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AF LANDSFORMAND
NIELS HARTVIG ANDERSEN

Succes
Flagdagen blev gennemført for 10. gang – et
flot jubilæum – og i år i 96 ud af landets 98
kommuner samt på Færøerne og i Grønland.
Det kan da kaldes en succes.

det giver kommunen en ny og bedre måde at
møde deres borgere på. Og samtidigt give den
anerkendelse og det klap på skulderen, som
veteranerne fortjener.

står hendes hjerte os veteraner og pårørende
meget nært. Og de mange positive taler på
Flagdagen vidner om den respekt, der står om
vores arbejde.

HVORDAN
er vi nået så vidt? Ved at lokalforeningerne og
de enkelte medlemmer af Danmarks Veteraner utrætteligt har bearbejdet og overbevist
de enkelte kommuner om, at de bør gennemføre et flagdagsarrangement for
kommunens veteraner og deres
pårørende. Det er jo kommunerne, der ”ejer” veteranerne og deres
pårørende. Og

Der er på Flagdagen blevet aftalt mange nye
aktiviteter, og veteraner har mødt gamle venner, som de ikke har set i mange år. Der er
blevet skabt nye venskabsbånd, som vil sikre,
at der ikke er veteraner, der går rundt alene
derude og mangler en venlig veteranskulder
at hvile ud ved. Tak for indsatsen.

Vi er ikke i mål endnu, men vi er på vej. Samarbejdet ude i kommunerne og i regionerne skal
blive bedre, og det er jo der, vi kan hjælpe til.
Det er vores hjemmebane.

Nu skal vi holde kommunerne op på, hvad de
har lovet i deres veteranpolitikker, så det ikke
kun er på Flagdagen, at de husker veteranerne. Så gå aktivt og positivt ind i evalueringen
og udviklingen af næste års flagdag.
GODE NYHEDER
Hen over sommeren har jeg været til et hav af
møder med veteranaktører, politikere og andre af vores faste og nye samarbejdspartnere.

Nordisk repræsentation
på Flagdagen.
Foto: Vibeke Oliel.

Det har været en meget stor fornøjelse for
mig at lægge skuldre til den store ros og anerkendelse, som er meddelt mig både i skrift,
tale og handling. Jeg glæder mig bl.a. over,
at Folketingets Formand, Fru Pia Kjærsgaard,
ved flere officielle lejligheder med stolthed
bærer vores nordiske veteranmedalje, og som
det fremgår af hendes tale til os på Flagdagen (læs den i sin helhed på hjemmesiden)

Jeg bliver glad, når en lokalforeningsformand
sender mig en mail med budskabet om, at nu
gennemfører alle de fem kommuner i lokalforeningens område et flagdagsarrangement.
Yderligere tre kommuner har fået en veterankoordinator, og der er også nye veterancaféer
på vej. Det er noget, der rykker.
En anden glæde var, da Nordsjællands lokalforeningsformand meddelte mig, at nu var
den tredje veterancafé indviet i lokalforening
ens ansvarsområde. De mange initiativer,
som udfolder sig i lokalforeningerne og i veterancaféerne, vidner om de mange ildsjæle
derude, som er parate til at gøre en ekstra
indsats for veteranerne. De skal bare hjælpes
lidt på vej. Og det gør vi gerne.
En tredje god nyhed var, da jeg fik at vide, at
medlemmer af Danmarks Veteraner var med
til at udvælge en kommunes veterankoordinator. Større respekt og anerkendelse fra kommunens side er svær at finde. Tak for det.
FORTSÆTTES
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LEDER
LEDER FORTSAT

En fjerde god nyhed var, da jeg fik det glade
budskab om, at et mangeårigt arbejde med
at få en mindesten i Randers for Danmarks
udsendte endelig var lykkedes, og under stor
bevågenhed og festivitas blev stenen indviet
netop på dette års flagdag.
Vi skal ufortrødent fortsætte med at samarbejde i lokalområdet, også selv om vi ikke
nødvendigvis kan se en øjeblikkelig gevinst
ved det, eller at vi måske ikke på kort sigt ”får
noget ud af det”.
Men vi har erfaringen, viljen og ressourcerne.
Det forpligter os til at gøre en indsats. Stor tak
til os fra mange sider – en tak, som hermed er
sendt videre til jer derude, der gør arbejdet.
Respekt.
NY, SPÆNDENDE SAMARBEJDSPARTNER
Vi har hen over sommeren gennemført tre
store aktiviteter sammen med Veteranskytterne: Warrior Week i USA, Warrior Week her i
Danmark samt cykelløbet Denmark Challenge.
Det har været spændende og meget lærerigt
at være med til planlægning og gennemførelse af disse aktiviteter.
Hold da op, hvor det rykker at se så mange
udenlandske veteraner kæmpe sammen med
danske ligesindede. Og den gode måde, som
arrangementerne er blevet gennemført på,
har givet stof til eftertanke. Her er mottoet:
Vi kan – vi vil – vi gør det.
Veteranskytterne skaffer selv de fornødne
midler med stor politisk bevågenhed og med
hjælp fra forretningslivet, der gerne støtter en
god sag.
OPTIMISME
Alle disse ting sammenholdt med en flot tilgang af yderligere 57 nye medlemmer giver
anledning til stor optimisme.
Lad os ride på denne bølge af succes – uden at
hvile på laurbærrene.
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AF LANDSFORMAND NIELS HARTVIG ANDERSEN

Vi nåede det
De nødvendige indbetalinger til §8-donationer er nu lykkedes, så vi kan blive godkendt som almennyttig forening.

2) Bankoverførsel til den særlige konto
for disse donationer, som har reg. nr. 9570
og kontonummer 12527934.

Mere end de 100 krævede indbetalinger á
205 kr. er nu indbetalt af vores medlemmer og trofaste støtter. Mange tak for den
uvurderlige støtte.

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

Næste skridt er at få udfærdiget og sendt
ansøgningen afsted inden den 1. oktober.
Én af vores trofaste støtter har lovet at
føre os helskindet gennem den proces,
så vi forhåbentlig snart kan modtage den
udlovede præmie på 100.000 kr. fra ét af
vores medlemmer.

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

Denne gulerod har sat meget i gang, og vi
er på dette område blevet klogere, men
også rigere. Indtil nu er der indbetalt
mere end 35.000 kr. på donationskontoen. Så det er noget, der batter.

Kartoteksføreren Mads Tonsgaard,
kartotek@danmarksveteraner.dk, 31111789

I må selvfølgelig gerne fortsætte med at
indbetale på kontoen til gavn for vores
veteranarbejde. I vil blive holdt opdaterede med det videre forløb, som vi vil
gentage i årene fremover.

TAK FOR HJÆLPEN

Hvis du ønsker at indbetale på kontoen ,
kan det gøres på to måder
1) Indbetal på Mobile Pay nummer 10093,
idet du anfører
• Fulde navn
• Personnummer
• Adresse
• Anfører mrk. ”Donation”

Landskassereren Ole Stokholm,
kasserer@danmarksveteraner.dk,
20626794

Redaktøren Erik Petersen,
hjv.erik@yahoo.dk, 40329109

Støt vores
organisation!

KORT NYT
AF BIRGER KJER HANSEN, HOVEDBESTYRELSEN

Afsked
med den
cypriotiske
ambassadør
Den Cypriotiske Republiks ambassadør i Danmark gennem de seneste fire år, Maria Papakyriakou, fortsætter i
en ny opgave andetsteds i verden.
Maria Papakyriakou har trofast - og meget interesseret
- deltaget blandt de særligt inviterede gæster til Danmarks Veteraners årlige markering af UN Peacekeepers
Day den 29. maj på Kastellet. Ambassadøren har ikke
blot deltaget, men har også insisteret på en aktiv rolle i
form af at holde tale til Cypern-veteranerne.
Det var derfor en selvfølge for foreningen at tage imod
invitationen til at deltage i i hendes afskedsreception
den 22. juni.
På billedet ses Birger Kjer Hansen på vegne af Hovedbestyrelsen hilse på ambassadøren og overrække hende
foreningens afskedsgave - bl.a. en bog om dansk “hygge”
for at understrege vigtigheden af den kulturelle forståelse landene imellem - og hvor Maria Papakyriakou har
gjort sit til at understøtte Danmarks Veteraners virke.

AF TONY FROM PETERSEN, CYPERN 1964

Afrodite græder
I Baretten 7/2017 beskrev jeg en trist oplevelse i Nicosia omkring Ledra Palace
og mindestenen for vore kammerater,
som aldrig kom hjem. Desværre har jeg
ikke modtaget nogen reaktion omkring
mine forslag til forskønnelse af omtalte
mindesten, og ræsonerer derfor, at andre
ansvarlige vel har iværksat et eller andet i
forbindelse med mine forslag.
I samme artikel nævnede jeg et bogprojekt, som jeg var i gang med, og som nu er blevet godkendt af mit forlag,
i øvrigt med stor interesse. Bogen forventes at være klar til udgivelse til
efteråret.
Afrodite græder, som er bogens titel, beskriver forfatterens og andre veteraners oplevelser, da de som de første FN-soldater landede i Nicosia en
mørk nat i 1964.
Det er en hudløs ærlig skildring af de danske FN-drenges indsats som bufferzone mellem to stridende parter, to forskellige kulturer.
Men det er også en indsigt i de mange bizare, ofte galgenhumoristiske oplevelser, disse ”fredens vogtere” kom ud for under deres tjeneste på det
urolige Cypern i 1964. Disse unge danske drenge var den første generation
efter 2. Verdenskrig, som blev udsendt til et brændpunkt, og de kom til
at danne præcedens for andre FN-udsendelser i verdens brændpunkter
i årene fremover.
Det er mit håb, at min bog vil være et ” Wake up call ” for de ansvarlige
politikere i FN og EU. Disse folk har magten til at fjerne ”skamstøtten”,
også kaldet ”den sidste mur i Europa” - den står nemlig stadig i Nicosia.
Det forventes, at udgivelsen finder sted i efteråret 2018, hvor der vil være
en reception på udgivelsesdagen i Odense. Nærmere herom på www.danmarksveteraner. dk.
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FLAGDAGEN 2018

TEKST: ERIK PETERSEN. FOTOS: FORSVARET OG VIBEKE OLIEL

Flagdag 2018

Flagdagen for Danmarks Udsendte blev fejret
af det officielle Danmark for 10. gang ved et
stort arrangement i København og lokale arrangementer i 96 af Danmarks kommuner
samt på Forsvarets kaserner, flyve- og flådestationer.
MEMORIAL RUN 2018
Kastellet havde en rigtig travl dag begunstiget af fint vejr – måske endda lige lovlig varmt
for de mange, der var indtrådt i dagens parader. Flagdagen blev allerede indledt lidt før
kl. 9. Her ankom de løbere, der har løbet fra
Slagelse som en del af Memorial Run 2018 for
at mindes dræbte og sårede soldater og for at
skabe opmærksomhed om veteraner og deres
familier.
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KONTINGENTPARADE
Der var kontingentparade for de seneste hold
soldater, der er vendt hjem fra Irak og Afghanistan – henholdsvis Operation Inherent Resolve
7 og Resolute Support 8. Holdene modtog deres tak og medaljer med taler af medlem af
Folketinget Naser Khader og Chefen for Hærstaben, generalmajor H. C. Mathiesen.
RIDE4REHAB I MÅL
Efter ni etaper fra Flådestation Frederikshavn
ned gennem Jylland, over Fyn og op over
Sjælland sluttede etapeløbet Ride4Rehab på
Kastellet med trætte, glade og også rørte cykelryttere, der efterfølgende deltog i paraden.
Arrangementet er en del af DIF Soldaterprojekt.

Dansk Løsen i Varde.

HYLDEST TIL VETERANERNE
I paraden indgik detachementer fra Hæren,
Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Politiet, Veterancentret og
Danmarks Veteraners Paradestyrke.
Sammen med Danmarks Veteraner deltog repræsentanter for de nordiske veteranorganisationer (Norge, Sverige og Finland), ligesom
World Veterans Federation var repræsenteret
ved præsidenten, Dan Viggo Bergtun fra Norge.
Livgardens Musikkorps spillede, og årets hædersgæst var H.K.H. Kronprinsesse Mary, der
under Kronprinsens rekonvalescens måtte
klare opgaven alene. Endvidere deltog Fol-

FLAGDAGEN 2018

Veterans and their families, Memorial Run, 2018.

ketingets formand, Fru Pia Kjærsgaard, en
række ministre, bl.a. Udenrigsministeren og
Forsvarsministeren, højtstående officerer fra
Forsvaret med Forsvarschefen i spidsen, Politidirektøren og direktøren for Beredskabsstyrelsen m.fl.
Der blev lagt kranse ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats siden 1948, bl.a.
også af Danmarks Veteraner, og efter paraden
brugte mange tid til stille refleksion i den del
af monumentet, der rummer mindeplader
med navnene på de omkomne.

Ride4Rehab.

tersen havde igen inviteret til et grill-arrangement for de veteraner og pårørende, der
ikke skulle deltage i gudstjenesten i Holmens
Kirke. Det var en stor succes, hvor rigtig
mange hyggede sig i hinandens selskab i og
uden for cafeteriet. Dette arrangement er et
samarbejde mellem Danmarks Veteraner og
Kastellets Kommandant.

Kvindelige Veteraner til Kastels-grill.

HOLMENS KIRKE
Gudstjenesten i Holmens Kirke var for særligt
inviterede, heriblandt pårørende til omkomne
veteraner. Udenrigsminister Anders Samuelsen holdt mindetalen for de faldne veteraner.
CHRISTIANSBORG
Årets parade for samtlige udsendte siden
Flagdagen i 2017 blev gennemført i Skt. Jør-

I en meget flot tale takkede Pia Kjærsgaard
veteranerne for deres indsats fjernt fra hjemmet for at sikre en bedre og tryggere hverdag.
Også de pårørende fik fine ord med på vejen i
talen, der i sin helhed kan læses på Danmarks
veteraners hjemmeside.
Også Forsvarsministeren holdt tale, hvor han
bl.a. omtalte, at der i år for første gang gennemføres flagdage på Færøerne og i Grønland.
KASTELS-GRILL
Kastellets kommandant, major Allan M. PeH.K.H. Kronprinsesse Mary ved Mindemuren.
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FLAGDAGEN 2018
Paraden i Skt. Jørgens Gård.

ception i Slotsgården, hvor der over hotdogs
og et glas fadøl var lejlighed til at genopfriske
minder fra de gennemførte missioner, inden
deltagerne gik hver til sit efter en lang, men
begivenhedsrig dag.
”LANDET RUNDT”
Over hele landet blev denne 10. Flagdag festligholdt. I Fredericia var der således også royal
deltagelse, idet Danmarks Veteraners protektor, H.K.H. Prins Joachim og H.K.H. Prinsesse
Marie deltog i Telegrafregimentets fejring.

gens Gård. Også her deltog Kronprinsessen,
og der var taler af Statsministeren, Forsvarschefen og af Politidirektøren. I paraden, der
var under kommando af Københavns Kommandant, chefen for Livgarden, oberst, kammerherre Mads Rahbek, deltog ligeledes Liv-

Fra Telegrafregimentet i Fredericia.
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gardens Musikkorps og et æreskommando fra
Livgarden.

Herunder ses også billeder fra både Fredericia, Oksbøl og Varde, og under de enkelte
lokalforeninger er der omtale af de mange
arrangementer rundt i kommunerne, hvor de
har været involveret med faner mv.

Den sidste tale, den korteste, og den der høstede det største bifald fra veteranerne, blev
holdt af Pia Kjærsgaard, der inviterede til re-

TAK
til alle, der har bidraget til Flagdagens succesfulde gennemførelse.

FLAGDAGEN 2018

Æreskommando for H.K.H. Prins Joachim.

Telegrafregimentets march gennem Fredericia.

Mindesmærket i Oksbøl-lejren.

TEKST: CSG OVE RITTER, HVIDBJØRNEN
FOTOS: HVIDBJØRNEN OG DANMARKS VETERANER, FÆRØERNE

Formanden for Færøernes
Veteraner på Hvidbjørnen.

Flagdag på Færøerne
Den 5. september deltog Arktisk Kommando
i ikke mindre end 3 flagdags-arrangementer.
Både i hovedkvarteret i Nuuk, på Station Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord lufthavn) og i
Tórshavn på Færøerne var interessen og deltagelsen af veteraner stor.
Inspektionsskibet Hvidbjørnen skabte en flot
ramme om arrangementet for bl.a. medlemmer af Danmarks Veteraner, Færøerne. Alle
sejl blev sat til på Hvidbjørnen for at hædre de
personer, der i perioden efter 1948 er eller har

været udsendt på en international mission.
Fra officielt hold deltog Rigsombudsmand
Lene Moyell, Vicepolitiinspektør Linda Hesselberg, medlem af Folketinget Sjudur Skaale,
orlogspræst Theodor Olsen, chef for forbindelseselementet på Færøerne, kommandørkaptajn Michael Hjorth, samt rigtig mange
veteraner fra Danmarks Veteraner, Færøerne.
Heldigvis var der ingen helikopter ombord, så
der var god plads til det flot dækkede bord i
FORTSÆTTES
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FLAGDAGEN 2018

Den udøvende, den dømmende og den lovgivende magt.

Færøernes Veteraner.

hangaren og på helikopterdækket. Programmet indledtes med velkomsttale af chefen for
Hvidbjørnen, KK Jan O. Skogøy. Med udgangspunkt i Finn Reinbothes monument på Kastellet ”En tid-Et Sted-Et menneske” mindedes
han dem, vi mistede, og ærede de, der kom
hjem.

Gæsterne blev beværtet med en meget flot
buffet, som Hvidbjørnens kabys stod for. Efter
de officielle taler var der livlig erfaringsudveksling blandt besætning, gæster, veteraner
og nye værnepligtige om forsvarets aktiviteter og ikke mindst om ”dengang jeg var på
mission”.

Chefen for Arktisk Kommandos forbindelses
element Færøerne, KK Michael Hjorth, takkede
besætningen for at huse flagdagsarrangementet, og tog i sin tale udgangspunkt i de pårørendes opbakning til de udsendte og havde
en særlig tak til dem.

Receptionen blev også brugt til pensionering af én af veteranerne fra besætningen.
Ved denne lejlighed holdt chefen, KK Jan O.
Skogøy, tale og overrakte afskedsbevis og
Hvidbjørnens våbenskjold.

Orlogspræst Lasse R. Lauesen holdt mindeandagt, hvor han talte om, at modtagelsen
af veteraner ikke bare er anerkendelse, men
også at byde dem velkommen med det, de tager med hjem.
Efter talen sang gæsterne og besætningen
godt med på ”Som en rejselysten flåde”.

Chefen for Hvidbjørnen, KK Jan Olav Skogøy.
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Arrangementet sluttede med, at KK Jan O.
Skogøy takkede for besøget. Han gav ordet til
formanden for de Færøske Veteraner, Ottar Í
Funningsstovu, som takkede for arrangementet og udtrykte håb om, at det måtte blive
gentaget.
Efter dette dejlige arrangement inviterede
Danmarks Veteraner, Færøerne til en ”after
veterancafé” på Café Natur i Tórshavn.

FLAGDAGEN 2018

NORDVESTSJÆLLAND

KRONJYLLAND

En smuk
tradition
KVINDELIGE VETERANER

I forbindelse med Flagdagen fastholder Danmarks
Veteraner en rigtig god tradition ved at lægge blomster på de 55 kendte gravsteder for vore faldne veteraner.

