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Veteranstøtten 80 60 80 30

Veteranstøtten
Fra 1. januar 2016 skiftede Kammeratstøtteordningen (KSO) navn til Veteranstøtten,
der fortsat byder på et hav af aktiviteter,
men med mere fokus på idræt og det nye
friluftsudvalg, der giver øget mental styrke
og øget selvværd i trygge og sikre rammer.

Vores tilbud tæller alt lige fra en døgntelefonlinje over et hav af overvejende
fysiske aktiviteter til hjælp med kontakt med myndighederne. Som udgangspunkt er alle tilbuddene gratis.

Også socialudvalget med bisidderopgaverne har fået øget opmærksomhed og flere
opgaver i takt med veteranernes viden om
dets eksistens.

HVAD KAN VETERANSTØTTEN?
Vi kan genskabe de faglige og sociale fællesskaber, hvor du kan føle dig tryg og finde
ro til at komme videre i din tilværelse.

Denne særudgave gengiver en del af Veteranstøttens aktiviteter i 2016.

Gennem fællesskaber og aktiviteter med
andre veteraner kan du og din familie få
hjælp og tid til at få lagt låg på dine oplevelser, der måske har været en hæmsko for
at få familien og dagligdagen til at virke
efter din udsendelse.

FOR VETERANER OG PÅRØRENDE

Veteranstøtten udspringer af Danmarks Veteraner og er en frivillig hjælp
og støtte til alle jer, som har været udsendt og naturligvis også til jeres pårørende.
Vi henvender os til jer, som er sårbare
og har brug for hjælp, lige fra en enkelt
samtale til et nyt fællesskab i trygge
rammer. Vi henvender os også til jer,
som har ressourcer til at støtte jeres
kammerater.
Derfor arbejder vi under mottoet:
Veteraner støtter Veteraner
Formålet med Veteranstøtten er at forsøge at samle dem af jer op, der er faldet igennem det offentlige system og
forsvaret, enten fordi der ikke er nogle
egnede tilbud til jer, eller fordi I af den
ene eller anden grund har mistet tilliden til samfundets mange tilbud.
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Vi er mere end 100 veteraner – fra mange
forskellige missioner - der står på spring
for at hjælpe dig og din familie. Vi har selv
været udsendt og arbejder gratis og fuldstændigt frivilligt!
Vores tilbud omfatter bl.a. marcher, løb,
gensynstræf, døgntelefon, familielejre,
missionsture, friluftsture, sociale sammenkomster og parader.
Veteranstøtten er også for dig, som har
overskud til at være aktiv for dine kammerater. Der er altid brug for robuste veteraner.
EN SAMFUNDSVÆRDI

Når man almindeligvis taler om vores
veteraner, er det oftest de få, som er
sårbare og har behov for hjælp.

AF FORMAND
NIELS HARTVIG ANDERSEN

Landet er blevet beriget af de mange
veteraner, som er komme styrket ud
af deres udsendelse, og som er med til
at få hele samfundet til at virke – de
såkaldte robuste veteraner. De udgør
op mod 90 % af alle vores veteraner
og er en meget stor samfundsværdi for
Danmark.
Veteranstøtten har brug for jer, forsvaret har brug for jer og Danmark har
brug for jer – I er simpelthen hjørnestenen i hjælpen til vores sårbare veteraner. I ”taler samme sprog” og har
fælles oplevelser, hvilket giver tillid og
troværdighed i samtalerne. Derfor opfordrer vi jer til at blive aktive i Veteranstøtten.
Har du lyst og tid til at hjælpe dine
kammerater, kan vi blive endnu stærkere og bedre!
Find den niche, hvor du føler dig bedst
rustet og hvor du mener, at kunne gøre
en forskel!
Derfor: Kontakt Veteranstøtten. Vi svarer døgnet rundt på tlf. 80 60 80 30.
TRE GODE BUDSKABER
De tre nævnte budskaber
· For veteraner og pårørende
· Hvad kan Veteranstøtten?
· En samfundsværdi
beskriver ganske godt Veteranstøtten
ved udgangen af 2016.

WWW.80608030.DK

VETERANSTØTTEN
Veteraner støtter Veteraner

FORMAND
Niels Hartvig Andersen, Heksehøjen 19, 4700 Næstved
Tlf. 61 31 10 98, formand@80608030.dk
NÆSTFORMAND
Jan Flemming Hansen (indtil udgangen af 2016)
Tlf. 21 24 86 25, naestformand@80608030.dk
Per L. Hinrichsen (fra 1. januar 2017)
Grundtvigs Allé 32, 4760 Vordingborg.
Tlf: 21 42 52 94, naestformand@80608030.dk
KASSERER
Alex S. Andersen, tlf. 20 10 53 90, kasserer@80608030.dk
Veteranstøttens bankoplysninger:
Reg. Nr. 0040, konto nr. 348 773 5816, CVR: 29 28 79 10

NY BROCHURE OM
VETERANSTØTTEN UDE NU
(læs den på veteranstøtten.dk)

AF PREBEN SLOHT

Juletræsfest på Veterancafé Skive
Så oprandt tiden for vores første Juletræsfest. Ledelsen var meget spændt på, hvordan det ville blive modtaget.

alle gaver uddelt, og man havde hygget
sig med kaffe, småkager, juleknas og godteposer til børnene.

Vi kan kun sige, at det faldt i god jord, idet
27 havde tilmeldt sig, og der var afbud fra en
veteran og hans 2 piger pga. fødselsdag, så
det var flot. Vi mødtes kl. 17.00, og efter lidt
korte orienteringer blev der serveret gløgg
og æbleskiver, sodavand samt kaffe og the.

Efter en kort pause gik vi over til den obligatoriske dans om juletræet, og der blev
gået til sagen med humør og sang.

Vi hyggede os en lille times tid, hvorefter vi spillede banko om de mange flotte
sponsorgaver. Det blev til 5 spil med gevinst til 2 rækker og 2 plader pr. spil. Preben blev opråber, og efter en times tid var

Det var en hyggelig aften med en rigtig
god stemning, og vi ser frem til næste jul,
hvor vi forventer endnu flere deltagere, da
der bliver ved at komme nye veteraner og
pårørende til Caféen.
Læs om caféens aktiviteter og mødekalender på hjemmesiden, www.veterancafe.dk.

Caféen ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår.
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TEKST OG FOTO AF MORTEN FREDSLUND

Veteraner fik sportslig
kickstart på Lanzarote
En hektisk uge med sportsaktiviteter og kammeratligt
samvær blev en kickstart for
mange af de 12 veteraner,
der deltog i Kammeratstøtteordningens Vetcamp 2015
på Club La Santa.
”Det har været en fantastisk uge med rigtig
mange gode oplevelser, hvor jeg har fået
prøvet sportsgrene af, som jeg normalt er
gået udenom eller ikke kendte til i forvejen.
Blandt andet har fitness aldrig tiltalt mig,
men efter lektionen med instruktør under
Vetcampen har jeg besluttet, at det vil jeg
dyrke mere af, når jeg kommer hjem,” siger
Thomas Bjerre Olesen.

jeg læste om Vetcamp, så jeg muligheden
for at komme i gang igen,” siger Henning.
Som en del af Team Veteran har han tidligere gennemført Washington Marathon i
2014 og 2015. Men på grund af en ændring
af hans medicin stoppede han tidligere i år
helt med at dyrke idræt.
”De faste rutiner med fælles gymnastik og
løbetur hver morgen under Vetcampen har
været en stor hjælp til at komme i gang.
Jeg vil jeg indføre en ny rutine og tage en
tur i svømmehallen, når jeg har sat min
kone af på jobbet,” siger Henning, der forsøger at gennemføre en hel Ironman i 2017
som en del af Forsvarets Paraidræt-projekt.
Under opholdet på Club La Santa har veteranerne blandt andet dyrket løb, mountainbike, golf, svømning, fitness, padleten-

nis, den lokale form for petanque, bolas,
Stretch&Relax, kajakroning og standuppaddling. Desuden var der afsat en halv
dag til selv-valgs idræt, og der blev også
tid til en sightseeingtur rundt på vulkan
øen. Ugens aktiviteter blev sluttet af med
en mini Ironman, hvor veteranerne gav den
gas, så blodet kunne smages i munden.
EN UDFORDRING FOR ALLE
”Når man er i gang fra 8-21 hver dag og
deltager i 1½ - 2 timers idrætsaktiviteter,
er man udfordret. Det gælder alle, men især
veteraner med psykiske mén, hvor alene
det at komme op om morgenen kan være
en udfordring. Men jeg er overbevist om,
at når indtrykkene har bundfældet sig, så
vil vi alle synes, at Vetcamp 2015 var en
fantastisk tur,” siger initiativtager til Vetcampen, Finn Pauli Nielsen, der er leder af
KSO’s Idrætsudvalg.

Han er en én af de 12 veteraner, der i starten af december deltog i Kammeratstøtteordningens ugelange Vetcamp på Club
La Santa på Lanzarote. Alle deltagende
veteraner lider af psykiske efterreaktioner
som følge af en udsendelse med Forsvaret,
Hjemmeværnet eller Beredskabsstyrelsen.
Vetcampen skulle gengive veteranerne lysten til at dyrke idræt, og det er i høj grad
lykkedes for de fleste deltagere.

”Under den afsluttende mini Ironman var
det tydeligt, at her dukkede krigeren pludselig op igen. Det var dejligt at se, og det
glæder mig også, at jeg via opslag på Facebook kan se, at rigtig mange af deltagerne
har kastet sig over forskellige idrætsaktiviteter efter hjemkomsten. Hovedformålet
med Vetcampen var jo netop at give veteranerne glæden tilbage ved idrætten og deres
egen præstation,” siger Finn Pauli Nielsen.

GODT MED FASTE RUTINER
”Jeg har altid brugt idrætten til at komme
ovenpå og holde de grimme ting væk. Da

HÅB OM GENTAGELSE I 2016
Det er primært en stor donation fra Krog
agerFonden – som også ejer aktieselskabet,
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der driver Club La Santa – der har gjort
det muligt at gennemføre Vetcamp 2015. I
starten af det nye år mødes Finn Pauli Nielsen med formanden for KrogagerFonden,
Rune Knude, for at evaluere.
”Vetcamp 2015 var et pilotprojekt. Det er
for tidligt at sige, at der også kommer en
Vetcamp 2016, men det er bestemt mit
håb. Og som jeg fornemmer det, er Rune
Knude også positiv over for en gentagelse,
så nu får vi se. Jeg er i hvert fald optimistisk,” siger Finn Pauli Nielsen.
Ud over det sportslige formål gav Vetcampen også veteranerne mulighed for at
få nye kammerater, og det sociale aspekt
fyldte generelt meget under hele turen.

AF LENNARTH RIIS, FORMAND FOR DBB BORNHOLM

Tur til Frøslev
TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER
Det var koldt og blæsende, da vi kl.
0545 kørte ombord på færgen Leonora
Christina, og en sejltur på 80 minutter
med buler på havet til Ystad lå foran os.
Under turen nød vi morgenmaden, og kl.
0800 ankom vi til Ystad.
Nu gik turen gennem Skåne over
Øresundsbroen og til Sorø, hvor
formiddagskaffen ventede. Nogle havde
taget sig en lille lur, andre hyggede
sig. Efter pausen gik turen videre over
Storebæltsbroen, over Fyn til Fredericia,
hvor vi i forbindelse med frokosten
besøgte KFUM Soldaterhjem. Det var en
rigtig god oplevelse, og der skal lyde en
stor tak til Soldaterhjemmet.
Vi ankom til Frøslev sidst på eftermiddagen
og blev indkvarteret i nogle dejlige
værelser på Veteranhjemmet, og så var
det tid til aftensmad og socialt samvær.

ONSDAG DEN 11. NOVEMBER
Efter morgenmaden var vi rundt og se
Frøslevslejrens fantastiske udstillinger . En
stor oplevelse var FN-Museet, hvor man
kunne følge alle de missioner, Danmark har
deltaget i, og opleve de steder, hvor man
selv havde været på mission, så minderne
blev nærværende. Efter lidt frokost tog vi
en tur over grænsen til Tyskland for at købe
lidt godt med hjem.
Nu gik det hjemover med stop undervejs
for at strække benene og få en kop kaffe,
inden vi landede i Køge, hvor Skipperkroen
var klar med stegt flæsk og persillesovs.
Et par timers ophold inden turen forsatte
til Ystad, hvorfra vi med færgen ankom til
Rønne omkring midnat.
Stor tak til Jan Ole’s Turisttrafik, til de
steder, vi besøgte, og til KSO, som gav os
mulighed for denne oplevelse. Tusind Tak
fra De Blå Baretter, Bornholm.

”Vi har boet sammen fire og fire, og det
har betydet lige så meget som selve aktiviteterne. Der er ingen, der er så gode til at
lytte til og forstå en veterans problemstillinger som andre veteraner. Det har været
rart helt konkret at kunne bruge kammeratstøtten og få ”tømt rygsækken”, siger
Thomas Bjerre Olesen.
Frivillige veteraner fra Kammeratstøtteordningen, der er en del af veteranorganisationen De Blå Baretter, deltog i arrangement
et som ledsagere og støttepersoner.

Deltagerne ved besøget i Frøslev.
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AF JØRN H. CHRISTIANSEN

KSO åbne mesterskab i skydning
Lørdag den 7. november 2015 var Lind
Skytteforening i Herning rammen om KSO
første åbne Danmarksmesterskab i skydning. Skydningerne bestod af gevær (50
m) og pistol cal 22 (15 m).
Dagen blev indledt med registrering og
morgenmad, hvorefter stævneledelsen fra
KSO bød velkommen og gav instruks om
dagens skydninger. Våben blev udleveret
og klargjort, hvorefter skydningerne gik i
gang.
SKYDNINGERNE
Skydning med GV var overstået omkring
middagstid, hvorefter vi fik en fantastisk
frokost leveret af cafeteriet i Idrætscenter
Hollingknuden. Det kan varmt anbefales.
Efter frokost gik vi i gang med pistolskydning, som i lighed med formiddagens program blev gennemført meget professionelt
og hyggeligt af Lind Skytteforening, der
stillede dygtige banekommandører til rådighed. Sidste skud gik ved 15-tiden, hvorefter de endelige resultater blev beregnet.

Intens skydning med gevær.

Anker Sewohl var ansvarlig for selve skydningerne, og turnerings- og stævneledelse
bestod desuden af Henning Ø. Nielsen og
Jørn H. Christiansen.
RESULTATERNE
Vinderholdet Gitte bestod af Gitte Vinter, Harald Jensen, Niels Olesen og Kenn
Rasmussen.
Hold nr. 2 og 3 kom fra henholdsvis Viborg
og Omegn samt Midtjylland.
Samlet danmarksmester i KSO åbne mesterskaber i skydning 2015 blev således
Martin Egelund. Martin ønskes et stort tillykke med mesterskabet. Præmierne blev

Præmieoverrækkelse til vinderholdet
HOLD GITTE.
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udleveret af Idrætsudvalgsformanden Finn
Pauli Jensen assisteret af stævneledelsen.
Idrætsudvalget vil gerne takke alle involverede i vores nye stævne, herunder Lind Skytteklub for et stort og fantastisk arbejde før
og under stævnet, Hollingknudens Idrætscenters Cafeteria samt alle jer, der deltog.
2016
Der var 17 aktive deltagere, og vi håber, I
kommer igen til næste år med jeres gode
humør og sportsman-ship. I 2016 bliver
stævnet afholdt på Sjælland, så følg med
på hjemmesiden og i Baretten. Husk ALLE
veteraner er velkomne.

GEVÆR
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NIELS OLESEN

NR 2

LEIF JAKOBSEN

MARTIN EGELUND

NR 3

TORBEN NEDERGAARD
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AF PER AMNITZBØL RASMUSSEN

Kammeratstøtten er
blevet til VETERANSTØTTEN
Med virkning fra 1. januar
2016 skifter KSO navn til
Veteranstøtten.
I 2001 var Kammeratstøtten det bedste
navn, man havde, men i mellemtiden har
Danmark fået en Veteranpolitik og et Veteranbegreb, hvor alle tidligere udsendte
benævnes Veteraner, uanset om det er soldater, beredskabsfolk, politifolk eller sundhedsfagligt personel.
Formandsgruppen har derfor besluttet
at gøre vores navn mere retvisende ved
at fremhæve Veteranen i navnet. Vete
ranstøtten har udviklet sig meget siden
starten. I dag har vi nogle nye og meget aktive udvalg. Foruden fundament
et i Telefonlinjen (80608030) og Aktivitetsudvalget har vi i dag et meget
aktivt og gavnligt Idrætsudvalg samt
et Socialudvalg og et nyt Friluftsudvalg. Telefonlinjen ser udefra ud som altid, men også den har udviklet sig meget.

