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Så blev det sommer i Danmark, så selv garve-
de veteraner fra missionerne i de varme lande 
fik sved på panden og kunne mindes de varme 
dage under fremmede himmelstrøg. 

BESØG HOS PROTEKTOREN 
Den 29. maj om eftermiddagen holdt vores 
Protektor, H.K.H. Prins Joachim, og H.K.H. Prin-
sesse Marie reception på Schackenborg Slot 

for deres protektorater. Ole Stokholm og 
frue repræsenterede Danmarks Ve-

teraner.

AKTIVITETER
Sommeren var også 

starten til en 

lang række af aktiviteter for veteraner og de-
res pårørende. Man kan blive helt stakåndet 
af at læse om de mange allerede gennemførte 
aktiviteter og om nogle af dem, der kommer. 
Det er ved disse mange aktiviteter, at vi kan 
vise vores anerkendelse til veteranerne og 
deres pårørende og også her få anerkendelse 
fra samfundet for vores indsats. Det kan vi 
ikke få nok af. Det varmer og giver kampkraft. 
Det giver også mulighed for at møde nye ve-
teraner, som måske har brug for særlig hjælp 
til at komme tilbage på sporet og få en god 
og bedre tilværelse til gavn for dem selv og 
samfundet. 

NYE IDÉER
Jeg ser frem til de kommende arrangementer 
for herved at kunne være med til at fortælle 
nye fælles historier. Hvis du har idéer og/eller 
forslag til nye aktiviteter, bedes du kontakte 
din lokalforening eller Hovedbestyrelsen, så 
vil vi drøfte det. Det kunne jo være, at netop 
dit forslag kunne være det trækplaster, som 
vi mangler for at få endnu flere end de 59 nye 
ind i Landsforeningen, som det er sket siden 
sidste nummer af Baretten. Vi kan sagtens 
være mange flere.

VETERANCAFÉER
I dette nummer kan vi oplyse, at der er op-
rettet endnu to veterancaféer i Danmark.
Tak til de nye ildsjæle og held og lykke med 
projekterne. Danmarks Veteraner håber på et 

godt og frugtbart samarbejde. Nu er der 35 
veterancaféer som mødested for veteraner og 
deres pårørende. Når man dertil lægger de 5 
veteranhjem, vores 22 lokalforeninger og an-
dre gode veteranaktørers tilbud, så er der ved 
at være lavet et fintmasket netværk af frivil-
lige, der kan og vil hjælpe veteraner, der har 
brug for særlig hjælp. Eller bare et sted, hvor 
man kan hygge sig i gode kammeraters lag.

ANSØGNINGER
om at få midler fra Veterancenterets forskel-
lige puljer er færdigbehandlede, og alle an-
søgere skulle have fået svar. Ellers bedes I 
henvende Jer til næstformanden i Danmarks 
Veteraner eller i Veteranstøtten. Vi er blevet 
tilgodeset med rigtigt mange penge, som vi 
takker Veterancenteret for – og som bliver an-
vendt til de ansøgte projekter til gavn for ve-
teraner og deres pårørende. De mange midler 
tager jeg som udtryk for tillid til og anerken-
delse af vores arbejde. Vi er driftssikre, billige 
og effektive. Vi frivillige er som blomster – de 
skal vandes, ellers visner de og dør. Nu blom-
strer vi igen. Tak for det.

RINDSHOLM KRO
Den 4. juli glæder jeg mig sammen med man-
ge andre veteraner og pårørende til at delta-
ge ved mindehøjtideligheden ved Rindsholm 
Historiske Kro ved Viborg. Ingeniørregimentet 
opsætter her en ny mindesten i Danske Solda-
ters Mindelund, der er skabt til minde om de 

FORTSÆTTES
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Kvindelige Veteraner optages i 
Danmarks Veteraner.
Foto: Erik Petersen.

AF LANDSFORMAND  
NIELS HARTVIG ANDERSEN

Sommer i Danmark



LEDER FORTSAT

mange danskere, der har udført international 
tjeneste for bl.a. FN, NATO, OSCE og EU.

FORMANDSMØDE
Den 14. – 15. september er der Formandsmøde 
på Gniben, Sjællands Odde. Invitationen er 
sendt ud, så det er bare med at få tilmeldt 
lokalforeningens to deltagere. På dette møde 
skal vi drøfte Landsforeningens og lokalfor-
eningernes hjerteblod, så vi kan få lagt en 
fælles køre- og aktivitetsplan for de kommen-
de år. Økonomien, som nødvendigvis gerne 
skulle afspejles i vores ambitionsniveau, skal 
også drøftes, og vores budget 2018 og 2019 
skal finjusteres. Og så skal vi også hygge os, 
lidt. Jeg ser frem til et stort fremmøde af ak-
tive og energiske bestyrelsesmedlemmer. 

INTERNATIONALE MØDER
I august er der møde i Board of the Nordic 
Veterans Federation i Finland, hvor næstfor-
manden og jeg samt to udvalgsformænd fra 
Veteranstøtten deltager. Vi skal bl.a. drøfte, 
hvordan vi får flere og yngre veteraner som 
medlemmer. Det bliver også spændende at 
høre om Sveriges nye veterancenter og om 
oprettelse af den norske Veteranombuds-
mand. Måske er der noget, som vi i Danmark 
kan lære af. Også den kommende general-
forsamling i World  Veterans Federation i no-
vember med bl.a. valg af ny præsident og nye 
medlemmer af de for skellige stående udvalg 
skal drøftes. Se mere på hjemmesiden: wvf-
fmac.org/ 

GOD SOMMER
Nyd sommeren, lad batterierne op og lad os 
mødes til mange af de spændende aktiviteter, 
der ligger og venter på os.

Onsdag 6. juni deltog jeg i mindehøjtide-
lighed på Kastellet i København 25-året 
for angrebet på en nødhjælpskonvoj fra 
Beredskabsstyrelsen i Maglaj, Bosnien-
Hercegovina. 

To udsendte fra Beredskabsstyrelsen, 
Niels Bromand og Jimmi Nyegaard, samt 
den lokale tolk Zeljko Bilic mistede den 
1. juni 1993 livet, da en dansk nødhjælps-
konvoj blev udsat for et angreb nær byen 
Maglaj i Bosnien-Hercegovina. 

Den 6. juni blev de dræbte og deres ind-
sats markeret ved en mindehøjtidelighed 
på Kastellet.

Blandt gæsterne var tidligere udsendte 
fra det hold, som de dræbte tilhørte. 
H.K.H. Prinsesse Marie, forsvarsminister 
Claus Hjort Frederiksen, ambassadøren 
fra Bosnien-Hercegovina, Haris Basic, 
samt Beredskabsstyrelsens direktør, Hen-
ning Thiesen, deltog også i mindehøjtide-
ligheden.

I sin tale rettede H.K.H. Prinsesse Marie 
bl.a. en særlig tak til de fremmødte vete-
raner. ”I gør en kæmpe forskel. Jeres pro-
fessionalisme og jeres engagement har 

jeg selv oplevet og beundret, ikke mindst 
under min uddannelse i Beredskabssty-
relsen. Det var den samme professiona-
lisme, I udviste i Maglaj”.

Direktør Henning Thiesen sagde i sin tale: 
”Med markeringen i dag ønsker Bered-
skabsstyrelsen, Forsvarsministeriet og 
resten af det officielle Danmark at vise 
vores anerkendelse af jeres exceptionelle 
arbejde på Balkan. Der er gået 25 år, men 
vi er præcis lige så stolte af jer i dag, som 
vi var dengang, ligesom vi stadig mindes 
og ærer de kollegaer, der på tragisk vis 
mistede livet”.

På årsdagen for angrebet, fredag den 1. 
juni, blev dagen markeret af lokale og of-
ficielle repræsentanter fra byen Maglaj. 
Den bosniske mindehøjtidelighed fandt 
sted foran den tunnel, hvor angrebet ske-
te. Her er der rejst en mindesten for de 
dræbte, og der blev, ligesom i Danmark, 
holdt taler og lagt kranse.
 
Efter den smukke ceremoni blev jeg bl.a. 
præsenteret for deres nytilgåede Vetera-
nansvarlige. Vores kommende samar-
bejde vil vi drøfte hen over sommeren til 
gavn for også deres veteraner. 

Mindehøjtidelighed med
Beredskabsstyrelsen

AF NIELS HARTVIG ANDERSEN

Side 4  |  Baretten  |  # 04  |  2018 

Leder

Foto fra Beredskabsstyrelsens hjemmeside.



Bunkeren var åben i meget god tid, og de 
tilmeldte veteraner fra lokalforeningerne 
strømmer til.

Der bliver i alt otte faner fra Danmarks Vetera-
ner med repræsentation fra København, Midt-
sjælland, Kronjylland, Sydvestjylland, Midtjyl-
land, Næstved og Omegn, Nordvestsjælland 
og Landsfane Øst. Faneborgen føres fra plæ-
nen ved flagstangen til den anviste plads på 
Kirkepladsen. Et flot syn. 

Anført af Hjemmeværnets Tamburkorps Kø-
benhavn marcherer vi sammen med de man-
ge soldaterforeningsfaner til Kongens Nytorv, 
hvor Faneborgen opstilles og afventer kareten 
med Kronprinsparret, eskorteret af Gardehu-
sarregimentets Hesteskadron. 

Efter arrangementets afslutning på Kongens 
Nytorv marcherer vi med tamburkorpset i 
spidsen højre rundt om Krinsen og videre ad 

H.K.H. Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag den 26. maj

TEKST: FINN KROMOSE
FOTO: CHRISTIAN T. JENSEN

Bredgade tilbage til Kastellet. En flot parade 
med de ca. 90 deltagende faner, og alle vete-
ranerne marcherer med tilbage.

På Kastellet opløses paraden, og alle går hver 
til sit efter en god oplevelse i fint, men varmt 
vejr, som især kan mærkes under marcherne. 

Tak til veteranerne for det flotte fremmøde.

Kareten passere faneborg på Kongen Nytorv Afmarck mod Kirkepladsen.

Hjemmeværnets Tamburkorps København
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AF ERIK PETERSEN, REDAKTØR

Danmarks Veteraners Repræsentantskabsmø-
de i dagene 20.- 21. april på Flyvestation Karup 
blev en meget positiv oplevelse. Godt humør, 
god stemning, fine rammer, megen informa-
tion, stor spørgelyst og konstruktiv debat var 
kendetegnende for årets Repræsentantskabs-
møde.

Mødet startede med, at Landsfanerne blev 
ført ind, hvorefter garnisonskommandanten, 
oberst Henrik R. Kanstrup, chef for Helicopter 
Wing Karup, fortalte om Flyvestationen og 
om den positive stemning, der kendetegnede 
denne store arbejdsplads.

Herefter startede selve Repræsentantskabs-
mødet med Mogens Birch Larsen som dirigent.

FORMANDENS BERETNING 
Landsformand Niels Hartvig Andersen aflagde 

en meget fyldig beretning for det forløbne år, 
der har været et godt år for Danmarks Vetera-
ner. Beretningen gav anledning til spørgsmål 
og debat forud for godkendelse med applaus. 

TAK
Fredag aften sluttede med en tak til Per L. 
Hinrichsen, der afgik som næstformand for 
Danmarks Veteraner for at hellige sig arbej-
det i Veteranstøtten, og til Orla Christensen, 
der afgik som kritisk revisor. 

GAZELLEN 2017
Ligeledes blev Gazellen 2017 til den lokalfor-
ening, der numerisk har skaffet flest medlem-
mer i 2017, overrakt til formanden for Næstved 
og Omegn, Knud Lund.

FORTJENSTMEDALJER
Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i Guld 

blev tildelt til Viggo Frederiksen, Østjyderne, 
og Jan Koziol, Næstved og Omegn, for deres 
mangeårige, store indsats for Danmarks Vete-
raner. Hjertelig tillykke.

Efter morgenmaden lørdag var der deltagelse 
i Flyvestationens flaghejsning, inden Repræ-
sentantskabsmødet blev genoptaget.

NYE VEDTÆGTER
Landssekretæren gennemgik kort proceduren 
for rettelserne til de gamle vedtægter, hvor 
forslag har været til høring tre gange forud 
for indarbejdelse i de nye vedtægter, der her-
efter blev godkendt af Repræsentantskabet.

KVINDELIGE VETERANER
Sara la Cour holdt et indlæg, hvor hun be-
skrev, hvorfor Kvindelige Veteraner ansøgte 
Danmarks Veteraner om optagelse som en 
lokalforening. Sara´s indlæg gav anledning 
til en række spørgsmål, som blev tilfredsstil-
lende besvaret, før Repræsentantskabet god-
kendte optagelsen med 40 stemmer for, ingen 
stemmer imod, medens 15 hverken stemte for 
eller imod.

Repræsentantskabsmødet 
– en god oplevelse

Fortjenstmedaljer i Guld til  
Jan Koziol og Viggo Frederiksen. Tak til Per L. Hinrichsen.
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Kvindelige Veteraner blev budt velkommen i 
kredsen med stor applaus, og det var en glad 
og lettere rørt Sara la Cour, der som formand 
for Kvindelige Veteraner oplevede denne hi-
storiske beslutning.

REGNSKAB 2017 OG BUDGET 2019
Landskasserer Ole Stokholm fremlagde års-
regnskabet med udgangspunkt i den ud-
sendte Årsrapport, og kritisk revisor Carsten 
Cederbye gennemgik revisorernes rapport, 
hvorefter Repræsentantskabet godkendte 
regnskab og budgetrevision.

Også budgettet for 2019 med en uændret kon-
tingentsats på 380 kr. blev godkendt.

VALG
Der var genvalg for en 2-års periode til Lands-
kasserer Ole Stokholm og bestyrelsesmed-
lemmerne Christian Ring og Jens Morten 
Jørgensen. 

Der var nyvalg til Bente Brogård som Regn-
skabsfører for en et-årig periode og til Steen 
Møller Petersen som bestyrelsesmedlem for 

en to-årig periode som afløser for Per L. Hin-
richsen, der ikke ønsk e  de genvalg. Ved den 
efterfølgende konstituering blev Steen Møller 
Petersen valgt til næstformand.

Suppleanterne Nicolas Veicherts, Niels K. Vi-
stisen og Birger K. Hansen blev alle genvalgt. 

Carsten Cederbye blev genvalgt og Finn Falck 
nyvalgt (i stedet for Orla Christensen) som 
kritiske revisorer. Som revisorsuppleanter 
blev Tage Buch genvalgt og N.H.P. Christensen 
nyvalgt.

Erhard Juhl Jepsen blev genvalgt som Lands-
fanebærer Vest.

SKYDEPRÆMIER
Herefter overrakte Carl Åkerlund årets skyde-
præmier. I alt 10 hold og 46 skytter har delta-
get i skydningerne.

INDIVIDUEL SKYDNING
1. Mona Britt Hansen, Østjyderne, 200 points
2. Hans O. Hansen, Østjyderne, 200 points
3. Mette Maja Hansen, Østjyderne, 200 points.

Hans O. Hansen modtog samtlige præmier på 
vindernes vegne.

HOLDSKYDNING
1. Nordvestsjælland (Carsten Nielsen, Steen 
Rasmussen, Leif T. Petersen, Edgar Thor og 
Mogens Pagh), 988 points og hermed Holdpo-
kalen
2. Lolland-Falster og Møn 1 (Leif Jensen, Martin 
Elmbek, Henning Hansen, Kjeld Jensen og Ole 
Andersen), 967 points
3. Østjyderne 1 (Mona Britt Hansen, Hans O. 
Hansen, Mette Maja Hansen, Viggo Frederik-
sen og Kurt Damgaard), 960 points.

RESSOURCEPERSONER
Hovedbestyrelsen har udpeget følgende res-
sourcepersoner for 2018:
Landskartoteksfører Mads Tonsgaard, Redak-
tør Erik Petersen, Webmaster Henrik Tiede, 
Landsfaneansvarlig Torkil Skøt.

STÅENDE UDVALG
Økonomiudvalg: Landsformand, Landskasse-
rer og Landsregnskabsfører med revisor som 
konsulent
Medaljeudvalg: Landsformanden, Per Amnitz-
bøl og Anker Sewohl
Paradeudvalg, Peacekeepers Dag: Landsfor-
manden, P. K. Nielsen, Birger K. Hansen og 
Landssekretæren
Paradeudvalg, 50 års jubilæum: Landsfor-
manden, Carl Åkerlund og Jens Morten Jør-
gensen.

AFSLUTNING
Under afslutningen takkede Landsformanden 
Steen Fynbo Hansen for meget stor hjælp i 
forbindelse med planlægning og gennemfø-
relse af mødet og dirigenten Mogens Birch 
Larsen for sikkert at lede forsamlingen gen-
nem dagsordenen.

Herefter blev Landsfanerne ført ud, og et 
yderst vellykket Repræsentantskabsmøde var 
forbi.  

Det endelige referat fra Repræsentantskabs-
mødet kan læses på hjemmesiden.

Cak Åkerlund uddeler skydepræmier til Østjyderne.Dyb koncentration.
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FORFATTERAF BIRGER KJER HANSEN, HOVEDBESTYRELSEN, DANMARKS VETERANER

For 40 år siden sendte Norge de første soldater til 
en FN-mission, der skulle blive ét af Norges stør-
ste bidrag i internationale operationer. For tyve 
år siden kom de sidste hjem. Den 20. april 2018 
blev de Norske UNIFIL-veteraner hædret med et 
stort arrangement ved Akershus Fæstning i Oslo. 

Programmet tog fart fra sidst på formid-
dagen med indskrivning mv. af veteraner og 
pårørende med egentlig begyndelse kl. 13.00 
med parade for alle de fremmødte veteraner 
i geled. Herefter fulgte parade-march gennem 
Oslo og flere koncerter, afsluttende om afte-
nen med et stort Tattoo i Oslo Spektrum og 
fest på Akershus Fæstning. 

Undertegnede deltog i arrangementet på 
vegne af Danmarks Veteraner som særlig in-

40-års markering af UNIFIL

viteret gæst sammen med repræsentanter for 
de øvrige Nordiske veteranforbund. 

United Nations Interim Force in Lebanon – 
UNIFIL - blev oprettet i 1978, oprindeligt med 
henblik på at overvåge våbenhvilen mellem 
Libanon og Israel, indgået i forlængelse af Is-
raels intervention i Libanon for at gengælde 
palæstinensiske angreb på Israel fra baser i 
Libanon. I årene 1982-1990 holdt Israel tillige 
dele af Sydlibanon under israelsk administra-
tion.

Mandatet er flere gange blevet justeret un-
dervejs, senest i 2006, som følge af at Israel 
atter intervenerede, denne gang som svar 
på raketangreb fra den shiamuslimske milits 
Hizbollah. 

Da parterne indgik en våbenhvile, blev UNIFIL 
forstærket og omfattede ca. 15.000 mand. Sel-
ve mandatet blev forstærket for at assistere 
den libanesiske regering med at udstrække 
sin myndighedsudøvelse til hele landet og 
stabilisere grænseområdet mellem Israel og 
Libanon for at forhindre fornyede kamphand-
linger og for at skabe betingelser for en varig 
fredsløsning. 

Godt og vel 22.000 norske soldater tjente i Li-
banon mellem 1978 og 1998. *)

Det, der blev tænkt som en forholdsvis kort-
varig operation, endte med at være et perma-
nent militært bidrag, der for Norges vedkom-
mende strakte sig over to årtier. Skønt UNIFIL 
oprindeligt var beregnet til udelukkende at 

Fra venstre mod højre: Den norske formand, Dag-Magne Lunde, 
den finske vicepræsident, Tom Asplund samt forfatteren.

