse
- Sammenhold

VETERANER
støtter
VETERANER

DANMARKS VETERANER

Velkommen

Niels Hartvig Andersen
Landsformand Danmarks
Veteraner
– din veteranorganisation

Er du til aktiviteter og kammeratligt fællesskab, så kan
du få dem prøvet i vores organisation, hvor vi byder på
missionsture, aktiviteter med udfordringer, klubaftner,
marcher, bowling og meget mere. Har du overskud til at
hjælpe andre veteraner, så er Veteranstøtten lige stedet
for dig.
Vi er talerøret for vores veteraner, og værner om
anerkendelsen og respekten for dem, gennem parader og
markering af mærkedage. Alt dette kan du læse meget
mere om i vores blad Baretten eller på vores hjemmeside
www.danmarksveteraner.dk på gensyn.

Vision: ”Danmarks Veteraner vil være den førende,
frivillige veteranorganisation, der er kendt og anerkendt i
Danmark og i udlandet for sit virke om veteraners forhold.”
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Er den Blå baret for
tøsedrenge?

Når bare baretten er båret i en
international mission, så kan Danmarks
Veteraner være et godt sted at parkere
sine mange minder og oplevelser samt
være stedet, hvor man kan få genopfrisket de mange gode stunder med nye og
gamle venner.

Er den Sorte baret
noget særligt?

Er den Grønne baret
for skrapsakker?

Er Bøllehatten
bedre end camouflagehjelmen?

Er Kasketten en
pladespiller?

Danmarks Veteraner er meget mere
end en traditionel soldaterforening.
Vi er talerør for vores V
 ETERANER og
repræsenterer v eteranerne over for
det politiske Danmark og Forsvaret.
Vi er medlem af W
 orld Veterans
Federation, der har r ådgivende status
i FN’s S
 ikkerhedsråd. Vi er en del af
Den nordiske Veteranorganisation.
Vi er kontaktled til og for
kommunernes veterankoordinatorer.
Vi vogter veteranernes ry og indsats
rundt om i verden. Men vi er også
DIN helt a lmindelige soldaterforening,
hvor du kan genopfriske dine minder
fra din u
 dsendelse sammen med
andre veteraner!

WWW.DANMARKSVETERANER.DK

Respekt – anerkendelse
– sammenhold!
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Dine minder bliver
mere værd, hvis du har
nogen at dele dem med!

STOLTHED,
STYRKE, UDFORDRINGER
OG FÆLLESSKAB!
Danmarks Veteraner favner jer alle
– uanset farve og form!
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Alle, der har været
udsendt, kan være med.
Alle farver og former for
hovedbeklædning dur’.

Mød kammeraterne fra
dine missioner. Hjælp dem,
som har brug for det og
for dig!

Uanset om dit
mandat var fra FN,
NATO, EU, OSCE er du
velkommen i vores
Veteranorganisation!

Veteraner er en
SAMFUNDS-VÆRDI
- sammen bliver vi hørt og
får indflydelse!
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Færøerne

Som Veteran
er du en værdi for
vores samfund!

Her finder du os
- lokalforeningerne
VETERANER støtter VETERANER
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Bornholm
Limfjorden
Temabaserede
lokalforeninger:

Thy, Mors & Salling
Kronjylland
og
Nordvest Viborg
omegn

Feltpræsterne
MC uden rygmærke

Midtjylland

Nordsjælland
Sydvestjylland

Østjyderne

Nordvest
sjælland

Trekanten

Du vælger selv din lokalforening!
Du er velkommen til alle aktiviter uanset, hvor i
landet det foregår!
Hvis ikke du vælger en lokalforening, bliver du
tilknyttet den, der er tættest på din postadresse!
Den årlige parade i anledning af Peacekeepers Day
29. maj, holdes normalt på Kastellet i København.
Jubilar- og Veteranstævnet holdes på skift mellem
Slagelse og Holstebro.

Fyn
Sønderjylland

København
Midtsjælland
Klub Stevns

Næstved
og omegn
FN Museet

Lolland-Falster & Møn

Lige nu er vi 21 lokalforeninger, fordelt over
hele landet, samt et par lokalforeninger med særlig fokus og
interesser! Flere er på vej og vi vil gerne være endnu flere!

Gør ligesom over 3.200 andre
– og kom ind i kampen igen!

Bliv medlem af Danmarks Veteraner og lad os sammen dele fælles minder og
arbejde for Veteraners vilkår i samfundet – respekt og anerkendelse!
Navn:
Adresse:
Postnummer/By:

Telefonnummer:

Fødselsdato:

E-mail:

Missioner:

Veterankort nr.:

WWW.DANMARKSVETERANER.DK

Indmeldelsesåret er gratis.

Jeg fravælger BARETTEN i papirudgave (sæt X)
Blanketten sendes til: Danmarks Veteraner · Kartoteksfører Mads Tonsgaard. Faarupparken 1, 7900 Nykøbing Mors.
Du kan også tilmelde dig på www.danmarksveteraner.dk eller ringe til kartoteksføren tlf. 31 11 17 89
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DANMARKS
VETERANER
- dit mødested

VETERANER
støtter
VETERANER

Danmarks Veteraner
VETERANSTØTTEN
www.veteranstøtten.dk
Mail: formand@80608030.dk
Tlf. 80 60 80 30

FN-MUSEET
www.fnmuseet.dk
Mail: formand@fnmuseet.dk
Tlf. 74 67 68 55

Find os også på
facebook
gbgrafisk.dk

DANMARKS VETERANER
www.danmarksveteraner.dk
Mail: formand@danmarksveteraner.dk
Tlf. 61 31 10 98

