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Slagelse 
 
 

Summarisk referat   
 

Deltagere: Niels Hartvig Andersen (NHA), Per Lorenz Hinrichsen (PLH), Jan Flemming 
Hansen (JF), Preben Korreborg (PK), Per A. Rasmussen (PAR), Niels Bannergaard 
(NB), Ole Stokholm Pedersen (OSP), Finn Pauli Nielsen, Niels Blok (NB). 
 
Afbud fra Bjarne Berner, I.G. Nielsen og Henrik Tiede 
 
 
1. Godkendelse af referat (af maj 2018) 
 
Referatet blev godkendt. 
 
2. Formandens indlæg 
 

• Meddelte at Bjarne Berner stopper som udvalgsformand for Socialudvalget den 
01. Oktober, men fortsætter som formand for Motorcykel Lokalforeningen under 
Danmarks Veteraner. 

• Meddelte at invitation til deltagelse i Danmarks Veteraners 50 års jubilæum den 
26. Okober i Fredericia var på vej ud til udvalgsformændene og øvrige ressour- 
cepersoner. 

• Vi skal passe på os selv, intern. Ros – ris – ros. Vi er alle ildsjæle. 
• Fra VETC: Uforbrugte midler i 2108 SKAL tilbagebetales. Ingen mulighed for 

overførsel til næste år. 
• Jeg forsøger fortsat at få flere penge på Finansloven ved medlemmer af For-

svarsudvalget. Vi skal lave en business Case om et Sekretariat m.m. inden nytår. 
• Vores beløb på Finansloven er nu hævet til 2.6. mio. kr. for 2019-  
• God hjælp til ENGAGE. Afklares, om der vil blive en koncert næste år. Vi skal 

være der med flere folk. 
• Vores engagement med Veteranskytterne giver god PR og en masse erfaringer. 

Formand Jacob Panton vil holde indlæg på Formandsmødet. Per H. laver evalu-
ering af de tre aktiviteter. 

• RECCE-Tur til KOSOVO ledes af Per H. 23 – 25.-oktober 2018. m.h.p. tur der-
ned i 2019. 

• Bankflytning er nu overstået. Stort arbejde. Tak til Ole Stokholm. 
• Jeg deltager i Nordisk Veteranformandsmøde med Bjarne Berner og Jan Flem-

ming, samt ny næstformand DV, Steen Møller Petersen primo SEP. 
• Og med Bjarne Berner i NORDEFCO ultimo SEP. 

mailto:formand@veteranstotten.dk
http://www.veteranstotten.dk/
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• Hvem har adgang til Facebook. Liste udleveret fra Webmaster. Skriv under på 
Jeres indlæg. 

• Husk nye deadlines for indlæg til Baretten. Kun 6 numre om året. 
• Projekter fra Dansk Folkehjælp til næste år, bør overvejes. Kræver varme hæn-

der. 
• Samarbejde med INTEFORCE- HRPD, jagt folk bør undersøges. 
• Godkendelse af indkøb fra PR-udvalget. 
• Opsagt barak i Frøslev -> besparelse ca. 125.000 kr. i 2019 

 
3. Status på budget/regnskab 
 

Flytning til Danske Bank er overstået. Revisoren og regnskabsføreren har adgang til 
konti. Opdatering omkring adgang for udvalgene afklares med revisor, her vender vi til-
bage, det bliver ikke helt som der har været lagt ud på tidligere møder. Vi må her for-
holde og til stramninger og agere som revisoren henstiller til. 

 Afregningsformularer og bilag skal følges ad når disse fremsendes til afregning. Der 
skal påføres tydelig kontonummer og underskrift. 

Alle afregningsformularer skal være påført kontonummer, skriv gerne i det gule felt på 
formularen. 

Afregninger skal fremsendes løbende til kassereren. 

 Kun kassereren udbetaler afregninger I Veteranstøtten. 

Når revisoren har fået alle bilag til kontering kan vi se hvad der er tilbage af midler i ud-
valgene. 

 
 

4. Aktionslisten 
 

a. Oversigt over frivillige. 
 
