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Et godt
veteran-år
Hermed sidste nummer i 2017 af Baretten,
Danmarks eneste veteranmagasin.
TAK
Jeg vil gerne takke vores protektor, H.K.H.
Prins Joachim, politikere, der har interesseret
sig for veteransagen, alle vores samarbejdspartnere i og uden for Forsvaret, kommunernes veteranpersonale, samt ikke mindst vore
sponsorer, der ved deres donationer har muliggjort, at vi har gennemført ekstra mange
aktiviteter for veteraner og deres pårørende. Deres store hjælp og støtte
har været afgørende for os i det
forløbne år.

Også en stor tak til alle Landsforeningens og
Veteranstøttens veteraner, som på frivillig basis året rundt har ydet et fantastisk arbejde
med at få omsat alle de fine ord og indsamlede midler til noget praktisk og givtigt for
veteranerne.
ANERKENDELSE
Jeg har i forbindelse med arbejdet til det nye
Forsvarsforlig holdt mange møder med politikere, Forsvarets øverste ledelse og mange
andre vigtige aktører, hvor jeg bl.a. har fortalt
om vores arbejde og indsats og påpeget, at vi
kan gøre endnu mere, hvis vi kan få yderligere
støtte, primært fra Forsvaret. Under disse møder har jeg modtaget megen ros og gode råd,
og jeg vil gerne hermed videregive den store
anerkendelse, som de alle har udtrykt over
for mig.
Vi gør et stort arbejde, og det er værdsat
overalt. Tak for det. Jeg glæder mig til at se,
hvad der tilføres veteranområdet, når Forsvarsforliget forhåbentlig indgås lige om lidt.
FLERE MIDLER
Vi har i 2017 fået mere, end vi havde tidligere.
Jf. regeringens satspuljemidler har veteranverdenen fået tildelt i alt 537,7 mio. kr. over de
næste fem år. (Kilde: Forsvarsministeriet, 20.
november 2017.)

Fra FN-dagen på Kastellet
Foto: V ibeke Oliel

Der er den 20. november 2017 indgået aftale
om udmøntning af satspuljen for 2018.

AF LANDSFORMAND
NIELS HARTVIG ANDERSEN

Over de næste fem år fordeles midlerne således:
• Tryghed for veteraner 22,7 mio. kr.
• Styrkelse af indsatsen for danske veteraner,
initiativer på veteranområdet 15 mio. kr.
• Erstatning til veteraner diagnosticeret med
PTSD, i alt 500 mio. kr.
Det er da ikke så ringe endda, og meget bedre
end det har været tidligere. Tak til alle, som
har muliggjort disse nye tiltag.
VELKOMMEN HJEM
Jeg deltog i et seminar, som foreningen Velkommen Hjem gennemførte på Forsvarsakademiet, hvor bl.a. Forsvarsministeren holdt
en god tale til veteranerne og forretningsverdenen, som støtter veteranerne i hverdagen,
samt andre gode og inspirerende taler.
Men den bedste tale blev dog holdt af Hella
Joof, som gav en noget anderledes tale til
forsamlingen, end vi er vant til. Der var ro på
banjerne, og alle lyttede. Ingen var på mobilen
eller på Facebook, mens Hella havde ordet. En
anderledes opsang til erhvervslivet og til os
veteraner. Efterfølgende har vi fået tilladelse
til at bringe hele talen her i bladet (se side
6-7), så vi alle kan rette ryggen og føle os
stolte over vores indsats. At det skulle komme
fra den kant, havde jeg ikke forventet, men jeg
er glad og stolt over, at vi kan bringe talen her.
Den fortjener at blive læst højt rundt omkring
i vores lokalforeninger og andre steder. Tak til
Velkommen Hjem og til Hella Joof. Læs mere
om Velkommen Hjem på http://velkommenhjem.net/virksomheder/
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LEDER FORTSAT

SAMARBEJDE
Men i den sammenhæng må vi lægge os i selen i det nye år og
tilbyde vores mange kompetencer ude lokalt omkring i landet. Vi
kan noget, som mange andre ikke kan. Og det forpligter. Så hjælp
os alle med at gå ud og gøre en større forskel, end vi hidtil har
gjort. Vi må ikke hvile på laurbærrene.
At nå længere ud til de enkelte kommuner kræver samarbejde.
Jeg ved, at vi gør det i dag med rigtigt mange veteranaktører,
men det kan helt sikkert gøres endnu bedre.
Vi har et godt samarbejde med bl.a. Folk & Sikkerhed, der nu har
fået 88 kommuner til at markere flagdagen den 5. september. Nu
mangler vi bare 10 kommuner, og det vil vi kæmpe for i 2018.
Vi har været med til at etablere mere end 25 veterancaféer i det
ganske land, og flere kommer til. Flere og flere kommuner har
fået udarbejdet en veteranpolitik og fået ansat en veterankoordinator. Det vil vi også fortsætte med at hjælpe kommunerne med
i det nye år. Vi har fået oprettet to nye lokalforeninger, bl. a. på
Færøerne, og jeg er sikker på, at der kommer flere i det nye år.
JUBILÆER
Den 29. maj 2018, hvor vi gennemfører vores store parade i Kastellet for at markere UN Peacekeepers Day, kan vi samtidigt markere,
at det er 70 år siden, de første veteraner blev sendt ud for Danmark i international tjeneste. Det vil vi markere på værdig vis.
Den 26. oktober vil vi i Fredericia markere Landsforeningens 50
års Jubilæum med stor parade, reception m.v. Det var i Fredericia,
at det hele startede, og hvorfra de første soldater blev udsendt,
så vi vender tilbage til startstedet nu 50 år efter. Sæt allerede nu
kryds i kalenderen for disse to vigtige begivenheder.

Ved De Blå Baretters mindesten.

På grund af disse to store arrangementer er Veteran- og Jubilarstævnet, der var fastlagt til 14.- 16. september, aflyst.
GLÆD JER
Der er mange flere nye initiativer på vej, så glæd Jer til et spændende veteranår i 2018. Men som sagt kræver det en indsats af
os alle.
Jeg vil ønske alle medlemmer og læsere af Baretten en god og
fredelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
På gensyn i 2018.
Klar til parade.
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FN-dagen

Landsformand og Næstformand ved Mindemuren.

FN-dagen fejret på Kastellet
TEKST: ERIK PETERSEN, FOTOS: VIBEKE OLIEL

FØDSELSDAGEN
FN´s fødselsdag blev fejret overalt i landet,
hvor lokalforeningerne havde større eller
mindre arrangementer med bl.a. uddeling af
FN Fredsprismedaljer.
DE BLÅ BARETTERS MINDESTEN
På Kastellet blev der lagt en krans fra Danmarks Veteraner og Veteranstøtten ved De
Blå Baretters Mindesten med deltagelse af
FN-fanen, FN´s Soldaterforening København
samt lokalforeningsfaner fra Nordsjælland,
Midtsjælland og Lolland-Falster & Møn. Landsformanden holdt en lille tale til de fremmødte
om Danmarks aktuelle indsættelser i FN-regi.

PARADEPLADSEN
De samme faner deltog umiddelbart efter i
arrangementet på Paradepladsen ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats siden 1948. Her lagde Viceforsvarschef,
generalløjtnant Per Ludvigsen en krans fra
Forsvaret, ligesom der blev lagt en krans
fra Danmarks Veteraner/Veteranstøtten af
Landsformand Niels Hartvig Andersen og
Næstformand Per Hinrichsen.
Viceforsvarschefen holdt tale, hvori han også
omtalte dansk FN-engagement, og han takkede de fremmødte veteraner for deres indsats
for de veteraner, der har behov for særlig
støtte efter endt mission.

RECEPTION
Arrangementet sluttede med en beskeden, men
meget hyggelig reception i Bunkeren, hvor Lokalforening København lagde lokaler til.
Her takkede Landsformanden Per Ludvigsen
for hans store støtte til veteraner i almindelighed og til Danmarks Veteraner i særdeleshed.
Landsformanden bød Viceforsvarschefen
velkommen som medlem af Danmarks Veteraner, når han med udgangen af oktober 2017
pensioneres fra Forsvaret – og fik i den anledning overrakt en veteran-cap – med tilladelse
til at bære samme.
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Tale til veteraner
AF HELLA JOOF

Who dares Wins
På en konference afholdt af organisationen Velkommen Hjem holdt Hella Joof en tale som en hyldest til
veteranerne. Den bringes her i sin fulde ordlyd som en hilsen til alle veteraner med ønsket om en glædelig
jul og et godt nytår.
Kære Landssoldater, kære veteraner. Forresten ved I, at ordet veteran stammer fra
latin: Veteranus, afledt af vetus, som betyder
gammel, en ældre person med stor erfaring.
Men måske skal vi snart finde et nyt ord. For
der knytter sig efterhånden nogle uhensigtsmæssige associationer til det.

fra det generelle og det sande billede. Det er
måske snarere en person, der er eventyrlysten, viljestærk, modig, nysgerrig, hjælpsom,
passioneret. En person som i 1492 ville have
meldt sig og være stævnet ud med Christoffer Columbus på Santa Maria for at lede efter
søvejen mod Indien.

Velkommen hjem. Hvornår I end er kommet. I
er velkomne tilbage. Det er en ære at stå her.
Jeg er fuld af respekt. Jeg er selv gift med en
tidligere soldat, og det kan varmt anbefales.
Det er folk med selvdisciplin. Det er betryggende med folk, som holder aftaler, og som
løser opgaver uden for megen palaver og debat. Debatten kan man altid tage, eller man
kan lade være.

Men der er i vor tid, i vort samfund, fordomme
omkring folk, der har været i krig. En idé om,
at I er militærpersoner, som ikke kan indgå i
det civile liv.

I har været ude i verden, og I har løst opgaver
under pres, under visse forhold med kuglerne
fygende om ørerne. Det, det kræver, er der
brug for alle steder. Folk, der kan bevare roen,
når alle andre går i panik, er der brug for i disse tider. I gamle dage, da der var værnepligt,
skulle alle mænd i militæret og alle kvinder
føde hjemme i egen seng, uden bedøvelse
(hvilket også er en slags manddomsprøve,
skulle jeg hilse og sige).
Dengang var der en anden selvfølgelighed
omkring at være soldat. Nu er det frivilligt,
og derfor er der måske kommet en tendens
til at betragte militærfolk som en særlig art.
Mennesker med en særlig profil, særlige holdninger. Det stereotype billede er en aggressiv
og krigsgal type. Men det er jo uendelig langt
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Folk møder jer med forskellige holdninger til
de missioner, I har været udsendt i. Og folk er
uenige i, om hvorvidt vi skal have et militær.
Og der pågår en debat om Danmarks deltagelse i diverse missioner.
Det er fint. Det er en del af den demokratiske
proces, selvom vi en gang imellem skal overveje om timingen er den rette, når vi har folk
udstationeret i en konfliktzone med pårørende herhjemme, som skal høre i nyhederne,
at opbakningen til pågældende mission er
faldende. Det er ikke altid lige kønt, og vi er
ikke altid enige her i landet. Men vi kan ikke
være uenige i, at I har bidraget med jeres liv
og lemmer. I har været væk fra jeres familier
og partnere og børn, og det har haft personlige konsekvenser.
Nogle af jer har mistet jeres kammerater. I
har set ting, som I måske ikke kan dele med
os fra civilsamfundet. Fordi vi ikke ”can handle the truth”, som Colonel Nathan R Jessup,

spillet af Jack Nicolson, siger i "A Few Good
Men". Filmen hedder ”Et spørgsmål om ære”
på dansk.
I kommer tilbage og bliver mødt med forvirring, afstandtagen eller almindelig mangel på
respekt. Og naturligvis også, og heldigvis for
det, den respekt, I fortjener.
Vi lever i et samfund, som gerne vil gøre det
rigtige, gerne vil være på den rigtige side i
konflikterne, gerne vil fjerne tyranner og beskytte civilbefolkninger rundt omkring. Gerne
så langt væk som muligt. Men vi vil have, at
det skal se pænt ud, og når vi får efterretninger
om, at der er civile tab eller ser filmen Armadillo og hører unge soldater med et højt adrenalinniveau juble over, at have fået ram på
talebanere, der lå i baghold, så gyser pæne
mennesker og får småkagen galt i halsen.
Og politikere går efterfølgende ud og tager
”klar afstand” og forsvarsministeren bliver
kaldt i samråd. For ét er, at man rammer Taleban, men man kunne i det mindste lade som
om, man var ked af det imens. Synes vi. Alle
os civilister, som Oberst Hackel ville sige. Så
sidder vi der og synes alt muligt. I den bløde
sofa, i vores varme stue, mens I har stået i
den skarpe ende og forsvaret vores ideer om
frihed.
Tak, fordi I er mænd og kvinder af den rette
støbning. Tak, fordi I har løst alle de mangeartede opgaver, som vi ikke engang vidste, at
I skulle løse, da vi gik i krig. Tak fordi I ikke