WWW.80608030.DK

i Frøslevlejren. Den kommer til at hedde
”Camp Frøslev”.
Navneskiftet signalerer således en udvikling og en tilretning til nutidens veteranbegreb og den lovbestemte veteranpolitik.
Vores produkter ændrer sig ikke ret meget. Telefonnummeret forbliver det samme
80608030. Vores slogan Veteraner støtter Veteraner er det samme.
Det bliver blot en navneændring til Veteranstøtten på vores produkter og en ny
webadresse til www.veteranstøtten.dk (den
gamle adresse virker fortsat et år frem,
men vil henvise til den nye).

Nye
medlemmer
BORNHOLM
Rasmus Wordolff, IRAK 5 og ISAF 1
Kell Emil Munk, Cypern 26, UNTAG 1og ISAF 9
Per Rathmann, ISAF 2 og 8

MIDTSJÆLLAND
Jesper Bohn, Kroatien 3

NÆSTVED OG OMEGN
Jan Reinhold, Cypern 25 samt KFOR 2 og 8
Leif Madsen, Gaza 13 og 14
Mogens B. K. Ø. Madsen, Cypern 7, 8 og 9
Carsten Nydal, Tuzla 4

LOLLAND-FALSTER & MØN
Peer Rasmussen, Gaza 9 og 10 samt Cypern 3
Erik Gaardsted Stenbæk, Cypern 5
Annemette Hommel, IRAK 3

SØNDERJYLLAND
Karsten Grau, SFOR 7 og 9 samt KFOR 1
Bjarne Højgaard Jensen, Kroatien 5, Bosnien 10
samt ISAF 6 og 15

SYDVESTJYLLAND
Maria Gene Schreiber, ISAF 7 og 11

ØSTJYDERNE
Bjarne H. Witting, Congo 1962 og 1964
Finn Ole Hansen, Cypern 44 og 45

MIDTJYLLAND
Karl Aage Madsen, Cypern 14
Bo Rydahl, IFOR 1

LIMFJORDEN
Michael Printzlau Vester, ISAF 7
John Bertelsen, Cypern 46 og 47

VIBORG OG OMEGN
Claus Møller, Cypern 48, UNGCI 1 og Tuzla 1

NORDSJÆLLAND
Johnnie Korsholm, KFOR 5 og IRAK 3

NORDVESTSJÆLLAND
Lars Gøtske, Kroatien 2

Der kommer en ny-redigeret folder om Veteranstøtten med alle de opdaterede tilbud, heri også nye navne til H15 og H16
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Sporene fra den danske
tilstedeværelse er stadig
tydelige.

AF NÆSTFORMAND I VETERANSTØTTEN, JAN F. HANSEN

KROATIEN, Sector North/UNPROFOR
VETERANSTØTTEN
gennemfører
den
årlige
gruppetur
til
Kroatien
i
13. – 21. august 2016.

gensyns-/
perioden

DELTAGERE
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 besøg i missionsområdet sammen med andre veteraner.
Hver veteran kan ledsages af en pårørende
(kone/kæreste). Søn/datter kan deltage, hvis
de er fyldt 18 år.
Deltagere med ”ar på sjæl og krop” har prioritet (oplys gerne dette ved tilmelding), men
er ikke et krav. Veteraner støtter Veteraner.
Max. antal deltagere: 40 personer.
PROGRAM
Lørdag den 13. august mødes vi om aftenen
på Vordingborg Kaserne. Om morgenen den
14. kører vi i bus til missionsområdet.
Lørdag den 20. august returnerer vi til Danmark med ankomst til Vordingborg Kaserne
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søndag den 21. august om aftenen. Der
overnattes i Tyskland på ud- og hjemturen.
I missionsområdet overnatter vi på Hotel Toplica (det tidligere hovedkvarter for Sector
North) i Topusko.
Den 16. - 17. august deles deltagerne op i
9-mands-vognhold, der i små busser kører
ture til interessante steder i missionsområdet efter deltagernes eget valg. Den 18.
august besøger vi Plitvice naturpark, og den
19. august er der atter ture i missionsområdet i de små vognhold.
Rejse samt kost og logi på turen betales af
Veteranstøtten.

Turen annonceres på Veteranstøttens hjemmeside og i Baretten samt på Veteranstøttens Facebookside.
Rejseleder er major (pens.) Jan F. Hansen, ST/DANBAT 2. Yderligere oplysninger
hos Jan på 21248625 eller mail naestformand@80608030.dk.
TILMELDING
På veteranstøttens hjemmeside www.veteranstøtten.dk senest den 31. maj, hvorefter
tilmeldte senest 7. juni vil få meddelt, om de
kommer med på turen.

WWW.80608030.DK
AF LANDSFORMAND
NIELS HARTVIG ANDERSEN

Hærløbet den 12. maj
Opbakningen til de danske krigsveteraner
er stor. Hærløbet startede tilbage i 2012
og har sidenhen vokset sig større og større.
Sidste år deltog ikke mindre end 1.000 løbere, og vi fik indsamlet over 100.000 kr. til
Veteranprojekter arrangeret af Kammeratstøtten til gavn for vores danske veteraner.

meget stor oplevelse at se de mange ildsprudlende soldater løbe for at støtte et
godt formål: Veteranerne.

Læs mere om løbet på hjemmesiden www.
haerloebet.dk og tilmeld dig som aktiv løber via Veteranstøttens Idrætsudvalg.

For at det nu ikke udelukkende skal være
arbejde, har Chefen for Hærens Officersskole, oberst Kenneth Pedersen, tilbudt de
frivillige, der vil hjælpe ham og kadetterne,
at give en enestående rundvisning på slottet forud for selve løbet. Vi mødes i Slotsgården kl. 14.00, og med de garvede guider
fra HO vil vi få en to timers rundvisning
på slottet, der helt sikkert vil blive husket

Da der for tiden er ganske få klasser
med nye kadetter, har De Blå Baretter og
Veteranstøtten tilbudt at hjælpe med gennemførelse af dette års løb, ligesom vi
gjorde med stor succes sidste år. Det er en

I år skulle vi gerne stille med 25 hjælpere,
der bl. a. skal vise løberne vej rundt i parkerne, udskænke vand, passe garderober m.v.

mange år frem. Forhåbentlig afslutter vi
rundturen på flagterrassen, hvorfra der er
et fantastisk udsyn over hele København.
Tilmelding som hjælpere skal ske til
Veteranstøttens næstformand, Jan F. Hansen på 21248625. Først til mølle princippet
vil være gældende, så skynd dig. Der bliver
serveret gratis mad og drikke. Selve løbet
starter kl. 18.00 og slutter kl. 20.00 med
medaljeuddeling, musik m.m. Vel mødt.

Idrætskalender 2016
Aktivitet

Tid/sted

Tilmelding
senest

Tilmelding til
kontaktperson
Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk

Bemærkninger

Aarhus-marchen

29. april – 01. maj, Aarhus.

Hærløbet

TOR 12. maj, Frederiksberg Slot,
København.

Grænsemarchen

13. – 15. maj, Padborg.

Københavns maraton

SØN 22. maj, København.

Slagelse-marchen

17. – 19. juni, Slagelse.

Ingen

Veteranstøttens åbne
mesterskaber i golf

Juni

Ingen

Hærvejsmarchen

24. – 26. juni, Viborg.

15. januar

Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk

WWW.BLAABARETTER.DK + WWW.80608030.DK
Ingen tilmelding for deltagere til Nijmegenmarchen.

Nijmegenmarchen

17. – 23. juli, Nijmegen

15. januar

Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk

WWW.BLAABARETTER.DK + WWW.80608030.DK

Bornholm rundt march

Juli, Rønne

Helle Rømer Olsen
Tlf. 25 76 70 30

www.bornholmrundtmarchen.dk
E-mail til info@bornholmrundtmarchen.dk

Ingen

Kontrolmarch til Nijmegenmarchen

Jørn H. Christiansen
Veteranstøtten har 50 startnumre og stiller et hold til løbet.
Veteranstøttejoernhvenegaard@gmail. com Tilmelding til Jørn efter "først til mølle" princippet.
hold: 26. april
Ingen
30. april

Ingen

Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk

Kontrolmarch til Nijmegenmarchen

Jørn-O. Rædkjær
jo.raedkjaer@youmail.dk

Veteranstøtten har 10 startnumre og stiller et hold til løbet.
Tilmelding til Jørn-Ole efter "først til mølle" princippet.

Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk

Kontrolmarch til Nijmegenmarchen
Planlægning pågår.
Tid og sted opdateres snarest

Husk at se den opdaterede idrætskalender på WWW.BLAABARETTER.DK eller WWW.80608030.DK.
Hvis lokalforeninger ønsker at arrangere regionale stævner, kan de optages på denne side. Kontakt: jo.raedkjaer@youmail.dk.
Baretten | Særudgave | 2016 | Side 9
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TEKST OG FOTO: JOURNALIST DANIEL RASMUSSEN, LOKALAVISEN ODENSE

Et åndehul for
udsendte
Åbne
mesterskaber
i bowling
Veteranstøtten indbyder hermed til åbne
mesterskaber i bowling. Arrangementet
bliver afholdt i Odense, lørdag den 19.
marts kl. 12.00.
Der spilles som 2 mands-hold, så find en
kammerat og meld et hold til. Mesterskabet bliver afgjort over 2 serier, og der er
præmier til de bedste hold samt til de bedste individuelle spillere.
Veteranstøtten er vært for velkomstkaffe,
og senere er der stegt flæsk og persillesovs.
Tilmelding til Simon: simonph@comxnet.
dk/21287660 eller Steen steenfynbo@
gmail.com/42221948.
Husk, det er ikke kun for bowlingens skyld,
men lige så meget for det sociale.
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Tidligere udsendte med
posttraumatisk stress finder støtte i fællesskab, når
de hver anden uge mødes
til veterancafé
KAMMERATSKAB
Hver anden uge mødes tidligere udsendte og pårørende til udsendte til Veterancafé. Her deltager både velfungerende tidligere udsendte og dem, der har
fået problemer efter deres udsendelse.
For veteraner, som lider af posttraumatisk stress, er veterancaféerne et frirum,
hvor de kan mødes med ligesindede.
1.000 DAGE SOM UDSENDT
I aften holder kaptajn Lars Jacobsen,
som er kontakt- og velfærdsofficer ved
Telegrafregimentet i Fredericia, oplæg
for deltagerne i veterancaféen. Han
fortæller om de oplevelser, han selv
har haft som udsendt i mere end ét tusind dage som en del af FN-missionen i
Kashmirprovinsen mellem Indien og Pakistan og på grænsen mellem Nord- og
Sydkorea.

Lars Jacobsen fortæller

Lars Jacobsen fortæller også om, hvordan
han selv er én af dem, der blev
mærket af det pres, det er at
være udsendt som soldat.
Da han vendte hjem, havde
han problemer med at finde
tilbage til en almindelig hverdag. Han fik senere diagnosen ”belastningsskade med

WWW.80608030.DK
AF LANDSFORMAND NIELS HARTVIG ANDERSEN

efterfølgende tilpasningsproblemer”. Han
mener, at det er uundgåeligt, at en udsendelse slider på en soldat. “Jeg har ikke oplevet nogen, som ikke har været påvirket af
det,” siger han.
Lars Jacobsen er dog også eksemplet på, at
en diagnose ikke behøver at være endestationen. I dag er han erklæret rask og klar til
udsendelse igen.

FINDER STØTTE I FÆLLESSKAB
Med til mødet i aften er veteraner, som har
gjort tjeneste på Balkan, på Cypern og i
Irak. En af dem er Peter Devantier, som var
udsendt som konstabel til Balkan i 1995,
hvor han kørte forsyninger.
“Det er et lille frirum, hvor man kan sidde
og få en kop kaffe og vende tingene,” siger han om veterancaféerne, som han med
jævne mellemrum har deltaget i, siden de
startede for omkring et år siden.
Siden han var udsendt, har Peter Devantier
lidt af posttraumatisk stress, og han er i
dag førtidspensionist. “Jeg kommer og er
sammen med ligesindede. Det er svært at
finde nogen, som kan sætte sig ind i, hvordan jeg har det, hvis de selv ikke har været
udsendt”, siger han.
Han føler sig som en del af fællesskabet på
veterancaféerne på trods af, at hans lidelse
kan gøre det svært at være social. “Man
bliver lyttet til og accepteret, også selv om
man bare sidder og siger ingenting,” siger
han.
Møderne med andre veteraner giver ham noget at se frem til. “Det giver mig et løft i nogle
dage efter. Især de dage, hvor vi har siddet og
fortalt nogle røverhistorier,” siger han.

Peter Devantier

SER FREM TIL VETERANHJEM
Lider man af posttraumatisk stress, kan
selv små stressmomenter være uoverskuelige. Det er derfor vigtigt, at Veterancaféen
foregår i vante rammer, påpeger Peter Devantier. “Det er jo noget, jeg skal sætte mig
op til en hel dag,” siger han.
Derfor ser han også frem til det kommende
veteranhjem, som skal bygges på Sdr. Boulevard i Odense, som han håber kan give
veteranerne et trygt værested.

Veterancaféer
Jeg ved, at det koster mange kræfter at drive en veterancafe med frivillige, men jeg er
sikker på, at det er besværet værd. Her skaber vi i fællesskab med andre aktører omkring veteranerne et fristed og et åndehul,
hvor man kan mødes og få en veteransnak
og få fortalt de soldaterhistorier, som man
indtil nu er brændt inde med.
Det giver nye venskaber, og vi får mulighed
for at få nye og yngre medlemmer og forhåbentlig give en hjælpende hånd eller et venligt ord og råd til en veteran, der har brug
for hjælp. Veteranstøttens Socialudvalg står
altid klar til at hjælpe de veteraner videre,
som har brug for særlig hjælp. Kontakt formanden for Socialudvalget Bjarne Berner
på 30 45 04 05 eller vrcfyn@mail.dk, så
sker der noget.
Hvis der er brug for hjælp eller oplysninger,
er jeg også altid klar til at hjælpe med kontakter, skrivelser m.m.
Hvis vi kunne være med til at oprette og
drive veterancafeer i alle de byer, hvor vores
lokalafdelinger hører til, vil det være flot og
en stor gevinst for veteransagen. Fortsæt
det gode arbejde og held og lykke.
NYT
I et samarbejde mellem KFUM, De Blå Baretter og Veteranstøtten etableres der en
ny Veterancafé i underetagen på KFUM’s
Soldaterhjem i Vordingborg. Indvielsen sker
den 14. april 2016.
Nærmere tilgår på hjemmesiderne. Hvis du har
lyst til også i dette regi at gøre en forskel, bedes
du straks kontakte Knud Lund på 55732895
eller mail naestved@blaabaretter.dk.
Der arbejdes også ihærdigt på at få etableret Veterancaféer i Holstebro og i Viborg.
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Veteranstøttens
gruppetur til Norge
I perioden 10. – 14. oktober 2016 gennemførte Veteranstøtten årets gruppetur til det
norske forsvars veterancenter i Bæreia,
Kongsvinger.
MØDESTED OG AFGANG HOLMEN
Nogle af os mødtes allerede om søndagen
på Holmen for at overnatte, så f.eks. deltagere vest for Storebælt ikke havde problemer med at nå frem mandag morgen. Dette
tiltag blev ovenud godt modtaget. Vi var 10
personer på turen, hvoraf 3 var ledere, et
antal, der har vist sig passende, således at
det ikke bliver for stort og voldsomt og kan
give anledning til klikedannelser og indelukkethed.
KØRETUREN VÆRD
Turen til Bæreia er lang – små 700 km –
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men det er hele køreturen værd. Heldigvis viser evalueringerne, at det er der stor
enighed om. Omgivelserne, gæstfriheden,
værelserne og forplejningen er i top. Vores
værters gæstfrihed og lyst til at modtage
os kan vi langt hen ad vejen aflæse ved, at
næstkommanderende efter velkomstbriefingen overrakte en mønt, der normalt kun
gives til norske veteraner. De blev overrakt
med ordene ”med anerkendelse og respekt”
til hver enkelt af os. Tusind tak for det til
vores gode værter.
NYT KONCEPT
Som konsekvens af sidste års evalueringer
og samtaler valgte vi i år at ændre radikalt på turens program/indhold. Tidligere
har der været et kompakt program med
køreture til Oslo, guidede rundvisninger

AF LEDER SVEND AAGE OLSEN

og lignende. Det blev fuldstændig skrottet
med undtagelse af en formiddag, hvor Knut
Østbøll fra den norske veteranorganisation
viste os rundt på Kongsvinger Fæstning. I
den forbindelse lagde vi en buket ved mindesmærket for de faldne norske soldater
fra UNIFIL, Libanon. Resten af opholdet
var der ”frit slag i bolledejen”, hvor man
eksempelvis kunne være med i et naturprojekt med opbygning af en camp i skoven.
Her var Flemming Lindberg primus motor.
Nogle ville alligevel gerne en tur til Oslo, og
det blev arrangeret med den gruppe, som
ønskede det. En tur rundt om søen – ca. 7,5
km – blev også gennemført af en gruppe
på 5 personer, hvor vi efter endt gåtur blev
modtaget af resten af deltagerne med dejlig varm kaffe, brygget ved en primitiv lejrplads. Super hyggeligt.

