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Veteranstøtten
VETERANER STØTTER VETERANER
Bag mottoet ”Veteraner støtter Veteraner”
gemmer der sig den kendte viden, at de, som
har gennemlevet det samme miljø som sårede
veteraner, også har deres tillid og bedre kan
forstå dem, der har det svært. Derfor er de personer også ofte den bedste medicin til at nå
ind til dem, som har særligt behov for støtte.
Det er netop den filosofi, der ligger bag
Veteranstøttens arbejde. Dertil lægger vi så
ønsket og indsatsen for, at de få, som har det
hårdt, skal få det bedre.
Vi er helt bevidste om, at vi ikke er behandlere, men det første og sikre ståsted, hvorfra
veteranerne kan komme videre mod en mere
normal tilstand i hverdagen.
VETERANER – EN SAMFUNDSVÆRDI
Når det er sagt, er det også vigtigt at holde
sig for øje, at kun måske 10% af de udsendte
får problemer i hverdagen, når de kommer
hjem. Mere end 90% af alle udsendte kommer
uskadte og styrkede hjem.
De udgør en stor samfundsværdi for Danmark.
Det viser sig nemlig, at de – efter 15-20 år –
ofte sidder i besluttende og ledende stillinger
i vores erhvervs- og samfundsstruktur. Også
udfordrede veteraner kan på særlige vilkår
gøre stor nytte i erhvervslivet og i samfundet.
Veteranerne udgør en værdi for samfundet – lad
os huske det, og lad os anerkende dem for det.
VETERANSTØTTEN
- ET GODT UDGANGSPUNKT
Dette blad er en opsamling af nogle af de aktiviteter, som Veteranstøtten har gennemført
i 2018.
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AF FORMAND
NIELS HARTVIG ANDERSEN

Over for de udfordrede veteraner har vi haft
fokus på fysisk krævende aktiviteter – det er
nemlig dér, man kan hente de bedste resultater for fremdrift. Dertil kommer andre friluftsaktiviteter.
Men vi må ikke glemme de mest udfordrede,
hvor social vejledning og bisidderroller er
den bedste medicin for at få en acceptabel
hverdag igen. Denne lille gruppe har Veteranstøtten et særligt øje til, når vi i hverdagen
oplever det almindelige samfunds og Forsvarets utilstrækkelighed. Derfor er der brug for
Veteranstøtten.
ET GODT VETERAN-ÅR
2018 blev året, hvor veteransagen for alvor
slog igennem ude i kommunerne. Ca. halvdelen af alle kommuner har en veteranpolitik,
der er ansat ca. 40 veterankoordinatorer, og
der er etableret ca. 40 veteran-caféer fordelt
over hele landet. 96 af landets 98 kommuner
medvirkede til anerkendelse på veteranernes
Flagdag den 5. september, en dag, der i 2018
for føste gang blev markeret på Færøerne og
i Grønland.
NYE SAMARBEJDSPARTNERE
Vores tætte samarbejde med Veteranskytterne, deltagelse i Warrior Week i USA, Det
internationale Veterancykelløb, Denmark
Challenge 2018, samt Warrior Week i Danmark
har tilført Veteranstøtten ny inspiration, og
deltagerne har fået mange, nye spændende
oplevelser for livet. Sådan!

VETERANSTØTTENS TILBUD
Når vi bruger ordet veteran, siger vi samtidig
pårørende. Altså ingen veteran uden pårørende, og derfor gælder alle vores tilbud både
veteraner og deres pårørende. Vi har med

glæde set oprettelsen af foreløbig fem pårørendegrupper – og der skal nok komme flere.
Vores døgntelefon 80 60 80 30, vores tilbud
om ophold i Camp Frøslev, vore gensynsture
til Balkan, vores Familiesommerlejr og mange
andre af vores aktiviteter er selvfølgelig for
både veteranerne og deres pårørende (familie), og som hovedregel er vores tilbud gratis
at deltage i.
I sagens natur er der helt bestemte tilbud,
som alene er sammensat af friske og berørte
veteraner, hvor de meget sårbare veteraner
er i fokus. Det er her, hvor vores motto rigtigt
slår igennem: ”Veteraner støtter Veteraner”.
FREMTIDEN
Vi arbejder for, og det er vores ønske, at vi
fremover ser endnu mere anerkendelse af veteranerne, og at alle landets kommuner festligholder Flagdagen den 5. september – gerne
i samarbejde med Danmarks Veteraners 22
lokalforeninger, og at denne velfortjente anerkendelse også kommer til udtryk ud over den
5. september. Vi håber også på oprettelse af
endnu flere veteran-caféer og pårørendegrupper samt ansættelse af endnu flere veterankoordinatorer, gerne i et frugtbart samarbejde
med Danmarks Veteraner.
Som et nyt tiltag vil Veteranstøtten i 2019 gennemføre en gensynstur til Kosovo.
Erhvervslivet har fået øje på, at veteranerne
udgør en værdi for samfundet, og Forsvaret
ved det. Så nu må vi alle godt sige det højt.
Meget højt.

VETERANSTØTTEN.DK

En stor tak
Her ved årsskiftet vil Veteranstøtten benytte
lejligheden til at takke vore mange samarbejdspartnere.
En særlig tak til Forsvaret, herunder Veterancentret, samt til vores to hovedsponsorer,
KrogagerFonden og Inid Ingemanns Fond, der
ved deres donationer har muliggjort mange af
vores gode aktiviteter.

Men også Soldaterlegatet, Støt Soldater og
Pårørende, KFUM, Familienetværket, Folk &
Sikkerhed, Veteranskytterne, Veteranalliancen, Den Norske Veteranorganisation (NVIO),
veterankoordinatorerene i kommunerne samt
de mange veteran-caféer og pårørendegrupper
skal nævnes i denne sammenhæng.

VETERANSTØTTEN
Veteraner støtter Veteraner

FORMAND
Niels Hartvig Andersen
Heksehøjen 19, 4700 Næstved
Telefon 61 31 10 98, formand@veteranstotten.dk
NÆSTFORMAND
Per L. Hinrichsen
Grundtvigs Allé 32, 4760 Vordingborg.
Telefon 21 42 52 94, naestformand@veteranstotten.dk
KASSERER
Landskasserer Ole Stokholm
Gravhøjen 41, 7190 Billund
Telefon 20 62 67 94, kasserer@veteranstotten.dk
REGNSKABSFØRER
Ib Guldberg Nielsen
Læsøvej 2, 4900 Nakskov
Telefon 23 63 85 25, ib.guldberg1@gmail.com
Veteranstøttens bankoplysninger:
Reg. Nr. 9570, konto nr. 126 278 31, CVR: 29 28 79 10
Mobil Pay: 10093

SE VETERANSTØTTENS BROCHURE PÅ
VETERANSTØTTEN.DK
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VETERANSTØTTEN.DK
TEKST OG FOTO: MORTEN FREDSLUND
FORFATTER

VETCAMP med fokus på
idræt og sociale relationer
”God kamp boys and girls. Det er en fantastisk idé, som for mig gjorde, at jeg gik fra førtidspension til
voksenlæring og er færdiguddannet som skibsmontør til september.”
Sådan skrev Morten Hangstrup Knudsen på
Facebook, da de første opslag om VETCAMP
2017 blev lagt op. Morten var selv deltager
på den første VETCAMP tilbage i 2015, og de
første tilbagemeldinger fra den seneste tur
til Lanzarote tyder på endnu en succes.
”Det var en helt fantastisk tur. Specielt at
være tæt sammen med folk med samme
udfordringer. Man bliver hurtigt som én stor

Kajakroning.
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familie, og det var en rigtig god oplevelse.
På den sportslige front var det en personlig
sejr, at jeg for første gang i ti år gennemførte
fire kilometer løb uden følgeskader – og så
endda flere dage i træk.”

VETCAMP 2017 blev gennemført fra den 1. til
den 8. december. Som ved de to tidligere
VETCAMPs stod Veteranstøtten som arrangør,
mens KrogagerFonden sikrede det økonomiske fundament.

Det fortæller Kim Wilsborg, der med en baggrund i politiet har været udsendt som FNvagt til Irak og som EU-monitor i Ex-Jugoslavien, og som i dag har en PTSD-diagnose.

FIRE KILOMETER BLEV EN SEJR
Deltagerne var veteraner, der lider af psykiske
efterreaktioner som følge af en udsendelse
med Forsvaret, Hjemmeværnet eller Bered-

Thumbs Up.

