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TAK
Tak til vores protektor, H.K.H. Prins Joachim, 
for deltagelse og støtte i det forløbne år.

Tak til gavegivere, for donationer og for § 8 
donationer. Vi har fået den første arv på kr. 
50.000 samt flere store gaver og donationer, 
samt § 8 donationerne, som muliggør, at vi 
kan give skattefradrag på gaver, donationer 
og arv også i 2020.

Tak til alle, som støtter op om vores arbejde.

Tak til Veterancentret og Forsvaret for den 
store opbakning til vores aktiviteter og 

ikke mindst til vores arrangementer 
via 2 mio. kr. puljen i løbet af 

året. 

Det muliggør på bedste vis, at vi til vores ar-
rangementer kan viderebringe Forsvarets 
anerkendelse og tak for indsatsen til alle 
deltagerne rundt om i landet. Det er dejligt at 
kunne være med til at løse denne fine opgave 
for og i samarbejde med Forsvaret. 

Jeg er stolt over den respekt, der bliver ud-
talt og skrevet om vores arbejde. Det varmer. 
Og takken er hermed sendt videre til alle Jer, 
der står med det praktiske arbejde med at få 
disse arrangementer planlagt og gennemført. 

Tak til vores mange gode og trofaste samar-
bejdspartnere, der gør, at veteranarbejdet er 
i god gænge, vores mange møder på kryds og 
tværs giver kampkraft, og gode idéer udvikles 
til fælles gavn. Vi ser nu en stor respekt for 
den enkelte veteranaktørs særlige arbejde, 
og vi sender gerne veteraner og pårørende i 
den rigtige retning, når særlige ønsker bliver 
fremført. 

VETERANPORTALEN
Vores nye tiltag med at få alle, og jeg mener 
alle, aktiviteter, møder m.m. lagt ind i én ka-
lender, så alle, der vil veteranarbejdet på den 
ene eller den anden måde, kan se, hvad der 
foregår, hvor og hvornår. I vil blive forbavset 
over at se, hvor mange aktiviteter, der alle-
rede er lagt ind. 

I dette blad kan I se aktiviteterne fra lokalfor-
eningerne i de enkelte indlæg. Alle disse gode 
arrangementer bør lægges ind i Veteranpor-
talen, så vi kan sprede det glade budskab om, 
at der gøres utrolig meget for veteranerne og 
deres pårørende til fælles glæde.

VETERANFORUM
Temaerne på mødet i Veteranforum i decem-
ber måned var samarbejde og anerkendelse 
med særlig fokus på Flagdagen.

Se omtalen heraf på næste side.

ET GODT VETERAN-ÅR
2019 har været et godt veteran-år, som jeg 
med glæde og stolthed vil huske tilbage på. 
Sammen gjorde vi en forskel.

2020
Forude venter vores sædvanlige parader i Ka-
stellet og andre steder rundt om i landet. 

Men særligt er der H.M. Dronningens 80-års 
fødselsdag den 16. april, 100-året for  Genfor-
eningen samt 75-året for Danmarks befrielse 
og oprettelsen af FN.

En særlig julehilsen sendes til de soldater, der 
er ude i international tjeneste og må tilbringe 
jul og nytår væk fra familien. Og til deres på-
rørende, som må savne deres kære i højtiden.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Alle veteraner og deres pårørende ønskes en 
glædelig jul samt et godt og lykkebringende 
nytår.

På gensyn i 2020.
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Skulpturen Inussuk (varde) i Nuuk 
af Niels Motzfeldt.   
Foto: VeteranCafé Grønland

AF LANDSFORMAND  
NIELS HARTVIG ANDERSENFarvel 2019

– velkommen 2020



VETERANFORUM
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten deltog 
i december i Forsvarets Veteranforum på Ve-
terancenteret i Ringsted, hvor vi bl.a. fortalte 
om Veteranportalen som et nyt redskab for 
alle veteranaktører. 

Hvis din forening endnu ikke har indtastet 
jeres mødeaftener og aktiviteter her, er det 
med at komme i gang hurtigst muligt, så Ve-
teranportalen kan give det længe ventede og 
savnede overblik over alle aktiviteter for vete-
raner og deres pårørende. 

Som medlem af Danmarks Veteraner kan man 
deltage i lokalforeningernes arrangementer 
over alt i landet, hvor man nu måtte være, un-
der ferie eller når man finder det interessant.

På mødet fokuserede fg. chef for Veterancen-
teret, kommandørkaptajn Jannik T. Andersen, 
på samarbejde og sagde bl.a.: 

"Deltagerkredsen blev i 2017 opfordret til at 
fokusere på samarbejde. Det fik I ros for at 
have gjort på seneste møde i Veteranforum 
i december 2018, og her et år senere må jeg 
bare igen sige jer alle en stor tak for, at I fort-
sat udbygger dette samarbejde”.

Vi har nu passeret 100 indbetalinger med do-
nationer efter ligningslovens § 8a. Tak til alle 
jer, som har givet et økonomisk bidrag, stort 
eller lille. Uden jeres hjælp havde det ikke væ-
ret muligt. 

Nu kan Danmarks Veteraner også i 2020 behol-
de sin status som godkendt almennyttig orga-
nisation, der kan modtage donationer, gaver og 
arv efter ligningslovens § 8a. Vi har ved jeres 
gavmildhed fået en ekstra sum på ca. 50.000 

kr., som skal anvendes til almennyttige formål 
til gavn for veteraner og deres pårørende.

Vi håber på Jeres fortsatte støtte i 2020.
 
Danmarks Veteraner blev i 2019 økonomisk be-
gunstiget ved at modtage en kontant arv, som af 
boet er givet som følge af Landsforeningens god-
kendelse som § 8a-forening. Danmarks Veteraner 
vil med dette udtrykke sin store taknemmelighed 
over at blive betænkt på denne måde. 

Også nulevende har i 2019 betænkt Danmarks 
Veteraner med økonomisk støtte, og Lands-
foreningen vil gerne takke disse velgørere for 
deres opmærksomhed.

Forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, kon-
centrerede sig om anerkendelse med særlig 
henvisning til Flagdagen og sagde bl.a.: 

”I år var det Flagdagens 10-års jubilæum. Det 
er den dag, hvor det officielle Danmark hylder 
de danske mænd og kvinder, der har kæmpet 
rundt om i verden, og hvor Kongehuset og 
Forsvaret viser deres respekt for de udsendte 
sammen med et bredt spektrum af politikere. 

Vi mindes de soldater, der aldrig kom hjem, og 
hylder de udsendte, der uegennyttigt medvir-
ker til at gøre verden til et bedre sted.

Det er det officielle Danmarks anerkendelse, 
men når kransene er lagt, gudstjenesten er 
forbi, og de sidste taler holdt, så skal vi huske, 
hvordan Flagdagen overhovedet blev til. 

Idémanden bag Flagdagen er den danske 
overkonstabel af 1. grad Kim Eg Thygesen. 
Han kæmpede i Helmand på ISAF 1. Det hold, 
som også er kendt som de danske tigre fra 
Musa Quala. Kampene er senere blevet frem-
hævet for deres voldsomhed, soldaternes 
professionalisme og det hårde feltliv for en 
belejret styrke. Det er ham, som var med til 
at fortælle Danmark, at anerkendelse har en 

enorm betydning.

Anerkendelse skal være gensidig for at kunne 
lykkes, ja, for at være anerkendelse. Hvem vil 
have anerkendelse fra et menneske eller en 
organisation, som man ikke selv anerkender 
og respekterer? 

At det netop var en konstabel, der plæderede 
for en Flagdag, er et skulderklap til Forsvaret. 
For hvis man ikke selv anerkender den, som 
man søger anerkendelse fra, så er der ingen 
anerkendelse”.

EN SUCCES
Flagdagen er blevet en succes, og jeg er enig 
med Forsvarschefen i, at idémanden bag Flag-
dagen fortjener stor ros. Dette er hermed 
givet videre til Kim Eg Thygesen og hermed 
også tak til alle lokalforeningerne, der gør det 
muligt ude i kommunerne. 

Nu skal vi "bare" få Flagdagen ændret, så flest 
mulige pårørende og unge veteraner også kan 
deltage i denne anerkendelse. Et arbejde, som 
kun kan lykkes, hvis alle ude i kommunerne 
hjælper med. 

God fornøjelse.
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Med virkning fra den 15. november 2019 er 
generalmajor Kenneth Pedersen udnævnt til 
generalløjtnant med ansættelse som Chef for 
Forsvarsstaben – altså Viceforsvarschef.

Kenneth Pedersen kommer med en bred erfa-
ring fra stillinger i Forsvaret og har bl.a. været 
bataljonschef ved Gardehusarregimentet og 
udsendt til Afghanistan med ISAF 16. 

Siden 2016 har han været Chef for Operations-
afdelingen i Forsvarsministeriet og Chef for 
Operationsstaben i Forsvarskommandoen, af-
brudt af en kort periode som midlertidig chef 
for Hærkommandoen fra februar til september 
2019.

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke 
med udnævnelsen og den nye funktion og ser 
frem til et godt og konstruktivt samarbejde til 
gavn for veteraner og deres pårørende. 

AF ERIK PETERSEN

Den 20. september blev der i Mindelunden 
indviet et nyt mindesmærke for de danskere, 
der mistede livet i dansk og allieret tjeneste i 
årene 1940-45.

Det nye mindesmærke, der er skabt af kunst-
neren Bjørn Nørgaard, blev afsløret af H.M. 
Dronning Margrethe, der lagde den første 
krans. 

Derefter lagde Forsvarschefen, general Bjørn 
Bisserup, en krans, efterfulgt af de fire værns-
chefer og formanden for Mindefonden for 
Frihedskampens Veteraner, tidligere ceremo-
nimester Chr. Eugen-Olsen.

Ved ceremonien deltog nuværende og tid-
ligere ministre, folketingsmedlemmer, den 
britiske ambassadør og en faneborg på 26 fa-
ner, der bl.a. omfattede Danmarks Veteraners 
Landsfane Øst ved Poul Sloth Jørgensen og 

Per Jensen, og Midtsjællands fane ved Flem-
ming Jepsen og Hans Chr. Foght.

Mindesmærket er en granitsøjle, der på bed-
ste måde viser det granitfaste sammenhold, 
der var mellem de danske soldater og de alli-
erede styrker. Desværre var der danske solda-
ter, der omkom. Den mest kendte er nok major 
Anders Lassen, der var leder for en engelske 
SBS-patrulje under krigen.

På mindesmærkets ene side er der indhugget 
en dansk soldat og oven over et krigsskib i 
silhuet samt Frederik den 5.s mastekran, som 
står på Holmen.

På mindesmærkets anden side er der indhug-
get en allieret soldat under tre Spitfire-fly.

En værdig og minderig dag – trods silende 
regn.

TEKST OG FOTOS: FLEMMING JEPSEN, MIDTSJÆLLAND 

Nyt mindesmærke 
i Mindelunden
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FN-dagen
Den 24. oktober

Det traditionelle arrangement med fejring af 
FN-dagen på Kastellet blev en rigtig hyggelig 
begivenhed.

I Landsformandens fravær var arrangementet 
lagt i hænderne på hovedbestyrelsessuppleant 
Birger Kjer Hansen, der i sin velkomsttale til de 
fremmødte betonede værdien af, at Danmarks 
Veteraner er med til at fastholde en række tra-
ditioner, herunder fejringen af FN-dagen.

Landsfane Øst, FN-fanen samt lokalforenings-
faner fra Nordsjælland, København og Midt-
sjælland var repræsenteret og opmarcheret 
ved De Blå Baretters Mindesten, da Birger Kjer 
Hansen og Flemming Wrist-Knudsen lagde en 
krans fra Danmarks Veteraner.

Der var tid til et lille pusterum, inden cere-
monien blev gentaget på Paradepladsen ved 
Monumentet for Danmarks Internationale Ind-
sats siden 1948. Her blev kransen lagt af Ka-

stellets kommandant, major Allan B. Petersen, 
ledsaget af Birger Kjer Hansen.

Begge steder spillede en trompeter fra Den 
Kongelige Livgarde ”Soldatens sidste honnør”. 

I sin tale til veteranerne takkede komman-
danten for den ære, det var, at lægge denne 
krans. ”Jeg har i min tid som kommandant 
været med til over hundrede kranselægning-
er, men det er første gang, jeg selv lægger  

Fanerne under kommando af Torkil Skøt.

TEKST: ERIK PETERSEN. FOTOS: VIBEKE OLIEL  
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en krans. Det er jeg beæret over og taknem-
melig for”, sagde major Allan B. Petersen.

Kommandanten kom også ind på de igang-
værende FN-missioner, hvor der er dansk 
deltagelse i tre af dem, nemlig UNTSO i Mel-
lemøsten, den ældste mission, der allerede 
blev iværksat i 1948, MINUSMA i Mali, der i en 
periode havde dansk chef, og UNMISS i Syd-
sudan. 

Ved disse tre missioner blev FN-dagen også 
fejret.

Talen blev afsluttet med en tak til de frem-
mødte og et minde for de, der havde ofret 
livet i FN´s tjeneste.

Efterfølgende var der en lille reception i Bun-
keren med en tak til de fremmødte faner/ 
fanebærere og til Lokalforening København 
for den praktiske støtte.

Kastellets kommandant og Birger Kjer Hansen.

Klar til parade. De Blå Baretters Mindesten. De Blå Baretters Mindesten.

Kranselægning ved monumentet.

Klargøring til dagens arbejde.
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I dagene 3. – 10. september drog Veteranpro-
jekt Grønland af sted for andet år i træk med 
deltagelse af seks veteraner fra KFUM Solda-
terrekreation i Høvelte samt projektledelse og 
-medarbejdere. Formålet var igen at støtte op 
om, dels de deltagende veteraner fra Høvelte, 
dels den samlede gruppe af veteraner, der er 
bosiddende i Grønland. Projektet bygger i hel-
hed alene på grundtanken ”en hånd fra veteran 
til veteran” – eller som Veteranstøtten udtryk-
ker det: "Veteraner støtter Veteraner".

ET ÅR UNDERVEJS
Vi havde knapt afsluttet Veteranprojekt Grøn-
land i 2018, før vi måtte tage stilling til, om vi 
kunne gennemføre et nyt projekt i 2019. Erfaring- 
erne fra det første var dog så gode, at overve-
jelsen blev kort, og Veteranprojekt Grønland 2 
blev lagt i støbeskeen allerede sidste efterår.

Efter et langt og krævende år med at rejse de 
nødvendige midler var det derfor med stor let-
telse og forventning, at vi for anden gang den 
3. september kunne sætte os på flyet med kurs 
mod Nuuk. 

I år fik vi brug for den indlagte reserverejse-
dag. Vejrforholdene i Nuuk gjorde, at vi fik et 

ekstra ophold i Kangerlussuaq (Sdr. Strøm-
fjord) og måtte overnatte på den tidligere 
amerikanske base. Dagen efter kunne vi dog 
fortsætte til Nuuk.