WWW.80608030.DK
OPBYGNING AF CAMP
Der blev arbejdet intenst på camp-projektet, som om torsdagen skulle danne ramme
om et frokostarrangement for hele gruppen. Det var superhyggeligt i gode rammer
i skoven.
Frokosten bestod af hotdogs tilberedt over
bålet/grillen. Vores norske værter havde givet tilladelse til at benytte skoven, hvorfor
vi naturligvis inviterede chef og næstkommanderende til pandekager og kaffe i campen. De mødte op og var meget imponerede over den fantasi, der var lagt for dagen
med opbygningen. Faktisk var de så imponerede, at de bad os om at lade de byggede
siddefaciliteter (stole) blive stående, så de
kunne bruges til inspiration for deres egne
veteraner. Vi havde medbragt soveposer,
teltflager m.m., så der kunne overnattes,
hvis det fristede nogle. Det måtte dog konstateres, at de lækre værelser, vi havde på
veterancenteret i forhold til den temperatur, det er i Norge om natten lige p.t, trak
mod overnatning i værelserne.
AFTENMØDER
Hver aften mødtes vi et par timer for at
snakke om hinandens udfordringer i det
daglige som PTSD-ramt veteran. Ikke alle
havde overskud til at ”vende vrangen” ud

på sig selv, men fik – efter eget udsagn –
alligevel meget ud af drøftelserne. Det er
et programpunkt, som vi anser for vigtigt,
da man kan benytte andres erfaringer som
inspiration for sig selv eller/og hinanden.

det nye koncept, som langt hen ad vejen
giver ”frihed til at vælge”. Så det er helt naturligt det princip, vi vil benytte fremover.
Fra lederside skal der lyde en stor tak til
hele gruppen for samværet på turen. Det
var en ovenud positiv oplevelse.

KOMMET FOR AT BLIVE
Vi kan som ledere fra de modtagne evalueringer konstatere, at vi har set rigtigt med
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AF BRUNO THYBO,
DENGANG B.T. ANDERSEN, ELEKTRIKERSEKTIONEN

Gensynstræf
En lille hilsen fra IGDET/HQ-COY/DANBAT, hold 7/DVOR/1995
FINT FREMMØDE
Den 6.-7. marts holdt IGDET/HQ-COY/
DANBAT, hold 7/DVOR/1995 det 20. gensynstræf på Skive Kaserne. IGDET bestod i
1995 af knap 50 mand, og 27 af dem deltog. Man må sige, at det er godt, at der
efter 21 år stadig er så stor opbakning omkring gensynsarrangementet.
NY MATERIEL
Vi startede med kaffe til at varme os på før
dagens første arrangement, der var fremvisning af ingeniørmateriel i garagerne.
Her så vi bl.a. mobilkran, komma stor, samt
diverse grønt materiel og nye våbentyper.
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INDKVARTERING
Efterfølgende gik vi til belægningsområdet for at blive indkvarteret. Her blev de
sædvanlige røverhistorier om stueeftersyn,
hændelser fra rekrut- og FN-uddannelsestiden genfortalt, og det er som om, at tiden
har stået stille de sidste 21 år.
FILMEN OM DVOR
Dagens højdepunkt var filmen “Massakren
i Dvor”, og major J. Kold, vores chef fra HQCOY i Dvor og hovedperson i filmen, kom
på besøg. Jørgen – ja det hedder majoren
jo, når han er i civil – holdt et indlæg om
filmen og dens tilblivelse samt lidt om hans

tanker om udsendelsen og nogle af de oplevelser, vi havde dengang. Der kom en del
ikke kendte vinkler på nogle hændelser fra
dengang.
Der var stor spørgelyst om nogle hændelser,
som majoren kunne kaste nyt lys over. Det
var en rigtig god eftermiddag med mange
spørgsmål og svar. Jørgen Kold er for nyligt pensioneret, og det var en fornøjelse at
have majoren i civil på besøg her efter så
mange år. Han deltog i hele arrangementet.
Filmen frembringer en del følelser. Flere
af gutterne havde ikke set filmen, fordi de

WWW.80608030.DK
helst ville se den sammen med nogle, der
kendte til omstændighederne om hændelsen, og enkelte måtte også trække sig
under fremvisningen for at trække lidt frisk
luft.

God mad – og tid
til eftertanke.

TRADITIONER
Så blev det tid til at gå til bords, spisning og
hygge i festligt lag, med hvad dertil hører.
Der er visse traditioner forbundet med en
dag som denne. ”Bordet rundt”, hvor alle
kort redegør for, hvordan det er gået siden
1995 – antal børn, hvor mange koner siden
dengang, job, almen helbredstilstand m.m.
– og samtidig er der følgende meget vigtige traditioner, som håndhæves med hård
hånd: Fremvisning af Zippo-lighter med
IGDET tryk. Har du den ikke med, må man
jo i baren. Er du blevet far til en dreng, er
der skulderklap, men til en pige, så må man
også i baren – meget kærligt og muntert
ment. Én var blevet seniorsergent, og han
gik frivilligt i baren.
Tømrersektionen var igen fuldtallig, og her
skal man medbringe en ”spændenøgle” til
boremaskine. Hvis den ikke medbringes, må
man i baren. Det var en rigtig munter aften

Der fortælles historier.

med mange løgnehistorier, men også en
aften, hvor der kan tales om, hvordan man
går og har det og lige kan få lettet låget.
Følelserne ligger gemt lige under huden, og
her er vi i et forum, hvor det er tilladt at
fælde en tåre og lade sig berøre af de ting
og oplevelser, vi havde sammen for 21 år
siden.

SØNDAG
stod den på morgenmad, ”stueeftersyn” og
udkvartering. Det var en rigtig god weekend, der viser hvor vigtigt det er, at vi stadig mødes.
TAK
IGDET har med tak modtaget støtte til forplejning fra Veteranstøtten.
Det er vigtigt, at vi modtager støtte fra jer,
så vi kan holde prisen for arrangementet
nede på et niveau, der ikke holder folk fra
at komme.
Ud over at vi hygger os og fester lørdag
aften, er der vigtige samtaler, netværk, der
holdes ved lige, så man kan tage fat i en
ligesindet, når problemerne vokser over hovedet, og det gør de stadig selv her efter så
mange år.
På vegne af alle mand fra IGDET/HQ-COY/
DANBAT hold 7/1995 vil vi gerne takke for
bidraget og et ønske om, at I hos Veteranstøtten forsætter med det gode arbejde, I
gør for alle os tidligere udsendte.
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Veteranstøttens åbne
mesterskaber i bowling
3. pladsen hold.

Den 19. marts blev Veteranstøttens åbne
mesterskaber i bowling gennemført i
Odense. Det blev en forrygende dag, selvom
der desværre var nogle afbud af forskellige
årsager.

Verner Hansen,
individuel vinder.
2. pladsen i holdturneringen.

Da spillet kom i gang, gik det bare over stok
og sten. I år var der også PTSD-ramte deltagere. De havde også en dejlig dag sammen med os andre veteraner.

Efter spillet satte vi os til bords, hvor Danmarks nationalret blev serveret. Alle var
meget glade og tilfredse.

Vi ser frem til at gentage successen næste
år og håber på endnu større tilslutning fra
veteraner – og meget gerne med flere pårørende.
RESULTATERNE
Individuelt
Pårørende
Ilse Bæk, 307 kegler
Inga Hansen, 223 kegler
Herrer
Verner Hansen, 347 kegler
Claus S. Nielsen, 328 kegler
Steen Fynbo, 314 kegler
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HOLD
Nr. 1: V
 erner og Vagn, 659 kegler
Nr. 2: Claus S. Nielsen og Steen Fynbo, 542
kegler
Nr. 3: Hugo og Jørgen, 536 kegler.
Præmierne blev overrakt af Jørn-Ole fra
Idrætsudvalget.

Jeg vil gerne sige tak til alle deltagere for
godt kammeratskab og et par hyggelige timer i Odense og på gensyn, næste gang vi
kalder.
Vi håber som sagt på flere deltagere, også
blandt dem, der fejlagtigt tror, det er en
sport for gamle mænd. De bliver klogere.
Altså en udfordring til de åbne mesterskaber i 2017.

WWW.80608030.DK

Idrætskalender 2016
Aktivitet

Tid/sted

Aarhus-marchen

29. april – 01. maj, Aarhus.

Hærløbet

TOR 12. maj, Frederiksberg Slot,
København.

Grænsemarchen

13. – 15. maj, Padborg.

Københavns maraton

22. maj, København.

Veteran-orienteringsløb
og skydning

12. juni, Horsens

Slagelse-marchen

Tilmelding
senest
Ingen

Tilmelding til
kontaktperson
Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk

Bemærkninger
Kontrolmarch til Nijmegenmarchen

Jørn H. Christiansen
Veteranstøtten har 50 startnumre og stiller et hold til løbet.
Veteranstøttejoernhvenegaard@gmail. com Tilmelding til Jørn efter "først til mølle" princippet.
hold: 26. april
Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk

Kontrolmarch til Nijmegenmarchen

Jørn-O. Rædkjær
jo.raedkjaer@youmail.dk

Veteranstøtten har 10 startnumre og stiller et hold til løbet.
Tilmelding til Jørn-Ole efter "først til mølle" princippet.

1. juni

Kurt Damgaard
2331 8152
kubritt@gmail.com

O-løb foregår fra skydecentret Krudthusvej 16.
Mødetid kl. 0900. Kaffe og rundstykker inden start.
Efter skydning vil Østjyderne være vært med lidt spiseligt.
Afslutning ca. 1500

17. – 19. juni, Slagelse.

Ingen

Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk

Kontrolmarch til Nijmegenmarchen

Veteranstøttens åbne
mesterskaber i golf

Juni

Ingen

Hærvejsmarchen

24. – 26. juni, Viborg.

15. januar

Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk

WWW.BLAABARETTER.DK + WWW.80608030.DK
Ingen tilmelding for deltagere til Nijmegenmarchen.

Nijmegenmarchen

17. – 23. juli, Nijmegen

15. januar

Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk

WWW.BLAABARETTER.DK + WWW.80608030.DK

Bornholm rundt march

1.-3. juli, Rønne

Helle Rømer Olsen
Tlf. 25 76 70 30

www.bornholmrundtmarchen.dk
E-mail til info@bornholmrundtmarchen.dk

Ingen
30. april

Ingen

Planlægning pågår.
Tid og sted opdateres snarest

Husk at se den opdaterede idrætskalender på WWW.BLAABARETTER.DK eller WWW.80608030.DK.
Hvis lokalforeninger ønsker at arrangere regionale stævner, kan de optages på denne side. Kontakt: jo.raedkjaer@youmail.dk.
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AF PREBEN KORREBORG

Introduktionskursus
I Veteranstøtten er der brug for veteraner, der har overskud,
ideer og lyst til at hjælpe andre veteraner.
Her kan du gøre en forskel. Du får udfordringer, men også hjælp i form af viden,
kurser og værktøjer samt kollegialt sammenhold og opbakning.
Arbejdet er frivilligt og ulønnet, og alle omkostninger dækkes af Veteranstøtten.
DU SKAL
·	have været udsendt i minimum én international mission for Danmark
·	være psykisk robust
·	have personligt overskud og drive
·	kunne opbygge et tillidsforhold til dine
kolleger og de veteraner, du kommer til
at hjælpe
·	have tid og lyst til at gøre en forskel.
Lever du op til disse krav, bør du tilmelde
dig Introduktionskurset for at se, hvilke
opgaver, aktiviteter og udfordringer, vi kan
tilbyde dig.
VETERANSTØTTENS UNDERUDVALG
·	Informationsudvalget og Uddannelsesudvalget – formand Preben Korreborg
tlf. 23 23 85 55
·	Socialudvalget – formand Bjarne
Berner tlf. 30 45 94 05
·	Telefonlinjen – formand
Niels Bannergaard tlf. 21 73 41 50
·	Aktivitetsudvalget – formand Jan
Flemming Hansen tlf. 21 24 86 25
·	Friluftsudvalget – formand Niels
Overgaard Blok tlf. 20 24 12 12
·	Idrætsudvalget – formand Finn Pauli
Nielsen tlf. 3074 76 76
·	Camp Frøslev – daglig leder
Ole Stokholm Pedersen tlf. 20626794
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Du kan læse mere om Veteranstøtten og
de enkelte udvalg på vores hjemmeside
på http://veteranstøtten.dk/wordpress/.
Du kan også kontakte formændene for de
enkelte udvalg.
Der er mange muligheder for at vælge
noget, du er interesseret i. Måske kan du
bidrage med noget, vi slet ikke har nævnt
under udvalgene. Vi skal f.eks. arbejde
med at promovere Veteranstøtten over for
det øvrige samfund. Til denne PR-opgave
mangler vi hjælp. Har du evner for ”fundraising”, vil det også være et kærkomment
bidrag.
Du kan tilmelde dig som deltagerer på et af
introduktionskurserne, der gennemføres på
Camp Frøslev i Frøslevlejren ved Padborg
således:

PROGRAM
INTRODUKTIONSKURSUS 2016-1
TIRSDAG DEN 24. MAJ
11.30 Ankomst og indkvartering
12.00 Frokost (Alle)
13.00	Veteranstøttens mål, opbygning og historie
13.30 Præsentation af kursus
14.00 Præsentation af kursisterne
15.00	Veteraners kultur og
baggrund
16.00	Samspil mellem Veteranstøtten, veteranerne, tjenestestederne og andre myndigheder
17.30 Middag og refleksion
19.00	Oplæg til workshop med
udgangspunkt i bogen
”De voksne i baglandet
til soldater, der fik set for
meget”
21.00	Afrunding, opsamling og
kammeratligt samvær

ONSDAG DEN 25. MAJ

2016 – 1 i perioden tirsdag 24. – onsdag
25. maj med tilmeldingsfrist senest torsdag 19. maj eller

07.00 Morgenmad

2016 - 2 i perioden lørdag 3. – og søndag
4. september med tilmeldingsfrist senest
fredag 26. august.

10.30 Besøg på FN-museet

Skriv en mail til formanden for Uddannelsesudvalget på prebenkorreborg@gmail.
com. Skriv hvilket kursus, der passer dig og
skriv meget gerne et par ord om dig selv og
din baggrund.
Vi glæder os til at høre fra dig!
VETERANER STØTTER VETERANER

08.00 Konklusion af workshop
09.30 Udvalgene i Veteranstøtten

11.30	Evaluering, afslutning og
frokost

WWW.80608030.DK

Ny formand

for Aktivitets- og Uddannelsesudvalget
På Veteranstøttens formandsmøde i Slagelse den 17. marts blev det besluttet, at
Preben Korreborg overtager formandskabet
for både aktivitets- og uddannelsesudvalget i Veteranstøtten.
Prebens baggrund for at løfte disse opgaver
er, at han har en lang militær og civil karriere bag sig.