VETERANSTØTTEN.DK

Bubby i aktion.

skabsstyrelsen. I år var der for første gang
kvinder blandt de udvalgte veteraner, som
også talte to politifolk, som har været udsendt af Forsvaret, heriblandt Kim Wilsborg.
”Politiet har ikke lignende arrangementer,
så jeg er glad for at have været udsendt for
Forsvaret. Idræt betyder rigtig meget for mit
velbefindende, og når bøtten er ved at brænde sammen, så skal jeg bare tage en time på
cykel, så har jeg ligesom fået luft igen. Men
det kan være svært at tage sig sammen, hvis

Højt aktivitetsniveau.

jeg ikke har et mål, eller hvis jeg er skadet,”
siger Kim.
Han har tidligere været livvagt for Kongehuset og har gennemført syv maratonløb, før
han blev syg.
”Det virker helt grotesk, at det kan være en
sejr at gennemføre en løbetur på blot fire
kilometer. Men jeg er typen, der går all-in,
og derfor er jeg hidtil blevet ramt af skader,
når jeg har forsøgt mig med løbetræning.

Kim Wilsborg.
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takt med Club La Santas øvrige gæster, og det
er med til at nedbryde nogle af de sociale udfordringer og barrierer, som veteranerne slås
med,” siger initiativtager til VETCAMP, Finn
Pauli Nielsen, der er leder af Veteranstøttens
Idrætsudvalg.
Kim Wilsborg.

På Lanzarote løb jeg det obligatoriske morgenløb, og her var der ingen pres. Det betød,
at jeg kom gennem ugen uden skader, og personligt har det betydet rigtig meget.”
BENZIN I TANKEN
På La Santa har veteranerne bl.a. dyrket morgengymnastik, løb, mountainbike, Trampolin
Fitness, golf, svømning, padletennis, den lokale form for petan, bolas, Stretch&Relax, kajakroning, standup-paddeling og yoga.

”Der er en åbenhed og et sammenhold veteranerne imellem – også i forhold til støttepersonerne. Alle har været villige til at lægge
øren til og hjælpe så godt, vi nu kan, når en
deltager har haft behov. Der er blevet opbygget et meget stærkt tillidsforhold, og det er
noget af det, jeg tager med mig hjem.”
Efter et aktivt idrætsliv med maratonløb mistede han for nogle år siden pludselig lysten
til at løbe.

Desuden var der afsat en halv dag til selvvalgs-idræt, og der blev også tid til sightseeing på vulkanøen. Ugens aktiviteter sluttede
med en mini Ironman, hvor veteranerne gav
den gas i både vandet, på cyklen og under
den afsluttende løbetur.

”På La Santa var mit mål at løbe fem kilometer hver dag. Og det mål har jeg indfriet. Nu
håber jeg, at det hjælper mig i gang, så jeg
kommer op på de 12 løbeture om måneden,
der skal til, hvis jeg skal på samme niveau
som tidligere,” siger Bubby.

Målet er, at VETCAMP’en skal give veteranerne
lysten til at dyrke idræt tilbage, og det er i høj
grad lykkedes for de fleste deltagere.

IDRÆTTEN SOM KATALYSATOR
Men selvom idrætten er omdrejningspunkt
under hele VETCAMP’en, er det blot et delmål,
som gerne skal føre mere med sig.

”Der er helt afgjort blevet hældt benzin i
tanken, så det bliver lidt nemmere at komme
igennem den mørke vintertid,” siger 55-årige
Bubby, der har været udsendt tre gange for
Forsvaret. Også han fremhæver sammenhold
med de øvrige deltagere under VETCAMP’en.

”Det er godt at høre, hvad VETCAMP har betydet for Morten Hangstrup Knudsen, som nu
er i gang med en ny, civil uddannelse. Og hvis
VETCAMP blot giver veteranerne et lille skub i
retning mod en bedre og mere normal tilværelse, hvor de også er motiverede til at genstarte et aktivt idrætsliv, så er vi godt på vej.
Samtidig skal man ikke undervurdere værdien
af de tætte venskaber og det netværk, der
bliver knyttet under VETCAMP’en,” siger Finn
Pauli Nielsen.
KrogagerFonden, der med en stor donation
finansierer rejse og ophold for 12 psykisk skadede veteraner samt otte støttepersoner, der
alle også er tidligere udsendte, har givet tilsagn om at sponsorere VETCAMP også i 2018.
Nærmere om ansøgningsprocedure og tidsfrist bliver annonceret i Baretten og på Veteranstøttens sociale medier.

”Endemålet er, at de psykisk skadede veteraner via idrætten kommer i gang med en tilværelse, der ligger tæt på den livsform, de ville
have haft, hvis de ikke var blevet syge. Under
VETCAMP’en er veteranerne flere gange i kon-

Morgengymnastik.
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VETERANSTØTTEN.DK
AF LEDER SVEND AAGE OLSEN

Familiesommerlejr
2018
Veteranstøtten inviterer igen til Familiesommerlejr for veteraner og deres familier i
Frøslevlejren. En uge, hvor oplevelser for børnene er i højsædet.
Invitationen henvender sig til veteraner med
børn (enlige og par), som har lyst, men mangler overskud, til at tage familien med på en
ferie, der står i børnenes tegn, men samtidig
giver mulighed for at mødes med ligestillede.
Sommerlejren finder sted på Veteranhjemmet i Frøslevlejren i Sønderjylland i perioden
lørdag den 14. – lørdag den 21. juli.
Sidste tilmeldingsfrist er den 31. marts, og
vi forventer umiddelbart herefter at kunne
oplyse jer om evt. deltagelse i sommerlejren.
Når der er opnået et max. antal godkendte
deltagerfamilier, forbeholder Veteranstøtten sig ret til at lukke for tilmelding. Dette
vil blive meddelt på Veteranstøttens hjemmeside/facebook side. Tilmeldingsmulighed
finder du på Veteranstøttens hjemmeside –
www.Veteranstøtten.dk – hvor der vil være
link til tilmeldingsprocedure.
Sommerlejren afvikles alkohol-/stoffri og
med den politik, at man aktivt deltager i de
daglige pligter i løbet af ugen, såsom anret-

Deltagerne i familiesommerlejren 2017.

ning af mad, oprydning, opvask og rengøring.
Det sker i en hyggelig og fri tone, så det bliver
en del af oplevelsen.

give børnene den sommerferie, man måske
ikke lige havde overskud til. Lommepenge
sørger I dog selv for.

Vi tilbyder jer et ophold med aktiviteter og tid
til leg, og vi har en vifte af sjove oplevelser
parat til jer, så I både kan give børnene én
på opleveren, men også have tid til at skabe
nye venskaber i løbet af ugen. Det bliver aktiv
ferie, men også med dage, hvor der vil være
mulighed for, at familierne kan trække sig tilbage og slappe af og fordøje de indtryk, som
man får i løbet af ugen. Måske tager vi en tur
til Tyskland, så medbring pas.

Hvis dette tilbud har vakt din/jeres interesse,
så foretag tilmelding som beskrevet. Du vil
efterfølgende få svar på tilmeldingen med
beskrivelse af muligheden for deltagelse.
Leder/tovholder er Svend Aage Olsen, mobil
30265597, mail svaaolsen@godmail.dk, hvor
man kan få yderligere oplysninger. Tilmelding
dog kun via hjemmesiden.