Tale til veteraner

Sådan er det, når det bliver grimt. Så er der
nogen, der begynder at ryste på hånden. Fordi vi gerne vil se os selv som humanister og
pacifister. Tak fordi I ikke rystede på hånden.
I har garanteret også været i tvivl, men I blev
og gjorde jeres arbejde færdigt. Tak for det.
Måske er det, fordi I er mænd og kvinder af
en ganske særlig støbning. Mennesker med
integritet. Måske er I født med den. Måske
havde I det ikke, da I som helt unge gik ind
i militæret Men I fik den undervejs. Der er
nemlig ikke plads til folk i militæret uden en
høj integritet.
For der er løbende en kraftig selektion, og
hvis man er en kluddermikkel, bovlam og en
dårlig kammerat, er der kontant afregning.
Der er æresbegreber, som vi faktisk mangler i
civilsamfundet. For I lærte at behovsudsætte.
Være præcise, komme til tiden og ikke spilde
andres tid. Selvkontrol. At samarbejde. Fremdrift. Egen-motivation. At alle må yde sit bedste, for at fællesskabet kan fungere. At man
kan holde fokus på en opgave, selvom de basale behov ikke er opfyldt: Mad, søvn og muligheden for at træde af på naturens vegne
et rart sted, med andre ord et varmt sted at
skide. Prøv at bede en skolelærer, en økonom,
en skuespiller eller en embedsmand om det!
I ved, at en kæde ikke er stærkere end sit
svageste led. I ved, at ”Smerte kun er svaghed, der forlader kroppen”. Sådan lyder et
gammelt soldatermundheld. Tænk, hvis der
var nogen, der sagde det på en almindelig arbejdsplads, så ville der blive ballade. Og I har
lært, at ”leave no man behind”.
Vi skal ha´ alle med hjem. Det er derfor, vi er
mere sårbare end nogle af vore fjender. Vi er
ikke parate til at ofre liv frivilligt. Vi vil gerne
have alle med hjem. Det er et succeskriterie.
Og nogle gange går det ikke som planlagt.

Nogle af jer har set jeres kammarater dø.
Nogle af jer har været i livsfare. Men I kom
med hjem. Vi fik næsten alle med hjem med
livet i behold. Leave no man behind.
Det kunne vi med fordel prøve at overføre til
resten af samfundet. Én af min mands kolleger fortalte, at han tog billeder af sine ben,
fordi han gerne ville have dem med hjem på
den ene eller den anden måde. Det kræver
mennesker af en særlig støbning.
Og nu er I hjemme og velkommen hjem. Vi er
stolte af jer, og vi mangler jer i vores samfund.
Det kan godt være, at nogen flakker i blikket,
når de møder jer. Fordi krig er så abstrakt et
begreb i Danmark. Og nogle er måske direkte
modstandere af de missioner, I har deltaget
i. Og det er naturligvis smertefuldt at have
stillet sig til rådighed med liv og lemmer og
så blive mødt af verdensfjern pacifisme eller
selvretfærdighed.
Men de ved ikke, hvordan det er. I ved. I har et
forspring. Men insister på jeres historie. Tving
os til at tale med jer om jeres oplevelser. Til
at anderkende vores fælles ansvar. Og uanset hvad I har oplevet, så vær stolte af jeres
indsats. Krig er krig. Det er os, der ikke kan
rumme jeres oplevelser. We cant handle the
truth. Vær stolte over, at I kan. Og hvis I ikke
kan, så sørg for at bede om hjælp.

For de virksomheder, som ikke ved, at det lige
præcis er én af jer, de står og mangler, de
virksomheder skal have en chance. Lov det.
I er alt for dyrebare til, at vi kan lade jer gå.
I er en gave for erhvervslivet. I sundhedsvæsenet. I undervisningssektoren. You name it.
Bare tanken om en tidligere befalingsmand
i en dansk folkeskole får mig til at smile. En
seniorsergent, som leder af et jobcenter i en
udkantskommune, så ville der komme gang i
sagerne.
Der er masser af muligheder. Insister på jer
selv og alle de virksomheder, som alligevel er
ved at gå til af bar disruption.
Til jer vil jeg sige: ”Det er godt at have en
soldat med, when the going gets rough. De
er gode til at bevare roen. Og de er gode til
brandslukning, når det hele er ved at brænde
ned om ørene på os”.
Who dares Wins!

I er en alt for stor ressource til, at vi kan
undvære jer. Vi mangler modige robuste folk,
som kan arbejde under stort pres. Mennesker,
som kan ryste oplevelser, som ville have traumatiseret de fleste af os, af sig. Mennesker,
som kan arbejde for et højere mål, og som
ikke piver, fordi de ikke får deres otte timers
skønhedssøvn.
Og husk, I er ikke ofre for noget som helst.
Det er jer, der har noget, vi mangler.
Når I skal ud i det civile liv igen, så bid jer
fast i bordkanten, hvis jeres profil ikke lige
matcher den i jobannoncen. I må ikke give
op efter ti eller tyve afslag. Ikke kun for jeres
egen skyld, men for vores.

FOTO AF LES KANER

rendte af pladsen, da det blev møgbeskidt,
ubehageligt og uoverskueligt. Og det bliver
det jo nogle gange, det er jo krig. Tak fordi
I gennemførte, selvom det måske kneb med
den samlede politiske og folkelige opbakning.

Baretten | # 08 | 2017 | Side 7

Mission updates
TEKST OG FOTO: PRESSEOFFICER SØREN EGEBÆK, DANCON OIR

Kongeligt besøg
Lørdag den 25. november fik de danske soldater på Al Asad Basen i Irak fornemt besøg. Hans Kongelige
Højhed Prins Joachim havde taget turen til Irak sammen med Folketingets formand Pia Kjærsgaard.

En af ingeniørsoldaterne forklarer H.K.H. Prins Joachim og
Pia Kjærsgaard om uddannelsen af de irakiske soldater.
Gæsterne, der var ledsaget af chefen for
Operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando generalmajor Kennet Pedersen,
direktøren for Folketinget Carsten Larsen og
chefen for Dronningens Adjudantstab oberst
Lasse Harkjær, fik et lille døgn på Al Asad Airbase i Anbar provinsen, Irak.
RUNDTUR VED DANCON
Træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker er
DANCONs hovedopgave, og gæsterne besøgte
den igangværende træning af irakiske soldater fra 4. Kommandobataljon, Border Guard
Forces, hvor de blandt andet fik et indblik i
træning i forhold over for vejsidebomber
samt træningen på irakernes tunge våben.
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Gæsterne på besøg hos SECFOR, hvor de blandt andet så enhedens våben
og fik en snak med soldaterne.

Senere fik gæsterne en indføring i nogle af
de andre opgaver, der løses af DANCON på
basen. De besøgte SECFOR-soldaterne (infanterideling, der bidrager til sikringen af basen), basens ”felthospital”, der bemandes af
danske og amerikanske læger, sygeplejersker
og sanitetssoldater, samt støttefunktionerne
ved det Danske Element.
De to andre danske missioner på Al Asad basen blev også besøgt. Det danske specialstyrkebidrag (Task Force 61), som træner, rådgiver
og støtter den irakiske A’ali Al-Furat brigade,
modtog gæsterne og gav en briefing.
Det danske radarbidrag, som har til opgave
at bidrage til et luftbillede af stort set hele

Irak, gav en rundvisning og indføring i, hvorledes denne danske radar leverer vigtige og
gode informationer til missionens operatørelement på Al Dhafra Air Base i De Forenede
Arabiske Emirater.
Efter chefens briefing til gæsterne sidst på
dagen afsluttedes besøget med en samling
for alle soldater og et socialt arrangement.
Ved samlingen var der taler af H.K.H. Prins
Joachim og Pia Kjærsgaard, som begge udtrykte stolthed og begejstring for Danmarks
indsats i kampen mod ISIL, samt af chefen
for DANCON, som også udtrykte sin stolthed
og ros til Hold 6 og takkede gæsterne for
besøget.

Mission updates

Travle danske soldater i Afghanistan
I Afghanistan løser Forsvaret stadig en lang
række vigtige opgaver for at gøre Afghanistan mere sikkert og stabilt.
Soldaterne fra Gardehusarregimentet på
Bornholm spiller en vigtig rolle i NATOs
opgave i Afghanistan. De transporterer og

beskytter rådgivere, når de skal rundt i Kabul
under deres ugentlige ture.
I begyndelsen af 2018 bliver der sendt omkring 55 ekstra soldater til Kabul. Soldaterne
skal forstærke sikrings- og eskorteopgaverne i Kabul.
Foto: Forsvarsgalleriet.

TEKST OG FOTO: KEVIN SIGVARTSEN

Hjemmeværnet vender
hjem fra Mali
Efter godt seks måneder i Mali er Hjemmeværnets udsendte
soldater atter tilbage på dansk jord. Siden maj har Hjemmeværnet over to hold haft udsendt 24 soldater.
Den fredsbevarende FN-mission Minusma, der
i de sidste seks måneder har været støttet af
i alt 24 hjemmeværnssoldater, er nu ovre for
Hjemmeværnets vedkommende.
Soldaterne var udsendt sammen med Flyvevåbnet og har sørget for bevogtning af Camp
Bifrost i det uroplagede Mali.
Én af de soldater, der har været med Hjemmeværnet på den fredsbevarende mission,
er Sander Clausen. Han var med på det sidst
udsendte hold, der netop er vendt hjem fra
missionen. Han fortæller, at der har været
et godt samarbejde med campens andre beboere, og at de har fået en del ros for deres
arbejde.
”Der blev sat stor pris på det arbejde, vi lavede i campen. Vi sørgede for altid at være
smilende og glade, når folk kom i porten til

lejren – så vi har fået meget ros for at være
serviceminded.”
Sander meldte sig frivilligt til opgaven, fordi
han gerne ville gøre noget for Danmark, og
fordi han godt kunne tænke sig at komme på
eventyr. Som vagt i en lejr har det dog ikke
været et meget stort eventyr, fortæller Sander, men det har alligevel været en tur, der
har givet ham meget.
”Jeg vil klart anbefale andre at blive udsendt,
hvis de får muligheden for det. Det har givet
mig mange ting, som jeg kan tage med videre
i livet. Det er helt sikkert en oplevelse, jeg vil
tænke tilbage på i mange år fremover.”
KORT OM MISSIONEN
Danmarks bidrag til Minusma-missionen har
været et C-130J detachement, tre stabsofficerer samt 24 hjemmeværnssoldater til

bevogtning af Camp Bifrost fra maj 2017 til
november 2017.
Af de 24 soldater, Hjemmeværnet udsendte,
var 22 af dem frivillige, og to var fastansatte.
De frivillige soldater har været på kontrakt
med Flyvevåbnet.
Hjemmeværnets opgave under udsendelsen
har været bevogtning af Camp Bifrost, hvor
Flyvevåbnets soldater havde base, og desuden forskellige kørselsopgaver.
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Veterancentret
H.K.H. Prins Joachim og Prins Harry under besøget på Svanemøllens Kaserne.

Prins Harrys
hjerte banker
for veteraner
TEKST: TINA STENDERUP NIELSEN OG METTE KØLVING PETRI
FOTO: ANDERS FRIDBERG, VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO

FINT BESØG
Torsdag den 26. oktober besøgte Hans Kongelige Højhed Prins Harry, der selv har været
udsendt flere gange, Svanemøllens Kaserne
og det danske Invictus-hold. Netop Invictusbesøget var et særskilt og stort ønske fra
prinsen, som skabte legene i anerkendelsen
af den særlige indsats, soldater yder.
DANMARK SOM FOREGANGSLAND
Veterancentrets psykologer deltog i dialogmøde om Invictus Games sammen med Forsvarets Sundhedstjeneste, hvor Prins Harry
og Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og
den britiske ambassadør spurgte ind til de
danske atleter og koblingen med militærpsykologer fra Veterancentret. For selvom vi er
en lille nation, er Danmark faktisk et foregangsland ved Invictus Games. Fra starten
har Danmark nemlig haft mange PTSD-ramte
veteraner med, og på den måde har Danmark
som land været med til at sætte fokus på de
psykisk syge veteraner.
FOKUS
Den indsats roste Prins Harry, men han ytrede også bekymring og frustration over, at
danske veteraner ikke er mere anerkendte i
Danmark. Så hans fokus er, at der i Danmark
endnu ligger en opgave i at få bredt veteransagen ud i samfundet, så der kommer mere
bevågenhed på det at leve med PTSD.
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FAKTA OM INVICTUS GAMES
Invictus Games er et internationalt idrætsstævne for i år 550 veteraner med
fysiske eller psykiske skader. Der konkurreres i tolv discipliner.
Formålet med Invictus Games er at øge forståelsen og respekten for skadede
veteraner og at vise, hvordan idræt kan bruges i forbindelse med rehabilitering
og genoptræning.
Ordet Invictus symboliserer de skadedes veteraners kampånd og det, de kan
opnå, efter at de er kommet til skade.