KVINDELIGE VETERANER

Stor tak til de mange lokalforeninger, der sørger for
videreførelse af denne tradition. Denne anerkendelse betyder meget for de efterladte, og det er nogle
dejlige og varme takkeord, Danmarks Veteraner får
som tak fra de efterladte for denne indsats.
I år havde Hærens Officersskole efterlyst billeder fra
en række grave med særlig tilknytning til HO. Kvindelige Veteraner tog udfordringen op og sørgede for
buketter og billeder fra netop disse grave.

NORDVESTSJÆLLAND

KVINDELIGE VETERANER

FYN

KVINDELIGE VETERANER KVINDELIGE VETERANER
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VETERANCAFÉ
TEKST ERIK PETERSEN. FOTOS: VIBEKE OLIEL

Ny veterancafé i Hillerød
I forbindelse med den lokale fejring af Flagdagen indviedes en ny veterancafé i Hillerød.
En drivende kraft bag etableringen har været
Gert Andersen, formand for Danmarks Veteraner, Nordsjælland.
Caféen har til huse i Frivilligcenter Hillerød,
Fredensvej 12C i Hillerød – lige bag biblioteket.
Efter Flagdagens gudstjeneste i Ullerød Kirke
havde mange veteraner fundet vej til caféen
for at deltage i åbningen.
Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen, bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Hun glædede sig ligeledes over, at Hillerød Kommune har en veteranpolitik og har
ansat en veterankoordinator, Rolf Christoffersen, der også vil være at træffe i caféen.
Borgmesteren hyldede veteranernes indsats,
tilsagde kommunens støtte til det fremtidige

veteranarbejde og sluttede med at overrække
Familienetværkets børnemedalje til Smilla
Wilsborg Slatanach under overværelse af en
stolt far, veteran Kim Wilsborg.
Næste taler var Gert Andersen, der fortalte
om arbejdet med at etablere caféen og takkede Hillerød Kommune for et godt samarbejde og den opbakning, der gives ved bl.a. at
oplyse om caféen til kommunens borgere.
Derefter fik Anne Lillelund ordet. Anne er
leder af Soldatens Hus, der er en frivillig organisation, der bl.a. skaber kontakt mellem
tidligere udsendte og civile virksomheder.
I sin meget tankevækkende tale fortalte Anne
om sine erfaringer med veteraner og om deres vanskeligheder med ofte at blive forstået
af omgivelserne efter endt udsendelse. "Man
er jo ikke syg, fordi man har været i interna-

Borgmesteren overrækker børnemedalje til Smilla.

tional tjeneste, tværtimod kommer de fleste
hjem med styrkede kompetencer. De relativt
få, der kommer tilbage med ar på sjæl og
krop, skal vi tage os af på en værdig måde og
gøre alt for at normalisere deres situation".
Veterancaféen drives af frivillige og er tænkt
som et frirum uden binding til det offentlige.
Det er gratis at komme i caféen, der giver
mulighed for aktiviteter og samvær med ligesindede. Man kan desuden få hjælp til og
rådgivning om, hvordan man kommer videre
i livet, eller hente støtte til kontakt med myndigheder og styrelser.
Veterancaféen er åben fredage i ulige uger i
tidsrummet 14-18 med første åbningsdag den
14. september.

Initiativgruppen flankerer Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen.
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KORT NYT
Alexander Didriksen fra
Holstebro bliver kommunens
veterankoordinator

Fællesmøde
i Karup
14.– 15. november 2018
AF CARL ÅKERLUND, HOVEDBESTYRELSEN.

Veteran-koordinator
i Holstebro
Den 1. september 2018 startede Alexander Didriksen som ny veterankoordinator i Holstebro
Kommune. En beslutning, der falder i god tråd
med Forsvarsforliget tidligere på året, hvor
det blev vedtaget, at Dragonkasernen i Holstebro over de kommende år skal udvides.

års ledelseserfaring og har tidligere været
udsendt af flere omgange. Alt sammen vigtige
elementer for at kunne understøtte det opsøgende arbejde i forhold til udsatte, isolerede
veteraner og til at rådgive bredt i forhold til
arbejdet med veteraner.

Den nyoprettede funktion skal styrke koordinationen mellem de eksisterende aktører og
indsatser på området. Målet med stillingen
er at få kontakt til flere veteraner og bidrage
til at sikre en mere helhedsorienteret indsats
over for veteraner med særlige behov, så flere
udsatte veteraner får den nødvendige hjælp.

Alexander bliver den kommunale, koordinerende kontaktperson for veteraner, og han vil
indgå i tæt samarbejde med øvrige aktører
på området, internt i kommunen på tværs af
forvaltningerne, med regionen, Forsvaret og
øvrige samarbejdspartnere som fx Veterancaféen, KFUM’s Soldaterhjem og Danmarks
Veteraner, Nordvest.

Valget af Alexander i stillingen skyldes, at han
med i bagagen har mange års viden og erfaring fra Forsvaret kombineret med en bachelor i offentlig administration. Han har mange

Så indbyder Danmarks Veteraner og
Veteranstøtten igen til Fællesmøde på
Flyvestation Karup i dagene 14. – 15. november. Vi gentager succesen fra sidste år, hvor vi gratis indbyder specielt
veterancaféer over det ganske land,
veterankoordinatorer og lokalforening
er til at mødes og udveksle erfaringer
og gode ideer til gavn for veteraner og
deres familier.
Af programmet skal kort nævnes, at
der vil være indlæg fra Veterancenteret om bl. a. næste års puljer og nye
initiativer, som er sat i gang derfra, oplæg fra nye og gamle veterancaféer og
oplæg fra en veterankoordinator om,
hvordan vi kan hjælpe hinanden i det
daglige arbejde.
Vi får en kendt person fra veteranmiljøet til at give os et anderledes indspark,
og vi vil få et indlæg fra vores sponsor
om en ny måde, der kan hjælpe veteraner til en bedre hverdag.
Og så skal vi hygge os og få genopfrisket eller etableret nye netværk. Indbydelse og flere detaljer vil fremgå af
vores hjemmesider og Facebook.
Læs det fuldstændige program på
Danmarks Veteraners hjemmeside.
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50 års jubilæum
AF PER AMNITSBØL RASMUSSEN

AF PER AMNITZBØL RASMUSSEN

Jubilæumspolo
og Mindemedalje
Medaljen er primært målrettet foreningens
mange medlemmer, men kan erhverves af alle
– også samlere.
POLOEN
Jubilæumspoloen er i en ny, moderne farve
som kaldes Burgundy (Bordeaux-rød), med
et jubilæumslogo på brystet, og så kan man –
uden merpris – tilvælge en rygtekst i guldtryk:
”Danmarks Veteraner 1968 – 2018”.
I samråd med Danmarks Veteraner udgiver
FN Museet en Mindemedalje og en særlig
jubilæums-poloshirt i anledning af Danmarks
Veteraners 50-års jubilæum den 26. oktober.
MEDALJEN
Mindemedaljen har på forsiden både Danmarks Veteraners og De Blå Baretters navn
samt foreningens nye logo og årstal. På bagsiden er foreningens første logo, Gaza OP´en
og stiftelsesdatoen 26. oktober 1968. Båndet
er rødt-hvidt som Dannebrog og lyst- og mørkeblåt som mandatfarverne.
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SALG
Mindemedaljen og jubilæumspoloen sælges
fra den 26. oktober, og vi har valgt at holde
priserne nede, så flest mulige kan være med.
Mindemedaljen kommer til at koste 225 kr. for
sættet (stor medalje, mini medalje og sild),
medens poloen koster 180 kr.
Af hensyn til størrelser og påtryk på poloen
anbefaler vi, at man forud bestiller på museets hjemmeside (www.fnmuseet.dk). Begge
dele vil være til salg på jubilæumsdagen –
sammen med FN Museets andre gode tilbud.

Jubilæumsmedalje
Så er den her – Danmarks Veteraners 50års foreningsmedalje – og der er 36 veteraner, som skal have den, da de alle har
været med fra stiftelsen af De Blå Baretter
i 1968.
Selve medaljen ligner dem, der er for 25
års jubilæum (bronze) og 40 års jubilæum
(sølv). Denne særlige udmærkelse for de
50 års trofaste medlemskab er naturligvis
i guld, og båndet har også ændret sig lidt,
da det i kanterne er ligesom de andre, men
i midten er blevet hvidt – lidt mere eksklusivt.
Den vil første gang blive uddelt ved paraden for Danmarks Veteraners 50 års jubilæum i Fredericia den 26. oktober.
De, der ikke har mulighed for at deltage i
paraden, vil få medaljen udleveret af lokalforeningerne ved først givne lejlighed.

50 års jubilæum

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

FN-Museet
Souvenir & varesalg

POSTNUMMER:		

BY:

TELEFON NR:
Jeg er 50 års jubilar, Danmarks Veteraner
Jeg er jubilar (sæt kryds)

År/Mission

Jeg ønsker missionsmindemedalje År/Mission
Jeg er ikke jubilar (sæt kryds)
Jeg medbringer en hjælper/ledsager (sæt kryds)

Pin FN-mærke

PINs Venskabsflag DK/FN og DK/NATO

Indkvartering den 26. oktober fra kl. 08.00* (sæt kryds)
*Begrænset plads. Ring 23 25 67 42 og spørg, om der er kvarter til rådighed, inden du sætter kryds.

Brunch den 27. oktober. Kun for indkvarterede. (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 bliver slettet efterfølgende, jf. Danmarks Veteraners persondatapolitik. Se
mere på vores hjemmeside.

Slips med
veteranmærke

r
Fest - og paradekla
Blazermærke
Bestil dine varer på FN Museets
webshop www.fnmuseet.dk, salg@fnmuseet.dk
eller ring 40 35 13 33

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

TILMELDING
SENEST DEN
26. SEPTEMBER
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VETERANCENTRET

AF KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN
FOTO: LARS FRIEDBERG

Nu tør Anker sigte på ny
Følelsen af utryghed og angst har spændt ben
for Anker Sewohl. Den tidligere forsvarsmester i pistolskydning har i mange år ikke kunnet stå på skydebanen af frygt for, hvordan
folk håndterede våben bag hans ryg.
Anker Sewohl er nemlig psykisk skadet veteran med PTSD og én af de skadede veteraner,
som deltager i Forsvarets Invictus Gamesprojekt. Her træner veteranerne til et internationalt sportsstævne for skadede veteraner,
imens de udfordrer sig selv.
”Min målsætning er at blive bedre til at komme ”ud af hulen”. At jeg kommer ud blandt
fremmede mennesker i stedet for at lukke
mig inde og gemme mig, for det har jeg en
tendens til”, siger han.
Sporten skal være med til at skubbe i den retning, og udviklingen er allerede i gang. Anker
er nemlig blevet taget godt imod i det lokale
Vordingborg Bueskyttelaug, som samarbejder
med DIF Soldaterprojekt, der også er knyttet
op med det danske Invictus Games-projekt.
Helt konkret betyder det, at trænerne i Vordingborg har sat sig ind i, hvad PTSD grundlæggende er, og lært, hvordan de skal gå til
Anker.
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”Det giver mig tryghed, at jeg ikke skal være
nervøs over, hvad de laver bag mig. De har
også fortalt de andre skytter det”, siger Anker.
Med en udleveret kode til træningsbanerne
kan Anker træne også uden for åbningstid,
hvis det i en periode er svært at træne sammen med andre, ligesom han får vejledning
fra trænerne og udstyr stillet til rådighed i
klubben.
”Det er netop ånden i DIF Soldaterprojekt, at
det skal være nemt at komme ind af døren
til idrætsverdenen for de psykisk udfordrede
veteraner”, fortæller Andreas Carlsen, der er
konsulent i DIF Soldaterprojekt.
”Hvis veteranerne kæmper med det sociale,
så finder vi en måde, hvor klubberne alligevel
kan favne dem, så de på sigt begynder at søge
fællesskabet ude i klubben”, siger Andreas
Carlsen.
For Anker Sewohl har velkomsten i klubben
været over alle forventninger, og han er nu
godt i gang med sin buetræning og udfordrer
sin PTSD.

FAKTA OM
INVICTUS GAMES
Der et multisportsstævne for psykisk og
fysisk skadede veteraner, skabt på initiativ af HKH Prins Harry i 2014 efter hans
oplevelser som udsendt til Afghanistan.
I år foregår stævnet i Sydney, Australien,
fra den 20.-27. oktober.
Det er Forsvarets Sundhedstjeneste, der
driver projektet i Danmark i samarbejde
med Veterancentret og DIF Soldaterprojekt.
Formålet med Invictus Games er gennem idræt at hjælpe de skadede veteraner videre i deres liv.
Danmark stiller op i ni discipliner til
Invictus Games, og selv om deltagerne
har hver deres forcer og sportsgrene, så
er der på træningssamlingen også lagt
vægt på at skabe et samlet hold, der kan
støtte hinanden til bedre præstationer.

72

AF ANDERS FRIDBERG, VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, OG
KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN, FORSVARETS VETERANCENTER

81 97 00

VETERANCENTRET

AF KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN, VETERANCENTRET

InvictusHandy guide til pårørende
veteraner fik
royalt besøg
At være pårørende kan være en svær rolle. Sådan er det også for pårørende til psykisk skadede veteraner.

Kronprinsen ved
siden af Bubby
Jacobsen under
rotræningen.

Nedtællingen til Invictus Games 2018 er
begyndt for de 25 danske veteraner, som
til oktober rejser til den olympiske by i
Sydney, Australien. Og som om det ikke
er nok at glæde sig, fik spændingskurven
endnu et nøk opad, da H.K.H Kronprins
Frederik ankom til træningssamlingen i
Vejen Idrætscenter.
Her så Kronprinsen veteranerne træne i
flere af disciplinerne og spurgte nysgerrigt ind til træningen. Til stor glæde for
veteranerne, fortæller én af dem, Bubby
Jacobsen.
”Det betyder enormt meget for projektet,
at Kongehuset i form af Kronprinsen viser
interesse og anerkendelse ved at bruge
tid på os. Han kommer og deltager og har
siddet her i romaskinerne og roet sammen med os, så den oprigtige interesse
i, hvad vi laver, er meget motiverende”,
siger Bubby Jacobsen.

Derfor har Veterancentret udarbejdet en lille
folder kaldet "OBS – vær OBS på veteranen",
som skal guide veteraners pårørende og netværk til, hvornår man skal reagere på ændrede
trivselsmønstre i veteranens liv.

”Vi har fået flere og flere henvendelser fra pårørende, som kan være meget i tvivl om, hvor
bekymrede de skal være for deres veteran. Han
eller hun har måske ændret sig og virker til ikke
at have det så godt som før, men hvornår skal
man egentlig reagere. Det prøver vi at klæde de
pårørende på til med denne guide”, siger Julie
Wedel Gjelstrup fra arbejdsgruppen i Veterancentret, der har udviklet folderen.

Veterancentret kraftigt anbefaler, at man som
pårørende eller frivillig reagerer.

”Vi ved, at det kan være svært at starte sådan
en samtale, når man er bekymret for andres ve
og vel. Her er guiden også tænkt som et redskab, man kan støtte sig til, og sammen med
veteranen gennemgå symptomerne og have
en fælles snak om den mentale sundhed”, siger
Julie Wedel Gjelstrup.
Guiden fås på landets Veterancentre eller kan
downloades fra www.veteran.forsvaret.dk.

Folderen arbejder med symptomer inddelt i
farvekoderne grøn, gul, orange og rød.

FRA GRØN TIL RØD
Guiden lister en række typiske symptomer, som
typisk viser sig, når man er presset mentalt.
Alt efter om veteranen er påvirket en smule,
noget, en del eller meget af symptomerne, går
guidens farvekode fra grøn og ingen problemer til gul, hvor der er noget at bemærke, til
orange, hvor man bør reagere, og til rød, hvor

Veterancentret
kan kontaktes – døgnet rundt, alle årets dage på telefon

0
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2
7
Veterancentret kan kontaktes – døgnet rundt, alle årets dage på telefon 72 81 97 00
Døgntelefonen varetages af socialrådgivere, som vil yde rådgivning ved akutte spørgsmål.
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ODIN-kompagniet
AF KENNETH STRØM, CHEF FOR ODIN-KOMPAGNIET, ISAF 5

Band of Brothers
ODIN-FAMILIEN
Den 29. februar 2008 kl. fem om morgenen
holder en kolonne på mere end 50 køretøjer opmarcheret i Camp Bastion. ODIN-kompagniet på ISAF 5 var klar til at gennemføre
fremrykning til lejren Armadillo. Kort tid efter
skrattede det på radioen, hvor det lød: ”9-0,
fremad – fremad – slut”.
Dette signal blev starten på et halvt år med
en række oplevelser og erfaringer for de 235
soldater, der blev til ”ODIN-familien”: Kampvognsdelingen, artilleriobservatøren, forward
air controlleren, UAS’en (drone), ingeniørgruppen, de to sanitetsgrupper og lægen, de
to militærpolitigrupper, en gruppe til elektronisk krigsførelse og feltpræsten. Dertil kom et
britisk signalhold, en britisk ingeniørgruppe,
en britisk morterobservatør og en britisk/
australsk gunline.
GREEN ZONE
Uden for lejren blev vi mødt af den såkaldte
”Green Zone”: Valmuemarker, compounds
(lerhuse), grøfter med ildelugtende stillestående vand, men som kølede dejligt, når tem-

peraturen var en del over 40 grader, og når
grøfterne skulle krydses. Glade afghanske
børn fulgte os tæt på patruljerne i Green Zone,
mens de spurgte til en ”pencil”.
Men det var i det samme terræn, vi mødte vores modstander. En modstander, som vi både
mødte som makkerpar, gruppeværdi og op til
mere end en deling. Våbensystemerne bestod
af håndvåben, panserværnsraketter, morterer
og ikke mindst improviserede sprængladning
er (IED’er). En rigtig dygtig modstander, der
formåede at tilpasse sig, hvilket stillede krav
om, at alle hele tiden ”tænkte ud af boksen”
for at kunne være et skridt foran.
I løbet af det halve år blev det til mere end
1.300 km afsiddede patruljer i Green Zone,
hvor opgaven først var at opnå områdekendskab og gennem opklaring ved kamp at finde
Taliban i det terræn, som ISAF kort tid forinden havde vundet kontrol over.

der var direkte involveret i efterretningstjenesten. Derved blev grundlaget skabt for
konkrete operationer mod ledende lokale
medlemmer af organisationen. I takt med at
Taliban blev skubbet længere og længere mod
nord i forhold til Armadillo, blev det muligt
at gennemføre lokale Shura’er med stammeledere. Her blev der lagt planer for den
lokale udvikling i form af f.eks. brønde, broer
til landbrugsmaskinerne og dæmninger til at
kontrollere vandingen af markerne, ligesom
der blev gennemført ”åben skadestue” for
lokalbefolkningen. Midt i hårde kampe med
Taliban var det med til for lokalbefolkningen
at tegne et alternativ til Taliban – men for os
var det også med til at bevise, at det hele nyttede noget.

Det lykkedes hurtigt at skabe et meget præcist billede af den modstander, vi stod overfor – i særdeleshed på grund af de soldater,

Det stod klart hjemmefra, at det ikke var ufarligt at skabe tålelige levevilkår for den afghanske civilbefolkning. Foruden de mange gode

Hjemkomsten til Camp Bastion.
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Ved Mindesmærket på Garderkasernen.

Klar til patrulje.