Vi sørger for kost og logi. Der er sengetøj,
sengelinned og håndklæder på værelserne.
Vi anretter selv morgenmaden, og frokosten
planlægges efter dagens program. Aftenspisning foregår altid samlet, hvor vi anretter maden eller griller, alt efter vejrliget.
Transport til og fra Frøslev planlægges gennemført enten som selvtransport pr. bil/tog/
bus eller ved samkørsel. Der kan om nødvendigt etableres afhentning på Padborg Station.
Opholdet vil som øvrige tilbud fra Veteranstøtten være helt eller delvist finansieret, så
alle kan deltage uden skelen til den aktuelle
økonomiske situation. Det drejer sig om at

Fra familiesommerlejren i 2017.
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AF SVEND AAGE OLSEN, TURLEDER
FORFATTER

Norge 2018
GRUPPETUR
Også i år arrangerer Veteranstøtten en gruppetur til veteranhjemmet Bæreia i Norge. Det
bliver i uge 35 i dagene mandag den 27. til
fredag den 31. august. Har du brug for et pusterum sammen med andre veteraner, er opholdet på Det Norske Forsvars Veterancenter
måske noget for dig.
PROGRAM
Vi mødes søndag den 26. august om aftenen
på den tidligere Flådestation Holmen. Efter
overnatning kører vi mod Bæreia kl. 08.00
og ankommer kl. ca. 18.00. Hjemturen starter
umiddelbart efter morgenmaden fredag, hvor
vi kører mod Danmark og er tilbage på Holmen kl. ca. 18.00.

af med den overskydende energi. Det er også
nødvendigt med lidt motion, da man spiser
godt på Bæreia.
Programmet for turen omfatter kun ét lille
forudbestemt programpunkt, nemlig besøg
ved Kongsvinger Fæstning tirsdag formiddag.
Her findes et mindesmærke for norske faldne
soldater fra Libanon, og vi ærer de faldne med
en buket.
Resten af opholdet improviserer vi efter
stemningen i gruppen. Sidste år arrangerede

vi frokost med grill i naturen. Det var uhyre
populært og vil formentlig blive gentaget. Alt
efter vejret naturligvis. En gåtur rundt om
søen, godt 7 km, er også en mulighed, og der
kan lånes mountainbikes til en tur i den fantastiske natur.
Og tro mig – der er mange flere muligheder.
Ledere på turen er Svend Aage Olsen og Uffe
Klixbüll Sørensen. Begge er veteraner med
udsendelser på Balkan, Irak og Afghanistan. Vi
har ligeledes været med i Veteranstøtten i en

BÆREIA
Veterancentret ligger meget smukt ved en sø
lidt uden for Kongsvinger. Her er gode muligheder for oplevelser i naturen, som der er
stor fokus på under turen. På centret er der
et lille indendørs opvarmet svømmebassin i
forbindelse med en sauna og et mindre fitnesscenter med gode muligheder for at komme
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Verdens mindste bro mellem
Norge og Sverige.

VETERANSTØTTEN.DK

årrække enten som ledere eller som deltagere
i aktiviteter.

på svaaolsen@godmail.dk for få svar på evt.
spørgsmål til turen.

Som sædvanlig er turen – bortset fra lommepenge – betalt af Veteranstøtten. Det gælder
også rejsen fra bopæl til og fra København.
Der er plads til 7 deltagere på turen.

Tilmelding dog kun via hjemmesiden. Deltagerne vil være veteraner med diagnosen PTSD
eller lignende. Der er ingen sidste tilmelding
til turen, men når der er egnede deltagere
nok, slår vi en streg i sandet og lukker for
yderligere tilmelding.

Tilmeld dig på www.Veteranstøtten.dk under
Aktiviteter/Norgestur 2018. Du kan også kontakte Svend Aage Olsen på 30 26 55 97 eller

Så kom hurtigt ud af busken.
Grill-frokosten i 2017.

AF VETERANSTØTTENS IDRÆTSUDVALG

Find vores sider med din mobil
Scan koderne, så er du direkte inde på de respektive sider.
DANMARKS VETERANER
FACEBOOK

DANMARKS VETERANERS
HJEMMESIDE

Åbne
mesterskaber
i bowling
Den 17. marts afholder Veteranstøtten
et bowling-arrangement i Odense. Der
vil blive spillet i double, så find derfor
en makker og kom glad til lidt hyggeligt
samvær. Hvis man melder sig som enkelt m/k, finder vi ud af at danne hold
på dagen.
Man behøver ikke være bowling-mester
for at deltage. Vi starter kl. 12.00, og
efter at vinderne er fundet, bliver der
serveret lidt at spise inden hjemrejsen.

VETERANSTØTTEN
FACEBOOK

VETERANSTØTTENS
HJEMMESIDE

Adressen er:
Møllemarksvej 80, 5200 Odense.
Tilmelding til Steen ”Fynbo” på steenfynbo@gmail.com – hurtigst muligt.
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AF
FORFATTER
GERTH SLOTH BERTHELSEN

Veteranprojekt
Grønland
Torsdag den 1. februar dannede Lillerød Kirke ramme om fundraising
til Veteranprojekt Grønland, som har til formål at gøre opmærksom på
de i Grønland 95 bosiddende veteraner samt at støtte veteranfiskeklubben Fiskebasserne i Høvelte.
Kirken var fyldt med gear, der kunne gøre enhver U2 lydtekniker flov, og de optrædende
leverede et show, der i den lokale avis Allerød
Nyt røg på forsiden med ordene: En magisk
aften.

der er selvfølgelig et lille stykke vej endnu, før
projektet kan realiseres i sin fulde form. Med
energien fra arrangementet i Lillerød kirke
fortsætter vi med at søge og indsamle de resterende midler,” siger Gerth Sloth Berthelsen.

Ved afslutningen overrakte Chefen for Den
Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek,
10.000 kroner til projektet fra Livgardens
Veteranarbejde, og det samlede beløb nåede
derved op på 147.000 kroner. Beløbet er indsamlet via billetsalg, sponsorater og en række
donationer.

Den 5. september skal Fiskebasserne være på
plads i Nuuk i forbindelse med fejring af Flagdagen, og efterfølgende skal der arrangeres
et netværksmøde med grønlandske veteraner.

“Vi er rigtigt glade for den store interesse og
opbakning, der er udvist for projektet. Og vi er
stolte over allerede at have rejst 147.000 kroner. De penge gør, at projektet er søsat, men

Blandt sponsorerne var både Danmarks Veteraner og Veteranstøtten. Som et synligt bevis
herpå modtog Landsformand Niels Hartvig
Andersen og Jan F. Hansen fra Veteranstøtten
et diplom, der blev overrakt af Chefen for Den
Kongelige Livgarde, oberst Mads Rahbek.
(Se billederne)

FOTOS: FABFOTO V/ROY FABRICIUS
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VETERANSTØTTEN.DK
TEKST: ERIK PETERSEN. FOTOS: VIBEKE OLIEL

Ny Veterancafé
Henrik Jerger og
Landsformanden.

Torsdag den 15. marts så endnu en veterancafé dagens lys. På initiativ af Danmarks Veteraner, Nordsjælland – og i et konstruktivt
samarbejde med Halsnæs Kommune – blev
der inviteret til åbningsreception i de nye lokaler i Frivilligcenter Halsnæs i Frederiksværk,
og caféen fik en flyvende start.
De to frivillige drivkræfter bag oprettelsen af
veterancaféen er formanden for Danmarks
Veteraner, Nordsjælland, Gert L. Andersen, og
Henrik Jerger, der er veteran fra en udsendelse i en NATO-stilling i Bagdad, Irak.
Gert Andersen kunne desværre ikke deltage
i åbningen, da han var på en længe planlagt
rejse til Japan. I hans fravær bød Henrik Jerger de mange fremmødte velkommen med
en særlig velkomst til Halsnæs´ borgmester
Steffen Jensen, der selv er veteran efter en
udsendelse til Kosovo, og som senere foretog
den officielle åbning af caféen.
Også en særlig velkomst til Landsformand
Niels Hartvig Andersen, der senere tog ordet,
dels på vegne af den fraværende Gert Andersen, dels på egne vegne.

Repræsentanter fra
Nordsjælland.

I sin velkomsttale omtalte Henrik Jerger
desuden det konstruktive samarbejde med
Halsnæs Kommune, ikke mindst med veterankoordinator Mette Kristensen, og han rettede
en varm tak til de mange frivillige kræfter, der
støttede op om projektet. Endvidere dvælede
han lidt ved Kammeratstøttens slogan ”Veteraner støtter veteraner”, som han fandt meget sympatisk og rigtigt.
Borgmester Steffen Jensen tog ordet og glædede sig over, at det var lykkedes at etablere
caféen og takkede også de mange frivillige
samt hans egne folk, der så helhjertet var
gået ind i arbejdet. Borgmesteren lovede at
forsøge at finde tid i sin travle kalender til
at besøge caféen, når den var kommet godt
i gang.
Efter talen klippede borgmesteren symbolsk
snoren til caféen over og ønskede alt godt for
caféen og de fremtidige brugere.
Veterancaféen har til huse i Frivilligcenter
Halsnæs, beliggende i en smuk ejendom på
adressen Valseværksstræde 5 A i Frederiksværk.

Borgmester Henrik Jensen
og Henrik Jerger.