ANDENDAGEN
Efter ankomsten til Nuuk og indkvartering på 
Sømandshjemmet blev der trukket i arbejdstøj-
et. Vi drog på en rundtur i byen forbi Koloni-
havnen, statuen af Hans Egede og skulpturen 
”Havets Moder”.

Vi havde et møde med erhvervsorganisationer 
i Grønland og Veterancafé Grønland, hvor vi 
orienterede om projektet og drøftede vete-
ranernes situation i begge lande. Det blev et 
rigtig godt møde, der afdækkede flere idéer og 
muligheder for veteraner både i Grønland og 
fra Danmark.

Aftenen blev brugt på at producere projek-
tets flagdagshilsen. Som underlægningsmusik 
brugte vi sangen ”Verden venter derude” med 
tekst og musik af Livgardens Tamburkorps. 

Sangen er dedikeret den samlede veteransag 
og lanceredes første gang ved projektets støt-
tekoncert tidligere på året.
 

FLAGDAG I NUUK
Den 5. september kunne vi grundet tidsforskel-
len mellem landene sende vores flagdagshil-
sen ”live” til flagdagsarrangementet i pro-
jektets hjemkommune, Allerød. Hilsenen blev 
endvidere lagt på nettet til alle i både Danmark 
og Grønland.

Højtideligholdelsen og dermed anerkendelsen 
af veteranerne i Grønland er én af projektets 
hjørnesten, og flagdagsarrangementet i Nuuk 
blev i år afholdt i et meget værdsat samar-
bejde mellem Arktisk Kommando og Kommu-
neqarfik Sermersooq (Nuuk Kommune). Det 
var en særlig glæde og anerkendelse af vetera-
nerne i Grønland, at kommunen havde valgt at 
træde ind og ydermere stillede sin byrådssal til 
rådighed for afholdelsen.

Hovedtalerne blev holdt af borgmester i Nuuk, 
Charlotte Ludvigsen, og kommandør og vice-
chef for Arktisk Kommando, John Boye Ras-
mussen. Endvidere talte folketingsmedlem 
Aaja Chemnitz Larsen, der havde prioriteret 
muligheden for at deltage i anerkendelsen i 
Nuuk.
 

TEKST: MADS RASMUSSEN & GERTH SLOTH BERTHELSEN. FOTOS: VETERANCAFÉ GRØNLAND

Det hele værd

Turen i fjorden.

OM FORSIDEBILLEDET
Skulpturen Inussuk (varde) i Nuuk af Niels Motzfeldt er af sten, kobber 
og beton. De tre søjler er Grønlands befolkninger i øst, vest og nord  
– forenet og støttende sig op ad hinanden. Stenene på skulpturen er 
fra hele Grønland.
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Projektet havde i år som særligt delmål at bi-
drage til opmærksomheden på og støtten til de 
pårørende til veteranerne i Grønland. Til det 
formål var projektet blevet udstyret med depe-
chen fra det danske afsnit af veteranprojektet 
”The Baton”, som vi overbragte som påskøn-
nelse til de fremmødte pårørende. Ligeledes 
kunne vi på vegne af ”Familienetværket” de-
korere de deltagende børn med ”Børnemedal-
jen”. De pårørende kvitterede med en dybtfølt 
tale om betydningen af at være pårørende til 
en udsendt.

Artisk Kommando og Nuuk Kommune satte 
hermed i fællesskab en yderst værdig ramme 
for højtideligholdelsen, som alle deltagere i ar-
rangementet bidrog til. Veteranerne i Grønland 
og deres pårørende blev hermed anerkendt på 
bedste vis.
 
NETVÆRKSMØDE
Om aftenen forestod projektet for anden gang 
et netværksmøde for veteranerne i Grønland 
og deres pårørende. Da vi alene havde haft 
mulighed for at invitere til mødet via den grøn-
landske presse, var det med en vis spænding, 
at vi så frem til det faktiske fremmøde. Glæden 
var derfor stor, da godt 35 veteraner og pårø-

rende mødte frem, heriblandt mange nye, som 
vi ikke mødte sidste år. Ligeledes havde Aaja 
Chemnitz Larsen fundet tid til at deltage i mø-
det, hvilket var meget værdsat af alle.

Det blev en rigtig god aften, hvor projektet 
og Veterancafé Grønland kunne orientere om 
begge projekter, og hvor der kunne netværkes 
på kryds og tværs. Et andet vigtigt delmål for 
projektet var dermed nået. 
 
TUREN I FJORDEN
Efter de første tre hektiske dage var det tid 
til ro og fordybelse. Den anden hjørnesten i 
projektet er det midlertidige frirum for de del-
tagende veteraner fra Soldaterrekreationen, 
turen som helhed, men særligt den indlagte 
friluftsaktivitet, frembringer.

Den 6. september sejlede vi ud fra Nuuk og sat-
te kursen mod Kapisillit, en lille bygd ved Nuuk 
Fjorden. Sejladsen er svær at beskrive med 
ord. Men det at drage ud i ”uendeligheden” og 
den ultimative stilhed bibringer en ukendt ro, 
der rodfæstes et sted dybt i sjælen.

Men aftensmaden skulle sikres, så der måtte 
arbejdes undervejs. Fiskepas var lagt ind. For 

de garvede gjaldt det om at tage den største 
fisk – for novicerne den første. Vigtigst for alle 
var dog samværet omkring den fælles aktivitet.

Efter godt 7 timer på vandet anløb vi Kapisillit, 
hvor vi skulle bo de næste par dage på vandre-
hjemmet. Da vi fandt hjemmet på godt 35 kva-
dratmeter til ti mand, var der nok mere end én 
blandt os, der tænkte, at dette ville blive noget 
af en udfordring.

Men stedet blev en rigtig fin ramme for os i 
dagene, der kom. Næste formiddag tog vi ud 
sammen på en tur langs fjeldet. Vigtigt var det, 
at vi kunne dele os op i grupper, der havde eget 
tempo, både ud og hjem. Der var tid til mange 
stop, snakke og refleksioner. Men samlet set 
gennemførte vi en fælles tur, hvilket viste sig 
at blive en vigtig reference.

Efter 3 dage i fjorden drog vi tilbage til Nuuk, 
og efter en lang dag på vandet var alle glade 
for at nå tilbage til Sømandshjemmet. Kun en-
kelte var så heldige, at kunne holde sig vågne 
gennem natten og se nordlys.

Fortsættes næste side

Smuk natur.

Byrådssalen i Nuuk.
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DEN SIDSTE DAG I NUUK  
Sidste dag i Nuuk blev brugt til klargøring af 
hjemrejsen. Nogle af os tog del i et meget 
gæstfrit besøg på ”Ejner Mikkelsen”, ét af de 
tre inspektionsskibe af Knud Rasmussen-klas-
sen, mens andre benyttede muligheden for at 
besøge genfundne bekendte i Nuuk.

Den 10. september gik rejsen hjem efter en 
mere end berigende og overvældende tur for 
os alle. 

Vi landede på rekreationen i Høvelte ved mid-
natstid.

DET HELE VÆRD
Projektet fik forstærket sin indsats i Grønland 
og skabt et værdifuldt, midlertidigt frirum for 
de deltagende veteraner.

Projektet bibringer deltagerne et tiltrængt af-

bræk fra en svær hverdag, og nogle deltagere 
får på turen overskredet grænser og genop-
taget aktiviteter, der før var helt almindelige. 
Andre får genvundet en selvindsigt på områder, 
der for de fleste af os andre er helt naturlig. 
Nogle opnår begge dele, andre mere eller andet. 

Samlet set er turen med til at styrke deltager-
nes tro på fremtiden og understøtter dermed 
deres videre forløb og den kamp, de dagligt 
kæmper for at vende tilbage til en ”normal” 
tilværelse.

Vi ved fra deltagerne i sidste års projekt, at op-
levelsen for nogen er så stærk, at den bruges 
som et sikkert rum, der tys til, når tingene til 
tider bliver for svære. Vi ved også, at begge 
projekter har bidraget væsentligt til oplevelsen 
af et fællesskab på rekreationen og forstærket 
det daglige arbejde og interaktion. Grønland 
kan noget særligt i denne sammenhæng.

Derfor var det det hele værd.

TAK
Projektet kunne ikke være gennemført uden 
støtten fra Danmarks Veteraner og Veteran-
støtten. Stor tak for støtten til os til at kunne 
hjælpe andre.

Så længe der stadig er medlemmer i forening- 
en, der har noget at fortælle om deres ople-
velser fra deres tid som FN-soldater fra Gaza 
og Cypern, synes jeg, det er vigtigt, at nogle af 
disse historier kommer ud til Danmarks Vete-
raner, før det er for sent.

KORPORAL JØRGEN H. PETERSEN
Her er en beretning om Jørgen H. Petersen, 
som gjorde tjeneste i Gaza som korporal på 
hold 4 og 6 i Stabskompagniets signaldeling, 
som på daværende tidspunkt lå på Land-
brugsskolen i Beit Hanun, ikke langt fra check- 
posten ind til Israel.

Efter endt militærtjeneste kom han på Dan-
foss, men da han fandt ud af, at de søgte sol-
dater til FN-tjeneste i Gaza, søgte han og kom 
derned på hold 4, derefter hjem et halvt år og 
så afsted igen på hold 6. Jørgen er i dag 83 år.

AF STED TIL GAZA
Jørgen fortæller, at da de skulle af sted på 
hold 4, gik de march gennem København, hvor 
der var tale på Rådhuspladsen. Danmarks Ra-
dio lavede en reportage derfra, og den hørte 
jeg igen for nogle år siden – fra noget, de 
kaldte Radiomuseet.

AF EGON BACH, ÆRESMEDLEM I DANMARKS VETERANER, SØNDERJYLLAND. 

En historie fra Gaza

Der blev uddelt børnemedaljer.

Hos "tandlægen".
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"Dengang fløj vi med propelfly, på hold 4 var 
det med KLM", fortæller Jørgen, og efter for-
skellige mellemlandinger endte vi i Beirut. 
Herfra skulle vi med canadiske transportma-
skiner til El Arish, men da det ene af deres fly 
var ude af drift, blev vi afhentet i to omgange. 

Jeg kom med hold 2, så vi måtte vente i Bei-
ruts lufthavn en hel dag i vores tykke 44-uni-
form. Da det blev vores tur, var det med se-
letøj til fastspænding af faldskærm på, og al 
samtale var umulig på grund af motorlarm. På 
hold 6 kom vi med SAS til Cairo og derfra med 
tog til Gaza.

Begge gange passede jeg telefon i Stabskom-
pagniet. På hold 4 blev vi indkaldt til Avedøre-
lejren, på hold 6 var det Jægerspris. På hold 6 
fik jeg et mindre chok, da vi mødte. Jeg fik at 
vide, at jeg skulle i 2. kompagni, men jeg havde 
aldrig været i et let kompagni. Jeg havde altid 
været i en signaldeling, men heldigvis var der 
én i Stabskompagniet, der var rædselsslagen 
over at skulle være signalmand, så vi fik lov 
til at bytte. Så var vi ligesom på hjemmebane 
igen begge to".

OPLEVELSER
Jørgen fortæller, at han havde besøgt Cairo 
og kravlet rundt på toppen af Cheops-pyrami-
den, og desuden var han på ture til Port Said, 
Jerusalem, Beirut og Damaskus i Syrien, så 
han fik da set noget, medens han var af sted. 
Om Damaskus fortæller han, at de havde taget 
en taxi fra Beirut, og da de kom til Damaskus 
passerede de et militær-museum, hvor der bl. 

a. var stillet en jetjager op som frontfigur. Da 
han tog et billede af, den, gik taxi-chaufføren 
helt amok og råbte, at nu ville alle blive ar-
resteret, inkl. ham og hans taxi. Der skete nu 
ikke noget, men Jørgen fik besked om, at han 
skulle spørge om lov, før han tog flere fotos.

VILLY RATNAU
"På hold 4 lå vi den første tid på Landbrugs-
skolen i Beit Hanun, hvor der var svømmepøl 
– det var rigtig rart. Der lå vi også, da Israel 
fejrede 10 års dag. Vi havde ekstra vagt på om 
natten i tilfælde af uroligheder, men det for-
løb roligt. Jeg var vagtkommandør det døgn 
og havde blandt andre en kommende berømt 
person med på vagten, nemlig den senere 
skuespiller Villy Ratnau. Han var placeret i en 
lastbil som udkigspost. Han var menig soldat i 
min gruppe og var dernede for at tjene penge 
til at læse til skuespiller. Det blev han da også, 
og vi kender ham jo bl. a. for hans rolle i Huset 
på Christianshavn. Han var en rigtig flink fyr, 
men døde desværre i al for ung en alder. 

Efter 3 måneder flyttede vi til Hill 88.

OPGAVERNE
Som signalmand havde man nok ét af de mest 
afvekslende jobs dernede. Vi kom ud til alle 
OP-er og delingslejre og fik dermed set hele 
det dansk-norske (DANOR) område og fik hilst 
på mange af soldaterne. Det mest spændende 
sted at komme ud til var OP-en ude i ørkenen. 
Her brugte vi enten kamel-transport eller en 
Dodge med ballondæk. Når der var kabelbrud 
derude, kunne vi regne med, at der var hugget 

flere meter af kablet. Beduinerne brugte det 
som tømme til deres dyr. Vi var 3 grupper i de-
lingen. Den ene gruppe havde linjevagt, klar til 
at rykke ud, når forbindelsen røg sig en tur. De 
andre grupper var ude og lave forbedringer 
eller lave nye linjer. Som signalgruppe har vi 
kørt mange kilometer. i vores jeep på General 
Burns vej på grænsen til Israel. Alt i alt var 
begge ture til Gaza fredelige og uden de store 
besværligheder. 

POSTVÆSNET
Da jeg kom hjem efter hold 4, fandt jeg ikke 
rigtig noget arbejde, så jeg meldte mig igen 
til hold 6. Efter endnu en hjemkomst blev jeg 
ansat ved Det Kongelige Post- og Telegrafvæ-
sen, som det hed dengang, i Nordborg. Der var 
jeg i 37 år, indtil jeg blev afskediget fra Post 
Danmark, som det i mellemtiden var kommet 
til at hedde".

FORENINGSLIVET
Jørgen, bedre kendt som Jønne, blev medlem 
af De Blå Baretter, Sønderjylland i 1969 og er 
stadig et trofast medlem af vores forening. Da 
vi stadig havde en skydeafdeling, var Jørgen 
én af vores topskytter. 

Sjovt nok, så traf han sin gamle chauffør, me-
nig 308507  Hugo Frederiksen, fra Gaza 4, som 
kun boede et par km. fra ham i Nordborg. 

Jørgen og hans hustru Kirsten deltog også 
i én af vores berømte gensynsture til Cairo, 
Sinai-ørkenen og Sharm el Sheik.

Kabelarbejde på demarkationslinien (ADL).

Jørgen H. Petersen i dag.
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Danmarks Veteraners Jagtforening afviklede 
en udfordrende, men vellykket småvildtjagt 
på Sjælland den 5. oktober 2019.