Preben ser flere spændende udfordringer
for begge udvalg. En mere udadvendt profil
i forhold til det øvrige samfund og et mere
udbygget samspil med landets tjenestesteder vil være nærliggende områder, der skal
ses nærmere på.
Veteranstøtten er en velfungerende organisation med et godt renommé, hvilket er
et meget fint fundament at etablere vores
fremtidige visioner på.

Idrætskalender 2016
Aktivitet

Tid/sted

Tilmelding
senest

Tilmelding til
kontaktperson

Bemærkninger

Jørn-O. Rædkjær
jo.raedkjaer@youmail.dk

Veteranstøtten har 10 startnumre og stiller et hold til løbet.
Tilmelding til Jørn-Ole efter "først til mølle" princippet.

1. juni

Kurt Damgaard
2331 8152
kubritt@gmail.com

O-løb foregår fra skydecentret Krudthusvej 16.
Mødetid kl. 0900. Kaffe og rundstykker inden start.
Efter skydning vil Østjyderne være vært med lidt spiseligt.
Afslutning ca. 1500

17. – 19. juni, Slagelse.

Ingen

Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk

Kontrolmarch til Nijmegenmarchen

Veteranstøttens åbne
mesterskaber i golf

Juni

Ingen

Hærvejsmarchen

24. – 26. juni, Viborg.

15. januar

Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk

WWW.BLAABARETTER.DK + WWW.80608030.DK
Ingen tilmelding for deltagere til Nijmegenmarchen.

Nijmegenmarchen

17. – 23. juli, Nijmegen

15. januar

Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk

WWW.BLAABARETTER.DK + WWW.80608030.DK

Bornholm rundt march

1.-3. juli, Rønne

Helle Rømer Olsen
Tlf. 25 76 70 30

www.bornholmrundtmarchen.dk
E-mail til info@bornholmrundtmarchen.dk

Københavns maraton

22. maj, København.

Veteran-orienteringsløb
og skydning

12. juni, Horsens

Slagelse-marchen

30. april

Ingen

Planlægning pågår.
Tid og sted opdateres snarest

Husk at se den opdaterede idrætskalender på WWW.BLAABARETTER.DK eller WWW.80608030.DK.
Hvis lokalforeninger ønsker at arrangere regionale stævner, kan de optages på denne side. Kontakt: jo.raedkjaer@youmail.dk.
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AF SVEND AAGE OLSEN, TURLEDER

Deltagere i gruppeturen i
2015 ved mindesmærket
for norsk deltagelse ved
UNIFIL.

Norgestur
Også i 2016 arrangerer Veteranstøtten en
tur til veteranhjemmet Bæreia i Norge. Det
bliver i uge 41 fra mandag den 10. oktober – fredag den 14. oktober.
Hvis du har brug for et pusterum sammen
med andre veteraner, er opholdet på Det
Norske Forsvars Veterancenter måske noget for dig.
Turen starter mandag den 10. oktober kl.
08.00 på Københavns Hovedbanegård,
hvorfra vi kører mod Bæreia og ankommer
ca. kl. 18.00. Hjemturen fredag den 14. oktober starter umiddelbart efter morgenmaden, og vi påregner at være i København
omkring kl. 18.00.

Veterancentret ligger meget smukt ved en
sø lidt uden for Kongsvinger. Her er gode
muligheder for at ro på søen og gå ture i
skovene. På centret er der et lille indendørs opvarmet svømmebassin i forbindelse
med en sauna og et mindre fitnesscenter,
så der er gode muligheder for at komme af
med den overskydende energi. Det er også
nødvendigt med lidt motion, da man spiser
godt på Bæreia.
Programmet for opholdet er endnu ikke
helt på plads, men det bliver noget anderledes end på tidligere gruppeture til Norge.
Denne gang vil vi koncentrere os om nærområdet ved Veterancentret. Dette tiltag
er besluttet efter evalueringer af tidligere
ture og samtaler med deltagere på turene.

Altså ingen lange og opslidende køreture,
som kan virke negativt for veteraner med
diagnosen PTSD.
Samtalerne om aftenen, hvor vi deler oplevelser og erfaringer med hinanden, er
stadig prioriteret som et vigtigt programpunkt. Det er gennem dagens fælles oplevelser, at vi sammen skaber den tillid, der
er nødvendig for at få det fulde udbytte af
disse samtaler.
Ledere på turen er Svend Aage Olsen,
feltpræst Claus Pontoppidan og Flemming
Lindberg. Alle 3 er selv veteraner og har
været udsendt i en række missioner på Balkan, Irak og Afghanistan. Ligeledes har vi
været med i Veteranstøtten i en årrække.
Som sædvanlig er turen – bortset fra lommepenge – betalt af Veteranstøtten. Det
gælder også rejsen fra bopæl til og fra
København. Der er plads til 7 deltagere på
turen.
TILMELDING
Du kan tilmelde dig på Veteranstøttens
hjemmeside www.veteranstøtten.dk under Aktiviteter/Norgestur 2016. Du kan
også ringe til Svend Aage Olsen på 30 26
55 97 eller maile til svaaolsen@ofir.dk for
at melde din interesse eller få svar på evt.
spørgsmål til turen.

Veteranhjemmet Bæreia, Norge.
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Der er ingen sidste tilmelding til turen, men
når der er egnede deltagere nok, slår vi en
streg i sandet og lukker for yderligere tilmelding. Så kom hurtigt ud af busken.

WWW.80608030.DK

FAKTA

TEKST OG FOTO: HENRIK FRIIS

”Foreningen af Jægersoldater” er et netværk, der
skal tilføre værdi for alle generationer af Jægersoldater samt være til støtte for Jægerkorpset og
Forsvaret i øvrigt.
Foreningen skal være en aktiv forbindelse mellem de tjenestegørende og ikke-tjenestegørende
Jægersoldater ved manifestering af mottoet ”En
gang Jæger – altid Jæger ”.

Jæger-træf
I løbet af fredagen mødte vi ind på DANHOSTEL i Viborg, som dannede en absolut
perfekt ramme om vores træf. Der var stor
gensynsglæde, og både hustruer og jægere
brugte lige tid på at opdatere alle om deres
gøren og laden, og der gik ikke længe, inden man hørte, ”kan du huske”.

i verden. Og de retter – med et glimt i øjet
– lidt på historierne, når disse bliver lidt
for ”farverige”. Fredag aften kom alle ud
af hverdagens trummerum, og da vi gik til
køjs allersidst på aftenen, var det med et
indtryk af, at alle var absolut klar til næste
dags program.

Også mødet med de bedre halvdele har
en stor positiv indflydelse på veteranerne.
Jægerveteranernes hustruer/kærester har
for manges vedkommende været en del
af ”Jæger-miljøet” gennem mange år, og
de har gennem tiden måtte lægge øren
til mange historier om arbejdet rundt om

Lørdag besøgte vi Flyvestation Karup.
Oberst Steen Ulrich, som indtil primo juni
var chef for Helicopter Wing og FSN Karup, var vært og havde sammen med gode
medarbejdere (Helle, Ole og Jørgen) sammensat et program, som fyldte dagen på
allerbedste vis. Alle ca. 60 deltagere fik en

Medlemmer er alle uddannede Jægersoldater,
både tjenestegørende ved Jægerkorpset og ikke
tjenestegørende. Medlemskab sker automatisk efter optagelse ved Jægerkorpset og varer resten af
livet. Endvidere kan medlemmer af Jægerkorpsets
Parolefond optages i Foreningen.

på opleveren. Vi fik en briefing om flyvestationen og besøgte Helicopter Wing, hvor vi
så tre af de helikoptertyper, som Forsvaret
opererer med i dag. Efterfølgende gik turen
til Brand og Redning og besøg ved de to
tilbageværende DRAKEN-jagere, som jo i
sagens natur ikke længere er operative og
ej heller tilhører Forsvaret mere, men begge
kan stadig flyve.
Om aftenen var der fest på DANHOSTEL –
og fest er nok en fattig betegnelse for det,
der foregik. Fantastisk mad, der lagde op
til en ganske fornøjelig aften med dans,
Jægerløgn (terningespil) og fortsatte gode
historier. Det blev sent, inden de sidste krøb
til køjs.
Blandt Jægertræffets deltagere var der et
par stykker, som har alvorlige helbredsmæssige udfordringer. Men fælles for dem
var, at Jæger DNA'et ikke lod sig knægte,
og de viste et imponerende gå-på-mod. En
sådan vilje tror jeg ikke findes mange andre
steder – hatten af for dem.
Søndag morgen spiste vi morgenmad sammen, inden det var tid til at sige på gensyn.
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AF PREBEN SLOHT & SVEND AAGE OLSEN

Veteraner
på hjul
Vi fik en ide – en historisk tur til Tyskland, hvor alle tanker bag vores
støttearbejde kunne anvendes og måske forbedres.
Vi var 6 veteraner (Preben, Torben, Jakob, Anker, Christian og Svend
Aage), hvoraf de 5 er PTSD-ramte, der fik en ide om at besøge NaziTysklands ”fabrik” i Mittelbau-Dora, hvor de i slutningen af 2. Verdenskrig fremstillede både V2, V1 og fly-jetmotorer. Vi mødtes på
KSO`s veteranhjem i Frøslevlejren søndag den 22. november for at
lægge slagplanen.
MANDAG
morgen kørte vi de ca. 450 km. til Mittelbau-Dora. Mindesmærket,
som det nu er, er lukket om mandagen, men vi fik kigget lidt på omgivelserne, før vi kørte til Nordhausen for at overnatte.
TIRSDAG
skulle vi så kigge lokaliteterne nærmere efter. Der er en indendørs
udstilling, et kæmpe område med forklarende skilte samt selve ”fabrikken”, som er bygget og sprængt ind i et bjerg. Imponerende.
Guiden Melissa fortalte på en meget medlevende måde. Efter en
spændende dag kørte vi til Soltau i nærheden af Hamburg for at
overnatte.
ONSDAG
besøgte vi KZ-lejren Neuengamme. Det lignede nærmest en almindelig kaserne og var nu omdannet til et uddannelsescenter for unge
studerende. Måske godt at de lærer lidt om, hvad der foregik den
gang. Dog var der forskellige plancher og skilte, der fortalte om de
fortrædeligheder, der var foregået. Et lidt kedeligt besøg efter tirsdagens spændende oplevelse i Mittelbau-Dora. Så var gruppen, der
ikke var helt på toppen, så trætte, at vi besluttede at trille til Frøslev
for at overnatte.
TORSDAG
var kroppen så restitueret hos os alle, og vi kørte til Marine-mindesmærket i Laboe ved Kiel for at studere det nærmere. Det var en
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stor oplevelse, som satte nogle tanker i gang. Det kan anbefales at
besøge museet, som omfatter en U-båd opsat på land og et mindesmærke, som er udformet som et U-båds tårn. Inde i dette tårn
og i det omkringliggende område er der indrettet mindesmærker for
forskellige forlis i den tyske marines historie. Sidst, men ikke mindst,
skal nævnes den store udstilling af modeller af alle den tyske marines/flådes skibe gennem tiderne. Et imponerende syn, der for marinehistoriske personer er et must at besøge.
Besøgene på mindesmærkerne for 2. Verdenskrig har virkelig sat
nogle ting i relief for os 6 veteraner, som har oplevet krig og elendighed i nyere tid på Balkan og i Afghanistan.
UDBYTTE
Pointen ved turen var ligeledes at få snakket nogle ting igennem
om vores egen mentale ”tilstand”. Det må siges, at det formål blev
opfyldt til fulde.
Torsdag eftermiddag rejste vi hver til sit efter en fantastisk god oplevelse. Tak til KSO for den støtte, der blev ydet til turen, der måske
kan bruges som inspiration til at gennemføre lignende KSO-arrangementer/gruppeture.
TEL. & FAX 33 12 82 53
POSTGIRO NR.: 102-3071
D. B. 3001.3015-127201
E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK

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

WWW.80608030.DK
AF BJARNE BERNER,
FORMAND FOR VETERANSTØTTENS SOCIALUDVALG

MC Tour
Veteranstøtten gennemførte
i weekenden 28. - 29. maj sit
første MC-arrangement for
veteraner.

Trods hård konkurrence fra karneval i Aalborg og Peacekeeper-arrangement på bl.a.
Kastellet valgte 14 veteraner og pårørende
at deltage, og sikke en oplevelse!
Vi startede ud med en solid gang morgenmad på KFUM Soldaterhjem i Nr. Uttrup,
og efter en kort instruktion fra turlederne
kørte vi ad helt fantastisk flotte veje (Margeritruten) ud over Gøl og til Hanstholm.
Her fik vi prøvet kræfter med ”Det Gamle
Røgeri´s” specialitet – et kæmpe stjerneskud. Herfra gik turen til Løkken, hvor vi
var inviteret på kaffe og forfriskninger hos
Gitte – ansat på Aalborg Kaserner og motorcyklist – og hendes mand, der sammen

har startet et BB ”Bikers rest”, primært for
motorcyklister. Et imponerende sted og
selvfølgelig med rabat til veteraner.
Fra Løkken kørte vi til Flådestation Frederikshavn, hvor Morten Leimand modtog os.
Efter indkvartering gik vi i gang med drabelige dyster i petanque og backgammon.
Vejret var perfekt, så vi grillede og hyggede
i haven, inden vi trak ind i messen og rundede dagen af.
Søndag morgen blev der serveret morgenmad i messen, hvorefter Morten viste os
rundt på flådestationen. Vi sluttede af med
en rigtig spændende rundvisning på Esbern
Snare.

SAMARBEJDE
Det hele blev gennemført i fint samarbejde
mellem KFUM Soldaterhjem, Veteran Oasen, Veterancafé Knivholdt, Danmarks Veteraner Limfjorden og Veteranstøtten.
Vi fortsætter med samme gode koncept ”veterankort i lommen, mc mellem benene og
uden rygmærker” i Oksbøl i weekenden 6. - 7.
august.
Hold øje med Veteranstøttens hjemmeside
og Danmarks Veteraners hjemmeside, hvor
mere info følger snarest. Evt. yderligere info
på mail social@80608030.dk
VETERANER STØTTER VETERANER

Alt i alt en weekend, hvor der blev byttet
historier og knyttet bånd mellem veteraner
m/k i alle aldre.

SIMON. PHILIPSEN, SIMONPH@COMXNET.DK, IDRÆTSUDVALGET, VETERANSTØTTEN

Bowling
Jeg sidder og tænker tilbage på den forgangne bowlingsæson. Det var en herlig tid
med samvær med andre veteraner. Nogle vi
har mødt tidligere, andre er nye, men vi har
haft nogle herlige timer sammen med gode
historier og udveksling af minder.

Nu starter en ny sæson, og alle vore aktiviteter går så småt i gang igen. Jeg vil gerne
byde jer alle velkommen til en ny sæson og
håber at høre mere fra jer. Jeg har jo erfaret, at der er mange, der dyrker denne sjove
sport, så kom og vær med.
Vi slutter sæsonen som sidst i Odense, hvis
vi kan få baner dér. Vi giver yderligere informationer her i Baretten.
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TEKST OG FOTO: OVERSERGENT UFFE ERNSTSEN, JDR

DANCON-march
Vikingkompagniet fra Jydske Dragonregiment på Hold 34A ved KFOR i Kosovo har
arrangeret den traditionelle Dancon-march
med deltagere fra de mange forskellige
kontingenter, der indgår i KFOR.
Det blev et rigtig godt arrangement med ca.
950 deltagere i strålende solskin og lidt over
20 grader, hvilket var hårdt for deltagerne.

En del af overskuddet – 9.000 kr. – går således til Danmarks Veteraner. Beløbet blev
overrakt af initiativtageren, oversergent
Uffe Ernstsen og vil blive anvendt til arbejdet for veteraner med særlige behov. Danmarks Veteraner takker for donationen på
9.000 kr. og den gode tanke, der ligger bag.