Der holdes åbent hver torsdag i tidsrummet
14.00 – 17.00, og det er håbet, at rigtig mange
veteraner og pårørende vil gøre brug af det
nye tilbud.
I veterancaféen kan du komme og hygge dig,
få en kop kaffe og ikke mindst en god snak
med andre veteraner og pårørende om dine
oplevelser som tidligere udsendt til verdens
brændpunkter, hvad enten du har været ambulancefører, frivillig i Hjemmeværnet eller
Beredskabskorpset, udsendt af Røde Kors,
med Politiet, som præst eller sygeplejerske
– kort sagt: Alle veteraner og pårørende er
velkomne.
Alle hyggede sig og snakken gik livligt. Er det
kendetegnende for det fremtidige liv i caféen,
bliver den nye veterancafé en succes.

SIDSTE NYT
Onsdag den 11. april åbnede endnu en
veterancafé i Nordsjælland, denne gang
i Gilleleje. Nærmere omtale kommer i
Baretten 4.
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VETERANSTØTTEN.DK
FORFATTER
TEKST
OG FOTOS: ANDERS S. HANSEN, VETERANSTØTTENS FRILUFTSUDVALG

På fjeldski
i Norge
Vi var 10 veteraner afsted på fjeldski
til Jotunheimen Nationalpark i Norge.
Fjeldområdet er én af Norges mest
populære nationalparker og har Norges
højeste fjelde og ideelt terræn for ski.
Vi indlogerede os på Bessheim fjeldstue, der siden 1890 har tilbudt overnatning og servering til fjeldvandrere
og rejsende gennem Jotunheimen.
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VETERANSTØTTEN.DK

SØNDAG
Tidligt søndag morgen mødtes alle på veteranhjemmet i København. Enkelte, som kom
langt fra, var ankommet dagen før og havde
overnattet i shelter og på sofaer i hjemmets
stue. Efter en kort introduktion var vi afsted
i lejede biler mod Norge. Køreturen gik fint,
men da vi nærmede os Jotunheimen, måtte vi
stoppe to gange, da en elg havde besluttet at
krydse vejen foran os. Det gav lidt liv i bilerne,
men vi nåede godt frem til Bessheim, hvor vi
blev indlogeret i vores egen hytte.
MANDAG
startede med udlevering af ski, og efter den
første smøring og tilpasning var vi klar. For
flere af deltagerne var det første gang på
ski, så det gav nogle udfordringer, da dagens
lektioner var diverse balancelege plus op- og
nedkørsel i den dybe sne. Humøret var højt, og
ingen havde problemer med at holde varmen.
TIRSDAG
bød på den første dagstur. Det blev en tur
igennem skoven og et kort smut op på højfjel-

det. Madpakken bestod af suppe, der var lavet
hjemmefra. Den blev varmet om morgenen
og medbragt i termoflasker. Frokostpausen
gik også med at lave bål og lære om sne ved
hjælp af en sneprofil, vi gravede i sneen.
ONSDAG
Dagsturen gik denne gang mod Gjendesheim
fjeldstue ca. 7-8 km. væk. Her holdt vi en velfortjent frokostpause med udsigt til Gjendessøen, som udgør den ene sø, som skilles af
Besseggen. Denne rute er én af de mest besøgte ruter i Norge, men Besseggen er mest
fremkommelig om sommeren og for stejl til
begynder-ski om vinteren. Efterfølgende hyggede vi os i fjeldstuens stuer og tog det sidste
lange stykke over højfjeldet hjem til vores
egen hytte.
TORSDAG
blev brugt på at få lidt km. i benene og på at
øve sin teknik. Ruten gik rundt om Bessheim
og på den frosne sø, som Bessheim ligger ud
til. Eftermiddagen blev til et eftertragtet hvil
inden fredagens planlagte fjeldtop-tur.

FREDAG
Turens sidste ski-dag skulle bruges til at bestige fjeldtoppen Nørdre Gåpåpiggen, som ligger
1.398 m.o.h. Det betød en stigning på mere end
400 højdemeter, hvilket gav sine udfordringer.
Men alle kom op, og udsigten ud over Jotunheimen var helt fantastisk.
Nedkørslen bød på en masse stejle passager
med diverse akrobatiske styrt til følge. Men
alle kom helskindede ned af fjeldet, selv om
vi efterlod en del huller i sneen på grund af de
mange styrt. Samlet blev det en tur på næsten
14 km.
LØRDAG
stod vi tidligt op, og efter morgenmaden gik
turen hjem til Danmark. Efter en god og lang
køretur var vi tilbage i København omkring kl.
20.00 – alle trætte, men glade efter en meget
vellykket tur.

Stemningsbilleder fra Jotunheimen Nationalpark.

Den medbragte varme
suppe gjorde godt.
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VETERANSTØTTEN.DK
FORFATTER

AF STEEN ”FYNBO”, VETERANSTØTTENS IDRÆTSUDVALG

Bowling
Veteranstøttens åbne mesterskab
i bowling blev afholdt i Odense den
17. marts, og her var vi 10 veteraner
og 5 pårørende, som var fordelt på
deltagere fra Lokalforening Midtjylland, Veteranhjem Odense og
VETCAMP 2017.

Dyb koncentration.

BESTSELLER FOR 23. ÅR I TRÆK:
NORMANDIET D-DAG

VINDERNE FOR PAR
1. Jørgen Damsgård og Vagn
Thomsen, Midtjylland, 949 kegler
2. Bodil Hesselbjerg og Anne
Thuesen, Midtjylland, 925 kegler

INDIVIDUELT
blev vinderne Bodil Hesselbjerg
Vi startede med en kop kaffe og en med 503 kegler og Jørgen Damshyggelig snak, hvorefter der blev gård med 485 kegler.
kæmpet på bowlingbanerne. Spillerne var fordelt på 6 hold, og der Efter bowlingen var der stegt flæsk,
blev dystet som par og individuelt. persillesovs og socialt samvær.

PRIS

8.985,-

Afrejse 14.-20. maj, 2.-8. jul., 3.-9. sep., 10.-16. sep., 17.-23. sep.
Rejseledere Poul Grooss, Kommandør, Niels Klingenberg Vistisen, major
og cand. mag., Michael Jørgensen, major og master i historie, Torsten Granov,
cand. mag og direktør for Cultours.
Du oplever alle invasionsstrandene, Omaha Beach, Utah Beach, Gold,
Juno og Sword. Du besøger Dunkerque og Dieppe, Ste. Mère Église og
Bayeux, står på havnen ved Arromanche med verdens største samlesæt,
ser Den amerikanske Kirkegård, Pegasus Bridge og Broen ved Arnhem.

Se ﬂere militærhistoriske rejser med danske ekspertrejseledere på
Cultours.dk eller kontakt os på telefon 86 10 86 05
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Tak til alle, som deltog og var med
til at gøre det rigtig hyggeligt.

VETERANSTØTTEN.DK
AF PREBEN KORREBORG, VETERANSTØTTEN

Forårsseminar
Vi har gennemført Veteranstøttens første forårsseminar i Camp Frøslev , efter at udvalget
har omlagt de tidligere to-dages introduktionskurser til ét tredages Forårs- og Efterårsseminar.
Seminarerne er planlagt og bliver gennemført
efter samme læst, hvilket betyder, at interesserede selv med deres kalendere kan afgøre.
hvilket af dem, der passer dem bedst.
Seminaret er udvidet til 3 dage – med start fredag med frokost og slut søndag med frokost.
SEMINARET ER SAMMENSAT AF FØLGENDE
FEM TEMAER:
• Danmarks Veteraner og Veteranstøtten
• Veteraner og selvmordsadfærd
• PTSD ramte veteraner i relation til arbejdet i
Veteranstøtten
• Kommunikation, der skaber tillid og positive
relationer mellem ramte veteraner og pårørende og veteraner i Veteranstøtten
• Stress, kriser og depressioner på missioner og
hjemme.
På dette seminar var vi heldige med, at vi var i
Frøslevlejren den 4. maj, hvor vi deltog i mindehøjtideligheden for Danmarks befrielse. Vi var
også heldige med at have pragtfuldt vejr, og så
var vi ikke mindst så heldige at have en meget
bredt funderet og meget engageret deltagerskare.
DELTAGERE
Vi var knap 20 deltagere, hvor vi bl.a. havde deltagere fra Norges Veteranorganisation (NVIO),
leder af et veteranhjem, medarbejdere på veterancaféer og repræsentanter fra 6 af Veteranstøttens 8 udvalg. Der var flere, der havde stor
erfaring med veteranarbejdet, og der var nye,