Jagten fandt sted på det vestsjællandske gods 
Gyldenholm nær Slagelse, hvor Danmarks 
Veteraners Jagtforening (DVJ) flere gange 
tidligere har fået lov at præsentere medlem-
merne for spændende jagt på småvildt.

Helt konkret var det også denne gang et kon-
sortium under godset – og med sidstnævntes 
fulde opbakning – der havde udlejet jagten til 
DVJ som en venlig gestus, idet konsortiet re-
spekterer veteranernes indsats for Danmark. 
Det udmøntede sig i et godt tilbud, som jagt-
foreningen med glæde tog imod.

FORSTÅELSE FOR SMÅVILDTET
Knap en snes forventningsfulde jægere havde 

derfor taget turen til Gyldenholm, hvor de 
som tidligere var i kompetente hænder hos 
dagens jagtleder, Asker Landsperg, der selv 
er veteran.

”Sidste år travede vi rigtig meget rundt på 
reviret, og det faldt i god jord hos medlem-
merne, der værdsatte indblikket i den lille na-
tur. Så også denne gang skulle de have en god 
én på opleveren, og derfor gik vi igen rigtig 
meget. Primært efter harer, men også eventu-
elle agerhøns m.m.”, fortæller formanden for 
DVJ, Kaj Knudsen.

”Haretramp drives jo ikke så meget mere – 
mange af vores medlemmer havde slet ikke 
prøvet det før – men det er sjovt og udfordren-
de, og stemningen var fantastisk. Det sidste 
skyldes også den fortrinlige afvikling af dagen, 
som driverne og ikke mindst hundefolkene 

havde stor ære af”, pointerer Kaj Knudsen.

Omvendt havde dagens jagtleder, Asker 
Landsperg, også ros til jagtdeltagerne: ”Op-
førslen var bare i orden”, og med et skævt 
smil tilføjer Landsperg: ”Og det var tydeligt, 
at de jægere, der også var med på haretramp 
sidste år, havde lært noget, for de var langt 
mere effektive i år, hvilket var med til at sikre 
et tilfredsstillende udbytte”.

GODT SOCIALT SAMVÆR
Et par af de effektive var Morten Lykke-
Bøndergaard og hans søn, Alexander, med 
henholdsvis to harer og én. ”Det passede mig 
fint at have skudt mest”, griner senior. ”For 
Alexander og jeg kører altid på hinanden med, 
hvem der er den bedste skytte, hvem der er 
bedst på dagen osv. DVJ’s jagt var i øvrigt som 
altid godt arrangeret, og især det hyggelige 

TEKST OG FOTOS: CARSTEN DAHL-HANSEN

Harer, høns 
og højt humør

Irakveteranerne Ole Knudsen (t.v.) og Otto E. Sørensen 
glæder sig over Ottos første stykke vildt.

Dagen igennem var der højt humør hos veteranerne.
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og sociale samvær på tværs, eksempelvis når 
vi spiser sammen, er rigtig fint”.

På godset Gyldenholms åbne arealer med bl.a. 
stub, olieræddiker, raps og hvede var der rig 
mulighed for at følge med i vildtets bevægel-
ser og skytternes præstationer. Sidstnævnte 
gav anledning til både kammeratlige drillerier 
og ros, og i det hele taget blev der snakket 
ivrigt på kryds og tværs under de mange ki-
lometer til fods. Og at styrke kammerat- og 

fællesskabet hos veteranerne er netop ét af 
målene med DVJ’s mange arrangementer.

DER ER PLADS TIL ALLE
Det bliver uddybet af én af de deltagende jæ-
gere, Therese Pulawska, der er overlæge i For-
svaret, og som har været udsendt fem gange. 
”DVJ’s jagter er hver gang en fornøjelse. Vi 
nyder hinandens selskab, både når vi spiser 
og jager sammen. Det er superskønt, at der er 
plads til alle, uanset den enkeltes eventuelle 
udfordringer. Vi har en positiv og respektfuld 
opmærksomhed over for hinanden. Og jagter-
ne i DVJ giver virkelig en fællesskabsfølelse”, 
understreger Pulawska.

”Personligt giver det at gå på jagt mig et men-
talt frirum. Samtidigt er jagten opmærksom-
hedskrævende, for ellers får man ikke noget 
bytte. Det er en rigtig god kombination”.

At hendes opmærksomhed er i orden, når hun 
jager, demonstrerede hun på fin vis i dagens 
første såt, hvor hun for første gang i sit liv 
skød til en hare, som kvitterede med de karak-
teristiske kolbøtter efter en fuldtræffer.

Hun havde tre gange tidligere været på ha-
rejagt, men det var altså fjerde gang, der var 
lykkens gang for hende. ”Harer er intelligente 
dyr og finder hurtigt hullerne i skyttekæden, 
så det var superfedt, at det nu alligevel lykke-
des for mig”, siger en glad Therese Pulawska.

Hun understreger dog, at vildtudbyttet ikke 
er det afgørende, men som DVJ’s formand Kaj 
Knudsen siger: ”Udbyttet på tre agerhøns, 21 
harer og en udfarvet fasanhane var et fint 
resultat. Jeg kunne have undt flere af vore 
medlemmer at have deltaget, så jeg vil ger-
ne opfordre alle til at sprede budskabet om 
Danmarks Veteraners Jagtforening og vores 
mange arrangementer”.

Artiklen findes også på Danmarks Veteraners hjemmeside.

Med et velrettet skud fik 
Therese Pulawska sin første hare.

Ølhunden glammede ikke ret meget 
– der blev næsten kun drukket sodavand.

Senior og junior. Morten og Alexander 
Lykke-Bøndergaard havde en gevaldig dag.

Lone Bech knoklede bravt som 
hundefører sammen med Tikka.

Stemningsfuld parade ved Fasanhuset.
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AF PER L. HINRICHSEN

Årsmøde 2019

ÅRSMØDET
Veteranstøttens Årsmøde blev afholdt på Fly-
vestation Karup den 28. – 29. september med 
deltagelse af 37 frivillige ud af de i alt 100 fri-
villige, hvilket var et højere antal end i 2018.

På årsmødet var der indlæg ved den fg. chef 
for Veterancentret, kommandørkaptajn Jan-
nik T. Andersen, der havde en varm hilsen med 
fra oberst Susanne Lund. Han roste de frivilli-
ges indsats i det forløbne år til gavn for vores 
fælles veteraner og pårørende og kunne løfte 
en smule af sløret for den kommende revision 
af Veteranpolitikken. 

Endvidere var der et muntert og tankevæk-
kende indlæg fra oberst (pens.) Lars R. Møller, 
der understregede, at det var kampafgørende 
at få kommunerne involveret i udarbejdelsen 
af en ny veteranpolitik.

INFORMATION
På årsmødet blev de frivillige informeret om 
det konstruktive samarbejde med andre ve-
teranaktører, det kommende års prioriteter 
samt budget og aktivitetsniveau, og der blev 
drøftet egenbetaling ved deltagelse i mis-
sionsture, honorar til særlig vigtige poster 
samt forslag til, hvad der evt. kunne drøftes i 
et kommende møde med den forsvarsminister 
Trine Bramsen.

ÆNDRINGER
I årets løb har Veteranstøtten måttet tage af-
sked med formanden for aktivitetsudvalget, 
Jan Flemming Hansen, og regnskabsfører Ib 
G. Nielsen.

Det er lykkedes at få Jens Martinussen, der 
også er regnskabsfører for Danmarks Vetera-
ner, til at overtage posten som regnskabsfø-
rer for Veteranstøtten. Indtil en ny formand er 

fundet, fungerer næstformand Per Hinrichsen 
som formand for Aktivitetsudvalget.

MØDER
Der er gennemført tre styregruppemøder 
med chefen/fg. chef for Veterancentret for 
bordenden, hvor årets projekter og den der-
til hørende økonomi er blevet koordineret og 
godkendt.

Herudover er der også gennemført tre økono-
mimøder med Veteransekretariatet, hvor der 
løbende er blevet redegjort for forbruget i 
forhold til det godkendte budget.

TAK
En stor tak til Veterancentret for god og po-
sitiv dialog samt vejledning i årets løb – og til 
de mange aktive deltagere fra Veteranstøtten, 
der gjorde dette årsmøde til en stor succes.

Oberst (pens.) Lars R. Møller.Kommandørkaptajn Jannik T. Andersen.

Side 14  |  Baretten  |  # 6  |  2019

Veteranstøtten 80 60 80 30



Anerkendelse og Støtte var kodeordene, da 
228 veteraner og deres pårørende var samlet 
til træf i Fårup Sommerland den 19. oktober. 
Kun én af de tilmeldte familier blev forhindret 
i at nå frem. Deltagerantallet var rekord for et 
af Veteranstøttens familiearrangementer og 
mange andre aktiviteter.

Formålet 
var en blanding af anerkendelse og støtte 
ved at lave fælles arrangementer for veter-
anfamilier, dels for at skabe netværk mellem 
ligesindede, dels for at hjælpe dem, som ikke 
selv havde mulighed for sådanne oplevelser i 
efterårsferien. 

DELTAGERNE UDTALER
Som familien Bedsted fra Nørresundby ud-
trykker det: ”Det er et fremragende arrange-
ment og imponerende, at det kan samle 228 
deltagere. Gutterne er her, og der er mulighed 
for at knytte flere bekendtskaber, men det er 
vigtigt, at det også er for familien. Vi tror ikke, 
det havde virket, hvis det kun var en samling 
af veteraner – familien skal med.” Datteren 
Nana bryder ind og siger: ”Det er godt, du er 
veteran, far, så vi kan få en god dag her”.

Morten, hans kone og deres tre børn fra Møl-
drup udtrykte det således: ”Det er super godt 
og super hyggeligt. Tak fordi vi måtte være 
med”. De havde haft en rigtig god dag og 
havde ikke deltaget, hvis ikke det var lavet i 
rammen af det trygge veteranfællesskab.

Som en anonym veteran udtrykte det ved 
indskrivningen: ”Jeg opfatter det som en an-
erkendelse og lidt tilbagebetaling for vores 
indsats”.

FLERE ARRANGEMENTER
”Denne form for arrangementer vil der blive 
flere af, fordelt over hele landet i det kom-

mende år. Det har vist sig værdifuldt, og det 
skaber varige netværk, specielt for dem, som 
har mest brug for det”, siger Helle Soltau og 
Henrik Hinneberg fra Veteranstøttens Social-
udvalg, som sammen med et antal hjælpere 
var de praktiske arrangører af dagen.

AF  VETERANSTØTTENS SOCIALUDVALG

Efterårs-sjov i Fårup Sommerland

En glad familie.

Arrangørerne.

Klar til dagens oplevelser.

Veteranstøtten er en del af Danmarks 
Veteraner, som er interesseorganisation 
for veteraner og deres pårørende her i 
landet.
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AF GERT REMME, DANMARKS VETERANERS MC-KLUB OG POLITIETS BLÅ BARETTER

Med Veteranstøtten på MC-tour

I regi af Veteranstøtten blev der afholdt et 
MC–træf i Midtjylland den 23. – 25. august.

RINDSHOLM KRO
13 MC-entusiaster ankom fredag eftermiddag 
til Flyvestation Karup, som var vores base. 
Efter indkvartering og gensynskrammer 
kørte vi til Rindsholm Kro, hvor vi spiste en 
god gang biksemad med tilbehør. Kroværten 
Frode fortalte anekdoter og viste rundt på 
den historiske kro. Efterfølgende besøgte vi 
Mindelunden, etableret til minde om de mere 
end 100.000 danskere, der har været udsendt 
i fredens tjeneste for FN, NATO, OSCE og EU. 
Den 4. juli 2015 fik politiet sin egen mindesten 
i Mindelunden.

LØRDAG
Efter morgenmad på KFUM’s Soldaterhjem i 
Karup gik turen lørdag ad naturskønne veje til 
Bølling Sø, som er skabt gennem fredning og 
naturgenopretning af det store vådbundsom-
råde mellem Engesvang og Kragelund. Søen 
er resultat af ét af Danmarks største natur-
genopretningsprojekter, som blev gennemført 
over en længere årrække frem mod 2005. 

Her blev der tid til at nyde en kop kaffe, hvor-
efter turen gik videre til et besøg ved Kaj 
Munks Mindesten. Turen fortsatte til Bryrup, 
hvor vi kørte med veterantog til Vrads. En 
dejlig tur gennem smuk natur. Efter denne 
oplevelse gik turen videre til Silkeborg, hvor 
min søde hustru stod klar ved Hjejlekiosken 
med mad og drikke, inden vi steg ombord på 
Hjejlen og stævnede ud på Silkeborgsøerne.

Tilbage på Flyvestationen havde Lasse gjort 
grillen klar og åbnet messen, så det blev en 
rigtig hyggelig aften, hvor gode historier blev 
udvekslet.

SILKEBORG BAD
Efter morgenmad søndag gik turen til Bun-
kermuseet ved Silkeborg Bad, hvor vi fik en 
guidet rundtur – og dermed historien om Sil-
keborg Bad og Bunkermuseet, der fortæller 
historien om det tyske hovedkvarter i Dan-

mark under 2. Verdenskrig, der havde til huse 
netop i Silkeborg Bad. 

Først general Hermann von Hanneken, øverst-
kommanderende for de tyske styrker i Dan-
mark, og senere hans afløser, generaloberst 
George Lindemand, havde til huse i bunkerne. 
De første barakker og bunkers i området blev 
bygget i marts 1943, og i alt blev der bygget 
mere end 40 betonanlæg, heraf 12 bunkers. 
Efter krigen blev Silkeborg Bad hjemsted for 
tyske flygtninge.

Turen sluttede på min bopæl, hvor min søde 
hustru – igen – havde arrangeret et solidt fro-
kostbord. En herlig weekend med godt vejr i 
gode venners lag.

Klar til dagens tur. En tiltrængt pause.Fra Mindelunden ved Rindsholm Kro.

Forfatteren.

MC-KLUBBEN
Danmarks Veteraner har en MC-klub, som 
man kan læse mere om på hjemmesiden 
https://mc.danmarksveteraner.dk/word-
press/ - og på Facebook: Danmarks Vete-
raners MC-klub. 

Udsendte fra Forsvaret, Politiet, m.fl. kan 
være med i klubben, hvis de er medlem af 
Danmarks Veteraner. 

Har du spørgsmål kan du henvende dig til mig 
på remme@privat.dk eller på tlf. 2122 1913.
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I fortsættelse af en samling for repræsentant-
er fra veterancaféerne i Østdanmark gen-
nemførtes et tilsvarende arrangement for 
Vestdanmark.

VETERANSTØTTEN
Begivenheden fandt sted i Camp Frøslev i da-
gene 9. – 10. november med repræsentanter 
fra i alt 12 veterancaféer. Veteranstøttens In-
formationsudvalg stod for den indholdsmæs-
sige del, og arrangementet var muliggjort af 
et økonomisk tilskud fra Veterancentret.