Er ajourført og udgivet af JF. 
 

 
 

5. Status for udvalgene 
 
 
Forretningsudvalget ved Per Lorenz Hinrichsen 
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a. PLH orienterede om Veteranstøttens deltagelse i Warrior Week i USA 29. maj – 
07. juni, hvor han selv, Niels Blok, Jørgen Hveenegaard Christiansen og tre øv-
rige udpegede kommende ressourcepersoner deltog. Veteranstøtten var inviteret 
af Veteranskytterne og der henvistes til indlæg i Baretten. 
Der er meget at lære fra den amerikanske veteranorganisation USO, der drives 
professionelt i erkendelse af, at frivillige kræfter ville gå ”død” såfremt der ikke 
var en rimelig aflønning af de bærende kræfter i Ledelsen. Man fik ca. 20 % af 
sine midler fra Staten og 80 % af midlerne fra sponsorer, hvilket stillede dem frit i 
relation til at anvende midlerne. Firmaer kan trække bidrag til veteransagen fra i 
skat. USO opfordrede Veteranstøtten til at få stablet et sekretariat på benene og 
rådede os til at se på organisationer, som vi kunne søge at efterligne (KFUM, 
Dansk Folkehjælp mv.) Ref.: interview med vicepræsident for USO i Virginia, Jeff 
Hill. 
 

b. VS deltog i planlægning, tilrettelæggelse (PLH, Jørgen Hveenegaard og Bjarne 
Berner) og gennemførelse (PLH) af Veterancykelløbet Denmark Challenge 2018 
i samarbejde med Veteranskytterne. Et Internationalt veterancykelløb med delta-
gelse af 39 amerikanske, 6 tyske, 3 australske og en hollandsk veteran samt ca. 
10 danske veteraner. Cykelløbet startede den 17. August og sluttede den 27. Au-
gust og blev afviklet med succes. VS kan lære meget af, hvorledes Veteranskyt-
terne skaffer sponsorer. Desværre var der for få danske skadede og raske vete-
raner, der deltog i løbet. Dette skyldes at veterancykelløbet Ride for Rehab blev 
gennemført ugen efter, hvorved ”markedet” var støvsuget for ryttere. Det er PLH 
anbefaling, at VS fortsat arbejder tæt sammen med Veteranskytterne, idet denne 
forening har potentiale til at give flere udfordrede veteraner store oplevelser i ud-
land og indland. 

 
c. PLH fik drøftet status for udgivelse af årsberetningen. Fordelingen blev godkendt, 

men vil først gælde fra næste år. PAR blev anmodet om at trykke 300 yderligere 
eksemplarer. 
 

d. PLH orienterede om at han og Kim Andersen i perioden 23. – 25. Oktober gen-
nemfører RECCE i Kosovo med henblik på at gennemføre en missionstur for 30 
til 40 veteraner og pårørende til næste år. 
 

e. Fordeling af donationspenge blev drøftet og der var enighed om at lade Frilufts-
udvalget arbejde videre med en vandretur til Skotland i 2019. 
 
 

f. Program for Årsmødet blev gennemgået. Ud over Viceforsvarschefen og Chefen 
for Veterancentret, så gennemfører Formanden for Veteranskytterne, Jakob Pan-
ton Kristensen en briefing. 
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Telefonudvalget ved FMD Niels Bannergaard 
 

• Enkelte vagter melder, at vi er inde i en stille periode, medens andre har meldt 
ud, at de opkald, de modtager bliver mere komplicerede og kræver et tæt samar-
bejde med socialudvalget. 

• Vi vil i den kommende tid komme til at opleve veteraner, der efter at have brugt 
den tildelte erstatning, forsumper og lever som udsatte hjemløse. 

• Håber, at missionsturen til Kroatien i 2019 fortsat kan blive gennemført, således 
at VS har tre store ture at byde på. Er dog enig i, at såfremt der ikke er penge, 
må Kroatien turen ”sløjfes” til fordel for en tur til Bosnien og Kosovo. 