Veterancentret kan kontaktes døgnet rundt på

72 81 97 00

Veterancentret
Britt Solbjerg Madsen (til højre) med to af sine hjælpere.

TEKST: KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN, VETERANCENTRET
FOTO: ANDERS FRIDBERG, VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO

Fra militærhistoriker
til brobygger
Britt Solbjerg Madsen har lagt militærhistorien på hylden
for at hjælpe veteraner, der har akut brug for hjælp.
Soldater, krig og de følgevirkninger, der kan
komme ved at have stået i en krigszone, har
altid interesseret Britt Solbjerg Madsen. Oprindelig troede hun, at hun skulle arbejde
med netop de felter som militærhistoriker.
Med en cand. mag. i historie og en stilling som
forskningsassistent ved Forsvarsakademiet
var linjerne også tegnet for den fremtidige
karriere. Men Britt sadlede om efter at have
arbejdet frivilligt på Afdelingen for Traumeog Torturoverlevere i Region Syddanmark.
”Dengang interesserede jeg mig for det kollektive traume som konsekvens af krig, men
via mit frivillige arbejde fandt jeg ud af, at jeg
var god til at arbejde med præcis det samme
på individuelt plan”, siger Britt, som opdagede en ny side af sig selv i de svære samtaler.
AT VÆRE HVOR DET ER SVÆREST
Derfor blev det i stedet en tur tilbage på
skolebænken, denne gang til socialrådgiveruddannelsen. Imens Britt sad med sin afsluttende bachelor i forsommeren, kom en kollega ind med et jobopslag, der indeholdt både
arbejdet med PTSD-ramte og interessen for
det militære. Stillingen var nyoprettet som
såkaldt brobygger i Veterancentret, hvor man
skulle arbejde forrest i felten med veteraner,
der har brug for hjælp lige nu og her.

”Det interesserede mig straks, at det var et
akut beredskab, fordi der er så meget personlig kontakt. Det er et sted, hvor man virkelig
kan skabe udvikling, hvor det er allersværest.
Der er i dét øjeblik også en vilje, fordi vedkommende er klar over, at han eller hun har
brug for hjælp og selv har søgt den”, siger
Britt, der godt kan lide, at jobbet er uforudsigeligt, og at hun ikke ved, hvad der sker, når
hun møder ind.
SMÅ SKRIDT FREMAD
Ved henvendelser fra veteraner drejer det sig
om at bryde tingene ned i bidder: Hvad er det
mest akutte lige nu?
”Her har vi kontakten med alle, så vi kan koordinere og sikre, at de mange indsatser i stat
og kommune løber parløb, og samtidig ikke
kræver for meget af veteranen på én gang”.
Det kan måske virke kaotisk at skulle jonglere
med mange forskellige problemstillinger og
finde den første trædesten, men det ser Britt
Solbjerg Madsen som en spændende udfordring.
”Det, jeg bedst kan lide i mit job, er udredningen, hvor man er fuldstændig optaget af at få
kortlagt veteranens udfordringer og finde ud
af, hvad der virker. Der er også glæde i det
øjeblik, hvor veteranen oplever at blive hørt,
og dét giver en enorm selvtilfredshed.

FAKTA OM BROBYGGERFUNKTIONEN
• Brobyggerne skal primært være tilknyttet veteraner, der har akutte og
komplekse sager i kortere perioder i
modsætning til Veterancentrets medarbejdere, der arbejder med enkeltsager i
længere forløb
• Brobyggerne skal bygge bro mellem
Veterancentrets beredskab og indsatser, der kan ligge i kommunalt, statsligt
eller frivilligt regi
• Brobyggerne skal også udvikle løsninger i veteranens netværk, så det i højere
grad end nu bliver inddraget
• Brobyggerfunktionen er etableret i 2017
på baggrund af et forslag fra Dansk Folkeparti.

FOLKS EGET VALG
I starten af et forløb kan en brobygger i Veterancentret være i kontakt med veteranen
dagligt, men over tid mindskes det i takt med,
at indsatsen ændres, fordi opgaverne bliver
nogle andre.
”Som socialrådgiver har jeg et menneskesyn
og en faglig identitet om at hjælpe med at
skabe positive fremskridt, og det giver rigtig
meget energi og tilfredshed at hjælpe folk
godt på vej.
Det er vigtigt at huske, at det er deres liv og
deres valg. Jeg kan hjælpe med nogle ting,
men jeg vil ikke leve deres liv eller træffe
deres valg. Derfor passer jeg på med ikke at
tage deres skæbne på mig”.
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En veteran fortæller
Ud over at være fanebærer ved Lokalforening København har veteran Finn Kromose
på mange måder markeret sig som en dygtig skribent. Han har således bl.a. i et
antal meget læseværdige ”rejsebreve” beskrevet sine oplevelser som udsendt EUobservatør til Sydafrika i årene 1993-94 i missionen ECOMSA (European Community
Observer Mission in South Africa) qua sin ansættelse i Politiet.
Her har Finn beskrevet 3 begivenheder i lokalforeningen.

Finn Kromose

Jutlandia
I vedtægterne for Danmarks Veteraner, København nævnes i § 2, at foreningens formål bl.a. er at hædre
Jutlandia-veteranerne hvert år den 16. oktober ved mindestenen på Langelinie.
Efter 999 dage under FN-flag vendte hospitalsskibet Jutlandia den 16. oktober 1953 tilbage til Danmark fra mission i Korea. Jutlandia var blevet rigget om til hospitalsskib og
blev hermed Danmarks måde at støtte FN på,
uden at Danmarks indsats virkede aggressiv.
I Korea står der stadig stor respekt om den
indsats, som besætning og hospitalsansatte
på Jutlandia ydede, ikke alene til sårede soldater, men også i høj grad til civile koreanere,
der blev indbragt til hospitalet.
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Sammen med H. K. H. Kronprins Frederik besøgte Sydkoreas præsident i 2011 mindestenen ved Langelinie og udtrykte ved samme
lejlighed taknemmelighed for danskernes
virke.

Den 16. oktober lagde næstformand Thomas
Schmidt en blomst ved mindesmærket, assisteret af en lille paradestyrke bestående af
Benny Nielsen, Poul Slot Jørgensen og undertegnede.

Mange veteraner fra Jutlandia har gennem
årene besøgt Sydkorea og har under disse
besøg modtaget medaljer og anden hæder
for indsatsen under Korea-krigen.

På gensyn næste år, hvor vi kan markere 65
års dagen for Jutlandia´s hjemkomst. Kig i
øvrigt på nettet og læs meget mere om denne
interessante del af danmarkshistorien.

En veteran fortæller
Danmarks Veteraner
lagde blomst ved mindestenen i Tårnby.

FN´s fødselsdag
I anledning af FN´s 72 års fødselsdag den 24.
oktober var Landsforeningen fra morgenstunden på banen i Kastellet med en parade,
som er omtalt på side 4-5 i Baretten.
Danmarks Veteraner, København markerede
begivenheden om eftermiddagen, da næstformand Thomas Smidt kl. 15.30 lagde en
blomst ved mindestenen i Tårnby.
Kl. 17.00 var der en parade i Kastellet ved
mindestenen, der i 2003 er rejst af De Blå Baretter. Ved paraden tildelte Thomas Fredsprismedaljer til fire veteraner.

Medaljemodtagerne var Gaza-veteran Kurt
Vilhelm Hjorth samt Steffen Clayton Hansen
og Søren Post Pedersen, begge tjenstgørende
ved Søværnet og Flemming Schousbøll Bastrup, tjenstgørende ved Hæren/Hjemmeværnet.
Efter paraden var der sammenkomst med
spisning i Bunkeren, hvor medaljemodtagerne hyggede sig med deres pårørende og ikke
mindst med andre veteraner.

Kulturnat uden lige
Som de fleste veteraner ved, har Danmarks
Veteraner, København til huse i en bunker i
Kastellet. Bunkeren var på kulturnatten i København én af de lokaliteter, som publikum
kunne besøge.
Der var fremstillet en informativ plakat, som
var opsat på en stander, så gæsterne ikke
kunne undgå at finde vej ind til vort unikke
mødested, Bunkeren.
Publikum strømmede til, så Poul Sloth Jørgensen, Hugo Strunge og jeg selv fik en travl
aften med at give yderligere informationer
om bunkeren og ikke mindst om vor forening,
Danmarks Veteraner, København.
Allerede inden kulturnatten startede, begyndte tilstrømningen, som varede ved til et
stykke over lukketid kl. 22.00.

Der var konstant ca. 50 personer i bunkeren,
så et forsigtigt skøn over besøgstallet ligger
næppe under 600 gæster. Pouls veltillavede
kaffe slap hurtigt op, og det samme skete
med småkagerne, men mange børn nåede da
at få smagt på dem. Der var dog ingen utilfredshed at spore.
Stort set alle gæsterne, som må antages at
være bosiddende i København og omegn og
dermed ”daglige brugere” af Kastellet, var
overraskede over, at der her midt i det hele
ligger en bunker, som er en del af danmarkshistorien med relation til 2. Verdenskrig.
Vi havde en fin og hyggelig aften. Tusind tak
til Kastellets kommandantskab og til gæsterne, som besøgte os.
Fra Kulturnat 2016
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Veteranstøttens
Idrætscamp
AF JØRN H. CHRISTIANSEN, VETERANSTØTTENS IDRÆTSUDVALG

Fredag aften den 20. oktober samledes Gitte
Vinther, Morten Sørensen, Steen Fynbo og
Jørn Christiansen fra Veteranstøttens Idrætsudvalg i Vejen Idrætscenter til forberedelse
af Veteranstøttens Idrætscamp.
45 deltagere havde meldt sig til weekendens
Idrætscamp, fordelt på 12 veteranfamilier fra
hele landet. Der var deltagelse af 21 voksne
og 24 børn i alle aldre.
Programmet startede lørdag kl. 11.00 med velkomst og rundvisning og derefter en hyggelig frokost. Programmet indtil søndag kl. 11.00
var delt op i 3 aktivitetsmoduler, der hver
indeholdt forskellige idrætsgrene, som deltagerne selv tilmeldte sig. Mulighederne var minitennis, padletennis, multisvømmehal, Bozo
multitræning, hockey, squash og springhal.
Deltagerne meldte sig entusiastisk til de forskellige aktiviteter, både familien samlet og
delt, og der kom fra starten sved på panden.
Det var en fornøjelse at se idrættens positive
indflydelse på deltagerne, og hvordan børnene i den grad gik op i ”konkurrence” med
forældrene.
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Lørdag inden middag var der arrangeret foredrag af DIF Soldaterprojekt, der orienterede
om deres tilbud til veteraner og pårørende.
Efter lørdagens aftenmodul arrangerede vi
film for børnene, der så én af de nye Disneyfilm.
Ud fra de tilbagemeldinger, vi hidtil har modtaget, har det været en fantastisk god oplevelse for deltagerne. Som arrangør var det
også en fornøjelse at gennemføre arrangementet.
Veteranstøtten havde i samarbejdets ånd
inviteret Støt Soldater og Pårørende samt
Krigsveteraner og Pårørende med til denne
camp med et antal deltagere hver.
Arrangementet var helt igennem støttet af
Veterancentrets ferielejrpulje, og der skal
lyde en stor tak for det.
Også tak til alle, der på den ene eller anden
måde har bidraget til projektet, ikke mindst
Vejen Idrætscenter.

WWW.80608030.DK

Ny veterancafé i Nykøbing Falster
Onsdag den 4. oktober kl. 18.30 var der mødt
12 veteraner op til den første veterancafé i
Guldborgsund Kommune. Caféen blev afholdt
i Guldborgsund Frivilligcenter i Nykøbing F.
Vi havde en god aften, hvor undertegnede
fortalte om baggrunden for oprettelse af en
veterancafé i Nykøbing F., hvorefter der var
en god debat og snak ved bordene, mens
der blev serveret kaffe og kage, sponseret af
Kvickly, Nykøbing F.
Den næste caféaften blev gennemført den 1.
november.
I starten af 2018 bliver der afholdt en stiftende generalforsamling. Yderligere information
kommer senere.
Med venlig veteranhilsen.
Ib ”Myren” Jensen, kontaktperson

Marchtilbud
til veteraner
HÆRVEJEN OG NIJMEGEN
Veteranstøttens Idrætsudvalg er altid hurtigt arbejdende – så her er er et tilbud, du
simpelt hen ikke kan sige nej til.
Veteranstøtten deltager også i 2018 med
hold til både Hærvejs- og Nijmegenmarchen.
Læs alt om ansøgning, ansøgningsskema,
datoer, tider, afvikling og meget mere på
hjemmesiden www.80608030.dk
Evt. spørgsmål til koordinator Carl Åkerlund,
aahuss@mail.dk
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Der skydes (nederst) og tælles points (øverst).