OPLÆG
Fra tre veterancaféer – Skive, Svendborg og 
Randers – blev der fortalt om oprettelse, til-
bud, udfordringer og drift som oplæg til et 
arbejde om netværksdannelse for at kunne 
lære af og nyttiggøre hinandens erfaringer – 
på godt og ondt.

Ligeledes blev Veteranportalen omtalt som en 
mulighed for synliggørelse af veterancaféer-
nes aktiviteter.

SAMARBEJDE
Om aftenen gennemførtes samarbejdsspillet 
”Gennem ild og vand” om Danmarks Internati-
onale Indsatser siden 1948, hvilket gav anled-
ning til en række ”aha-oplevelser” om samar-
bejdets betydning for at opnå gode resultater.

VETERANCENTRET
Søndag formiddag gav Thomas Rénard og 
Britt Solbjerg Madsen fra Veterancentret et 
informativt indlæg om status ved Veterancen-
tret og udbyttet ved gensidigt samarbejde.

WORKSHOPS
Hen over de to dage blev der gennemført en 
række workshops, som hver i sær mundede ud 
i gode råd og inspiration til det fremtidige ar-
bejde i veterancaféerne, herunder ikke mindst 
værdien af et fortsat styrket samarbejde gen-
nem de etablerede netværk.

SUCCES
Det var en flok glade og tilfredse deltagere, 
der forlod Camp Frøslev efter et indholdsrigt 
og udbytterigt seminar, som Veteranstøttens 
Informationsudvalg fortjener stor ros for.

TEKST OG FOTOS: ERIK PETERSEN

Netværk
Fra dagens arbejde.Samarbejdsspil.

Fra dagens arbejde.

Britt og Thomas (fra venstre), Veteranscentret.

Frøslev-lejren.
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I dagene 18.- 20. oktober gennemførte Vete- 
ranstøttens Idrætsudvalg en familielejr i Ve-
jen Idrætscenter med deltagelse af i alt 72 ve-
teraner og pårørende, bl.a. Rasmus Kokholm 
og familie, der giver denne fine omtale af 
weekenden: 

”Vi ankom fredag formiddag til Vejen Idræts-
center, hvor andre veteranfamilier også er be-
gyndt at ankomme, og hvor kontaktpersoner-
ne fra Veteranstøtten står klar og modtager 
os. Allerede da vi går ind i ”vores” møderum, 
mærker vi den gode stemning. Her er lagt op 
til en fantastisk weekend med leg, hygge og 
idræt for alle aldre. 

Efter frokost er det bare i gang med aktivite-
ter, der er planlagt fra morgen til aften. De er 
skrevet/tegnet på store plakater, som hænger 

i rummet, hvor hver familie kan skrive sig på 
efter behov og lyst. Der er noget for alle. Vi 
har selv to små tøser med på hhv. 3 og 5 år. 
Pigerne fik lov at bestemme, hvad vi skulle 
– og ingen tvivl: Vi skulle ind og svømme, så 
afsted med os. Det endte med, at vi skiftede 
mellem svømning og springsal hele weekend- 
en. Der var dog også plads til, at både mor og 
far kunne prøve Jump-fitness om lørdagen  
– sikke en oplevelse. Der var underholdning 
for alle pengene.

Vejen Idrætscenter er et fantastisk sted – 
stort, men overskueligt – og stort plus herfra 
for, at Veteranstøtten sørgede for, at vi havde 
vore egne rum ift. samlinger og spisning. Det 
gav en ro og forudsigelighed, som fulgte os 
hele weekenden. 

Vi boede i en hytte ca. 100 meter fra trænings-
centret, mens andre familier udover hytterne 
blev indkvarteret på et vandrehjem tæt på 
centret. Der var bestilt sengelinned og hånd-
klæder til alle, så det var ”bare” at få styr på 
det praktiske, før pigerne blev puttet og sov 
inden kl 19.00 – og vi kunne fordøje dagens 
indtryk. 

Af aktiviteter var der virkeligt noget for 
alle. Der var fri leg i svømmehallen, spring i 
springsalen, yoga, badminton, paddeltennis, 
jump-fitness, puls/styrke, badminton, hockey 

og minitennis. Og det var kun for os veteran-
familier – godt planlagt. Og det var fra morgen 
til aften – så familier med ældre børn kunne 
bruge energi frem til sen aften.

Hele weekenden hyggede familier på tværs – 
nogle kendte hinanden fra før, og nogle fik nye 
venner. Vi fik genoptaget venskab med nogle, 
vi ikke har set længe, og som er fra samme 
sted som os. Stemningen var som nævnt tid-
ligere fuldstændig fantastisk. Der var plads til 
alle, om man ville dyrke idræt uafbrudt eller 
blot sidde og nyde samværet med de andre fa-
milier og en kop kaffe og kun deltage i få ting.

Vi har efter weekenden fundet vores fælles 
interesse og glæde ved at være aktive. Det 
har været en fornøjelse at være en del af så 
gennemført et set-up fra Veteranstøttens side 
– alt har været tænkt ind. Der var aktiviteter 
og plads til den lille på 3 år samt til de mere 
erfarne. 

Mange tak for en god weekend. Vi vil holde 
øje med datoerne for næste år – for det er 
bestemt værd at deltage i”.

AF VETERANSSTØTTENS IDRÆTSUDVALG

Familietræningslejr
Fra tennisturneringen.

Tre glade børn.

Veteraner og pårørende.

Arrangementet blev forestået af Gitte 
Vinther, Steen "Fynbo" Hansen og Jørn 
H. Christiansen fra Idrætsudvalget 
med Majbritt Hvenegaard som hjælper. 
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GRÆNSEOVERSKRIDENDE
Veteranstøtten overskrider igen alle grænser 
– også i 2020 deltager vi med hold til både 
Hærvejs- og Nijmegenmarchen. 

Igen i 2020 får du chancen for at udfordre dig 
selv, få oplevelser for livet og møde andre ve-
teraner. Hvis du vil deltage på Veteranstøtte-
holdet er kravet, at du har viljen til at kunne, 
og at du vil yde 100 % til det sociale samvær 
under mottoet:

"Veteraner støtter Veteraner",

så lover Veteranstøtten, at du vil få oplevel-
ser for livet, samt at du vil nyde godt af kam-
meratskabet med andre veteraner, samtidig 
med at du deltager i Hærvejsmarchen og/eller  
Nijmegenmarchen, koordineret af Veteran-
støtten.

Læs alt om ansøgning, ansøgningsskema, da-
toer, tider og afvikling med meget mere på:

www.veteranstøtten.dk

Evt. spørgsmål rettes til koordinator Carl 
Åkerlund, mail caa@danmarksveteraner.dk 

Nijmegen & Hærvejen
AF CARL AAKERLUND.

Fra sidste års Nijmegen-march.

Veteranstøttens Idrætsudvalg afholder Åben 
Bowling Event lørdag den 7. marts i Odense 
Bowlinghal, Møllemarksvej 80 i Odense for 
alle veteraner, som har lyst til lidt hyggeligt 
samvær.

Bowlingen starter kl. 10.30, men kom gerne i 
god tid, da der skal findes sko og bowlingkug-
ler. Der spilles 3 serier som par.

På grund af den store tilslutning i 2019 er vi 
nødt til at have et begrænset antal pladser, så 
meld dig/jer til inden jeres nabo.

Der bliver serveret en let anretning efter spil-
let, hvor der også bliver overrakt præmier.

Sidste tilmelding er lørdag den 29. februar til 
Steen "Fynbo" på steenfynbo@gmail.com el-
ler på tlf. 42221948.

AF STEEN "FYNBO"

Bowling Event

  Baretten  |  # 6  |  2019  |  Side 19

Veteranstøtten 80 60 80 30 VETERANSTØTTEN



AF PROJEKTGRUPPEN FOR VETCAMP 2019

VETCAMP 2019
For 5. år i træk har KrogagerFonden givet øko-
nomisk støtte til et ophold på Club La Santa. 

Turen blev slået op via Veteranstøttens me-
dier, Facebook og hjemmesiden, og der blev 
hurtigt ansøgere nok. Alle ansøgere blev 
interviewet, hvorefter 12 skadede veteraner 
blev udvalgt til at tage med.

KrogagerFondens formand Rune Knude var 
til stede hele ugen og deltog i nogle af akti-
viteterne. Blandt andet holdt han en tale den 
første dag, hvor han udtrykte sin respekt for 
veteranernes indsats for Danmark.

Projektgruppen har bedt et par af deltagerne 
om at skrive lidt om deres oplevelser, og det 
vil kunne læses i næste nummer af Baretten.

Overordnet kan det dog siges, at det var en fin 
uge, trods lidt regnvejr. 

Der kan læses mere på Veteranstøttens Face-
book side, hvor der i løbet af ugen blev lagt 
historier og billeder op.

Opvarmining.

Klar til cykeltur.

Fra svømmebasinet.

Club La Santa.
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AF OLE B. NØRHOLT, FORMAND FOR LOKALFORENING LIMFJORDEN 

Euro-træf
 25 års jubilæum (1994-2019)

HISTORIE
Euro-stævnerne startede i 1994 på Limfjords-
hotellet i Aalborg, hvor en gruppe veteraner 
fra Aalborg og Bergen Horteland i Norge satte 
sig sammen og startede et stævne på skift i 
henholdsvis Danmark og Norge. Årets stævne 
var således et 25 års jubilæum (1994-2019).

Det har udviklet sig til, at mange norske lokal-
foreninger på skift har gennemført stævnet, 
der har ført til mange venskaber på tværs af 
grænserne og givet nogle fantastiske oplevel-
ser i den norske natur, som man som turist 
aldrig ville finde. Vi har besøgt Statsministe-
rens kontor i Oslo, og mange borgmestre har 
budt os velkommen i de forskellige byer, vi har 
besøgt.

Flere danske veteraner har mødt norske ve-
teraner, som de har været sammen med i den 
fælles norsk/danske styrke i Gaza. Så det har 
svirret i luften med ”Kan du huske den gang?”

GAVER
En særlig historie er en flintøkse, som har 
gået på skift mellem Norge og Danmark, hvor 
der på en lille plade er indgraveret årstal og 
det pågældende sted, hvor stævnet har været 
holdt. 

Mange gaver er udvekslet gennem årene, og 
det kan tydeligt ses i vores stue på Aalborg 
Kaserne. I Danmark har alle stævner været 
afholdt i Aalborg med Limfjorden som vært. 

I starten sørgede de norske veteraner selv 
for indkvartering, hovedsagelig på Limfjords-
hotellet. Senere fik vi en aftale med Aalborg 
Kaserne om indkvartering og afholdelse af 
festmiddagen i cafeteriet. 

En stor tak skal lyde til de forskellige oberster/
garnisonskommandanter på kasernen, som 
velvilligt har stillet lokaler til rådighed.

TRADITIONER
En særlig tradition i Aalborg er optagelse i Chr. 
d. IV Laug i Duus Vinkælder. Mange nordmænd 
og danskere har set det som en stor ære at 
blive optaget i Lauget. En anden tradition har 
været en gudstjeneste i én af Aalborgs kirker 
med efterfølgende march gennem byen med 
afslutning på Rådhuset med Byrådet som 
vært ved en øl/vand. Derudover har vi besøgt 
Lille Vildmose, Forsvarsmuseet, Zinks Fabrik-
ker i Godthåb, været på byvandringer og be-
søg på Aalborg Kloster m.m.

Dette er kun et lille udpluk af, hvad der er 
foregået gennem årene, og som ikke er set i 
andre lokalforeninger i Danmark og Norge. En 
stor tak skal lyde til de medlemmer, som har 
ydet en indsats med afvikling af stævnerne 
gennem årene.

EN SÆRLIG MEDALJE
Som afslutning på stævnet blev der i år un-
der festen uddelt en medalje til alle veteraner. 
Denne medalje havde Limfjorden fået frem-
stillet, og medaljebåndet havde farverne fra 
det danske og norske flag. Medaljerne blev 
modtaget med glæde og stolthed.

FELTGUDSTJENESTE
Vi sluttede med en feltgudstjeneste søndag 
morgen foran Mindemuren på Aalborg Kaser-
ne, gennemført at feltpræst Flemming Høg.

Jubilæumsmedaljer.

Chr. d. IV Laug.
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AF KAREN DAHLIN

Forekomsten af en bestemt genvariation kan 
have indflydelse på, om udsendte udvikler 
PTSD efter en udsendelse. Det viser en under-
søgelse, som Veterancentret har udført i sam-
arbejde med danske og amerikanske forskere.

”Vi har allerede foretaget en del undersøgel-
ser af psykologiske og sociale faktorer, der 
hænger sammen med risikoen for, at soldater 
udvikler PTSD. Nu har vi udvidet paletten, så vi 
også kigger i biologisk retning,” siger Karen-
Inge Karstoft, der er cand. psych., ph.d og for-
sker ved Veterancentret.

Studiet viser, at der blandt de danske vetera-
ner er en genetisk variant, der hænger sam-
men med en øget risiko for at få PTSD-symp-
tomer efter udsendelse. Denne genetiske 
variant hænger også sammen med inflamma-
tion og er således sat i sammenhæng med for 
eksempel forskellige typer af tarmsygdomme, 
leddegigt, stofskiftesygdomme etc.

”Det er interessant, at inflammation – også før 
en udsendelse – på den måde kan hænge sam-
men med udvikling af PTSD efter udsendelse, 

og at de biologiske mekanismer, der er i spil 
ved PTSD, måske har relation til immunsyste-
met,” siger Karen-Inge Karstoft.

ENKELTSTÅENDE FUND
Forskning inden for geners betydning for ud-
vikling af PTSD er stadig i sin spæde begyn-
delse, og studiets resultater er enkeltstående 
fund, som skal tolkes med varsomhed.

”PTSD er et resultat af mange faktorer: Demo-
grafiske, sociale, psykologiske og biologiske 
og ikke mindst, hvad soldaten rent faktisk 
oplever som udsendt. Derfor kan man ikke 
bare tage en blodprøve og så sige noget om 
risikoen for, at soldaten får PTSD efter udsen-
delse,” siger Karen-Inge Karstoft.

Hun understreger, at forskningen sta-
dig er mange skridt væk fra at kunne an-
vendes direkte i forbindelse med f.eks. 
screening af soldater til udsendelse, men at 
den giver en grundlæggende viden, der med 
tiden vil kunne omsættes til praksis – altid i 
sammenhæng med mange andre faktorer.

Geners betydning 
for udvikling af PTSD

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analy-
secenter for Velfærd) har kortlagt hjem-
løshed blandt veteraner og har fundet, at 
der i alt er 100 hjemløse veteraner. Det er 
et højere antal end ved forrige kortlæg-
ning, hvor der i 2017 var 65 mænd og fem 
kvinder.

Blandt de hjemløse veteraner er der lidt 
færre gadesovere (7 pct.) og væsentligt 
færre, der har overnattet hos familie og 
venner (11 pct.), sammenlignet med hen-
holdsvis 11 pct. og 27 pct. blandt ikke-
veteraner. 