BAND OF BROTHERS
Alle enheder var helt afgørende for, at vi kunne lykkes med opgaven – og aldrig har jeg oplevet så dedikerede og professionelle soldater
og førere. Vi var alle afhængige af hinanden,
hver gang vi gik ned i Green Zone, og derfor
opstod der også et sandt ”band of brothers”,
hvilket i øvrigt holder ved i dag, hvor kompagniet med tilhørende assets de sidste ti år er
mødtes én gang om året.

oplevelser omkring udviklingen i Green Zone,
de meget spændende faglige udfordringer
som soldat og det helt fantastiske sammenhold, så var der også nogle af kompagniets
soldater, der blev såret, og Morten Krogh Jensen og Anders Bjørn Storgaard betalte, sammen med deres familier, den højeste pris.
TILBAGE EFTER ET HALVT ÅR
Den 29. februar 2008 kørte en kolonne med
soldater af sted mod det ukendte. En sen aften
den 12. august 2008 vendte kolonnen tilbage
til Camp Bastion, hvor den blev modtaget af
alle lejrens øvrige soldater, udstyret med Dannebrogsflag og røde knæklys. Et syn, som de
færreste glemmer – det var rørende og blev
symbolet på afslutningen på seks måneders
indsættelse. Stemningen var fantastisk, og da
vi holdt stille, faldt alle hinanden om halsen –
opgaven var afsluttet.

10 ÅR ER GÅET
Helt unikt er ODIN-familien hvert eneste år
gennem de seneste 10 år mødtes til julefrokost. For at markere 10 året for udsendelsen
havde en gruppe af soldater sat alle sejl til for
at skabe en særlig ramme for markeringen.
Den 26. maj 2018 mødtes således mere end 60
soldater på Livgardens Kaserne for at fejre
jubilæet.
Kl. 09.00 kørte alle af sted i bussen, og snakken gik fra starten om, hvad der var sket siden
sidst, ligesom der blev udvekslet minder fra
udsendelsen. Over de næste par timer besøgte vi sammen med de pårørende Anders Storgaards grav og Morten Krog Jensens grav ved
Taastrup Kirke og Oppe Sundby Kirke. Begge
steder blev der afholdt en flot højtidelighed,
hvor soldaterne læste mindeord, der blev lagt
en krans, og en trompetist fra Den Kongelige
Livgardes Musikkorps spillede ”Danmarks sidste Honnør”.
GARDERKASERNEN
På Garderkasernen i Høvelte gennemførte
holdets feltpræst, Jes Rønn Hansen, en ceremoni ved Bjørn Nørgaards flotte mindemonument og kom bl.a. ind på de mange fantastiske
fælles oplevelser og nogle af de pudsige oplevelser fra udsendelsen. Den Kongelige Livgardes Tambourkorps var med til at skabe en flot
ramme om den del af programmet.
Derefter var der frokost for soldaterne og
de pårørende til de faldne soldater med fantastisk mad fra den lokale slagter og efterfølgende kage. Snakken gik lystigt i hele of-

ODIN-kompagniet
ficersmessen og i haven – flere steder ledte
den gode mad selvfølgelig snakken hen på,
hvilken af feltrationerne, der var den værste
i Armadillo.
FREDERIKSBERG SLOT
En tidligere konstabel i ODIN-familien – og
nu premierløjtnant – gennemførte en rigtig
fin rundvisning på slottet og gennemgik dets
historiske betydning. Slottets cafeteria skabte
rammerne for en flot middag og efterfølgende visning af billeder og film fra udsendelsen.
Perfekte rammer for udveksling af historier,
der ikke var blevet dårligere siden sidste år,
og sjove episoder.
Et par timer over midnat sluttede en fantastisk dag, hvor der både havde været tid til
eftertanke, udveksling af sjove minder fra før
og under udsendelsen og til at høre, hvordan
livet har udviklet sig siden sidst.
Med de mange fantastiske oplevelser og fælles minder, så er der ikke noget at sige til, at
der er et sandt ”band of brothers”.
ODIN-familien – Vi ses igen om et år.

TAK
ODIN-kompagniet vil gerne takke
• Veteranstøtten for jeres helt uvurderlige velvilje og støtte til at gennemføre
et sådant arrangement
• Hærstaben og 2. Brigade for økonomisk støtte til gennemførelse af
arrangementet
• Trompetist Lars Ejlif Hansen fra Den
Kongelige Livgardes Musikkorps for
den meget flotte fremførelse af ”Danmarks Sidste Honnør” ved Anders’ og
Mortens gravsteder
• Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
for flot musik i forbindelse med mindehøjtideligheden ved Bjørn Nørgaards
mindemonument på Garderkasernen i
Høvelte. Det vakte minder for enhver,
der har fulgt vagtparaden
• Vagtkompagniet for støtte på dagen.

Kransen ved Anders B. Storgaard grav.
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Dancon

AF HENRIK MORTENSEN (JARL), FORMAND FOR DANCONTRÆF

Dancontræf 2018
Dancontræf 2018 blev afholdt i weekenden
den 6. til 8. juli og blev igen en stor succes
med mange glade deltagere, der efterhånden
spreder sig over tre generationer.
Der var ca. 250 deltagere hen over weekenden.
Veteranstøtten gav et tilskud, så det var muligt at have levende musik fredag aften til stor
glæde for mange, der også fik sig en svingom.
Det er skønt, at vi som forening kan få en så-
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dan støtte, så vi kan arrangere et attraktivt
Dancontræf til glæde for så mange veteraner
med familie og venner.

Tak for besøget Niels. Vi håber, du kommer
igen til næste års Dancontræf – gerne med
endnu flere glade deltagere.

Tusind tak til Veteranstøtten for denne opbakning.

I det hele taget glæder vi os til Dancontræf
nummer 48 i 2019. Arrangementet gennemføres i dagene 5. – 7. juli 2019 – endnu en gang
på Stevninghus.

Under årets træf fik vi besøg af Veteranstøttens og Danmarks Veteraners Landsformand,
Niels Hartvig Andersen, og vi gav ham Dancontræfs skjold som symbol på venskab og
respekt mellem vores foreninger.

KORT NYT

Medaljemodtager Michael Klitvad flankeret af Chefen for Livgarden og
Landsformanden for Danmarks Veteraner.

TEKST: ERIK PETERSEN. FOTO: VIBEKE OLIEL.

En flot donation
Som optakt til den Nationale Flagdag på Kastellet modtog Lokalafdeling
København en donation på 40.000 kr.

AF ERIK PETERSEN, REDAKTØR

En fortjent
anerkendelse

Pengene kom fra Hjemmeværnspolitikompagni 6130, der i 1986 havde
oprettet en støtteforening. De mange sammenlægninger af hjemmeværnskompagnier betød, at foreningen ikke længere kunne fungere
efter hensigten, og på en generalforsamling blev det besluttet at nedlægge foreningen og fordele de økonomiske midler til ”ligestillede foreningsmæssige historisk/humanitære formål”.
40.000 kr. af disse midler blev overrakt til Carsten Cederbye, formand
for Lokalafdeling København, af John Urban Gamst Christiansen, der i
1986 stiftede Støtteforeningen.

Ved Årsgangs- og fødselsdagsparaden for Den Kongelige Livgarde den 29. juni på Gothersgade Kaserne fik direktør Michael Klitvad overrakt The Nordic Blue Berets Medal of Honour i Bronze af
Landsformand Niels Hartvig Andersen.

John er selv veteran med udsendelser til Gaza og Cypern – og tidligere
ansat i Politiet. John sagde ved overdragelsen af de mange penge, ”at
beløbet er tænkt som en bred støtte til lokalafdelingens aktiviteter og
gøremål, således som det efter lokalforeningens skøn gavner medlemmerne bedst muligt”.

The Nordic Blue Berets Medal of Honour er en international militær fortjenstmedalje, som uddeles af det nordiske veteranforbund, The Board of Nordic Veterans Federation. Udmærkelsen
blev indstiftet i 2002 og fik stående bæringstilladelse den 7. juli
2008 af H.M. Dronningen.

Landsformand Niels Hartvig Andersen overværede tildelingen, takkede
John Christiansen og lykønskede København med den flotte donation.
Det skal i øvrigt nævnes, at resten af støtteforeningens midler er delt
med 30.000 kr. til hhv. Frihedsmuseet og Hjemmeværnsmuseets Venner
i Frøslev.

Michaels Klitvad modtog medaljen for en meget god og langvarig indsats i veteranarbejdet med udgangspunkt i etablering
af samt store arbejde med Gardernetværk siden 2005, der har
gjort det muligt at støtte veteraner og udsendte soldater, tilknyttet Den Kongelige Livgarde.
Ligeledes har Michael været en ledende figur i etablering og
gennemførelse af Gardermarchen sammen med De Danske Garderforeninger. Michael har stået i spidsen for mange andre støtteaktiviteter gennem Gardernetværk og har gennem de sidste 12
år doneret flere hundrede tusinde kroner til støtte for personel
og veteraner samt deres pårørende ved Den Kongelige Livgarde.
Dette store og lange og seje træk har givet genlyd over alt i
Danmark og også i de øvrige nordiske lande. Bl. a. gennemfører
man nu i Sverige en Veteranmarch, som har Gardermarchen som
forbillede.
Baretten ønsker hjertelig tillykke med medaljen som påskønnelse for den store indsats i veteranarbejdet.

Giveren, John Urban Christiansen, mellem Carsten Cederbye
(tv.) og Landsformanden.
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TEKST: PER HINRICHSEN, NÆSTFORMAND I VETERANSTØTTEN
FOTOS: CHRISTIAN JENSEN, NÆSTVED OG OMEGN

Ankomst til
Gardehusarkasernen.

Denmark Challenge 2018
Veteranskytterne og Veteranstøtten gennemførte i slutningen af august et internationalt
veterancykelløb i Danmark – Denmark Challenge 2018 – hvor 50 skadede, udfordrede og
raske veteraner fra USA, Australien, Holland,
Tyskland og Danmark deltog, støttet af 12
veteraner fra de to organisationer samt med
støtte fra mange sponsorer.

tværs af nationer og med forskellige forudsætninger samt give et godt indtryk af Danmark og dets historie.

Formålet med veterancykelløbet var bl.a. at
skabe nye relationer mellem mennesker på

Næste dag blev rytterne transporteret over
Storebælt til Nyborg, hvorefter man cyklede
til Fredericia. I Fredericia overnattede rytterne på Ryes Kaserne.

Løbet startede fra Flyvestation Skalstrup den
19. august, hvor Forsvarschefen deltog, og ruten gik til Gardehusarkasernen i Slagelse med
frokostophold ved Veterancentret i Ringsted.

Fra Fredericia blev der cyklet til Frøslevlejren
med ophold undervejs i Haderslev og Aabenraa. Overnatning i en gammel fangelejr fra 2.
Verdenskrig var deltagerne meget begejstrede for at opleve.
Turen fortsatte fra Frøslevlejren til Eckernförde Marinestation, hvor deltagerne fik en dags
hvile med bl.a. sightseeing i Kiel.
Herefter blev feltet transporteret til Puttgarden og via færge til Rødby, hvorefter der
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Et par glade
deltagere.

Veteranstøttens næstformand, Per L. Hinrichsen (tv.)
og chefen for Gardehusarregimentet,
oberst Ole Rossen-Jørgensen

blev cyklet til Vordingborg Kaserne, hvor man
overnattede.
Det sidste stræk den 25. august gik fra Vordingborg til Kastellet i Købehavn, hvor deltagerne sammen med Skatteminister Karsten
Lauridsen lagde en krans ved Monumentet for
Danmarks Internationale Indsats. Efterfølgende var der mulighed for at deltage i veterankoncerten Engage på Refshaleøen.
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Undervejs blev der ved respektive garnisoner lagt kranse sammen med borgmestre og
garnisonskommandanter med efterfølgende
middag. Lokalforeningerne fra Næstved og
Omegn, Trekantområdet, Lolland-Falster og
Møn samt København stillede med fanekommandoer under kranselægningerne, hvilket
gjorde et godt indtryk på alle.
I alt cyklede rytterne mere end 640 km. uden
større uheld, og alle var i god form og godt
humør efter den store præstation. Undervejs
var der lejlighed til at hilse på borgmestrene
fra Nyborg, Haderslev, Aabenraa, Maribo og
Køge samt besøge en række sponsorer.
Arrangementet afsluttedes med sightseeing i
København og en fornem middag på det historiske Børsen, hvor sponsorerne også deltog.
De udenlandske ryttere var begejstrede for løbets gennemførelse og beundrede det danske

TEKST OG FOTOS: KRAKOW-AUSCHWITZ GRUPPEN 2018

Veterantur
til Auschwitz
Seks veteraner tog i august på studietur
til Krakow og Auschwitz for med egne øjne
at se, hvilke grusomheder, soldater udsendes for at modvirke. Fem af veteranerne
havde PTSD at kæmpe med, og oplevelsen
af Auschwitz og Schindlers Fabrik i Krakow
påvirkede dem alle følelsesmæssigt, men
alle kom gennem det.
Turen havde stor værdi for de deltagende,
der hurtigt fandt sammen om de fælles
ting, nemlig karrieren i forsvaret og for
de flestes vedkommende den PTSD, der nu
ledsagede dem. Der blev delt erfaringer,
historier og indtryk, og humoren havde en
central plads – trods den dybe alvor, der
reelt var temaet for turen. Under besøgene fornemmedes den udviste respekt og
ydmyghed over for de millioner af dræbte.

Pit-stop.

landskab og vor historie. De så gerne, at der
også næste år blev gennemført et nyt, internationalt cykelløb i Danmark.
Veteranskytterne og Veteranstøtten overvejer derfor at gennemføre et sådant cykelløb
i samarbejde med andre veteranaktører og
Forsvaret i forbindelse med gennemførelse af
Warrior Week i Danmark i september 2019.

Veteranerne fandt oplevelsen både tankevækkende og skuffende. Skuffende, fordi
menneskeheden tydeligvis ikke er blevet
klogere, og fordi det fortsat er nødvendigt
at sende folk i international tjeneste for at
beskytte udsatte, uskyldige mennesker.
Der var hos veteranerne følelser af stor
uretfærdighed, tristhed, håbløshed, vrede,
ydmyghed, men også af stolthed over at
have været udsendt på missioner for at
modvirke den slags modbydeligheder,
men også taknemmelighed over at bo i et
civiliseret land som Danmark.

UUDSLETTELIGE INDTRYK
Auschwitz ligger på en nedlagt polsk kaserne med pigtråd rundt om de bygninger,
der husede tusindevis af uskyldige mennesker, som blev systematisk misbrugt, mishandlet og myrdet, alene fordi de tilhørte
en minoritet.
Uden for selve Auschwitz byggede nazisterne en stor kombineret arbejds- og udryddelseslejr, Birkenau. Da udryddelserne
var på deres højeste, dræbte nazisterne
10.000 jøder om dagen.
For veteranerne betød mødet med disse
grusomheder en erkendelse af, hvor vigtige deres udsendelser har været og er.
Ens egne hverdagsproblemer får en anden
størrelse, når man står midt i det helvede,
milioner af uskyldige mennesker har været
igennem.
Men der var andre oplevelser end de gruopvækkende kz-lejre. Krakow er en smuk
by med mange kulturelle tilbud og attraktioner, som gruppen aktivt opsøgte.
Veterankortet gav flere steder gratis adgang, eksempelvis på Kongeslottet, hvor
veteranerne blev behandlet med stor imødekommenhed og respekt.
Tak til Veterancentret og Veteranstøtten
for tilskud, der muliggjorde turen.
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Deltagerne samlet.

Pigeholdet.
AF LEDER SVEND AAGE OLSEN

Familiesommerlejr
I perioden 14. – 21. juli gennemførte Veteranstøtten familiesommerlejr for 6. gang, og 7
forventningsfulde familier deltog i forskellige
aktiviteter og masser af tid til at være sammen.
Sommerlejren blev afviklet i de naturskønne
omgivelser i Camp Frøslev. Skønnere sted
findes simpelt ikke. De to bygninger er fantastiske rammer om en familiesommerlejr, hvor
børnenes tarv bliver vægtet meget højt.
Der var i alt 34 deltagere: 16 børn i alderen
2 – 14 år, 12 forældre og 6 ledere. Alle var indkvarteret i H16, så familierne kunne føle samhørighed fra starten, og H 15 blev benyttet til
leg, konkurrencer og lignende. Vi havde super
vejr hele ugen, hvilket betød meget ”ude-tid".
AKTIVITETER
Ugen rummede planlagte aktiviteter, men
også masser af ”familietid”, hvor familierne
kunne tage sig af egne og andres børn, uden
at skulle tænke på de mange daglige sysler,
som godt kan virke forstyrrende på mange
veteranfamilier.

Vi var på ture til Danfoss Universe og Historiecenter Dybbøl. Hvor Universe var en sikker succes, må det nok indrømmes, at turen til Dybbøl
blev lidt af en fuser denne gang. Varmen var
ulidelig i den gryde, som Historiecentret er
placeret i. Det betød, at de fleste familier ikke
orkede mere efter at have spist frokost.
Men pyt, så kunne familierne søge andre steder hen – eventuelt til stranden – som nogle
valgte. Det er styrken ved, at vi kører i egne
biler i stedet for en stor bus, hvor man er bundet til gruppen hele tiden.

Torsdag satte afbrændingsforbudet en effektiv stopper for at grille i skoven. I stedet grillede vi ved Camp Frøslev – ikke noget dårligt
bytte med Anker som grillmester.
KONKURRENCER
Der var også indlagt nogle konkurrencer i løbet af ugen.
Bueskydning.

Torsdag besøgte vi Kelstrup Naturskole, hvor
en bueskydningskonkurrence var forberedt
af Mik Haar og hans tro hjælper Michael. Et
meget populært indslag, der blev gennemført
med stor iver af alle deltagere.
I andre perioder var der rig mulighed for at
nyde omgivelserne i og omkring lejren. Børnene benyttede mountainbikes, andre cykler,
legoklodser, spil og hvad der ellers var til rådighed.

Bueskydning.
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• L ejrkendskab, hvor deltagerne var delt op
i grupper. Piger, drenge, voksne drenge og
voksne piger. Opgaven var at lære Frøslevlejren at kende. Her vandt pigerne knebent.
• Lego byggekonkurrence, hvor grupperne
var de samme som ved lejrkendskab. Det
gav nogle flotte bygningsværker. Her vandt
drengene.
• Konkurrence i f.m. Kelstrup Naturskoles
arrangement, hvor bueskydning og vildtkendskab var opgaverne. Her vandt familien
Schneller: Rasmus, Emilie, Sine og Morten.

Efter aftensmaden fredag blev der uddelt
præmier til vinderne i alle konkurrencer. Det
foregik med medaljeoverrækkelse, uddeling
af diplom og slikpræmier.
Lørdag blev der sagt farvel efter en rigtig hyggelig uge, hvor det er ledergruppens håb, at
veteranfamilierne har fået ladet batterierne
op, inden de hjemlige sysler igen melder sig.
GENSYNSTRÆF
Heldigvis kan vi arrangere et gensynstræf,
hvor familierne igen kan samles i Frøslev. Det
afvikles i perioden 30. november – 2. december. Naturligvis tændes adventskransen i den
weekend, hvor der også skal spilles bingo/
banko.
Ud fra tilbagemeldingerne fra familierne ser
det ud til, at vi bliver fuldtallige til gensynstræffet. Det tager vi fra ledergruppen som et
positivt signal fra familierne, som ledergruppen glæder sig til at se igen.

Afslapning i skyggen.
AF NIELS HARTVIG ANDERSEN

Afløsere søges
Efter seks gode år med stor succes på
familiesommerlejrene i Frøslevlejren har
Svend Aage og hans trofaste team valgt at
stoppe, som allerede varslet sidste år.
Herfra skal lyde en meget stor tak for den
mangeårige, flotte indsats for veteranfamilierne. I har vist vejen, og jeg håber, at
der er andre friske kræfter, der vil og kan
tage handsken op.
Der er ingen tvivl om, at der er brug for
netop Familiesommerlejre for at give veteranfamilier et pusterum og give dem ny
energi til dagligdagen.