som alle valgte, i hvilket udvalg i Veteranstøtten
de skulle fortsætte deres arbejde.
Vi fik nogle dejlige, positive og konstruktive
tilbagemeldinger i form af evalueringsskemaer,
hvor jeg her gerne vil gengive et par af bemærkningerne, som også er dækkende for de
øvrige bemærkninger.
”Det har været dejligt at møde så mange forskellige mennesker, som alle har en tilknytning

til veteranområdet. Det har ligeledes været
meget motiverende at opleve det engagement,
professionalisme og erfaring, Veteranstøtten
repræsenterer, uagtet at alle bidrager med
frivillig indsats. Det sociale samvær har også
været rigtig underholdende og givende. Tak for
denne gang”.
”Meget kompetente og vidende undervisere.
Meget engagerede deltagere. Fine forhold, både
undervisningsfaciliteter, spisestedet og værelserne. Fantastisk forplejning.”
”Har fået meget ud af kurset, mere viden om
veteraner og arbejdet med veteraner. Har endvidere fået udvidet mit netværk.”
NÆSTE SEMINAR
På denne baggrund vil jeg meget gerne opfordre alle, der har tid og lyst, til allerede nu at tilmelde sig Efterårsseminaret, som gennemføres
I Camp Frøslev i perioden 5. – 7. oktober.
I kan tilmelde jer via vores hjemmeside:
veteranstøtten.dk/wordpress/?event=efteraars
seminar-2018
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VETERANSTØTTEN.DK
AF IB MYREN JENSEN

Informations
seminar
Den 7.-8. april afholdt Veteranstøttens Informationsudvalg seminar i Frøslev-lejren med 17 deltagere. Vi drøftede vores foredrag
og meget andet. Et godt og konstruktivt seminar med en masse
erfaringsudveksling.
Under seminaret overrakte Formanden for Informationsudvalget, Preben Korreborg, Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i
bronze til Lars Kaastrup Olesen for det store arbejde, Lars udfører for Veteranstøtten – en meget fortjent påskønnelse.

AF KAJ KNUDSEN

Veteraner og jagt
De Danske Veteraners Jagtforening blev stiftet i efteråret 2016 og
har en vision om at tilbyde jagt- og naturoplevelser til alle veteraner,
deres familier og andre naturelskere i de offentlige områder, der er
knyttet til kommuner, regioner og militære områder.
Foreningen er for alle i hele landet. Indmeldelse i foreningen kan foregå via Danmarks Jægerforbund - foreningsnummer 4025. Vi arbejder
på at blive en landsdækkende underafdeling af Danmarks Veteraner,
hvor du som medlem kan få adgang til alle vore arrangementer.
Vi har allerede sat datoer for flere forskellige jagtarrangementer i
2018. Tilmeldingsfrister og egenbetaling til jagterne vil fremgå på
FaceBook.
Vi har igen i år etableret to godsjagter på Cathrineholm & 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 den 17. november.

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

Derudover har vi 4 andejagter den 15. september, den 27. oktober, den
24. november og den 8. december. Her kan der deltage 15 jægere pr.
jagt med fri afskydning i fht. jagtloven. Mødested: Hovborgvej 101 i
Grindsted.
Vi vil også tilbyde, at veteraner kan tage jagttegn, hvorfor vi afholder
en jagttegnsintro lørdag den 11. august for endelig tilmelding den 15.
august til jagttegnskursus. Også her Hovborgvej
101 i Grindsted.
Med venlig hilsen.
De Danske Veteraners Jagtforening
Kaj Knudsen, Hovborgvej 101, 7200
Grindsted
e-mail: lupus@os.dk, telefon 51273746

Fra plenum i Frøslevlejren.
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Warrior Week

Maria, Anika og Sara.

AF PER L. HINRICHSEN, NÆSTFORMAND I VETERANSTØTTEN

Warrior Week i USA
FLOT DANSK INDSATS
Syv repræsentanter fra Veteranstøtten deltog
sammen med Veteranskytterne i Warrior Week
i USA i tiden 29. maj til 7. juni. I alt deltog over
100 danske veteraner og pårørende i dette arrangement, som bl.a. indeholdt golf, skydning,
faldskærmsspring, fiskeri, vandski, brætsejlads og en særlig hård konkurrence - Monster
Mash - arrangeret af Navy Seals instruktører.
Her udmærkede de danske deltagere sig, idet
1.- 3. pladsen blev besat af hhv. Maria, Anika
og Sara (forkvinden for Kvindelige Veteraner)
fra Danmark.

GRUNDLOVSFEST
Arrangementet afsluttedes på den danske
ambassade i Washington til en stor grundlovsfest, hvor de 300 inviterede gæster og ambassadøren, Lars Gert Lose, hyldede de danske
veteraners indsats.
Veteranskytternes formand, Jacob Panton
Kristiansen, holdt en fremragende, følelesladet tale, hvor han lagde vægt på, hvor vigtigt
det er, at USA holder fast i sine allierede, set
i relation til de ofre, der er ydet for friheden.

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

Forsvarsattachéen, kontreadmiral N.A.K. Olsen, uddelte efterfølgende børnemedaljer til
veteranernes børn.
VETERANSTØTTEN OG
VETERANSKYTTERNE
Veteranstøtten under Danmarks Veteraner
har indgået et strategisk samarbejde med Veteranskytterne, som bl.a. omfatter deltagelse
i ovennævnte arrangement.
Desuden er Veteranstøtten medarrangør af
det kommende Veterancykelløb i Danmark og
Tyskland - Project Hero - der gennemføres 17.27. august sammen med amerikanske, engelske og danske udfordrede veteraner.
Endelig er Veteranstøtten også medarrangør
af Warrior Week i Danmark 3.-9. september,
hvor 50 amerikanske og 50 danske veteraner
skal deltage.

Mellem konkurrencerne var der store koncerter med de mest kendte country- og western
sangere om aftenen.
Sara, Anika og Maria på ambassaden.

Invitationer til de to sidste arrangementer er
ved at blive udsendt.
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VETERANCAFÉ
FORFATTER
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.

Side 18 | BARETTEN Særudgave 2018

VETERANSTØTTEN.DK
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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VETERANSTØTTEN.DK
FORFATTER
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.

VETERANSTØTTEN.DK
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.

FORFATTER

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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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.

VETERANSTØTTEN.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.

Opsamlingshæfte Veteranstøtten 2018 | Side 25

VETERANSTØTTEN.DK
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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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.
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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.
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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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Veteranprojekt Grønland
FORFATTER
TEKST:
GERTH SLOTH BERTHELSEN OG MADS RASMUSSEN. FOTOS: VETERANPROJEKT GRØNLAND

Veteranprojekt
Grønland
I perioden 3. - 10. september forestod vi som
veteraner og projektmagere gennemførelsen af Veteranprojekt Grønland. Deltagerne i
projektet var veteraner og medarbejdere fra
KFUM Soldaterrekreation ved Garderkasernen
i Høvelte. Danmarks Veteraner og Veteranstøtten var én af projektets hovedstøtter.
BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET
I 2016 gennemførte vi et støtteprojekt til fordel for fritidsaktiviteterne ved KFUM Soldaterrekreation i Høvelte. En stor lokal opbakning
gav os modet til at søge at realisere et efterfølgende ønske om at forlægge en fremtidig
friluftsaktivitet til Grønland.
For at lægge mest mulig tyngde blev det til et
tostrenget projekt med formålet dels at give
de deltagende veteraner den ønskede aktivitet og dermed et midlertidigt frirum, dels som

samlet projekt at støtte en netværksopbygning for veteraner i Grønland.

helt planmæssigt lade sig indkvartere på Sømandshjemmet i Nuuk.

Frirummet skulle skabes over hele rejsen,
men særligt forstærkes gennem en afsluttende tredages friluftsaktivitet på og om Nuup
Kangerlua (Nuuk Fjord). Projektets deltagelse
i højtideligholdelsen af Flagdagen 2018 ved
Arktisk Kommando i Nuuk og et efterfølgende
netværksmøde skulle udgøre starten på netværksarbejdet.

Bestyrer for Sømandshjemmet, Allan, er selv
veteran fra KFUM soldaterhjem i Irak og Kosovo og dermed kendt af bladets læsere. Sømandshjemmet har været en stor støtte for
projektet, hvor Allan og familie samt medarbejdere og ikke mindst volontørerne, alle var
med til at gøre opholdet i Nuuk til en rigtig
god oplevelse for os alle.