Andelen, der benytter herberger, er om-
vendt lidt højere blandt veteranerne med 
49 pct. end blandt ikke-veteraner med 41 
pct. Der er også flere veteraner registre-
ret i andet-kategorien, hvilket kan dække 
over ophold i kolonihavehuse eller cam-
pingvogne.

De fleste af de hjemløse veteraner er mel-
lem 30 og 59 år. Af de hjemløse veteraner 
er 96 mænd, mens 4 er kvinder.

Hjemløshed 
blandt veteraner
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Julegudstjeneste
Veterancentrets traditionelle julegudstjene-
ste blev gennemført den 4. december i Sct. 
Bendts Kirke i Ringsted med efterfølgende 
reception ved Veterancentret.

I faneborgen i kirken indgik Danmarks Vete-
raners Landsfane Øst samt lokalforeningsfa-
nerne fra Midtsjælland, Nordsjælland og Nord-

vestsjælland, koordineret af Torkil Skøt.

Det var en stemningsfuld gudstjeneste med 
deltagelse af Den Kongelige Livgardes Tam-
burkorps, Henrik med kor, der fremførte Klavs 
Niebuhrs pårørendesang, og prædiken ved 
feltpræst Anne Katrine B. Pedersen.

Ved den efterfølgende reception var der rig 
lejlighed til at hilse på de mange aktører i 
veteranverdenen og ønske hinanden glædelig 
jul og godt nytår.

En fin tradition, som vi allerede nu glæder os 
til i 2020.

AF FLEMMING JEPSEN, MIDTSJÆLLAND

Et udsnit af deltagerne i julegudstjenesten.

Faneborgen. Deltagere fra Marinehjemmeværnet.
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Inspirationsdag
Det længe ventede udspil fra Forsvarsminister 
Trine Bramsen (S) kom i form af en invitation 
til at deltage i en inspirationsdag i Middelfart 
den 25. november, hvor mere end 250 veteran-
aktører blev sat stævne for i en meget effektiv 
og godt styret proces, hvor alle fik lejlighed til 
at komme til orde, fik mulighed for at optegne 
alle de tiltag, der allerede findes i dag for at 
gøre livet som veteran lettere, både før, under 
og ikke mindst efter en udsendelse. 

EN MÆRKESAG
Veteransagen er én af Forsvarsministerens 5 
mærkesager. Ministeren, der lige var landet 
efter et besøg ved de udsendte soldater i 
Afghanistan, indledte dagens møde med op-
fordring til at se fremad, hjælpe hinanden og 
fremsætte nye idéer, som Veterancenteret så 
skulle sammenfatte og lægge op til ministe-
ren for at udfærdige en endelig plan i foråret 
2020, hvor de bedste forslag skal udmøntes i 
en ny plan for veteranerne. Hun takkede også 
alle for den store indsats, som allerede blev 
udført af de tilstedeværende aktører. 

EN GOD DAG
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten mødte 
veloplagte op i Middelfart dagen før og fik 
bl.a. p.b.a. Veteranstøttens Årsmøde udvekslet 
og diskuteret forbedringer af allerede igang-
værende projekter og tiltag, og ikke mindst fik 
vi afstemt mange nye tiltag, som kunne indgå 
i Inspirationsdagen. Der deltog i alt 14 fra Ho-
vedbestyrelsen og Formandsgruppen. Vi blev 
fordelt på mange forskellige grupper, hvor 
vi fik mulighed for at fremkomme med vores 
forslag. Og vi lærte meget af at være sammen 
med nye og gamle aktører, der effektivt styret 
af Veterancenteret fik nedskrevet de mange 

idéer til videre sagsbehandling. Vi glæder os 
til at se resultaterne og ser frem til at blive 
inddraget i det videre forløb.

FORSLAG TIL NYE TILTAG PÅ VETERANOM-
RÅDET FRA DANMARKS VETERANER OG 
VETERANSTØTTEN
Her følger vores forslag, som forhåbentlig kan 
give inspiration til drøftelser ude i lokalfor-
eningerne og med vores samarbejdspartnere.

1. BESKÆFTIGELSE
a. Fastholdelse af den skadede veteran i sin 

ansættelse i Forsvaret, indtil forandrings-
parat til civil tilværelse. Bør kunne finde 
sted efter ordning om fastholdelses-flex-
ordning.

b. Ansættelse i civile jobs, hvor den skadede 
veteran får følelsen af ”fuldtidsansæt-
telse”, om end der kan komme tilbage-
fald, hvor sygdommen/skaden betinger et 
kortere eller længere fravær fra arbejds-
pladsen, men der er trods alt sikkerhed for 
tilbagevenden til jobbet. Aftalen skal inde-
holde en smidig vekslen mellem normal 
ansættelse og fastholdelses-flexordning.

c. Kompetencekortet skal udstedes uopfor-
dret ved afgang fra Forsvaret.

d. Forsvaret bør undersøge om kompeten-
cekortet har relevans i dansk erhvervsliv, 
eller om der skal søges inspiration i andre 
lande, f.eks. USA.

e. Forskning i evnen til fastholdelse af den 
skadede veteran på arbejdsmarkedet på 
den lange bane (30 – 40 år). Hvordan rea-
gerer veteranen med krigstraumer 20, 30, 
40 år efter, og påvirker det deres evne til 
fastholdelse på arbejdsmarkedet?

f. Kan skadede veteraner, ansat under nor-

male arbejdsvilkår, på sigt blive tilgodeset 
under ordningen om tidligere pension på 
grund af nedslidning?

g. En effektanalyse af de indtil nu anvendte 
midler til veterantiltag m.h.p. rettidig 
omdisponering af rådige midler til rette 
målgruppe(r).

2. SÆRLIGT UDSATTE
a. Villighed til at lade veteraner med diag-

nosen PTSD gennemgå andre behandling-
er, fulgt af kvalificerede eksperter, end 
de under ”Traumefokuseret behandling” 
nævnte.

b. En permanent ordning med mobile men-
torer for veteraner med diagnose af svær 
PTSD (Handicapidrættens Videnscenter, 
som nu hedder Videnscenter om handicap).

c. Kortere sagsbehandlingstid ved AES og 
FAEK. Målet skal være en responstid på 
ikke over 3 mdr. Det optimale vil være, at 
veteraner i denne sammenhæng ligestilles 
med erhvervsskadede i det civile samfund.

d. Modregning i sociale ydelser ved enhver 
form for indtægt skal afskaffes.

3. BØRN OG PÅRØRENDE
a. Forskning i langtidsvirkning på børn af vete-

raner og skadede veteraner. Følger påvirk-
ninger i barndommen med ind i voksenalde-
ren, og er der behov for målrettet støtte?

4. FOREBYGGELSE 
a. Etablering af pårørende-netværk skal ske 

meget tidligere end i dag. (OBS: Vær op-
mærksom på VETC definition af ”Pårøren-
de”). Pårørende-netværk skal etableres og 
konsolideres, mens enheden er i balance, 
altså inden udsendelse i INTOPS.

AF LANDSFORMAND NIELS HARTVIG ANDERSEN

Side 24  |  Baretten  |  # 6  |  2019

Inspirationsdag



Inspirationsdag

b. Familiekoordinator. Der findes en KTO-
ordning, men der ses et behov for en funk-
tion ved tjenestestederne, hvis opgave er 
at være støttepunkt for de pårørende før, 
under og efter udsendelsen.

5. ANERKENDELSE
a. Minde- og mærkedage. Det offentlige skal 

tage medansvar for markering af NATO-
dag, Peacekeepers Dag og FN-dag.

b. Det officielle Danmark skal anerkende, at 
der i Jylland også er et Monument for Dan-
marks Internationale Indsats, for øjeblik-
ket Mindelunden ved Rindsholm Kro.

c. Anerkendelse af og støtte til veteraner i 
Grønland og på Færøerne. Lønsum til an-
sættelse af veterankoordinater i hhv. Nuuk 
og Thorshavn.

d. Veteraner er en samfundsressource. Da-
gens Danmark skal lære og forstå, at en 
veteran ikke er et offer, men et aktiv, som 
bidrager til udvikling af civilsamfundet.

e. Den efterhånden øgede administrative be-
lastning, knyttet til det frivillige arbejde, 
skal lettes.

f. FMN indsats til gavn for veteraner skal 
fremstå som et konsistent og langtræk-
kende forløb, som ikke afbrydes af enkelt-
stående tematiske initiativer.

g. Danmarks veteranpolitik skal dække alle 
ministerier og indgå som del af den rele-
vante lovgivning vedrørende stat, region 
og kommune.

h. Lovgivningen vedrørende støtte til perso-
ner, der som følge af tjeneste i samfunds-
pålagte opgaver har behov for særlig be-
handling eller omsorg.

i. Fremme af samarbejde mellem VETC og 
frivillige veteran-initiativer for at imødegå 

dublering og derigennem give mulighed 
for plads til yderligere fælles initiativer 
m.v.

j.  VETC bør rådgive de frivillige veteran-initi-
ativer vedrørende overholdelse af gælden-
de lovgivning, f.eks. krav om straffeattest, 
børneattest, samtykkeattest, tavsheds-
pligt m.m.

k. Mere fokus på den ”stærke veteran” som 
en samfundsressource og som reference 
til den skadede veteran, der har behov for 
at komme ud som et helt menneske.

l. Dybt venskab opstået mellem veteraner 
skal fremhæves som en stærk ressource 
og bruges til at skabe den gode historie 
om båndene mellem veteraner.

m. Kommunerne skal opfordres til at afholde 
Flagdagen på et tidspunkt af dagen, hvor 
også erhvervsaktive veteraner med pårø-
rende kan deltage.

n. Kan den officielle veterandag, den 5. sep-
tember, flyttes til 5. maj for derigennem 
at skabe en fælles markering af Danmarks 
befrielsesdag og fejring af danske vetera-
ner.

o. Aftalen ”Fælles om veteraner” bør gøres 
forpligtende. Desuden skal de frivillige ini-
tiativer skrives ind i aftalen, så kommunen 
og de lokale initiativer gives mulighed for 
et formaliseret samarbejde.

p. De frivillige veteranorganisationer skal 
formelt kunne deltage på samme vilkår 
som Forsvarets ansatte personel i DMI ar-
rangementer, DHL-stafetten m.fl.

q. Forsvarets procedure for afgørelse af til-
deling af ”Medalje for såret i tjeneste” skal 
forenkles, så der ikke gøres forskel på de 
enkelte skadeskategorier, og der ikke sker 
unødig forsinkelse i forhold til Arbejds-

markedets Erhverssikring og Forsvarets 
Arbejdsskade- og Erstatningskontors afgø-
relser om anerkendelse af arbejdsskaden.

r. Større værdi i Veterankortet.

6. ANDRE FORSLAG
a. Veteranpolitikken skal medinddrage og 

medunderskrives af andre ministerier.
b. Etablering af et egentligt veteran-rekreati-

onscenter, som det norske i Bæreia.
c. Årets Veteran skal indføres.
d. Anerkend veterancaféernes arbejde.
e. Indfør fastansatte familiekoordinatorer 

ved alle udsendende militære enheder.
d. Etabler en statsanerkendt uddannelse for 

veterankoordinatorer.
e. Indfør en anerkendt og kompetencegiven-

de uddannelse af civile og frivillige inden 
for veteranområdet.

f. Indfør en mindedag (5. maj) ud over mar-
keringen af det sidste års udsendte.

g. Faldne veteraners gravsteder anerkendes 
som mindesmærker med tilbagevirkende 
kraft.

h. Staten skal lægge blomster på disse grave 
ved særlige lejligheder.

i. Garanti for, at veteraner ikke begraves 
”alene”.

j. Etabler veteranfora i de manglende regio-
ner med en LR 38 i spidsen.

k. Landets kommuner skal bibringes forståel-
se for deres ansvar for veteraner og deres 
pårørende, bosiddende i deres kommune.

l. Etablere en stats-pulje, så alle veteraner 
stilles lige i f.m. tildeling/betaling af hjæl-
pemidler, behandling m.v., uanset hvilken  
- rig eller fattig – kommune, de måtte bo i.

m. Kortere sagsbehandlingstid ved FAEK (FPS) 
og især AES.

  Baretten  |  # 6  |  2019  |  Side 25



TEKST OG FOTO: ERIK PETERSEN

AF KRISTINA SCHØNNEMANN

Den 15. september tiltrådte Chefen for Ve-
terancentret, oberst Susanne K. Lund, stilling-
en som chef for Kommunikationsafdelingen i 
Forsvarskommandoen efter ca. to år som chef 
i Ringsted.

Det blev markeret ved en afskedsreception 
den 20. september ved Personalestyrelsen i 
Ballerup. Her mødte mange samarbejdspart-
nere i veteransammenhæng op for at ønske 
Susanne held og lykke med det fremtidige 
virke – og tak for hendes tid som chef for Ve-
terancentret, hvor der i hendes chefperiode 
er sket mange positive tiltag til gavn for ve-
teranerne og deres pårørende.

Den 3. februar 2020 tiltræder oberst Søren 
Andersen stillingen som Chef for Forsvarets 
Veterancenter. Han kommer fra en stilling som 
regimentschef ved Føringsstøtteregimentet, 
hvor han har været chef siden 2016. 

”Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle ar-
bejde sammen med nogle fagligt meget dygti-
ge og dedikerede medarbejdere,” siger Søren 
Andersen, der har kendskab til Veterancentret 
fra den anden side af bordet.

ET FÆLLES GODT FUNDAMENT
Som chef for Føringsstøtteregimentet har han 
haft mellem 80-110 soldater udsendt om året 

Ud over medarbejdere ved Veterancentret var 
der repræsentanter fra Veteranhjemmene, 
Støt Soldater og Pårørende, Familienetværket, 
DIF Soldaterprojekt og naturligvis Danmarks 
Veteraner og Veteranstøtten. 

Direktøren for Personalestyrelsen, Laila Reen-
berg, holdt en flot tale for Susanne, og Lands-
formanden for Danmarks Veteraner, sekun-
deret af Per L. Hinrichsen fra Veteranstøtten, 
fulgte op og overrakte efter talen både Dan-
marks Veteraners og Veteranstøttens skjolde 
med tak for samarbejdet og de bedste ønsker 
i det nye job.

på 6-18 forskellige hold i lande så forskellige 
som Irak, Afghanistan, Mali, Tyrkiet og Balti-
kum. 

”Derfor har jeg set, at der allerede bliver gjort 
et godt stykke arbejde, ikke bare i Veterancen-
tret, men også hos de mange samarbejdspart-
nere, der bidrager til, at veteranpolitikken kan 
blive ført ud i livet,” siger Søren Andersen, der 
selv er veteran fra Bosnien i 1996.

Årsagen til, at Søren Andersen først tiltræder 
i februar 2020, er, at han for nuværende er i 
gang med en uddannelse på NATO Defence 
College i Rom.

Farvel og goddag

Ny chef for Veterancentret

Deltagere fra bl.a. Familienetværket 
og Støt Soldater og Pårørende (SSOP).