Norges Veteranforbund Internasjonale Operasjoner (NVIO) 
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var mer krevende enn de fleste her hjemme 
fikk med seg. De fikk ikke den anerkjennelsen, 
de fortjener, og mange har gått i bresjen for 
bedre ivaretakelse av veteraner.”

RADIO NORBATT
Norges Veteranforbund Internasjonale Ope-
rasjoner (NVIO) gennemførte under hele ar-
rangementet ”live podcast” i form af ”Radio 
Norbatt”, som spillede populære sange fra 
tjenesten og fortalte om gode historier fra tid 
til anden. Radio Norbatt var en norsk radiosta-
tion i den norske FN-bataljon i Libanon, som 
blev ”genoplivet” af NVIO til jubilæumsformå-
let. NVIO-præsidenten Dag-Magne Lunde oply-
ste dog under sin tale senere på dagen, at "Vi 
vil fortsætte med at skabe podcasts fra alle 
missionsområder”.

ANERKENDELSE 
Hele arrangementet var støttet af det Norske 
Forsvar på behørig vis, og blandt de øvrige 
frivillige kræfter sås også repræsentanter for 
NROF (Norske Reserveoffiserers Forbund), der 
deler hus med den norske veteranforening på 
Akerhus Fæstning.

Tak til NVIO for, at Danmarks Veteraner kunne 
deltage – og en god påmindelse om, hvad det 
enkelte lands væbnedes styrker sammen med 
landets politiske ledelse dels kan, dels bør 

*FAKTA: 
Danmark har stillet med to bidrag til UNIFIL. 

Fra oktober 2006 til november 2008 havde 
Søværnet af flere omgange flådefartøjer i 
det østlige Middelhav, som patruljerede li-
banesiske farvande for at blokere Hizbollahs 
adgang til våbenforsyninger fra havet. 

Tre patruljefartøjer Glenten, Ravnen og Viben 
samt korvetten Peter Tordenskiold deltog 
på skift i operationen, og skibene havde 
logistisk base på Cypern. 

Fra november 2009 til april 2011 sendte Dan-
mark en logistikenhed på 150 mand til UNIFIL. 
Det danske kontingent blev udstationeret 
ved Naqoura i det sydlige Libanon. 

De danske styrker udførte her logistiske 
opgaver for hele UNIFIL-missionen, ligesom 
missionens brandberedskab blev varetaget af 
brandmænd, udsendt af Beredskabsstyrelsen. 

De sidste danske soldater vendte hjem til 
Danmark den 8. december 2011. 

 Fra venstre mod højre: Forfatteren,  
den norske NVIO generalsekretær,  

Thor Lysenstøen, NVIO-økonomisekretær, 
Anniken Johnsen, den finske vicepræsident, 

Tom Asplund (Finlands Krigsveteranförbund) 
samt den svenske generalsekretær  

Anders Ramnerup (Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna).

være en fredsbevarende operation, kom op-
gaverne lejlighedsvis også til at omfatte at 
forsøge at holde de modstridende parter fra 
hinanden.

PARADEN 
I forbindelse med selve paraden – hvor skøns-
mæssigt op mod 2.000 veteraner var opstillet 
– talte Forsvarschef, Haakon Bruun-Hanssen, 
og holdt et øjebliks stilhed for at mindes de 
21 norske soldater, der døde i tjenesten. Bag-
efter lagde han en krans på FN-monumentet i 
mindelunden på Akerhus Fæstning. 

Senere på dagen talte forsvarsminister, Frank 
Bakke-Jensen, der bl.a. sagde: "Veteranene, 
som tjenestegjorde i UNIFIL i Libanon, gjorde 
en viktig innsats for Norge i en operasjon, som 

huske at gøre: Anerkende veteranernes ind-
sats gennem at understøtte og selv deltage 
i tilbagevendende markeringer, forestået af 
en aktiv veteranorganisation – som det sker 
i Danmark.

Til lykke med jubilæet, NVIO – og tak for ind-
satsen og det Nordiske kammeratskab.

40-års markering af UNIFIL
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TEKST: ERIK PETERSEN, FOTOS: CHRISTIAN JENSEN, STEEN ”FYNBO” HANSEN OG ERIK PETERSEN

Peacekeepers Dag den 29. maj på Kastellet blev 
en overvældende succes. Men det var også en 
ganske særlig dag. 

På denne dag for 70 år siden – i 1948 – blev de 
første FN-observatører indsat i UNTSO-missio-
nen. Danmark bidrog til denne mission – og gør 
det stadig. 

Samtidig er 2018 året, hvor Danmarks Veteraner 
fejrer 50-året for sin oprettelse. Altså et dob-

belt jubilæum, der skal fejres med manér – og 
det bliver det!

50-års Jubilæet markeres ved et stort arran-
gement på Ryes Kaserne i Fredericia den 26. 
oktober. Læs mere herom på side 26-27.

Årets program var udvidet med gudstjeneste, 
omvisning på Kastellet, udstilling af Gardehu-
sarregimentets Veteran Panser- og Hjulkøre-
tøjsforening samt uddeling af Børnemedaljer.

ET TILLØBSSTYKKE
Arrangementet blev et tilløbsstykke med ca. 
600 deltagende veteraner og pårørende samt 
inviterede gæster, der kunne nyde det pragt-
fulde sommervejr, hvor solen bagte fra en 
skyfri himmel hele dagen. 

Med de mange deltagere er dette nok det 
indtil videre største arrangement, Danmarks 
Veteraner har gennemført.

En fantastisk dag

Peacekeepers Dag Forsvarschefen ankommer. Foto: Steen Hansen.
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1948, og veteraner, pårørende, andre medalje-
modtagere og inviterede gæster begyndte at 
indfinde sig på Paradepladsen, hvor Hjemme-
værnets Musikkorps København underholdt. 

Paraden formeredes under Torkil Skøt´s kom-
mando, og et Æreskommando fra Den Kongeli-

ge Livgarde med fane og tamburkorps ankom 
og indgik i paraden. Birger Kjer Hansen fra 
Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse orien-
terede meget informativt de tilstedeværende 
om paradens forløb. 

DELTAGERE
Der var ambassadører fra Norge, Sverige, Fin-
land, Island, USA og Cypern og repræsentanter 
fra Forsvarets øverste ledelse med Forsvars-
chefen, Bjørn Bisserup, og Viceforsvarschefen, 
M.A.L.T. Nielsen, i spidsen. Som de sidste æres-
gæster ankom Forsvarsministeren, Claus Hjort 
Frederiksen, og Formanden for Folketinget, Pia 
Kjærsgård. 

Sammen med Landsformanden inspicerede 
Pia Kjærsgård paraden, og lagde derefter en 
krans fra Folketinget ved Mindemuren, me-
dens Musikkorpset spillede Soldatens sidste 
Honnør.

TALER
Landsformand Niels Hartvig Andersen bød 
velkommen og takkede de mange fremmød-
te og de mange, der på forskellig vis havde 

VETERANGUDSTJENESTE
Efter indskrivning og en kop kaffe med 
wiener brød åbnedes den smukke Kastelskirke 
for en veterangudstjeneste, der på en meget 
vedkommende måde blev gennemført af pa-
stor Victor Greve, der selv er veteran med fle-
re udsendelser til Afghanistan og Irak, senest 
med hjemkomst i februar i år. Victor Greve er 
tillige Garnisonsfeltpræst ved Gardehusarre-
gimentet.

PARADEN
Torkil Skøt instruerede de mange deltagende 
fanebærere og hjælpere, og de var i aktion 
første gang, da Landsformand og Næstfor-
mand lagde en buket ved De Blå Baretters 
Mindesten.

Herefter tog fanerne opstilling ved Monument-
et for Danmarks Internationale Indsats siden 

Gert Andersen og Bodil Jønsson modtager Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje.

Peacekeepers Dag

Landsformand og Næstformand lagde en buket ved De Blå Baretters Mindesten.
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FORFATTER

medvirket til og muliggjort arrangementets 
gennemførelse, herunder Kastellets komman-
dant, major Allan Bo Petersen, og hans stab.

Formanden for Folketinget holdt tale for vete-
ranerne og deres pårørende og takkede dem 
for deres uselviske indsats for Danmark i de 
forskellige missioner. Herefter talte Forsvars-

gelse i missionerne i Bosnien, og også denne 
forening lagde en krans ved Monumentet.

MEDALJER 
Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste blev 
af Forsvarschefen overrakt til konstabel Hans 
Henrik Willum Petersen for tjeneste i Dvor i 
Kroatien.

SMÅ MISSIONER
Så var alt klar til ”medaljeregnen”, hvor der 
uddeltes den nyindstiftede Mindemedalje til 
”Små missioner”. Der var 9 modtagere, der fik 
medaljerne overrakt af Chefen for Specialope-
rationskommandoen, generalmajor Peter H. 
Boysen.

25 ÅRS MEDALJER, BOSNIEN
Herefter kom turen til 50 veteraner, der mod-
tog 25-års Mindemedaljen for tjeneste på Bal-
kan. De mange medaljer blev overrakt af Che-
fen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens 
Garly, Chefen for Flyverstaben, generalmajor 

ministeren, der også tilkendegav det officielle 
Danmarks tak til veteraner og pårørende. 

KRANSELÆGNING
Der blev lagt yderligere 17 kranse ved Minde-
muren, bl. a. af de deltagende ambassadører. 
Som noget nyt deltog Dansk-Bosnisk Forening 
i relation til 25-års jubilæet for dansk delta-

Pastor Victor Greve.

Balkan Mindemedalje til tidligere Landsformand 
Bjarne Hesselberg og hans søn.

Peacekeepers Dag

Folketingets Formand Pia Kjærsgård modtager Nordic Blue Berets Medal of Honour i Guld.
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Anders Rex, og af Chefen for Marinestaben, 
flotilleadmiral Torben Mikkelsen.

CYPERN
Forud for overækkelse af 50-års Mindemedal-
jer for tjeneste på Cypern holdt den cyprioti-
ske ambassadør, Maria Papakyriakou, en tale, 
hvori hun takkede for den danske indsats 
på Cypern i perioden 1964-93, hvor næsten 
23.000 danske soldater deltog i DANCON/UN-
FICYP. Den sidste del af talen med et ”Vi vil 
aldrig glemme jer for det, I har gjort for vores 

Den cyprotiske ambassadør uddeler Cypern 
Mindemedaljer.

land”, på fint dansk vakte spontant bifald fra 
veteranerne.

22 veteraner modtog mindemedaljen, der 
blev overrakt af Cyperns ambassadør, Maria 
Papakyriakou, og af Chefen for Gardehusarre-
gimentet, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen.

DANMARKS VETERANERS  
FORTJENSTMEDALJE
Landsformand Niels Hartvig Andersen over-
rakte Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje 
til Bodil Jønsson (Bronze) og til Gert Ander-
sen, Mogens Pagh, Benny Nielsen, Thomas 
Lindgren Smith, Finn Kromose og Poul Sloth 
(alle Sølv).

NORDIC BLUE BERETS MEDAL OF HONOUR
Denne medalje i Bronze blev af Forsvarsmini-
steren, Claus Hjort Frederiksen overrakt til Ha-
rald Sørevik, Lorenz Asmussen, Lars S. Jakob-
sen, Jesper Helgesø, Niels O. Olesen, Jørgen W. 
Møller, Peter Høj Reinhold Nielsen, Henrik Stig 
Pedersen, Nathalie Louise Bach Moesgaard, 
Troels E. Moesgaard, Solveig H. Nielsen, Leif 
H. Nielsen, Thomas L. Smith og Kurt V. Larsen.

Samme medalje i Sølv blev af Forsvarsmini-
steren overrakt til obersterne K. E. Nielsen, 
Søren Andersen og Flemming Agerskov samt 
til oberstløjtnant Svend Jepsen Steg.

Tidligere Landssekretær, Ulrik Bagge, modtager 
mindemedalje for De Små Missioner.

Inspektion af paraden.

Børnemedaljen overrækkes.
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Endelig blev medaljen i Guld overrakt til For-
manden for Folketinget, Pia Kjærsgård, af 
Landsformand Niels Hartvig Andersen.

AFSLUTNING OG RECEPTION
Det markerede afslutningen på paraden. Liv-
gardens Æreskommando forlod Paradeplads-
en, hvorefter Landsformanden igen takkede 
de mange fremmødte og inviterede til recep-
tion. Et stort telt var i dagens anledning rejst 
bag Kommandantgården, og med skygge og 
åbne sider og dermed frisk luft var det et po-
pulært sted efter solen på Paradepladsen. Der 
blev serveret pindemadder og lidt at drikke. 

BØRNEMEDALJER
Under receptionen blev der ved Familienet-
værkets foranstaltning uddelt børnemedaljer 
til 15 børn af veteraner. En meget populær 
uddeling, der blev forestået af Chefen for 
Veterancentret, oberst Susanne K. Lund, og 
af Chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst, 
kammerherre Mads Rahbek.

GRILL
Hen på eftermiddagen var der ved Lokalfor-
ening Københavns foranstaltning arrangeret 
grill i Kommandantgården, og der var stor 
søgning på de lækre pølser og en øl eller en 
vand. 

Mange benyttede sig af muligheden for en 
rundvisning på Kastellet, gennemført af Ka-
stellets Guidekorps, inden de forlod Kastellet 
efter en begivenhedsrig og flot dag. 

BILLEDER PÅ HJEMMESIDEN
Se alle billederne fra Peacekeepers Dag på 
Danmarks Veteraners hjemmeside.

Kranselægning ved Mindemuren.
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Små 100 veteraner og pårørende var samlet i 
Fredericia til årets Sommerstævne på Bülows 
Kaserne. Oberst Søren Andersen bød endnu 
engang velkommen til stævneåbningen.

Det hele startede allerede fredag med et ufor-
melt grill-party, og den mere formelle afdeling 
gik med lørdagens stævneåbning, parade gen-
nem byen, anført at Slesvigske Musikkorps, 
endda i gallauniformer. På Rådhuset blev vi 
budt velkommen af byrådsmedlem Karsten 
Byrgesen – selv gammel veteran med mange 
missioners erfaring – der ikke sparede på 
store rosende ord over for vores veteraner og 
de medløbende fruer.

SOLDATERKAMMERATER MØDES
På Rådhuset kom jeg til at sidde til bords 
med verdens første menige FN-soldat, Benny 
Balle Lauritsen fra Fredericia. Da vi kikker på 
baretmærker, nævner Benny naturligvis sit 

originale mærke fra 1956. Over for Benny sid-
der Erling Larsen fra Lammefjorden, og stille 
præsenterer han sit baretmærke, som var 
præcist lige så gammelt. De kunne ikke kende 
hinanden, men havde begge været i kompagni 
Hoppe – Benny i 1 deling og Erling i 3 deling. 
Når man har en Gaza hold 1 på begge sider, så 
bliver man automatisk ganske ydmyg.

Efter rådhusfrikadellerne gik turen til Frede-
ricia Mini-by, derefter øl-smagning og en ef-
termiddagslur.

TEKST OG FOTOS: PER AMNITZBØL RASMUSSEN

God stemning og god musik til lørdag aftens 
spisning, hvor ikke alle fik samlet kræfter til 
søndagens feltgudstjeneste.

Årets stævne viser tydeligt, at der fortsat er 
stemning for at holde sommerstævner. Fremti-
den må vise under hvilke former det skal gen-
nemføres.

En stor tak til Fredericia Byråd, Telegrafregi-
mentet, Slesvigske Musikkorps og hele lokal-
forening Trekantområdets bestyrelse samt 
frivillige hjælpere.

Hyggeligt 
Sommerstævne

Fra modtagelsen på Rådhuset.

Slesvigske Musikkorps.
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Viceforsvarschefen, Max A.L.T. 
Nielsen, og Generallægen, Sten 
Hulgaard, besøgte veteranerne på 
træningslejren for Invictus Games 
2018.

Et par skud med bue og pil og en omgang 
servetræning på volleybanen. Viceforsvars-
chefen, generalløjtnant Max A.L.T. Nielsen, 
tog del i formiddagstræningen, da det danske 
Invictus-hold mødtes på 3. træningssamling. 

Der blev talt om både teknik, konkurrence-
regler og træning med atleterne, men også 
hvordan det at træne op til en konkurrence 
har givet denne flok atleter et nyt mål og 
for nogle et helt nyt syn på sig selv og egne 
evner. Atleterne er nemlig alle skadede vete-
raner, som har meldt sig til Invictus-projektet 
for at udvikle og udfordre sig selv. 

”Det, der gør allerstørst indtryk på mig, er 
at se, mærke og opleve den forskel, denne 
træningssamling gør for den enkelte. At de 
aktiviteter, de dyrker nu, helt konkret hjælper 
den enkelte videre fra den situation, han eller 
hun er i nu, og til noget bedre”, sagde vicefor-
svarschefen.

ET RYGKLAP OG EN VEJ VIDERE
Han bed mærke i, hvordan veteranerne har 
opsøgt nye udfordringer, som de skal mestre 
for at kunne udøve de sportslige discipliner.

”Det håber jeg kan hjælpe den enkelte. Og af 
et rent og fromt hjerte tror jeg, at veteraner-

ne kan mærke en anerkendelse fra Forsvaret 
af, hvad de har været igennem.

Det er Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU), 
der driver Invictus-projektet, og derfor var 
også Generallægen, Sten Hulgaard, på besøg 
på træningssamlingen. Han blev nok en gang 
bekræftet i, at FSU her yder en indsats for de 
tidligere soldater, som er vendt hjem med ska-
der, og som kan bruge sporten til at knække 
gamle, dårlige vaner.

”Invictus-projektet bryder afsondretheden og 
ensomheden, og det gør det største indtryk 
på mig. Man kan måske vælge afsondretheden 
i perioder, men hvis du søger den hele tiden, 
er du parkeret ude på samfundets sidevej, 
hvor ingen hører til”, sagde Sten Hulgaard, 

inden både han og viceforsvarschefen forlod 
samlingen i Vejen.

Træningssamlingen er den tredje ud af fire, 
inden turen til oktober går til Sydney, Austra-
lien. 

Men rejsen mod et nyt liv er allerede begyndt.

Generaler til veteransamling
AF KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN, VETERANCENTRET
FOTOS: LARS FRIDBERG, VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO

Siddende volleyball.

Viceforsvarschefen taler med en af atleterne om bueskydning.

Side 16  |  Baretten  |  # 04  |  2018 

 VETERANCENTRET



PTSD er én af de bogstavsdiagnoser, som godt 
nok har fået en plads i det danske sprog, men 
som de færreste danskere nemt og præcist 
kan definere. For hvad er en posttraumatisk 
belastningsreaktion egentlig? Det spørgsmål 
søger Veterancentret at gøre os klogere på 
ved at udgive en ny brochure om PTSD hos 
veteraner. 

”Som mennesker kan vi jo godt lide at putte 
ting i kasser. Men PTSD er ikke en simpel diag-
nose og kan komme til udtryk på mange for-
skellige måder, alt efter hvem man er, og hvad 
man har været udsat for”, siger én af de to 
forfattere, specialkonsulent og militærpsyko-
log Nikolai Roitmann fra Veterancentret.

TRE TYPISKE SYMPTOMGRUPPER
De to forfattere skitserer tre hovedgrupper af 
symptomer, som kendetegner PTSD. 

•  For det første genoplever mange veteraner 
den voldsomme hændelse, de har været 
udsat for, enten i form af mareridt eller en 
indre film, der kører, uden veteranen kan 
trykke på stop 

For det andet er det også et typisk kendetegn, 
at kroppen har et højere alarmberedskab. Ve-
teranen kan være nervøs og på vagt og have 
svært ved at koncentrere sig 

•  Det tredje typiske kendetegn er, at veteraner, 
der lider af PTSD, ofte forsøger at undgå ting, 
som minder dem om ubehagelige oplevelser.