• JF og Niels Bannergaard har gennemgået Kroatien turen i relation til økonomi og 
program. Der kan max. spares ca. 50.000 kr., dog vil kvaliteten blive forringet. 

• Har støttet op om veterancafé Køge. Medlemmer herfra melder sig ind i DV Midt-
sjælland. 

• Der er gennemført en foredragsaften i Kulturhus Borup i samarbejde mellem DV 
Midsjælland og veterancafé Køge. 

 
 
Socialudvalget/Pårørendestøtten ved FMD Bjarne Berner (intet input modtaget) 
 
 
Aktivitetsudvalget ved FMD Jan Flemming Hansen 
 

Gruppetur Norge afvikles netop nu i perioden 26. – 31. august på Bæreia. 

Svend Aage er leder på turen. 

Siden sidst: 

* Familiesommerlejr i Camp Frøslev (14. – 21. juli) 

7 familier deltog – Alle med en far der har diagnosen PTSD Grundet opsigelsen af H15, 
har den samlede ledergruppe besluttet, at det var den sidste Familiesommerlejr, de ar-
rangerer. 

Budget: 75.000,- 

 Anvendt: 67.709,11 … Restbeløb ført tilbage til Aktivitetsudvalgets budget. 

* Gruppetur til Kroatien (4. – 12- august) 

En tur med udfordringer … 

Udgivelsesfrekvensen af Baretten blev ændret uden, at dette var oplyst. Bevirkede, at 
annonceringen blev beskåret – Næsten usynlig i bladet. 
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Ændring af mailadresser bevirkede, at ansøgninger om deltagelse i turen ikke kom frem 
til turlederen, som derfor henvendte sig til ansøgere, der sidste år ikke kom med på tu-
ren. En henvendelse fra en veteran, der savnede svar på om han kom med på turen af-
slørede, at der var ansøgninger jeg ikke havde modtaget. Forespørgsel til Webmaster 
afslørede, at der lå ti ansøgninger i systemet, som ikke var videresendt. Da der var ube-
svarede henvendelser, sendt til veteraner fra sidste år, kunne jeg ikke meddele de på-
gældende om de var med eller ej. Jeg rykkede telefonisk de ansøgere, der ikke havde 
svaret og på et tidspunkt havde jeg et overblik, der gjorde, at jeg kunne svare ”de for-
svundne”. Der var på det tidspunkt tilmeldt 47 til turen inkl. turledelsen. Plus et antal re-
server. Så begyndte frameldingerne, at komme … Det endte med, at der deltog 39 i tu-
ren, med alle reserver anvendt. Blandt reserverne var en far til en afdød veteran – Han 
kom også med – Naturligvis. INGEN GENGANGERE … 

Få dage før turen startede blev jeg ringet op af KN H.Ø.Nielsen/Vordingborg Kaserne, 
der meddelte, at han havde erfaret, at Veteranstøtten havde et arrangement (grillaften) 
med overnatning på Vordingborg Kaserne den 4.august, hvilket jeg bekræftede. Det var 
ikke så heldigt, sagde han, for cykelløbet ”Post Danmark Rundt” anvendte alle kvarte-
rerne på kasernen!!! Vi talte lidt frem og tilbage om alternative muligheder og det endte 
op med, at vi blev indkvarteret på belægningsstuer, idet indkvarteringen blev arrangeret 
således, at man havde en belægningsstue ”alene” med mindre man var tilmeldt med en 
pårørende. 

I praksis viste det sig, at nogle af de tildelte rum var pudsestuer og depotrum … Med 
støtte fra hovedvagten lykkedes det, at rette op på dette – også der hvor der manglede 
sengetøj. En af deltagerne var kørestolsbruger. Han blev indkvarteret på hotellet med 
de udfordringer trapperne giver. Der er en kørestolslift op til konstabelmessen – Hvorfor 
ikke på hotellet? 