Laila Reenberg holder tale.

Landsformanden takker oberst Susanne K. Lund.
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For første gang er offentlige myndigheder, 
private virksomheder, uddannelsesinstitu-
tioner og civilsamfundsorganisationer i tæt 
samarbejde om at hjælpe veteraner med sær-
lige udfordringer på Fyn og i Syd- og Sønder-
jylland. 

I Region Syddanmark bor mere end 7.900 ve-
teraner, der har deltaget i militære operati-
oner i udlandet. Mange har haft voldsomme 
oplevelser og kæmper efter hjemsendelsen 
med personlige og sociale problemer, der gør 
det svært for dem at vinde fodfæste på ar-
bejdsmarkedet og i det civile liv. Hvilken vej 
skal man gå, og hvordan opbygger man en ny 
civil identitet, når tiden i Forsvaret slutter?

VISION
Her kommer Veteranindsatsen ind i billedet. 
Vores vision er at hjælpe veteraner med 
særlige udfordringer til at få et liv, der giver 
mening for dem. Målet er at skabe en positiv 
udvikling, så veteranerne oplever, at de bliver 
i stand til at mestre deres udfordringer og få 
et aktivt civilt liv med gode menneskelige re-
lationer, uddannelse og job. 

Vores samarbejde med veteranerne går ud på 
at styrke deres kernekompetencer i et fæl-
lesskab af ligestillede, hvor de føler sig aner-
kendte, og give dem mod på et aktivt liv med 
fremtidsperspektiver. 

360 GRADERS BLIK
Vi tager derfor et 360 graders blik på hver 
veteran, som gennemgår et forløb med fire 
hovedelementer: 
1.  Mental træning og livssamtaler
2.  Uddannelsesvejledning og opkvalificering
3.  Virksomhedspraktik og jobtilbud samt
4.  Tilbud om støtte af mentorer, der alle har 

baggrund i Forsvaret. Også pårørende er in-
volveret i Veteranindsatsen.

Veteranindsatsen er ikke et behandlingstil-
bud eller et arbejdsmarkedsprojekt, men vi er 
glade for, at 75 % af deltagerne på de første 
fire hold nu er selvforsørgende. Flere kommu-
ner anvender også Veteranindsatsen som et 
tilbud i henhold til Lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats.

KONTAKT
Vi starter løbende hold i Odense og i Haders-
lev. Deltagelse er gratis, da Veteranindsatsen 
støttes økonomisk af Novo Nordisk Fonden. På 
www.veteranindsatsen.dk fortæller flere vete-
raner, hvad de får ud af at deltage. Her kan 
man læse, hvordan man kommer med.
Følg os også på facebook.com/veteranindsat-
sen. Kontakt Alexander Boe på 22 38 20 63 el-
ler albo@tietgen.dk.

Bag Veteranindsatsen står Erhvervsskolen 
Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Ha-
derslev, Nyborg og Odense kommuner samt 
Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarke-
det. Vi samarbejder med veterankoordinato-
rerne i Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, 
Nyborg, Odense, Svendborg, Fredericia, Ha-
derslev, Kolding, Vejen, Vejle, Sønderborg og 
Aabenraa. 

Alexander Boe er procesleder ved Veteranind-
satsen, tidligere oversergent og veteran fra 
Kosovo og Irak.

AF ALEXANDER BOE Alexander Boe.

Veteraners nye civile mission

Danske veteraner har været på de lokale basarer og bragt ingredienser 
med hjem fra flere missionsområder. Der er safran fra Afghanistan, ap-
pelsinskal fra Irak og enebær fra Balkan. Veteranerne har som soldater, 
politifolk, læger, sygeplejersker, beredskabet og andet ydet en indsats på 
vegne af Danmark.

I et samarbejde mellem Holte Vinlager, CPHoriGIN og Veteranfonden er det 
blevet til en unik gin, med en unik historie – og når du køber den, er du 
med til at støtte Veteranfondens arbejde for anerkendelse, oplysning, fæl-
lesskab og indsamling.

Fortsættes på næste side.

Etiketten er designet med inspiration fra en ammunitionskasse, hvilket kan 

Mission 
Gin
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ETIKETTEN 
er designet med inspiration fra en ammunitionskasse, hvilket kan ses ved 
flere små detaljer, som ”M/19”, der er måde at fortælle, hvilket år en gen-
stand blev indført i Forsvaret. Den talkode, som står øverst, er en skjult 
hilsen til ENGAGE, som er en festival, Veteranfonden også står bag. 5 = E 
(5. bogstav i alfabetet), 14 = N osv.

Endvidere kommer flasken i en flot gaveæske, hvor historien er fortalt og 
med et verdenskort over steder, hvor veteranerne har været udstatione-
ret. 

EN GOD HISTORIE
”Vi er meget stolte af vores gin, især fordi den, udover at fortælle en god 
historie, smager rigtig godt – takket været Holte Vinlager og eksperterne 
fra CPHoriGIN. Vi håber, at folk vil nyde den, og for veteraner er det en 
god måde at få åbnet op for at fortælle deres historier – både de gode og 
dårlige”, siger Jeppe M. Jensen, der er formand for Veteranfonden.

KONTAKT
For mere info, kontakt Christian på co@veteranfonden.dk eller 2714 5020. 
Mission Gin kan købes hos Holte Vinlager, i butikker og på deres hjemme-
side https://www.holtevinlager.dk/mission-gin/

AF: BIRTHE JUUL MATHIASEN, JYDSKE VESTKYSTEN

Fyrmesterens have ved Kegnæs Fyr skal ind-
rettes, så hjemvendte soldater med flossede 
nerver kan finde ro. 

Sønderborg Sygehus har én, og det samme 
har mange plejehjem: Nemlig en sanse- eller 
terapihave, hvor planterne er nøje udvalgt ud 
fra, hvordan de påvirker synet, føle- og lug-
tesansen.

Sådan en sansehave får Sønderborg Kom-
munes veteraner nu også. Arbejdet med at 
anlægge bedene ved Kegnæs Fyr er allerede 
gået i gang.

Sansehaven etableres ved fyrmesterboligen 
som en del af en øget indsats for at hjælpe 

veteranerne videre i deres liv.

Sønderborg Kommune købte i 2014 Kegnæs 
Fyr af Søfartsstyrelsen, og bygningerne har 
siden været anvendt som støttecenter for 
hjemvendte soldater med posttraumatisk 
stress eller andre psykiske senfølger af at 
have været i krig.

34 personer har benyttet stedet gennem 2019, 
oftest i weekenderne sammen med deres fa-
milie. 

Samtidig er de blevet tilknyttet en mentor-
ordning med støtte fra Kim Andersen, som 
Sønderborg Kommune har ansat som veteran-
koordinator.

Sansehave til veteraner

Fra præsentationen af Mission Gin.

NYT PROJEKT

Kegnæs Fyr
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Niels B. Pedersen
FORSVARETS MÆRKER
Den danske Hær – Del I

208 sider i A4 størrelse med hardcover.
Rigt illustreret med mærker, udrustningsgen-
stande og uniformer i farver
Vejl. pris kr. 400,00
Forlaget Devantier 2019
ISBN 978-87-90975-22-7

Af Niels Elsborg, Æresmedlem af Vaabenhisto-
risk Selskab og Formand for Kastellets Venner 
& Historiske Samling

Dette bind er det første i rækken om Forsva-
rets mærker. Serien vil omfatte 7 bind, der 
beskriver mærker fra de fire værn: Hæren, 
Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet. 

Del I, der omhandler Hæren, lover godt for de 
fremtidige udgivelser.

Udover en omhyggelig beskrivelse af afde-
lingsmærker 1947-2020 og deres varianter, 
herunder knapper, lommeskjolde mm., er 
bogen illustreret med hovedbeklædninger og 
anden udrustning.

Duelighedsmærker og specialstyrkernes 
mærker vises, solene til kepien model 1880 
er omhyggeligt beskrevet. De kongelige mo-
nogrammer for Livgarden og Gardehusarregi-
mentet, samt skulder- og lommerexer er vist. 
Livgardens patrontasker og taske- og bando-
lerskjolde er ligeledes repræsenteret, samt 
bjørneskindshuernes sole med rigsvåbnet. 
Gardehusarregimentets kepier og sabeltasker 
er fint vist. 

Ældre udmærkelsestegn, faggruppemærker, 
skydemærker og gymnastiklærerskjolde, 
ringkraver og ældre mærker er det heller ikke 
forsømt at vise. Patrontaskerne fra de forskel-
lige våbenarter er også vist med mange ek-
sempler fra Frederik VII til Christian X.

De frivillige korps er rigt repræsenteret, Kon-
gens Livjægerkorps, Akademisk Skyttekorps 
samt andre frivillige korps.  Bataljonsknap-
perne, uniformsknapperne og huetallene er 
ligesom ”bolsjeknapperne”, huemærkerne for 
officerer, godt repræsenteret.

Lommeskjolde og missionsmærker fra de ud-
sendte enheder er repræsenteret, herunder 
NATO- og FN-mærker.

Beskrivelserne starter tilbage i 1800-tallet, 
herunder er mærker og udrustningsgenstande 
vist, som f.eks. effekter fra Den Kongelige Liv-
garde til Hest op til dens nedlæggelse i 1866.

Prøvemærker til uniformssystem M/1923 fra 
1939 har et særligt afsnit.

Den Danske Brigade i Tyskland fra 1947 til 1957 
har sit eget kapitel, hvor deres mærker vises.

Ja, sådan kunne jeg blive ved med at skrive 
om de utrolig mange oplysninger og illustrati-
oner, alle i farver, som denne bog er fyldt med.

Bogen er et must for de, der interesserer sig 
for dansk militærhistorie, og afdelingsmær-
kerne er en god start for nye samlere at kaste 
sig over.

Bogen kan bestilles direkte hos forfatteren på: 
elprise@yahoo.dk

Boganmeldelse
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AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

90 ÅR
JØRGEN LAURITZEN, Cypern 35,  
Næstved og Omegn, den 24. januar

85 ÅR
OTTO ERIK CHRISTIANSEN, Gaza 5,  
Næstved og Omegn, den 14. januar

OLE BAK SØRENSEN, Gaza 3 og 5 samt 
UNMOGIP 1976, Midtjylland, den 21. januar

POUL KRAGH HOLST, Cypern 2,  
København, den 23. februar

EJVIND PEDERSEN, Gaza 4 og 5,  
København, den 2. marts

BØRGE GERT ANDERSEN, Gaza 14 og 15, 
Trekantområdet, den 5. marts

HANS DITLEV FABRICIUS, Cypern 1 og 2 
samt Kroatien 1,  
Værnspræsterne, den 8. marts 

80 ÅR
HENNING ANDERSEN, Gaza 14,  
Østjyderne, den 4. januar

HANS PALLESEN, Gaza 9,  
Midtjylland, den 11. januar

ARNE MATTHIESEN, Gaza 9,  
Fyn, den 11. januar

HANS LYSEBJERG, Gaza 9,  
Fyn, den 13. januar

VERNER HANSEN, Gaza 9 og 10,  
Midtjylland, den 20. januar

JENS RODE, UNTAG 1 (Namibia) og Cypern 
33, Værnspræsterne, den 22. januar

HENRY HANSEN, Gaza 9, Kronjylland,  
den 23. januar

AAGE LUND, Gaza 12 og 13, Kronjylland,  
den 24. januar

RUDOLF GRÜNERT, Cypern 3,  
Sønderjylland, den 28. januar

PREBEN KROGH, Gaza 15,  
Midtsjælland, den 7. marts

OTTO THOMAS JENSEN, Gaza 10,  
Trekantområdet, den 9. marts

PER G. ROSENMEYER HANSEN, Gaza 8, 
Bornholm, den 10. marts

IB NORLIN, Congo 1962, København,  
den 12. marts

JØRGEN FUNK, Congo 1961-62, København, 
den 15. marts

KENT PEDERSEN, Gaza 9, Bornholm,  
den 19. marts

KAJ MAURITZEN, Gaza 9, Sønderjylland, 
den 26. marts

KNUD VOSS NIELSEN, Gaza 8, København, 
den 30. marts  

75 ÅR
AAGE NIELSEN, Cypern 7, Limfjorden,  
den 1. januar

CHRISTEN S. JØRGENSEN, Cypern 3, 
Sønderjylland, den 1. januar

FREDE ERIK JØNSON, Cypern 3,  
Nordvestsjælland, den 4. januar

MOGENS NÆSTED OVERGAARD, Gaza 21 og 
Cypern 7, Midtjylland, den 5. januar

REGNAR MØLLER HANSEN, Gaza 19 og 20, 
Nordvestsjælland, den 10. januar

FINN BACHMANN LARSEN, Cypern 5 og 6, 
København, den 13. januar

HANS LARSEN, Cypern 3 og 4, København, 
den 14. januar

FREDERIK KINGO ANDERSEN, Cypern 5, 6, 9 
og 10, Limfjorden, den 20. januar

SVEND MAURICE SØRENSEN, Gaza 19, 
Sønderjylland, den 27. januar

BO IFVERSEN, Gaza 19 og Cypern 2, 
Limfjorden, den 30. januar

POUL ERIK PLOUGSTRUP, Cypern 2, 3 og 4, 
Trekantområdet, den 1. februar

ERHARD JUHL JEPSEN, Cypern 6, 7 og 8, 
Limfjorden, den 2. februar

HENRIK HVIDEGAARD, UNMOGIP 1984-85, 
SFOR 14 og IRAK 2,  
Nordsjælland, den 3. februar 

Svend Aage Jegstrup Jensen, Cypern 7  
og 8, Midtjylland, den 9. februar

THYGE NIELSEN, Cypern 3 og 4,  
København, den 9. februar

IVAN GYLLING STAUNING, Cypern 4, 13, 14, 
15 og 16, København, den 11. februar

EIGILD BANGERT, Cypern 8,  
Sydvestjylland, den 17. februar

OLE PEDERSEN, Cypern 6,  
Fyn, den 17. februar

OVE KRØYER, Cypern 3,  
Næstved og Omegn, den 17. februar

BJARNE FRØLICH PETERSEN, Cypern 3, 
Nordvestsjælland, den 18. februar

TORBEN PEDERSEN, Cypern 3,  
Fyn, den 19. februar

AGNER SKJØDT, UNMIBH 1997-98, ACMM/
EUMM 1999-2001 samt Kroatien 3,  
København, den 25. februar

HERLUF CHRISTENSEN, Gaza 19 samt 
Cypern 5, 10 og 11, Lolland-Falster og Møn, 
den 14. marts