Ny bank
Veteranstøtten har fået ny bank – Danske Bank. Bemærk venligst vores nye
kontonumre, som fremgår af side 2
her i bladet. Vores CVR-nummer er det
samme.
Det har været et stort arbejde for
især Veteranstøttens nye kasserer, Ole
Stokholm, at flytte bank, så nu skal der
gå mange år, før vi gør det igen.
TAK
til Veteranstøttens tidligere kasserer
Kurt V. Larsen og til regnskabsfører
Alex S. Andersen for deres mangeårige
indsats. Mere end 2.000 bilag og regninger blev det til pr. år.
Vi ønsker held og lykke til Veteranstøttens nye kasserer, Ole Stokholm, og til
regnskabsfører Ib Guldberg Nielsen,
der vil videreføre den effektive og omhyggelige regnskabstjeneste.

Hvis du sidder derude og brænder for at
være med til at videreføre denne succes,
bedes du straks kontakte Veteranstøttens
formand for Aktivitetsudvalget, Jan Flemming Hansen på 2124 8625 eller jfh@adslhome.dk.
Teamet bag familiesommerlejren har et
meget detaljeret program, som står til
jeres rådighed, ligesom Svend Aage og de
øvrige hjælpere står klar til at hjælpe jer i
gang efter aftale.
Hold jer ikke tilbage. Kom glad og frisk –
der er brug for dig og din indsats.
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TEKST OG BILLEDER: CARL ÅKERLUND

Missionen fuldført
- næsten
Veteranmarchen i Sverige startede i 2013 i Ystad og målet var
Treriksröset, hvor grænserne
mellem Norge, Sverige og Finland
støder sammen i Lapland.
Formålet med Veteranmarchen var at gøre
den svenske befolkning opmærksom på hjemkomne veteraner og deres forhold samt at
samle penge ind til gavn for veteranerne.
Veteranmarchen startede i Ystad og gik via
Göteborg, Ørebro, Stockholm, Gävle, Skellefteå og Karesuando til målet i Treriksröset. En
march på op til 11 etaper pr. år og en rute på
over 2.000 km.
Veteranstøtten deltog i marchen i 2015 på
sidste etape, hvor målet var Stockholm, og i

ning, og alle 7 veteraner har haft en oplevelse
ud over det normale. Ingen af os havde før
været så langt mod nord, nordligere end polarcirklen, med lys hele døgnet.

Peter med Tomten.

Og en natur så fredfyldt med rensdyr gående
frit på vejene, fjelde med sne på, fossende
elve samt stille og romantiske søer. Simpelthen en oplevelse for livet.

2016, hvor vi deltog i starten på marchen fra
Stockholm til Gävle.
I 2018 deltog Veteranstøtten med 7 veteraner
på de sidste to etaper, fra Pajala til Karesuando og fra Karesuando til målet Treriksröset.
Samarbejdet med de svenske veteraner,
Fredsbaskerne, har været mere end perfekt.
Logistikken har ligeledes været over forvent-

Svenske og danske veteraner.
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Samtidig fik vi også den oplevelse at være
sammen med svenske veteraner. Her blev der
etableret venskaber til gavn for det nordiske
samarbejde, så vor deltagelse i de tre år har
været til gavn for alle.
Vi vendte hjem, styrket på sjæl og legeme, og
kan modstå alle forhindringer det næste halve
år for derefter igen at tænke på Veteranmarchen, der i 2019 fortsætter på Gotland.
PÅ GENSYN

Rast ved Trerigets grænse.

WWW.80608030.DK
AF PER JENSEN, ORDONNANS

Nijmegen
2018
Også i år deltog Veteranstøtten med et hold
ved Nijmegenmarchen. 20 veteraner begyndte marchen om tirsdagen. 18 fuldførte fredag
eftermiddag. Marchen blev igen et eksempel
på, at ”Veteraner hjælper Veteraner”.

var intakt. Her var der stor fokus på, at det
ikke var rent vand, der blev drukket, men at
der blev tilføjet de nødvendige mineraler, så
kroppen hele tiden blev forsynet med den vigtige energi.

DER ER UDFORDRINGER
For første gang i mange år skulle der ikke på
forhånd gennemføres og bestås en kontrolmarch i Danmark, inden der kunne gives tilladelse til at gå i Nijmegen.

Når holdet så alligevel måtte se to af deltagerne udgå, skyldtes det for den enes vedkommende alvorlig sygdom i nærmeste familie i
Danmark, hvilket førte til en hurtig transport
retur. For den andens vedkommende var årsagen et akut maveonde, der kom ud af ingenting. Der blev kæmpet hårdt for at få veteranen med hjem og klar til næste dags march,
men om morgenen var det klart, at der ikke
var overskud til at fortsætte.

Veteranstøtten havde dog valgt at lave sin
egen kontrolmarch. Derfor var det med rimelig ro i sindet, holdet tog fat på den udfordring, det er at gå 4 x 40 km – for nogens
vedkommende med 10 kg oppakning.
Holdet var igen i år en god blanding af debutanter og mere erfarne gængere.
At gå 40 km hver dag 4 dage i træk vil altid
byde på udfordringer. Varmen var også i år
en af udfordringerne, hvorimod der ikke var
en dråbe regn i sigte i hele perioden. Vabler
kunne holdet ikke undgå, men de fleste blev
klaret af gængeren selv eller holdets ordonnans. Kun en enkelt gang blev det nødvendigt med assistance fra lægeteltet. Det betød
også, at der ikke var optræk til muskelskader
og lignende som følge af vabler, der ødelagde
den naturlige gang.
Veteranerne forstod hele tiden at drikke tilstrækkeligt med væske, så væskebalancen

VIA GLADIOLA
Resten af holdet fortsatte frem mod fredagen
og oplevelsen med en indmarch ad ”Via Gladiola” til centrum af Nijmegen. Til stor hyldest
fra hundredetusinder af tilskuere.
OG SÅ ER DER UDFORDRINGER
Indkvartering af uniformeret personel sker i
Camp Heumensord - en lejr, der oprettes og
indrettes alene til dette formål. Ca. 6.000 uniformerede fra dusinvis af nationer er samlet
i lejren. Lejren har egen brandstation, egen
politistation, egen radiostation – og så har
den et næsten evigt pulserende liv, hvor det
kan være en kæmpe udfordring at finde ro til
at hvile og frem for alt sove før strabadserne.
Ikke alle har samme kodeks for adfærd. Ikke
alle har samme tærskel for støj. For mange

veteraner er støj og larm ikke just elementer,
der går godt med behovet for ro og hvile.
Derfor havde holdet via holdføreren i år kontaktet flere instanser for at høre om muligheden for at blive indkvarteret længere væk
fra bl.a. ølteltet og i omgivelser med andre
enheder, der også har behov for at kunne
hvile sanserne på en noget anden måde end
hovedparten af de øvrige deltagere.
Vi må konstatere, at det i 2018 ikke lykkedes
at finde en løsning på den udfordring. Det er
holdets håb, at det i 2019 vil være muligt.
Under alle omstændigheder fortsætter vi
ufortrødent med at forfølge den løsning, der
vil give en endnu bedre oplevelse for veteranerne.
Vanen tro, blev der kåret en ”Årets fighter”,
som blev Bo Haulrich, og ”Årets Kammerat”
blev Per, der var holdets bedste ordonnans –
stort til lykke til dem.
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AF LEDER SVEND AAGE OLSEN

Gruppetur til Norge
I perioden søndag den 26. – fredag den 31.
august gennemførte Veteranstøtten årets
gruppetur til Norge, hvor vi gæstede det
norske forsvars Veterancenter i Bæreia ved
Kongsvinger.
Deltagerne mødte på den tidligere Flådestation Holmen søndag aften, hvor der var velkomstmøde og orientering om den forestående tur til Norge.

vi langt hen ad vejen aflæse ved, at stabssergenten efter velkomstbriefingen overrakte en
mønt, der normalt kun gives til norske veteraner. Mønterne blev overrakt med ordene ”Med
anerkendelse og respekt” til hver enkelt af os,
som endnu ikke var i besiddelse af mønten.
Stor tak til vores værter for denne fine gestus.
KOM HINANDEN VED
Programmet i år var stort set identisk med
sidste års program, hvor fokus var på aktivi-

Det er en lang køretur til Bæreia, hvor vi nåede frem til aftenmåltidet. Vi var 10 veteraner
på turen, heraf 2 ledere. Det er et passende
antal, der sikrer, at alle kommer hinanden ved
uden klikedannelser.

Frokost i det grønne.

teter ved og omkring Veterancenteret. Eneste
forud fastlagte punkt var en tur til Kongsving
er Fæstning, hvor Knut Østbøll fra den norske veteranorganisation (NVIO) var guide for
gruppen ved en rundvisning. I forbindelse
med rundvisningen lagde vi en blomsterdekoration ved mindesmærket for de norske
faldne soldater i Libanon-missionen UNIFIL.
Resten af turen improviserede vi med tilbud
om aktiviteter i naturen, såsom gåture rundt
i området – bl.a. rundt om søen ved Veterancentret – en gåtur på knap 8 km, cykler til
udlån, kanosejlads, grillfrokost i naturen m.v.
Derudover var der rige muligheder for aktiviteter indendørs med fitnesscenter, skydebane, bordtennis m.m.

EN STOR OPLEVELSE
Omgivelserne, gæstfriheden, værelserne og
forplejningen er i top. Et bevis på vores værters gæstfrihed og lyst til at modtage os, kan

En køretur til svenske-grænsen blev det også
til – på opfordring skal det lige bemærkes. Næsten alle deltog.

Fæstningen.

Samtalerne, som tidligere har været et fast
indslag om aftenerne, kom nu helt af sig selv,
når man spontant mødtes – hele gruppen vel
at mærke. Uhyre positivt. Kort sagt var der
frit ”slag i bolledejen”, hvilket blev rigtig godt
modtaget. Evalueringerne viser med al tydelighed, at det er sådan, turen skal køres.
2019
Chefen på det norske Veterancenter, oberstløjtnant Sørloth, lovede, at vi også i 2019 kan forvente tilladelse til et besøg med 10 veteraner.
Det er ledernes opfattelse, at turen blev en
stor succes. Fra lederside skal der lyde en stor
tak til hele gruppen for samværet på turen.

Mindesmærket for faldne fra UNIFIL.
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AF JØRN H. CHRISTIANSEN, NÆSTFORMAND/IDRÆTSUDVALGET

ODENSE

FREDERIKSBERG

AALBORG
FREDERIKSBERG

AARHUS

Royal Run
Veteranstøttens Idrætsudvalg deltog i fejringen af Kronprinsens 50 års
fødselsdag med deltagelse i Royal Run den 21. maj.

og det var udfordrende med al den trængsel og mange tusinde mennesker. Dejligt at se, hvordan I hjalp hinanden.

Veteranstøtten havde 70 startnumre, fordelt med 10 i hhv. Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense samt 30 på Frederiksberg. Stort tillykke til alle
vores deltagere på både One mile og 10 km ruterne.

Tak til jer fra Veteranstøtten, der forestod alt det praktiske før, under
og efter.

Vores hurtigste tid var 36,32 på 10 km løbet på Frederiksberg, men det
vigtigste var, at vi repræsenterede Veteransagen. Det var flot af jer,

Tak til Mads Lerche Rasmussens familie, der sammen med Maria Hansen fra The Baton Danmark deltog sammen med os på Frederiksberg.

Baretten | # 05 | 2018 | Side 29

Veteranstøtten 80 60 80 30

Gruppen samlet.

AF JAN FLEMMING HANSEN, TURLEDER
FORFATTER

Gensynstur
til Kroatien
Rejsen skulle føre os til Kroatien, nærmere betegnet til et gensyn med missionsområdet for
DANBAT/UNPROFOR i Sector North. Turen startede den 4. august på Vordingborg Kaserne
med deltagelse af 39 veteraner og pårørende.
Efter lidt problemer med indkvarteringen og
en hyggelig grill-aften gik vi tidligt til ro, da vi
skulle køre næste dag kl. 06.00. Morgenmaden
blev indtaget på færgen (Gedser/Rostock), og
turen fortsatte til overnatningshotellet i Regensburg.
På hotellet blev deltagerne inddelt i vognhold,
da konceptet for turen er, at veteraner og pårørende selv kører rundt i missionsområdet i
minibusser i tre dage, hvor det tilstræbes at
opdele vognene pr. kompagni. Dette sker dog
sjældent i virkeligheden, og i år var der f.eks.
kun en enkelt med fra E-COY.
Heidi modtager medaljen
for "Såret i Tjenesten".

Næste dag fortsatte turen sydpå via Østrig og
Slovenien til Hotel Top Terme i Topusko i Kroatien, der under UNPROFOR var hovedkvarter
for Sector North. De, der havde tilbudt at være
kørere på minibusserne, blev sat af i Zagreb
for at hente busserne, mens resten af deltagerne fortsatte mod Topusko med et stop på
museet i Karlovac.
Mandag aften blev der vist en film, som gav et
indblik i DANBAT opgaver med de hændelser,
der skete gennem missionens forløb.
Tirsdag morgen kørte vognholdene ud på deres planlagte ture i missionsområdet.
Om aftenen gik snakken livligt i O-rummet,
hvor flere vognhold havde mødt den samme lokale mand ude i Blinski Kut. Manden
havde om halsen en blå nøglesnor med teksten ”Kammeratstøtteordningen” samt et
vognskilt, som han holdt op foran sig, erhvervet fra et vognhold et tidligere år. Flere vognhold gav ham resterne af deres madpakker, så
han var en glad mand.
Et par af veteranerne fortalte deres personlige historier, bl.a. Thomas, der var blevet såret
ved en mineulykke i 1993. Én af veteranerne
på et andet vognhold, Tom, kunne berette, at
helikopteren var landet ved skolen i Topusko,
hvor der bl.a. var et fransk infirmeri med kapacitet til at operere.
Onsdag mindedes vi vore faldne. Kl. 10.00 var
alle sat stævne ved Moscenicka Crossing (Si-
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sak Crossing) for at mindes Claus Gamborg,
der faldt den 4. august 1995. Højtideligheden,
hvor vi lagde en buket, var kort, men smuk.
Kl. 14.00 mødtes vognholdene i Dvor for at
mindes Michael Madsen og Robin Bargholz,
der begge faldt den 18. september 1995. I Dvor
havde mindehøjtideligheden karakter af en
feltgudstjeneste. Jesper feltpræst høstede
stor ros for højtideligheden, der blev afsluttet med at lægge blomster, hvor Michael og
Robin faldt.
I Dvor gav Heidi en øjenvidneskildring om
drabet på en gruppe handicappede på skolen,
som lejren i Dvor var en del af. En gribende
fortælling, som er beskrevet i DR dokumentaren ”Massakren i Dvor”. Heidi havde modtaget
medaljen for sårede i tjenesten og hun ønskede, at jeg skulle overrække hende den i Dvor.
Tak for æren, Heidi.
Om aftenen berettede vognholdene om deres
oplevelser i løbet af dagen, og en veteran, Per,
gav et indblik i sin dagbog, som han havde
skrevet i forbindelse med kroaternes angreb
ind i missionsområdet (Operation Storm) den
4. august 1995.
Torsdag besøgte alle Plitvice Nationalpark, et
meget naturskønt område, som er på UNESCOs Verdensarvsliste.
Om aftenen var det planen, at mødet skulle
være kort, men Sebastian ville dele sin historie med os andre, og han blev suppleret af sin

Udendørs feltgudstjeneste.

WWW.80608030.DK

TEKST OG BILLEDER: CARL ÅKERLUND

hustru Helle. Det var en gribende beretning
om at leve med PTSD og at være en familie
i skyggen af PTSD. Tak, fordi I ville dele jeres
historie med os.
Fredag kørte vi igen rundt i missionsområdet
i vognholdene. Bl. a. besøgte Thomas skolen,
hvortil han blev fløjet og indlagt. Der var også
tid til en tur til markedet i Bosnien, og alle var
glædeligt overraskede over, hvor meget liv
der er ovre i Bosnien.
Om aftenen var det de pårørendes tur til at
berette om dagens oplevelser. Atter gode beretninger med støtte fra veteranerne. En glad
Thomas kom igen på banen med en god beretning, der viste, at han havde fået sat mange
ting på plads.
Lørdag morgen begyndte hjemturen, og efter
overnatning i Regensburg i Sydtyskland var
det en gruppe tænksomme og trætte veteraner og pårørende, der søndag aften ankom til
Vordingborg.
Tak for, at I skabte rammen om en uforglemmelig oplevelse. Tak for, at I gav hinanden
plads og tillid, og tak for, at I delte tårer og
latter.
Veteraner støtter veteraner

På skolebænk med
Hjemmeværnet
På Hjemmeværnets Sommerkursus i Nymindegab deltog to veteraner fra Veteran
støtten, Dan og Carl, der var så heldige at
blive optaget.
Kurset blev afholdt på en helt anden
måde, end den vi fra Hæren var vant til.
Ud over kursister deltog hele familien,
koner, mænd, veninder og børn, i alt godt
500 personer. Desuden deltog også repræsentanter fra US Home Guard, Letland og
Litauen.
Der var lavet arrangementer for børn i
flere aldersgrupper og for ikke-kursister,
mens kursisterne var optaget af at lære
noget.

og der blev sunget morgensang, ledsaget af
trompetspil – en god begyndelse på dagen.
Derefter startede kurserne. Vi fra Veteranstøtten var på mediekursus, hvor målet var
at lære journalistikkens og pressefotografens
regler og love, så vi på lovlig vis kunne lave
en feltavis.
Den ekspertise, vore instruktører udviste, var
superb. Der var ingen vaklen i geledderne, og
vi blev på kammeratlig vis vejledt i pressens
meritter, så både Dan og jeg afsluttede kurset
med stort udbytte.
En stor tak til Hjemmeværnsskolen.

De i alt 19 forskellige kurser blev afviklet
samtidig fra søndag til fredag fra 08.00 –
1700, så det var et enormt puslespil, der
var stablet på benene, samt en logistik,
der også skulle spille.
Hver morgen startede med morgenappel
med en ”peptalk” fra kursusleder MJ Lars
Hager, hvorefter skolechefen, OB Jens
Sund, tog ordet. Dannebrog blev hejst,
Mediekurset på Sommerskolen.
Manden fra Blinski Kut.
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FØDSELSDAGE

RUNDE DAGE
AF KAREN DAHLIN

Oversigten
omfatter denne gang
perioden fra den 15.
september til den 31.
december.