Tidligere år har jeg haft et Mastercard til betaling af udgifter på turen og glad var jeg, da 
jeg blev sat i udsigt, at jeg i forbindelse med skift af bank, ville få et Mastercard, hvor jeg 
også kunne afregne deltagerne for kørsel, samt afregne andre omkostninger via net-
bank. SÅDAN GIK DET IKKE … I skrivende stund, er kortet endnu ikke på plads, og for 
turen betød det, at jeg var nødt til at have al fremmed valuta med hjemmefra i kontanter. 
(KUNA og EURO for 200.000,- 

* MC Tour Danmark 

Turene til Sønderjylland og Bornholm er afviklet. 

Turen til Møn udestår. 

* Puljeaktiviteter 

Der er af Veteranstøttens budget givet tilskud til 22 aktiviteter. (Anvendt/disponeret i alt 
ca. 92.000,-) 

 Af fondsmidlerne er der givet tilskud til opstart af seks Veteran Caféer, samt til fem Ve-
terantræf. 
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(Anvendt/disponeret i alt ca. 50.000,-) 

* Indkvartering/FES 

Hvorledes konteres/styres omkostninger på indkvartering på Forsvarets etablissemen-
ter? 

Regnskaber for aktiviteter kan ikke afsluttes før disse bilag er tilgået den ansvarlige for 
aktiviteten. 

Ordrenummer? Det vil lette arbejdet for de aktivitetsansvarlige, hvis en rekvisition af ind-
kvartering/lokaler, kan ske under henvisning til et ordrenummer. Ordrenummeret vil 
sikre, at Veteranstøtten kun betaler den reducerede takst. 

* ENGAGE 

 En udfordring … Uvilje mod, at flage Veteranstøtten op. (Er kommet for at blive. Dan-
marks Veteraner og Veteranstøtten vil også fremover skulle planlægge at deltage i 
denne aktivitet) 

Rodet forestilling 

* P.LJewelry 

Skriftlig samarbejdsaftale 

 Forventet donation til Veteranstøtten på 15.000 

 Foreslår, at de får en plads/omtale i Baretten 

Printex – Veteran Support 

Hvorfor indgår vi ikke i en konstruktiv/saglig dialog med Printex? 

Lokalforening Nordsjælland samarbejder. 

 Vores nuværende, afvisende, position gavner ingen. 

 Kunne foreslå, at Per Hinrichsen, der i forhold til Printex er et ubeskrevet blad, tager 
en snak med Lars Kongsted. (Besøger virksomheden i Helsingør). 

 
 
Friluftsudvalget ved FMD Niels Blok 
 

Friluftsudvalget har gennemført følgende ture i 2018: 
• Vinterfjeld i Norge med 12 deltagere 
• Kanomarathon i Estland med to deltagere (recce for 2019) 
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• Pilgrimsvandring på Hærvejen med pilgrimspræst og 12 deltagere 
• Packrafting Expedition i Sverige med 9 deltagere 
• Bushcraft kursus med 12 deltagere 

 
Vi er desværre nødsaget til at aflyse familie kanotur i Sverige her i efterårsferien grun-
det turlederen har forfald med noget personligt 
  
Vi er netop påbegyndt annoncering efter deltagere til TGO Challenge i Skotland 2019, 
og har omkring 40 interesserede og 1 modtaget ansøgning til de forventede 6 pladser. 
  
Økonomisk forventer vi at tilbageføre 50.000 kr. til VETC som vi fik i donation til kanotur. 
Derudover forventes budgettet på 200.000 kr overholdt idet et evt. mindre forbrug be-
nyttes til indkøb af mærker, udstyr og tryk af ny plakat. 
 
 
 
Idrætsudvalget ved FMD Finn Pauli Nielsen 

Idrætsudvalget orienterede om følgende forhold: 

* Generelt. 

Jørn H. Christiansen, NK/IDRUDV har meddelt, at han holder en pause fra IDRUDV ak-
tiviteter resten af 2018. 

* Status for IDRUDV Aktivitetsplan (AP) 2017. 

VETCAMP 2017 regnskab er afleveret til KrogagerFonden den 31. AUG 2018. Det har 
ikke været muligt tidligere. 

* Status for IDRUDV AP 2018. 