KOMPLEKS PTSD
Derudover skelner forfatter Nikolai Roitmann 
og Janne Forsberg Hertz også mellem almin-
delig PTSD og kompleks PTSD.

”Kompleks PTSD er i en anden liga, hvor man 
udover at være præget af ovennævnte symp-
tomer bliver påvirket mere generelt. Vetera-
nens relationer med andre kan være negativt 
påvirkede, veteranen kan have et negativt 
billede af sig selv, eller veteranen kan have 
svært ved at regulere sine følelser”, siger 
Janne Forsberg Hertz.

I brochuren gennemgår de, hvordan man be-
handler PTSD og specifikt om de forskellige 
behandlingstilbud i Veterancentret. Derudover 
er der også et afsnit for pårørende til vetera-
ner med PTSD.

Du kan få brochuren om PTSD udleveret ved et 
af landets Veterancentre eller downloade den 
via Veterancentrets hjemmeside.

Længe ventet 
brochure 
om PTSD Det næste halvandet år vil Veterancen-

tret tilbyde kropsterapi til veteraner, der 
er i behandling.

Veteraner, der går til behandling i Ve-
terancentret, kan nu lægge en ny og 
mere kropslig dimension på arbejdet 
med deres traumer. Veterancentret har 
nemlig ansat to fysioterapeuter, som 
gennem kropslige øvelser arbejder med 
veteraners fysiske symptomer. 

Kropsterapi vil typisk være et godt alter-
nativ til folk, der ønsker at sove bedre, 
som gerne vil mindske uro i kroppen og 
angst, eller som oplever, at de hurtigt 
kan komme op i det røde felt. 

Metoden, der anvendes, hedder "Basic 
Body Awareness Therapy" og er en blan-
ding af bevægelse, meditation, tai chi 
og massage. Tanken er, at der er sam-
menhæng mellem krop og sind. Fysiote-
rapeuterne arbejder derfor meget med 
bevægelse, balance, vejrtrækning og 
nærvær, som skal hjælpe veteranerne til 
at finde mere ro og balance.

FAKTA 
Kropsterapi tilbydes på Svanemøllens 
Kaserne i København og på Ryes Kaserne 
i Fredericia. 

Veteraner skal henvises til forløbet via 
deres psykolog. 

Et forløb består af 10 ganges terapi á 45-
60 minutters varighed.  

AF KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN, VETERANCENTRET

Ny brochure skal gøre os klogere 
på posttraumatisk belastnings-
reaktion hos veteraner

Kropsterapi 
kan afhjælpe 
symptomer
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Danmarks Veteraner og Veteranstøtten stil-
lede med ca. 20 hjælpere, da årets Hærløb, ar-
rangeret af kadetter fra Hærens Officersskole, 
løb af stablen den 14. juni. 

Der var hjælpere til bl.a. udlevering af start-
numre, modtagelse af bagage, forsyning med 
vand til de mange tørstige løbere, vejvisning 
i Søndermarken under løbet og udlevering af 
sandwiches efter løbet. En travl, men meget 
begivenhedsrig dag for alle hjælperne.

Veteranstøtten stillede et løbehold, hvor bl.a. 
Maria Hansen løb med en baton – bårehåndta-

get, der symboliserer kammeratstøtte – 
"Veteraner støtter veteraner". 

I et nyt løb i løbet - Burden Run - løb stærke 
mennesker, bl. a. en tv-vært og flere kvinde-
lige håndboldspillere 5 km med forskellige 
tunge ting, dels som en regulær fysisk ud-
fordring, dels for at symbolisere de byrder, 
mange veteraner bærer på i hverdagen.

Der var i alt over 1.000 løbere, og det genere-
rede overskud på 83.900 kr. tilfaldt cykelpro-
jektet Ride4Rehab under DIF-Soldaterprojekt. 

Hærløbet 2018
Ride4Rehab er et cykelløb for skadede vetera-
ner på ni etaper fra Frederikshavn til Køben-
havn med ankomst til Kastellet på Flagdagen 
for Danmarks Udsendte den 5. september.

Forud for selve løbet var de deltagende hjæl-
pere inviteret på en interessant rundvisning 
på det historiske Frederiksberg Slot, forestået 
af én af officersskolens kadetter.

En på mange måder rigtig god dag for ve-
teranarbejdet.

Skolechefen byder velkommen.

"Veteraner støtter veteraner."AF ERIK PETERSEN
FOTOS: VIBEKE OLIEL
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Maria Hansen med baton'en.
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AF MILO HANSEN, VICEPRESIDENT

HVEM ER VI?
Én af de mest almindelige misforståelser om-
kring klubben er, at de fleste tror, vi er en mo-
torcykel klub. Det er vi ikke, men vi er en rum-
melig klub, og vi har medlemmer, der kører på 
motorcykel, og de gør det med vores vest på. 

De gør det med stor fornøjelse og glæde, da 
det er deres måde at stresse af på. Vi vil ikke 
udelukke nogen fra at blive medlem af klub-
ben, og det ville vi gøre, hvis vi forlangte, man 
skulle køre mc for at blive medlem. 

Det skal dertil siges, at vi har et glimrende 
forhold til MC-klubber, og at nogle af vores 
medlemmer, der kører MC, kører ture sammen 
med MC-klubber.

EN KLUB FOR VETERANER
Vi får ofte spørgsmålet: ”Hvorfor går I med 
vest og rygmærke”? Vesten er vores ”uni-
form”. Dengang vi var udsendt, bar vi uniform 
med dertil hørende mærker, der viste, hvilken 
enhed vi tilhørte, og det er det, vesten viser. 
Det er helt almindeligt i f.eks. USA og Canada, 
at veteraner går med vest med mærker, der 
viser det tidligere eller nuværende forhold til 
f.eks. værn eller enhed. 

Men herhjemme er det primært noget, folk 
forbinder med MC klubber eller bander. Vi er 
ingen af delene. Vi er en klub for veteraner. 

MEDLEMMER
For at blive medlem af vores klub skal man 

have været udsendt for Danmark. Vores 
medlemmer starter med en prøveperiode på 
mindst 6 måneder, men er fra dag ét på lige 
fod med de ”gamle medlemmer”. Man bliver 
ikke sat til at lave alle mulige ting, som andre 
ikke gider, eller skal igennem diverse ritualer. 
Man bliver set an, ligesom man selv kan se 
klubben an. 

Hvis man er veteran, har man allerede bevist, 
at man er god nok til klubben. Det er også fri-
villigt, om man vil gå med vesten. Hvis man 
hellere vil bære en trøje med vores logo, kan 
man også det. Men de fleste bærer dog ve-
sten, og det med stolthed. 

ET TILBUD
Vores klub er ment som et tilbud til vetera-
ner, der savner kammeratskabet fra dengang, 
man var udsendt, eller som finder støtte og 
hjælp fra andre i klubben. Da alle har været 
udsendt, har vi en fællesnævner, der giver en 
forståelse medlemmerne i mellem, som man 
ellers kan have svært ved at finde andre ste-
der i samfundet. 

Det er også derfor, vi er BIA (Brothers In Arms) 
og SIA (Sisters In Arms), så når jeg kalder et 
andet medlem ”bror” eller "søster", er det 
årsagen.

Blood of Heroes Danmark 

Klubben Blood of Heroes 
Danmark (BOHD) har gennem  
de senere år deltaget i  
Peacekeepers Dag  
- arrangementet på Kastellet.

Her er deres historie.

Peacekeepers Dag 2017.
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Den 11. april 2018 kunne formanden for udvalget 
for beskæftigelse, industri og ungeuddan-
nelse, byrådsmedlem Mikkel Ander-
sen (A), erklære Veterancaféen 
i Kongernes Nordsjælland for 
åben. Gilleleje Marineforening 
havde stillet marinestuen til 
rådighed, men på sigt er det 
tanken, at det gamle posthus i 
Gilleleje skal danne rammen for 
veterancaféens aktiviteter.

”Det er med stor glæde, at jeg kan se, at arbej-
det med at skabe nogle faste fysiske rammer 
for vores veteraner og deres pårørende ende-
lig har båret frugt. Processen har været lang, 
og selv om veteranerne i dag udgør en stadig 
større del af virkeligheden, så må vi konstate-
re, at synliggørelsen af veteranerne langt fra 
er kommet i mål. Er veteranerne ikke synlige, 
er det ikke nemt at hjælpe og støtte dem samt 
ikke mindst hædre dem for deres indsats. Det 
ønsker jeg fortsat at arbejde for. Vores vete-
raner i kommunen har nemlig også behov for 
anerkendelse og for manges vedkommende 
også omsorg,” sagde Mikkel Andersen i sin 
velkomsttale.

FLOT FREMMØDE
Godt 30 veteraner var mødt op til åbningsar-
rangementet, et flot tal for en første aften. Der 
var veteraner, som havde deltaget i FN’s første 
og fortsat aktive mission UNTSO fra 1948, og 
der var veteraner fra de igangværende mis-
sioner i Afghanistan og Irak. 

Nogle veteraner havde taget deres blå FN-ba-
ret med, mens medstifteren af Veteranallian-
cen, Claus Stenberg, kunne ses med alliancens 
logo på sin trøje. 

Ny veterancafé i Gilleleje
Endvidere var også pårørende til veteraner 

mødt op. Tilbuddet til veteranerne omfat-
ter nemlig også deres pårørende.

Der blev snakket og udvekslet 
erfaringer. Arrangementet 
bar præg af hygge på en al-
vorlig baggrund. Selvom der 
blev grinet af oplevelser fra 

dengang, så er der også i Grib-
skov Kommune veteraner, som er 

kommet hjem med ar på sjælen. Det 
vurderes, at der i Grib skov Kommune er over 
230 veteraner. Antallet af veteraner, der er 
udfordret på den ene eller anden måde, ken-
des ikke.

VETERANER I GRIBSKOV KOMMUNE
Gruppen Veteraner i Gribskov er skabt på pri-
vat initiativ med Henning Faber som kontakt-
person. Henning har selv været udsendt og 
kender om nogen til krigens påvirkning. 

Han har den største forståelse for og indsigt i, 
hvad der skal til, for at man kan drage omsorg 

for veteranerne, og han er klar til at hjælpe. 
Netop derfor har Henning Faber været fore-
gangsmand, når det gjaldt åbningen af Ve-
terancaféen i Kongernes Nordsjælland.

”Veterancaféen er mit hjertebarn. Derfor er 
jeg meget glad for, at den er blevet virkelig-
hed. Nu drejer det sig om at få engageret end-
nu flere i arbejdet og de projekter, som venter, 
for at vi kan give vores veteraner rammerne 
for en god hverdag,” sagde Henning Faber.

AKTIVITETER 
Veterancaféen er planlagt til at være åben den 
8. august og på Flagdagen den 5. september, 
der med deltagelse af bl.a. borgmester Anders 
Gerner Frost (G) vil blive behørigt markeret.

KONTAKT
Veterankoordinator Jette Bülow Hansen, 
tlf. 7249 6480, mail jbhan@gribskov.dk

Kontaktperson Henning Faber, 
tlf. 2022 1459 (telefontid fra 10.00 til 17.00), 
mail henningfaber64@gmail.com

AF NIELS OLE MANNERUP

Fra åbningen.
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FORFATTER

Ved et møde på Kastellet den 11. juni 2017 stif-
tedes en forening, der fik navnet Kvindelige 
Veteraner. I tæt dialog med Danmarks Vete-
raner blev der udarbejdet vedtægter for for-
eningen, der efterfølgende søgte optagelse i 
Danmarks Veteraner som en landsdækkende 
lokalafdeling. Ved det årlige Repræsentant-
skabsmøde den 21. april på Flyvestation Karup 
blev ansøgningen behandlet og godkendt (se 
side 6-7).

GENERALFORSAMLING
Den 10. juni holdt foreningen generalforsam-
ling på Hærens Officersskole på Frederiksberg 
Slot og fejrede samtidig både 1-års fødselsda-
gen og optagelsen i Danmarks Veteraner ved 
en lille reception.

BESTYRELSE
Sara la Cour kunne som forkvinde byde vel-
kommen til arrangementet til de 30-40 frem-
mødte og fortælle, at bestyrelsen nu bestod 
af hende selv som forkvinde, Marie Sihm som 
næstforkvinde, Stine Lange som kasserer og 
herudover bestyrelsesmedlemmerne Rickie 
Robert og Anika Tronier. 

LOGO
Sara præsenterede også de fremmødte, der 
talte repræsentanter fra Danmarks Vetera-
ners Hovedbestyrelse og fra lokalafdelingerne 
Næstved og Omegn samt Midtjylland. 

Kaptajn Thomas Munch repræsenterede Hæ-
rens Officersskole, og der var besøg af et hold 
internationale studerende fra Copenhagen 

Kvindelige Veteraner

Kvindelige Veteraner på hovedtrappen på Frederiksberg Slot.

Fødselsdag, generalforsamling og reception
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Business School, der havde bistået forening-
en med strategiske overvejelser. Også en del 
pårørende til de kvindelige veteraner var 
mødt op.

Efter velkomsten fortalte Anders Grølsted om 
foreningens logo med en rose og et sværd, 

som han i samarbejde med bestyrelsen hav-
de udarbejdet. Landssekretær for Danmarks 
Veteraner, Bo Leimand, overbragte en hilsen 
fra Landsformand Niels Hartvig Andersen, 
der på grund af andre veteran-aktiviteter var 
forhindret i at være til stede. Bo lykønskede 
Kvindelige Veteraner med det seriøse arbej-

de og bød velkommen til samarbejdet i Dan-
marks Veteraner – og ønskede held og lykke i 
det videre arbejde.

RECEPTION
Der var et lækkert traktement med ”snacks og 
bobler” og andet godt – primært arrangeret af 
Vibeke Holmfred – og medens det blev nydt, 
fortalte Thomas Munch lidt om Slottets histo-
rie og inviterede på en rundvisning, der bl.a.  
førte deltagerne til toppen af Frederiksberg 
Slot med en pragtfuld udsigt over Frederiks-
berg Have, Søndermarken og resten af Køben-
havn. Både heroppe og senere i ”Det kinesiske 
værelse” og i Slotskirken supplerede Thomas 
med interessant viden om det historiske sted. 

I en hyggelig, afslappet atmosfære fortsatte 
receptionen, inden deltagerne begav sig hver 
til sit efter nogle gode timer i selskab med en 
ny lokalforening, hvis ”debut” lover godt for 
fremtiden. 

Forkvinde Sara la Cour byder velkommen.

Thomas Munk, HO, fortalte om slottet og viste rundt.

God stemning ved receptionen. T.h. Vibeke Holmfred, der stod for det praktiske.
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Hjælp venligst de sidste kommuner med at få arrangeret en flagdag. 

Her er listen over de kommuner, som ikke holdt Flagdag i 2017, idet 
parentesen angiver antallet af registrerede veteraner pr. juni 2016 
(Veterancenteret): 
Fanø (17), Hedensted (202), Hørsholm (113), Langeland (49), Lejre (151), 
Læsø (8), Samsø (13), Syddjurs (184) og Ringkøbing-Skjern (207).
I Lemvig (70), Vejen og København (3.300) arbejdes der på højtryk 
for at få en flagdag i 2018.

I Syddjurs står Våbenbrødreforeningen for Ebeltoft og Omegn og 
Ebeltoft Marineforening for en smuk højtidelighed den 5. september 
– med kommunal støtte – men vi så naturligvis helst, at kommunen 
påtog sig det egentlige ansvar for Flagdagen. 

Den enkelte lokalforening ved bedst, hvor de manglende kommuner 
hører til. Hvis en kommune ikke mener, at der er veteraner nok til at 
markere dagen for disse og deres pårørende, kan man måske få dem 
til at gå sammen med en nabokommune, hvis det er praktisk muligt.
 
Men en lille, hyggelig komsammen med 10 veteraner og deres pårø-
rende viser trods alt også respekt og anerkendelse og kan vel ikke 
vælte en kommunes økonomi eller arbejdstid. Jeg står gerne parat 
med praktiske råd og vejledning, hvis det ønskes. 

Det kunne være flot, hvis alle 98 kommuner var med til næste år, 
hvor Flagdagen kan fejre 10 års jubilæum.

GRATIS FOR VETERANER
Engage 2018 foregår lørdag 25. august på Refshaleøen. 

Festivalen er gratis for veteraner og billetten kan bestilles 
allerede nu. 

Læs mere på www.engagefestival.dk

Sommer, høj musik og en masse danskere, der har 
været udsendt i krig. Det er idéen bag musikfesti-
valen Engage, som iværksætter og veteran Jeppe 
Michael Jensen er initiativtager til.

Fokus på 
veteraner

ENGAGE MUSIC FESTIVAL
25 AUGUST 2018 – REFSHALEØEN

Den Nationale 
Flagdag

AF NIELS HARTVIG ANDERSEN
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Det må vi kunne gøre bedre
Vi har tidligere skrevet om, hvorledes Dan-
marks Veteraner efter optagelse på en liste 
over godkendte organisationer kan modtage 
gaver fra private bidragsydere og virksomhe-
der, der samtidig kan opnå fradrag for deres 
gavebidrag i deres personlige indkomst eller 
i virksomhedens skatteregnskab.

Donationen skal være på minimum 205 kr. 

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

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

Du kan derfor også på almindelig vis bank-
overføre penge til denne konto med angivelse 
af de samme oplysninger, som er nævnt her-
over, idet det dog ikke her er nødvendigt med 
personnummer.

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

marks Veteraner mulighed for at videreudvik-
le organisationen til gavn for vore veteraner.

HVOR LANGT ER VI?
Vi er desværre kun halvt i mål, idet vi stadig 
mangler ca. 50 personer. Det må være muligt 
blandt vore mange medlemmer og deres be-
kendtskabskreds at finde disse mennesker, 
der ved indbetaling af de 205 kr. ”udløser” 
den lovede bonus på 100.000 kr. til Danmarks 
Veteraner.

Så kom ud af busken og giv dit bidrag til Dan-
marks Veteraners fremadrettede aktiviteter.

INFORMATION
Er du i tvivl om noget i forbindelse med denne 
opfordring, er du velkommen til at henvende 
dig til: 

Landsformanden Niels Hartvig Andersen, 
formand@danmarksveteraner.dk, 61311098

Landskassereren Ole Stokholm, 
kasserer@danmarksveteraner.dk, 20626794

Kartoteksføreren Mads Tonsgaard, 
kartotek@danmarksveteraner.dk, 31111789

Redaktøren Erik Petersen, 
hjv.erik@yahoo.dk, 40329109
 
Vi håber på jeres opbakning. 
Støt Danmarks Veteraner.
 
 

Støt vores 
organisation!

Vi har brug for din hjælp – støt Danmarks Veteraner

Støtte 

AF ERIK PETERSEN
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FORFATTER

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

Danmarks Veteraner markerer dette 50 års 
jubilæum med et arrangement den 26. okto-
ber på Ryes Kaserne i Fredericia. Alle vete-
raner fra de tre værn af Forsvaret, Hjemme-
værnet, Beredskabsstyrelsen, Politiet, Civile 
myndigheder m. fl., inviteres, uanset om de 
er jubilarer eller ej, til at deltage og mødes 
med kammerater og kollegaer fra dengang, de 
var udsendt til en mission ét eller andet sted 
i verden.

Du behøver ikke være medlem af Danmarks 
Veteraner for at deltage. Det vigtigste er, at 
du møder op.