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.
85 ÅR

ORLA R. NIELSEN, Gaza 4,
Næstved og Omegn, den 21. september
BENT PUGERUP CHRISTENSEN, Gaza 5,
Næstved og Omegn, den 4. oktober

80 ÅR

Sønderjylland, den 19. september

Thy, Mors og Salling, den 20. november

CHR. WINTHER LARSEN, Cypern 2 og 3,
Limfjorden, den 22. september

HANS JØRGEN BIRCHEROD CALUNDAN,
Kroatien 6 og UNMOGIP 1987-88,
Viborg og Omegn, den 25. november

KJELD THOMSEN, Gaza 19,
Limfjorden, den 23. september
JOHN JØRGENSEN, Cypern 1,
Limfjorden, den 1. oktober

ULF EJNER PARSLEV, Cypern 23, 30 og 31,
Midtsjælland, den 12. oktober
IRENE HJORTSHØJ, Støttemedlem,
den 25. oktober

OLE POSTVANG, Gaza 19,
Midtsjælland, den 26. november

OTTO WESTERGAARD, Cypern 10,
Midtjylland, den 5. november

HARRY JENSEN, Cypern 1,
Østjyderne, den 27. november

KARL BOYSEN, Cypern 43, NMT 1,
ICFYUNTAG 1 og UNPREDEP 9,
Fyn, den 9. november

HENNING SELLEBJERG, Gaza 7, 8 og 9,
Fyn, den 21. september

FLEMMING FOSS ROSENSTAND, Gaza 18 og
Cypern 2, Trekantområdet, den 3. oktober

VAGN OVE JØRGENSEN, Gaza 6 og 7,
Midtsjælland, den 9. oktober

BENT L. HANSEN, Gaza 18,
Kronjylland, den 3. oktober

HANS THOMSEN PEDERSEN, Gaza 8,
Sydvestjylland, den 16. oktober

LEIF POUL HUBEL, Cypern 1,
Fyn, den 3. oktober

ERIK RASMUSSEN, Gaza 10,
Østjyderne, den 21. oktober

BIRGER THORBJØRN WYRTZ, Gaza 17, 18 og
19, Viborg og Omegn, den 5. oktober

VAGN CHRISTIANSEN, Gaza 7,
Fyn, den 26. oktober

JØRGEN THØGER FREDERIKSEN, Cypern 6
og 7, Nordvestsjælland, den 9. oktober

BENT HAGEN, Gaza 7 samt Cypern 2 og 3,
København, den 30. oktober

POUL PEDERSEN, Cypern 11, 13, 18 og 21,
Limfjorden, den 15. oktober

POVL ANDERSEN, Gaza 6,
Lolland-Falster og Møn, den 30. oktober

PREBEN BIRK, Cypern 2, 4 og 5,
Fyn, den 18. oktober

VILHELM VÆRGE, Feltpræsterne, Cypern
55, Kirgisistan 2003 og Irak 2,
den 10. december

BENT BUNDGAARD JENSEN, Gaza 7,
Thy, Mors og Salling, den 2, november

GEERT HEIDE, Gaza 19, 20 og 21,
København, den 18. oktober

MAX ØRNBÆK, Cypern 1,
København, den 12. december

POUL ERIK RASMUSSEN, Gaza 6,
Nordvestsjælland, den 10. november

JESPER JANBY, Gaza 14, Fyn,
den 28. oktober

ERIK MARINUS UHRENHOLT, Gaza 16 og 17,
Kronjylland, den 17. december

HELGE NEHM, Gaza 9 og Cypern 5,
København, den 15. november

KJELD BENDTSEN, Cypern 1,
Kronjylland, den 29. oktober

FLEMMING VANGSGAARD, Gaza 17,
Thy, Mors og Salling, den 18. december

JAN HANS MADSEN, Cypern 33, 34, 35, 36,
40, 41, 42 og 43, Nordvestsjælland,
den 17. oktober

MOGENS MÜNTER, Gaza 6,
Næstved og Omegn, den 18. november

TORSTEN CHRISTENSEN, Cypern 2,
Nordvestsjælland, den 30. oktober

FREDE PAUL NICOLAISEN, Gaza 15,
Næstved og Omegn, den 20. december

JES PETER LYKKE FROST, Cypern 33,
Viborg og Omegn, den 22. oktober

HARDY TINDHOF, Gaza 7,
Trekantområdet, den 21. november

OLE WAGNER HANSEN, Cypern 3,
Landsforeningen, den 31. oktober

BIRGER BO JENSEN, Cypern 1,
Limfjorden, den 21. december

TOMMY ”ROCK” HARDER, Cypern 45, 49
og 50, Nordsjælland, den 31. oktober

VERNER ADAMSEN, Gaza 7,
Næstved og Omegn, den 6. december

HENNING RASMUSSEN, Cypern 1,
Fyn, den 2. november

MOGENS BACH, Cypern 6 og 7,
Østjyderne, den 21. december

MIKAEL HOUBORG, Cypern 33, UNIFIL 1
samt UNMEE, København, den 9. november

MOGENS VAGNER POVLSEN, Gaza 8,
Fyn, den 7. december

FLEMMING CARL QVOTRUP, Gaza 13,
Næstved og Omegn, den 2. november

CHRISTIAN SEJERSBØLL THOMSEN, Gaza
16, Midtjylland, den 22. december

EIGIL KJÆR, KFOR 15, Sønderjylland,
den 10. november

JØRGEN PETER MEYHOFF, Gaza 7 og 13,
Trekantområdet, den 10. december

LARS WESTERGAARD KRUSE, Cypern 1,
Midtsjælland, den 4. november

OLE B. HARDER, Cypern 1,
Næstved og Omegn, den 23. december

JOHN CHRISTENSEN, Kroatien 1,
Nordvest, den 26. november

MOGENS HARTUNG, Gaza 7,
Fyn, den 15. december

JØRGEN HØJEN ANDERSEN, Cypern 1 og 5,
København, den 8. november

HENNING IBSEN HANSEN, Cypern 1,
Lolland-Falster og Møn, den 23. december

ALEX JENSEN, Gaza 6 og 7,
Lolland-Falster og Møn, den 21. december

CARL CHRISTIAN HANSEN, Cypern 2, 3, 4
og 5, Sønderjylland, den 12. november

KJELD EGEBIRK, Cypern 3, 4, 5, 6 og 8,
Østjyderne, den 25. december

MORTEN BRENØE LANGE, Cypern 47 samt
UNTSO 2013-14, Lolland-Falster og Møn,
den 2. december

FREDE BÆKGÅRD VISTISEN, Gaza 8 og 9,
Nordvest, den 29. december

HERLUF KJÆR, Cypern 1, Nordvestsjælland,
den 14. november

KARL ERIK BECK, Gaza 17,
Sønderjylland, den 28. december

HANS JØRGEN BØRSTING, Cypern 5,
Nordvest, den 17. november

EGON VESTERGAARD NIELSEN, Cypern 1 og
2, Nordvest, den 30. december

GRETE GUNDERSEN, Kroatien 7 samt Bosnien 3 og 4, Limfjorden, den 15. september

JENS PETER AAQUIST DALSGAARD, Cypern
1, Kronjylland, den 18. november

HANS PIHL, Congo 1963, Lolland-Falster og
Møn, den 30. december

THORLEIF NOHR BLOK, Cypern 2,
København, den 18. september

POUL BJARNE LARSEN, Cypern 1,
Midtsjælland, den 19. november

HAUBARTH ABEL, Cypern 1,
København, den 19. september

EBBE EGON BERGMANN LARSEN, Gaza 19,
Næstved og Omegn, den 19. november

PER KJÆR VINTHER, Gaza 17,

ERIK NIELSEN, Gaza 18,

75 ÅR
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HENNING HEIN, Cypern 2,
Sydvestjylland, den 28. november
KAJ LAURSEN, Cypern 1,
Viborg og Omegn, den 2. december
VAGN JAKOBSEN, Cypern 4, 5, 7 og 8,
Næstved og Omegn, den 3. december
OVE MØLLER NØRREGAARD,
Cypern 2, Nordvest, den 6. december
BENT WIND, Gaza 16, Trekantområdet,
den 10. december

70 ÅR
ERIK E.T. ANDERSEN, Cypern 49,
Næstved og Omegn, den 30. september
BERNHARD LINDHOLM, Cypern 14,
Nordsjælland, den 30. september

BERTH LARSEN, KFOR 5, ISAF og Kosovo,
Thy, Mors og Salling, den 12. november
BENT JOHANNES JENSEN, SFOR 2, UNGCI
1993, Ex-Jugoslavien 1994-2000, NATO
2001-07, Georgien 2008-10 og Ukraine
2014-15, Sydvestjylland, den 18. november
CHRISTIAN MOOS, Cypern 11,
Sønderjylland, den 20. november
LEIF JØRGENSEN, Cypern 13,
Lolland-Falster og Møn, den 1. december
BJARKE STEEN LARSEN, Cypern 43 og 44,
MC-klubben, den 5. december

60 ÅR
KIM BAGGE, Cypern 32 og 33 samt SFOR 3,
København, den 4. oktober

CARSTEN BO MADSEN, Kroatien 1,
København, den 12. december
JØRGEN VEDELSTED, Cypern 33, 34 og 38,
Bornholm, den 14. december
KEN RIBERHOLT-RISCHEL, KFOR 25,
København, den 15. december
HENRIK SØRENSEN, Cypern 35,
Viborg og Omegn, den 15. december
BIRGIT HAARBY NIELSEN, MC-klubben,
den 16. december
ARNE FINK, Cypern 30 og KFOR 15,
Nordvest, den 25. december

NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN TIL 57
NYE MEDLEMMER
KØBENHAVN
IVAN DEMANT, Cypern 30 og SFOR 10,
København, den 27. december
JAN ERIK FUGLSANG SØRENSEN, Cypern 33,
Kroatien 1994, Bosnien 1997 og UNMIK 2001(CIVPOL), Sønderjylland, den 30. december

50 ÅR
FLEMMING ALBERT JENSEN, Kroatien 1,
Midtjylland, den 16. september
OLE CAFFELL, Kroatien 3,
Næstved og Omegn, den 27. september
FRANK LARSEN, Kroatien 2 og 3 samt Bosnien 4,
Næstved og Omegn, den 28. september
OLE RUTKOWAIK HJORTH, SFOR 10,
Bornholm, den 2. oktober
JES HABERLANDT, KFOR 17, ISAF 7 og ANAOA/Kabul
1, Trekantområdet, den 3. oktober
MIKAEL PEDERSEN, Cypern 53 og KFOR 10,
Trekantområdet, den 10. oktober
THOMAS HAUGE BERG, ECMMTY 1991 og UNOMIG
1994, København, den 11. oktober
CARSTEN NIELSEN, SFOR 11,
Nordvestsjælland, den 14. oktober
LARS CHR. STORM, Kroatien 6 og 7,
Østjyderne, den 20. oktober
JENS CHRISTIAN ASSUM, Bosnien 1,
Næstved og Omegn, den 20. oktober

MIKAEL HOUBORG, Cypern 33,
SFOR 10, UNMEE og UNIFIL 1
THOMAS TAMSEN, Kroatien 3 og
ISAF 3
JOHN LEHRMANN, ISAF 13
OMID ZARGHAM ASHAR, IRAK, OIR15
POUL KRAGH HOLST, Cypern 2
CLIFF MADSEN, UNIFIL 4
TOM EHLERS FREDERIKSEN, Gaza18
NIELS ERIK SAELE, Cypern 27
JAN HANSEN, Cypern 6

FYN
HENNING ANDERSEN, Cypern 36, 40,
41, 42 og 43
OLE RASMUSSEN, SFOR 3, 4 og 5,
KFOR 4, IRAK 3 og ISAF 7
MARTIN SKOVBAKKE, IFOR 2,
KFOR 1, SFOR 5 og 13 samt IRAK IOF
2 og 4

NÆSTVED OG OMEGN
PETER HERSKIND ANDERSEN,
Kroatien 1
LARS BERG HANSEN, Cypern 39

SYDVESTJYLLAND

KARSTEN ZIER BRO, Kroatien 7 og 8 samt
Makedonien, Nordsjælland, den 29. oktober

JONAS ERBS, SFOR 4, 8 og 12 samt
UNMEE 99/00

CHRISTIAN MARVIG JENSEN, IRAK 3 og 4,
Nordsjælland, den 29. oktober

THOMAS E. PEDERSEN, Gaza 16 og
Cypern 4

MIKAEL KAIHØJ, Cypern 55 og 57,
Trekantområdet, den 1. november

KLAUS KILDEMAND, OIR 4

JAN BO LILLIENDAL, Kroatien 3 og 5,
Midtjylland, den 3. november
LARS JULIUS, Kroatien 1,
Midtjylland, den 8. november
DAVID JENSEN, Cypern 53 og 54,
København, den 9. november
JESPER LINDQUIST, Kroatien 1,
Bornholm, den 15. november
ALLAN CHRISTIAN JENSEN, Kroatien 4, KFOR 17
og ISAF 7, København, den 22. november
HENRIK FUNCH LARSEN, Cypern 53 og 54,
Midtsjælland, den 10. december
MORGAN VOLIS, Kroatien 5,
Viborg og Omegn, den 14. december

40 ÅR
PER ÆBELØ, SFOR 8 og KFOR 4, Fyn, den 3. oktober

MORTEN LYKKE-BØNDERGAARD,
Støttemedlem
SØREN GLARGAARD PINDERUP RICH,
UNMISS
ASBJØRN KYHL PAULSEN, Kroatien
2 og IRAK 6
JESPER HOLM, Kroatien 4 og ISAF 10

TREKANTOMRÅDET

JØRGEN PRÆST, Cypern 51 og 52
samt Kroatien 1
JOHNNY LUND, Kroatien 3

ØSTJYDERNE
MORTEN RAAHEDE, IFOR 1

MIDTJYLLAND
JENS WEBER, Cypern 25, 26 og 27

MIDTSJÆLLAND
THOMAS BUUS KRISTENSEN,
Kroatien 4

VIBORG OG OMEGN
ERIK FRØDSTRUP, Kroatien 3 og
ISAF 3

NORDVEST
JØRN MADSEN, Kroatien 3
JENS HENRY JENSEN, Støttemedlem

LIMFJORDEN
KIM JENSEN, SFOR 4 og KFOR 1,
RDAF/C130/ISAF 2010, Ocean Shield
RDAF/Challenger 2013, Minusma /
C130J 2017
PER DALBY NIELSEN, Cypern 44,
45 og 48
PETER FRANGELEV DAHL, Kroatien 3
FLEMMING STAAL, Kroatien 3, 5 og 6
FRODE KNUDSEN, Gaza 10, 11, 12
og 13

THY-MORS-SALLING
THORSTEN PEDERSEN, Cypern 8
PETER PENNER USTRUP, SFOR 5 og 6
samt KFOR 2
TINA BRUUN SØRENSEN, SFOR 5, HQ
KFOR 2002/03 0g KFOR 18
LAURS K. SVANSØ LAURSEN,
Kroatien 3
ALLAN NIELSEN, SFOR 3

NICOLAI WINDELBORG, ISAF 13 og 15

VI MINDES
Æret være deres minde

KRONJYLLAND
POUL HØFFDING LARSEN, Cypern
3 og 4
JAN MUHLIG, Kroatien 1

NORDSJÆLLAND
TOM BIRCHLAND WILLINGSØE,
Observatør/Reporter Cypern via FN
DENNIS NIELSEN, Cypern 55 og 56
PAUL BROHOLM ABRAHAMSEN,
UNMISS
DENNIS ARREBORG HANSEN,
Støttemedlem

LANDSFORENINGEN
RUNE KLEIST VESTBIRK, KFOR 14
OLE MADSEN, Cypern 46 og 47

NORDVESTSJÆLLAND
JENS KAUSBJERG TVEDSBORG,
Cypern 56 og 57 samt Kroatien 2,
3 og 4
JESPER JOHANNES NIKOLAJSEN,
Kroatien 3
UFFE ULRIKSEN, Kroatien 3 og 4
HENRIK JENSEN, Cypern 25
MIKAEL GRUBE JØRGENSEN, KFOR 7
samt ISAF 6 og 12

KVINDELIGE VETERANER
HELLE JØRGENSEN, Adenbugten
2008/09
LOTTE JÆGER BANG-NIELSEN, Irak,
FLV HELDET 2006, Afghanistan,
NTM-A G7
KARINA BRANDSTRUP, C130/Kuwait
2007, RDAF/C130/ISAF 2010, Ocean
Shield RDAF/Challenger 2013 og
Minusma /C130J 2017

DANMARKS VETERANERS
MOTORCYKEL KLUB
BIRTHE HOLME, ISAF 1(Danish Air
Task Unit)

Hans Chr. Carlsen,
Trekantområdet, Gaza 5

Kaj Edelmann, Nordsjælland, Gaza 9
og 14		

Bent Strand, Nordsjælland, Cypern 2

Bjarne Høilund Iversen, Næstved &
Omegn, Gaza 19 og Cypern 2

Poul W. Jørgensen,
Nordsjælland, Gaza 9,10 og 11
Svend Otto Nielsen, Fyn, Gaza 2

Jens Seppo Skov Olsen, Midtsjælland,
Cypern 16,17,18 og 19 samt KFOR1

Carl-Erik Jensen, Trekantområdet,
Gaza 10, 11, 12 og 13

Barry Thomsen Blore,
Støttemedlem
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MISSION UPDATE
AF PUBLIC AFFAIRS OFFICER, KAPTAJN MORTEN

AF KNUD LUND, NÆSTVED OG OMEGN

Dansk chefskifte
i Irak
Oberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen
fra Jydske Dragonregiment har afgivet
kommandoen over det danske træningsbidrag.

Oberstløjtnant Charlotte Wetche fra Jydske Dragonregiment har nu kommandoen
og skal føre træningsmissionen ind i den
næste fase mod et mere stabilt Irak.

JOB WELL DONE - MISSION
ACCOMPLISHED
Oberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen,
der har haft kommandoen over de godt
200 danske, estiske, litauiske og lettiske
soldater gennem det seneste halve år,
indledte kommandooverdragelsen med
en tale til de soldater, der har gjort tjeneste på Hold 7.

JEG HAR KOMMANDOEN
Oberstløjtnant Charlotte Wetche overtog
derefter funktionen som chef for det danske træningsbidrag med de traditionelle
ord ”Jeg har kommandoen”.

Efter talen overdrog han pladsen til chefen for hold 8, oberstløjtnant Charlotte
Wetche.

"Jeg har kommandoen".

Oberstløjtnant Charlotte Wetche takkede
hold 7 for en god overdragelse, og anerkendte det professionelle aftryk hold 7
har efterladt i missionen og på Al Asad
Air Base, hvorefter hun rettede fokus
mod hold 8.