IDRUDV har følgende bemærkninger til AP: 

o Royal Run er gennemført i 5 byer med i alt 70 deltagere. 

o Hærløbet er gennemført med 24 deltagere. 

o Hærvejsmarchen, Nijmegenmarchen og Veteranmarchen i Sverige er gennemført 
med i alt 42 deltagere. 

o Aflysninger: Hærvejscykling blev ikke gennemført pga. overbooking, Cykeltur på Born-
holm blev aflyst pga. for få tilmeldinger og Familietræningslejren pga. manglende leder- 
og INSTR-kapacitet. 

Økonomi. 

Der forventes et større mindreforbrug pga. aflysninger. 
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* Øvrige forhold. 

Ny persondataforordning. 

Koder på almindelige personoplysninger ifm. en VS aktivitet er meget besværligt at 
håndtere i dagligdagen og er unødvendig. 

Eks.: DGI forudsætter, at en persons tilmelding til en idræt/aktivitet i foreningerne samti-
dig er en accept af, at foreningerne kan anvende de almindelige persondata (ej CPR-
nummer) i medlemsforvaltningen. 

Samarbejde med andre VET-aktører. 

IDRUDV medlemmer har adspurgt meddelt, at de kun ønsker at deltage i andre VET-
aktørers aktiviteter, såfremt de bliver spurgt personligt. 

De er samtidig af den opfattelse, at vi bør koncentrere os om at gennemføre vores egne 
aktiviteter på bedst mulig måde, da det vil markedsføre VS direkte overfor de delta-
gende VET. 

Ny VS T-shirt. 

IDRUDV viste mulighederne for en ny VS T-shirt, da den nuværende ikke længere pro-
duceres. VETCAMP T-shirten vil danne grundlag for en endelig senere beslutning. 

Fundraising. 

IDRUDV spurgte til status for VS fundraising mhp. at VS bliver mere økonomisk uaf-
hængig i fremtiden. (NHA orienterede om status i sagen, herunder den møderække, 
som han har haft med en fundraiser i Næstved. Vi kommer dog nok ikke videre i sagen, 
før vi kan stille med et professionelt sekretariat) 

Bankskifte. 

IDRUDV gav udtryk for, at VS valg af Danske Bank som ny bankforbindelse, var uheldig 
henset den verserende sag om hvidvask af penge, der tilsyneladende kommer fra krimi-
nalitet og evt. anvendt til terrorisme, som vore VET har været indsat imod. 

Det hænger dårligt sammen med VS som en frivillig og samfundsnyttig organisation. 

(Alle var enige heri, men OSP værgede sig ved at kaste sig ud i endnu et bankskifte) 

 
 
Informationsudvalget ved FMD Preben Korreborg 
 

Veteraner som brandmænd 
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For godt et år siden besøgte jeg Andreas Mejer Jensen Østsjællands Beredskab i Ros-
kilde. Vi aftalte at Veteranstøtten vil bakke op om det projekt, de dengang startede, og 
de fik en rekrutteringsannonce på vores hjemmeside og i Baretten. 

Projektet har været en succes, og projektet fortsætter, dog med en ny leder, da Andreas 
ikke længere er ved Østsjællands Beredskab. Nu er det Bo Henrik Jensen, der er Vice-
brandinspektør. Kontakten og opbakningen fortsætter, og nu vil de forsøge, at udbrede 
ideen til hele landet. 

Vejle er med TrekantBrand de første i trekantsområdet, men planen er også her at ind-
drage de øvrige stationer i området. 

Vores kontakt er: Bo Henrik Jensen Østsjællands Beredskab Gl. Vindingvej 10 4000 
Roskilde 

Tlf.: 33 43 18 54 Mobil: 21 75 65 38 

Udsendt Af Danmark 

Dette projekt går i luften med projektet onsdag den 5. september. De har nu fået en 
større donation fra Knud Højgaards fond, så økonomien er nu helt på plads. 

FN-museet har sponsoreret projektet. Det har Veterancentret også. Hvad med Dan-
marks Veteraner og Veteranstøtten? Det er helt sikkert et projekt, der når mange vete-
raner og deres pårørende. 