Fra frokostbordet.

Veteranskydning
Lørdag den 14. oktober bød Idrætsudvalget
fra Veteranstøtten velkommen i Lind Skytteforening til 20 veteraner, som havde tilmeldt
sig riffel- og pistolskydning. Der kom veteraner fra Eskilstrup og Nykøbing Falster og fra
det meste af Jylland.
Vi startede med morgenmad, hvorefter formanden Finn Pauli bød velkommen, og Gitte
Vinther fortalte om dagens skydninger og
praktiske forhold. Lind Skytteforening stillede våben og ammunition til rådighed og
hjælpere på banen, så der var rigtig god opbakning.
Der blev skudt på 15 m og 50 m hele formiddagen, hvor alle gjorde det rigtig godt og med
højt humør.
Kl. 12.00 var der en god frokost, og snakken
gik livligt om frokostbordet.
Over middag blev der skudt 25 m pistol, hvor
der både var erfarne skytter og skytter, hvor
det var rigtig længe siden, man sidst havde
skudt med pistol. Det var ganske fornøjeligt,
og nogen fandt ud af, at de faktisk var ret
gode til det, selvom det ikke var en disciplin,
man skød så tit.
Efter pistolskydning var der kaffe og kage
og præmier til de 3 bedste i hver klasse og
holdpræmier.
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Alle sagde tak for en hyggelig dag, og nogle
fortsatte med at skyde lidt grov kaliber på
pistol.
STÆVNERESULTATER
INDIVIDUELT
15 m Riffel:
Hans Hansen 198, Holger Sørensen 194 og
Niels Olsen 192 points.
50 m Riffel:
Kim Pedersen 195, Holger Sørensen 195 og Birgitte Bæk Larsen 194 points.
25 m Pistol:
Niels Olsen 372, Holger Sørensen 370 og Bo
Andreasen 369 points.
Bedste skytte på alle 3 discipliner:
Holger Sørensen, Niels Olsen og Birgitte Bæk
Larsen
HOLD
Hold 15 m:
Niels Olsen, Gitte Vinther og Birgitte Bæk Larsen 571 points.
Hold 50 m:
Hans Hansen, Kim Pedersen og Lars Larsen
578 points.
25 m Pistol:
Bo Andreasen, Holger Sørensen og Birgitte
Bæk Larsen 1.108 points.

WWW.80608030.DK

Hædersbevisninger

Omdeling 2018

Socialudvalget og Pårørendestøtten afholdt
den sidste weekend i november et møde i Frøslev. Ved mødet blev følgende hædret for en
overordentlig stor og flot indsats for Veteraner og deres pårørende:

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
omdelingen af Baretten i 2017 har givet os
– og mange læsere – store problemer. PortoPartner, der har stået for distributionen, har
ikke været i stand til at levere en tilstrækkelig sikker omdeling, og mange medlemmer
har ikke modtaget Baretten som forventet.

Grete

Grete Gundersen og Helle Solltau, som begge
fik overrakt Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i bronze af leder af Camp Frøslev og
medlem af Hovedbestyrelsen Ole Stockholm.

Det er en uholdbar situation, som vi har taget konsekvensen af.

Susanne Knudsen fik samtidig overrakt 25 års
jubilæumsmedalje og erstatning for mistet
medalje for hendes 3 missioner på Balkan.

Fra og med udgivelsen af Baretten 1 i 2018
vil det igen være PostNord, der står for omdelingen, og vi håber – og tror på – at de vil
være i stand til at genskabe den udgivelsessikkerhed, der er så afgørende for os.
Susanne

Helle

Glædelig Jul
og Godt Nytår
Fra Landsforeningen og samtlige lokalforeninger skal lyde ønsket om en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
Tak til alle medlemmer, læsere og samarbejdspartnere for godt samarbejde i 2017 og
på gensyn i 2018.

VI MINDES

Jørgen Vennevold Jørgensen,
Nordvestsjælland, Gaza 6 og 7

John Hansen,
Nordsjælland, Gaza 20 og 21		

Arne Eliassen, Nordvestsjælland,
Cypern 25		

Leo Pedersen,
Midtjylland, Gaza 8 og 9

Verner Sørensen,
Midtjylland, Cypern 4

John Jess Nielsen,
København, Gaza 18

ÆRET VÆRE DERES MINDE
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FN Museet

Mindeord over
Leo Pedersen, Galten
Det er med sorg, at vi modtog meddelelsen om, at FN Museets stifter og flerårige
formand Leo Pedersen stille sov ind den 9.
november.
Leo var hovedkraften bag etableringen af
det FN Museum – verdens første af sin art
– som vi netop har fejret 25- års jubilæum
med. Og man kan roligt sige, at uden Leos
utrættelige engagement og gå-på mod,
havde der nok ikke været et FN Museum i
Danmark i dag.
Vi er mange, der skylder Leo en stor tak for
hans indsats, ikke bare med etableringen af

museet og de første mange års drift, men
også for hans utrættelige indsamling af
data om de danske FN-soldater. Leo har om
nogen været med til at sætte den danske
internationale indsats på Danmarkskortet
Leo Pedersens navn vil i al fremtid være
knyttet til FN Museet og de danske FNsoldater, og han vil blive savnet af mange.
Æret være Leo Pedersens minde
Per Amnitzbøl Rasmussen,
Formand, FN Museet

FN-Museet
Souvenir & varesalg
FN Museets webshop
ønsker alle en glædelig Jul
samt et godt
og lykkebringende Nytår!
NYHEDER

Julegodter i utide
FN Museet er kommet i besiddelse af et lille
restlager af medaljer, som er udgået af salg,
eller som er svære at finde.
Det drejer sig om:
- The International Veteran Millennium Medal 2000
- The International Volunteers Foreign Service Medal
- The UN's 50th Anniversary Medal
- The International Peace Prize Medal 1988

Medaljerne kan leveres med eller uden miniatureudgaven, men de ligger beklageligvis
noget over FN Museets normale prisniveau på
medaljer.

Veteran strikhue med logo
Kan først levere sidst i uge 51

Kontakt FN Museet for nærmere information,
hvis du er interesseret i produkterne. Det kan
gøres på mail formand@fnmuseet.dk eller
mobil 40 35 13 33.
Per Amnitzbøl Rasmussen

PINs Venskabsflag
DK/FN og DK/NATO

ærke
Bær dit veteranm
med stolthed
Bestil dine varer på FN Museets
webshop www.fnmuseet.dk, salg@fnmuseet.dk
eller ring 40 35 13 33
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Visionsseminar
AF PER HINRICHSEN, NÆSTFORMAND I DANMARKS VETERANER

Visionsseminar
Hovedbestyrelsen afholdt som pilotprojekt
et visionseminar for lokalforeninger fra Sjælland på Vordingborg Kaserne den 23. og 24.
november 2017. Seminaret blev ledet af Mogens Birch-Larsen fra ConsulTeam i Næstved.
Otte bestyrelsesmedlemmer fra Lokalforening Næstved og Omegn, Nordvestsjælland,
København samt Lolland-Falster og Møn deltog i seminaret, hvor én af opgaverne var at
fastlægge rammerne for respektive lokalforeningers udfordringer på kort sigt (1 år), mellemlang sigt (2-3 år) og lang sigt (3-5 år).
Én af hovedkonklusionerne var bl.a et udtalt
behov for at rekruttere yngre veteraner til
bestyrelserne. Seminaret var særdeles udbytterigt, og deltagerne udtalte, at det var
ærgerligt, at ikke alle i de respektive bestyrelser kunne deltage i seminaret, for så kunne
udviklingsarbejdet iværksættes direkte, når
man kom hjem i lokalområdet.
Hovedbestyrelsen planlægger at afholde
yderligere et visionsseminar for de jysk/
fynske lokalforeninger i 2018 samt se på mulighederne for en opfølgning på det netop
afholdte seminar.

Særlige aktiviteter
6. december

Veterancentrets Julegudstjeneste, Ringsted

22. december

Danmarks Veteraners Mindedag. Kranselægninger på Kastellet,
ved Rindsholm Kro, på Bornholm og i Oksbøl

15. februar

Hovedbestyrelsesmøde, Odense

4. april

NATO-dag i Kastellet

20. april

Hovedbestyrelsesmøde og Formandsmøde, Karup

20. – 21. april

Repræsentantskabsmøde, Karup

8. maj

Hovedbestyrelsesmøde, Odense

29. maj

Peacekeeepers Dag, Kastellet
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FØDSELSDAGE

RUNDE DAGE
AF KAREN DAHLIN

Oversigten
omfatter denne
gang perioden
16. december –
22. januar

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.
85 ÅR

KNUD ERLING KRISTIANSEN, Gaza 13,
Trekantområdet, den 22. januar

80 ÅR
KARL VIGGGO JENSEN BAK, Gaza 6,
København, den 23. december
GUNNAR FREDERIKSEN, Gaza 1 og 11,
Nordsjælland, den 3. januar

75 ÅR
JENS ODGAARD, Cypern 3, Kronjylland,
den 22. december
SVEN ERIK DAHL NIELSEN, Gaza 14, 15, 20
og 21, Fyn, den 28. december
OLE BØJSTRUP HANSEN, Gaza 15,
Midtjylland, den 1. januar
CHRESTEN ESKILD FREDERIKSEN, Gaza 15
og Cypern 20 samt DANCIVPOL 1973-74,
København, den 11. januar
PREBEN KORREBORG, Cypern 21,
København, den 13. januar
EGON JENSEN, Gaza 15, 16 og 17,
Limfjorden, den 13. januar
MARTIN SEVERIN KLAUSEN, Gaza 15,
Thy, Mors & Salling, den 15. januar

70 ÅR
FRANK LARSEN, Cypern 3 og 4,
Lolland-Falster og Møn, den 17. december
TORSTEN LIND THOMSEN, Cypern 49 og
Kroatien 4, Nordvest, den 24. december
NIELS PETER JØRGENSEN, Cypern 9,
Midtjylland, den 30. december
GUNHILD MADSEN, KFOR 2 og ISAF 6,
Sønderjylland, den 3. januar
SVEND ERIK FRØMSDORF, Cypern 41 og
IFOR 1, Næstved og Omegn, den 8. januar
BJARNE LARSEN, Cypern 49, Nordvest,
den 13. januar
NIELS OLE PIIL, Cypern 10,
Midtjylland, den 15. januar

60 ÅR
MICHAEL LAU LAURITSEN, Cypern 28, 29,
30, 32, 33 og 34,
København, den 19. december
POUL ERIK VEJBY JENSEN, Cypern 44 samt
KFOR 2 og 5, Viborg og Omegn,
den 23. december

AAGE MEIER, SFOR 6, Sønderjylland,
den 25. december
CLAUS HANSEN, Cypern 31 og 34,
Midtsjælland, den 27. december
GERT MOLDT, Cypern 29 og 30,
København, den 29. december
BOYE FUNK RASMUSSEN, Cypern 28 og 32,
Lolland-Falster og Møn, den 9. januar
JENS JØRN ANDERSEN, Cypern 33,
Limfjorden, den 14. januar
LEIF JAKOBSEN, Kroatien 8,
Viborg og Omegn, den 22. januar

50 ÅR
JENS PETER EGELUND VOIGT, Cypern 53
og 54, Bornholm, den 18. december
KIRSTEN THOMAS, Cypern 52,
Trekantområdet, den 23. december
RENÉ RAAHEDE MOGENSEN,
Cypern 48, 49 og 50 samt UNGCI 1991-92,
Nordsjælland, den 23. december
JACOB WORMSLEV MØLLER,
Cypern 53 og 54 samt Kuwait 0 og 1,
Kronjylland, den 27. december
MICHAEL KIKKENBORG, Kroatien 3, 6 og 7,
Næstved og Omegn, den 30. december
KIM KASTOFT HANSEN MAIX, Cypern 49, 50
og 51, Kuwait 4 og 5, Kroatien 1 og 2, IFOR 1
og 2 samt UNGCI, København,
den 30. december
NIELS INGEMANN NIELSEN, Cypern 54, 55
og 56 samt Kuwait 1,
København, den 31. december
BRIAN V. BRØGGER, US CENTCOM 2007-08,
Viborg og Omegn, den 1. januar
JESPER MENG, Cypern 52,
Næstved og Omegn, den 1. januar
JESPER JENSEN, Cypern 51, Limfjorden,
den 15. januar
BO ERIKSEN, Cypern 52 og 53,
Trekantområdet, den 19. januar

40 ÅR
RENÉ JACOB JÜRGENSEN, SFOR 9,
Sønderjylland, den 18. december
KENNETH KNUDSEN, Kroatien, Fyn,
den 31. december
HENNING SCHULTZ, KFOR 4,
Sønderjylland, den 1. januar