EBBE RAVN, Cypern 7 og 8, København, 
den 17. februar

FRANDS Ø. KRISTENSEN, Gaza 16,  
Sydvestjylland, den 19. februar

FRITJOF LEDITZIG, Gaza 21,  
Nordsjælland, den 21. marts

JENS HØJMARK SØRENSEN, Cypern 7, 
Limfjorden, den 21. marts

HANS EGON STAAL PEDERSEN, Cypern 8, 
Sydøstjylland, den 24. marts

BØRGE HUSUM HANSEN, Cypern 7,  
Kronjylland, den 26. marts

70 ÅR
BRUNO MORTENSEN, Cypern 28,  
Næstved og Omegn, den 5. januar

NIELS VERNER ANDERSEN, Cypern 21 og 
22, Viborg og Omegn, den 18. januar

BENT BLANKENSTEINER, UNGCI samt ISAF 
5 og 6, Limfjorden, den 21. januar

JENS NØRREGAARD, Cypern 19 og 20, 
København, den 7. februar

ARNE JOHN SØGART, Cypern 19,  
København, den 12. februar

HENRIK SCHJELDE, Cypern 8,  
Lolland-Falster og Møn, den 12. februar

OVE HANSEN LUND, Bosnien 1, Nordvest, 
den 21. februar

FLEMMING BRØNDBERG, Cypern 31, 32, 33 
og 34, Kronjylland, den 30. marts

BENNY ANDERSEN, AFOR 1, KFOR 15  
og ISAF 1, Bornholm, den 19. februar

60 ÅR
PETER BLOCH HANSEN, Cypern 36, 37 og 
38, Midtsjælland, den 4. januar

GERT STOUGAARD KRISTIANSEN, Kuwait 1, 
Midtjylland, den 5. januar

JAN BOJESEN, Kroatien 3,  
Thy-Mors-Salling, den 7. januar

BO GUDMUNDSEN, Cypern 34, Kroatien 6 
og SFOR 7, Thy-Mors-Salling, den 8. januar  

CLAUS-JØRGEN IBSEN, Cypern 37,  
Lolland-Falster og Møn, den 12. januar

HANS JØRGEN ANDERSEN, Kroatien 2 samt 
Bosnien 2 og 3, Limfjorden, den 18. januar

SANDY ESPENSEN, Bosnien 2 og 5,  
Nordsjælland, den 20. januar

KLAUS JØRGEN BRUUN, Cypern 31, 32 og 
33, Nordsjælland, den 14. februar

NIELS PETER VROU JENSEN, KFOR 5,  
Viborg og Omegn, den 23. februar

JAN SØLVDAHL, Cypern 43, 44, 45, 48  
og 59, Trekantområdet, den 1. marts

DAN TOLDSHØJ, Kroatien 2 og 3,  
København, den 7. marts

STEEN SCHÜTZ, EU 1994-95 samt  
Cypern 38, Nordsjælland, den 8. marts

MICHAEL RAXNER, Cypern 56 og 57 samt 
Kuwait 6 og 7, København, den 11. marts

JAN WILLIAM BERNBURG, Kroatien 1, 
København, den 12. marts

PETER HANSEN DALL, Cypern 34, 46, 48  
og 49, Sønderjylland, den 16. marts

PER JENSEN, Cypern 37, 38 og 39,  
København, den 19. marts

MICHAEL GRØNBECH-DAM, Kroatien 3, 
Bornholm, den 29. marts 

50 ÅR
ERIK FOGDAL JENSEN, Kroatien 6,  
Nordvest, den 5. januar

STEEN JENSEN, Kroatien 2 og 6,  
Lolland-Falster og Møn, den 9. januar

TONNY D. FOMSGAARD, Kroatien 1,  
Østjyderne, den 23. januar

KARSTEN VESTERGAARD, IFOR 1, SFOR 5 og 
KFOR 5, Nordvest, den 26. januar

VISTI FELLE LARSEN, Kroatien 1,  
Nordvestsjælland, den 28. januar

ANDERS MARKUSSEN, Bosnien 1 samt SFOR 
6 og 13, Trekantområdet, den 4. februar

JAN MICHAEL CHRISTENSEN, Kuwait 4 og 5, 
Kronjylland, den 4. februar

TONNY PEDERSEN, UNTSO 2018-19,  
Lolland-Falster og Møn, den 10. februar

I Baretten 5 havde vi under fødselsdagsoversigten desværre glemt KIRSTEN BLYME, KFOR 14, Næstved og Omegn, der den 19. september 
fyldte 85 år og JØRGEN KNUDSEN, Gaza 10, Midtjylland, der fyldte 80 år den 3. november. Vi beklager og sender et forsinket tillykke til 
Kirsten og Jørgen. 
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PETER STEEN WIEWIORRA, Kroatien 3 og 5, 
København, den 15. februar

JENS CHRISTIAN ROTHMANN, IFOR 1 og SFOR 
5, Værnspræsterne, den 20. februar

PER VESTERGAARD NIELSEN, Bosnien 3  
og KFOR 1, Limfjorden, den 27. februar

TORBEN GRØNHØJ BERTHELSEN, Kuwait 4 
og 5, Limfjorden, den 27. februar

MICHAEL KONGSTAD PETERSEN, ISAF 8, 
Trekantområdet, den 1. marts

HENRIK LETH MØLLER, Cypern 56 og 57, 
Kuwait 4 og 5 samt IRAK 4,  
Kronjylland, den 2. marts

MARTIN TORNØE-MØLLER, Kroatien 3 og 4, 
Limfjorden, den 10. marts

HENRIK CHR. HANSEN, SFOR 5,  
Bornholm, den 15. marts

CLAUS JENSEN, Kroatien 3 og 7, Bosnien 3 
og KFOR 1, Nordsjælland, den 19. marts

JANNE KRISTINA LARSEN, UNTSO 2018-19, 
Kvindelige Veteraner, den 23. marts

JACOB PII, Kroatien 1 og SFOR 5,  
Bornholm, den 28. marts

40 ÅR
LARS CHR. STÆHR WOLFF, ISAF 8 og IRAK 2, 
Trekantområdet, den 2. januar

KASPER HOLM HENRIKSEN, IRAK 3,  
Fyn, den 7. januar

MIKAEL GRAVERSEN, KFOR 8, Kronjylland, 
den 25. januar

ROBERT ANDERSEN, IRAK 3, Nordsjælland, 
den 28. januar

PIA BRØNER, ISAF 14 og IRAK 8,  
Kvindelige Veteraner, den 29. februar 

Æret være deres minde

VI MINDES
Henning Vagn Petersen,  
Cypern 8, 9 og 10, København

Jørgen Lykke, Cypern 12, København

Hans Worch, Gaza 10, Nordsjælland

Finn Børge Jensen, Gaza 2 og 3, Nordsjælland

Ebbe Roed Jensen, Limfjorden

Leif Lundberg, UNTSO, Fyn

Knud Eriksen, Gaza 6, Trekantområdet

Ole Lønstrup Jensen, Gaza 3, 4 og 6, Limfjorden

KØBENHAVN
John Lindgren, Kroatien 6

Mads Peter Arndal-Lauritzen,  
Kroatien 4

Lotte Øen, SIR 3 samt RSM 7 og 8

NÆSTVED OG OMEGN
Sune Schønnemann, BRS - Baltikum

Niels Christian Grüner, Cypern 10

Bjørn A. Nielsen, KFOR 3, IRAK 2 og 6 
samt ISAF 7

Henrik Eklund Larsen, Cypern 33 og 34

Kim Andersen, Cypern 39, 40 og 41

LOLLAND-FALSTER & MØN
Esben Roug, Cypern 12

Benjamin Kragsskjold, IRAK 6 og 7 
samt ISAF 5

Heine Thomas Vangekjær, Cypern 6

LIMFJORDEN
Poul Jørgen Kragh, Cypern 39, 40, 
41 og 42

Svend Aage Madsen, Gaza 18 og 
Cypern 7

SYDVESTJYLLAND
Helle Soltau, Kroatien 3

TREKANTOMRÅDET
Niels Ole Olsen, Cypern 8 og 9

MIDTJYLLAND
Vagn Olsen, Cypern 8 og 9

Dennis Hansen, ISAF 9

Mike Monet, Kroatien 1

VIBORG OG OMEGN
Mogens Hovgaard, Cypern 51 og 52, 
Kroatien 4, UNGCI 1997/1998 og IRAK 5

Steen Ladefoged, Cypern 36, 37, 38, 
40, 41 og 42

NORDVEST
Erik Bo Hansen, Kroatien 7 

Daniel Whellans, RSM 10 (Afghanistan)

Michael Hviid, RSM 7 (Afghanistan)

KRONJYLLAND
Henrik Leth Møller, Cypern 56 og 57 
samt Kuwait 4 og 5

THY-MORS-SALLING
Simon Sandberg, UNMISS

NORDVESTSJÆLLAND
Kasper Kejser, KFOR 4 og 5

Henrik Birch Haagensen, SFOR 3

Anders Madsen, Cypern 48

Jesper Holm Hansen, Bosnien 5

Anders Persson, IFOR 1

MC-KLUBBEN
Henning Vinther, RSM (Afghanistan)  
2019/2020

Tino Snedevig Jensen, UNGCI 
1996/1997, ECMM/Bosnien, UNMIK 
2002 og TIPH 2004

DANMARKS VETERANERS
 JAGTFORENING

Johnni Pedersen, Kroatien 4

KVINDELIGE VETERANER
Jónhild Whellans - Støttemedlem

Thomas Bo Fibiger Rydahl, KFOR 11, 
ISAF 1 og RSM, Afghanistan

Betina Bruun, Støttemedlem

Kristian Helth Bertelsen, SFOR 6 og 
Kroatien 6

 

NYE MEDLEMMER
VELKOMMEN TIL 37
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AKTIVITETS-
OVERSIGT 2020

23. – 24. januar   HB-møde 1, Camp Frøslev

4. – 5. marts   HB-møde 2, Korsør

4. april   NATO-dag, Kastellet

16. april   HMD Margrethes 80 års fødselsdag

23. - 24. april    HB-møde 3, Karup

24. – 25. april   Repræsentantskabsmøde, Karup

28. maj   HB-møde 4, Kastellet

29. maj    Peacekeepers Dag, Kastellet

14. – 16. august   Nordisk Veterankonference,  

 Tromsø, Norge

20. - 21. august   HB-møde 5, Vordingborg

5. september Flagdag

18. september   HB-møde 6, Holstebro

18. – 19. september   Veteranstævne, Holstebro

19. september   Formandsmøde, Holstebro

23. oktober   HB-møde 7, Kastellet

24. oktober   FN-dag, Kastellet

19. – 20. november   HB-møde 8, Skive

22. december   Danmarks Veteraners Mindedag,  

 Kastellet

I forbindelse med Nordisk samarbejdsmøde i Helsingfors den 8.- 9. 
december deltog jeg på vegne af Danmarks Veteraner og Veteran-
støtten sammen med den danske ambassadør i Finland, Charlotte 
Lauersen, provst Ejgil Bank Olesen fra Holmens Kirke, major Jesper 
Toft Simonsen fra det Danske kontingent i Tallinn, major Hallgeir 
Michaelsen fra Norge samt repræsentanter fra Den Danske Klub i 
Finland ved en kranselægning ved monumentet for faldne danske 
frivillige i Vinterkrigen 1939.

Monumentet blev rejst på foranledning af Folketingets Præsidium 
og indviet i 2017 af Folketingets daværende formand, Pia Kjærs-
gaard. Det står sammen med de øvrige nordiske monumenter på 
Heltekirkegården i Helsingfors.

Dagen afsluttedes med dansk gudstjeneste i Game Kyrken i Hel-
singfors med efterfølgende traktement i ambassadørens residens.

AF BJARNE BERNER

Kranselægning 
i Helsingfors
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Lokalforeningerne

FN-dagen blev markeret ved at lægge en bu-
ket blomster. I ceremonien deltog formanden 
for Kvindelige Veteraner, Sara la Cour. 

Den 3. december var årets sidste veteranaf-
ten. Udover gløgg og æbleskiver var der også 
et spændende indlæg af feltpræst Ulla Skou, 
der er tilbage på øen efter endt mission.

Årets sidste begivenhed var Mindedagen, der 
for at få flere ting til at op i en højre enhed 
blev gennemført lørdag den 21. december 
med kranselægning og efterfølgende hygge i 
Veteranstuen. 

Bestyrelsen vil herved takke alle, der sendte 
os en hilsen i forbindelse med vores jubilæum. 
Vi ønsker alle læsere af Baretten en god jul 
samt et godt nytår.

Med venlig hilsen 
Helge Hansen, formand   

Buch og Leif Kristoffersen samt et specielt, lo-
kalt fremstillet skjold og et tillykke med 60-års 
misionsjubilæet til Therkel Therkelsen. 

Paraden sluttede med kranselægning ved de 
to mindesten for faldne FN- og NATO-soldater, 
og vi havde derefter en velbesøgt reception i 
Veteranstuen. Bestyrelsen benyttede dagen til 
at tage afsked med Søren Petersen, en god og 
trofast ven og støttemedlem gennem mange 
år. Han har valgt at flytte tilbage til Jylland, 
nærmere på sin familie.

Den 21. oktober var der repræsentantskabs-
møde i Bornholms Veteran Forum, hvor for-
manden overrakte Vagn Risager et diplom for 
hans indsats i Veteranstøtten og Telefonlinjen. 
Herefter var der et indlæg af Ann-Christina 
Salquist og Sara la Cour om udstillingen ”Gen-
nem ild og vand – udsendt af Danmark”, der 
nu var nået til Bornholm. 

Udstillingen skulle de efterfølgende dage 
vises på Campus samt en debataften på Sol-
daterhjemmet med fokus på det at være ud-
sendt – fortalt af lokale: En feltpræst, en syge-
plejerske og to soldater. For nogle noget af en 
øjenåbner, for andre en bekræftelse af, hvad 
de godt viste. 

Stiftet 3/10 1969

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

Bornholm

SIDEN SIDST
Den 27. september var vi på Campus med tre 
mand og en stand på hele Danmarks Frivillig-
hedsdag. Både for at tale om lokalforeningen, 
men i særdeleshed for at udlevere div. mate-
rialer om Veteranstøtten.

Den 3. oktober kunne vi markere vores 50-
års jubilæum.  Det blev en minderig dag, der 
vil blive husket, ikke mindst på grund af en 
meget fin parade og de fine taler, der blev 
holdt af hhv. Landsformand Niels Hartvig An-
dersen, kommandant, oberstløjtnant Holger 
Fuglsang-Damgård og tidligere borgmester i 
Rønne, Thomas Thors, manden bag øens stør-
ste manifestation, da han den 10. april 1999 fik 
10-11.000 bornholmere til at slå ring om Alme-
gårds Kaserne for at redde Bornholms Værn. 
Som bekendt er kasernen her stadig, men  
Værnet blev nedlagt.

Ligeledes var der overrækkelse af 50-års me-
dalje til Erik Qvist, 40-års medaljer til Helge 
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Kranse ved mindestenene. Bornholm.

Jubilæum. Bornholm. Udsendt af Danmark. Bornholm. Veteranforum, Vagn Risager. Bornholm.