Eks.: Før sommerferien var vi i kontakt med Rasmus – der ikke selv er veteran. Han 
skrev og fortalte om, at han ikke kunne få sin far til at fortælle, om dengang han var Ud-
sendt af Danmark. Vi foreslog ham bl.a. at se filmen på Forsvarets hjemmeside og 
sendte ham link til video fra Kokkina Cypern hold XXI sommeren 1974: 
https://www2.forsvaret.dk/nyheder/intops/Pages/DanskeFNsoldaterfilmedeCypernsom-
slagmark.aspx 

Den så han sammen med sin far, der så pludselig kunne huske og gerne ville fortælle 
om sin tid som Udsendt Af Danmark. 

Jeg er sikker på, at der går mange Rasmusser rundt i Danmark, der har en far, der ikke 
synes, at der er noget at fortælle om. 

Sommerkursus på Hjemmeværnsskolen 1. – 6. juli 

Dan Berthelin og Carl Åkerlund deltog på Hjemmeværnsskolens sommerkursus i Ny-
mindegab. Det var en stor succes, og de anbefaler kraftigt, at andre tager mod dette til-
bud, hvis de får chancen. Carl laver et input til Baretten. 

Bogen ”Håndbog i militærpsykiatri” - udleveres 
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Jeg har gennem Knut Østbøll fået denne brugervenlige og letlæselige håndbog, som 
jeg varmt vil anbefale, at I læser. Eller bruger som opslagsbog. 

Knut er leder af Kameratstøtte i NVIO, og leder af FORSVARETS VETERANSENTER 
BÆREIA KONGSVINGER. 

Jeg vil gerne have tilbagemeldinger fra jer med henblik på evt. at anskaffe bøgerne til 
udlevering på vores For- og Efterårskurser! 

Bosted for veteraner ved Flamingo Naturpark v.Holstebro 

Jeg har tidligere fortalt jer, at vi har stoppet dette projekt, men forskellige kræfter kæm-
pede for, at der blev gjort endnu et forsøg. 

Sagen er behandlet på det sidste byrådsmøde (den 21. august), hvor det blev vedtaget, 
men det er ikke vores forslag eller ansøgning, der blev vedtaget. 

Det blev vedtaget: 

* ”At ud fra et planmæssigt synspunkt, er det forvaltningens vurdering, at det er væsent-
ligt lettere at argumentere for etablering af et antal hytter med tilhørende mulighed ser-
vering (hoteldrift), end det er at argumentere for etablering af en social institution i til-
knytning til Flamingo Naturpark” 

* At der på området kunne bygges et antal hytter, som kunne udlejes under hotellig-
nende vilkår. Og at man var villig til at se på muligheden for, at Veteranstøtten, hvis de 
vil finansiere opførelsen af et nærmere besluttet antal hytter, kan få dem stillet til rådig-
hed til kortere ferieophold for soldater. 

Ikke mindst på baggrund af disse to citater, er jeg overbevist om, at vi ikke har evnet at 
forklare, hvad vores mål med projektet var. En hård men meget lærerig oplevelse. 

Vi sender et høringssvar til kommunen, hvor vi bl.a. anmoder om, at hvis vores projekt 
ikke har nogen fremtid i Holstebro Kommune, forventer vi et skriftligt afslag med begrun-
delse for, hvorfor kommunen ikke ønsker et sådant Bosted jf. Tilbudsportalen § 107 så-
ledes, at vi kan orientere alle dem, der har støttet op om vores projekt. 

Vi (projektgruppen) er inviteret til møde med Borgmesteren og Kommunaldirektøren den 
30. august. Jeg har meldt afbud, da der ikke er balance i cost-benefit i et sådant møde. 

18. – 20. sep. Kommunikationskursus i samarbejde med HJV-skolen 

Få dit budskab igennem. Det er vi ikke gode nok til. 

Fokus på sociale medier, Facebook, hjemmesiden, anvendelse af video i forbindelse 
med briefinger og foredrag mv. 

Programmet – der er plads til flere også til udvalgsformænd mv. 
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Der skulle være sendt materialer ud til dem, der er tilmeldte, men vi har desværre en 
mindre misforståelse, der drejer sig om datoer. 