VELKOMMEN TIL 28
NYE MEDLEMMER
BORNHOLM
Ole Rutkowiak Hjorth, MINUSMA 7

KØBENHAVN
Nicolai Andreas Nielsen, MINUSMA 7
Rickie Robert, KFOR 18

LIMFJORDEN
Bente Bøgholm Hansen Sand, Støttemedlem

Jacob Walenthin Jensen, UNTSO

THY-MORS-SALLING
NÆSTVED OG OMEGN
Michael Lindholm, Cypern 57, Kroatien 5
og 7, ISAF 1 og 9 samt UNMISS 2016
Morten Boss, MINUSMA 7
Flemming Leo Christensen, Cypern 31
og 32
Allan Ahlgreen, Cypern 49 og Irak
2005-06

LOLLAND-FALSTER & MØN
Kim Petersen, Kroatien 4
Taus Kristiansen, Irak 1 og KFOR 10
Poul Nyholm, Cypern 50 og IFOR 1
Tobias Eriksen, KFOR 14

FYN
Niels Peder Johansen, Kroatien 4, 5 og 6

SØNDERJYLLAND
Michael Ransby, Kroatien 7 og 8, IFOR 1,
SFOR 5 samt KFOR 4, 7 og 8
Michael Fleischer, ISAF 2003 - 07

SYDVESTJYLLAND
Jesper Duelund, Cypern 47 og 48 samt
KFOR 16
David Geipel Nielsen, MINUSMA 7
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MIDTJYLLAND
Bent Andersen, Støttemedlem

Thorsten Pedersen, Cypern 8

KRONJYLLAND
Jes Nørholm, Kroatien 3 og 6

NORDSJÆLLAND
Robert Andersen, IRAK 3

NORDVESTSJÆLLAND
Per Arneke, Cypern 19, 25 og 26
Bjarne Andersen, Cypern 7
Anker Jacobsen, Cypern 12
Jesper Henriksen, Cypern 40

MC-KLUBBEN
Dennis Christensen, SFOR 9, KFOR 5, 15
og 18 samt ISAF 4, 9, 10 og 15
Jesper Rose Svarre, KFOR 1

LOKALFORENINGERNE

Lokalforeningerne
Stiftet 3/10 1969

Bornholm

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

SIDEN SIDST
Den 23. september var vi tilstede ved KFUMs
Soldatermissions Landsmøde med vores foreningsfane ved festgudstjenesten i Sct. Nikolai Kirke i Rønne. En god oplevelse for vores
fanebærer og faneløjtnant.
Den 16. oktober var det 70 år siden, at Almegårds Kaserne blev bygget, hvilket blev markeret den 29. september. Vi deltog med vores
fem faner og lagde blomster. Der er sikkert
mange af bladets læsere, der har én eller
anden relation til kasernen, og vil man vide
mere, kan jeg anbefale at google Almegårds
Kaserne 70 år.

Kristoffersen med Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i Bronze. En handling, der faldt i
god jord hos de tilstedeværende.
Den 7. november fortalte OS P. K. Rasmussen
om at stå i spidsen for en flok københavnerdrenge, for hvem ordet disciplin er en by i
Rusland. Vi taler om drenge, hvis hverdag ikke
er misundelsesværdig. Vi hørte en meget engageret fortælling om feriedrengene. Forsvaret kan i dag bryste sig af at have tidligere
feriedrenge ansat på såvel ledelses- som på
manuelt niveau. Vi har dem også som medlemmer i Danmarks Veteraner.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 5. december er der kammeratskabsaften med gløgg og æbleskiver.
Fredag den 22. december markerer vi Danmarks Veteraners Mindedag ved en ceremoni
ved de to mindesten på Kasernen.

FN-dagen markeredes ved en parade og kranselægning ved de to mindesten på Almegårds
Kaserne. Efter den traditionelle ceremoni
var der socialt samvær i Veteranstuen. Som
et lille krydderi på dagen havde bestyrelsen
besluttet at hædre tre af afdelingens medlemmer, Per Jacobsen, Børge Henningsen og Leif

Sædvanen tro kommer der en julefrokost i januar måned. Bestyrelsen ønsker Hovedbestyrelsen, afdelingens medlemmer og læserne
af Baretten en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Fra Sct. Nikolai Kirke. Bornholm.

Fortjenstmedaljer. Bornholm.

Set og sket
samt kommende
arrangementer
i landets lokal
foreninger
Stiftet 9/9 1969

Fyn

Formand: Jørgen Emdal Larsen
Klokkevænget 9 | Næsby | 5270 Odense N | Tlf. 66 18 03 36
fyn@danmarksveteraner.dk | fyn.danmarksveteraner.dk

SIDEN SIDST
Søndag den 8. oktober afholdt vi den årlige
FN-march i et godt efterårsvejr med 55 deltagere i området ved Odense SV.
Tirsdag den 24. oktober var 21 veteraner samlet til fejring af FN-dagen, hvor vi startede
med at lægge en buket ved stenen. Herefter
gik vi ind på Dannevirke, hvor der var overrækkelse af Fredsprismedaljer og årstegn.
Jørgen E. Larsen orienterede om oplægget
til det nye forsvarsforlig, og aftenen sluttede
med kaffe og brød.
Onsdag den 15. november var der klubaften,
hvor der serveredes gløgg og æbleskiver til
de 20 fremmødte til dette hyggelige arrangement.
KOMMENDE ARANGEMENTER
Onsdag den 17. januar kl. 19.30 er der klubaften i lokalet i Ullerslev.

Med veteran hilsen, Helge Hansen, formand

Fra kasernens 70-års dag. Bornholm.
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LOKALFORENINGERNE

Hadsund Veterancafé. Kronjylland.

Store Kransetur. København.

Fredsprismedaljer. Limfjorden.

Der er generalforsamling i februar. Nærmere
information herom i næste udgave af bladet.

Lokalforeningen deltog ved Kastellet ved mindesmærket ”Vore Faldne”, i Churchill-parken
ved busterne for Anders Lassen, Kaj Birksted
og Churchill samt Monumentet for Danmarks
Internationale Indsats, hvor lokalforeningens
formand lagde en krans.

formål, men det er en bedre løsning, indtil vi
finder noget andet.

De bedste ønsker om en glædelig jul samt et
godt og lykkebringende nytår og på gensyn
i 2018.
Jørgen Emdal Larsen, formand
Stiftet 1/11 1988

Kronjylland

Formand: Knud Spangsø
R. Hougårds Vej 13 | 8960 Randers SØ | Tlf. 86 41 20 65
kronjylland@danmarksveteraner.dk | www.dbb-kronjylland.dk

SIDEN SIDST
Medio november åbnede veterancaféen i Hadsund. På billedet herover ses de to initiativtagere, Alexander Lauman (til venstre) og Jes
Nørholm (nyt medlem af Danmarks Veteraner),
som flankerer Mariagerfjords borgmester,
Mogens Jespersen.
Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
Knud Spangsø, formand

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 14. december kl. 19.00 er den
sidste aften, inden julen står for døren, og vi
vil her gerne byde medlemmer med ledsager
til gløgg og æbleskiver. Aht. planlægningen vil
der være tilmelding på hjemmesiden eller ved
mail.
Danmarks Veteraners mindedag den 22. december, hvor Landsforeningen lægger en
krans ved monumentet for vores faldne kammerater. Vi støtter op med fane, ligesom vi
lægger hus til i Bunkeren til den efterfølgende
reception.
Torsdag den 11. januar 2018 byder vi det nye
år velkommen med et glas sammen med medlemmerne og ønsker godt nytår.

Stiftet 21/5 1969

København

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

SIDEN SIDST
I forbindelse med markeringen af den internationale våbenstilstandsdag var der igen i år
ved DADV foranstaltning kranselægning m.v.
Mindedagen er den søndag, der ligger nærmest på selve våbenstilstandsdagen fra 1918, i
år altså søndag den 12. november.
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Torsdag den 25. januar vil Finn Kromose (tidligere politiet) fortælle om sin tid i Sydafrika
1993 – 1994. Her er en unik mulighed for at
høre om én af de små – og for mange ukendte
– missioner, hvor dansk politi har været indsat. Finn har kaldt foredraget ”Fredsobservatør blandt zuluer og andre stammefolk”.
TILMELDING VIA HJEMMESIDEN ÆNDRET
Da en række medlemmer har været udfordret,
når de skulle tilmelde sig, har vi skiftet til et
andet system, som gerne skulle være nemmere at tilgå. Det er ikke helt tilpasset vores

Mvh.
Carsten
Stiftet 4/10 1971

Limfjorden

Formand: Ole Nørholt
Estrupvej 29 B | 9530 Støvring | Tlf. 98385415/20121054
limfjorden@danmarksveteraner.dk
www.limfjorden.danmarksveteraner.dk

SIDEN SIDST
Formanden har deltaget i Nordjysk Veteranforum på Aalborg Kaserner. Det er en ERFA-gruppe inden for alt, hvad der har med veteraner
at gøre her i Nordjylland. En tradition, som
oberst Jess Møller Nielsen er primus motor
for.
Den 24. oktober havde vi uddeling af Fredsprismedaljer og et par enkelte årstegn. Det
var som sædvanlig en dejlig og hyggelig aften.
Se i øvrigt forsiden af Baretten 7 med billedet,
hvor vi lagde blomster på Flagdagen.
Mindeord
Et af vores mangeårige medlemmer, Niels
Kristian Nielsen, er afgået ved døden den
14. september.
Æret være hans minde.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi nærmer os generalforsamlingen, og hermed indkaldelse til tirsdag den 6. februar kl.
19.00 på Aalborg Kaserner. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Der startes med gule ærter kl.
17.30. Det oplyses ved tilmeldingen, hvor på

LOKALFORENINGERNE

Årstegn. Limfjorden.

kasernen det foregår. Tilmelding senest fire
hverdage før, både til spisning og generalforsamling. Grundet skærpede adgangsforhold
til kasernen er det tvingende nødvendigt, at
tilmeldingen overholdes. Ved ankomst til Hovedvagten bedes I henvende jer ved lugen,
hvor I vil få udleveret et midlertidigt adgangskort, mod at I afleverer jeres sygesikringsbevis, som I får tilbage, når kasernen forlades.
Danmarkssamfundet afholder på Gl. Torv
overrækkelse af diplomer den 31. december
kl. 12.00, som i er velkomne til at overvære.
Der vil i dagens anledning være opstillet foreningsfaner.
Nytårsgudstjeneste den 11. januar 19.30 i Budolfi Kirke. Gæsteprædikant er chefen for Air
Transport Wing, oberst Thomas Thue Hansen.
Bestyrelsen arbejder på nogle aktiviteter ude
af huset i forår og sommer. Følg os på hjemmesiden, hvor de skærpede adgangsforhold
også er beskrevet.
Besøg også veterancaféen på Orlogshjemmet i Frederikshavn. Åbningstider kan ses på
hjemmesiden og på Facebook.
Vi fortsætter med vores ”drop-in aftener” den
første tirsdag i måneden.
Bestyrelsen ønsker en glædelig jul og et godt
nytår og ser frem til, at vi mødes til mange
hyggelige stunder i det nye år.

Fra Veteran- og Jubilarstævnet. Midtjylland.

Faneindvielse. Midtjylland.

Stiftet 24/10 1983

Lolland-Falster & Møn

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

EFTERÅRETS SIDSTE ARRANGEMENT
Vores traditionelle julearrangement ved stenen i Bibliotekshaven finder sted søndag den
17. december kl. 15.00. Det er igen i år blevet
muligt at byde på en kop varm glögg, og alle
er velkomne – veteraner og pårørende.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Første klubaften efter nytår er torsdag den
11. januar og notér også generalforsamlingen,
der er fastsat til den 22. februar 2018.
Da der er brug for flere og nye kræfter i bestyrelsen, må I gerne allerede nu overveje,
om ikke I kan byde foreningen på lidt hjælp i
fremtiden. Vi har brug for jer!
NY HJEMMESIDE
Besøg vores nye hjemmeside på www.lfm.danmarksveteraner.dk. Der finder du også vores
kalender, hvor du kan se nyheder om lokalforeningen samt alle planlagte arrangementer.
TAK FOR I ÅR
Alle i og omkring lokalforening Lolland-Falster
& Møn ønskes en rigtig glædelig Jul samt et
godt og velsignet Nytår. Vi glæder os til at
byde på et nyt foreningsår med mange gode
sammenkomster og oplevelser.