De Blå Baretters
Fredsprismedalje
Den 10. december 1988 tildelte Nobelpriskomiteen Nobels Fredspris til De Forenede Nationers Fredsbevarende Styrker med motivering
en, ”at prisen er en hyldest til alle dem, der
har tjent organisationen og især til modet og
offerviljen hos alle dem, der har deltaget og
fortsat vil deltage i FN´s fredsbevarende operationer”.
På denne baggrund indstiftede FN-Soldaterforeningen De Blå Baretter i 1994 De Blå
Baretters Fredsprismedalje, som blev tildelt
første gang den 24. oktober 1994. Efter lange
forhandlinger med diverse myndigheder lykkedes det i 1995 at få en kongelig approbation
af medaljen, således at den kan bæres på uniformen.
De Blå Baretter´s Fredsprismedalje tildeles
hvert år efter ansøgning, og det er op til den
enkelte at ansøge herom. Ansøgninger skal
fremsendes hurtigst muligt, og medaljen tildeles i lokalforeningerne ved arrangementer
den 24. oktober.
Skal du være med i år, er tiden inde til at få
sendt en ansøgning, som du finder på Danmarks Veteraners hjemmeside danmarksveteraner.dk eller på www.fns-naestved.dk/medaljer/
ansoegningsskema-til-fredsprismedaljen/.
Der
skal betales et administrationsgebyr på 400
kr.
Ansøgninger sendes til Knud Lund, Møllevej 6,
4700 Næstved, og spørgsmål besvares på
40792895.
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Lokalforeningerne
Stiftet 3/10 1969

Bornholm

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

SIDEN SIDST
Lørdag den 1. september havde vi sommerfest
på programmet. Som så mange gange før havde vi lånt et lokale af det Bornholmske Hjemmeværn. Tak for det. Som I nok ved, mangler
vasken i Veteranstuen et regulært afløb. Vi
kan kun opsamle spillevandet i en plastikbeholder under vasken. Et problem, vi arbejder
på at løse.
Vi havde en rigtig god aften, hvor vi nød Vagns
velsmagende grill-menu, og der blev spist op
af hans fantastiske hjemmerøgede Østersølaks. Tak til Vagn og festudvalget for at skabe
rammerne til en god aften. Jeg vil da lige
nævne, at der godt kan klemmes et par stykker mere ind næste år.
FOLKEMØDET
Jeg har tidligere nævnt, at vi er ret så synlige på Folkemødet med vores lille bod på den
ladcykel, der er kreeret som blikfang for Veteranstøtten. 7 veteraner havde delt dagene

imellem sig. Der var et rigtigt godt salg af de
effekter, vi havde at tilbyde.
I år var vi beriget med repræsentanter fra
lokalforeningen Kvindelige Veteraner. En god
oplevelse. Piger, der er helt nede på jorden med en historie, der skal fortælles.
FLERE SOLDATER
Én af de helt store og gode nyheder er, at antallet af soldater på Almegårds Kaserne igen
bliver forøget. Det er godt for øen, at kasernens bygninger igen skal bruges af soldater,
og det kan kun glæde os. Det kan dog skabe
et lille problem for os, da vi måske mister de
lokaler, vi i dag disponerer over i byg. 42, eller med stor sandsynlighed skal dele dem med
andre veteranorganisationer.
Præcis hvorledes fremtiden vil forme sig, kan
der ikke siges noget om her og nu. Men det
er min opfattelse efter en kort orientering fra
vores kontaktofficer, at den lokale, militære
ledelse er os venligt stemt.
FLAGDAGEN
Vi har gennemført en flot Flagdag på St. Torv
i Rønne med deltagelse af 14 forskellige enheder fra militær, Hjemmeværn, Beredskabsstyrelsen og alle kendte soldaterforeninger. Vi

Set og sket
samt kommende
arrangementer
i landets lokal
foreninger

deltog med foreningens 5 faner.
Mvh.
Helge Hansen, formand
Stiftet 9/9 1969

Fyn

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

SIDEN SIDST
Ved klubaftenen i august havde vi indvielse af
vores nye fane, hvorefter vi havde tændt grillen. Der var 25 deltagere til denne aften.
Vi har netop afviklet Flagdag/Soldatens Dag,
og vi har lagt blomster på 4 grave i vores
område (se side 11). Vi havde et arrangement
sammen med Hjemmeværnet og Odense Kommune med ca. 125 deltagere.
Den 6. september var vi med fanen til regentbesøg i Svendborg.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 24. oktober, FN-dagen, har vi
klubaften med et arrangement ved stenen og
på Dannevirke. Se hjemmesiden. Der kommer
nyhedsbrev til dem, vi har mail-adresse på.
Tirsdag den 20. november kl. 19.30 er der
klubaften i lokalet Svendborgvej 39 i Ullerslev,
hvor der er gløgg, æbleskiver og kammeratligt samvær.
Lørdag den 1. december afholdes årets julefrokost kl. 13.00 i fælleslokalet ved Uglehøjen

Sommerfesten. Bornholm.

Fra Flagdagen. Bornholm.
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LOKALFORENINGERNE
104, Højby, 5260 Odense S. Pris 150 kr. og tilmelding senest den 20. november på Joergen.
emdal.larsen@nal-net.dk eller på 4083 7365.
Se også vores hjemmeside.
Jørgen Emdal Larsen, Formand/sekretær
Stiftet 1/11 1988

Kronjylland

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

SIDEN SIDST
Efter sommerstævnet lagde vi ud med en bustur til Tirpitz Museet i Blåvand. Vi holdt pause
undervejs og fik kaffe og rundstykker i Skærup, hvor vi også købte frokostbaguetter.
I Blåvand sad vi udenfor i flot solskinsvejr og
spiste baguetterne. På museet fik vi en grundig orientering om museet og dets tilblivelse
af vor guide, Eva, og samtidig blev vi ført rundt
til de forskellige afsnit. Absolut et spændende
besøg. Vi var desværre kun 19 deltagere, men
vi havde ikke været opmærksomme på, at Engage festivalen var dagen før, så det kan have
begrænset deltagerantallet.
Den 5. september var en ganske speciel Flagdag for Randers. En mangeårig proces fik sin
afslutning ved, at der faldt en sten fra mit
hjerte. En rigtig stor sten, så nu har vi en mindesten med teksten:
”Denne sten er rejst til ære og respekt for Danmarks mange Veteraner udsendt efter 1948 og
deres pårørende. TAK FOR JERES INDSATS”.

Den nye mindesten i Randers. Kronjylland.

Fra Flagdagen. Kronjylland.

rådsmedlem (S) Iben Sønderup, hvis mand er
veteran fra Balkan. Nu er det så vores opgave at
skabe nogle gode traditioner omkring stenen.

På Kulturnatten den 12. oktober deltager
Kastellet med en række aktiviteter, og vi har
åbent i Bunkeren. Nærmere herom på
www2.forsvaret.dk/omos/organisation/kastellet

På Flagdagen lagde vi også blomster ved Dan
Gydes gravsted (se side 11).
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Det første egentlige møde i denne sæson
skulle have været et besøg på Randers Tandhjulsfabrik, men det er netop blevet aflyst. Vi
afventer nu en aftale om en ny dato.
Den 10. oktober får vi besøg af Havnedirektør
John Morgen, som fortæller om Randers Havn
som virksomhed i en tid med terrorsikring.
Den 14. november kommer tidligere borgmester i Randers, tidligere MP-sergent, tidligere
formand for foreningen "Hjælp Voldsofre",
tidligere politimand gennem mange år, Henning Jensen Nyhuus. Jeg er sikker på, han har
mange spændende historier at fortælle.
Alle datoer frem til næste generalforsamling
er på vor hjemmeside. Blot mangler der ved
nogle af møderne et emne.
Med Veteranhilsen, Knud Spangsø, formand

Stenen er smukt placeret på Randers Havn,
hvor der i forvejen er et Mindeanker og en
sten for byens tidligere adoptionsskib, fregatten Niels Juel. Alt i smuk harmoni.
Stenen er blevet til i et tæt samarbejde mellem veterankoordinator Thit Gaarskjær, Nils
Bjerre Jakobsen fra Veterancaféen og undertegnede. Den er udført af Stenhuggerfirmaet
Kriegbaum. Afsløringen blev foretaget af By-
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Stiftet 21/5 1969

København

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi har fortsat åbent i Bunkeren torsdag i lige
uger fra kl. 19.00.

På FN-dagen den 24. oktober deltager vi i
kranselægning på Kastellet, ligesom vi overrækker FN Fredspris-medalje til medlemmer
af foreningen, efterfulgt af spisning. Arrangementet er åbent for alle medlemmer.
Nærmere herom vil fremgå af koebenhavn.
danmarksveteraner.dk og ved mail – hvis man
har opgivet en gyldig mail-adresse.
På Kastellet fødselsdag sidste søndag i oktober – i år den 28. oktober – er der en lang
række spændende aktiviteter, og vi forventer
at holde åbent for alle denne dag.
Den 24. november har vi årets julefrokost,
som vi holder på Kastellet. Nærmere vi tilgå
på hjemmesiden og ved mail.
KOMMUNIKATION
Vi har stadig ca. 20 % af mailadresserne, der
ikke er valide. Hvis ikke du får mails, kan du
sende en mail til formanden.
Vi vil fremover bruge hjemmesidens nyhedsbrev til de kommende arrangementer. I den
forbindelse vil man formentlig opleve at få
både mail og nyhedsbrev med samme indhold.
Samtidig hermed vil vi søge at tilmelde alle til
nyhedsbrevene, så vi på den lange bane kun
anvender disse. Medlemmerne vil så fremover
selv kunne afgøre, om de vil modtage nyheder
om aktiviteter m.m.
Carsten Cederbye, formand

LOKALFORENINGERNE
Stiftet 4/10 1971

Limfjorden

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

SIDEN SIDST
Sommeren har været over os. Og det er måske
den varme sommer, der har afholdt jer fra at
melde jer til arrangementet den 6. august i
Yxengaard? Vi måtte desværre aflyse.
Vi er meget interesseret i at vide, hvilke arrangementer I kunne tænke jer. I er meget velkomne til at skrive til limfjorden@danmarksveteraner.dk med gode idéer og ønsker.
28. august tog vi imod Ride4Rehab med Foreningens faner på Gammel Torv. Ride4Rehab
er et projekt for både fysisk og psykisk skadede soldater. Det begyndte i Frederikshavn
og sluttede 5. september i København på Flagdagen. Ride4Rehab er et projekt under Dansk
Idræts Forbunds Soldaterprojekt. Læs mere
om projektet på www.difsoldaterprojekt.dk
31. august – 2. september var en lille flok af vores medlemmer til Eurotreff i Stavern, Larvik i
Norge. Det skulle efter sigende have været en
rigtig god tur.
1. september havde vi en stand til Åbent Hus
på Flådestation Frederikshavn.
5. september deltog vi i Flagdag for Danmarks
Udsendte, både på Flådestation Frederikshavn
om morgenen og om eftermiddagen på Gammel Torv i hjertet af Aalborg.
8. september havde vi en stand til Åbent Hus
ved Trænregimentet på Aalborg Kaserner. Det
var en god dag. Det er en begivenhed, der finder sted hvert andet år.
Tordenskioldsløbet gennemførtes den 12.
september på Flådestation Frederikshavn, og
i næste nummer af bladet vil vi kort berette
om, hvorledes det gik.

Formanden til Eurotreff. Limfjorden.

Åbent Hus på Flådestationen i Frederikshavn.
Limfjorden.

I mellemtiden deltager vi også i Formandsmødet på Gniben på Sjællands Odde, og vi er selv
vært for ERFA-Vest mødet i september.

Med Veteranhilsen
Brian S. Laursen, næstformand

Vi oplever desværre, at vi ikke kan sende mail
til en del af jer. Højst sandsynligt fordi I har
skiftet mailadresssen ud med en ny? Har du
ændret mailadresse, eller har du anskaffet en
mail? Så skriv til limfjorden@danmarksveteraner.dk Angiv navn, gerne medlemsnummer og
selvfølgelig din mailadresse. Så opdaterer vi
vores database.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 2. oktober er der Drop In aften
kl. 19-22.
Onsdag den 24. oktober er der FN-dag kl. 1922, og vi fejrer, at vi fylder 47 år.
Tirsdag den 6. november er der foredrag om
Sirius Patruljen med efterfølgende hygge .
Alle arrangementer gennemføres i Fællesstuen i Bygning 29.
Læs mere om arrangementerne på vores
hjemmeside under Aktiviteter. Vi opfordrer
også til, at man deltager i de andre lokalforeningers arrangementer. Vi skal bakke op om
hinandens aktiviteter. Der kunne jo værre noget spændende!
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.

Stiftet 24/10 1983

Lolland-Falster & Møn

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

SIDEN SIDST
Vi startede med en helt ny tradition: Veteran
Dag i Tingsted. Et beskedent besøgstal, men
absolut noget, der kan bygges videre på. Så
Flagdage i både Nakskov og Nykøbing med
godt besøg begge steder. Senest et super
foredrag af Kim Wilsborg, lige fra faldskærmsspring i en ung alder, over MP’er og optagelsesprøven til Frømandskorpset, til PET og
livvagt for Kongehuset og hans livsændrende
oplevelser i Irak som UN Guard. En meget personlig beretning med stærke konsekvenser.
KOMMENDE AKTIVITETER
For at komme lidt ned på jorden igen fortsætter vi med mere kendte opgaver. Den 28. oktober kl. 10.00 holder vi den traditionelle Fødselsdags-brunch i Tingsted, og i år har vi været
nødt til at sætte en pris på herlighederne, nemlig 50 kr. pr. person. Håber ikke, det vælter hele
læsset og afholder nogen fra at deltage.
Den 30. november kaldes der til Julefrokost –
også i Tingsted – hvor vi til gengæld kan holde
prisen på de vanlige 130 kr. Begge aktiviteter
kræver tilmelding på telefon 21 18 32 90, så
Benny ved, hvor meget han skal købe ind.
Sæt allerede nu kryds i kalenderne til vores
julearrangement søndag den 16. december

Baretten | # 05 | 2018 | Side 37

LOKALFORENINGERNE

Flagdagen. Lolland - Falster og Møn.

Jørgen Brædder taler i Bibliotekshaven.
Lolland - Falster og Møn.

Veterandag i Tingsted. Lolland - Falster og Møn.

kl. 15.00 i Bibliotekets have med efterfølgende
glögg i Teatercaféen.

incl. pårørende. Vi startede fra Grimhøjvej og
samlede de sidste deltagere op i Silkeborg.
Undervejs gjorde vi holdt på en rasteplads og
fik kaffe og rundstykker – samt en lille skarp.
Ved museet fik vi en orientering af en guide,
og alle fik udleveret en slags radio, hvor man
kunne lytte til forskellige historier rundt i museet. Der var tid til på egen hånd at udforske
de forskellige udstillinger på museet, og der
blev indtaget frokost i museets café.

gementerne i Odder, Favrskov og Silkeborg. Vi
kunne desværre ikke nå at være til stede med
foreningens fane ved disse arrangementer.

Herefter kørte vi til Oksbøllejren og besøgte
mindestenen fra Afghanistan, hvor vi lagde en
blomst. Der blev også tid til et kort besøg ved
den tyske soldater- og flygtningekirkegård
ved Oksbøl.

Per Ole Overgaard beder os meddele, at beslutningen ikke var af familiemæssige årsager. ”Familien har det godt, og min afgang
som formand var begrundet i foreningsproblematikker i Danmarks Veteraner/Veteranstøttens virke”, skriver Per Ole Overgaard.

NY HJEMMESIDE
Besøg vores nye hjemmeside på www.lfm.
danmarksveteraner.dk . Der finder du også kalenderen, hvor du kan se nyheder om lokalforeningen samt alle planlagte arrangementer.
KLUBAFTEN
Klubaftenerne er fortsat torsdage i lige uger
i Tingsted fra kl. 19.00 og til der er én, som vil
slukke lyset i lokalet.
Besøg også Veterancaféen i Nykøbing den første onsdag i hver måned.
Per Amnitzbøl Rasmussen

Det var en begivenhedsrig og succesfuld dag,
som vi håber at kunne arrangere flere af.
Stiftet 26/3 1969

Midtjylland

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

SIDEN SIDST
Den 15. juni deltog vi med fanen ved faneoptoget til Vor Frue Kirke og gudstjenesten, og
herfra videre til Aarhus Rådhus, hvor der var
uddeling af nye faner fra DanmarksSamfundet.
Den 25. juni skulle der have været modtagelse
af H.M. Dronningen på Aarhus Havn, men arrangementet blev aflyst p.g.a. H.K.H. Prinsesse
Elisabeths død.
Den 22. august var der udflugt til Tirpitz Museet ved Blåvand. Der deltog 37 veteraner,
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Den 3. september deltog vi med foreningens
fane ved modtagelsen af H.M. Dronningen i
Silkeborg.
Den 5. september, Flagdagen, blev fejret mange steder i lokalområdet. Vi deltog med foreningens fane i Skanderborg, Aarhus, Ebeltoft
og Veteranhjem Midtjylland.
Derudover blev der lagt blomster på de 4
kendte soldatergravsteder i foreningens område.
I Aarhus var den efterfølgende reception flyttet til Tivoli Frihedens Café Herman. Der var
enighed blandt de fremmødte, at det var en
stor gastronomisk forbedring.
Der deltog veteraner fra foreningen i arran-

RETTELSE
Af Baretten 4 (side 38) fremgår, at "På et møde
den 23. maj modtog bestyrelsen beklageligvis
meddelelsen om, at Per Ole Overgaard stoppede som formand med øjeblikkelig virkning
af familiemæssige årsager."

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Søndag den 23. september. Soldaterforeningsskydning ved Ebeltoft Marineforening.
Mødetid: Kl. 08.30.
Lørdag den 29. september. Den nye bowlingsæson starter i Hammel Bowlingcenter.
Nye spillere er velkomne. Kontakt Hugo Bæk
på hugoilse@saxild.dk eller mobil 26 87 02 11.
Onsdag den 3. oktober er der skydning på
Lyseng Skydebane (alternativt kan der skydes
torsdag den 4. oktober). Den nye sæson er
startet, men du kan stadig nå det. Der er plads
til flere. Kontakt Niels Ole Piil på 20581373
eller nopiil13@gmail.com
Onsdag den 24. oktober. FN-dagens program
er endnu ikke fastlagt. Hjemmesiden vil blive
opdateret, så snart vi ved, hvor og hvordan
begivenheden afholdes.

LOKALFORENINGERNE

Mindestenen i Oksbøllejren. Midtjylland.

Fredag den 26. oktober fejrer Landsforening
en 50 års jubilæum i Fredericia. Husk tilmelding senest 26. september. Dette gælder i
særdeleshed for 50 års medaljemodtagere.
Tilmelding samt program for dagen kan læses
på Landsforeningens hjemmeside eller i Baretten nr. 4/2018. Kontakt evt. lokalforeningen
for hjælp med tilmelding.
Søndag den 11. november kl. 11 fejres 100 året
for 1. Verdenskrigs afslutning ved monument
et i Mindeparken i Aarhus. Program er ikke
fastlagt. Hjemmesiden opdateres, så snart vi
ved, hvor og hvordan begivenheden fejres.
Søndag den 2. december afholdes den traditionsrige mindehøjtidelighed på Skæring Hede
for de 5 modstandsfolk, der blev henrettet af
Gestapo den 2. december 1943.
Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil fremgå af vores hjemmeside
midtjylland.danmarksveteraner.dk eller vores
Facebook side, Danmarks Veteraner – Midtjylland. Så vidt muligt vil der blive lagt billeder
af de enkelte arrangementer på hjemmesiden.
Der kan evt. også sendes en mail til midtjylland@danmarksveteraner.dk. Hvis alt andet
svigter, så ring til formanden på 40 32 29 31.
Med veteranhilsen.
Palle Stausholm

Flagdag på Skanderborg Rådhus. Midtjylland.

Stiftet 24/10 1981

Midtsjælland

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

SIDEN SIDST
Torsdag den 30. august mødte 20 mere eller
mindre solbrændte veteraner til det første
møde efter sommeren. Vi havde et stille og roligt møde, hvor de fremmødte fik en orientering om, hvad der skal ske i løbet af efteråret.
Vi vil i denne sæson have 4 skydeaftner, hvor
vi starter den 3. oktober.
Den Nationale Flagdag blev afviklet i et flot
vejr og med en fin deltagelse af medlemmer
fra vores område. Fanekommandoet var med i
Kastellet og senere på dagen i Køge.
Ceremonien på Kastellet gik godt. Den var
med militærisk præcision meget laaaangtrukken, hvilket bevirkede, at flere fik det dårligt. Mikrofonanlægget kom aldrig i gang, så
talerne var ”fine”.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 27. september kl. 19.00:
Medlemsaften.
Onsdagene den 3. oktober og den 7. novenber kl. 19.00: Skydning i Ejby Hallen.

SE OGSÅ

Torsdag den 25. oktober kl. 19.00:
Medlemsaften.

danmarksveteraner.dk
Torsdag den 29. november kl. 19.00:
Medlemsaften med familien.

Flagdag, faneborg i Mindeparken i Aarhus.
Midtjylland.