Distancen er normalt ca. 25 km, hvilket
også var tilfældet denne gang. Dog tilbød
vi de mere eventyrlystne deltagere en rute
på 40 km.
Hver deltager betaler 20 euro for at deltage, og selv om meget af beløbet går til
at betale for diplomer, medaljer, vand, frugt
osv., bliver der et mindre overskud, der går
til velgørende formål for veteraner eller
soldater i Danmark.
OVERSKUDDET
I år fordeles overskuddet mellem Danmarks
Veteraner, "Vi tænker på dig", Støt Soldater
Og Pårørende samt Den Tapre Landsoldat.
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CARL ÅKERLUND

Klar til

Nijmegenmarchen

AF VETERANSTØTTENS IDRÆTSUDVALG

VETCAMP 2016

Efter med møje og besvær at have kæmpet sig gennem kontrolmarcherne, Grænsemarchen og Slagelsemarchen (se billederne),
er Veteranholdet klar til at gennemføre Nijmegenmarchen, der i
år er en jubilæumsmarch, idet den afvikles for 100. gang.

ER DET NOGET FOR DIG?
Veteranstøtten gentager succesen og gennemfører igen i samarbejde med KrogagerFonden og Club La Santa VETCAMP 2016 på
Lanzarote i perioden 2. - 9. december.

Der har været kamp om pladserne. Holdet samles for første gang
under Hærvejsmarchen Syd den 24. – 26. juni, hvor de sidste
forberedelser foretages.

VETCAMP 2016 giver dig mulighed for en lang række unikke fælles oplevelser med motion, idrætsaktiviteter og masser af socialt
samvær med andre veteraner.

Holdet ønskes held og lykke.

Arrangementet er gratis for de udvalgte veteraner. Vi har 12
pladser, der vil blive prioriteret til veteraner med særlige behov.
Så vi håber, at du har lyst til at være med til denne oplevelse.
TILMELDINGEN
åbner den 1. august, og du kan tilmelde dig på Veteranstøttens
hjemmeside, idraet@80608030.dk eller 3074 7676 i perioden til
1. oktober, hvor tilmeldingen lukker.
Vi ser frem til at være sammen med dig på Club La Santa på
Lanzarote.
Læs mere i næste nummer af Baretten.
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AF DELTAGER TORBEN LUND

Veteranstøttens tur til Bosnien
At kunne mødes på Holmen om søndagen
for dem, der kom langvejs fra, er et genialt
træk. Det gjorde, at vi uden stress kunne
mødes i lufthavnen, hvor der blev delt billetter ud samt informationer om turen.
Rejsen til Sarajevo over Zagreb skulle bare
overstås, og vi landede i dejligt solskin,
hvor bussen holdt klar for at transportere
os til hotellet med indkvartering og mulighed for at få vekslet til lokal møntfod inden
aftensmaden.
SARAJEVO OG KISELJAK
Turens første mål lå ganske kort fra hotellet, idet den Olympiske bobslædebane ligger på bjerget lige over Sarajevo. Dog tager
den korte distance en del tid, da vi aldrig
kommer rigtig op i fart på grund af den
stejle stigning og de mange sving på turen.
Tæt på toppen vidner en del nye byggerier
om, at man igen er klar til at satse på turister i området, som er utrolig smukt, og
hvor næsten alle krigens ar er fjernet.
Selve bobslædebanen er smukt anlagt i den
flotte natur, og man kan sagtens forestille
sig, hvordan anlægget har virket. Den farverige graffiti har gjort sit til, at det ikke
blot er blevet til en grå ruin, men et stykke
seværdig historie fra en svunden tid. Den
nye spændende byggestil med store vinduer og dristige former passer meget fint
ind i naturen deroppe.
Eftermiddagens mål var tunnellen under
lufthavnen, som startede i et lille ubetydeligt hus, hvor der nu er et museum, der
viser, hvorledes den var bygget og blev
benyttet under belejringen under krigen.
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Gruppen samlet.

Egentligt en meget spændende historie
fortalt af en entusiastisk bosnier, som bestemt ikke havde været glad for UN‘s tilstedeværelse i byen.
MOSTAR – ET BESØG VÆRD
Turen til Mostar bragte mange minder til
en del veteraner, som under krigen havde
kørt strækningen under helt andre forhold.
Der blev fortalt om, hvordan man i starten
kom over Neretva-floden med flåder og
senere pontonbroer af østlig oprindelse.
Buschaufføren havde under krigen kørt for
Røde Kors, og med tolkens hjælp fik jeg
genopfrisket en del af mine oplevelser som
nødhjælpschauffør og Convoy-leader på
ruten, hvor der ofte blev skudt efter os.
Kommer man til Mostar for første gang, er
de trange, snoede gader, som er fyldt med
basarer og mennesker, spændende. For veteraner med PTSD er det et rent helvede,

der skal overvindes. Her er det rart at have
en god makker med. For mit eget vedkommende blev det til en is i basaren og en tur
over den historiske bro med de meget glatte sten og ned på en fredfyldt restaurant
på klippesiden, hvorfra vi havde frit udsyn
til broen og de, som sprang i floden derfra.
Her indtog vi en omgang “mix grill”, hvilket
gjorde, at turen fik en ekstra stjerne.
DEN LANGE, MEN NØDVENDIGE DAG
Programmet for torsdagen var omfattende.
Vejen fra Sarajevo til Zenica var blevet meget “kortere”, idet der nu er motorvej mellem byerne. Hukommelsen er ikke, hvad den
har været, og med alt, hvad der er skudt op
af nye huse og træer, som har vokset sig
store og tætte de sidste 23 år, kunne det til
tider være svært at genkende vejene, som
jeg under krigen havde kørt mange kilometer på, både som civil og soldat.

WWW.80608030.DK

Turens første stop var Maglaj-tunnellen,
hvor jeg selv har en del grimme minder fra.
Her mistede to unge mænd fra Beredskabsstyrelsen og deres tolk livet, da deres nødhjælpskonvoj blev ramt af et sprængstykke
fra en serbisk T-55 kampvognsgranat. Jeg
ydede hjælp, hvor det var muligt, og da der
kom læger og psykologer fra Danmark, kørte jeg tilbage til tunnellen og samlede alle
drengenes personlige ejendele sammen fra
bilerne og lavede en plan for evakuering.
Beredskabsstyrelsen havde ikke de store
forventninger til at bjærge køretøjerne, så
det var med en vis tilfredshed, jeg kunne
aflevere 11 ud af 12 køretøjer, idet jeg vurderede at den lastbil, som var brændt, ikke
var værd at bruge tid på.
Minderne væltede ind over mig, da vi kørte
gennem tunnelen ved Maglaj, og jeg havde
haft mange tanker om, hvordan det ville
være, når jeg stod der igen. Heldigvis havde
jeg overskud til at fortælle lidt om, hvordan
der så ud efter angrebet. Vores feltpræst
holdt en fin mindeandagt ved det flotte
mindesmærke, hvor Anker lagde en smuk
blomsterdekoration til ære for de faldne.

Min egen og Anker‘s dag blev anderledes
spændende, idet min tidligere kollega i
Flygtningehjælpen, Poul Henrik, hentede
os på hotellet og viste os det gamle Vitez,
samtidig med at han fortalte, hvordan det
var gået under den store oversvømmelse
for to år siden, hvor området nord for Sarajevo var klassificeret som katastrofeområde. I Zenica genså jeg nogle af de steder,
jeg havde boet under krigen, og besøgte
min tidligere mekaniker, som vi drak kaffe
hos, før vi kørte op til et overdådigt Bosnisk
frokostbord med alt, hvad der kunne grilles.
TAK
Tusind tak til Svend Aage for din vedholdenhed, da jeg var ved at bakke ud pga.
frygten for at skulle tilbage til Maglaj-tunnellen. Jeg er ikke i tvivl om, at det at være
tilbage og se, hvor fredeligt der nu er i området, er med, til at jeg måske kan begrave
nogle af mine natlige dæmoner.
Det berørte mig dybt at være der og kun
mange års erfaring i at “gemme mig bag
skjoldet” betød, at det nok kun var Anker,
som virkelig kunne se og forstå den smerte,
jeg følte ved at være tilbage.

MENINGSFYLDT
En tur med mange dejlige mennesker/veteraner, der alle har noget i bagagen fra
fortidens missioner, der tynger hele familier så mange år efter, er egentlig skræmmende. Men det er bestemt også positivt
at se, hvad det giver de forskellige ved at
gense steder, hvor de var tjenestegørende,
i et helt andet lys, nu hvor der er fred og
ingen fare længere.
Jeg har gennem mit arbejde for Veteranstøtten i en del år lavet gruppeture for veteraner med PTSD, hvor man som ligestillede gennem samvær og samtaler lærte af
hinanden. Også på denne tur blev der talt
åbent om PTSD, idet der var lavet en aften
med et foredrag om det, samt en frivillig
temaaften om det at leve med PTSD.
Jeg holder ofte foredrag om min tid “Under det blå flag”, og hvordan det er at leve
med bagsiden af medaljen. Skulle nogen
have lyst til at arrangere sådan en aften i
en forening eller klub, kommer jeg gerne og
fortæller.
Indlægget er lettere redigeret, men kan
i sin fulde ordlyd læses på hjemmesiden.

Jeg erkender gerne, at efter denne tur tilbage til krigen i 1993, kunne jeg ikke finde
fokus på de næste destinationer, så Camp
Valhalla og Camp Dannevirke fik jeg intet
ud af, men besøget på North Pole var interessant, og vi fik en briefing om den bosniske hær samt en kop kaffe.
FRIDAG
Fri fredag i Sarajevo, hvor man kan udforske
fx. Sarajevo på egen hånd eller lave, hvad
man har lyst til. En del valgte at køre til
centrum i sporvognene, som de fleste husker som vrag, der lå hulter til bulter langs
“Sniper Street”. Nu knap 23 år efter ser de
stadig sådan ud, men ruller nu vuggende
på skinnerne til stor glæde for de lokale,
idet trafikken i Sarajevo er tæt som i alle
andre europæiske hovedstæder.
Anker ved mindesmærket.
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AF NIELS BLOK,
FORMAND FOR VETERANSTØTTENS NYE FRILUFTSUDVALG.

Fiske- og vandretur i
svenske Glaskogen
MIN FØRSTE GEDDE
Jeg står og roder lidt med min nyindkøbte
mini-traveller fiskestang. Det er ikke helt
åbenlyst for mig, hvordan blinket skal
kastes, samtidig med at hjulet skal være
åbent, men efter et par forsøg går det
nemmere. Ved siden af mig står Kim, som
er veteran fra Afghanistan og 15 år yngre

end mig. Han ser meget professionel ud
med sin fluestang, mens han giver mig en
række gode nybegynder råd. ”Kast ud der
henne, så fanger du garanteret noget”, siger han grinende og udpeger området. Jeg
kaster ud, og mærker med det samme et
ryk i stangen, som begynder at bøje sig

faretruende. ”Ehhh Kim”, får jeg udbrudt,
mens jeg desperat forsøger at holde på fiskestangen og give line fra hjulet, så stang
en ikke knækker. ”Begynderheld”, hører jeg
ham mumle, mens han lægger sin egen
stang, før han kommer over og hjælper mig
med at lande min første gedde nogensinde.
FRIHED I NATUREN
Det er den første aften på Veteranstøttens
fire dages fiske- og vandretur til Glaskogens naturreservat i svenske Värmland. Vi
er ni veteraner med vidt forskellige baggrunde, udsendelser og alder, der har slået
lejr på yderspidsen af en pynt i den sydlige ende af Store Gla søen, som har giver
området sit navn. Planen er at bruge fire
dage på at gå de 56 kilometer, der er søen
rundt, mens der fiskes og hygges undervejs. Vi har allerede gået seks kilometer
fra Lenungshammar Infocenter, der for de
fleste besøgende vil være udgangspunktet
for ture ind i området. Ruten er velmarkeret, og det er nemt, selvom terrænet går en
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del op og ned, mens du bydes på smukke
udsigter over den store sø. Glaskogen byder på mange andre aktiviteter inden for
friluftslivets glæder. Der kan sejles i kano,
kajak, vandres, løbes mv. Området er strøet
med sheltere, hvis man ikke ønske at sove i
medbragte telte.
Efter en god og spændende kamp med
gedden, hvor den flere gange springer over
overfladen og generelt gør en god figur for
at slippe af med krogen i dens mund, får
vi den endelig landet, afkroget og sat ud
igen. De smager alligevel af mosevand, bliver jeg informeret om af Kim og et par af
de andre veteraner, der har stået og kigget
på. Jeg kaster et par gange mere, inden jeg
bevæger mig tilbage langs kysten til lejren
og bålet, hvor de andre veteraner, der ikke
gider fiske, indtil nu har siddet og sludret
og lavet mad.

per. Det er svært at gå ni personer samlet
i forskelligt tempo, hvor nogen ønsker at
fiske undervejs, og andre vil gå. Vi havde
derfor på forhånd aftalt et mødested længere fremme på ruten. En af de mange
gode egenskaber ved veteraner er, at de
fleste sagtens kan læse et kort og navigere
efter det.
Til frokost var vi en lille gruppe, der tilfældigt mødtes og spiste sammen, inden vi
igen skiltes, da jeg ville fiske ved bredden
af en lille bugt. Sidst på eftermiddagen
mødtes alle ved det aftalte punkt, og i fællesskab slår vi lejr her, hvor der alligevel ligger tre sheltere tæt på hinanden, helt ud til
søens bred. Aftenen bliver brugt på fiskeri
og bålhygge med udsigt til solen, der går
ned i den vestlige ende af søen.

RESTEN AF TUREN
forløber efter nogenlunde samme mønster,
og langsomt, men sikkert, får vi bevæget
os rundt om søen og tilbage mod udgangspunktet og bilerne, der søndag skal fragte
os de seks timers kørsel til Danmark.
FRILUFTSLIV
på denne måde er det langsomme liv, med
tid til fællesskab sammen med andre ligesindede, samtidig med at ens krop aktiveres
på en god måde. Friluftsliv rummer mange
gode oplevelser.
TILBUD
Turen har været et af flere tilbud, som
Veteran
støttens Friluftsudvalg tilbyder i
2016. Er du interesseret i friluftsliv, så kig
ind på Veteranstøttens hjemmeside under
aktiviteter.

Tilbage ved bålet skal jeg selvfølgelig fortælle min første lystfiskerhistorie. Traditionen tro er gedden nu blevet til en mindre
haj, som jeg kæmpede med i timevis. For
mig, der ikke har fisket før, må jeg ærligt indrømme, at det nu var meget sjovt
at fange en fisk. Desværre knækker jeg
spidsen på min letvægtsfiskestang ved en
brugerfejl, men det er først om to dage og
utallige flere kast i forsøg på at fange flere
gedder, aborrer og ørreder.
NÆSTE MORGEN
vandrede vi videre på ruten i spredte grup-

Kilde: Google Maps
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AF KRISTOFFER GØTTGE

Nijmegen 2016
VI GJORDE DET IGEN
I starten af juli gennemførte Veteranstøttens marchhold for 5. gang den traditionsrige Nijmegen-march i Holland. For mig
personligt var det tredje og bestemt ikke
sidste gang, at jeg begiver mig ud på de
4x40 km i området omkring Nijmegen by.
Det var noget ganske særligt i år, da det var
gang nr. 100, at marchen gennemførtes.
Marchen, der startede med 100-150 civile
og militære deltagere, blev i år gennemført
af 42.557 gængere. Så hvad der startede i
det små for over hundrede år siden, er vokset til et kæmpe arrangement.
ANKOMSTEN
Vi ankom søndag morgen omkring kl. 06.00
til Camp Heumensord, hvor de cirka 6.000
militære gængere er indkvarteret. Allerede
ved ankomsten kan man mærke den gode
stemning på holdet, og trods træthed er
der smil og kram til alle. Vi har sgu savnet hinanden! Efter indkvartering hopper
de fleste til køjs og indhenter nogle af de
manglende timers søvn. Ved 10-tiden begynder holdet så småt at vågne, og frokosten indtages i den store spisesal. Det må
siges at være en præstation i sig selv, at
de hollandske værter kan bespise så mange
sultne soldater i en hel uge! Resten af da-

Side 30 | Baretten | Særudgave | Aktiviteter 2016

gen står på samvær med holdet og et brag
af en fest inde i Nijmegen centrum. For det
er ikke kun en march, men også en af verdens største byfester.
MANDAG
er først og fremmest klargøring. Vi startede dagen med en prægtig parade, hvor
oberst Mogens Bech formerede Det Danske Nijmegen Kontingent 2016 og bød alle
gængere velkommen til dette helt særlige
jubilæum. Veteranstøttens hold fremstod
præsentabelt og i fin form til paraden.
TIRSDAG
Da vækkeuret ringede omkring kl. 0300,
gjaldt det om hurtigt at finde sig selv og
så ellers komme i tøjet og få morgenmad.
Sammen ventede vi spændt på, at det blev
vores tur til at passere støvle-porten og
påbegynde dette års march. Da de første
stille kilometer er tilbagelagt, høres pludseligt lyden af tusindvis af mennesker. For
ved udkanten af Nijmegen by møder den
civile marchrute den militære, og i løbet af
ganske kort tid er der mennesker overalt.
Efter 5-6 kilometer ser vi de to fantastiske
helte, der ugen igennem hjælper os over de
mange strabadser og sørger for, at humøret
og energiniveauet altid er i top: Vores to
cykelordonnanser. Temperaturen sniger sig
helt op på 28-29 graders varme og ikke en
sky på himlen. Denne temperatur, som ville
være skøn hjemme i haven, er bestemt ikke
optimal, når man har 10 kg udrustning på
skuldrene. Trods de barske forhold kæmper
vi sammen og får hele holdet med i mål!