50 års jubilæet tilrettelægges og gennemføres 
af Danmarks Veteraner i samarbejde med Gar-
nisonskommandanten i Fredericia og Danmarks 
Veteraners lokalforening Trekantområdet.

PRAKTISKE INFORMATIONER
TILMELDING
Du kan tilmelde dig til parade og reception på 
hjemmesiden eller på tilmeldingsskemaet.

TRANSPORT OG PARKERING
Du kan tage toget til Fredericia, hvor du kan 
blive afhentet af militære busser fra kl. 08.30 
og kørt til Ryes Kaserne. Du kan også vælge 
egen transport, GPS adressen er Treldevej 110, 
Fredericia. Parkering vil blive anvist. Med of-
fentlig bustransport skal du med bybus, linie 
2, til Ryes Kaserne.

PÅKLÆDNING
Du bærer om muligt din/dine medaljer (store) 
på venstre side af brystet samt din missions-
baret og evt. andet udstyr fra dengang, du 
var udsendt. Det vil blive værdsat som et fint 
indslag.

KONCERTBILLET
Køb af billet til koncert med danske Guns N’Ro-
ses – Jam kan ske ved henvendelse til:
”TØJHUSET”, Gothersgade 34, Fredericia, telefon 
72 10 67 10, mail connie.shapira@fredericia.dk. 

Koncerten starter kl. 21.00, men dørene åbnes 
kl. 20.00. Overskud fra koncerten går til Veter-
anstøtten.

FN-MUSEET
vil være til stede på Ryes Kaserne med en sær-
udstilling om dansk international indsats samt 
en salgsbod, hvor du bl. a. kan købe ”særligt 
udstyr”, baretter, UN-mærke, Veteranmærke i 
baretudgave, T-shirts, poloshirts, jakker – alle 
med logo – samt meget andet. Ønsker du at 
bestille/købe ”særligt blåt udstyr” m.m. forud 
for den 26. oktober, kan dette gøres via FN-
Museets hjemmeside www.fnmuseet.dk, hvor 
du kan se hele udvalget samt få indblik i mu-
seets virke.

INDKVARTERING PÅ RYES KASERNE
Indkvarteringskapaciteten på Ryes Kaserne er 
begrænset. Ring 23 25 67 42 og spørg, om der 
er kvarter til rådighed, inden du sætter kryds 
ved ”indkvartering” på tilmeldingsskemaet.

Med veteranhilsen og på gensyn på Ryes Kaserne i 
Fredericia.

Niels Hartvig Andersen, Landsformand.

Danmarks Veteraner inviterer  alle Veteraner til  
50 års jubilæum den 26. oktober

50 års jubilæum

Side 26  |  Baretten  |  # 04  |  2018 

50 års jubilæum



TILMELDING

PROGRAM
FREDAG DEN 26. OKTOBER
Kl. 08.00 – 12.30  Shuttle-bus Fredericia Banegård – Ryes Kaserne,
  afhentning af tilmeldte veteraner

Kl. 08.00 – 12.30   Modtagelse og indskrivning, messer og Historisk 
Samling er åbne.  
Mulighed for en sandwich og vand før kl. 12.00

Kl. 12.30 – 12.55  Opstilling på Paradepladsen

Kl. 13.00 – 14.30  Parade, jubilæumstaler, dekorering med 50 års 
mindemedaljer, Danmarks Veteraners Fortjenst-
medalje og BNBB medalje samt udlevering af 
Veteranmærker

Kl. 14.15 – 17.30 Reception

Kl. 21.00 – 23.00   Koncert med danske Guns N’Roses Jam  
(Se under koncertbillet) 

Kl. 23.10 – 23.20 Fyrværkeri og afslutning

LØRDAG DEN 27. OKTOBER
Kl. 08.00   Brunch

SPØRGSMÅL RETTES TIL 
Carl Åkerlund, Niels Steensensvej 6, Holstebro. 
Mail aahuss@mail.dk, telefon 23 25 67 42.

*Begrænset plads. Ring 23 25 67 42 og spørg, om der er kvarter til rådighed, inden du sætter kryds.

Du kan tilmelde dig direkte på tilmeldingsskemaet på Danmarks  
Veteraners hjemmeside www.danmarksveteraner.dk eller på  
dette tilmeldingsskema.  

NAVN:

ADRESSE:

POSTNUMMER:  BY:

TELEFON NR:

Jeg er jubilar (sæt kryds)

Jeg er ikke jubilar (sæt kryds)

Jeg medbringer en hjælper (sæt kryds)

Indkvartering den 26. oktober fra kl. 08.00* (sæt kryds) 

Brunch den 27. oktober (sæt kryds) 

TILMELDINGSFRIST DEN 26. SEPTEMBER 

Ved at sende tilmelding giver I samtidig lov til, at Danmarks Veteraner 
bruger jeres persondata i forbindelse med dette arrangement. Data bli-
ver slettet efterfølgende, jf. Danmarks Veteraners persondatapolitik. Se 
mere på vores hjemmeside.

Skemaet sendes til:
Carl Åkerlund, 
Niels Steensensvej 6, 
7500 Holstebro.

50 års jubilæum

TILMELDING 
SENEST DEN 

26. SEPTEMBER 



AF PREBEN KORREBORG, VETERANSTØTTEN

Vi har gennemført Veteranstøttens første for-
årsseminar i Camp Frøslev , efter at udvalget 
har omlagt de tidligere to-dages introduktions-
kurser til ét tredages Forårs- og Efterårsseminar. 

Seminarerne er planlagt og bliver gennemført 
efter samme læst, hvilket betyder, at interes-
serede selv med deres kalendere kan afgøre. 
hvilket af dem, der passer dem bedst. 

Seminaret er udvidet til 3 dage – med start fre-
dag med frokost og slut søndag med frokost.

SEMINARET ER SAMMENSAT AF FØLGENDE 
FEM TEMAER:
• Danmarks Veteraner og Veteranstøtten
• Veteraner og selvmordsadfærd
•  PTSD ramte veteraner i relation til arbejdet i 

Veteranstøtten
•  Kommunikation, der skaber tillid og positive 

relationer mellem ramte veteraner og pårø-
rende og veteraner i Veteranstøtten

•  Stress, kriser og depressioner på missioner og 
hjemme.

På dette seminar var vi heldige med, at vi var i 
Frøslevlejren den 4. maj, hvor vi deltog i minde-
højtideligheden for Danmarks befrielse. Vi var 
også heldige med at have pragtfuldt vejr, og så 
var vi ikke mindst så heldige at have en meget 
bredt funderet og meget engageret deltager-
skare.

DELTAGERE
Vi var knap 20 deltagere, hvor vi bl.a. havde del-
tagere fra Norges Veteranorganisation (NVIO), 
leder af et veteranhjem, medarbejdere på ve-
terancaféer og repræsentanter fra 6 af Veteran-
støttens 8 udvalg. Der var flere, der havde stor 
erfaring med veteranarbejdet, og der var nye, 

som alle valgte, i hvilket udvalg i Veteranstøtten 
de skulle fortsætte deres arbejde. 

Vi fik nogle dejlige, positive og konstruktive 
tilbagemeldinger i form af evalueringsskemaer, 
hvor jeg her gerne vil gengive et par af be-
mærkningerne, som også er dækkende for de 
øvrige bemærkninger.

”Det har været dejligt at møde så mange for-
skellige mennesker, som alle har en tilknytning 

til veteranområdet. Det har ligeledes været 
meget motiverende at opleve det engagement, 
professionalisme og erfaring, Veteranstøtten 
repræsenterer, uagtet at alle bidrager med 
frivillig indsats. Det sociale samvær har også 
været rigtig underholdende og givende. Tak for 
denne gang”.

”Meget kompetente og vidende undervisere. 
Meget engagerede deltagere. Fine forhold, både 
undervisningsfaciliteter, spisestedet og værel-
serne. Fantastisk forplejning.” 

”Har fået meget ud af kurset, mere viden om 
veteraner og arbejdet med veteraner. Har end-
videre fået udvidet mit netværk.”

NÆSTE SEMINAR
På denne baggrund vil jeg meget gerne opfor-
dre alle, der har tid og lyst, til allerede nu at til-
melde sig Efterårsseminaret, som gennemføres 
I Camp Frøslev i perioden 5. – 7. oktober. 

I kan tilmelde jer via vores hjemmeside: 
veteranstøtten.dk/wordpress/?event=efteraars
seminar-2018 

Forårsseminar
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AF IB MYREN JENSEN

Den 7.-8. april afholdt Veteranstøttens Informationsudvalg semi-
nar i Frøslev-lejren med 17 deltagere. Vi drøftede vores foredrag 
og meget andet. Et godt og konstruktivt seminar med en masse 
erfaringsudveksling.

Under seminaret overrakte Formanden for Informationsudval-
get, Preben Korreborg, Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i 
bronze til Lars Kaastrup Olesen for det store arbejde, Lars udfø-
rer for Veteranstøtten – en meget fortjent påskønnelse.

Informations-
seminar

Preben Korreborg tildeler Lars Kaastrup 
Olesen Danmarks Veteraners Fortjenst-
medalje i Bronze.

Fra plenum i Frøslevlejren.

Veteraner og jagt
De Danske Veteraners Jagtforening blev stiftet i efteråret 2016 og 
har en vision om at tilbyde jagt- og naturoplevelser til alle veteraner, 
deres familier og andre naturelskere i de offentlige områder, der er 
knyttet til kommuner, regioner og militære områder. 

Foreningen er for alle i hele landet. Indmeldelse i foreningen kan fore-
gå via Danmarks Jægerforbund - foreningsnummer 4025. Vi arbejder 
på at blive en landsdækkende underafdeling af Danmarks Veteraner, 
hvor du som medlem kan få adgang til alle vore arrangementer.

Vi har allerede sat datoer for flere forskellige jagtarrangementer i 
2018. Tilmeldingsfrister og egenbetaling til jagterne vil fremgå på 
FaceBook. 
 
Vi har igen i år etableret to godsjagter på Cathrineholm & Kastager-
gaard Gods ved Slagelse. Begge er fasanjagter, hvor der kan deltage 
20 jægere, og hvor vi kan afskyde 100 fugle. Datoerne er lørdag den 
6. oktober og den 17. november.

Derudover har vi 4 andejagter den 15. september, den 27. oktober, den 
24. november og den 8. december. Her kan der deltage 15 jægere pr. 
jagt med fri afskydning i fht.  jagtloven. Mødested: Hovborgvej 101 i 
Grindsted.

Vi vil også tilbyde, at veteraner kan tage jagttegn, hvorfor vi afhol-
der en jagttegnsintro lørdag den 11. august for endelig tilmelding den 
15. august til jagttegnskursus. Også her Hovborgvej 101 i 
Grindsted.

Med venlig hilsen.

De Danske Veteraners Jagtforening 
Kaj Knudsen, Hovborgvej 101, 7200 Grindsted
e-mail: lupus@os.dk, telefon 51273746 

AF KAJ KNUDSEN
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AF BO HENRIK JENSEN, VICEBEREDSKABSINSPEKTØR

Ved Østsjællands Beredskab har vi søgt og fået nogle fondsmidler til at 
undersøge, om det kan give god mening at inkludere tidligere udsendte 
soldater i de danske beredskaber og brandvæsner.

ET PILOTPROJEKT 
Vi tror på idéen, fordi der er så mange ligheder mellem de to verdener, 
at det er oplagt at prøve det af. Vi har kørt et pilotprojekt i efteråret 
2017 med så gode resultater, at vi nu skyder hold 1 i gang til august.
 
Vi rekrutterede til pilotholdet ved hjælp af ”mund til mund” metoden, 
men jeg tror ikke det bliver en gangbar metode fremadrettet. Derfor er 
jeg i gang med at finde ud af, hvordan jeg kommer i kontakt med flest 
mulige veteraner. 

INTERESSEREDE VETERANER?
Jeg har prøvet at gå igennem Veterancentret, men det har ikke rigtigt 
givet det resultat, jeg havde håbet på. Derfor forsøger jeg nu gennem 
Danmarks Veteraners medlemsblad Baretten, som læses af ganske 
mange veteraner.

BEHOV
Vi skal bruge 48 mand i alt, fordelt på 4 hold med 12 på hver over de 
næste 2 år. Det betyder ikke så meget for os og projektet, hvornår del-
tageren har været udsendt. Ved pilotprojektet havde vi både veteraner 
fra Balkan, Irak og Afghanistan, så der var et spænd på over 20 år i både 
alder og udsendelsesdato, og det fungerede rigtigt fint.

Veteraner i Beredskabet

Tilmeld dig på cultours.dk/1944-45. GRATIS at deltage!

TILMELD DIG KRIGENS SIDSTE ÅR

KRIGENS SIDSTE ÅR handler om ét år for snart 75 år siden, der 
tegner vores verden i dag. 

NYHED: Tilmeld dig gratis nyhedsbrev og modtag over 24 
beretninger med video, billeder mm. fra de mest skelsættende 
begivenheder.

Du får:
- Mere end 24  begivenheder i krigens         
  sidste år
- Leveret på de datoer begivenheden  
  fandt sted
- Autentiske billeder, videoer- og lydfiler
- Perspektiverende og kontrafaktiske 
  analyser

Tilmeld 
dig på cultours.

dk/1944-45

KONTAKT
Hvis du som veteran er interesseret i at være med på et af hol-
dene i 2018 eller i 2019, kan du kontakte mig på følgende måde 
– og her kan du også få yderligere oplysninger: 
 
Bo Henrik Jensen, Viceberedskabsinspektør
oesb.dk/kurser-og-aktiviteter/
 
Østsjællands Beredskab, 
Gl. Vindingevej 10, 4000 Roskilde
Dir. +45 33 43 18 54
Mobil  +45 21 75 65 38
Mail: bohj@oesb.dk

Jeg glæder mig til at høre fra dig.
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FLOT DANSK INDSATS
Syv repræsentanter fra Veteranstøtten deltog 
sammen med Veteranskytterne i Warrior Week 
i USA i tiden 29. maj til 7. juni. I alt deltog over 
100 danske veteraner og pårørende i dette ar-
rangement, som bl.a. indeholdt golf, skydning, 
faldskærmsspring, fiskeri, vandski, brætsej-
lads og en særlig hård konkurrence - Monster 
Mash - arrangeret af Navy Seals instruktører. 

Her udmærkede de danske deltagere sig, idet 
1.- 3. pladsen blev besat af hhv. Maria, Anika 
og Sara (forkvinden for Kvindelige Veteraner) 
fra Danmark.  

Alle disciplinerne blev afviklet i Virginia Beach 
og var arrangeret af USO - én af de største ve-
teranorganisationer i USA.

Mellem konkurrencerne var der store koncer-
ter med de mest kendte country- og western 
sangere om aftenen.  

Warrior Week i USA
GRUNDLOVSFEST
Arrangementet afsluttedes på den danske 
ambassade i Washington til en stor grundlovs-
fest, hvor de 300 inviterede gæster og ambas-
sadøren, Lars Gert Lose, hyldede de danske 
veteraners indsats.  

Veteranskytternes formand, Jacob Panton 
Kristiansen, holdt en fremragende, følelesla-
det tale, hvor han lagde vægt på, hvor vigtigt 
det er, at USA holder fast i sine allierede, set 
i relation til de ofre, der er ydet for friheden. 

AF PER L. HINRICHSEN, NÆSTFORMAND I VETERANSTØTTEN

Forsvarsattachéen, kontreadmiral N.A.K. Ol-
sen, uddelte efterfølgende børnemedaljer til 
veteranernes  børn. 

VETERANSTØTTEN OG 
VETERANSKYTTERNE
Veteranstøtten under Danmarks Veteraner 
har indgået et strategisk samarbejde med Ve-
teranskytterne, som bl.a. omfatter deltagelse 
i ovennævnte arrangement. 

Desuden er Veteranstøtten medarrangør af 
det kommende Veterancykelløb i Danmark og 
Tyskland - Project Hero - der gennemføres 17.- 
27. august sammen med amerikanske, engel-
ske og danske udfordrede veteraner. 

Endelig er Veteranstøtten også medarrangør 
af Warrior Week i Danmark 3.-9. september, 
hvor 50 amerikanske og 50 danske veteraner 
skal deltage. 

Invitationer til de to sidste arrangementer er 
ved at blive udsendt.Sara, Anika og Maria på ambassaden. 

Maria, Anika og Sara.
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AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

85 ÅR
JAKOB SCHMIDT CHRISTENSEN, Gaza 6, 
Nordvest, den 3. august

ERIK BRYLD, Cypern 4, 5 og 6,  
København, den 12. september

80 ÅR
JENS CHRISTIAN ROTBØLL, Gaza 6,  
Sønderjylland, den 17. juli

EILIF MARK PETERSEN, Gaza 8 og 9 samt 
Cypern 7 og 8, København, den 25. juli

GERT REINHOLT MORTENSEN, Gaza 6, 
Trekantområdet, den 7. august

TAGE JENSEN, Gaza 9, 10, 11 og 14,  
Lolland - Falster og Møn, den 9. august

VERNER NØRTOFT, Gaza 7,  
Sydvestjylland, den 14. august

BENT BARSØ, Gaza 7, Østjyderne,  
den 20. august

KNUD RASMUSSEN, Gaza 7, 8 og 9,  
Nordsjælland, den 24. august

HANS THOMSEN, Gaza 7, Trekantområdet, 
den 27. august

KURT FOLMER RASMUSSEN, Gaza 7, Fyn, 
den 3. september

PALLE SCHMIDT, Gaza 9, Trekantområdet, 
den 6. september

CHR. ANDERSEN, Cypern 5 og 6,  
Nordsjælland, den 12. september

75 ÅR
JENS NØRBY EBBENSGAARD, Gaza 20, 
Cypern 2 og 3 samt SFOR 2, Nordvest, 
den 16. juli

CHRISTIAN PLETT, Gaza 17 samt Cypern 3 
og 4, Sønderjylland, den 17. juli

JAN FERDINANSEN, Cypern 3,  
Nordsjælland, den 18. juli

LARS CARSTENSEN, Gaza 21, København, 
den 21. juli

CHRISTIAN FREDERIK TILLISCH, Gaza 21, 
København, den 23. juli

MOGENS FREDERIKSEN, Cypern 2,  
Viborg og Omegn, den 25. juli

HANS BRANDT CHRISTENSEN, Gaza 18, 
Nordvest, den 26. juli 

OLE TOMMY RASMUSSEN, Gaza 14,  
Næstved og Omegn, den 29. juli

VAGN MÜLLER, Bosnien 4, Limfjorden,  
den 1. august

HENNING NIELSEN, Gaza 16, Limfjorden, 
den 2. august

OVE SKYDSGAARD, Gaza 14, Nordvest,  
den 6. august

CHRISTIAN P. JENSEN, Gaza 21 samt Cypern 
7, 13, 14 og 18, Limfjorden, den 11. august

HENNING OTTOSEN, Cypern 5 og 6,  
Sydvestjylland, den 11, august

CARSTEN BENDIXEN, Gaza 19 og 20,  
Fyn, den 16. august

SUSANNE INGER KNUDSEN, Kroatien 2, 4 
og 5, MC-klubben, den 16. august

HANS JØRGEN BECK, Cypern 5, 6 og 8, 
København, den 19. august

LEIF MARCUSSEN, Cypern 7, Fyn,  
den 23. august

JØRGEN C. NIELSEN, Cypern 9, Fyn,  
den 24. juli 

KNUD BOYE, Cypern 4, 5, 6 og 7,  
Limfjorden, den 27. august

SVEND HANSEN, Cypern 3,  
Næstved og Omegn, den 31. august

NIELS ARNE MUNK, Cypern 1,  
Sydvestjylland, den 5. september

BENT JENSEN, Gaza 16, Lolland-Falster  
og Møn, den 6. september

HARDY BLEIBACH, Cypern 2, 5 og 6,  
København, den 8. september

KNUD JENSEN, Gaza 21, Fyn, den 10. 
september

JOHN LAUGE PEDERSEN, Cypern 4, 5 og 6, 
Viborg og Omegn, den 13. september

FINN PEDERSEN, Gaza 19 og Cypern 33, 
Fyn, den 13. september

70 ÅR
JENS MARTINUS MARTINUSSEN, Cypern 15 
og Kroatien 1, Kronjylland, den 19. juli