MINDEORD
Jens Seppo Skov Olsen, Cypern 16, 17, 18
og 19 samt KFOR 1, født 20. marts 1945 i
Hønske ved Viby Sj., er afgået ved døden
den 3. august 2018 på Køge Universitets
Hospital.
Jens S. S. Olsen var medlem af Midtsjælland siden 1996.
Æret være Jens´ minde.
Med venlig hilsen Flemming Jepsen
Stiftet 14/8 1989

Nordsjælland

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

FORMANDEN HAR ORDET
Vel mødt tilbage efter en god varm og solrig
sommer. Flagdagen for Danmarks udsendte
er forbi for denne gang. Jeg håber, du fik deltaget i din kommunes flagdag og fik hilst på
nogle veteran-venner. Selv havde jeg fornøjelsen i forbindelse med en forretningsreception
at hilse på en veteran fra Cypern 23, Vagn, der
dengang som OS var leder af pionerdelingen,
og som nu er bosat i Norge – så engang imellem kan man være heldig at møde nogen, man
for længst har glemt.
Danmarks Veteraner, Nordsjælland deltog på
flagdagen med fane i hhv. Frederikssund og
Hillerød. I Frederikssund og Halsnæs havde
foreningen endvidere den ære at stå for flaghejsningen og flagnedtagningen.
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LOKALFORENINGERNE
I Hillerød havde vi i forbindelse med Flagdagen indvielse af Veterancafé Hillerød, hvor vi
mødes i Frivilligcenter Hillerød i caféen hver
anden fredag i ulige uger mellem kl. 14.0018.00. Veterancafé Hillerød ”et frirum og netværk for veteraner og pårørende” – læs om os
på Facebook. Se mere på side 12.
I Nordsjælland er der nu veterancaféer i Halsnæs, Gribskov, Egedal og Hillerød Kommuner,
hvor du er velkommen.
MINDEORD
Veteran Bent Strand er gået bort efter
længere tids sygdom.
Bent forrettede tjeneste på Cypern 2
i 1964 og blev medlem af foreningen i
1992. Bent sad i mange år i foreningens
bestyrelse, var foreningens fanebærer
og hjælper ved utallige lejligheder og
deltog aktivt i foreningens bowling- og
skydeaktiviteter. Bent var foreningens
”ankermand”, der altid stillede op og
gav en hånd med. Deltog i veteranaftener og spillede petanque med os, og ved
foreningens fester var Annette og Bent
faste deltagere.
For hans aktive arbejdsindsats gennem
alle årene modtog Bent i 2016 De Blå
Baretters Fortjenstmedalje i bronze.
Bent blev 81 år.

Æret være Bents minde
____________
Veteran Kai Edelmann er stille gået bort.
Kai forrettede tjeneste på Gaza 9 og
14 i stabskompagniet. Kai blev medlem
af foreningen i år 2000 og blev 89 år
gammel.

Æret være Kais minde
SIDEN SIDST
Vi har haft en hyggelig veteranaften, og vi har
fejret foreningens 29 års fødselsdag.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Mandagene den 17. september, den 1. oktober, den 12. november og den 3. december
kl. 19.30: Skydning i Sigerslevøster Forsamlingshus.
Torsdagene den 20. september, den 18. oktober, den 15. november og den 13. december
kl. 13.45: Bowling i Frederikssund Center Bowl,
Kocksvej 23 i Frederikssund. Husk tilmelding!
Søndag den 30. september kl. 10.00: Arbejdsdag i Jægersprislejren.
Torsdagene den 4. oktober og den 29. november kl. 19.30: Bestyrelsesmøde.
Torsdag den 11. oktober kl. 19.00: Veteranaften
i Jægersprislejren med foredrag af kaptajn
Eskil Berger, Livgarden.
Onsdag den 24. oktober kl. 18.00: FN-dagen i
Jægersprislejren. Tilmelding via
hjemmesiden.
Mandag den 5. november kl. 19.00: Veteranaften i Jægersprislejren.
Lørdag den 24. november kl. 18.00 Julefrokost i Jægersprislejren. Tilmelding via hjemmesiden.
Mandag den 10. december kl. 19.00: Juleafslutning og skydning, Sigerslevøster Forsamlingshus. Husk tilmelding.
Med veteranhilsen
Tommy Harder, lokalredaktør
Stiftet 24/10 1985

Nordvest

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

SIDEN SIDST
Udflugten til Tirpitz-museet den 4. august blev
en succes. 35 morgenfriske veteraner og pårørende steg på bussen uden for Veteran-Ca-

Fra Tirpitz-Museet. Nordvest.

fé-Nordvest. Turen gik over Skjern Enge, hvor
der blev holdt rast med kaffe og rundstykker,
sponseret af Villy Hove og Arla. Ved ankomst
til Tirpitz fik vi først fik en orientering, hvorefter hver enkelt deltager blev udstyret med
en Wi-Fi-scanner, så man kunne scanne oplysninger om hver enkelt del af udstillingen.
Efter godt 2 timers opladning med historie for
øje og øre var det tid til frokost, som museets
cafeteria stod for.
Hjemturen havde et stop i Oksbøllejren, hvor
vi lagde en krans ved mindestenen. Efter en
tid til fordybelse gik turen til Filsø, et dejligt
naturområde, hvor vi drak det sidste kaffe
og spiste Anne Lises medbragte kage. Vi var
hjemme kl. 17.00 ved Caféen efter en dejlig
tur, hvor både de nytilkomne og de mere faste
brugere af Caféen fik talt om tingene her og
nu, samt de ting der lå bagude. Formålet med
turen var opnået.
FLAGDAGEN
Vi begyndte i Herning kl. 10.00, hvor Svend Erik
og Klaus havde sat pavillonen op på torvet.
Borgmester Lars Krarup holdt åbningstalen.
Efter talerne blev der uddelt børnemedaljer
fra Familienetværket og en forfriskning.
I Holstebro gik et lidt større arrangement i
gang kl. 15.15 på Dragonkasernen, hvor regimentschefen talte, og der var kranselægning.
Ved De Blå Baretters mindesten på Brogårdsvej blev der ligeledes lagt en krans, og borgmester H. C. Østerby talte. Efter ”Altid frejdig
når du går” formeredes paraden til march
gennem byen til Holstebro Kirke til mindegudstjeneste. Sluttelig var der en forfriskning
i Sognehuset.

LOKALFORENINGERNE
Det planlagte flagdags-arrangement på Gniben i Odsherred kommune blev med kort
varsel aflyst. Byråds- og regionsmedlem Julie
Jacobsen fik med fire dages varsel arrangeret
et møde i Torvehallen i Vig. Godt 20 deltagere
hørte på fine taler, hvorefter der var mad
sponseret af Asnæs Brugs. Det forventes, at
Odsherred Kommune sørger for et arrangement i 2019.

Skjern Enge. Nordvest.

I Lemvig gik festlighederne i gang kl. 16.00 i
Byrådssalen. Også her var det borgmesteren,
Erik Flyvholm, samt provst og tidligere flyverpræst Ole Rasmussen, der holdt taler til veteranerne. Søren K. Petersen fik overrakt 25 års
Mindemedalje for tjeneste på Balkan.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der er ikke planlagt flere aktiviteter for nuværende, men følg med på hjemmesiden, også
Veteran-Caféens.

Forinden havde Nils Ulrik og jeg som sædvanlig lagt blomster på Sophia Bruuns og Rune
Westy Z. Nielsens grave (se side 11).
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Som tidligere nævnt deltager Nils Ulrik og jeg
i formandsmødet på Gniben den 14.- 15. september.
Skydning i Tuse-hallen onsdagene den 19.,
den 26. september og den 17. oktober.

Den opmærksomme læser har nok fundet ud
af, at Baretten nu kun udkommer 6 x årligt.
Det betyder, at vi i endnu større omfang vil
annoncere arrangementerne på hjemmesiden
og ved udsendelse af mails. Så hvis du ikke
allerede har oplyst din mail-adresse, må du
gerne gøre det nu, men det er selvfølgelig
frivilligt.

Flere medlemmer deltager på skift med vores pavillon og FN-museets udsalg i Mørkøv
Kræmmermarked i weekenden den 29. og 30.
september.

Med venlig hilsen.
Klaus Warming

Den 24. oktober, som udover FN-dagen også
er lokalforeningens 5 års fødselsdag, vil blive
festligholdt, evt. med et Åbent-Hus-arrangement. Nærmere følger også her.

Stiftet 24/10 2013

Nordvestsjælland

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

SIDEN SIDST
Turen til Egholm Museum ved Kirke Hyllinge
blev en stor succes med godt 20 deltagere,
som efter en fin rundvisning af ejeren, Ole
Falck, fortsatte hjem til Randi og Mogens
Clemmensen i Torkildstrup, hvor der var
tændt op i grillen. Godt vejr og god mad, så
alt i alt en fin dag.

Bestyrelsen har besluttet at arrangere tur til
Stevnsfortet med spisning ved Højerup den 8.
oktober. Nærmere følger.

Nogle medlemmer, som blev indmeldt i gratisperioden, har ikke fornyet deres medlemskab.
Til gengæld har 4-5 nye medlemmer meldt sig
ind, så vi bevarer status på ca. 135 medlemmer.
På bestyrelsens vegne.
Mogens Pagh

Stiftet 13/12 1972

Næstved & Omegn

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

SIDEN SIDST
Den 4. august havde vi vores årlige sommerfest med mange dejlige medlemmer og pårørende. Stemningen var i top og maden ligeså.
Under festen blev medstifter af lokalforeningen samt tidligere næstformand og formand,
Poul E. M. Rasmussen, udnævnt til æresmedlem.
Den 19. august deltog vi med et fanekommando ved Veterancykelløbet Project Hero på
kasernen i Slagelse. Efter paraden og kranselægning deltog fanekommandoet i den efterfølgende middag. Et rigtig godt arrangement.
Den 25. august deltog vi med 5 mand ved
Åbent Hus-arrangementet på Flådestation
Korsør. Det var en god dag med lidt over 8.000
besøgende. En stor tak til Jan, Per, Aksel, Ebbe
og Preben for det store arbejde.
Den 1. september deltog vi sammen med 71
andre foreninger i Næstved Kommune i ”Foreningernes dag” i Rådmandshaven. Det var en
god dag med mange besøgende.
Den 2. september deltog vi i ”Foreningernes
Dag” i Faxe Kommune, afholdt i Haslev. Her gik
dagen også godt, og vi fik et nyt medlem.
Den 4. september startede fanekommandoet med Egon, Thomas og undertegnede på
Gardehusarkasernen i Slagelse med kranselægning ved mindesmærkerne for de faldne
veteraner. Derefter gik turen til Grønnegades
Kaserne i Næstved, hvor vi deltog med fane
sammen med Sydsjællandske Soldaterforeninger. Efter ceremonien, hvor borgmester,
Carsten Rasmussen, sammen med én af løberne lagde en krans ledsaget af musik af
Lars og Rikke fra Hjemmeværnets Musikkorps
Vestsjælland. Kassereren var klar med lidt for-
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LOKALFORENINGERNE
friskninger til deltagerne, inden de fortsatte
mod Roskilde og København.
Den 5. september lagde vi blomster på 9 grave
i vores område. En stor tak til Aksel, Flemming
og Flemming for hjælpen.
Der var flagdags-arrangementer flere steder i
vores område, og i Næstved var veteranerne
inviteret på Rådhuset til en lille reception.
Her holdt borgmesteren tale til veteranerne,
og efter en times til gik vi til Grønnegades
Kaserne til en parade med tale af formanden
for Centralorganisationen af Stampersonel,
Jesper K. Hansen. Derefter blev der lagt blomster ved stenen. Efter en gudstjeneste i Sct.
Mortens Kirke ved sognepræst Søren Fahnøe
gik paraden med Hjemmeværns Musikkorps
Vestsjælland i spidsen tilbage til Grønnegade,
hvor der var dækket op med smørrebrød af
Sydsjællandske Soldaterforeninger.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 16. september: Pokalskydning.
Den 18. september lægger vi blomster ved
mindetavlen på Vordingborg Kaserne.
Den 6. oktober: Kulturnat i Næstved. Kom og
få en snak med os på Grønnegades Kaserne.
Den 21. oktober: De Blå Baretters March fra
Kalbyris-anlægget i Næstved. Der startes
samlet kl. 09.00 på ruterne 5, 10 og 20 km.
Prisen for deltagelse er 20 kr. pr. deltager, og
ønsker man et diplom som bevis for gennemført march, er prisen også her 20 kr. Så få nu
spændt snørebåndene og kom ud i den friske
luft. Der er rastepladser på ruterne, så depoterne kan blive fyldt op undervejs.
Den 24. oktober fejrer vi FN-dagen på Marvede Gl. Skole, Menstrup Bygade 60.
PROGRAM
18.45
18.50 - 19.00
19.00 - 19.05

Ankomst
Opstilling til Parade
Fanerne føres ind

19.05 - 19.10
Velkomst
19.10 - 19.15
Blomster ved mindepladen
19.15 - 19.20
Tale
19.20 - 19.45	Tildeling af Fredsprismedaljer
og overrækkelse af årstegn.
19.45 - ?	Kammeratligt samvær i foreningslokalerne.
Foreningen er vært ved et lille arrangement.
Bindende tilmelding senest søndag den 15.
oktober til kassereren, Jan Koziol, eller til
formanden på 4079 2895/formand@fns-naestved.dk. Tilmelding kan også ske på
www.fns-naestved.dk/events/fn-dag-2/
Du er velkommen til at tage familie og venner med. Påklædning: Uniform eller civil med
dekorationer anlagt. Blå Baret (hvis denne
endnu haves).
Den 2. december arrangerer vi sammen
med Sydsjællandske Soldaterforeninger Adventskoncert i Musikstalden på Grønnegades
Kaserne i Næstved. Det starter kl. 14.00 og
slutter ca. 16.00. Hjemmeværnets Musikkorps
Vestsjælland vil igen i år give en musikoplevelse og forberede os på julen.
Den 15. december markerer vi lokalforening
ens årsdag med julefrokost og efterfølgende
bankospil. Julefrokosten starter kl. 12.00. På
nuværende tidspunkt kendes menu og pris
ikke i detaljer, men det vil være noget, som
har med jul at gøre. For de, der kan gå ind på
hjemmesiden, vil der her blive opdateringer
vedr. arrangementet. Øvrige er velkomne til at
kontakte formanden på 4079 2895/formand@
fns-naestved.dk eller kassereren på 2291
4949/kasserer@fns-naestved.dk. Kan også ske
på hjemmesiden https://www.fns-naestved.
dk/events/julefrokostbankospil/ .Sidste frist
for tilmelding er den 3. december.
Husk også, at der er åbent i vores lokaler på
Marvede gl. Skole hver 1. onsdag i måneden
fra 19.00 – 20.00

Stiftet 12/10 1981

Sydvestjylland

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der er i år etableret to godsjagter på Cathrineholm & Kastagergaard 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 lørdag
den 17. november. Tilmeldingsfrist 1 uge før til
Kaj Knudsen på lopus@os.dk og egenbetaling
ca. 2.000 kr. til jagterne. Der er mulighed for
at tage riffel med dagen før.
Den 24. oktober, på FN-dagen, er der frokost
kl. 12.30 på Varde Kaserne, og major Steen
Holm Iversen vil fortælle om arbejdet med at
klargøre hærens kampvogne til deployering i
Afghanistan.
Før folketinget tog den endelige beslutning om
at sende kampvogne til Afghanistan, blev et
kæmpe forarbejde udført for at sikre, at materiel og personel var klar til de udfordringer,
de ville møde. Iversen stod selv for meget af
arbejdet og har en unik viden om den proces,
der gik forud for afsendelsen. Pris for frokost
og foredrag er 75 kr., der betales ved tilmelding
– senest den 10. oktober med fulde navn og
fødselsdato til Finn på finnfalck@hotmail.com.
MERE JAGT
Vi har også tre andejagter, den 27. oktober,
den 24. november og den 8. december. Her
kan der deltage 15 jægere pr. jagt med fri afskydning i fht. jagtloven. Hovborgvej 101, 7200
Grindsted. Tilmeldingsfrist 1 uge før og til Kaj
Knudsen på lopus@os.dk og egenbetaling ca.
250 kr. til jagterne.
Søndag den 11. november kl. 10.45 mødes vi i
Gravlunden, Gravlundvej i Esbjerg V med fanerne til Time to Remember.

Formanden

Samme dag kl. 17.00 markerer Zions Kirke,
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LOKALFORENINGERNE

Stenen i Sønderborg. Sønderjylland.

Fra Flagdagen. Sønderjylland.

Fra Flagdagen. Sønderjylland.

Nygårdsvej 103 i Esbjerg traditionen tro ”Time
to Remember”. Storbritannien indførte denne
mindedag for alle faldne og omkomne under
krigen 1914-1918 og i de efterfølgende krige.
Der bliver en kort gudstjeneste, fællesspisning skipperlabskovs (25 kr.). Gudstjeneste og
foredrag er ved Holmens provst, Eigil Bank.

tage og besøge os ved vore arrangementer,
enten det er torsdagsmødet den tredje torsdag i hver måned eller ved ét af vore mere
specifikke arrangementer, som man kan læse
om længere nede på siden.

eningens 50-års fødselsdag. Vi har 3 jubilarer
her i Sønderjylland, som jeg vil anbefale at
møde op til dette arrangement. Se Baretten
nr. 4 side 26 med tilmelding side 27.

Den 5. december er der Julehygge på Veterancaféen, Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4 i Esbjerg.
Den 6. februar 2019 holder vi generalforsamling på Veterancaféen, Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4 i Esbjerg.

Vi har indtil nu afholdt to torsdagsmøder. Det
ene med kåring af foreningens Ludomester,
som blev vor sekretær, Kaj Jensen. Der blev
kun spillet af ét hold, hvoraf to var Gaza-folk
og de 2 andre fra Cypern. Og jeg må lige prale
med, at Gaza-holdet vandt stort.
Og så deltog vi med fanerne i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg den 5. september på
Flagdagen – rigtig flotte arrangementer.