ONSDAG
Allerede fra morgenstunden mærkede vi
den lumre varme snige sig ind på os. Udover på de militære raster møder vi også
vore ordonnanser forskellige steder på
ruten, hvor de pludselig dukker op, iført
kostumer eller på toppen af en parkeret
lastbil, hvorfra de spiller holdets slagsang,
"Ring of fire" af Johnny Cash. I år havde
de valgt at inddele dagenes kostumer efter
tema, og således oplevede vi bl.a. Hawaiitirsdag, mexicansk-torsdag og find Holger.
Alle disse skøre indfald giver humøret et
pift op og fjerner tankerne fra de ømme
fødder eller trætte muskler! Onsdag var
umiddelbart den varmeste dag, og en del
udgik. Den slags er altid surt, men vi veteraner kom alle i mål. Nu var vi allerede
halvvejs!
TORSDAG
Det er altid hårdt at starte på tredje dagen. Man er godt nok halvvejs, men der er
stadig 80 km til mål, og denne morgen gør
fødderne en smule mere ondt. Vejret viste sig heldigvis fra en noget mildere side.
Tredjedagen er kendt som marchens bjerg
etape, syv "bjerge" (bakker) skal bestiges,
og det trækker kræfter ud af de allerede
trætte ben. På toppen af én af disse bakker ligger det mest mindeværdige sted på
hele ruten, Den canadiske Kirkegård, hvor
faldne soldater fra 2. Verdenskrig er begravet i lange rækker. Et helt specielt sted at
besøge og tage et par minutter for at ære
alle de mænd og kvinder, der gav deres liv
for vores frihed for så mange år siden. Man
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meter. Vejret har endnu en overraskelse til
os, da himlen små ti kilometer ude på ruten
åbner sig, og alle er gennemblødte i løbet
af kort tid. I modsætning til mange civile,
der søger ly i tunneller og under træer, vælger vi bare at sjoske videre, mens regnen
fortsætter ufortrødent. Heldigvis er humøret højt, og da solen pludselig bager ned,
har alle stadig et smil på læben! Ved byen
Cuijk (det lader vi hollænderne om at ud-

tens marchform giver ham, bruger han på
at hjælpe resten af holdet. Han er altid klar
til at give en hånd med de mange små ting,
der kan virke uoverskuelige, når ens fødder
er hævet til dobbelt størrelse og plastret til
med vabler. Årets fighter blev Poul, der som
70 årig i år gennemførte endnu en Nijmegen-march. Så snart medaljeoverrækkelse
og udnævnelser er overstået, har alle travlt
med at komme afsted.
Marchen er nemlig ikke slut endnu. Der
mangler de sidste 5 kilometer, som Robert
meget passende kalder "blærerøvsmarchen". Her tiljubles alle af tusindvis af tilskuere, som rækker os blomster og ønsker
tillykke med gennemførelsen! Den strækning ind til byen er helt ubeskrivelig. Man
er både stolt og glad for, at det er overstået!
"Vi gjorde det fandme igen!".

bliver dybt berørt, og for os veteraner har
den slags en særlig betydning.
5 km før mål møder vi igen vore to gæve
ordonnanser, denne gang med chips og
en kold øl. Da vi har nydt forfriskningerne,
samler vi en amerikansk soldat op, som er
en anelse presset. Han fulgte med os hele
vejen hjem, og ved ankomsten hørtes dette
udbrud fra holdet: "Jamen Peter, han fulgte
selv med, må vi ikke beholde ham".
Da vi er kommet i mål, begynder ordonnanserne som altid vabelpleje. Da holdets alderspræsident Poul lægger sig op på bænken, udbryder Johan: "Hold da op, det er
den største vabel, jeg nogensinde har set".
Alle på holdet er dybt imponerede over
vablen på nær Poul, hvis eneste kommentar er: "Så kan jeg bedre forstå, det var lidt
strengt at komme i gang". Sej gut!
FREDAG
Alle er spændte og klar til de sidste kilo-

tale), krydser vi floden med stil via en pontonbro. På den anden side bliver vi mødt af
ordonnanserne klædt som Mario-brødrene.
Fra rasten er der et langt lige stykke på ca.
7 km, og da jeg for tredje gang har tænkt,
at nu må det være lige deroppe, rammer vi
endelig det militære "mål"!
BLÆRERØVSMARCHEN
Da vi ankommer, kan vi endelige aflægge
vores rygsække og basisbælter - alle mand
har klaret det! Vi får klædt om til en ren
uniform og holder medaljeparade, hvor
holdfører og næstkommanderende overrækker hver gænger hans medalje for gennemført march. På Veteranstøttens marchhold udnævner vi årets kammerat og årets
fighter.
I år var det Morten, der velfortjent blev
kåret til årets kammerat. Morten er ubetinget den bedste gænger, jeg nogensinde
har mødt, og jeg tvivler på, om han overhovedet kan blive presset. Det overskud, Mor-

VETERANSTØTTENS MARCHHOLD
er sammensat af veteraner i alle aldre. Det
er holdet, der gør, at jeg kommer igen år
efter år. Det sammenhold og kammeratskab finder man kun få andre steder, og
selvom der kommer nye ansigter til, finder
alle hurtigt ind i sammenholdet og giver sit
personlige bidrag til, at det bliver en kanon
oplevelse for alle på holdet!
Det kan både være gennem de lange dybe
snakke om vores oplevelser i verdens
brændpunkter eller blot et grin fra sidemanden, når regnen står ned i stænger og
alle er gennemblødte! Derfor er det verdens
bedste marchhold. Vi er ikke de hurtigste,
og heller ikke de bedst gående, men vi er de
bedste kammerater, og vi støtter hinanden
hele vejen!
støtter
veteraner
Det Veteraner
har desværre
været
nødvendigt
for redaktionen at forkorte den meget
velskrevne artikel, men den kan i fuld
længde læses på veteranstøtten.dk og på
danmarksveteraner.dk
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AF CARL ÅKERLUND

Det svenske Veteranmonument.

Veteranmarchen 2016
Også i år deltog Veteranstøtten med et
marchhold i den svenske ”Veteranmarchen
2016”, der i år startede den 7. august i
Stockholm for den 16. august at nå målet i
Gävle, en strækning på godt 300 km.
Veteranstøttens hold havde desværre kun
tid til at deltage i den første etape fra
Stockholm Slot og til Uppsala, en strækning på 34 km.
Marchholdet mødte lørdag den 6. august
på Københavns Hovedbanegård for at tage
toget til Stockholm, en tur på 5 timer. Under turen, der foregik i højt humør og en
god stemning, blev der udvekslet erfaringer
og gode historier fra tidligere oplevelser.
I Stockholm blev vi hjertelig modtaget af
vore svenske værter, som transporterede os
til Thorild Hall Gymnasium, hvor vi boede
den første nat.

Aftenen foregik under kammeratlige forhold med de øvrige deltagere, og vi gjorde
klar til første etape.
Tidlig morgen den 7. august – morgenmad,
sammenpakning af vor bagage og transport til startstedet, Stockholm Slot. Inden
start gik vi de 300 meter fra Stockholm
Slot til Stortorget, hvor Kong Christian den
Anden i 1520 lod 82 svenske adelsmænd
og kvinder halshugge. ”Det Stockholmske
Blodbad”. Svenskerne kaldte derefter kongen for Christian Tyran.
I mellemtiden var yderligere deltagere
mødt op, så deltagerantallet inden start,
var på godt 100 militære og civile deltagere
i den første etape.
Efter taler m.m. startede 1. etape med Den
Svenske Livgardes Tambourkorps i spidsen. Målet var 1. Rast ved Det Svenske
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Vi viste flaget.
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Veteranmonument, hvor der blev holdt
mindetale, kranselægning samt en mindeandagt ved en kvindelig feltpræst, og
Tambourkorpset blæste Last Post.
Marchen fortsatte med Rast 2 som mål.
Herfra blev alle marchdeltagerne kørt
med bus til en plads 4 kilometer fra centrum i Uppsala, hvorfra vi marcherede til
målet ved jernbanestationen i Uppsala.

Det var en god og minderig tur, og som en
af veteranerne sagde: ”Denne tur har gjort,
at jeg kan leve normalt et halvt år frem”.

Vi kan se vigtigheden af, at vi deler oplevelserne, taler om tingene og holder et tæt
bånd til vore nordiske brødre.

Det er en stor fornemmelse, og vi håber,
at Veteranstøtten også fremover deltager i
denne march.

Her blev vi modtaget af Landshøvding
en for Sveriges Veteranförbund, Fredsbaskrarna. Der var taler af Landshøvdingen og chefen for byens flyvestation,
hvor vi skulle underbringes. Efter bad og
omklædning var der mad efterfulgt af
en hyggelig aften.
Mandag morgen pakkede vi alt grejet,
og på banegården tog vi afsked med
vore nordiske venner, inden turen gik
tilbage til Stockholm. Her var der et par
timer til at se de nærmeste seværdigheder, inden toget til København afgik.

Carl Åkerlund modtager checken.

Helt Fantastisk
Jeg fik en opringning fra kontaktofficeren ved Jydske Dragonregiment, som
bad mig møde på Dragonkasernen den
11. august klokken 15.00.
Jeg mødte op, og hvad skuede mine
øjne: Hold 34 b, lige hjemkommet fra
Kosovo linet op på tre geledder. Jeg
blev kaldt frem og fik overrakt en megastor check.
Holdet havde under tjenesten i Kosovo
arrangeret DANCON-march for hele
Kosovo-styrken, økonomisk med et
overskud, som holdet bestemte skulle
doneres til Veteranstøtten. Beløbet var
25.000 kr.

Beløbet må siges at falde på et meget, meget tørt sted. Nu kan igangsættes projekter
til gavn for veteraner og pårørende som
f.eks. veteran- caféer, som er mødesteder
for veteraner og pårørende, som etableres
mange steder i landet. Også andre projekter kan iværksættes.
Jeg vil på Veteranstøttens vegne sige, at
hold 34 b lever op til vort mål:
Veteraner støtter Veteraner.
Tusinde tak.
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AF LANDSFORMAND NIELS HARTVIG ANDERSEN

Veteranstøttens årsmøde
MANGE AKTIVITETER
Veteranstøtten har gennemført familiesommerlejren i Camp Frøslev, Gensynsture
til Kroatien og Veteran-sommerfest i Bisserup med rigtig mange gode tilbagemeldinger fra de mange deltagende veteraner
og deres pårørende.

VETERANSTØTTENS ÅRSMØDE
står for døren og vil igen i år blive gennemført i Camp Frøslev lørdag den 1. til
søndag den 2. oktober. Det er her, vi alle
er samlet for at lægge sidste hånd på budgettet for 2017 og få udpeget de ansvarlige
for vores mange aktiviteter.

Albinus om at give hendes bud på fremtiden for veteranarbejdet og måske fortælle
os resultaterne af servicechecket af veteranpolitikken.

Og i skrivende stund er der veteraner, der
under Veteranstøttens ildsjæles kyndige
ledelse cykler Bornholm rundt. Tak til alle
Jer ildsjæle, der muliggør disse mange aktiviteter. I gør en forskel ved at udrette noget
konkret for veteranerne og ikke bare snakker om at hjælpe dem.

Hvis I har nye, gode ideer til aktiviteter,
bedes I hurtigst muligt sende dem til Jeres
udvalgsformænd, så de kan indgå i budgetlægningen. Og så skal vi selvfølgelig hygge
os i de forskellige udvalg og sammen i vores fine lokaliteter i Camp Frøslev.

TAK
til alle, der på den ene eller anden måde
har været med til at gennemføre aktiviteter for veteranerne hen over sommeren og
til alle Jer, der har arbejdet hårdt for at få
efterårets mange arrangementer på plads.

Vi har heldigvis allerede fået tilsagn fra
Chefen for Veterancenteret, oberst Jette

Også stor tak for Jeres professionelle måde
at tackle de mange avisartikler om veteraner i pressen og især på Facebook. Jeg opfordrer fortsat til et sobert sprog og til en
åben og ærlig debat ansigt til ansigt eller
mail til mail.

Det aftvinger stor respekt.

Indbydelserne er på vej ud, så tilmeld Jer
hurtigst muligt. Vi ses.

Det synes jeg, at veteranerne fortjener.

raner
DanmarksNGVENete
LANDSFORENI ins Joachim
ktor H.K.H. Pr
Prote

nstøttenr
Veteratenera
r støtter Veterane
Ve
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AF JØRN H. CHRISTIANSEN, IDRÆTSUDVALGET/VETERANSTØTTEN

DM i skydning 2016
Fra DM 2015.

Veteranstøtten gennemfører danmarksmesterskaber i skydning 2016 i Næstved
Skytteforening på Brolæggervej i Næstved.
I 2017 bliver det igen i Jylland.
Skydningen løber af stablen den 5. november i tidsrummet 09.00-16.00. Vi starter
kl. 09.00 med sjællænderne, og der skydes
med cal. 22 pistol og gevær. Der skydes individuelt og hold.

HOLD P. Derudover er der præmier til nr. 2
+ 3 i hver række. Endelig kåres bedste individuelle skytte i henholdsvis GV og P.

Evt. spørgsmål rettes til Anker Sewohl på
tlf. 24 48 04 43 eller til Jørn H. Christiansen
på tlf. 72 16 32 27.

VÅBEN
P: cal 22 (40 skud præcision på 30 min.
Dette er med prøveskud).
GV: cal 22 (40 skud præcision på 40 min.
Dette er med prøveskud).
AFSTANDE: 15 m

Stævnet er åbent for alle veteraner, og våben kan lånes.
HOLD
4 pax, 3 tæller med. Vi har indledningsvis
ingen begrænsninger på antal hold. Hvis vi
vurderer, der er for mange, vil vi foretage
reducering via lodtrækning blandt de tilmeldte.
RÆKKER
Der skydes om mesterskabet i HOLD GV +

ØKONOMI
Deltagelse er gratis, og Veteranstøtten giver
frokost. Transport sørger deltagerne selv for.
Tilmelding sker på Veteranstøttens hjemmeside www.veteranstøtten.dk med tilmeldingsfrist den 30. oktober.
STÆVNELEDELSE
Henning Ø. Nielsen, Anker Sewohl, Gitte
Vinter og Jørn H. Christiansen.

Fra DM 2015.
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TEKST OG FOTO (FRA VETCAMP 2015): MORTEN FREDSLUND

VETCAMP 2016
Med støtte fra Krogagerfonden og Club La
Santa Sport gentager Veteranstøtten sidste
års VETCAMP på Lanzarote. Dermed får 12
skadede veteraner med primært psykiske
skader mulighed for en unik oplevelse, hvor
sport, sociale events og kammeratskab
sættes i højsædet. Ansøgningsfrist er den
1. oktober.
VETCAMP 2016
gennemføres fra den 2. til 9. december,
og der er plads til 12 veteraner samt et
team på otte støttepersoner, der alle selv
er veteraner. Programmet står på masser af
idræt, og som deltager kan du forvente et
højt aktivitetsniveau, hvor der kan prøves
kræfter med ikke færre end 22 idrætsgrene
– fra Taifi qigong og Yoga til golf, MTB-ræs,
løb, kajak og windsurfing.