BIRGER LYKKE-ANDERSEN, Cypern 12, 14, 15 
og 16, Lolland-Falster og Møn, den 21. juli

JENS KARSTEN HOU, Cypern 15 og 16, 
Midtjylland, den 7. august 

IVAN ANDERSEN, Cypern 12, 13 og 14, 
Næstved og Omegn, den 10. august

KLAUS RIIS BUCHHOLDT, Cypern 11 og 12, 
Bornholm, den 14. august

BIRGER JØNSSON, Cypern 34,  
Sønderjylland, den 17. august

JØRGEN SCHMIDT, Cypern 11 og 14,  
Sydvestjylland, den 20. august

HUGO BÆK, Cypern 11, Midtjylland,  
den 1. september

JENS ERIK LUDVIGSEN, Cypern 13 og 14, 
Limfjorden, den 10. september

MORTEN HOLMGAARD GRAVERSEN, Kuwait 
2 og Kroatien 2, Fyn, den 10. september

MICHAEL TREVOR LANCASTER, Cypern 48, 
49, 50 og 51, Næstved og Omegn,  
den 11. september 

60 ÅR
PETER KØLBY PETERSEN, Cypern 56 og 
UNMEE 1, København, den 30. juli

WINNIE SEJER SVENDSEN, UNMEE 1 samt 
Cypern UNCIVPOL 4, 5 og 6,  
Lolland-Falster og Møn, den 4. august

FLEMMING LEO CHRISTENSEN, Cypern 31 og 
31, KFOR 9 og 15, ISAF 8 og 15 samt IRAK 3, 
Næstved og Omegn, den 12. august

PER JØRGENSEN, Cypern 31 og 32,  
Limfjorden, den 15. august

BENNY CHORDT HANSEN, Cypern 39, 
Næstved og Omegn, den 20. august

JØRGEN DYHR, Cypern 46 og 47,  
København, den 29. august

NILS HAGLUND, Cypern 39, 40 og 43, 
Østjyderne, den 3. september

JESPER HELGESØ, Irak, X-Jugoslavien, 
Somalia, Mozambique, Tanzania, Kosovo, 
Indonesien, Sydsudan og USA,  
Viborg og Omegn, den 9. september

50 ÅR
KIM LAIGAARD CHRISTIANSEN, Cypern 56 
og Kroatien 2, Viborg og Omegn,  
den 16. juli

SUSANNE V. SVENDSEN, SFOR 3, 4, 9 og 15, 
Næstved og Omegn, den 24. juli 

BRIAN ETHELBERG, Cypern 55, 56 og 57, 
Kroatien 4, UNMEE 1, SFOR 7, KFOR 14, ISAF 
og UNTAG 2, Sydvestjylland, den 24. juli

FLEMMING KILDEBORG JAKOBSEN,  
Cypern 50 og 51 samt Kroatien 3 og 4,  
Trekantområdet, den 28. juli

LEIF NOWAK, Bosnien 2, Sydvestjylland, 
den 30. juli

HENRIK SØRENSEN, Kroatien 1 og ISAF 8, 
Bornholm, den 2. august

HARRY TOM COLMORN, Cypern 57 samt 
KFOR 1 og 2, Østjyderne, den 5. august

GERT LUNDSGAARD, Kroatien 1 og 2 samt 
IFOR 2, Kronjylland, den 8. august

FRANK DAVIDSEN, Cypern 57 og SFOR 5, 
Nordsjælland, den 16. august

JAN-ERIK REFSKÆR OLSEN, Kroatien 4, 
København, den 18. august

ROBERT JENSEN, Kroatien 1, København, 
den 18. august

KENNETH PORSGAARD, SFOR 5, 6 og 7, 
Nordsjælland, den 19. august

LARS OLE LARSEN, SFOR 16 og ISAF 15 
(OMLT 2), Sønderjylland, den 20. august

MICHAEL LUNDGAARD HOLM, Cypern 56, 
Tuzla 1 og ISAF 14 (OMLT 2), Limfjorden,  
den 22. august

OLE JAKOBSEN, Cypern 21 og 22 samt 
Kroatien 8, Midtjylland, den 25. august

JØRGEN KOUSTRUP RASMUSSEN, Cypern 
57 og Kuwait 6, Kronjylland,  
den 14. september   

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

CLAUS BENNETSEN, SFOR 4, KFOR 4 og 
ISAF 1, Limfjorden, den 25. august

Der har desværre været lidt ”tekniske 
vanskeligheder” med ”De runde dage” 
i denne udgave af Baretten, så jeg skal 
på forhånd beklage eventuelle fejl.

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

DK  -  2000  Frederiksberg
Dronning  Olgas  Vej 9,  st. 
CVR.   NR.:   89  69  70  18
WWW.ORDENSBAAND.DK
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Den 25. maj 2018 blev Danmark ramt af en ny 
EU-forordning, den såkaldte Databeskyttel-
sesforordning. Du har sikkert allerede mod-
taget en masse information fra firmaer, du 
er kunde hos, eller foreninger du er medlem 
af. Formålet med forordningen er at beskytte 
dine personoplysninger bedst muligt mod 
misbrug.

Danmarks Veteraner har udarbejdet en per-
sondatapolitik og et direktiv til lokalforenin-
gerne, der klarlægger, hvorledes vi vil leve op 
til forordningen. 

Du kan læse Danmarks Veteraners personda-
tapolitik samt direktiv til lokalforeningerne på 
vores hjemmeside danmarksveteraner.dk. 

Du kan læse om dine rettigheder i forhold til 
dine personlige oplysninger på www.datatilsy-
net.dk.

Vi er ikke helt færdige med implementeringen 
af disse tiltag, men bliver det hen over som-
meren og i løbet af efteråret.

FORBEDRET SIKKERHED
Danmarks Veteraner har udarbejdet nogle 
politikker, der internt anviser, hvem der må 
håndtere medlemmernes personoplysninger. 
Endvidere har vi opgraderet vores hjemmesi-
der til at køre med den såkaldte SSL krypte-
ring. At en hjemmeside er krypteret, betyder 
at den trafik, der sker mellem dig som medlem 

og foreningens webhotel, foregår på en kryp-
teret forbindelse, hvor ingen kan se, hvad der 
sendes, ligesom ingen kan se, hvilke dele af 
hjemmesiden du er inde på.

HVAD BETYDER DET FOR DIG?
Samtykke
For at kunne bruge dine persondata, skal 
vi have indhentet dit samtykke. Hvis du var 
meldt ind i foreningen før 25. maj 2018, skal 
du afgive dit samtykke til, at vi må bruge dine 
persondata, som du har givet foreningen i fm. 
din indmeldelse. I princippet må vi ikke sende 
dig vores medlemsblad, da vi ikke må bruge 
dine persondata. Vi vil dog i en overgangspe-
riode fortsætte med at sende dig bladet. På et 
senere tidspunkt er vi dog nødt til standse al 
korrespondance til medlemmer, der ikke har 
givet deres samtykke.

DU KAN GIVE DIT SAMTYKKE PÅ TO 
MÅDER:
•  Du kan gå ind på vores hjemmeside dan-

marksveteraner.dk/. På forsiden er der et 
felt, hvori der står ”GIV SAMTYKKE”.

•  Medlemmer uden adgang til en PC, tablet el-
ler smartphone skal klippe nedenstående for-
mular ud, udfylde den og sende den til Mads. 

Foreningen betaler ikke portoen, så måske var 
det nemmere, billigere og mere sikkert, hvis 
disse medlemmer fik et familiemedlem eller 
en god ven til at udfylde formularen på for-
eningens hjemmeside.

OVERSIGT OVER FX MEDALJETAGERE
Lister, hvorpå der fremgår navne på nuleven-
de medlemmer, vil fremover blive lagt på luk-
kede sider på vores hjemmeside. Det betyder, 
at hvis du vil se disse lister, så skal du have et 
brugernavn, her bruger vi dit medlemsnum-
mer og en adgangskode (password). Du får 
adgangskode ved at skrive til webmaster@
danmarksveteraner.dk. Du skal ved henven-
delse angive følgende:
• Medlemsnummer
• Fulde navn
• Adresse
Disse oplysninger er nødvendige for at kon-
trollere, om du er medlem, og dermed har ret 
til at se omtalte lister.

TILMELDING TIL AKTIVITETER
Danmarks Veteraner er nødt til at kunne bru-
ge personlige oplysninger i fm. registrering af 
tilmeldinger til aktiviteter. Ved tilmelding til 
aktivitet vil du blive anmodet om samtykke 
til at bruge dine personlige oplysninger. Op-
lysninger vil blive slettet efter aktivitetens 
gennemførelse. Intet samtykke betyder, at 
tilmelding ikke kan sendes.

AFSLUTNING
Vi er klar over, at det ikke bliver lettere at til-
melde sig aktiviteter mv., men vi er nødt til 
at følge de givne love, forordninger mv. Ind-
førelsen af forordningen har sat en frivillig 
hovedbestyrelse på arbejde. Vi håber på jeres 
forståelse.

Persondatapolitik ved Danmarks Veteraner
AF HENRIK TIEDE, WEBMASTER

Medlemsnummer: ___________________________________________________________________________
Navn: ________________________________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________________ Postnummer: ________________By: ________________
Email-adresse: ______________________________________________________________________________

Klip formularen ud og send den med post til: Kartoteksfører Mads Tonsgaard           Underskrift: ______________________________________________
Faarupparken 1, 7900 Nykøbing Mors

SAMTYKKE-ERKLÆRING
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BORNHOLM
MADS RASMUSSEN, Cypern 48 og 49, 
Kroatien 1, SFOR 3, UNOMIG 1999-
2000 og 2001-02, KFOR 2000-01 
samt UNMEE 2003-04

THERKEL HASTRUP THERKELSEN, 
Gaza 7

KØBENHAVN
GUNNER BUUSMAN, Gaza 4

MARIA FABRICIUS HAUSBØL, ISAF 
12/13 samt RSM  4 og 8, Afghanistan

MICHAEL BRANDRUP, Kroatien 7

HAUBARTH ABEL, Cypern 1

NÆSTVED OG OMEGN
MARTIN PETER HANSEN, Kroatien 4

MARTIN DEGNEBOLIG, IRAQ 3 og 6 
samt ISAF 5 og 12

LOLLAND-FALSTER & MØN
BRIAN VESTERGAARD SØRENSEN, 
Kroatien

JØRGEN HOLM MADSEN, Cypern 39

KIM HENRIKSEN, ISAF 7

TOMMY LARSEN 

TONNY PEDERSEN, Støttemedlem

KURT POULSEN, Kroatien 4 og 5

FYN
ARNE PETERSEN, Kroatien 3, IRAK 8 
og ISAF 12

ZANNE KATALIYA PIILIPSON , Støt-
temedlem

MARTIN Thomsen, UNMIK 2000

SYDVESTJYLLAND
HENRIK SØRENSEN, Cypern 16 og 45 
samt UNGCI 1

KAJ KNUDSEN, Cypern 53 samt 
UNGCI 1, 2 og 3

NIELS MØLLESKOV, Cypern 43, 44 og 
50, ISAF 2014 og RSM 2015 (begge 
ANAOA)

OLE KNUDSEN, Cypern 56, UNGCI 3 
og 4, UNIKOM 1995-96 og IFOR 1 

TREKANTOMRÅDET
LONE BECH, Støttemedlem

ØSTJYDERNE
FINN SONNICH ANDERSEN, Cypern 7

MIDTJYLLAND
CHRISTIAN GØTHCHE, SFOR 6, 7 og 8

VIBORG OG OMEGN
JESPER HELGESØ, Irak, Ex-Jugoslavi-
en, Somalia, Mozambique, Tanzania, 
Kosovo, Middelhavet/Persiske Golf, 
Indonesien, Sydsudan og USA

LARS VESTERGAARD, Bosnien, 
Kosovo, Irak, Libyen og Somalia

PALLE MADSEN, Cypern 57

NORDVEST
RENÉ LYBERTH - Kroatien 3

TROELS ANDERSEN LAGONI,  
ISAF 10 og 14 samt KFOR 34B

LIMFJORDEN
HENRIK BRODERSEN, SFOR 11 samt 
KFOR 9 og 10

MARTIN SPOLUM LAJER, MINUSMA 8

MARTIN TORØE-MØLLER,  
Kroatien 3 og 4

HANS JØRGEN BEHRNDTZ, Gaza 13

HENRIK LUND, UNIFIL 3

THY-MORS-SALLING
JAN ARNBJØRN, CYPERN 37

MATHIAS DAMGAARD MØRCH, 
UNMISS

NORDSJÆLLAND
KLAUS TAMS SØRENSEN, Cypern 57 
samt Kroatien 4, 5, 6 og 7

GERTH SLOTH BERTHELSEN,  
Kroatien 1 og SFOR 5

LARS FALK HANSEN, UNHRC/IRAQ, 
UNHRC/Ex-Jugoslavien, ECMM/Ex-
Joguslavien

RONNIE HALBERG, Santiago og 
Kroatien 7

PER ULRIK NELDAHL, Cypern 34

SØREN VESTER-FABRIN, Kroatien 2

LANDSFORENINGEN
BENT HANSEN, Cypern 13

NORDVESTSJÆLLAND
LAU JENSEN,UNMEE 1 og Iraq 3

RENÉ WONSBEK, Cypern 53 og 54 
samt Kuwait 1

BRIAN SCHUMANN, IFOR 2 og SFOR 7

FÆRØERNE
PETUR KLEIN, SFOR 8

JOHN ERIKSEN, IFOR 1

HELENA AV REYNI, ISAF 11

JOHNNY LASSABERG, UNIKOM 3 og 4

KVINDELIGE VETERANER
ANIKA TRONIER-RASMUSSEN, ISAF 1

METTE MADSEN, KFOR 8 (G)

CHRISTINA HVIID MAILUND, NTM-A  
JAN-AUG 2014

RICKIE ROBERT, KFOR 18 og  
STN 2012-13

GITTE LODAL HOLMBJERG,  
Kroatien 4 og Iraq 5

DITTE NONNO-NIELSEN, ISAF 2,  
IRAK 4 samt KFOR 6, 8 og 9

KAREN MARIE BRØGGER,  
Kroatien 5, SFOR 6, 14 og 15  
samt KFOR 1 og IRAK 8

VIBEKE HOLMFRED, Støttemedlem

CHRISTINA JO LARSEN, ISAF 6

VELKOMMEN TIL 59  
NYE MEDLEMMER

VI MINDES
HERMANN STRAUSS, 
København, Gaza 10  

CARL CHR. LAURSEN, 
Midtjylland, Gaza 2 og 3  

Æret være deres minde

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

eller ring 40 35 13 33

FN-Museet 
Souvenir & varesalg

Pin FN-mærke
SVEND AAGE CHRISTENSEN, 
København, Gaza 4

JAN LYTKEN PETERSEN, 
Sydvestjylland, Cypern 55 

Fest - og paradeklar
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Lokalforeningerne
 

Stiftet 9/9 1969

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

Fyn

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 15. august kl. 19.00 har vi klubaften med 
indvielse af vores nye fane og derefter grill – 
hvis der er nok tilmeldte. Tilmelding til grill 
på 4083 7365 eller joergen.emdal.larsen@nal-
net.dk senest den 11. august.

Den 5. september fejrer vi Flagdagen. Se 
hjemmesiden eller kontakt Jørgen på 4083 
7365. Der udsendes indbydelser fra jeres 
hjemkommune.

Den 19. september gennemfører vi årets ud-
flugt til Oksbøl, hvor der spises frokost. Der-
efter besøger vi Tirpitz museet, og der spises 
aftensmad på hjemvejen. Se hjemmesiden 
eller kontakt Preben Birk på 2961 5705. Tilmel-
ding senest den 3. september.

Den 14. oktober har vi FN-March. Se hjemme-
siden eller kontakt Jørgen på 4083 7365.

Den 24. oktober fejres FN-dagen, der samti-
dig er klubaktiviteten i oktober. Se nærmere i 
næste nummer.

Jørgen E. Larsen

samfundet og gav lidt skulderklap til delta-
gerne. 

Den 25.- 26. maj var der Soldat- og Veteranfe-
stival for 3. gang på Bornholm. Danmarks Ve-
teraner, Bornholm, deltog med sine fem faner 
ved kranselægning ved de to mindesten på 
Almegårds Kaserne samt ved paraden på St. 
Torv i Rønne. Efter eget ønske deltog vi ikke i 
planlægningen, og vi skal derfor ikke gøre os 
til dommer over festivalen – men stilfærdigt 
påpege, at der er plads til forbedring. 

Vi er nu så langt fremme med hjemmesiden, 
at vi snart kan melde ud, at den er åben for 
almen beskuelse – dog skal vi lige havde Fol-
kemødet overstået.

På Folkemødet var det muligt at møde repræ-
sentanter fra Danmarks Veteraner, Bornholm, 
der sammen med Vagn Risager igen i år talte 
Veteranstøttens sag. Der var også besøg af 
Kvindelige Veteraner, der var paneldeltagere i 
Folkemødet over emnet ”Kvinder i krig”.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi holder nu sommerferie frem til tirsdag den 
7. august, hvor vi starter med en kammerat-
skabsaften.

Vi holder den traditionsrige sommerfest lør-
dag den 25. august. Nærmere tilgår.  

Barettens læsere ønskes en god sommer.

Med Veteranhilsen.
Helge Hansen, formand

Stiftet 3/10 1969

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

Bornholm

SIDEN SIDST
I skrivende stund lever øen helt op til det 
kendte navn Solskinsøen. Af gennemførte 
aktiviteter har vi den 5. maj sammen med De 
Bornholmske Forsvarsbrødre deltaget med 
fane ved kranselægning i Almindingen ved 
Davidstatuen.

Den 29. maj var vi med på Kastellet til Peacekee-
pers Dag med fane og to medaljemodtagere. 
Leif Kristoffersen modtog 50 års mindemedalje 
for tjeneste på Cypern, og Jens Voigl fik tildelt 
den nye mindemedalje (”små missioner”) for 
sin tjeneste som UN Guard i Irak. 

I maj viste TV2 Bornholm tre optagelser med 
seks af vore medlemmer om deres tjeneste 
som udsendt. Per Jackobsen og Finn Thisen 
(Congo), Erik Qvist og Poul Berlin (Gaza) samt 
Vagn Sørensen og Helge Hansen (Cypern). Tre 
gode udsendelser, der blev bemærket i lokal-

Kranselægning på Almegårds Kaserne. Bornholm.
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august med kammeratligt samvær, hvor alle 
veteraner er velkomne.

Det følges op med et grill-arrangement tors-
dag den 23. august kl. 18.00 for medlemmer 
med ledsagere. Prisen for arrangementet er 
125 kr. pr. deltager for mad og en øl/vand/
vin med mulighed for supplering til de sæd-
vanlige fornuftige priser. Nærmere herom 
på hjemmesiden og ved udsendelse af mail. 
Sidste frist for tilmelding er søndag den 20. 
august via hjemmesiden eller til formanden.