Med venlig hilsen Ole B. Nørholt
Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 26/3 1969

Midtjylland

Formand: Per Ole Overgaard
Elleparken 112 | 8520 Lystrup | Tlf. 30 58 96 31
midtjylland@danmarksveteraner.dk
midtjylland.danmarksveteraner.dk

Mindeord
Det er med stor sorg, vi har erfaret, at vort
mangeårige medlem Verner Sørensen, Galten ikke er blandt os mere.
Verner har været medlem af De Blå Baretter, nu Danmarks Veteraner, siden 1972. Han
var i flere omgange medlem af bestyrelsen
og har også været fanevagt i en periode.
Verner var udsendt på Cypern 4 og forrettede tjeneste i Louroujina-enklaven.
Æret være hans minde.
Vi har modtaget den triste meddelelse, at
vores mangeårige medlem Leo Pedersen,
Galten er gået bort.
Leo stod foran at kunne fejre sit 50 års jubilæum i De Blå Baretter/Danmarks Veteraner, Midtjylland i 2018.
Han var med ved starten af lokalforeningen
af De Blaa Baretter i 1968 og var den første
formand for foreningen fra oprettelsen 26.
marts 1969 til 13. juni 1974. I 1992 var Leo
én af foregangsmændene bag FN-museet
i Frøslev, hvor han lagde et stort arbejde.
Leo Pedersen var udsendt til Gaza på hold
8 og 9.
Æret være hans minde.
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Fra Rindsholm Kro. Midtjylland.

Den nye pavillon. Midtsjælland.

SIDEN SIDST
Den 17. september deltog vi i den årlige Soldaterforeningsskydning ved Ebeltoft Marineforening
med 6 veteraner, der havde en hyggelig dag.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Lørdag den 2. december kl. 11.00. Mindehøjtidelighed på Skæring Hede til minde om de
5 unge modstandsfolk, der blev skudt af Gestapo i 1943.

Den 22. og 23. september deltog vi med fane
ved Veteran- og Jubilarstævnet i Holstebro,
hvor der blev uddelt 25, 50 og 60 års missions
jubilæumsmedaljer.
Den 30. september startede bowlingsæsonen
med 15 deltagere, der havde nogle hyggelige
timer afsluttet med en dejlig middag. Se resultaterne på hjemmesiden.
Den 14. oktober deltog 4 skytter i Veteranstøttens skydning 2017 i Herning.
Den 18. oktober var der faneindvielse i Aarhus
Samvirkende Soldaterforeninger.

Onsdag den 6. december kl. 19.00 holdes det
årlige julebanko på Grimhøjvej 1 i Brabrand.
Fredag den 22. december er der kranselægning ved Rindsholm Kro kl. 11.00.
Onsdag den 10. januar er der skydning på Lyseng Skydebane. Der er plads til flere, kontakt
Niels Ole Piil på 20581373/nopiil13@gmail.com
Lørdag den 27. januar er der bowling kl. 11.00
(mødetid kl. 10.30 ). Sted ukendt, men bliver
sendt ud. Nye spillere er meget velkomne.
Kontakt Hugo Bæk på hugoilse@saxild.dk eller
26 87 02 11.

Den 24. oktober deltog vi med 10 veteraner i
FN-dagen på Rindsholm Kro med kranselægning samt afsløring af en ny mindeplade. Herefter spisning på kroen, tildeling af fortjensttegn og Fredsprismedaljer afsluttet med et
godt foredrag af Per Amnitzbøl, FN-museet.

Onsdag den 21. februar afholdes ordinær generalforsamling på Grimhøjvej 1 i Brabrand. Se
det samlede program, herunder dagsorden,
på hjemmesiden.

Den 28. oktober og den 18. november var der
bowling i Hammel Bowlingcenter. Se resultaterne på hjemmesiden.

Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil fremgå af vores hjemmeside
midtjylland.danmarksveteraner.dk eller vores
Facebook side Danmarks Veteraner – Midtjylland,

Den 11. november kl. 11.00 markeredes Våbenstilstanden efter 1. Verdenskrig i Mindeparken i Aarhus. Prinsens Musikkorps spillede i
Rotunden, og 15 soldaterforeningsfaner m.fl.
blev ført ind. Efter et minuts stilhed blev årets
tale holdt af veteran fra frihedskampen, officer i Hær og Hjemmeværn, konsulent cand.
jur. Mogens Skjøth.
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Med veteranhilsen.
Palle Stausholm

Foredrag om Sirius. Midtsjælland.

Stiftet 24/10 1981

Midtsjælland

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

SIDEN SIDST
I september kunne vi byde to nye medlemmer velkommen i foreningen. Det var Carsten
Næblerød, Cypern 54 og 55 samt Kuwait 1, og
Jesper Aqalo Petersen, Cypern 36.
Den 28. september havde 24 veteraner med
ledsager en virkelig fin aften i selskab med
Rasmus Rohde fra Sirius-patruljen på Grønland. Han holdt et godt foredrag om sine 4 år
i patruljen, en beretning, der var krydret med
mange flotte billeder. Vi fik så mange indtryk,
at det var svært at rumme dem alle. Samme
aften fik vi luftet vor nye pavillon.
Den 4. oktober startede vinterskydningen
med 10 skytter, som fik en hyggelig aften, og
der blev leveret resultater fra 179 til 197 point.
Den 24. oktober deltog vi med 3 mand og fane
på Kastellet ved kranselægning i anledning af
FN’s fødselsdag.
Den 26. oktober lyttede 21 veteraner til Bannergaard’s orientering om, at Køge Kommune vil
gøre plads til et ungdomshus i Kulturhuset, et
ønske, der absolut ikke passer de nuværende
brugere. Vi kan håbe, at Kulturhusets brugere
og Køge Kommune finder en løsning, der er
god for alle foreninger.

LOKALFORENINGERNE
Mandag den 22. januar og mandag den 12. februar kl. 19.30 er der skydning i Sigerslevøster
Forsamlingshus.
Torsdag den 1. februar kl. 19.30 holder vi bestyrelsesmøde.
Torsdag den 22. februar fra kl. 18.00 holdes
generalforsamling i Jægersprislejren. Husk
tilmelding.

Fra FN-dagen. Nordsjælland.

Fra FN-dagen. Nordsjælland.

Den 1. november deltog 14 skytter i den anden
skydeaften. Det var igen en hyggelig aften
med gode resultater.

Lars R. Møller ”Vi slår ihjel og lever med det”.
Også foreningens sædvanlige aktiviteter har
været velbesøgte, og til nogle af vore fester
har vi meldt ”alt udsolgt”. Der er over året
spillet bowling i Frederikssund og mesterskaber i Odense. Skydning samt fugleskydning
har også haft god deltagelse. Petanque har
været spillet på dejlige sommeraftener med
efterfølgende rødvin i glassene og varme pizzastykker.

Se øvrige aktiviteter på hjemmesiden Danmarks veteraner Nordsjælland: http://nordsjaelland.danmarksveteraner.dk/wordpress

Foreningen deltog med fane i Flagdagen den
5. september både i Frederikssund og i Helsingør. Det har også været en stor ære for os
at deltage med vor foreningsfane ved flere
lejligheder i ”et sidste farvel til en veteran”.
Danmarks Veteraner Nordsjælland er p.t. initiativtager til veterancaféer i Halsnæs og Hillerød kommuner, der stiller sig meget velvillige over for disse tiltag. Her er det vigtigt, at
vi aktivt deltager i driften sammen med andre
”ildsjæle” ud fra devisen ”veteraner støtter
veteraner”.

Mindeord
Veteran og medlem af Danmarks Veteraner
Nordsjælland Bjarne Frandsen er pludselig
gået bort efter kort tids sygdom.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 10. januar og onsdag den 7. februar er der skydning i Ejby Hallen kl. 19.00.
Torsdag 25. januar holder vi medlemsmøde
med gule ærter kl. 19.00. Tilmelding ønskes.
Torsdag den 22. februar er der igen medlemsmøde kl 19.00.
Torsdag den 29. marts afholdes den årlige
generalforsamling kl. 19.00.
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Dette indlæg er det sidste i år. Jeg håber, I har
haft lige så megen glæde af at læse om, hvad
der sker i foreningen, som jeg har haft, når jeg
skrev om det. I ønskes alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Flemming
Stiftet 14/8 1989

Nordsjælland

Formand: Gert Lødrup Andersen
Thannersvej 20 | 3310 Ølsted I Tlf. 22 35 15 55
nordsjaelland@danmarksveteraner.dk, gert.lodrup@hotmail.com
nordsjaelland.danmarksveteraner.dk

SIDEN SIDST
Året går på hæld, og det er tid til at gøre
status. På mange områder har det været
et herligt år med lærerige og interessante
aktiviteter. Et særdeles velbesøgt foredrag
i Humlebækcenteret af ”Bøllebank” oberst

Hele bestyrelsen ønsker alle foreningens
medlemmer og deres familier Glædelig Jul
og godt Nytår og ser frem til et nyt og spændende 2018.
Gert L. Andersen, formand

Mød op til vore aktiviteter, og hvis I har en idé,
eller selv vil arrangere noget, så kontakt bestyrelsen og evt. de udvalg, som har at gøre
med det, du ønsker skal ske.
Tommy Harder, lokalredaktør

Bjarne blev medlem af De Blå Baretter i
1979 og overflyttet til Nordsjælland, som
han var med til at oprette i 1989. Bjarne
sad i bestyrelsen i en kort årrække i begyndelsen af foreningens historie. Bjarne var
også en afholdt ”grillmester” i foreningen
DANCONTRÆF, hvor han deltog i mange år.
Bjarne, der blev 58 år, forrettede tjeneste
på Cypern 29, 30, 31, 32, 37 og 38.
Æret være hans minde.
Veteran og medlem af Danmarks Veteraner
Nordsjælland John Hansen er gået bort efter længere tids sygdom.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdagene den 14. december, den 18. januar
og den 15. februar kl. 13.45 er der bowling i
Frederikssund Center Bowl, Kocksvej 23 i Frederikssund. Tilmelding til Ole Boye.

John blev medlem af foreningen i 2015 og
deltog i Danmarks Veteraners parader og
mange af lokalforeningens aktiviteter, når
helbredet tillod det.

Onsdag den 10. januar og torsdag den 8. februar kl. 19.00 er der Veteranaften i Jægersprislejren.

John, der var gardehusar og blev 72 år, forrettede tjeneste på Gaza 20 og 21.
Æret være hans minde.
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Fra Veterancaféen. Nordvest.

Stiftet 24/10 1985

Nordvest

Formand: Klaus Warming
Chr. Winthersvej 67 | 7500 Holstebro | Tlf. 61 60 96 17
nordvest@danmarksveteraner.dk | nordvest.danmarksveteraner.dk

SIDEN SIDST
På FN-dagen blev følgende Nordvest-medlemmer dekoreret med Nobels Fredsprismedalje:
John Christensen, Kroatien 1 og Svend Ove
Bjarne Neess, Cypern 2. Der var stort fremmøde, og vi sad som sild i en tønde, medens
vi spiste, og Per A. Rasmussen berettede om
FN-museet gennem 25 år, Veteranstøtten og
FN-missionen i Mali.
I Veterancaféen havde vi en fin aften den 1.
november, hvor tidligere regimentschef Kurt
Mosgaard berettede om sit virke i ind- og
udland. Der blev i dagens anledning serveret
gullasch og kartoffelmos.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Nytårskuren 2018 bliver afholdt lørdag den
20. januar kl. 17.30 i Konstabelmessen på Holstebro Kaserne. Menuen bliver en buffet med
varme og kolde ting + dessert/kagebord. Pris:
200 kr. pr. deltager, drikkevarer til meget rimelige priser. Man bedes medbringe en pakke,
værdi 20-25 kr.
Påklædning: Uformelt Nytårs-look. Der bliver
uddeling af årstegn og pakkeleg, og gæsterne
må meget gerne medbringe en sang eller et
andet kulturelt indslag, så vi kan få en hyggelig aften.
Tilmelding til Klaus på 6106 9617/kwarming@
youmail.dk eller til Michael på 6137 5490/
Greenfarm.in.afghanistan@gmail.com senest
den 7. januar.
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Madkurven medbringes. Nordvest.

Fra Jørgen Vennevold Jørgensens bisættelse.
Nordvestsjælland.

Generalforsamling 2018 afholdes torsdag den
8. februar kl. 19.30 i Sergentmessen JDR, Holstebro. Vi begynder med spisning (gule ærter)
kl. 18.30. Hvis du ikke er til ærter, sig det ved
tilmeldingen, så finder vi noget andet lækkert.

Vi har færdiggjort årets skydning og afventer
nu, hvad der videre skal ske med resultaterne.
Vi håber jo stadig på at kunne erhverve pokalen for 3. gang.