ET GODT VÆRKTØJ
”Idrætsaktiviteter er et rigtig godt værktøj til at få soldater med psykiske mén
”op af sofaen og ud over dørtærsklen”, for
nu at sige det populært”, siger lederen af
Veteran
støttens Idrætsudvalg, Finn Pauli
Nielsen og tilføjer: ”Idræt har stor positiv effekt for veteraner med PTSD og andre
psykiske mén. Og målet med VETCAMP’en
er, at styrke veteranernes selvværd gennem
fysisk aktivitet, socialt samvær og fællesskab, så de får hjælp til at komme videre i
livet. Vores erfaringer fra sidste år viser, at
det netop var det, der skulle til for en stor
del af deltagerne, og derfor er vi glade for
at kunne gentage sidste års pilotprojekt.”
IDRÆT ERSTATTER MEDICIN
Korporal Morten Hangstrup Knudsen del-

tog sidste år, og han er ikke et sekund i tvivl
om, at VETCAMP’en har haft stor positiv
betydning.
”Jeg fandt ud af, at idræt på flere måder
kunne hjælpe mig gennem dagligdagen
og medvirke til, at jeg kunne nedsætte mit
medicinforbrug og samtidig få styr på mit
temperament. Og det har helt sikkert betydet rigtig for mig personligt, at jeg kom
med på sidste års VETCAMP,” siger Morten,
der har været udsendt syv gange og i dag
er ramt af PTSD.
”Jeg fik kendskab til nye idrætsgrene, og
især kombinationen af mountainbike, løb
og svømning er jeg blevet ret vild med. Ja,
faktisk lidt for vild, for da jeg kom hjem,
trænede jeg så ivrigt, at jeg fik en blødning
i min ene lårmuskel og måtte opereres.
Men nu er jeg i gang med genoptræningen
og løber fem dage om ugen – dog stille og
roligt som en start. Idrætten er blevet min
medicin og giver mig det kick, der holder
mig i gang,” siger Morten.
EN LØFTESTANG
For nylig gik han Hærvejsmarchen sammen
med en anden deltager fra sidste års VETCAMP. Det var Martin Egelund, som dagen
inden cyklede Hærvejsløbet på 155 km.
”Sidste års oplevelser, venskabet og netværket har jeg brugt rigtig meget, siden vi
kom hjem. VETCAMP’en blev en rigtig god
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oplevelse, som jeg næsten dagligt tænker tilbage på og bruger
som løftestang, når det af og til er svært at finde gejsten. Så er
det, jeg tænker: Kom nu, Martin – der var nogle, der havde det
på samme måde. Vi kan godt,” siger Martin, der var udsendt
som nødhjælpschauffør til Bosnien i 1993 og i dag er ramt af
PTSD.
”Af mange gode ting ved VETCAMP’en var, at alle var i samme
båd samt tolerancen og kammeraternes accept, hjælp og opbakning,” siger Martin.
VETCAMP 2016 følges op af en Sommer-træningscamp med
deltagerne og deres pårørende i Frøslevlejren den 10.-11. juni
2017.
Rejse og ophold er gratis for godkendte deltagere. Pladserne
bliver prioriteret til veteraner med særlige behov. Du kan tilmelde dig på Veteranstøtten.dk eller 3074 7676. Tilmeldingen
lukkes, når 40 veteraner har ansøgt.

Oplev det nye Club La Santa
Nu er vi færdige. Vi har gennem 5 år bygget nyt og renoveret det eksisterende. Vores gæster har været meget
loyale og besøgt os mens renoveringen stod på. Det
takker vi for. Vi kan nu byde velkommen til endnu flere
gæster og give dem verdens bedste aktive ferie i lækre og
moderne rammer.
Konceptet har vi ikke ændret
Mere end 40 aktiviteter med tilhørende faciliteter og
udstyr, undervisning fra kompetente instruktører og sjove
turneringer, er til fri disposition og inkluderet i prisen. Der
er tilbud til alle generationer og niveauer samt den meget
populære aktivitetsklub Play Time til børn fra 3 år.
Og naturligvis er der mulighed for at slappe af ved poolen,
nyde god mad og vine, og tage på ekskursioner til nogle af
Lanzarotes bedste attraktioner.
Vi glæder os til at byde jer velkommen.

BE YOUR BEST
Bestil ferien allerede i dag.
Ring 76 500 400 eller bestil på clublasanta.dk
Baretten | Særudgave | 2016 | Side 37

Veteranstøtten 80 60 80 30
AF NIELS BLOK, FORMAND FOR FRILUFTSUDVALGET I VETERANSTØTTEN.

Fjeldvandring
i Norge
Jeg og Veteranstøtten er vendt tilbage til
fjeldene i i Norges nationalpark af samme
navn. Sidste år ved denne tid forsøgte jeg
sammen med en gruppe veteraner at gennemføre samme rute, men her måtte vi
lægge planerne og ruten om efter decideret
uvejr de første dage. Læs eventuelt reportagen i Baretten 7/2015.

venter ca. 12 timers kørsel nordpå. Derefter
seks dage og omkring 92 kilometers cirkelvandring i fjeldterræn, inden vi starter minibussen for at køre hjem igen. Jeg har med
stigende optimisme holdt øje med langtidsudsigten for vejret i Jotunheimen den kommende uge. Modsat sidste års møgvejr så ser
det lovende ud denne gang.

I år er vi otte mand af sted, og vi skal gå
i den østlige del af Jotunheimen, som er
kendt for sine dybe dale, golde pas og høje
tinder. I nationalparken ligger blandt andet
Galdhøpiggen, der med sine 2.469 meter er
Nordeuropas højeste bjerg.

Søndag omkring klokken 22 ankommer vi til
Bessheim-området, hvor vi slår vores telte
op ned til søen ved siden af hytten. Planen
er at efterlade bilen her i gratis parkeringen
og starte tidligt mandag morgen.

SØNDAG
Turen starter ved Hovedbanegården i København en søndag formiddag. Foran os

MANDAG
Næste morgen klokken syv er alle mand
oppe og pakker deres telte og grej ned i
rygsækken. Mosekonen har brygget en or-

dentlig gang dis hernede i 950 meters højde.
Den ligger kold og tyk over os, mens morgenmaden tilberedes, og de sidste stumper
klargøres.
Omkring klokken 8 begiver vi os afsted op
og ind i fjeldet. I løbet af den første times
tid går vi to kilometer og 250 meter op. Heroppe i 1.200 meter på højplateauet skinner
solen fra en skyfri himmel. Foran os rejser
fjeldene sig, og vi drejer nordpå for at følge
de røde stimarkeringer længere og længere
ind i fjeldet. Vi passerer flere fjeldsøer med
deres iskolde klare vand. Henunder eftermiddagen, hvor de fleste er godt møre af
dagens vandring, slår vi lejr halvvejs oppe
i passet ved foden af Styggehøe, en top på
små 1.880 meter. Om aftenen, efter vi har
spist vores frysetørrede mad, fiskes der uden
held i en lille sø tæt på teltlejren.
TIRSDAG
Vi spiser morgenmad, mens en større flok
rener passerer vores lille lejr. Efter at have
pakket sammen følger vi dem op og henover passet ned mod Glitterheim-hytten for
foden af Glittertinden, som er det næsthøjeste bjerg i Norden. Netop som vi nærmer
os hytten, begynder det at småregne og
blæse op. Vi snupper en hurtig kop kaffe i
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Turen går op af over Memurutunga plateauet. Undervejs på dagens rute går vi på de
høje skrænter, der ligger ned mod den store
Gjendesø 500 meter under os. Dagens mål
er hytten ved Memurubu, hvor vi har planlagt at overnatte i deres teltområde, inden vi
om lørdagen begiver os ud på Norges mest
berømte vandrerute henover Bessegen for
at slutte tilbage ved bilen hen på eftermiddagen.

Jotunheimen

hytten, inden vi begiver os syd og vest om
ved foden af Glittertinden. Vi stiger op igennem Veslglupen-passet og kommer ud i strid
vind og regn på Skauteflye plateauet i 1.600
meters højde. Vejret og landskabets goldhed
med blokmark så langt øjet rækker gør, at
området lynhurtigt bliver døbt til Mordors
Slette med henvisning til Ringenes Herre.
Sidst på eftermiddagen stilner regnen af,
men blæsten tager til, efterhånden som vi
nærmer os Spiterstulen-hytten. Det er planen, at vi vil telte her ved hytten, og den skal
fungere som base for vores topbestigning af
Galdhøpiggen dagen efter. Ved hytten finder
vi ud af, der er varslet storm hele natten og
næste formiddag med vinde på 18 sekundmeter i dalen og 24 sekundmeter på toppen.
Med det i mente finder vi nogle beskyttede
teltpladser og gør os klar til at ride nattens
storm af i vores telte.

Desværre skifter vejret, og i stedet for sol får
vi lave skyer og regn, mens vi krydser henover og opad den 200 meter høje og knivskarpe Besseg med Gjendesøen på den ene
side og Besssøen på den anden. En oplevelse
som ikke kan beskrives, men skal erfares selv.

topbestige Galdhøpiggen gør, vi kan tage
det helt rolig de næste dage. Henunder aften slår vi lejr ved foden af Urddasdalpasset
i strålende solskin, hvilket betyder, at fjeldet
står smukt i efterårsfarverne.
TORSDAG
Vi starter i gråvejr, men efterhånden som vi
kommer op igennem passet, får solen magt.
Vi passerer en række høje fjeldsøer med deres smukke klare vand. Efter at have krydset
passet i næsten 1.700 meter går det igen
nedad mod Storådalen, hvor det smukke
vandfald Hellerfossen ligger. I søen inden
vandfaldet lykkedes det endelig for vores
ihærdige fjeldfiskere at lande fem ørreder,
som vi med stor velbehag spiser om aftenen.

Om eftermiddagen ankommer vi godt brugte tilbage ved bilen, og efter en hurtig gang
tøjskift og high fives sadler vi op og peger
bilen mod København og hjem.
I bilen er lutter tilfredse miner, for i en hel
uge har vores verden bestået af fælleskab,
ro, fysisk træthed og i seng, når solen går
ned. Vi har ikke skulle forholde sig til noget
andet end landskabet, vejret, de ømme fødder og skuldre. Friluftsliv er tilfredshed, og
som Sokrates har sagt, ”tilfredshed er naturlig rigdom, luksus er kunstig fattigdom”.
ER DU INTERESSERET?
Vil du med på Veteranstøttens friluftsture?
Gå ind på Veteranstøttens hjemmeside, hvor
du tilmelder dig under aktiviteter. Alle ture
er gratis for veteraner og deres pårørende.

FREDAG

ONSDAG
Vi beslutter i fælles samråd at aflyse turen
til toppen. Det er minusgrader deroppe, og i
den vind vil windchill-faktoren være ekstrem
høj. I stedet tager vi en overligger formiddag
indtil tidlig eftermiddag, hvor vinden skulle
stilne så meget af, at vi igen kan bevæge os
ind i fjeldet. Den tid, vi vinder ved ikke at

Baretten | Særudgave | 2016 | Side 39

Veteranstøtten 80 60 80 30
Af sted det går.
TEKST OG FOTO: MARIANNE RÆDKJÆR

Bornholm Rundt
på Cykel
SØNDAG 21. AUGUST
mødte Jørn-Ole og Marianne veteranerne
Michael, Jan, Claus, lille John, store John,
Niels og Jesper, alle med psykiske eller fysiske mén efter deres udsendelser, under uret
på Københavns Hovedbanegård.

Risager, Kenny Lemvig, Vagn Sørensen og
Søren Petersen fra Danmarks Veteraner
Bornholm og tog imod os med køretøjer og
for at hjælpe os hele ugen.
På havnen fik vi udleveret cykel og hjelm,
den røde veterantrøje og Veteranstøttens
gule cykelvest. Op på cyklerne og de tolv
kilometer til Hasle gik rigtig godt, og her

Alle kom hurtigt i snak og turen til Bornholm med bus og færge gik fint. I Rønne
stod vores bornholmske hjælpere Vagn

Prins Henriks bænk

Turen havde ikke
kunnet gennemfø
res
uden vores frivill
ige
hjælpere fra loka
lforeningen på
Bornholm
stod vores hjælpere igen og modtog os.
Cyklerne blev samlet i den ene bil, og vi
kørte til vores base, Pension Slægtsgården
i Allinge. Om aftenen blev ordensregler og
ugens program gennemgået og udleveret.
Hver morgen var der mulighed for løb/
gang/svømning med efterfølgende morgenmad og smør-selv madpakke. Kl. 09.00
gik turen ud i det blå, enten start eller
slut på cykel med hjemkomst kl. 16.00. Kl.
18.00 var der aftensmad og 19.00 aftenmøde med evaluering.
MANDAG 22. AUGUST
foregik cykelturen på den sydlige del af
Bornholm, Pedersker, Slusegaard, Snogebæk, Balka, Nexø og Aarsdale. Ved Slusegaard så vi stenen ved det Geodædiske
Knudepunkt, som ligger nøjagtigt en time
fra GMT ved London i England.
TV2 Bornholm kom med en journalist og TV
og fulgte os i ca. 5 timer, som gav et indslag i lokal TV. Jesper og Claus blev interviewet. Senere på ugen blev indslaget vist i

Hammershus
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Peter Juel
Jensen.

Naturvejleder Thomas Guldbæk

”Danmark Rundt”. Om aftenen under punktet ”socialt samvær” fortalte de enkelte om
deres udsendelser.
TIRSDAG 23. AUGUST
Cykeltur til Almindingen, hvor skovfoged
John Orbitt mødte os, og efter søgning i
skoven lykkedes det at se de store bisonokser.
Madpakken blev indtaget på Prins Henrik’s
bænk. Cykelturen gik videre forbi Travbanen og til ruinen Lilleborg. Herefter blev
der cyklet op til Rytterknægten med efterfølgende vandretur ned til Ekkodalen.
Om aftenen havde vi besøg fra København
af psykolog Jens Hansen, der har skrevet
bogen ”En god soldat og helt menneske”.
Han fangede os alle med sit glimrende
foredrag og dialog.
ONSDAG 24. AUGUST
En smuk cykeltur fra Ringebakker ned til
Vang og op ad Slotslyngen til Hammershus.
Vi blev kørt i bil til Hammer Fyr og derfra en
spadseretur til Hammersø. På Hammershus
fik vi en guidet tur af naturvejleder Jens
Ole Fassel, der var iklædt middelaldertøj.
Dagens sidste cykeletape gik tilbage til
Slægtsgården i Allinge over Sandvig, og
om aftenen fik vi besøg, også direkte fra
København, af forsvarsordfører fra Venstre
Peter Juel Jensen. Der var en lidt negativ

stemning mod en politiker, men efter et par
timer var alle enige om, at det havde været
en god aften.
TORSDAG 25. AUGUST
Vi blev kørt til Melstedgaard, hvor naturvejleder Thomas Guldbæk fortalte om naturens planter, som vi både kan spise og
bruge på sår. Op på cyklerne igen og op ad
bakke over Saltuna, Bølshavn og Listed, og
endelig var vi i Svaneke. Undervejs nød vi
udsigten og vores madpakker.
I Svaneke blev vi ved kirken modtaget af
en tidligere veterans far, Jørgen Badsted,
der bl.a. bød på lokal æblesaft og gav en
rundvisning i den smukke by. Cyklerne blev
samlet og kørt til Rønne, og vi blev kørt tilbage til Slægtsgården.