Kurset gennemføres i perioden 18.- 20. september, men HJV skolen har planlagt efter 
den første aftale, der var 19. - 21. sep. Det giver lidt knas i tilrettelæggelsen og instruk-
tørerne. 

Vi sender under alle omstændigheder noget ud – senest i den kommende weekend. 

Sociale medier er et af de planlagte nøgleområder, og af den årsag anmoder vi delta-
gerne om at medbringe en PC således, at de kan koble sig på nettet (Facebook mv.) 

 
Uddannelsesudvalget ved FMD Preben Korreborg 

Sommerkursus i Nymindegab 

Se INFO-udvalget. 

Veteranstøttens egne kurser i efteråret 

Der er stadig mulighed for at deltage i 

18. – 20. sep. Kommunikationskursus ”Få dit budskab igennem” gennemføres sammen 
med instruktører fra Hjemmeværnsskolen i Camp Frøslev. 

5. – 7. okt. Efterårsseminar i Camp Frøslev, her er det muligt at deltage sammen med 
en pårørende. 

Det ser ud til, at det er en svær start med pårørende som deltagere på vores seminar 
for- og efterår. 

Overvejelser mv. 

NVIO-kurset 

Emner til deltagelse på NVIO Kurset i Norge, som gennemføres af Norges Veteranfor-
bund på Forsvarets veterancenter Bæreia, Kongsvinger. 

Vi får formentlig to pladser 

Forudsætningerne for at deltage er: 

At deltagerne kan deltage på alle tre trin 

At deltagerne har gennemført Veteranstøttens Introduktionskursus eller tilsvarende 
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At deltagerne afleverer en kort skriftlig evaluering af uddannelsen ved uddannelsens af-
slutning 

Formålet med den norske uddannelse er: 

* Bli kjent med militært/sivilt helsevesen 

* Kamerathjelp versus profesjonell helsehjelp 

* Få innføring i lytte/samtaleteknikker 

* Få innføring i hvordan man best kan mestre vanskelige henvendelser ”caser ” 

* Orientering fra Forsvarets Veteransenter 

* Bli kjent med vår nye forbedrede nett tjeneste " Kameratstøtte.no" 

* Å lytte til en veteran som har hatt problemer 

* Utveksling av erfaringer omkring kameratstøttearbeidet 

Det er ét samlet uddannelsesforløb, der strækker sig over 3 weekends (fra fredag efter-
middag til søndag eftermiddag). De, der tilmelder sig, skal kunne gennemføre alle tre 
trin. 

Deltagerne fra Veteranstøtten skal indstilles af Formanden eller den pågældendes Ud-
valgsformand. 

RITS-uddannelse 

Deltagelse i RITS kurserne, som forsvaret gennemfører over 2 uger gennem deres Kol-
legastøtte. 

Et fantastisk godt kursus, hvor der er lang ventetid på optagelse!!! 

Tilbud og relationer 

Vi går glip af meget, hvis vi ikke udnytter de tilbud, vi får udefra, og det betyder også, at 
tilbuddene ikke længere kommer. 

 

   
Camp Frøslev ved Ole Stokholm Pedersen 

Familiesommer lejr afsluttet, daglig leder er inhabil i forhold til bygninger og sommerlejr. 
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Kurser og uddannelse, faciliteter bestilt ved Hjemmeværnsmuseet for 2019, til en langt 
billigere pris, det giver stor mening her med samarbejde, her spares der mange tusinde 
kroner ved at leje sig til lokaler. 

Team Veteran har lovet at forholde sig til at de er i National mindepark, hvor alt skal fo-
regå stille og roligt. Team Veteran har forstået Camp Frøslevs henstillinger. 

 

 Eventuelt. 
 
Formandsmøder i 2018 gennemføres planlagt i Slagelse: 

 
 

o 20. november (rettet fra 22. November) Der afholdes julefrokost efter dette 
møde. 

 
 
Således opfattet 
 
Per Lorenz Hinrichsen 
Næstformand i Veteranstøtten, fungerende sekretær. 