På Flagdagen onsdag den 5. september støt-
ter vi igen op om Landsforeningens aktivite-
ter på Kastellet. Vi skal derfor bruge en række 
friske medlemmer, der kan være med til at 
give de deltagende veteraner en god ople-
velse. Nærmere herom på vores hjemmeside 
og ved mail.

Carsten Cederbye,
formand

 Stiftet 4/10 1971

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

Limfjorden

SIDEN SIDST
Søndag 27. maj var vi på heldags sejltur på 
Limfjorden. Vejret viste sig ikke fra sin bedste 
side, men sådan en ”bette” vind og lidt regn 
kunne ikke slå os ud. En rigtig hyggelig tur, 
hvor vi blandt andet indtog frokosten i Gjøl 
Havn. 

Fisher fra Randers Tandhjulsfabrik. Han laver 
ellers ikke rundvisninger mere, så dette er et 
unikt tilbud. Det starter kl. 14.00, så vi kan se 
virksomheden i arbejde. Vi skal have tilmel-
ding. Se mere på hjemmesiden.

Vi kan til efteråret invitere på en bustur til 
Tirpitz Museet i Blåvand. Datoen er fastsat til 
den 26. august, som er en søndag. Også her 
opdateres hjemmesiden.

Til efteråret har vi andre spændende personer 
på gæstelisten, Havnedirektør John Morgen, 
tidligere borgmester og politimand Henning 
Jensen Nyhuus og mange flere. Vi kommer 
ikke til at kede os.

Forhåbentlig også en lørdag eftermiddag på 
Rindsholm Kro, hvor vi starter med at se Min-
delunden med orientering af kromand Frode 
Hansen, som også vil fortælle om sit eget 
spændende liv, ikke mindst som australsk 
kommandosoldat.

Mere bliver det ikke til denne gang. Alle da-
toer frem til næste generalforsamling er på 
hjemmesiden, kun mangler ved nogle af mø-
derne et emne.

Med Veteranhilsen.Knud Spangsø, formand

Stiftet 21/5 1969

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

København

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi starter efter sommerferien torsdag den 9. 

Stiftet 1/11 1988

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

Kronjylland

SIDEN SIDST 
Den 11. april besøgte vi Hedeselskabets domi-
cil i Viborg. Vi var 15 fra Kronjylland, men vi fik 
selskab af 6 mand fra Viborg og 1 fra Midtjyl-
land. Vi fik først en rundvisning på selskabets 
museum og en virkelig god orientering af én 
af pigerne fra administrationen. Hun vidste 
virkelig noget om historien. Til slut fortalte 
koncerndirektør Lars Johansson om Hedesel-
skabets nuværende opbygning.

Den 4. maj var vi repræsenteret med Fanen i 
Mindelunden i Hvidsten. Her sætter Hjemme-
værnet hvert år fakler på gravpladsen for de 
8 medlemmer af Hvidstengruppen, som blev 
henrettet af tyskerne den 29. juni 1944.

Den 29. maj på Peacekeepers Dag var vor fane 
repræsenteret i faneborgen ved mindestenen 
i Holstebro. Herefter fik vi et interessant fore-
drag om Beredskabsstyrelsen som udsendt 
enhed.

Vi er netop vendt hjem fra året sommerstæv-
ne i Fredericia. Som sædvanligt et vellykket 
arrangement med ca. 80 deltagere, heraf 9 
fra Kronjylland.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Første medlemsmøde er den 12. september. 
Det bliver et virksomhedsbesøg, da det er 
lykkedes at få en aftale med direktør Søren 
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Tak for en god fortælling. Kronjylland.Lars Johansson fortæller. Kronjylland.Peacekeepers Dag i Holstebro. Kronjylland.



Søndag 10. juni havde vi en stand ved Airshow 
2018 på Flyvestation Aalborg. En hyggelig 
dag, hvor vi fik talt med en del. Mange ville 
gerne vide, hvad Danmarks Veteraner var for 
en forening, og de spurgte også ind til, hvad 
Veteran støtten var. 

Bemærk at der ikke er nogle arrangementer i 
juli måned, hvor vi holder sommerferie. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Torsdag den 28. juni er der Veterancafé Nord 
i tidsrummet kl. 17-20 på KFUM Soldaterhjem i 
Hvorup, Nørresundby. 

Mandag den 6. august kl. 18 - 21 besøger vi 
Yxengaard i Tornby Klitplantage, Rævskærvej, 
Hirtshals. Tilmeldingsfrist den 22. juli. Læs 
mere under Aktiviteter på hjemmesiden. Pri-
sen er 80 kr. for grillmad, inkl. 1 øl eller vand.
Yxengaard er et pilotprojekt med det formål 
at skabe en øget natur- og kulturforståelse 
gennem praktiske aktivteter og socialt sam-
vær ude i naturen. Læs mere om dem på deres 
hjemmeside http://www.yxengaard.dk

Fredag den 31. august – søndag den 2. sep-
tember er der Eurotræf i Norge. Nærmere til-
går på hjemmesiden. Se annoncen på side 47.

Tirsdag den 4. september er der Drop In aften 
kl. 19 - 22 i Fællesstuen i Bygning 29. 

Onsdag 12. september afholdes Torden-
skioldsløbet på Flådestation Frederikshavn kl. 
17-23, hvor et evt. overskud går til Danmarks 
Veteraner, Limfjorden. Pengene vil gå til ve-
teranarbejdet i det nordjyske område. Læs 
mere på vores hjemmeside om løbet under 

”Diverse”. Der er også link til tilmeldingsside. 
Husk at invitere familie og venner til dette ar-
rangement.

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

Med Veteranhilsen.
Brian S. Laursen.

Stiftet 24/10 1983

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

Lolland-Falster & Møn

SIDEN SIDST
Foreningen deltog i Valdemarsdag i Nysted, 
hvor mange mennesker var mødt op. Der var 
æreskompagni og musikkorps. Vi startede på 
kirkegården ved monumentet for faldne fra 
1864, hvor der blev lagt krans og blomster. 
Emeritus Bjørn Ohl holdt en tale, hvor han 
fortalte om Ålholm Slot, der blev indrettet til 
lazaret for sårede, der blev sejlet dertil fra 
Sønderjylland. 

Derefter gik vi til Flyvermonumentet på hav-
nen, hvor de faldne fra 1940 til 45 blev mindet, 
og der blev afsluttet med kaffe og lagkage for 
alle deltagere.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi starter efter sommerferien i Tingsted den 

11. august. Vi tager forskud på Danmarks Vete-
raners 50-års jubilæum med et Åbent-Hus, der 
kommer til at indeholde Grill-buffet, gammel-
dags tivoli (boder) og flere militære veteran-
køretøjer. Har du en gammel bil eller MC – så 
tag den med. Vil du spise med, skal du købe en 
spisebillet forlods. Den koster 75 kr. pr. person 
og betales via MobilePay 21 32 88 37 (Henrik 
Schjelde) – husk at opgive navn og antal per-
soner. Er du måske ikke så moderne, kan du 
bare ringe til Henrik. Det er Benny, som står 
for grillen – det borger for kvalitet!

Det kan blive alletiders dag, så tag bare dine 
venner og naboer med. Festen starter om for-
middagen, og grill-menuen er klar fra kl. 12.00. 
Det bliver ren hygge, spil, gamle køretøjer og 
en god familiedag. Har du en god idé, eller 
en skør tanke, så kom med den inden arran-
gementet. Sammen kan vi lave en kanon og 
hyggelig dag!

Den 5. september fejres Flagdagen igen i år 
i Nakskov. Kl. 18.00 mødes vi med faner på 
Gåsetorvet, og derfra går vi til Veteranstenen. 
Her er taler, sang og musikalsk underholning 
ved Brandvæsenets Musikkorps. Senere går 
fanekommandoen med tamburer i spidsen til 
Sct. Nikolaj Kirke, hvor der er tale og musice-
ring. Der sluttes af med reception for Vetera-
ner og ledsagere.

Den 6. september kommer Kim Wilsborg 
Sørensen og fortæller om sit utroligt spæn-
dende liv, der går lige fra at være UN Guard i 
Irak, over tjenesten i Rigspolitiets særlige af-
deling for økonomisk kriminalitet, til at være 
livvagt for Kongehuset. Han er en usædvanlig 
person og en god fortæller. Det koster 30 kr. 
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Næstformand og Formand (set fra venstre) til Airshow 
2018 på Flyvestation Aalborg. Limfjorden.

Sejltur på Limfjorden. Limfjorden.Frokost på Gjøl Havn. Limfjorden.



den aften, men så er der også kaffe og kage 
med i prisen. Også her må du gerne tage dine 
venner og naboer med. Sted: Tingsted gamle 
Skole.

Lørdag den 8. september tager Veterancafé-
en Guldborgsund til Rindsholm Kro og Minde-
park. Bussen afgår fra Cementen, Nykøbing F 
kl. 07.00, og vi kører over Storebælt til kroen, 
hvor der bliver et ophold på tre timer. Der er 
mulighed for at spise og se Mindeparken. Der 
er æggekage på menuen, der koster 88 kr., og 
det er uden drikkevarer. Man betaler selv for 
maden og drikkevarer. Der serveres ikke an-
det denne dag. Krofatter Frode vil fortælle om 
stedet, og vi lægger en blomst. Vi påregner at 
være hjemme ca. 20.00.

Turen er gratis, da vi har fået et tilskud fra 
Veterancentret til bussen, og resten betaler 
caféen. Tilmelding til Ib Myren Jensen på 40 
41 76 72, mail: myren@jensen.mail.dk

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

KLUBAFTEN HVER ANDEN UGE
Klubaftenerne er fortsat torsdage i lige uger 
i Tingsted. Første møde efter sommerferien er 
den 23. august.

Per Amnitzbøl Rasmussen, 
Hans Pihl og Ib ”Myren” Jensen

Stiftet 26/3 1969

Formand: Palle Stausholm (kons.)
Pilegårdsvej 219 | 8361 Hasselager | Tlf. 40 32 29 31
midtjylland@danmarksveteraner.dk
midtjylland.danmarksveteraner.dk

Midtjylland

SIDEN SIDST
Den 17. marts tog en flok forventningsfulde 
og optimistiske veteraner til Odense for at 
deltage i Veteranstøttens åbne mesterskab i 
bowling. Det blev en sand fest, da Midtjylland 
vandt alle rækker. Resultaterne fremgår af Ba-
retten 3, side 35.

Den 21. april bowlede vi i Odder Bowlingcenter. 
Der var 14 deltagere, der havde nogle hyg-
gelige timer. Efter en times bowling fik vi en 
dejlig middag, og vi sluttede af med kaffe og 
en masse hyggesnak.

RESULTATER:
Damer: 
Nr. 1 Ilse Bæk, 295 kegler, nr. 2 Inga Hansen, 241 
og nr. 3 Ellen Clausen, 181.   
Herrer: 
Nr. 1 Vagn Thomsen, 363 kegler, nr. 2 Verner 
Hansen, 333 og nr. 3 Hugo Bæk, 325.

Den 4. maj deltog vi i faneborgen på Skæring 
Hede ved mindehøjtideligheden for Danmarks 
Befrielse. Generallæge Sten Hulgaard, FSU, 
holdt en bevægende  tale.

Den 9. maj deltog vi i fejringen af Søværnets 
Dag i Ebeltoft.

På et møde den 23. maj modtog bestyrelsen 
beklageligvis meddelelsen om, at Per Ole 

Overgaard stoppede som formand med øje-
blikkelig virkning af familiemæssige årsager. 
En enig bestyrelse pegede på 1. suppleanten 
Palle Stausholm, som konstitueres som for-
mand indtil førstkommende generalforsam-
ling, hvor der skal vælges en ny formand.

Den 26. maj deltog vi med fanen i København 
ved fejringen af Kronprinsens 50 års fødsels-
dag, og den 29. maj deltog vi med fanen ved 
Peacekeepers Dag på Kastellet i København. 
Næstformand Niels Ole Piil fik overrakt 50 års 
mindemedalje for Cypern.

Den 30. maj var der sommerafslutning for 
bowlingspillerne. Vi bowlede og sluttede med 
en meget fin buffet. De 18 deltagere havde en 
rigtig hyggelig aften. 

RESULTATER: 
Damer: 
Nr. 1 Bodil Hesselbjerg, 286 kegler (flot gave), 
nr. 2 Anne Thuesen, 263 kegler (2 fl. vin) og nr. 
3 Ilse Bæk, 252 kegler (1 fl. vin). 
Herrer: 
Nr. 1 Hugo Bæk, 339 kegler (flot gave), nr. 2 
Verner Hansen, 316 kegler (2 fl. vin) og nr. 3 
Vagn Thomsen, 311 kegler (1 fl. vin).

På Valdemarsdag deltog vi i faneoptog til Vor 
Frue Kirke og derefter til Aarhus Rådhus til 
uddeling af nye faner.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Mandag den 25. juni er der Dronningemodta-
gelse ved Honnørkajen i Aarhus Havn.

Onsdag den 22. august har vi udflugt til Tir-
pitz-museet ved Blåvandshuk. Afgang Grim-

Søværnets Dag i Ebeltoft. Midtjylland.
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højvej 1 kl. 09.00. Tilmelding senest 6. august 
til Jørgen Damsgaard, 20293117, damsga-
ard1945@hotmail.com eller Palle Stausholm, 
40322931, palle.stausholm@gmail.com Der kan 
evt. arrangeres opsamling i Silkeborg.

Onsdag den 5. september. Flagdag for Dan-
marks udsendte. Der afholdes arrangementer 
i flere kommuner i vores område.

Onsdag den 5. september. Den nye sæson 
med 15 meter riffelskydning starter i Lyseng 
(er man forhindret, kan man deltage torsdag 
den 6. september).

Søndag den 23. september. Soldaterfor-
eningsskydning ved Ebeltoft Marineforening. 
Mødetid: kl. 08.30.

Lørdag den 29. september. Den nye bowling 
sæson starter i Hammel Bowlingcenter.

Nærmere oplysninger om de enkelte arran-
gementer vil fremgå af vores hjemmeside 
midtjylland.danmarksveteraner.dk eller vores 
Facebook side: Danmarks Veteraner – Midtjyl-
land. Så vidt muligt vil der blive lagt billeder 
fra de enkelte arrangementer på hjemme-
siden. Der kan evt. også sendes en mail til 
midtjylland@danmarksveteraner.dk, eller hvis 
alt andet svigter, ring til formanden på 40 32 
29 31.
 
Med veteranhilsen 
Palle Stausholm

  

Stiftet 24/10 1981

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

Midtsjælland

SIDEN SIDST
Ved Natos fødselsdag den 4. april deltog vi 
med 5 veteraner på Kastellet. En lille højti-
delig begivenhed, der blev afsluttet med en 
reception i Bunkeren.

Ved Repræsentantskabsmødet i Karup deltog 
Niels Bannergaard, Hans Chr. Foght og Flem-
ming Jepsen. Mødet var godt og sagligt. 
 
På mødet i april gav Thomas Buus, der er 
veteran fra Bosnien, en orientering om hans 
arbejde med at få etableret en Veteran Café 
i Køge Kommune. Arbejdet er langt fremme, 
og der var stiftende generalforsamling den 16. 
maj, hvor Niels Bannergaard ledede mødet. 

Formand Niels Bannergaard havde den glæde 
at tildele Ivan Jensen 25-års medaljen. Til-
lykke Ivan. 

Den 4. maj deltog vi i højtideligheden i Køge til 
minde om Danmarks Befrielse.

I anledning af HKH Kronprins Frederiks 50 års 
fødselsdag, den 26. maj deltog fanekomman-
doet (Flemming og Kjeld) sammen med Lands-
fane Øst, 7 andre lokalfaner fra Danmarks Ve-
teraner og ca. 80 faner fra andre militær- og 
veteranforeninger i en faneborg, der tog op-
stilling på Kongens Nytorv i forbindelse med 
Kronprinsparrets karettur.

MINDEORD
Vi har mistet vores mangeårige medlem, 
Carl Christian Brix Laursen, Hinnerup, 

eller ”Calle”, som han blev kaldt af 
mange. Født 14. december 1936. Carl sov 
stille ind  23. april, 81 år gammel. Carl var 
udsendt til Gaza på hold 2 og 3. Han blev 

medlem af ”De Blå Baretter” i 1982 og 
var i en længere periode lokalforening-
ens kasserer. Carls store interesse var 

skydning, både med riffel og pistol. Han 
var også medlem af Skytteforeningen 

DSB/ASF samt Jernbaneforbundets Skyt-
teforening og deltog gennem mange år i 
både danske og nordiske mesterskaber.

Æret være hans minde

MINDEORD
Vi har mistet vores medlem, Bruno 

Laursen, Aarhus N. Født 31. maj 1944. 
Død juni 2018, 74 år gammel. Bruno var 
udsendt til Gaza på hold 17 og 18. Han 

var tidligere i en årrække medlem af ”De 
Blå Baretter”, havde holdt en pause og 

var netop blevet genindmeldt i 
februar 2018.

Æret være hans minde
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Peacekeepers Dag på Kastellet blev afviklet på 
en meget flot solskinsdag. Fanekommandoet 
bestod af Flemming Jepsen, Hans Chr. Foght, 
Kjeld O. Jensen og Leif B. Petersen. Gunner 
Bergstrøm og Tommy Andersen modtog Cy-
pern 50 års mindemedalje, og Niels Banner-
gaard modtog Balkan 25 års mindemedalje. 
Det hele sluttede med en hyggelig reception 
med flere gode cypriotiske retter. Hans og 
Kjeld assisterede de andre fanebærere, når 
de havde brug for en pause. Godt gået gutter.

Valdemarsdagen blev fejret med en flagguds-
tjeneste i Skt. Nikolaj Kirke, hvor der deltog 
17 faner fra forskellige foreninger. Komtesse 
Josefine af Rosenborg overrakte 3 nye for-
eningsfaner. Efter gudstjenesten var der 
flagmarch med musik til Køge Torv. Det hele 
sluttede med en lille reception og korsang på 
Køge Rådhus.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 30. august, torsdag den 27. sep-
tember og torsdag den 25. oktober er der 
medlemsaften.

Onsdag den 3. oktober og onsdag den 7. no-
vember: Skydning i Ejby Hallen.

Torsdag den 29. november holdes årets sid-
ste mødeaften med familien.

I ønskes alle en god sommer.
Flemming Jepsen

Stiftet 14/8 1989

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

Nordsjælland

FORMANDEN HAR ORDET
Så blev det endnu engang Sankt Hans, og vi 
fejrer sommeren med duften af hyldeblomst, 
nye kartofler og jordbær med fløde, danske 
sange, taler og Sankt Hans Bål.

Første halvdel af året er afsluttet, og vi kan 

Den 14. august - Danmarks Veteraner Nord-
sjælland har fødselsdag, og vi mødes kl. 18.00 
i Jægersprislejren, hvor vi spiller petanque, 
drikker rød- og hvidvin og spiser pizza. Kom 
og deltag i fødselsdagen og få en glad og for-
nøjelig aften.

Den 16. august kl. 13.45 bowler vi igen i Fre-
derikssund Center Bowl, som vi altid gør den 
tredje torsdag i måneden. Vi ser frem til også 
at se dig, for vi har det fornøjeligt og vil gerne 
dele det med dig. Pris for 1 time, incl. sko er 
50 kr. Af hensyn til banebestilling skal du til-
melde dig senest kl. 16.00 dagen før hos Ole 
Boye på 30 13 67 00 eller på hjemmesiden.