AFREJSE OG ANKOMST
Projektet har været halvandet år undervejs,
så glæden var stor, da vi endelig kunne rejse
af sted den 3. september.

NUUK
Den 4. september i Nuuk blev en begivenhedsrig dag, der blandt meget andet blev brugt til
at lave projektets flagdagshilsen hjem til Danmark og til Grønland.

Rejsen op gik uden større udfordringer. Særlig
vigtigt for os var det at være i Nuuk på Flagdagen. Men projektet kunne efter ankomsten

FLAGDAG VED ARKTISK KOMMANDO
På Flagdagen den 5. september var projektet

Nuuk Fjord.
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Veterancafé Grønland overtager den danske ’Baton’.

være et ønske hos disse om at danne en lokalforening.

ser – fik vi den ære i den grønlandske natur at
møde en kaskelothval på omkring de 35 ton.

Veteranprojekt Grønland fortsætter arbejdet
med at støtte Veterancafé Grønland og en
yderligere netværksdannelse for veteranerne
i Grønland.

Det var som om naturen i Grønland havde
gemt denne finale som et sidste ”tak for
denne gang”.

TUREN TIL QOOQQUT
Efter den velgennemførte flagdag satte vi den
6. september ud på den planlagte tredages
friluftsaktivitet på og om Nuuk Fjord. Turen
gik med båd ind i fjorden hele vejen op til Fuglefjeldet og derefter ned til Qooqqut med efterfølgende ilandsætning. Undervejs blev der
fisket det første pas.
inviteret til at deltage i højtideligholdelsen
ved Arktisk Kommando. Tidsforskellen mellem landene gav os mulighed for at sende
en flagdagshilsen ’live’ hjem til deltagerne i
flagdagsarrangementet i Allerød, projektets
hjemkommune.

Andendagen bød på vandring og fiskeri i fjeldet om Qooqqut. For nogle var den største
fangst den dag bekræftelsen af den ro og
velvære, der kan findes for veteraner på et
sted som dette - blot 4 1/2 times flyvning fra
Danmark.

Højtideligholdelsen ved Arktisk Kommando
blev udført på fornemmeste vis. Det var en
ære for os alle i projektet at kunne deltage i
anerkendelsen af veteranerne i Grønland.

Den 8. september var sidste dag i Qooqqut.
Der blev fisket fra kysten indtil frokost, hvorefter turen gik tilbage mod Nuuk med et sidste fiskepas undervejs.

Projektet bidrog til højtideligholdelsen ved
at overrække ’The Baton’ til Veterancafé
Grønland. ’The Baton’ er et engelsk veteranprojekt med dansk og amerikansk forgrening,
en stafet, der bl.a. gives som symbol på anerkendelse af og opmuntring til andre veteranprojekter. Foranlediget af Danmarks Veteraner
modtog Veteranprojekt Grønland selv stafetten under Engage Music Festival og bar den til
Grønland som lovet, både med hånd og med
hjerte.

Et kvarters sejlads fra Nuuk – på en dag og en
tur overvældende fuld af indtryk og oplevel-

EN FORELØBIG ENDE
Herefter var der blot klargøring af hjemrejsen
og opfølgning på netværksarbejdet tilbage,
før rejsen gik hjemover den 10. september,
hvor projektet ramte Høvelte igen kort før
midnat.
Veteranprojekt Grønland fik skabt et frirum og
støttet en netværksdannelse for veteranerne i
Grønland – målet var nået!
Projektet blev gennemført i rammen af det frivillige veteranarbejde i Danmark, og den bærende idé har for os som initiativtagere været
at kunne give en hånd fra veteran til veteran,
forankret i et lokalt projekt.
Men projektet ville ikke kunne være realiseret uden støtten fra Danmarks Veteraner og
Veteranstøtten. Derfor skal vi på vegne af Veteranprojekt Grønland frembringe en meget
stor tak for den yderst værdsatte støtte.
Tak for støtten til at kunne hjælpe andre veteraner og dermed gøre en forskel.

Fjeldet ved Qooqqut.

Projektet inviterede herefter alle deltagende
veteraner til et netværksmøde, herunder initiativtagerne bag Veterancafé Grønland. Det
blev et langt og godt møde, hvorunder projektet på vegne af Danmarks Veteraner kunne
overbringe en invitation fra Landsformanden
til veteranerne i Grønland, såfremt der måtte
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Warrior Week
FORFATTER
AF
PER HINRICHSEN, NÆSTFORMAND I VETERANSTØTTEN OG MEDARRANGØR AF WARRIOR WEEK

Warrior Week

– et dansk/amerikansk veteran-arrangement

Besøg i Folketinget.

Veteranskytterne og Veteranstøtten gennemførte i perioden 3. – 8. september et dansk –
amerikansk veteran-arrangement i Danmark,
hvor ca. 75 skadede, udfordrede veteraner
deltog, 50 fra USA og 25 fra Danmark. Veteranstøtten var tildelt 25 pladser til arrangement
et, men kun 12 meldte sig til, og kun 8 dukkede
op, hvilket var rigtig ærgerligt, henset til den
store oplevelse, dette arrangement gav alle
deltagere.
Arrangementet blev gennemført med støtte
fra Veterancentrets 1.5. mio. kr pulje samt med
støtte fra rigtig mange sponsorer.
Formålet med Warrior Week i Danmark var
bl.a. at fastholde og skabe nye relationer mellem danske og amerikanske skadede og udfordrede veteraner gennem positive oplevelser.
Efter deltagernes ankomst til Danmark kørte
man i bus fra København til Flådestation Frederikshavn med spisning på Ålborg Kaserner.
Her tog Jægerkorpset på Flyvestation Ålborg
imod deltagerne og gennemførte efterfølgende en treturnus med spring fra tårn (selvtillidsprøve) og helikopterflyvning, kørsel i
terræn med Jægerkorpsets terrængående
køretøjer og motorcykler samt skydning med
diverse våben på skydebane.
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Arrangementet afsluttedes med et grill-party.
En helt i gennem forrygende og oplevelsesrig
dag for alle deltagere.
Efter overnatning på Flådestation Frederikshavn kørte deltagerne til Fredericia og deltog
i Flagdagen, hvor bl.a. Prins Joachim, Borgmesteren, Viceforsvarschefen og Søren Gade
var til stede. For de amerikanske deltagere
var det en stor oplevelse at være en del af en
dansk parade.

Efterfølgende kørte deltagere til Camp Adventure ved Haslev, hvor alle deltagere blev
udfordret i klatring i træer på diverse baner.
Efter endnu et grill-party kørte man til Jonstruplejren, hvor der var indkvartering.
Den 6. september blev deltagerne modtaget
af Folketingets Formand, Pia Kjærsgaard, på
Christiansborg. Efter en rundvisning var hun
vært ved en frokost i Snapstinget. Ved den lejlighed modtog Jacob Panton fra Veteranskyt-

VETERANSTØTTEN.DK
Deltagerne ved Monumentet i Kastellet.

terne en flot gave fra Pia Kjærsgaard i form
af et splitflag, der havde hængt fra tårnet på
Christiansborg.

med pistol og bueskydning efter målskiver
og i diverse scenarier med vildsvin og terrorister.

Om aftenen var der gallamiddag på Sølyst
ved Klampenborg i Det Kgl. Privilligerede Skydeselskabs lokaler. En stor oplevelse for alle
at være til stede i så fine omgivelser, der kun
kunne lade sig gøre grundet gode sponsorer.

Den 8. september var der morgenmad i
Jonstruplejren, og de amerikanske veteraner blev sat på flyet til USA efter en god
og oplevelsesrig uge for alle, hvor der blev
knyttet stærke bånd mellem danske og
amerikanske veteraner.

Den 7. september var der efter overnatning
i Jonstruplejren kranselægning på Kastellet
ved Monumentet for Danmarks Internationale
Indsats. Her lagde den amerikanske ambassadør, Carla Sands, og Jacob Panton to kranse
for at mindes vore faldne.
Efter en kanalrundfart var der besøg ved én
af de mange sponsorer, Weibel Radars i Lillerød. Det var en stor oplevelse for alle at blive
klappet ind af de ansatte i firmaet til en god
frokost og efterfølgende rundvisning på fabrikken.
Aftenen afsluttedes med god mad i Hunters
Game i Albertslund, hvor der var rig lejlighed
til at udfordre sig selv og andre til skydning

Som nævnt i sidste nummer af Baretten
overvejer Veteranstøtten og Veteranskytterne i forbindelse med gennemførelse af
Warrior Week i Danmark i september 2019
også at gennemføre et internationalt cykelløb i samarbejde med andre veteranaktører
og Forsvaret.
Vi håber at flere veteraner i regi af Veteranstøtten vil bakke op om dette.