Se dagsordenen på hjemmesiden.
Tilmelding til spisning til Klaus Warming på
61609617 eller kwarming@youmail.dk , alternativt til Erhard Jepsen på 21668682 eller
emjepsen@youmail.dk senest den 1. februar.
RABAT PÅ ROUTE 66
I troede nok, at Route 66 lå i USA, men den
ligger såmænd i Struer, nærmere betegnet
Østergade 34. Her har vores medlem Paw
Kronborg åbnet restauranten Route 66, American Diner, og han giver 10 % rabat ved fremvisning af veterankort.
Vi påtænker at lave et arrangement i Struer i
det nye år. Men foreløbig vil jeg ønske alle en
glædelig jul & godt nytår.
Med venlig hilsen.
Klaus Warming
Stiftet 24/10 2013

Nordvestsjælland

Formand: Mogens Pagh
Nyvej 6 B 1. sal | 4450 Jyderup
Tlf. 59 20 89 66 | nordvestsjaelland@danmarksveteraner.dk

Den 14. november indviede vi foreningens
nye lokaler samt Veteran-café Holbæk på den
gamle artillerikaserne. Der deltog 55 gæster
og medlemmer, og Landsformand Niels Hartvig Andersen foretog den officielle indvielse
ved at kappe det lyseblå silkebånd.
Den 23. og 24. november deltog vi med fire
mand i et seminar på Vordingborg Kaserne.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
I år resterer nu kun vores års-og juleafslutning, som finder sted den 7. december på
kasernen.
I 2018 bliver første medlemsmøde tirsdag den
9. januar, og foreningens generalforsamling
finder sted mandag den 5. februar.
Mindeord
Den 13. oktober erfarede vi, at vores medlem og suppleant i bestyrelsen, Jørgen
Vennevold Jørgensen, var afgået ved døden på Roskilde Amts Sygehus efter længere tids sygdom.
Vore tanker går til de efterladte.
Æret være Jørgens minde.

Siden sidst
Vi fejrede vores 4 års fødselsdag den 24. oktober med 35 deltagere, der nød bagerens fine
Othello-lagkager.

På bestyrelsens vegne.
Mogens Pagh

LOKALFORENINGERNE

Fra FN-dagen. Næstved og Omegn.

Stiftet 13/12 1972

Næstved & Omegn

Formand: Knud Lund
Møllevej 6 | 4700 Næstved | Tlf. 55 73 28 95
naestved@danmarksveteraner.dk | www.fns-naestved.dk

Siden sidst
Den 15. oktober blev De Blå Baretters March
afholdt i Næstved i godt vejr til en gåtur. Det
havde regnet i lang tid, så en del af ruterne
gennem øvelsesterrænet var lidt fugtige. Det
satte deltagernes mod på prøve. Der var en
del gamle kendinge med på turen, og det var
dejligt at gense dem og dejligt, at de stadig
holder ved. Men det ville også være dejligt,
hvis der var lidt tilgang af nogle nye.
I alt var der 56 ude på de 3 ruter. Vi havde
lavet en ny rute i år, og det gav lidt oplevelser for beboerne i én af landsbyerne, som
troede, at afmærkningerne var sat af nogle
med skumle hensigter og derfor havde fjernet
disse afmærkninger. Sagen blev dog opklaret,
og afmærkningen kom på plads igen. Stor tak
til alle deltagere og hjælpere.
FN-dagen blev afholdt på sædvanlig vis med
parade og hyggeligt samvær på Marvede gl.
Skole med deltagelse af 40 veteraner. MJ
Kenneth Goos fra Hærhjemmeværnsdistrikt
Sydsjælland og Lolland-Falster holdt tale og
tildelte Fredsprismedaljer til Ebbe Bergmann
Larsen, Finn Julius Bendtsen og Mark Birkedal.
Yderligere blev der tildelt årstegn. 25 år til
Egon Mortensen og Gudmund Madsen og 10
år til Lars Højbak, Jeppe Blunding og Niels
Riegels. Der blev tildelt Danmarks Veteraners

Fra FN-dagen. Næstved og Omegn.

De Blå Baretters March. Næstved og Omegn.

Fortjensttegn af Landsformanden til Svend B.
Hansen (Grivas) (Sølv) og til Gudmund Madsen,
Egon Mortensen, Bjarne Wuust Christensen,
Jan Dokkedal, Susie Mortensen og Henry K.
Petersen (Bronze). Aftenen sluttede med hyggeligt samvær med kaffe og kage i lokalerne.

Aktivitetsoversigt for 2018 kan ses på hjemmesiden www.fns-naestved.dk

Den 27. oktober havde vi besøg af klubben
War Veterans, som havde lånt lokalerne til en
sammenkomst. De var ca. 15 deltagere fra hele
landet. Der var dømt hygge over hele linjen
med spisning og hyggeligt samvær. Dog blev
et par stykker lidt nervøse, da det begyndte
at blæse op, så de trak sig tilbage for at nå
over broen, inden den blev lukket på grund
af blæsten. Jeg er glad for at få hilst på så
mange, og I er jo nogle herlige mennesker at
være sammen med.

MEDLEMSAFTEN/VETERANAFTEN
Der er selvfølgelig medlems- og veteranaften
den 1. onsdag i måneden fra 19.00 til 22.00,
hvor vi hygger os med gode historier og måske en lille én til halsen. Ledsagere er velkomne. Kender du nogle tidligere udsendte, eller
andre, der er interesseret i vores arbejde, så
tag dem med og vis dem vores dejlige lokaler. Kassereren giver en kop kaffe/the og lidt
brød.
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle
medlemmer samt familier en rigtig glædelig
jul samt et lykkebringende nytår. Håber, at vi
ses til vore arrangementer i 2018.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der indkaldes hermed til generalforsamling
den 2. marts kl. 18.00 med efterfølgende
spisning. Tilmelding til spisning til kassereren senest 19. februar på 2291 4949 eller via
hjemmesiden www.fns-naestved.dk/events/
generalforsamling-2018/

Formanden.

På valg er kasserer Jan Koziol, der modtager
genvalg
Bestyrelsen: (for 2 år)
Egon B. Mortensen, der modtager genvalg
Erling Pedersen, der ikke modtager genvalg
Jan Dokkedal, der modtager genvalg
Suppleant Willy E. Laugesen (Lauge)
Uden for bestyrelsen:
To bilagskontrollanter (for 1 år): Henry Petersen /Rene Adolf
Bilagskontrollant, suppleant: (for 1 år): Anker
Sewohl
1 fanevagt (for 2 år): Flemming Qvotrup

SIDEN SIDST
På FN-dagen lagde vi en krans ved mindesmærket i Oksbøllejren (se billedet på næste
side).

Stiftet 12/10 1981

Sydvestjylland

Formand: Brian Ethelberg
Ivigtutvej 39 | 6715 Esbjerg N | Tlf. 75 45 29 46/60 21 61 09
sydvestjylland@danmarksveteraner.dk, brian.ethelberg@bbsyd.dk
sydvestjylland.danmarksveteraner.dk

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 22. december afholder vi Danmarks Veteraners Mindedag med kranselægning i Oksbøllejren.
Den 18. januar kl. 19 mødes vi til Nytårsbanko
i Frivillighedshuset, Storegade 25 B i Varde.
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Stiftet 12/9 1969

Trekantområdet

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

Mindestenen i Oksbøl. Sydvestjylland.

Vi starter med fordrag om UNMISS (FN i Sydsudan), hvorefter der er gløgg, æbleskiver og
banko. Husk en lille gave til banko. For ikke at
løbe tør for æbleskiver er der tilmelding til
Finn på 40 34 40 37/finnfalck@hotmail.com eller til Brian på 41 94 62 83/ brian.ethelberg@
bbsyd.dk
Den 22. februar er der generalforsamling kl.
19.00 på Taverna Familia, Storegade 19 C i Varde. Der er parkeringsmuligheder på Skansen
ca. 3 minutters gang derfra.
Dagsorden, jf vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af repræsentanter
9. Eventuelt.

SIDEN SIDST
Vi fejrede FN-dagen med flaghejsning ved Regionskontoret i Vejle, hvor vi lagde en buket.
Herefter gik turen til Trinitatis Kirkegården i
Fredericia, hvor Forsvarsbrødrene traditionen
tro lagde en krans. Efterfølgende gik vi alle
om foran Bülows Kaserne, hvor vi lagde en buket ved stelen. Formiddagen blev afsluttet på
KFUM’s soldaterhjem, hvor der blev serveret
brunch.

Den 10. april bowler vi i Kolding kl. 17.45.
Se øvrige aktiviteter på aktivitetsoversigten
på hjemmesiden.
Pfv. Lars

Den 7. november bowlede vi i Vejle efterfulgt
at fællesspisning. Igen havde Orla og Birthe
arrangeret en særdeles vellykket aften, hvor
alt klappede. Veteranstøtten havde givet et
tilskud til arrangementet, hvorved den enkelte ikke oplevede den prisstigning, der er sket
siden sidst. Tak for det.

SIDEN SIDST
Så er vi ved slutningen af dette år, jul og
nytår nærmer sig, og dermed også et nyt foreningsår, hvor vi fejrer Landsforeningens 50
års jubilæum. Det kommer vi nok til at høre
nærmere om.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 9. januar er der medlemsmøde på Ryes
Kaserne i Officersmessen med spisning kl.
18.30 (19.00). Pris 25 kr. for tre (3) håndmadder. Tilmelding til spisning til Orla på 26 60
70 50, alternativt på orla.birthe@gmail.com
senest tirsdag den 2. januar.

Vi glæder os til at se jer.

Den 6. februar holder vi generalforsamling
kl. 18.30 på Ryes Kaserne. Se dagsordenen på
hjemmesiden. Af hensyn til maden bedes om
tilmelding til Orla på tlf. 26 60 70 50, alternativt på mail orla.birthe@gmail.com senest
torsdag den 1. februar.
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Den 13. marts er der medlemsmøde kl. 19.00.

Om aftenen mødtes vi i officersmessen på
Ryes Kaserne, hvor pensioneret SSG Bo Axel
Lundgreen fortalte om at være Frimurer – et
meget spændende og lærerigt foredrag. Efterfølgende var der al den biksemad med spejlæg, som hjertet begærede. En virkelig dejlig
dag, som jeg kun kan opfordre til at bakke op
om næste år.

Forslag skal være Finn (finnfalck@hotmail.
com) i hænde senest 8. februar. Ved generalforsamlingen vil foreningen være vært med
lidt til maven, så derfor er tilmelding nødvendig til Finn på 40 34 40 37/finnfalck@hotmail.
com eller til Brian på 41 94 62 83/brian.ethelberg@bbsyd.dk.

Vi takker for året, der er gået, og ønsker glædelig jul og godt nytår.

Fra FN-dagen. Sønderjylland.

Stiftet 5/3 1969

Sønderjylland

Formand: Bjarne R. Lorenz
Løkkegaardsvej 11 s, 6230 Rødekro | Tlf. 30 40 65 27
soenderjylland@danmarksveteraner.dk, bilorenz@bbsyd.dk
www.dbb-soenderjylland.dk

Vi har holdt to af vore torsdagsmøder (den
tredje torsdag i hver måned i Barak H15 i Frøslevlejren, og det er altid kl. 19.00). Vi får set
lidt nostalgiske småfilm fra Gaza, Cypern og
lidt Kosovo, hvortil der fra vore gæster kommer mange gode kommentarer, som ”kan du
huske det, hvor er det henne” m.m.
Vi var 15 mand til skydning, men kunne sagtens være mange flere. Det er lige så meget
det kammeratlige samvær, som det er skydningen, man kommer for, og derfor er det
et rigtig hyggeligt arrangement. Men en sur
”Smiley” skal der dog være med, idet det
egentlig skulle være den af os opfundne
Landsskydning, vi skulle have deltaget i. Det
blev efter nogle gode år overtaget af Lands-

LOKALFORENINGERNE
foreningen med den klausul, at det skulle
foregå på samme måde fremover. Vi har rykket for materiale derom hvert år siden, og vi
har derfor i år bestemt at kalde det Holdskydningen, der foregår, som det plejer, men uden
for Landsforeningens regi. Dette års vinder
blev Pernille Bak (Gæst) med 189 p., George
Sørensen 185 p. (Cypern 19-20), og Hugo Frederiksen med 177 p. (Gaza 4). Desuden modtog
Pernille Bak pokal for at have opnået 2.500
p., Irene Frederiksen 10.000 p. og Anissa Bak
15.000 p. Vi gratulerer.
Næste skydning bliver i januar 2018. Desværre måtte vi for første gang i 45 år aflyse
vores traditionelle juleskydning på grund af
for dårlig tilslutning.
På FN-dagen deltog 12 veteraner + damer ved
mindestenen på Sønderborg Rådhus med en
lille ceremoni, hvor formand Bjarne Lorenz
holdt en kort tale, og Egon Bak lagde en buket
på Lokalforeningens vegne, hvorefter vi gik til
brunch hos Ib René Cairo, hvor vi på grund af
manglende information til personalet fik serveret maden lidt forsinket. Ellers et godt lille
arrangement.
Hjertelig tillykke til Henning Schultz, KFOR 4,
med 40 år, Gunhild Madsen, KFOR 2 og ISAF 6
med 70 år samt Åge J. Ellehauge Hansen, Cypern 7 og 8, med 80 år.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi starter det nye år med kammeratskabsaften torsdag den 18. januar i Barak H 15 i Frøslevlejren kl. 1900. Vi vil denne gang vise en
rigtig nostalgisk film med masser af sjov og
ballade fra vor tid i Gaza. Jeg garanterer, at
der er mange kendte personer i filmen, som
næsten alle udsendte soldater kender. Mød
op og se, hvordan det var at være udsendt i
60´erne – en særlig opfordring til de gamle
Gaza-soldater, men alle kan få glæde af den.
Tag bare damen under armen og mød talrigt
op. Der serveres kaffe og småkager.
Torsdagsmødet i februar bliver udsat til den
fjerde torsdag i måneden, idet vi her holder
generalforsamling. Så hermed indkaldes der

til generalforsamling torsdag den 22. februar
kl. 18.00 i Frøslevlejren, Barak H15. Nærmere
herom i Baretten 1/2018.
Bestyrelsen ønsker alle veteraner en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
Egon Bak.
Stiftet 8/11 1987