Den 5. september fejres Flagdagen i forskel-
lige kommuner i det Nordsjællandske område. 
Har du et veterankort, vil du sandsynligvis 
modtage en invitation fra din kommune i din 
E-boks til at deltage i kommunens flagdag. 

Jægersprislejren ligger i Frederikssund Kom-
mune, hvorfor vi deltager med foreningens 
fane i kommunens markering af Flagdagen. 
Arrangementet forventes at være nogenlunde 
som sidste år, hvilket bl.a. betyder flaghejs-
ning kl. 08.00.

Den 15. september kl. 18.00 afholder vi det 
årlige “bengnavergilde” med masser af kød-
fulde gnaveben, brasede og hvide kartofler 
og passende mængder af brun sauce. Efter 
maden er der kaffe, småkager og chokolade. 
Til maden kan købes vin, øl og sodavand til 
vore populære priser. Prisen er 125 kr. pr. per-
son, børn under 12 år halv pris. Tilmelding via 
hjemmesiden.

Den 17. september kl. 19.30 starter skydnin-
gen i Sigerslevøster Forsamlingshus – kom og 
deltag! 

I perioden 24. juni - 8. august holder vi som-
merferie. 

Med veteranhilsen. 
Tommy Harder, lokalredaktør

holde en velfortjent sommerferie. Vi fik åb-
net Veterancafé Nordsjælland/Halsnæs, der 
holder til i Frivilligcenteret i Frederiksværks 
midte. Også i Gribskov Kommune var der 
veteraner, som tog initiativ og fik åbnet ”Ve-
terancafé Kongernes Nordsjælland/Gribskov”, 
som p.t. holder til i Marineforening Gillelejes 
lokaler. I Egedal Kommune er man i fuld gang 
og har oprettet en veterancafé, der holder til 
i kommunens kulturhus. Sluttelig åbnes en 
veterancafé i Hillerød med indvielse den 5. 
september på Flagdagen.

Endnu engang var det glædeligt at møde gam-
le og nye veteraner på Peacekeepers Dag den 
29. maj på Kastellet. 70 års dagen for den før-
ste FN-mission i Jerusalem i 1948 blev fejret 
med deltagelse af Folketingens formand, Pia 
Kjærsgaard, og forsvarsminister, Klaus Hjort 
Frederiksen, der begge takkede alle de danske 
FN-soldater og veteraner, der har deltaget i 
utallige FN-missioner. Peacekeepers Dag 2018 
vil også blive husket som én af de varmeste 
dage nogensinde til parade på Kastellet.

Danmarks Veteraner Nordsjællands Bestyrel-
se ønsker alle en glad og solrig sommer!

SIDEN SIDST
Vi deltog i Frederikssund Marineforenings 100 
år jubilæum den 5. maj - sædvanligt hyggeligt 
samvær med marineforeningens medlemmer 
og gæster.

Vi har haft flere veteranaftener, hvor vi sam-
les omkring bordet med hyggelige historier, 
kaffe og en pot øl. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 6. - 9. juli - husk evt. DANCON Træf. Se 
hjemmesiden: dancontraef.dk/index.html

Den 13. - 15. juli - Svenskernes ”Vi som skal 
til FN-träffen” – i Halmstad og træffets 25 års 
jubilæum. 

Den 9. august har vi bestyrelsesmøde i Jæ-
gersprislejren kl. 19.30.
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Stiftet 24/10 1985

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

Nordvest

SIDEN SIDST
Vi havde en rigtig god Peacekeepers Dag i Hol-
stebro med 54 fremmødte, 14 faner og solskin. 
Chefsergent Jørgen Hygum Valsted fortalte 
meget medrivende om Ebola bekæmpelsen i 
Sierra Leone og Beredskabsstyrelsens mange 
andre gøremål.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Veteran-Cafeen inviterer veteraner og pårø-
rende i Nordvestjylland på en oplevelsestur til 
Tirpitzmuseet lørdag den 4. august med føl-
gende program: Afgang fra Gartnerivej 3 i Hol-
stebro kl. 08.00. På udturen, hvor der serveres 
et rundstykke og kaffe/te, kører vi over Skjern 
Enge. Ankomst Tirpitz kl. 10.00. Når vi er an-
kommet, går man selv rundt i oplevelserne. Kl. 
12.30 samles vi i restauranten til fælles frokost.

Afgang fra museet kl. 15.00. På hjemturen kø-
rer vi forbi Oksbøl-lejren og lægger en buket 
ved mindestenen. Vi lægger også vejen forbi 
Filsø og ser på fuglelivet. Forventet hjem-
komst kl. 18.00.

Tilmelding senest den 22. juli til Klaus War-
ming på 6160 9617 eller kwarming@youmail.
dk. Pris: 100 kr., også for ledsager, som beta-
les ved tilmeldingen.  Du kan betale i Caféen 
eller ved overførsel til kontonummer 5348 
0358209. Husk navn, eller Mobile Pay til 6160 
9617. I kommentarfeltet skrives Tirpitz. Jeg vil 
også gerne be’ om dit veterankortnummer.

Prisen inkluderer bustransport, rundstykke og 
kaffe/te, entré til Tirpitz og en let frokost.

Husk X i kalenderen den 5. september, hvor vi 
fejrer Flagdagen for Danmarks udsendte.

Med venlig hilsen.Klaus Warming

Stiftet 24/10 2013

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

Nordvestsjælland

SIDEN SIDST
Vi har afholdt møder med hhv. Odsherreds og 
Kalundborgs borgmestre, og begge møder var 
gode med interesserede borgmestre. Spørgs-
målet om en veterankoordinator for de tre 
kommuner hænger stadig i luften.

Ved Repræsentatskabsmødet modtog vi for 
3. gang skydepokalen, og nu afventer vi svar 
fra Landsformanden om, hvorvidt pokalen 
skal genudsættes, eller om en ny pokal skal 
udsættes. Der medfulgte et lille bæger til de 
fem skytter fra det vindende hold: Carsten 
Nielsen, Steen Rasmussen, Edgar Thor, Leif 
Tune og Mogens Pagh.

Vores fane deltog selvfølgelig ved HKH Kron-
prins Frederiks 50 års fødselsdag. Kurt Jensen 
og Uffe Klixbüll Sørensen deltog.

På Peacekeepers Dag på Kastellet den 29. maj 
modtog Bodil Jønsson (bronze) og formanden 
(sølv) Danmarks Veteraners fortjenstmedalje, 
Nils Ulrik Bagge modtog den nye medalje for 

små missioner, og Paw Kurtzweil modtog 25 
års medaljen for Balkan. Det var et flot arran-
gement, men ustyrlig varmt.

Lokalforeningen har søgt og fået bevilget 
10.000 kr. til en tur til Stevnsfortet, 10.000 kr. 
til et 5. september-arrangement, og veteran-
caféen har modtaget 10.000 kr. til en tur til 
Egholm- museet. Der er søgt om 25.000 kr. til 
nye borde og stole hos ”Fonden for Sjælland-
ske Medier”. Svar forventes ultimo juni.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den planlagte grilldag i Veteranengen den 11. 
august er aflyst og erstattet af turen til Eg-
holm-museet den 16. august. Nærmere følger.

Den 5. september er der formentlig arran-
gementer i alle tre kommuner, og formanden 
deltager i år i Nykøbing Sj. med fanen.

Septembers medlemsmøde er den 11. septem-
ber på kasernen, efterårets første skydning 
onsdag den 12. september, og Kortklubben 
starter torsdag den 13. september.

Nils Ulrik og formanden deltager i Formands-
møde på Gniben den 14. og 15. september.

På bestyrelsens vegne, Mogens Pagh.

Stiftet 13/12 1972

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

Næstved & Omegn

SIDEN SIDST
Den 17. maj blev lokalforeningen udvidet med 

Kronprinsens fødselsdag. Nordvestsjælland. Odsherreds borgmester. Nordvestsjælland. Guldmedalje til Jan Koziol. Næstved og Omegn.
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medlemmer. Jeg vil rette en stor tak til alle, 
som stillede sig til rådighed, og dermed skulle 
meget tidligt op for at nå frem.

Den 1. juni deltog vi i Kulturnat i Vordingborg, en 
dejlig sommerdag med mange besøgende i ga-
derne. Vi var tilstede med udstilling og 3 mand.

Den 3. juni var der Fugleskydning med 18 skyt-
ter. Til frokost nåede vi op på i alt 22 deltage-
re. Det var en forrygende dag i det gode vejr. 
Årets fuglekonge blev Thomas Furustubbe, 
som deltog for første gang. Hjertelig tillykke 
med titlen og tak til alle fremmødte.

Den 10. juni deltog vi i årsdag hos Kvindelige 
Veteraner på Hærens Officersskole. En rigtig 
god dag for dem, der deltog. Vi ønsker god 
vind fremover.

Nu er det så tid til en velfortjent pause, inden 
vi tager fat igen efter sommerferien.

KOMMENDE ARRANGEMENTER.
Den 4. august kl. 18.00 holder vi Grill-party på 
Marvede gamle Skole. Lækker grillstegt okse-
kød serveret direkte fra grill, stegt med omhu 
af slagteren. Derudover buffet med: Kartoffel-
salat, salatbuffet, pastasalat og flutes samt en 
dessert. Efter spisningen er der mulighed for 
en svingom, hvor musikken leveres af Johnny 
Svensson. Omkring midnat lidt natmad. Prisen 
for alt dette, inkl. velkomstdrink, er kun 275 kr. 
pr. person. Overnatning er mulig i foreningens 
lokaler. Telt og campingvogn må gerne med-
bringes og opstilles. Af hensyn til indkøb er 
der tilmelding senest den 24. juli på forenin-
gens hjemmeside http://www.fns-naestved.dk 
eller på 22 91 49 49.

Den 19. august deltager vi ved Veterancykel-
løbet Projekt Hero på kasernen i Slagelse kl. 
17.30 (Flagkommando).

Den 25. august er der Åbent Hus på Flådesta-
tion Korsør fra 09.00 – 16.00.

Den 1. september afholdes Foreningernes 
Dag i Rådmandshaven i Næstved fra kl. 10.00 
– 15.00.

Den 2. september afholdes Foreningernes 
Dag i Haslev (Faxe Kommune). 

Den 4. september er der Memorial Run med 
start på kasernen i Slagelse kl. 16.00, derefter 
på Grønnegades Kaserne i Næstved ca. 19.30 
– 21.00.

Den 5. september er der Flagdag. Tilmelding 
via hjemmesiden www.fns-naestved.dk. Husk 
at foreningsaftenen den 5. september er af-
lyst grundet Flagdag for Danmarks Udsendte.

14. – 15. september Formandsmøde.

Den 15. september holdes Åbent Hus ved Gar-
dehusarregimentet i Slagelse.

Den 16. september afholder Sydsjællandske 
Soldaterforeninger pokalskydning på Tok-
sværd Skydebaner. Tilmelding via hjemmesi-
den www.fns-naestved.dk eller på 4079 2895.

Den 18. september lægger vi blomster ved 
mindepladerne på Vordingborg Kaserne. 

Vi håber, at alle er friske og udhvilede efter en 
velfortjent ferie. Som det ses, er der rigeligt 
at tage fat på, og vi håber at se jer til nogle af 
arrangementerne. Hvis man vil give en hånd 
med, er man meget velkommen.

Formanden

7 medlemmer, da Veteranerne på Stevns be-
sluttede, at de ville overføres til Næstved & 
Omegn. Vi byder klubben velkommen og ser 
frem til et konstruktivt samarbejde.

Den 20.- 21. april var der møde i Karup, og her 
blev kassereren, Jan Koziol, lidt overrasket, da 
han blev kaldt frem af Landsformand en. Her 
fik Jan tildelt Danmarks Veteraners Fortjenst-
medalje i Guld for hans store arbejde som kas-
serer i 25 år. Det var vel fortjent. Tillykke Jan.

Samtidig fik lokalforeningsformanden over-
rakt pokalen for størst medlemsfremgang i 
2017.

Jeg vil gerne komme med en undskyldning 
til Landssekretæren, Bo Leimand, som fredag 
aften kom i kløerne på et par repræsentanter 
fra Næstved & Omegn (se billedet).

Den 4. maj var vi igen på Svinø som æresvagt-
er ved gravene under mindehøjtideligheden 
for faldne flyvere under 2. Verdenskrig. Der 
var i år besøg af den britiske ambassadør i 
Danmark og den amerikanske forsvarsattache 
samt en deling fra Tennesse National Guard.

Den 26. maj deltog vi i Åbent Hus ved GHRVPK. 
En dejlig dag med solskin og mange besø-
gende.

Den 26. maj havde vi et fanekommando i Kø-
benhavn til Kronprinsens 50 års fødselsdag. 
Stor tak til Leif og Per for at træde til.

Den 29. maj på Kastellet i København stod vi 
igen for indskrivning af deltagerne, men dette 
kan ikke gøres uden hjælp fra mange frivillige 

Landssekretæren i menneskehænder.  Næstved og 
Omegn.

Årets Gazelle 2017. Næstved og Omegn.
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Stiftet 12/10 1981

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

Sydvestjylland

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Lørdag den 18. august er der ”Tur ud i det blå”. 
Det bliver en hyggelig dag med masser af frisk 
luft. Der kommer yderligere information op på 
facebook, og der bliver sendt en mail rundt.

Onsdag den 5. september fejres Flagdagen. 
Varde: Her er der arrangement på torvet om 
formiddagen, men tiderne er ikke på plads. 
Esbjerg: Her er der arrangement på torvet om 
eftermiddagen, men tiderne er ikke på plads. 
Forvent start kl. 16.30.

Den 23. september er der Krondyrstur og tur 
til Skallingen med følgende program:
Kl. 13.00 Mødested og parkering ved Ho Kro, 
GPS adresse Hovej 34 i Blåvand 
Kl. 13.10 Med Naturbussen på tur til Skallingen. 
Varighed 2-3 timer – medbring selv kaffe m.m. 
Kl. 15.30 Til Grærup Langsø, hvor de brunstige 
hjorte brøler og vogter over deres rudel                
Kl. 16.00 Afgang mod grill- hytten i Alslev 
Kl. 17.00 Spisning i grill-hytten, Dinnsens Skov-
park, GPS adresse Irisvej 20 i Alslev pr. Varde.

Det bliver en oplevelse i særklasse med hyg-
ge, snak og grillmad. Pris for arrangementet 
er 200 kr., inkl. tur med ”Naturbussen”. Der 
serveres bøffer, pølser, salat, flutes, og der er 
et glas rødvin (eller to) til alle samt øl/vand. I 
selv kun medbringe bestik. Tilmelding senest 
den 9. september til Hans Ole Villadsen på 
hosvilladsen@mail.dk eller på 40 44 94 80. 

Stiftet 12/9 1969

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

Trekantområdet

Se omtalen af årets Sommerstævne på side 15.

Stiftet 5/3 1969

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

Sønderjylland

SIDEN SIDST
Desværre har Hovedbestyrelsen besluttet kun 
at udgive 6 numre om året. Det gør det lidt 
sværere at få vore indkaldelser til at følge bla-
dets udgivelsesdatoer, så jeg opfordrer alle 
til at skrive vores mødedatoer i kalenderen 
med det samme. Vi fortsætter med at sende 
remindere ud, men desværre mangler vi godt 
20 medlemmer, der enten ikke har en PC eller 
ikke ønsker at opgive deres mail-adresse. Jeg 
kunne ønske mig at have dem fuldtallig, så var 
det lettere at komme i forbindelse med jer. Så 
hvis I har en mail og ikke modtager noget fra 
os, har vi den nok ikke. Venligst send den til 
mig, så vi fortsat kan holde jer up to date.

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at 
adskille jobbet som kasserer og næstformand. 
Det er lidt uheldigt, at det er samme mand, der 
har begge jobs, specielt hvis det skulle blive 
nødvendigt for næstformanden at overtage le-
delsen af foreningen. Så nuværende kasserer/
næstformand, Henrik Sørensen, forsætter som 
kasserer, og ny næstformand bliver Sten Poul-
sen. Sten har fuld indsigt i vor lokalforening, 
idet han har siddet i bestyrelsen i mange år og 
også været formand i en periode. 

Vi beklager, at torsdagsmødet i april blev flyt-
tet. Vi fik det først at vide, da Baretten var ud-
kommet. Alligevel var vi 13 deltagere til mødet, 
hvor vi fik en lille historie samt lysbilledserie 
fra El Jamus m.m. på Gaza 12 og 13. Det var 
en rigtig hyggelig aften med historie og kaffe. 
Jeg ville ønske, at flere af vore medlemmer 
ville komme og fortælle om deres oplevelser.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
De næste torsdagsmøder bliver den 16. 
august, den 20. september, den 18. oktober 
og den 15. november – altså den tredje tors-
dag i hver måned. Alle møder holdes kl. 19.00 

i Frivillighedens Hus, Perlegade 50 i Sønder-
borg. Vi serverer kaffe og tager lidt under-
holdning med, som kan være film, lysbilleder 
eller foredrag, og en aften vil vi nok arrangere 
en konkurrence – og grin nu bare – men der 
bliver holdt lokalforeningsmesterskab i Ludo.

Vi opfordrer meget stærkt til at møde op på 
Flagdagen den 5. september med baret og 
medaljer. Det bliver afholdt i alle sønderjyske 
kommuner. Hold jer venligst orienteret via me-
dierne eller ring på 26512615 eller 25656527.

Den 24. oktober mødes vi ved mindestenen 
ved Sønderborg Rådhus, hvor vi lægger en 
blomst til minde om de af vore kammerater, 
der ikke er her mere. Derefter mødes vi til fæl-
lesspisning et eller andet sted. Også der ser vi 
gerne, at man bære baret + medaljer. 

Husk, at vi skal have en tilmelding senest 8 
dage før, som skal sendes til ét af de oven-
stående numre. Mere information i Baretten 5.

Glem ikke juleafslutning med spisning og jule-
lotto torsdag den 29. november.

Så vil vi endnu en gang prøve at deltage i 
Landskydningen på opfordring fra den nye 
landsskydeformand. Mere om dato og sted 
kommer senere.

Med venlig hilsen. Egon Bak

Stiftet 8/11 1987

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

Thy, Mors & Salling

SIDEN SIDST
Danmarks Veteraner er en forening i rivende 
udvikling, hvor det ikke længere er de gamle 
faste måder at gøre tingene på, der er i høj-
sædet, men de behov, veteraner har, uanset 
alder, køn og udsendelse. Det er en spænden-
de tid, hvor det gælder om at huske at holde 
fast i gode traditioner og ændre det, der ikke 
længere fungerer.
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I bestyrelsen arbejder vi videre på at få et 
godt samarbejde med de tre caféer i vores 
område. De to nye caféer i Nykøbing og Ves-
tervig er ved at få god vind i sejlene – med 
spændende foredrag og social hygge. I Skive 
arbejdes der på en pårørende café. Dette gør, 
at vi i bestyrelsen har valgt at skrue ned for 
den slags arrangementer og koncentrere os 
om andre former for veteranarbejde, så som 
veteranpolitik for de tre kommuner. Arbejdet 
er godt i gang i Skive, hvor veterankoordina-
toren gør et stort stykke arbejde. I Thisted er 
de første frø sået. 

Vi er blevet kontaktet angående et projekt 
med at omdanne en tidligere efterskole til? 
Tja´, det det kan være, du har den gode idé og 
lyst til at arbejde med et sådant projekt, der 
kunne komme veteraner til gode. I så fald, så 
ring eller skriv til formanden.

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

Heldagsudflugt for foreningen den 4. august, 
hvor vi besøger Bunkermuseet i Hanstholm 
med rundvisning og Stjerneskud på Det gl. 
Røgeri. Info tilgår.