AF CARL ÅKERLUND

Kære Veteran
TILBUD OM DELTAGELSE I MARCHER
Du får her årets tilbud, som du simpelt hen
ikke kan sige nej til: Veteranstøtten deltager
også i 2019 med hold til både Hærvejs- og Nijmegenmarchen.
Du får chancen for at udfordre dig selv, få
oplevelser for livet og møde andre veteraner.
Hvis du vil deltage på Veteranstøtteholdet, er
kravet, at du har viljen til at kunne og vil yde
100% til det sociale samvær under mottoet:
Veteraner støtter Veteraner
Så lover Veteranstøtten, at du vil få oplevelser
for livet, samt at du vil nyde godt af kammeratskabet med andre veteraner, samtidig med
at du deltager i Hærvejsmarchen og/eller Nijmegenmarchen.
Læs alt om ansøgning, ansøgningsskema,
datoer, tider, afvikling samt meget mere på
www.veteranstøtten.dk
Evt. spørgsmål til koordinator Carl Åkerlund
på caa@danmarksveteraner.dk
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FORFATTER

Veteranskydning 2018
Lørdag den 6. oktober blev der afholdt Veteranskydning 2018 i Herning med Lind Skytteforening som vært.
Denne forening har de sidste 3 år stillet lokale,
våben og ammunition til rådighed for vores
Veteraner. Det er vi meget glade for i Veteranstøttens Idrætsudvalg, så der skal lyde en stor
tak til foreningen.
I år var der tilmeldt 18 skytter, som skulle
skyde individuelt og på hold. Der blev skudt
på 15m og 50m riffel samt 25m pistol.
Vi startede med fælles morgenmad, og derefter var der tilmelding til de forskellige hold
skydninger.
Formiddagen gik med at skyde 15m og 50m
på riffel. Der var nogle rigtige fine resultater,
både individuelt og på hold. Der er plads til
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alle ved vores veteranskydning. Man behøver ikke at være mesterskytte. Blot man har
interessen og lysten til at være med, er man
hjertelig velkommen.
Frokosten bestod af biksemad og spejlæg i år,
og vi var enige om, at det godt kunne blive en
fast tradition fremover.
25m pistol blev godt gennemført efter frokosten, hvor der blev skudt rigtig mange skud,
og også her blev det til nogle gode resultater.
Under eftermiddagskaffen var der præmieoverrækkelse, både individuelt og hold, og
Årets Veteranskytte blev hædret.
Næste års Veteranskydning planlægges til
den 5. oktober 2019, igen med Lind Skytteforening som vært i Herning. Sæt allerede nu
kryds i jeres kalender og tag en ven med.

PLACERING INDIVIDUELT
15m
1. Hans Oluf Hansen
2. John Johnsen
3. Palle Stausholm
50m 1. Kim Pedersen
2. Hans Oluf Hansen
3. Niels Olesen
25m
1. Niels Olesen
2. Dan Schleimann
3. Kim Pedersen
VINDERE/HOLD
15m
Niels Olesen
Dan Schleimann
Jan Iversen, totalt 572 points
50m

Harald Jensen
Hans Oluf Hansen
Kim Pedersen, totalt 571 points

25M PISTOL
Niels Olesen
Dan Schleimann
Jan Iversen, totalt 994 points

NY VETERANCAFÉ
AF ERIK PETERSEN

Gert Andersen orienterer.

Veterancafé i Hørsholm
Et nyt tiltag på veteranområdet har set dagens lys i form af en veteran-café i Hørsholm.

Det gav anledning til en række spørgsmål og
en debat om veteraners vilkår i almindelighed.

Den 8. november havde initiativtagerne, Anders Kinnerup og Lars Bjørck Olsen, inviteret
til det andet møde i caféen, der fandt sted på
Selmersbo Aktivitetscenter i Hørsholm.

Veterancaféen i Hørsholm forventer at holde
åbent hver anden torsdag i tidsrummet kl.
18.00 – 20.00, normalt i Aktivitetscenteret,
men mødestedet kan variere.

12-15 veteraner og en enkelt pårørende var
mødt op og repræsenterede udsendelser til
både Gaza, Cypern, UNTSO, Kroatien og Afghanistan. Yderligere en del veteraner har givet
udtryk for interesse for veterancaféen, men
havde ikke mulighed for at deltage i aftenens
møde.

Har du lyst til at høre mere, kan du kontakte
de to initiativtagere.

INFORMATION
Gert Andersen, formand for Danmarks Veteraner, Nordsjælland, var inviteret for at fortælle
om Danmarks Veteraner og Veteranstøtten.

Initiativtagerne
Anders Kinnerup,
anders@kinnerup.com,
Tlf. 42607878
facebook /akinnerup

Med denne veterancafé er der nu åbnet yderligere en mulighed for veteraner i det nordsjællandske område for at mødes med ligestillede
veteraner og pårørende.
Vi ønsker held og lykke fremover for det nye
initiativ.

Lars Bjørck Olsen,
larsbjoerck@hotmail.com
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Veteranstøtten søger
bogholder, kasserer
og sekretær
Desværre har både bogholder, kasserer og sekretær valgt at stoppe i
løbet af foråret, så der er brug for nye kræfter.
BOGHOLDER, HVIS HOVEDOPGAVER ER
• Bogføring (i Economic)
• Bilagskontrol
• Udarbejdelse af budget
• Budgetopfølgning
• Klargøring til årsrapport og årsbudget.

• At bistå formand og næstformand med administrativt arbejde
• At arrangere og afholde Veteranstøttens årlige møde for medlemmer af Veteranstøtten
• At samle input til Veteranstøttens årsberetning.

KASSERER, HVIS HOVEDOPGAVER ER
• Ind- og udbetalinger
• Klargøring af bilag.

Alle funktioner refererer til Forretningsudvalget.

SEKRETÆR, HVIS HOVEDOPGAVER ER
• At indkalde til kvartalsvise møder i formandsgruppen for Veteranstøtten samt udfærdigelse af referater

Lyder det interessant, eller vil du vide mere om
funktioner/opgaver, så kontakt næstformand
i Veteranstøtten, Per Hinrichsen, naestformand@80608030.dk eller telefon 21 42 52 94.
Eventuelle "ansøgere" bedes rette henvendelse til Per Henriksen senest fredag den 18.
maj – lige inden Pinse.

Hærvejsløbet
den 23. juni
Veteranstøttens Idrætsudvalg
inviterer igen til at deltage i
Hærvejsløbet, der gennemføres lørdag den 23. juni.
Det vil være muligt at melde sig til én
af følgende ruter:
• En rute på 45 km fra Funder til Viborg, der gennemføres på racercykel
• En rute på 40 km på mountainbike
fra Frederiks til Viborg.
Veteranstøtten betaler for tilmelding
og lidt at spise i målområdet. Transport for egen regning. Se mere om
arrangementet på www.dgi.dk/haervejsloebet.
Man skal ikke tilmelde sig på hjemmesiden. Veteranstøtten står for samlet
tilmelding, og der er begrænset antal
deltagere fra Veteranstøtten.
Tilmelding til Steen Hansen på steenfynbo@gmail.com senest den 1. maj.
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Veteranjagt
TEKST OG FOTOS: CARSTEN DAHL-HANSEN

Jagt for veteraner
Lørdag den 6. oktober arrangerede De Danske
Veteraners Jagtforening (DDVJ) en småvildtjagt, der blev afviklet som i de gode gamle
dage.
Jagten fandt sted på det sjællandske gods
Gyldenholm ved Slagelse, hvor Asker Landsperg, som ud over at være seniorsergent på
Gardehusarkasernen og veteran, passer jagtvæsenet. Asker er en god ven af formanden
for DDVJ, Kaj Knudsen, og de to havde planlagt, at jægerne skulle gå rundt på reviret og
nedlægge det vildt, der tilfældigt kom for.
SMÅVILDT
”Jeg ville gerne vise vores medlemmer, at
den lille natur har værdi, herunder hvor og
hvordan småvildtet lever samt dets udfordringer, for kun via forståelse kan man skabe
interesse for at bevare og beskytte småvildtet
og naturen generelt”, udtalte Kaj Knudsen,
der fortsatte: ”Det er ikke udbyttets størrelse,
men glæden ved selve jagten, oplevelserne,
kammeratskabet og det at skulle arbejde for
vildtet, der skal være i højsædet.”