Om aftenen ved socialt samvær blev følgende evalueret af vores veteraner om
ugens forløb:
·
kammeratskab/fællesskab med ligesindede
· motion (alle former) = medicin
· storslået oplevelse, natur
·
ro i sindet, paraderne nede og skulder
nede
· ud af den daglige trummerum
· udveksling af historier
· vigtigt at bevare netværk efter turen
· god indkvartering på Pension Slægtsgården, et roligt sted
· veteraner hjælper veteraner
· turen bør gentages næste år.
FREDAG 26. AUGUST
For sidste gang blev der spist morgenmad
på Slægtsgården, og kl. 09.00 kørte vores
hjælpere os til Rønne efter en dejlig uge på
solskinsøen.
En stor tak til Sussie på Slægtsgården for
at gøre vores ophold til en dejlig og rolig
oplevelse for vores veteraner. Vi kan kun
anbefale et ophold på Pension Slægtsgården til en favorabel pris for veteraner med
veterankort og deres pårørende.
www.slaegtsgaarden.dk

Holdet samlet
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Faneborgen.
AF NIELS B. PEDERSEN, STEVNSVETERANERNE

Solen og vejret holder
hånden over veteranerne
VETERANMARCH
I bragende solskin har Danmarks Veteraner
på Stevns afholdt 2 vellykkede arrangementer i august og september. Det første
løb af stablen lørdag den 27. august, hvor
veteranerne i samarbejde med Stevns Kommune gennemførte den første Stevns Veteran- og Familiemarch fra Stevns Fyrcenter.
Deltagerne kunne vælge mellem fire distancer på henholdsvis 6 km til Harvig, 12
km til Boesdal Kalkværk, 22 km til Rødvig
samt 30 km til Rødvig + og alle retur til
Fyrcenteret, hvor man ved tilbagekomst

blev beværtet med lidt koldt at drikke samt
store ristede frankfurtere.
Næsten 50 i alle aldre deltog i marchen og
fik diplom og badge for veludført vandring.
Nogle havde taget hele familien med, inklusive små i klapvogne, og enkelte havde
taget deres firbenede ven med.
Det overordnede formål med marchen var
at skabe en uformel begivenhed mellem
veteraner, deres familier og vennekreds.

FLAGDAGEN
Flagdagen blev ligeledes afholdt på Stevns
Fyrcenter. I et fantastisk eftersommervejr
med solen på sidelinien bød Stevns-veteranernes formand, Niels B. Pedersen, kl.
18.00 velkommen til de ca. 60 fremmødte
veteraner med ledsagere samt 9 fanekommandoer.
Der var taler af borgmester Mogens Haugaard, oberstløjtnant Bjarne Bladt Hansen
som repræsentant for Forsvaret og sprogofficer Camilla Nellemann på veteranernes
vegne. Sognepræst Erik Grønvall Kempfner
afsluttede talerækken med en lille andagt,
og efter at ”Altid Frejdig” var blevet afsunget, nedhalede veteranformanden flaget til
tonerne af The Last Post, blæst af godsejer
Peter Henrik Tersdorf.
Efter ceremonien og flagparaden blev alle
inviteret til sandwich, ristede frankfurtere
og lidt at drikke, inden man samledes i
auditoriet, hvor major Tommy Rasmussen i
en time holdt tilhørerne i et jerngreb, mens
han berettede om sin tid som kontaktofficer til pårørende til faldne eller sårede.
Aftenen afsluttedes ved 21-tiden, hvor formanden for Stevns-veteranerne takkede
for det flotte fremmøde med håbet om, at

Indskrivning til marchen.
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Velkommen til de

Nye medlemmer
København
Kasper Born Drews, Cypern 49

Østjyderne
Lars Hou, Kroatien 3 og Bosnien 3
Anders Hyldborg, Congo 1962

Midtsjælland
Camilla Nellemann, ISAF 10 og Kirgisistan
2003
Kristoffer Gøttge, ISAF 14 og KFOR 34A

Midtjylland

Nordvest
Lars Ole Brunhøj Pedersen, ISAF 14 og KFOR 34B
Bent Graversen, Cypern 7
Hans Rosenvinge, Cypern 54
Claus M. Pedersen, ISAF

Janne Roed Johansen, KFOR 17, ISAF 7 og 8
samt OIR 2 og 3

Næstved og Omegn
Ebbe Egon Bergmann Larsen, Gaza 19
Niels Lauritsen, Cypern 34 og 35
Gert Nielsen Bonde, SFOR 5 og 12
samt KFOR 2
Preben Thomsen, Cypern 10
Ole Tommy Rasmussen, Gaza 14

Lolland-Falster & Møn
Flemming Skovgaard Pedersen, Gaza 12

Formanden, Niels B. Pedersen.

Poul Erik Madsen, Cypern 9
René Junior Rasmussen, Kroatien 6
Preben Keis, Gaza 4

Limfjorden
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Peter Barksoe Rasmussen,
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Martin Weinreich, UNIFIL 2010

Leo Rebsdorf, Cypern 2

Leif Rahbek, Cypern 23
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Niels Thyrsgaard, Cypern 34
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Ulla Skou, Bornholm
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Hans Christian Lund Juhl, Cypern 22 og 39
Brian M. Lange, Cypern 47 og Sarajevo
(Fremmedlegionen)

Camilla Nellemann.

mange flere vil møde op til næste år, både
til Veteranmarch og til Flagdag i 2017.

Hans Lausten Hansen, Jerusalem 1956 og
Kashmir 1965
John Thomsen, ISAF 1
Martin Jørgen Anker, Cypern 7, 8, 9 og 10
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Veteranstøtten
i Kroatien
LØRDAG/SØNDAG
Alle havde med spænding set frem til det
første møde på Vordingborg Kaserne lørdag aften. For nogle fordi de så frem til at
mødes med gamle soldaterkammerater, og
for andre om, hvad turen ville byde på, og
hvem det var, man skulle tilbringe en hel
uge sammen med. Tror særligt de pårørende var spændte, da de fleste nok ikke helt
var klar over, hvad det var, de gik ind til.
Vordingborg Kaserne var en meget positiv
overraskelse, og særligt velkomstmødet
med efterfølgende grill-arrangement bidrog i høj grad til den succes, som turen
skulle vise sig at blive.

Mineskilt.
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Efter en kort introduktion fra turledelsen
og en præsentation af de enkelte deltagere
spiste vi og havde det hyggeligt, inden de
fleste tørnede tidligt ind, da vi skulle af
sted med bussen søndag morgen kl. 5.
Efter en kort bustur og morgenmad på færgen gik turen videre mod det sydtyske, hvor
der skulle overnattes inden den videre færd.
Snakken gik lystigt, kun afbrudt af hvil og
korte sovepauser. På hotellet i Regensburg
i Bayern blev vi inddelt i vognhold, som efter aftensmaden planlagde, hvorledes man
havde tænkt sig at besøge de enkelte dele
af området.

Tydelige tegn på
dansk tilstedeværelse.

MANDAG
gik turen videre mod Kroatien, og sidst på
eftermiddagen/først på aftenen nåede vi
Topusko, efter et kort besøg i Karlovac på
et friluftsmuseum for borgerkrigen. Efter
indkvartering og aftensmad var der briefing
i vores fællesrum med en gennemgang af
den historiske baggrund for konflikten samt
en orientering om de militære forhold for
FN i området i perioden 1992-1995. Nogle
af de pårørende blev noget overrasket over,
hvilke opgaver man forventede, de danske
styrker skulle løse, og med hvilket svagt
mandat, vi var sendt af sted med.
TIRSDAG
gik turen i minibusserne ud i det tidligere
missionsområde, hvor vores hold kørte
mod det gamle D-COY i den sydlige del
af området. Det var spændende at se den
forskel, der var i terrænet, i forhold til den
nordligere del. Samtidig var det spændende
at høre om de andres oplevelser, og man
kunne sagtens drage paralleller til ens egen
situation i andre dele af området. Efter at
have besøgt den gamle kompagnilejr forsøgte vi at komme ud til en tidligere OP,
hvor SG Søndergaard var blevet såret. Det
lykkedes ikke, og vi var da nær også rendt
ind i nogle minefelter undervejs, der heldigvis var afmærkede.

WWW.80608030.DK

virkede i dag. Da vi ikke på mit vognhold
havde nogle, der havde været i lejren og i
øvrigt skulle til mindehøjtidelighed i Dvor
dagen efter, forlod vi efter kort tid lejren og
kørte videre til Kostajnica, hvor infirmeriet
stadig kunne fremvise tegn på at have huset danske soldater. Doose kunne fortælle
en del historier om sin tid i infirmeriet og
også om alle de gange, de havde været
ude, når nogen var kommet til skade, eller
der var rydning af miner. Vi besøgte også
broen, som under kampene i august 1995
blev sprængt, noget som jeg husker ganske
tydeligt, da vi oppe i Sunja kunne høre braget fra eksplosionen, selvom det var mere
end 30 km væk.
På turen ud mod den gamle OP hørte vi
Kim og Jens fortælle om deres oplevelser
derude, og det var utroligt, hvor meget der
stadig var i hel frisk erindring. Tror stadig,
alle tænker på Jens’ historie om ”morfar”,
og om hvordan Kim havde kørt rationer ud
neddykket i PMV, da de altid blev beskudt
undervejs.
Efterfølgende kørte vi til Dvor, hvor vi spiste
vores madpakker og fik en kaffe og ”pivo”
til at fordøje formiddagens indtryk. Derefter var vi ude i området, hvor Stabskompagniet havde holdt til, og jeg for min del
blev lidt overrasket over, hvor lille området

Gennem hele dagen tror jeg flere af os,
herunder også de pårørende, blev noget
overraskede over, hvor meget der stadig
lå i ruiner eller kunne fremvise spor efter
krigen.
Debriefingen om aftenen gjorde et stort
indtryk. Det var tydeligt, at en del var meget
berørt af at være tilbage i området, samt at
de oplevelser, de havde haft, stadig var en
stor del af deres virkelighed. Efterfølgende
var Veteranstøtten vært ved en øl/vand, og
det var utroligt rart at få talt med de andre
om deres oplevelser på den første dag.
ONSDAG
var tilegnet de danske soldater, der faldt
som følge af kampene under Operation
Storm den 4. august 1995 og Operation
Una i september samme år. Derfor kørte vi
tidligt om morgen mod Petrinja, hvor der
blev holdt en kort mindeceremoni samt
lagt en krans for sergent Claus Gamborg,
og hvor Hightower og Henrik fortalte om
situationen forud for det kroatiske angreb,
og om hvad der foregik på det pågældende checkpoint. Det gjorde et stort indtryk
på alle, og den efterfølgende kaffe på en
nærliggende cafe var præget af stille eftertænksomhed.

Meget lå i ruiner.

Mit vognhold kørte mod Sunja for at se den
delingslejr, som jeg havde været i. Området,
hvor lejren havde ligget, var groet til i en
sådan grad, at jeg fandt det lidt risikabelt
at forsøge at komme ind. Husene og området omkring Sunja var utroligt hårdt mærket af kampene, som havde raset i 4 døgn
i området, før kroaterne trængte igennem
de serbiske stillinger.
Vi nåede også lige forbi det gamle C-COY,
hvor en nabo kunne huske Flemming, som
havde været der på hold 4, og som derfor
straks bød på slivo. Senere på eftermiddagen kørte alle til mindeceremoni i Dvor,
hvor de to ”gamle” seniorsergenter kort
fortalte om det gamle stabskompagnis opbygning.
Heidi fortalte på medrivende måde om de
oplevelser, hun og andre havde haft, da de
overværede det, som efterfølgende er blevet kendt som ”Massakren i Dvor”. Der blev
lagt blomster for de to danske konstabler,
Michael Madsen og Robin Bargholz, som
blev dræbt under Operation Una den 18.
september 1995.
Igen om aftenen mærkedes de undertrykte
følelser meget tydeligt på flere, og heldigvis var der trøstende ord og kram fra kamFORTSÆTTES
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Aftenens debriefing var en opsummering
på turen, hvor hovedparten var enige i, at
det på alle måder havde været en fantastisk tur, hvor mange nye venskaber var
blevet knyttet. Der var også enkelte, som
måtte erkende, at turen ikke havde givet
dem det, de havde håbet, nemlig en form
for afslutning på mange års frustration og
tankemylder.

Plitvice Nationalpark.

meraterne til de, som havde det svært, men
de fleste så vist frem til morgendagen med
udflugt til Plitvice Nationalpark.

Hotellet derimod var fuldstændigt tilgroet
og i en fremskreden tilstand af forfald, men
også her så man tydelige tegn på vores
tid i området. Tegninger og tegnede oversigtskort på væggene stod stadig tydeligt,
og man kunne også se, hvor de forskellige
typer våben og ammunition var blevet opbevaret.

TORSDAG
Plitvice Nationalpark er et utroligt smukt
område. De af os, som er vokset op med
tysk fjernsyn, kunne genkende barndommens Winnetou film, som var filmet i området.

Senere kørte vi en kort tur ind i Bosnien,
hvor vi var på marked og spiste på café, og
hvor det virkede, som om tilværelsen var
en smule lettere end i det tidligere missionsområde. I hvert fald oplevede vi en
stor kontrast i forhold til den anden side af
floden, hvor det hele virkede en tand mere
mistrøstigt og forfaldent.

Vi tilbragte dagen med at gå rundt og se
de mange vandfald og søer, inden vi fik en
sen frokost på en restaurant i parken. Vores vognhold gik samlet rundt, på nær Kim
og Flemming, som pga. fysikken ikke kunne
deltage på hele gåturen. De foregående
dages oplevelser blev drøftet, og igen var
det dejligt at mærke den store vilje til at
støtte og lytte, når nogen havde behov for
en snak.
FREDAG
var det igen tid til ture rundt i området,
hvor mit vognhold kom ind på de to tidligere delingslejre, hvor jeg havde tilbragt
en del tid. Det var Savværket og Hotellet i Sunja, hvilket jeg var utrolig glad for
kunne lade sig gøre. Da min kæreste kan
lidt serbo-kroatisk, fik hun spurgt, om vi
måtte gå ind på savværket og tage billeder.
Savværket var igen i brug, men viste også
tydelige tegn på krigen og vores/FN´s tilstedeværelse.

Holdet samlet.
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LØRDAG/SØNDAG
Turen hjem foregik på samme måde som
turen derned og var igen en god oplevelse,
om end noget mere stille. Jeg tror, de fleste
sad med en del tanker og havde brug for
en smule refleksion og ro for at kunne bearbejde disse.
Jeg kan konkludere, at turen var en rigtig
god oplevelse, og at det var rart at kunne
dele og formidle de oplevelser, man havde
haft, til nogen man holder af, og samtidig
også være sammen med nogen, som havde
tilsvarende oplevelser.
Kort sagt vil jeg anbefale alle at tage med
på en tur derned, uanset om de måtte have
noget, de trænger til at få bearbejdet eller
ej, da selve oplevelsen og kammeratskabet,
alene er det hele værd.
Lettere forkortet af redaktionen.

WWW.80608030.DK
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Brug
Camp
Frøslev
Veteranhjemmet i H 15 og H 16 i Frøslevlejren – i daglig tale kaldet Camp Frøslev
– står klar til at blive brugt.
”Vi har allerede mange gæster”, siger Ole
Stokholm Pedersen, der er daglig leder,
”men vi vil gerne nyttiggøre de fine faciliteter yderligere”, tilføjer han.
Der er rigtig fine overnatningsmuligheder
og desuden mange fritidsfaciliteter – ud
over de skønne omgivelser. Det er et ideelt sted for et ”veterantræf”, hvor man kan
mødes med de kammerater, man har været
udsendt sammen med – og i gode, trygge
rammer udveksle minder fra dengang.
Mødelokaler.

Daglig leder Ole
Stokholm Pedersen
ved H 15.

”Efter udvidelsen med H 15 råder vi også
over gode kursusfaciliteter med møde- og
grupperum, så det er bare om at gøre brug
af det gode tilbud”, siger Ole Stokholm.

Fritidsfaciliteter.

Hvis du vil vide mere om mulighederne og
vilkårene, er du velkommen til at kontakte
Ole på mail veteranhjem@80608032 eller
inol-teamwork@mail.tele.dk eller på telefon
20 62 67 94.
Familieværelse.
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Dine kontakter til mere viden
om Veteranerne
VETERANCENTRET
- din indgang til støtte!

Telefon 72 81 97 00 // www.veteran.forsvaret.dk

DANMARKS VETERANER

taler veteranernes sag og er din indgang til fællesskabet og gode oplevelser!
Meld dig ind og mød kammeraterne fra din mission.

formand@danmarksveteraner.dk // www.danmarksveteraner.dk

VETERANSTØTTEN

har en døgnåben telefonlinje 80608030, laver aktiviteter, gensynsture, møder,
idræt m.m. for vores veteraner samt bestyrer CAMP FRØSLEV i Frøslevlejren.

Veteraner støtter Veteraner

Telefon 80608030 // www.veteranstøtten.dk

FN MUSEET I FRØSLEVLEJREN
Fra Gaza til Afghanistan

Vi fortæller din historie - og alle de
andre missioner fra 1948 og helt op til i dag.

Tefefon 74 67 68 55 // www.fnmuseet.dk