Åbent hus på Skive Kaserne den 1. september.

Flagdag den 5. september i Nykøbing, Skive 
og Thisted. Der arbejdes på et ”efter-flagdag 
arrangementer” for veteraner og pårørende. 
Dato og info tilgår.

FN-dagen den 24. oktober med foredrag og 
gule ærter i klubhuset i Tødsø.

Vel mødt derude.
Hilsen Maria Agerholm Thomsen, 
Formand.

 
Stiftet 15/12 1969

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

Viborg & Omegn

SIDEN SIDST
Tinghallen er ved at bygge om, og bowlingba-
nerne er lukket, så afslutningen på vinterbow-
ling den 17. april måtte flyttes til Bowl'n'fun. 
Efter en times bowling gik turen til Den Kine-
siske Mur, hvor deres store buffet blev nydt i 
fulde drag. Bowling starter igen den 18. sep-
tember.

Veteraner fra bl.a. Viborg var også i år invite-
ret til Dybbøl Banke, hvor Hjemmeværnet og 
soldaterforeninger fra hele landet var med til 
at mindes de faldne fra slaget ved Dybbøl den 
18. april 1864. Der var repræsentanter fra både 
dansk og tysk side, som lagde kranse på de 
danske og tyske krigergrave.

Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og 
Sønderjylland, oberstløjtnant Claus Klaris, 
holdt tale ved fællesgravene. Efter paraden 

og højtideligheden ved mindesmærkerne var 
alle fra faneparaden inviteret til spisning og 
kammeratligt samvær på Sønderborg Idræts-
højskole. Vi deltog med syv veteraner og vo-
res tre faner: Dannebrog, FN og NATO.

De Danske Forsvarsbrødre afholdt mindehøj-
tidelighed ved Mindestenen ”Freden, Glæden 
og Sorgen” på Domkirkepladsen i Viborg i 
anledning af årsdagen for Danmarks befri-
else fra den tyske besættelse. Erik og Anders 
deltog med Dannebrog-fanen. Efter talen var 
der kranselægning efterfulgt af ét minuts stil-
hed. Ceremonien blev afsluttet med sangen 
"En lærke letted". Efter ceremonien var der 
kammeratligt samvær i "Paradiset" på Viborg 
Kaserne.

Den 8. maj var 27 personer fra Viborg & Omegn 
på besøg hos Eskadrille 723 på Flyvestation 
Karup for at se den nye Seahawk Helikopter. 
Besøget startede med en kort introduktion 
af Eskadrille 723 næstkommanderende, som 
fortalte om materiellet og de opgaver, som 
de skulle løse i samarbejde med Søværnet i 
Nordatlanten og på Grønland. 

Derefter gik vi på skibslageret, hvor man har 
det nødvendige materiel, når man er ombord 
på ét af inspektionsskibene. Fra lageret gik vi 
ind i dokken til helikopteren, hvor vi fik for-
talt, hvad Seahawk helikoperen er i stand til at 
præstere, og hvordan den er at flyve med. Der 
blev stillet en del spørgsmål, og foretaget en 
grundig inspektion. En rigtig god aften, som 
sluttede med kaffe og brød på KFUM i Karup.

Sommerudflugten lørdag den 2. juni foregik i 
særdeles fint sommervejr. Målet for udflugten 

Side 44  |  Baretten  |  # 04  |  2018 

LOKALFORENINGERNE

Dybbøl 18. april. Foto: Jens A. Jensen.  
Viborg og Omegn.

Tirpitz-Museet. Foto: Jens A. Jensen.  
Viborg og Omegn.

Frokost i Oksbøl. Foto: Jens A. Jensen.  
Viborg og Omegn.



var Tirpitz Museet ved Blåvand. Vi hørte de 
fortællinger, der var knyttet til stedet, lige fra 
bygningen af bunkeren og de folk, der arbej-
dede der – både danskere og tyskere. Vi hørte 
om de piger, der forelskede sig i tyske solda-
ter, og om den tyske soldat, som blev skjult 
hos en dansk familie, så han ikke blev sendt 
tilbage til Østfronten, men overlevede krigen 
og blev genforenet med sin familie. Tirpitz Mu-
seet er absolut et besøg værd. I udstilling en 
"Rav - Havets guld" var der udstillet rav fra 
de ældste stenalderamuletter til de nyeste 
mesterværker i rav.

Derefter kørte vi til Oksbøl-lejren, hvor Brian 
tog imod og viste os ned til Mindestenen for 
de Danske Soldater, der faldt i Afghanistan. Vi 
lagde en buket blomster ved stenen, der er 
taget med hjem fra Afghanistan.

Den medbragte frokost blev indtaget i Kon-
stabelmessen, hvorefter vi så en del af lejren. 
Brian viste os en stor samling håndvåben. Det 
var kræs for os ”gamle krigere”, så der blev 
rørt, undersøgt og stillet spørgsmål. Laurits 
blev den lykkelige ejer af 3 patronhylstre, som 
Brian fandt til ham, og så var der også lige en 
Leopard 2. Fra lejren kørte vi til Vejers, så folk 
kunne dyppe tæerne eller gå på café og få en 
kop kaffe eller en is. Derfra kørte vi over Kal-
lesmærsk Hede, hvor der både var krondyr og 
råvildt. På Dan Hostel i Oksbøl var der aftens-
mad – oksesteg og romfromage. Hjemkomst til 
Viborg kl. 21.15 efter en varm, men god dag.

KOMMENDE ARANGEMENTER
Tirsdag den 21. august kl. 19.00 inviterer 
Danmarks Veteraner, Viborg og Omegn på 
en rundvisning i Viborgs gamle bydel. Vores 

guide, Mogens Kjær, har stor viden om Viborgs 
historie, som han fortæller på en underhol-
dende og levende måde. Turen starter fra 
Domkirken. Tilmelding til Ingerlise Klaris på 
klaris@webspeed.dk, telefon 21490055 eller 
til Erik Klausen på erk@webspeed.dk, telefon 
86625828/23249295 senest mandag den 13. 
august. 

Onsdag den 5. september fejres Flagdagen. 
Hold øje med hjemmesiden, og jeg vil maile 
til jer, når jeg kender programmet. Der plejer 
også at komme en invitation fra Viborg Kom-
mune til de veteraner, der bor i kommunen. 
Ligeledes kom der invitation til veteraner i 
Ikast og Herning kommuner sidste år.

Onsdag den 12. september starter vinter-
skydningen, og er så hver onsdag kl. 19.00. Der 
skydes på 15 m. bane i Bjerringbro Hallens sky-
dekælder. Bare mød op. Der kan lånes våben, 
og skiver og ammunition kan købes på stedet. 
Spørgsmål rettes til skydekoordinator Eigil D. 
Andersen på telefon 61 75 52 34. 

Tirsdag den 18. september og tirsdag den 
13. november er der bowling med spisning 
kl. 19.00 i Bowl`n`fun Viborg, da Tinghallen 
skal bygges om, og Viborg Bowling Center 
er lukket. Efter 1 times bowling er der buffet 
i The Grill. Det er ikke en betingelse, at man 
bowler for at være med. Prisen er 250 kr., hvis 
man bowler, og 200 kr., hvis man ikke bowler. 
Tilmelding til Anders Nielsen 6177 4074 eller 
Ingerlise Klaris 2149 0055 senest den 8. sep-
tember.

Onsdag den 24. oktober: FN-dagen 

Tirsdag den 4. december holder vi Juleafslut-
ning med banko i Viborg Hjemmeværnscenter 
på Livøvej.

Lørdag den 22. december kl. 11.00: Kranse-
lægning i Mindelunden ved Rindsholm Kro. 

På bestyrelsens vegne. Ingerlise

Stiftet 21/11 1972

Formand: Hans Oluf Hansen
Østergade 19 | 8723 Løsning | Tlf.  51 74 07 53 / 75 65 07 34
hoh@lafnet.dk  
www.oestjyderne.danmarksveteraner.dk

Østjyderne

SIDEN SIDST
Vi har afholdt mindearrangementer både 
den 9. april og den 4. maj med god tilslut-
ning begge gange. Under samværet bagefter 
deltog Johannes Krarup. Han takkede for op-
mærksomheden på 100 års fødselsdagen og 
gav udtryk for glæde og stolthed over at have 
rundet de 100 år. Han undlod at prale med det, 
for som han sagde, det med at prale kunne 
være en farlig ting. Så fortalte han en historie 
om Hans, som havde været udenlands og set 
en hund, han aldrig havde set magen til i sine 
dage. Jeg selv, som så den, ved det bedst, den 
var så stor som nogen hest, osv. osv. 

Under Repræsentantskabsmødet i Karup blev 
mange ting diskuteret og endevendt. Østjy-
derne havde som sædvanlig mange bemærk-
ninger til beretningen, som blev besvaret af 
ledelsen. Til stor overraskelse blev Viggo Fre-
deriksen kaldt op og fik højtideligt overrakt 
Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i Guld 
som anerkendelse for lang og tro tjeneste for 
veteranerne i Østjylland. 
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Danmarks Befrielse . Foto: Jens A. Jensen.  
Viborg og Omegn.

Besøg hos Eskadrille 723. Foto: Jens A. Jensen.  
Viborg og Omegn.

Mindesmærket i Oksbøl-lejren. Foto: Jens A. Jensen 
Viborg og Omegn.



En mindre delegation herfra deltog i fejringen 
af Kronprinsens 50 års fødselsdag i Køben-
havn. Det blev alletiders tur med bus fra Lund 
og opstilling af faneallé på Kongens Nytorv. 
Her stod man i flot paradeopstilling, medens 
Kronprinsparret rullede forbi i kareten (se bil-
leder på Landsforeningens hjemmeside). 

På Valdemarsdagen den 15. juni hejste vi fla-
get fra morgenstunden med opstilling med 
faner og veteraner ved mindesmærket på 
Nordre kirkegård. Senere deltog alle tilmeldte 
i sommerstævnet i Fredericia, hvor vi hyggede 
os sammen med andre veteraner og udveks-
lede gamle minder og skabte nogle nye be-
kendtskaber. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Flagdagen den 5. september starter med 
flaghejsning på havnen klokken otte. Derefter 
inviterer Horsens Kommune på morgenkaffe 
med rundstykker på Rådhuset. Nedtagningen 
foregår fra klokken 18.45 med efterfølgende 
samvær med kaffe og brød på Marinestuen. Vi 
håber, at rigtig mange møder op, og gør da-
gen til en festdag for alle udsendte. 

Der arbejdes hårdt på en bustur til Tirpitz 
museet ved Blåvand. Vi har ansøgt veteran-
støtten om tilskud og har netop fået positivt 
tilsagn, så nu går planlægningen i gang. Må-
ske bliver datoen medio september, men hold 
øje med hjemmeside og mails om det præcise 
tidspunkt. Det bliver en heldagstur med bus 
og en mindre egenbetaling. 

Hold øje med indkommende mails og med 
hjemmesiden. Hvis du ikke modtager mails fra 
os, er det fordi vi ikke har din mail-adresse, 

så send den venligst til lokalredaktør Erik V. 
Pedersen på evhlp@mads-p.dk, så kommer du 
med på listen og får informationer, når der er 
noget at fortælle. 

VÆRD AT VIDE
Veterancaféen har åbent hver torsdag efter-
middag fra 13.00 til 16.00.

Klubmøderne den 2. lørdag i måneden i Ve-
teran Caféen, Allé Gade 16 i Horsens, er des-
værre aflyst indtil videre. Det er beklageligt, 
men vi håber de genoptages senere.

På bestyrelsens vegne.  

Hans O. og Erik V. 

Stiftet 22/9 1990

Formand: Per Amnitzbøl Rasmussen
Bøtøvej 154 | 4873 Væggerløse | Tlf.  54 13 52 52
formand@fnmuseet.dk | www.fnmuseet.dk

FN Museet i Frøslevlejren

5.000 GÆSTER ALLEREDE
Vi har i skrivende stund rundet de første 5.000 
gæster i år og har direkte kurs mod de 17.500 
gæster. Vi ligger også godt i svinget med årets 
omsætning og dermed vores mulighed for at 
byde vores gæster gratis ind på museet.

GODT SAMARBEJDE
Vi har stor glæde af vores samarbejde med 
Danmarks Veteraner, både hvad angår admi-
nistrationen af medaljer og nye varer. Der er 
et broderet blazermærke på vej samt flere 
spændende ting til jubilæet den 26. oktober 
i Fredericia. Mere om det i næste blad og på 
hjemmesiden.

NY MEDALJE TIL ”SMÅ MISSIONER”
Den nye mindemedalje til de ”Små Missioner” 
blev første gang udleveret til paraden på 
Peacekeepers Dag den 29. maj. Den er nu i salg 
fra museet. Og efter aftale med Danmarks Ve-
teraner er en mindemedalje i anledning af for-
eningens 50 års jubilæum i oktober på vej. Så 
snart den er kommet hjem, vil alle lokalforenin-
gerne blive orienteret – det er planen, at den 
først bliver tilgængelig på jubilæumsdagen.

HVOR KAN VI BLIVE BEDRE
Da et par af vores faste Superstøtter ønsker at 
stoppe – efter flere års trofast støtte – kan vi 
se behovet for, at vi alle prøver at skaffe lidt 
flere støttemedlemmer til museet. Det hæn-
ger også lidt sammen med, at vi så ikke behø-
ver at tage til 40 ude-arrangementer om året, 
men måske kan skære det lidt ned – og allige-
vel have samme økonomi i museets drift.

KUSTODEPAR SØGES
Vi er altid interesseret i at høre fra folk, som 
ønsker at blive kustoder i museet. Nogle få af 
vores trofaste kustoder er kommet så langt 
op i årene, at helbredet ikke mere holder til at 
have det fulde ansvar for en uge – her kan nye 
kræfter gøre gavn. Kontakt vores kustodeko-
ordinator, Benthe Rolin, hvis interessen er der.

GOD SOMMER
I ønskes alle en rigtig god sommer og tusind 
tak for jeres indsats, støtte og interesse – 
uden jer var der intet FN Museum.

Side 46  |  Baretten  |  # 04  |  2018 

LOKALFORENINGERNE

Viggo F. får overrakt fortjenstmedalje. Østjyderne. 100 årige Johannes Krarup fortæller. Østjyderne. Opstilling med faner 9. april. Østjyderne.



Per Amnitzbøl Rasmussen Stiftet 11/6 2008

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

Værnspræsterne
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den årlige generalforsamling gennemføres 
den 15. august sidst på eftermiddagen i for-
bindelse med Hærprovstens feltkursus. Det 
foregår i Jægerspris-lejren

I forlængelse af generalforsamlingen er også 
vi ikke-tjenstgørende værnspræster inviteret 
til at deltage i aftensmaden og efterfølgende 
samvær, ligesom vi er velkomne til at overnatte.

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge 
vedtægterne følgende: 
1.  Valg af dirigent, stemmetæller og refe-

rent  
2. Formandens beretning 
3. Kassereren aflægger regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg, jævnfør vedtægternes § 5 
• Valg af 1 bestyrelsesmedlem 
• 1 suppleant for 1 år ad gangen
• 1 revisor for 1 år ad gangen 
•  Repræsentant(er) til Landsforeningens 

Repræsentantskabsmøde for 1 år ad gangen 
6. Eventuelt.

Ikke tjenstgørende bedes tilmelde sig til un-
dertegnede Vilhelm Værge på 48426607 eller 
mail vv@vaerge.com senest den 10. juli. Ikke 
tjenstgørende skal jo selv betale for deltagel-
sen, idet lokalforeningen dog yder et tilskud. 
Priser og andre praktiske oplysninger frem-
sendes sammen med en indbydelse direkte til 
alle medlemmer.

Vilhelm Værge, formand

Formand: Ottar i Funningsstovu

Færøernes Veteraner

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

Danmarks Veteraners 
Motorcykel Klub

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Veteranstøtten gennemfører tre weekendture 
for veteraner på MC. Alle ture afvikles uden 
rygmærker og under hensyntagen til færd-
selsloven, både hvad angår støj, fart og pro-
mille.

Læs mere om de tre ture og tilmeld dig:
• MC-tur Dybbøl/Als
• MC-tur Bornholm
• MC-tur Møns Klint
Du finder aktiviterne på:
veteranstøtten.dk/?news=ture-paa-mc-med-
veteanstoetten

Optaget i Danmarks Veteraner 21/4 2018

Forkvinde: Sara la Cour
Astrupvej 2 B | 2700 Brønshøj  
Tlf. 26 20 28 58 | kvindeligeveteraner@gmail.com
www.kvindeligeveteraner.dk

Kvindelige Veteraner

SIDEN SIDST
Kvindelige Veteraner blev oprettet som for-

ening ved et møde på Kastellet den 11. juni 2017 
og optaget som lokalafdeling under Danmarks 
Veteraner ved Repræsentantskabsmødet den 
21. april – se artiklen på side 6-7.

Den 10. juni i år blev der afholdt 1 års fødsels-
dag, generalforsamling og reception på Hæ-
rens Officersskole. Efter generalforsamlingen 
består bestyrelsen af:
Forkvinde: Sara la Cour 
Næstforkvinde Marie Sihm
Kasserer Stine Lange
Bestyrelsesmedlemmer Rickie Robert og 
Anika Tronier. 
Se i øvrigt artiklen side 22-23.

Vi deltog i dagene 14. -17. juni ved Folkemødet 
på Bornholm, hvor vi sammen med Dansk 
Kvindesamfund bl.a. sad i et panel, der dre-
jede sig om ”Kvinder i krig”.

Vi glæder os til et godt og konstruktivt samar-
bejde i Danmarks Veteraner og takker for den 
meget fine modtagelse, vi har fået – både fra 
Landsforeningen og mange lokalforeninger.

Baretten byder Kvindelige Veteraner vel-
kommen og ser frem til samarbejdet.

 

 

 

 

Program? Læs mere à HER! 

For yderligere info, ring til formanden for Limfjorden Ole B. Nørholt 20 12 10 54 eller skrive en mail 
til Limfjorden@danmarksveteraner.dk 
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DANMARKS VETERANER
Ændringer vedr. abonnement:
Kontakt Mads Tonsgaard
Faarupparken 1 
7900 Nykøbing Mors 
Mobil: 31 11 17 89
kartotek@danmarksveteraner.dk

UDGAVE DEADLINE PÅ HJEMMESIDEN OMDELING

5 07.09.18 14.09.18 uge 40

6 09.11.18 16.11.18 uge 49

1 15.01.19 25.01.19 uge 7

2 15.03.19 22.03.19 uge 15

3 15.06.19 21.06.19 uge 28

2018

2019

BARETTEN, PRODUKTIONSPLAN FOR 2018/2019 WWW.DANMARKSVETERANER.DK

SÆRLIGE AKTIVITETER
4. juli Kranselægning på Rindsholm Kro

17.- 19. august Nordisk Veterankonference i Finland

27. august Hovedbestyrelsesmøde i Fredericia

31. august – 2. september Euro-træf i Norge

5. september Den Nationale Flagdag

14. -15. september Formandsmøde, Gniben 

24. oktober  FN-dag med kranselægninger bl.a. på Kastellet, Oksbøl, Rindsholm Kro og Bornholm

26. oktober Danmarks Veteraners 50 års jubilæum i Fredericia

23. november  Hovedbestyrelsesmøde 

Ultimo november World Veteran Federation General Assembly, Warszawa 

6. december Julegudstjeneste, Veterancentret i Ringsted

21. december  Danmarks Veteraners Mindedag med kranselægninger bl.a. på Kastellet, Oksbøl, Rindsholm 

Kro og Bornholm