EN STOLT JÆGER
Marker med bl.a. stub og raps blev finkæmmet af i alt 16 jægere, og Martin Gjeding fik
en uforglemmelig oplevelse. ”Pludselig rejste
en flok agerhøns sig foran mig. Jeg havde aldrig skudt en høne før, men det lykkedes mig
at dublere”, fortæller Gjeding med berettiget
stolthed. ”Det har været en rigtig god dag, så
jeg vil gerne med igen”.
Den indstilling havde mange, og der var også
gengangere fra tidligere jagter. Som grund
angav de bl.a. det fine sammenhold, de gode
oplevelser og Asker Landspergs professionelle afvikling af jagterne.
Formand Kaj Knudsen håber, at flere jægere i
DDVJ vil deltage i jagterne, som giver et godt
netværk langt ud over jagten.

Kaj Knudsen, flittig formand for DDVJ, svedte bravt
under arrangementet, som han høstede stor ros for.

Artiklen er meget beskåret af hensyn til
pladsen i Baretten – men den uforkortede
udgave kan læses på hjemmesiden under
overskriften ”Tilbage til rødderne”.

Martin Gjeding med sine agerhøns.
Dagens jagtleder, Asker Landsperg, roste jægerne og
noterede 42 stykker vildt på paraden.
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En særlig indsats
AF BJARNE BERNER
FORFATTER

En særlig indsats
Veteranstøtten deltog i år på Nordic MC Tour
2018 i Norge. Nordic MC Tour blev startet
i Danmark sidste år, og er nu blevet en tradition, som går på skift mellem de nordiske
lande. Hvert land kan stille med 10 deltagere,
som alle er kendetegnet ved, at ingen bærer
rygmærker.
I år startede turen på Akershus i Oslo med stor
velkomstparade med deltagelse af den norske
forsvarsminister og andre højt placerede personer. Herfra gik turen til det Norske Veterancenter Bæreia, hvor deltagerne overnattede 2
dage.
Turens videre forløb gik gennem fantastisk
natur og oplevelser med bl.a besøg hos Telemarksbataljonen, mindesmærker med
kranselægning og afsluttende parade, hvor
forsvarschefen, alle nyudnævnte kadetter fra
flyvevåbnet og rigtig mange andre skridtede
fronten af, inden den afsluttende fest i Trondheim, hvor Veteraninspektøren lagde vejen
forbi.
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Turen, der var en fantastisk oplevelse med
hjertelig gæstfrihed, kammeratskab og uforglemmelige naturoplevelser, blev dog overskygget af en enkelt voldsom ulykke. Én af de
finske deltagere, Eero, var så uheldig at kollidere med en venstresvingende bil under en
overhaling. Ved ulykken mistede han sit ene
ben og fik andre svære kvæstelser.

De første på ulykkesstedet var den kvindelige
norske veteran Susann Wedø og oversergent
Jesper Svarre fra Danmark.
Begge ydede en særdeles snarrådig indsats,
som med sikkerhed reddede den finske veterans liv og fortsatte førlighed.
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Eero på hospitalet.

TEKST: MORTEN JØRGENSEN. FOTO: STEEN HANSEN

Et udbytterigt
møde
Det Norske Veterancenter Bæreia.

Efterfølgende besøgte Jesper Svarre og undertegnede i privat regi Eero på det hospital,
han var blevet overført til i Finland. Gensynet
var meget bevægende og blev ikke mindre rørende ved den fantastiske velkomst og gæstfrihed, vi blev mødt med af de finske veteraner, som havde deltaget i turen.
Eero er nu udskrevet fra hospitalet. Der venter
dog fortsatte behandlinger, inden han forhåbentlig snart kan begynde træning med protese og måske nå sit mål om atter at deltage
på MC-ture med andre veteraner.
Susann Wedø og Jesper Svarre blev begge
hædret for deres snarrådige indsats med The
Nordic Blue Berets Medal of Honour ved 50års jubilæet i Fredericia.

Danmarks Veteraner afholdt 14. – 15. november et fællesmøde for Veterancaféer
m.fl. på Flyvestation Karup. Mere end 50
deltagere fra veterancaféer, veteranhjem
og lignende initiativer deltog i mødet, og
alle landsdele var repræsenteret. Et flot
fremmøde, som arrangørerne er taknemmelige for, men som også gav deltagerne
rig mulighed for at skabe yderligere netværk og udveksle erfaringer.
CARE4LIFE TECHNOLOGY
Danmarks Veteraner har til finansiering af
dette arrangement modtaget et sponsorat fra helsefirmaet Care4Life Technology,
Vejle, som gerne vil vise deltagerne en mulighed for en pulserende elektromagnetisk
terapi med fem forskellige behandlingsprogrammer. Care4Life Technology tilbyder at
besøge interesserede for en demonstration
af terapiformen. Care 4Life kan kontaktes
på enten info@care4lifemedico.com eller
på 26 57 82 55.
FÆLLESMØDET
gav tid til både orienteringer, foredrag og
gruppearbejde. Landsformanden for Danmarks Veteraner fortalte bl.a. om forening
ens aktiviteter og visioner for fremtiden,
men kom også ind på mulighederne for
et tættere samarbejde mellem Danmarks
Veteraner og de mange veterancaféer m.fl.
rundt om i landet.
Landsforeningen forventer ikke et samarbejde baseret på medlemskab, men mere
på en tilknytning, hvor Danmarks Veteraner
yder støtte på visse områder mod et årligt
vederlag. Landsformanden opfordrede
veterancaféerne m.fl. til at finde sammen

Heidi Anita Stentoft og Claus Mosbæk.

i f.eks. regionale grupper og derigennem
styrke en fælles indsats, udveksle erfaring
er og samle de mange stemmer til en fælles røst.
INDHOLD
Forsvarets Veterancenter deltog med Kim
Kryger, Holstebro, som orienterede om aktuelle emner fra Veterancenteret.
Som eksterne foredragsholdere var indbudt
Mikkel Smed, leder af De frivilliges Hus i Viborg, Claus Mosbæk, Veterankoordinator
i Skive Kommune, og Heidi Anita Stentoft,
Veterankoordinator i Slagelse Kommune.
Denne trio gav et fælles oplæg med efterfølgende paneldebat om udfordringer og
muligheder ved frivillige initiativers kontakt til og samarbejde med kommunale og
offentlige myndigheder. Et emne med stof
til mange timers dialog og debat.
Udveksling af erfaringer og problem
områder var ét af de vigtige punkter under
mødet. Der var afsat tid til to seancer, hvor
deltagerne blev opdelt i grupper og her
havde mulighed for at være i dialog med
hinanden. En fælles afrunding af snakken
og debatten i de to grupper fandt sted i plenum, hvor der fremkom mange gode idéer,
men også lidt frustration.
TAK
Danmarks Veteraner siger tak til de fremmødte. Det var inspirerende at se glæden
blandt de frivillige ved at gøre en forskel
for vores veteraner. En uegennyttig indsats, som ikke kan påskønnes tit og højt
nok.
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Dine kontakter til mere viden
om Veteranerne
VETERANCENTRET
- din indgang til støtte!

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

DANMARKS VETERANER

taler veteranernes sag og er din indgang til fællesskabet og gode oplevelser!
Meld dig ind og mød kammeraterne fra din mission.
formand@danmarksveteraner.dk // www.danmarksveteraner.dk
Facebook: Danmarks Veteraner

VETERANSTØTTEN

har en døgnåben telefonlinje 80608030, laver aktiviteter, gensynsture, møder,
idræt m.m. for vores veteraner samt bestyrer Camp Frøslev i Frøslevlejren.
Veteraner støtter Veteraner
Telefon 80608030 // www.veteranstøtten.dk
Facebook: Veteranstøtten

FN MUSEET I FRØSLEVLEJREN
Fra Gaza til Afghanistan

Vi fortæller din historie - og alle de
andre missioner fra 1948 og helt op til i dag.
Tefefon 74 67 68 55 // www.fnmuseet.dk