Thy, Mors & Salling

Formand: Maria Agerholm Thomsen
Gl. Landevej 57 | 7900 Nykøbing M | Tlf. 51 34 24 36
tms@danmarksveteraner.dk, mariathomsenmors@gmail.com
www.tms.danmarksveteraner.dk

SIDEN SIDST
Vi har med glæde set, at der er startet to nye
veterancaféer i vores område, Thy Veteranerne i Vestervig og Veterancaféen i Nykøbing,
og begge har fået en god start. Thy Veteranerne holder til i Aktivitetscenteret i Vestervig, hvor de har fine lokaler med køkken og
et godt samarbejde med centeret. De holder
klubaften torsdag i ulige uger.
Caféen i Nykøbing holder til i Støberigården
på 1. sal. Her arbejder man på modellen for,
hvordan caféen skal fungere, og har man idéer, skal man endelig komme med dem. Der er
klubaften hver 3. torsdag i måneden.
I Skive har den nye koordinator også været i
gang, og sammen har vi fået styr på overrækkelse af medaljer og 10-års tegn. Jeg har haft
fornøjelsen af at besøge alle 3 caféer og er
glad og stolt over, at der er så mange gode
kræfter i vores område, der vil veteranarbejdet. Jeg ser frem til at komme på besøg i de 3
caféer meget mere fremover.
Vi har fået opdateret vores hjemmeside, så
alle veterancaféerne i vores område har et
link derinde. Se tms.danmarksveteraner.dk
I anledning af FN-dagen havde vi foredrag af
Peter Therkildsen, der fortalte om, hvordan
det var at besøge Bosnien igen i 2008 og se
landet og alt det, der er genopbygget. Spændende at se og høre, og snakken gik livligt ved
det efterfølgende kaffebord.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi opfordrer alle til at deltage i veterancaféernes arrangementer. Se hvor og hvornår på
følgende sider:
Skive: veterancafe.dk
Nykøbing: Veterancafe Mors på Facebook
Vestervig: Thy veteraner på Facebook
Lørdag den 20. januar kl. 17.30 er der Nytårskur i Konstabelmessen på Dragonkasernen i
Holstebro. Menuen bliver en buffet med varme
og kolde ting + dessert/kagebord. Pris: 200 kr.
pr. deltager og drikkevarer til meget rimelige
priser. Man bedes medbringe en pakke, værdi
20-25 kr. Påklædning: Uformelt Nytårs-look.
Der bliver uddeling af årstegn og pakkeleg.
Gæsterne må meget gerne medbringe en
sang eller et andet kulturelt indslag, så vi kan
få en hyggelig aften.
Tilmelding til Maria på telefon 51 34 24 36/
mariathomsenmors@gmail.com senest den 6.
januar. Vi vil arrangere samkørsel, så alle, der
gerne vil, kan komme med.
Generalforsamling den 23. februar. Sæt kryds
i kalenderen.
God jul og godt nytår og vel mødt derude.
Hilsen Maria
Stiftet 15/12 1969

Viborg & Omegn

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

Så er tiden kommet for årets sidste nummer
af Baretten. Bestyrelsens takker for den fine
deltagelse i vores arrangementer i løbet af
året. I og jeres familier ønskes en glædelig jul
samt et godt nytår.
SIDEN SIDST
FN-dagen blev som vanligt markeret i Danske
Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro. Der
var i år 82 deltagere fra lokalforeningerne
Nordvest, Kronjylland, Thy-Mors-Salling, Midtjylland og Viborg & Omegn. Vi startede ved
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LOKALFORENINGERNE

Bowling. Viborg.

vores mindesten, der i år har 10 års jubilæum.
Der blev afsløret en mindeplade for Tore S.
Jaszcyak Munk, der døde i tjeneste under en
øvelsesmarch. To blæsere fra Prinsens Musikkorps spillede Kongernes Konge, hvorefter
der blev lagt blomster ved mindestenene. Vi
sluttede i Mindelunden med at synge sidste
vers af Altid Frejdig.
Vi fortsatte inde på kroen, hvor der blev uddelt
både Fredsprismedaljer og Fortjenstmedaljer.
Der var Fredsprismedaljer til Bjarne Mikkelsen, Viborg & Omegn, Karl Kristian Sørensen,
Kronjylland, John Christensen og Svend Ove
Bjarne Neess fra Nordvest. (se billede) og Fortjensmedaljer i sølv til Anders Nielsen, Jens
A. Jensen og Leif Jakobsen samt i bronze til
Niels K. Stevn og Jan Egon Kristensen (se billede). Efter middagen holdt Per A. Rasmussen
et meget levende foredrag om Kammeratstøtten, FN-museet, om aktuelle missioner med
dansk deltagelse samt lidt mere om missionen i Mali. En rigtig hyggelig aften, hvor snakken gik livligt.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Veterancafé: Mandage i lige uger kl. 18.0021.00 i Paradiset på den gamle kaserne i Viborg. Her vil der være 2 værter, som sørger
for, at der er kaffe og te på kanden samt kage.
Der er kommet en del spil i lokalet, og man er
også meget velkommen til bare at komme og
få en snak.
Vinterskydning: Der skydes hver onsdag kl.
19.00 på 15 meter bane i Bjerringbro Hallens
skydekælder. Man skal bare møde op. Der kan
lånes våben, og skiver og ammunition kan købes på stedet. Evt. spørgsmål besvares af skydekoordinator Eigil D. Andersen på 6175 5234.
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Fredsprismedaljer. Viborg.

Fortjensmedaljer. Viborg.

Tirsdag den 6. december kl. 19.00: Julebanko.

Se dagsordenen på hjemmesiden.

Fredag den 22. december: Danmarks Veteraners Mindedag ved Rindsholm Kro kl. 11.00.

Tirsdag den 13. marts kl. 19.00 er der kammeratskabsaften med foredrag af OS Lindy
Hauge Andersen.

Læs om disse to arrangementer på hjemmesiden og i Baretten 7, side 30.
Lørdag den 6. januar: Nytårsgudstjeneste i
Viborg Domkirke kl. 19.00. Hjemmeværnet står
for dette arrangement, hvor der er mulighed
for at komme og ønske godt nytår.
Tirsdag den 16. januar: Bowling med spisning i
Viborg Bowling Center, Tingvej 2 i Viborg. Mød
op i god tid. Holdene skal sættes, inden vi er
klar til at indtage banerne. Husk også at købe
lidt til at læske ganen med under spillet. Efter
1 times bowling er der spisning og hyggeligt
samvær til kl. 22.00. Det er ikke en betingelse,
at man bowler for at være med disse aftener.
Der er egenbetaling for dette arrangement.
Tilmelding til Anders Nielsen 6177 4074 eller
Ingerlise Klaris 2149 0055 senest den 8. januar.
Mandag den 19. februar kl. 18.00 afholdes den
årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter. Vi starter med
wienerschnitzel og æblekage. Der er egenbetaling, og prisen er 167 kr. pr. person. Drikkevarer er ligeledes for egen regning, men vi er så
heldige, at kroen sponsorerer kaffen. Generalforsamlingen er med ledsagere.
Tilmelding til Erik Klausen på 8662 5828 eller erk@webspeed.dk eller Ingerlise Klaris på
2149 0055 eller klaris@webspeed.dk senest
den 10. februar.

Se øvrige aktiviteter på hjemmesiden.
Ingerlise
Stiftet 21/11 1972

Østjyderne

Formand: Viggo Fredriksen
Beringsvej 19 | 8700 Horsens | Tlf. 26 12 46 96
oestjyderne@danmarksveteraner.dk
www.oestjyderne.danmarksveteraner.dk

SIDEN SIDST
Den 30. september var bussen klar til afgang
fra veterancaféen. På vejen til Langelandsfortet var der formiddagskaffe på en rasteplads
på Fyn, og ved ankomst blev der serveret en
sandwich med drikkelse til. Derefter var en
veloplagt guide klar med en rundvisning på
fortet. Det blev en gennemgang af alt, hvad
der findes, og en ligeså grundig fortælling om
det hele. Det var helt utroligt, hvad guiden vidste, og skulle vi ikke have været videre, kunne
han have fortalt i flere timer. Der var også lige
tid til en smuttur til Bagenkop, hvor en kutter netop var landet med fisk, så alle fik store,
flotte fisk med hjem.
Herefter aflagde vi besøg på Egeskov Slot og
kørte videre til Vissenbjerg Kro, hvor vi indtog
en god middag. Hjemme igen klokken 21.00 efter en god og meget interessant tur.
På FN-dagen havde vi fået Jesper Balsby
Thingholm til at fortælle om sin tid med minestrygerne. Det blev en spændende aften med

LOKALFORENINGERNE

Fra Langelandsfortet. Østjyderne.

Fra FN-Dagen. Østjyderne.

lysbilleder, og vi fik en grundig gennemgang
af, hvad der foregår på et sådant fartøj.

skal være formanden i hænde senest 14 dage
før mødet. Officiel indkaldelse i næste nummer af Baretten.

Den 18. november inviterede Danmarks Veteraner og veterancaféen i Horsens alle
medlemmer på julefrokost. Det foregik i højt
humør på Hjemmeværnscenter Horsens, hvor
vi startede med flere slags sild og en dram,
efterfulgt af både stegte sild, steg og julekål
med flæsk, medister og sylte. Så slog vi seksere i et pakkespil, der heldigvis endte med, at
alle fik mindst én pakke med hjem. Vi sluttede
med dejlig ris-a-la- mande og en mandelgave
til de heldige. Tak til Kurt for dejlig mad og en
herlig aften.
				
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Søndag den 7. januar klokken 10.00 er der
Nytårsparole på Marinestuen. Efter flaghejsning og ønsket om et godt nytår bliver der
fortalt lidt om årets gang (2017) og lidt om
planerne for 2018. Danmarks Veteraner byder
på noget at spise til en pris af 60 kr. Drikkevarer kan købes.
Lørdag den 27. januar kl. 14.00 er der Kammeratskabsskydning på Krudthusvej. Der bliver
en hovedskydning og et par festskydninger,
og de øvrige soldaterforeninger i byen bliver inviteret med. Når vinderne er kåret og
har fået deres præmier, bliver der serveret
et måltid med kamsteg, kartofler og tilbehør.
Prisen er 30 kr. for hovedskydning, 20 kr. for
festskydning, og maden koster 50 kr.

Fra julefrokosten. Østjyderne.

VÆRD AT VIDE
Hold øje med indkommende mails og med
hjemmesiden.
Veterancaféen har åbent hver torsdag eftermiddag fra 13.00 til 16.00, og der er klubmøde
den 2. lørdag i måneden fra kl. 12.00 til 16.00 i
Veterancaféen, Allégade 16 i Horsens.
På bestyrelsens vegne.
Viggo og Erik V.

Danmarks Veteraners
Motorcykel Klub
Formand: Bjarne Berner
Tlf. 30 45 94 05 | social@80608030

På et nyligt afholdt sæsonplanlægningsmøde
blev det besluttet, at vi i 2018 vil afvikle følgende arrangementer:
“Swingerkursus”, der dækker over et køreteknisk kursus, som forventes afviklet i april
i Karup (dato tilgår).
23.-24. juni Østjylland, samt deltage i Danmarks Veteraners sommerstævne.

Stiftet 11/6 2008

Værnspræsterne

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

Glædelig jul og godt nytår.

Færøernes Veteraner

19. maj deltage med stand på Glud MC meeting.
29. maj deltage på Peacekeepers Day.
September, deltage med stand på Åbent Husarrangement på Flådestation Frederikshavn.
Alle arrangementer er åbne for medlemmer af
Danmarks Veteraner med pårørende og gennemføres uden rygmærker.

Formand: Ottar i Funningsstovu

Gledilig jól og eydnurikt nyggjár.
Glædelig jul og godt nytår.

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

Tirsdag den 13. februar kl. 19.00 holder vi
generalforsamling i Hjemmeværnscenter
Horsens med dagsorden iflg. vedtægterne.
Mød op og vær med til at præge foreningen.
Forslag til behandling på generalforsamlingen
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