Stiftet 12/9 1969

Trekantområdet

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

SIDEN SIDST
I Jyllandsposten den 6. september var der et
fint billede af Orla med fanen ved Bülows Monument i Fredericia på Flagdagen.
Stiftet 5/3 1969

Sønderjylland

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

SIDEN SIDST
Så starter efteråret oven på den mellemøstlige varme, vi har oplevet i år. Men så kan vi jo
i stedet for at ligge ude og blive svedne i solen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
De kommende torsdagsmøder afholdes i Frivillighedernes Hus, Perlegade 50 i Sønderborg
den 20. september, den 18. oktober og den
15. november kl. 19.00. Vil prøve med forskellige tiltag på disse aftener, som kan være film,
foredrag, små konkurrencer m.m. Så mød op
og lad jer overraske og husk, at vi gerne må
tage vores bedre halvdel med.
Onsdag den 24. oktober på FN´s fødselsdag
mødes vi ved mindestenen med fane og baret
og meget gerne med medaljer ved Sønderborg
Rådhus Kl. 10.00, hvor vi lægger en krans til
minde om vores bortgåede kammerater. Derefter forsætter vi til fælles brunch på Cafe Castello på Borgen i Sønderborg. Hvis man ønsker
at deltage i brunchen, skal vi have tilmelding
på 2651 2615. senest søndag den 21. oktober.
Prisen bliver 88 kr., som betales ved kassen.
Den 26. oktober deltager vi ved Landsfor-

Juleafslutning med lotto og fællesspisning
bliver torsdag den 29. november kl. 18.00 i
Frøslevlejren, Barak W7. Der vil blive serveret
sild, kamsteg med diverse tilbehør, kaffe og
småkager. Derefter spiller vi lotto om mange
gode præmier. Husk at medbringe en lille sidegevinst pr. husstand. Prisen på middagen bliver 110 kr. pr. person. Der bliver uddelt årstegn
og medaljer. Tilmelding absolut sidste dag
fredag den 23. november til Bjarne på 2565
6527 eller Egon 2651 2615 eller egonbakgaza@
gmail.com. Skriv det allerede nu i kalenderen.
Stiftet 8/11 1987

Thy, Mors & Salling

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

SIDEN SIDST
Ud over at nyde det skønne sommervejr har
vi arbejdet på at få et tæt samarbejde med de
tre veterancaféer i vores område, og det går
rigtig godt. Der er tre velfungerende caféer
med mange gode tilbud til veteraner i Thy og
på Mors og Salling.
Derudover var vi sammen med Thy-veteranerne og Veterancafé Mors til dyrskue i Thisted,
hvor vi fik luftet vores nye pavillon. Der blev
også brugt en august-eftermiddag i Hanstholm, hvor vi spiste stjerneskud, hvorefter vi
var på Bunker-museet.
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LOKALFORENINGERNE
borg, deltog. Vi måtte se os slået af Prinsens
skytter, der samlet fik 725 point mod vore
656 point. Vi deltog med 6 skytter, hvor de 5
bedste talte med i de samlede point. På vores
hold 1 blev Martin Egelund nr. 1 med 143 point
og Leif Jacobsen nr. 2 med 139 point. Aftenen
sluttede med kaffe og kammeratligt samvær.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
I samarbejde med Thy-veteranerne, Veterancafé Mors og Veterancafé Skive afholder vi
efterflagdagsarrangementer på de 3 caféer.
Veterancafé Mors, den 20. september 18.00
til 21.30 i Aktivitetshallen ved Jesperhus Camping. Mad: pizza slice, gratis. Aktiviteter: Minigolf kan spilles til halv pris, 20 kr.
Thy-veteranerne, den 26. september kl. 17.30
på Brandstationen i Thisted. Mad: Pølser
og brød, gratis. Aktiviteter: Rundvisning på
Brandstationen og aktiviteter.
Veterancafé Skive den 10. oktober kl. 18.00 på
Brandstationen i Skive. Mad: Pølser og brød,
gratis. Aktiviteter: Rundvisning på brandstationen.
FN-dagen den 24. oktober: Foredrag og gule
ærter i klubhuset i Tødsø.
Veteran-mindedag den 22. december.
Nytårskur den 19. januar 2019 i klubhuset i
Tødsø.
Generalforsamling den 22. februar i Klubhuset i Tødsø.
Vel mødt derude.
Maria Agerholm Thomsen, formand
Stiftet 15/12 1969

Viborg & Omegn

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

Nu er en fantastisk sommer ved at gå på hæld,
og vi er kommet ind i efteråret.
SIDEN SIDST
Tre veteraner fra Viborg & Omegn, Jan Egon,
Jens H. og Eigil D., deltog i Valdemarsdagen
den 15. juni. Dagen blev markeret med fanemarch gennem Viborg by, med Hjemmeværns-
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Flagdag i Ikast. Viborg og Omegn.

orkester Nykøbing-Mors i spidsen. Domprovst
Thomas Frank stod for gudstjenesten i Viborg
Domkirke. Efter gudstjenesten gik fanemarchen igen gennem Viborgs gader med afslutning i Ungdomshuset i Gravene, hvor der var
kaffe og hyggeligt samvær.
Traditionen tro blev slaget ved Rindsholm Kro
den 4. juli 1849 markeret. På denne dag slog
danske dragoner bayerske husarer tilbage
ved Rindsholm Kro. Viborg & Omegn deltog
også i år med faner.
Det var en glad krovært, som kunne byde
velkommen til omkring 250 gæster, hvor de
fleste havde eller har haft tilknytning til forsvaret, politiet eller beredskabet. På dagen
mindes også den indsats, som danske soldater i århundreder har ydet hjemme og ude.
Chefen for Ingeniørregimentet, oberst Christian Arildsen, afslørede et nyt mindesmærke
i Mindelunden. Monumentet viser et plovskær
fra et pansret minerydningskøretøj. Altså den
alleryderste spids på det forreste køretøj i en
kolonne. Der, hvor det bliver rigtigt farligt.
Forskellige værn, politiet og soldaterforening
er lagde kranse ved mindemærkerne, og der
var musik ved Prinsens Musikkorps. Jyske
Landsoldater deltog også i år, og der blev
skudt med forladere anno 1864 og kanoner.
Ceremonien i Mindelunden blev afsluttet med
frokost på kroen.
Den 28. august blev den årlige 4-kant skydning
på 200 meter afviklet på banerne i Viborg.
Kun Prinsens Soldaterforening, som stod for
arrangementet, og Danmarks Veteraner, Vi-

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vinterskydning: Der skydes hver onsdag kl.
19.00 på 15 meter bane i Bjerringbro Hallens
skydekælder, hvor man bare skal møde op. Der
kan lånes våben, og skiver og ammunition kan
købes på stedet. Evt. spørgsmål besvares af
skydekoordinator Eigil D. Andersen på telefon
6175 5234.
Veterancafé: Mandage i lige uger kl. 18.0021.00 i Paradiset på den gamle kaserne i Viborg. Her vil 2 værter sørge for, at der er kaffe
og te på kanden samt kage. Der er kommet en
del spil i lokalet, og man er også meget velkommen til bare at komme og få en snak.
Onsdag den 24. oktober fejres FN-dagen på
Rindsholm Kro kl. 18.00. Vi starter i Danske Soldaters Mindelund ved vores mindesten og går
derefter ind på kroen, hvor der er uddeling af
FN- fredsprismedaljer. Menuen er stegt flæsk
med kartofler og persillesovs (6 stk. flæsk pr.
person), derefter kaffe med æblekage. Pris
163 kr. pr. person. Drikkevarer er ligeledes for
egen regning. Vi inviterer de øvrige medlemmer af ERFA-gruppen med påhæng til denne
aften. Tilmelding til Erik Klausen 8662 5828
eller Ingerlise Klaris 2149 0055 eller klaris@
webspeed.dk senest den 17. oktober.
Tirsdag den 13. november: Bowling med spisning kl. 19.00 i Bowl`n`fun Viborg. Mød op i
god tid for at få udleveret sko og vælge den
helt rigtige kugle. Holdene skal ligeledes sættes, inden vi er klar til at indtage banerne.
Efter 1 times bowling er der buffet i The Grill.
Det er ingen betingelse, at man bowler for at
være med disse aftner. Prisen er 250 kr., hvis
man bowler, og 200 kr., hvis man ikke bowler.
Tilmelding til Anders Nielsen 6177 4074 eller
Ingerlise Klaris 2149 0055 senest den 3. no-

LOKALFORENINGERNE

Kaffe og rundstykker på Rådhuset. Østjyderne.

vember. Hvis Viborg Bowling Center igen er
klar til brug til november, flytter vi arrangementet tilbage dertil.
Tirsdag den 4. december: Juleafslutning med
banko og amerikansk lotteri kl. 19.00 i Viborg
Hjemmeværnscenter på Livøvej 6 i Viborg.
Hvorfor ændre på noget, der er en succes? Så
vi kører efter samme plan som sidste år, hvor
vi starter med 3 stk. smørrebrød pr. person,
hvortil der kan købes øl og vand til de sædvanlige billige priser. Senere er der kaffe og
kage. Prisen er 50 kr. pr. person. Når vi er blevet mætte og har samlet kræfter, afholdes det
årlige bankospil og amerikansk lotteri med
gode gevinster. Hvis nogle skulle have lyst
at sponsorere en gevinst, vil vi meget gerne
høre om det ved tilmeldingen senest den 22.
november til Niels Stevn 8622 8432 eller Ingerlise Klaris 2149 0055.
Lørdag den 22. december kl. 11.00: Kranselægning i Mindelunden ved Rindsholm Kro.
Søndag den 6. januar: Nytårsgudstjeneste.
Tirsdag den 15. januar: Bowling.
Mandag den 18. februar: Generalforsamling.
Se resten af programmet for første halvår
2019 på hjemmesiden.
På bestyrelsens vegne.
Ingerlise

Borgmester Glyngsø uddeler børnemedaljer.
Østjyderne.
Stiftet 21/11 1972

Østjyderne

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

SIDEN SIDST
Den 15. juni, Valdemarsdag, startede med flaghejsning kl. 08.00. Senere på formiddagen opstilling af faner og veteraner ved mindesmærket på Nordre Kirkegaard. Så var der servering
af frikadeller og kartoffelsalat på Krudthusvej
for deltagerne.
Efter nogle gode timer var der afgang til Sommerstævne i Fredericia, hvor alt var klargjort
til nogle festlige sommerdage i garnisonsbyen. Et rigtig godt stævne med mange aktiviteter, bl.a. optog gennem byen med musik
og besøg på byens rådhus med en festlig
modtagelse af en tidligere udsendt veteran,
som holdt en fin tale for veteranerne. Efter
lidt mad og drikke kunne vi så tage tilbage til
kasernen. Her var der så først øl-smagning af
nogle gode brygninger og senere festmiddag
med god musik. Søndag formiddag den traditionelle gudstjeneste med altergang, nedtagning af flaget og afsyngelse af ”skull gammel
venskab rejn forgå”, hvorefter vi begav os
hjemad igen med mange gode minder og håb
om et gensyn samme sted næste år.
Den 5. september, Flagdagen, startede med
flaghejsning og kranselægning ved monumentet på havnen. Borgmester Peter Sørensen holdt en fin tale, hvor han bl.a. sagde, at
det nu var 10. gang, man markerede denne
dag, hvor man udtrykker samfundets aner-

Fra Flagdagen. Østjyderne.

kendelse og respekt for Danmarks udsendte.
Herefter inviterede han alle deltagere på kaffe
og rundstykker på Rådhuset.
Kl. 16.00 havde Hedensted-Juelsminde Kommune inviteret til faneindvielse på Juelsminde gl.
Rådhus. Det blev en festlig eftermiddag, hvor
fhv. borgmester Kirsten Therkildsen og nuværende borgmester Kasper Glyngsø på kommunens vegne af Danmarkssamfundet modtog en
helt ny fane, som blev højtidelig indviet med islåning af 3 søm. Den får nu plads i byrådssalen,
og Glyngsø gav udtryk for at han håbede, at
fanen kunne være med til at højne standarden
i salen. Der var tale af veteran Claus Sørensen,
der bl.a. nævnede de pårørende som en gruppe, man skylder en stor tak for afsavn af deres
kære. Herefter lidt servering med sandwich og
øl/vand. Senere var der uddeling af gaver/medaljer til børn af udsendte soldater. Vi sluttede
med ”Der er et yndigt land”, hvorefter vi kørte
hjem efter en rigtig god eftermiddag.
Kl. 19.00 var det tid til nedtagning af flaget,
og så var der kaffe og boller på Marinestuen.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Lørdag den 29. september er der udflugt til
Tirpitz-museet med afgang fra Veterancaféen
på Allé Gade kl. 08.00. Tilmelding til Viggo,
hurtigst muligt.
På FN-dagen den 24. oktober holder tidligere
udsendt politimand Flemming Hansen foredrag for os. Han vil fortælle om at være udsendt til et uroligt område. Det skal nok blive
en interessant aften, så mød talrigt op. Vi mødes på Hjemmeværnscentret kl. 19.00, og der
er kaffe og kage undervejs.
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Fredag den 26. oktober er der 50 års Veteran- og jubilæumsfest i Fredericia. Alle er
velkomne – især jubilarer. Det bliver en festlig
dag med lidt af hvert, så tilmeld jer hurtigt, og
senest den 26. september. Se nærmere informationer i Baretten 4.
Det store julebanko-arrangement er i år fastsat til fredag den 7. december. Sæt allerede
nu kryds i kalenderen for denne aften.
VÆRD AT VIDE
Der arbejdes stadig på at finde andre og bedre
lokaler til Veterancaféen, men indtil videre er
det stadig på Allé Gade, og åbningstiderne er
hver torsdag fra 13.00 til 16.00 og den 2. torsdag i måneden fra kl. 18.00 til 21.00. Her bliver
der serveret lidt lunt.
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.
På bestyrelsens vegne.
Hans O. og Erik V.
Stiftet 22/9 1990

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

BESØGSTAL OG SALG
Alle museer siger, at den gode sommer har
dæmpet besøgstallet. Det gælder også FN Museet, men vi har dog passeret gæst nr. 12.500
og forventer at slutte i omegnen af 16.000 gæster, hvilket er godt og stabilt.
På salgssiden går det rigtigt godt med nye
varer på hylderne, og med jubilæet for Danmarks Veteraner her i efteråret forventer vi at
komme over sidste års gode resultat.
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Fra MC Nordic Tour. Danmarks Veteraners MC Klub.

NYE VARER PÅ HYLDEN
Efteråret byder på flere nye varer. Blazermærket både i PINs udgave og til at sy på er allerede på hjemmesiden og i kiosken. Det nye
foreningsslips forventes at være klar omkring
1. oktober, og der kommer en ny vognpolet,
som er klar til jubilæet den 26. oktober.

vi får adgang til en del elektronisk materiale
i forbindelse med markeringen af Flagdagsjubilæet, der løber et helt år, og dels at vi får
materialer i forbindelse med åbningen af formidlingscentret for Monumentet på Kastellet.

DANMARKS VETERANERS
50 ÅRS JUBILÆUM
I anledning af jubilæet kommer der to særlige
produkter, nemlig en Jubilæums poloshirt og
en Mindemedalje. Begge dele frigives den 26.
oktober, men kan forudbestilles. Poloshirten
bliver som standard med brystlogo, og hvor
man uden merberegning kan tilvælge en
rygtekst: ”Danmarks Veteraner 1968 – 2018” i
guldtryk. Den kommer til at koste 180 kr., medens mindemedaljen holdes på niveau med de
andre mindemedaljer, altså 225 kr. plus forsendelse. Begge produkter kan forudbestilles
og sælges også til jubilæet i Fredericia. Vi ser
dog gerne, at man forudbestiller poloshirten
af hensyn til størrelse, lager og evt. tryk.
KUSTODEPLAN 2019
Benthe Rolin arbejder i øjeblikket på et forslag til kustodeplan 2019. Der er kommet flere
nye kustoder til, og derfor beder vi måske om,
at nogle få deler en periode. Det er et positivt
problem, som jeg håber, alle vil medvirke til at
få løst, og jeg ved, at I har forståelse for det.
FORVENTNINGER TIL SÆSON 2019
Det er mit personlige håb, at vi til sæsonåbningen næste år – den 30. marts – kan åbne
en ny udstilling om Mali og vise fornyelser i
Piratjagt-udstillingen. Vi arbejder på en opgradering af den elektroniske formidling, idet

TAK
Selvom sæsonen ikke er slut endnu, vil jeg
gerne takke alle aktører omkring museet for
en super god indsats – uden jeres indsats var
vi slet ikke dér, hvor vores ry er nu. Tak for det.
Besøg vores hjemmeside og vores webshop
på www.fnmuseet.dk
Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 11/6 2008

Værnspræsterne

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

SIDEN SIDST
Ved Hærprovstens feltkursus afvikledes den
årlige generalforsamling for Værnspræsterne
onsdag den 15. august i Jægersprislejren med
hærprovst Thomas Beck som dirigent.
Her aflagde jeg som formand beretning og
omtalte blandt andet de afholdte arrangementer, hvor specielt forårstræffet på Flådestation Frederikshavn gav en ajourføring med
og et indblik i dansk forsvar i dag.
Antallet af arrangementer er præget af, at vi
er en lille lokalforening på 36 medlemmer (2
mere end sidste år og ikke mere den mindste
lokalforening), og at vi er landsdækkende,
hvilket med de lange afstande sætter naturli-

LOKALFORENINGERNE

DHL-Stafetten. Kvindelige Veteraner.

ge begrænsninger på antallet af arrangement
er. Vi anser det dog for meningsfuldt med en
lokalforening for værnspræster, fordi vor tjeneste og position i forsvaret og som udsendte
er anderledes, og vi derfor har glæde af og
behov for at dele det med hinanden.
Videre i beretningen omtalte jeg, hvordan
ganske mange tidligere udsendte værnspræster er med i Veteranstøtten og yder en
indsats dér, ligesom jeg opfordrede til deltagelse i mærkedage og arrangementer rundt i
landet.
Ved generalforsamlingen blev tidligere flyverpræst Flemming Høgh genvalgt til bestyrelsen
for en 2 årig periode.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Julefrokosten forventes afholdt torsdag den
6. december i Odense, men aftalen er endnu
ikke helt på plads. Nærmere oplysninger vil
blive sendt direkte til medlemmerne.
Vilhelm Værge, formand

Flagdagen på Kastellet. Kvindelige Veteraner.

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

SIDEN SIDST
Vi har gennemført en række ture hen over
sommeren. I juni måned var vi i Norge til MC
Nordic Tour, og herhjemme har vi haft vellykkede ture på Dybbøl/Als og Bornholm.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 14.-16. september kører vi tur ved Møns
Klint. Se hjemmesiden.
Optaget i Danmarks Veteraner 21/4 2018

Kvindelige Veteraner

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

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

High-Roping på Refshaleøen. Kvindelige Veteraner.

SIDEN SIDST
Vi har fået en række nye medlemmer, som vi
byder velkommen i Kvindelige Veteraner.
Vi deltager i en række aktiviteter og har således sammen med Veteranhjem København
været med i DHL-stafetten i Fælledparken. Og
vi har været til High-Roping, en ganske udfordrende disciplin, der blev gennemført hos
Urban Ranger Camp på Refshaleøen.
I forbindelse med Flagdagen lagde vi buketter
på en række veterangrave, der havde særlig
betydning for Hærens Officersskole. Vi er rigtig glade for på denne måde at kunne hjælpe
HO, der jo lægger lokaler til en række af vore
aktiviteter.
På Flagdagen på Kastellet deltog vi med fane i
paraden, ligesom vi stillede op på volden med
et ”hyldestbanner” til ære for veteranerne.

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

Færøernes Veteraner
Formand: Ottar i Funningsstovu

SIDEN SIDST
I år fejredes Flagdagen også på Færøerne.
Stor tak til Hvidbjørnen, der dannede ramme
om arrangementet. Læs omtalen af Flagdagen
på side 9.

Baretten | # 05 | 2018 | Side 47

Personoplysninger
Der er megen snak om personoplysninger og privatlivspolitik i øjeblikket. Hvem har hvilke oplysninger, og hvad
bliver de brugt til?

SÆRLIGE
AKTIVITETER

Hos Danmarks Veteraner ønsker vi, at du skal være tryg
og føle dig ordentlig behandlet.

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

Danmarks Veteraners 50 års jubilæum i

Vi har oplysninger om dig, fordi du er medlem af Danmarks Veteraner. Det er almindelige kontaktoplysninger
som navn, adresse, evt. mail og telefonnummer samt cpr.nummer. Derudover har vi oplysninger om, hvilke missioner du har deltaget i.
Vi gemmer kun disse oplysninger, så længe du er medlem
af Danmarks Veteraner. Hvis medlemskabet ophører, slettes oplysningerne.

21. november	Hovedbestyrelsesmøde, Fredericia
6. december

Julegudstjeneste, Veterancentret i Ringsted

21. december	Danmarks Veteraners Mindedag med
kranselægninger bl.a. på Kastellet, Oksbøl,
Rindsholm Kro og Bornholm
16. - 17. februar	World Veterans Federation General Assembly,
Paris

Hvis du vil vide, hvilke oplysninger, vi har om dig, er du
altid velkommen til at kontakte kartoteksfører Mads
Tonsgaard på telefon 31 11 17 89 eller på kartotek@danmarksveteraner.dk.
Du behøver ikke foretage dig yderligere, og hvis vi ikke
hører fra dig, betragtes det som accept af den beskrevne
politik vedr. personoplysninger.

4. april	NATO-dag med kranselægninger bl.a. på
Kastellet, Oksbøl, Rindsholm Kro og
Bornholm

2018
2019

BARETTEN, PRODUKTIONSPLAN FOR 2018/19

WWW.DANMARKSVETERANER.DK

UDGAVE
6
1
2
3
4
5
6

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

DEADLINE
09.11.18
15.01.19
15.03.19
15.06.19
07.08.19
02.10.19
20.11.19

PÅ HJEMMESIDEN
16.11.18
25.01.19
22.03.19
21.06.19
16.08.19
11.10.19
29.11.19

OMDELING
uge 49
uge 7
uge 15
uge 28
Uge 36
Uge 44
Uge 51