Set og sket  
samt kommende  
arrangementer  
i landets lokal-

foreninger



Den 24. oktober, FN's fødselsdag, startede 
med at oversergent Larsen førte de fire faner 
ind, hvorefter næstformanden, Hans Christian 
Mortensen, og jeg lagde en krans ved Minde-
stenen. Derefter fortsatte vi til Marinestuen, 
hvor vi fik "levninger" fra min fødselsdag af-
tenen før. Maden slog til og gik til. Vi fik også 
overrakt en Fredsprismedalje til Henrik Leth 
Møller. En ganske hyggelig aften i gode omgi-
velser. Vi var 18 veteraner og pårørende.

Den 13. november kom så oberst Kim Nielsen 
fra Viborg. Han kunne lige som Arildsen holde 
forsamlingens opmærksomhed, mens han 
fortalte om sin karriere og sine udsendelser 
og ikke mindst om sine opgaver som chef for 
Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution.
Også denne gang fik vi en munter og hyggelig 
aften med lidt flere deltagere end sidst, men 
stadig for få. Også Kim Nielsen fik en "Feltra-
tion" for sin indsats.

Årets sidste event var Julebanko den 27. no-
vember. Vi var 30 - 40 stykker, og stemningen 
var høj. Gløgg og æbleskiver fik ben at gå på, 
og Daniel var som sædvanlig en habil oprå-
ber, men beder om en afløser til oplæring, så 
hvem har lyst? Der må godt være to!

Onsdag den 18. marts er der igen klubaften i 
lokalet på Svendborgvej 39 i Ullerslev.

Så er året 2019 gået. Tak og godt nytår til alle 
i foreningen. Vi er klar til 2020.

Jørgen

Stiftet 1/11 1988

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

Kronjylland

SIDEN SIDST
Den 16. oktober fortalte Christian Arildsen på 
meget munter og underholdende vis om sin 
tilgang til Forsvaret og om sine udsendelser. 
Også muntre bemærkninger om hans gode 
ven, afdøde oberst Jens Chr. Lund. Det blev en 
særdeles hyggelig aften, men desværre var 
kun en snes stykker mødt op. Synd for de, som 
blev væk. Som tak for indsatsen fik Christian 
Arildsen overrakt en moderne "Feltration for 
enkeltmand”.

 

Stiftet 9/9 1969

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

Fyn

SIDEN SIDST
Vi har fejret foreningens 50 års stiftelsesdag. 
Mere herom senere.

På FN-dagen var der overrækkelse af diplo-
mer for medlemskab af foreningen i hhv. 5, 10, 
20, 25, 40 og 50 år. Navnene på modtagerne 
kommer på hjemmesiden.

Vi havde Banko på Dannevirke, hvor der var 
mødt ca. 50 op til spil om juleænder.

I julefrokosten på Uglehøjen 104 deltog 25 
medlemmer. Tak til jer, som kom, og synd for 
jer, der ikke kom, for vi havde en hyggelig ef-
termiddag. Tak til Leif for lokale, og en stor tak 
til Birgit og Gudrun for god køkkentjeneste. 
Der var igen god og rigelig mad.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 15. januar kl. 19.30 er der klub-
aften i lokalet på Svendborgvej, hvor Mogens 
Højstrup, der sluttede som skibsinspektør, 
holder foredrag om sit liv i Søværnet.

Onsdag den 19. februar kl. 19.30 på Dannevir-
ke Soldaterhjem er der generalforsamling jf, 
vedtægterne. Forud for generalforsamlingen 
er der spisning kl. 18.00, hvor der er tilmelding 
senest den 7. februar til Jørgen på joergen.
emdal.larsen@nal-net.dk eller på 4083 7365.

Tillykke til Henrik. Kronjylland. Klar til kranselægning. Kronjylland. Julebanko. Kronjylland.

Side 34  |  Baretten  |  # 6  |  2019

LOKALFORENINGERNE

Oberst Arildsen fortæller. Kronjylland. Fanerne på plads. Kronjylland.



KOMMENDE ARRANGEMENTER
I 2020 lægger vi ud den 8. januar med besøg 
af OL (pens.) Steen Møller Petersen, som har 
været en slags højre hånd for oberst Lund i 
Viborg og også var udsendt som chef for Dan-
con 5/UNIFIL i Libanon. Steen har også været 
næstformand i Danmarks Veteraner.

Derefter endnu en påmindelse om den årlige 
generalforsamling den 12. februar, hvor I ger-
ne skulle vælge en ny formand for foreningen. 

Hermed ønsker vi alle veteraner en glædelig 
og fredfyldt jul og et godt nytår.

Med Veteranhilsen.
Knud Spangsø, formand

Stiftet 21/5 1969

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

København

SIDEN SIDST
Udover klubmøderne bød oktober på nogle 
traditionelle arrangementer. Kulturnatten løb 
af stablen den 11. oktober og var på grund af 
kraftig regn ikke velegnet til udendørs ophold. 
I tidsrummet kl. 18.00 – 22.00 fandt mange 
gæster derfor vej til Bunkeren, hvor interes-
serede i flere omgange fik et lille foredrag om 
Bunkeren, Danmarks Veteraner (også DV-KBK) 
samt om Veteranstøtten. Også i baren var der 
livlig aktivitet.

Den 16. oktober er årsdagen for hospitals-
skibet Jutlandias sidste anløb i København i 

1953.  På denne dag lagde vi traditionen tro 
en blomst ved mindesmærket på Langelinie, 
hvor Poul Sloth Jørgensen med Landsfane 
ØST samt næstformand Per Jensen og Gorm 
Sandorf deltog. 

Landsforeningens arrangement på FN-dagen 
betød, at der var liv i Bunkeren fra morgen-
stunden, hvor fanebærere og paradedeltage-
re samledes i kammeratligt samvær. Det hele 
sluttede med en reception i Bunkeren.

Om eftermiddagen lagde Gorm Sandorf en 
blomst ved De Blå Baretters Mindesten i Tårn-
by. Stenen blev rejst i 1995.

Plænen foran De Blå Baretters mindestensten 
(rejst i 1995) i Kastellet var kl. 17.00 ramme om 
en lille parade, hvor både Dannebrogsfanen 
og FN-fanen var til stede. Formand Carsten Ce-
derbye lagde en blomst ved stenen, hvorefter 
han tildelte Fredsprismedaljen til følgende tre 
veteraner: Finn Gavnholdt Hansen, Cypern 4, 
5 og 6, John Petersen, Sarajevo 1992-93 samt 
Rasmus Nielsen, UNMISS og p.t. tjenestgøren-
de i Flyvevåbnet. 
   
Efter paraden var der sammenkomst med 
spisning i Bunkeren, hvor medaljemodtagerne 
hyggede sig med deres pårørende og ikke 
mindst med andre veteraner.

På Kastellets årsdag (355 år) var Bunkeren 
søndag den 27. oktober åben for offentlighe-
den i tiden kl. 12.00 – 16.00.  Mange kiggede 
ned til os, og interesserede fik et lille foredrag 
om Bunkeren, Danmarks Veteraner og Veter-
anstøtten, ligesom baren var åben. Erik Kal-
lenbach og skribenten servicerede gæsterne.

Den 17. november hidkaldte formanden besty-
relsen til møde i Bunkeren, hvor årets aktivi-
teter/arrangementer blev evalueret, ligesom 
den kommende tid blev lagt i rammer.

31 veteraner og pårørende havde tilmeldt sig 
julefrokosten i Bunkeren den 23. november. Én 
blev desværre syg, og de tre, der udeblev, gik 
glip af en overdådig menu, som blev præsen-
teret i løbet af eftermiddagen. 

Deltagerne sad tæt, men de hyggede sig, og 
det blev sent, inden de sidste forlod Bunkeren.

Med venlig veteranhilsen.
Finn Kromose

ANNONCERING AF ARRANGEMENTER M.M.
Efter at have afprøvet det på et par arrange-
menter kan vi se, at vores SMS-service virker, 
som den skal. Vi vil derfor omlægge vores 
kommunikation til medlemmerne, så det bli-
ver nemmere at håndtere.

Fremover lægger vi en oversigt over arrange-
menter for det kommende halvår ind i Baret-
ten. Oversigten er også tilgængelig som pdf-
fil, der kan downloades via hjemmesiden.

På hjemmesiden oprettes alle arrangementer, 
hvor der kræves tilmelding. Der vil være åbent 
for tilmelding indtil anført tidspunkt for det 
enkelte arrangement.

Forud for arrangementet udsendes SMS med 
annoncering og link til tilmelding.

  Baretten  |  # 6  |  2019  |  Side 35

LOKALFORENINGERNE

Feltration som tak til oberst Kim Nielsen. Kronjylland. Fredsprismedaljer. København. Fredsprismedaljer. København.



Såfremt man ønsker advisering ved mail, skal 
man tilmelde sig nyhedsbrev på hjemmesiden.
Bemærk, at der fremover som udgangspunkt 
ikke udsendes særskilt mail vedrørende kom-
mende arrangementer.

AKTIVITETER 2020
Torsdag 9. januar Mødedag 19 - 22  
Torsdag 23. januar Mødedag 19 - 22  
Torsdag 6. februar Mødedag 19 - 22  
Torsdag 20. februar Generalforsamling  
 18.00 Spisning & 19.00 
 Tilmeld via hjemmesiden
Torsdag 5. marts Mødedag 19 - 22  
Torsdag 19. marts Mødedag 19 - 22  
Torsdag 2. april Mødedag 19 - 22  
Lørdag 4. april NATO dag, Parade 
 og Reception
 "Åbent hus" for medlemmer
Torsdag 16. april Mødedag 19 - 22  
Torsdag 30. april Mødedag 19 - 22  
Torsdag 14. maj Mødedag 19 - 22  
Torsdag 28. maj Mødedag 19 - 22  
Fredag 29 maj Peacekeepers Day 
 Ved Landsforeningen
Torsdag 11. juni Mødedag 19 - 22  
Torsdag 25. juni Jubilar/Grill-
 arrangement 
 kl. 18.00 med ledsager.  
 Tilmeld via hjemmesiden

Carsten Cederbye, formand

 Stiftet 4/10 1971

Formand: Ole Nørholt
Estrupvej 29 B | 9530 Støvring | Tlf. 98 38 54 15/20 12 10 54  
limfjorden@danmarksveteraner.dk 
www.limfjorden.danmarksveteraner.dk

Limfjorden

SIDEN SIDST
Så er sommeren gået, og vi er godt i gang 
med vinterens aktiviteter. Forår/sommer gik 
med planlægning af vores 25 års jubilæums-
stævne – Euro Træf – og selvfølgelig selve 
gennemførelsen i begyndelsen af september. 
Læs beretningen på side 21. I forbindelse med 
Eurostævnet havde vi fremstillet en medalje 
til alle norske og danske veteraner, som del-
tog i festen, og som alle værdsatte højt.                                                                                                                        

Vi har afholdt den første klubaften i oktober 
med fælles hygge og kaffe. Der er altid plads 
til flere, så prøv og se, om du kan finde tid til 
at kigge forbi.

Den 24. oktober fejrede vi FN-dagen. Men 
modsat alle de andre år, hvor vi har haft 
mange til dekorering med Fredsprismedaljen, 
der er godkendt af Kongehuset og bæringsbe-
rettiget, havde vi ikke nogen i år. Til gengæld 
havde vi en dekorering med medalje til Jørn 
Vedsted for 25 års tro medlemskab. 

Den 3. december holdt vi en hyggelig jule-
afslutning i fællesstuen på Aalborg Kaserne 
med hygge, pakkespil, gløgg og æbleskiver.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi afholder vores generalforsamling tirsdag 
den 11. februar kl. 19.00 på KFUMs Soldater-
hjem, Høvejen 48 i Nørresundby, lige uden 
for Hvorup Kaserne. Generalforsamlingen 
afholdes i henhold til vores vedtægter, som 
kan læses på hjemmesiden eller hentes hos 
bestyrelsen. For dem, som ønsker det, starter 
vi med spisning kl. 17.30. Det foregår ligeledes 
på KFUMs Soldaterhjem. Og selvfølgelig tradi-
tionsmæssigt med gule ærter. Pris 80 kr. Husk 
tilmelding til spisning inden den 4. februar. 

I marts, april og maj måned har vi vores Drop 
in-aftener, første tirsdag i måneden kl. 19.00. 
Håber at se rigtig mange af jer.

Onsdag den 25. marts kl. 19.15 er der besøg 
hos TV2 Nord. Af hensyn til stationens ar-
bejdsrytme åbnes dørene først kl. 19.00. Be-
søget bliver indledt med en kort introduktion 
om TV2 Nord. Vi afslutter med en rundvisning 
i bygningen, hvor I bl.a. kan se studie, redi-
geringsrum m.m. Varighed ca. 2 timer. Vi gør 
opmærksom på, at I skal op og ned af en del 
trapper. 

Der vil under rundvisningen blive serveret 
kaffe/the og kage. Arrangementet koster 100 
kr. Der er plads til 25 personer efter ”Først-Til-
Mølle princippet”. Tilmelding til limfjorden@
danmarksveteraner.dk 

Følg med på vores hjemmeside www.limfjor-
den.danmarksveteraner.dk og vores gruppe 
på Facebook www.facebook.com/groups/Dan-
marksVeteranerLimfjorden  
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Husk der også er Veterancafé Limfjorden – 
Frederikshavn på KFUMs Orlogshjem, Under-
stedvej 1, Frederikshavn. Det er som regel 
den sidste tirsdag i måneden i tidsrummet 
kl. 17.00 - 20.00. Følg med på vores side www.
facebook.com/VeterancafeLimfjorden 

Husk bindende tilmelding inden 4 hverdage 
før gælder alle vores arrangementer på Aal-
borg Kaserne (med mindre, der er anført spe-
cifik dato for tilmeldingsfrist). Husk også, at 
have et sygesikringskort klar, som ombyttes 
med et midlertidigt adgangskort i vagten. 

På vegne af Lokalforening Limfjorden.

Ole B. Nørholt, formand

 
Stiftet 24/10 1983

Kontaktperson: Per Amnitzbøl Rasmussen 
Bøtøvej 154 | 4873 Væggerløse | Tlf. 54 13 52 52
lolland-falster@danmarksveteraner.dk 
www.lfm.danmarksveteraner.dk

Lolland-Falster & Møn

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 23. januar kl. 19.00 er der i for-
bindelse med foreningsaftenen foredrag ved 
Per Lohse om modstandsaktiviteter på Lol-
land under 2. Verdenskrig. Per har virkelig 
sat sig ind i tingene, og vi kan se frem til et 
spændende foredrag, der er åbent for alle 
medlemer med ledsager. Så tag konen, kære-
sten eller kammeraten med.

Torsdag den 20. februar kl. 19.00 afholdes 
ordinær generalforsamling i Tingsted Aktivi-
tetshus, Stationsvej 57 i Nykøbing F. Forud for 
generalforsamlingen er der spisning kl. 18.00, 
hvorfor tilmelding – såfremt man ønsker at 
deltage i spisning – skal ske senest den 14. fe-
bruar til Benny Hansen på 21 18 32 90

Aktivitetsoversigt og medlemskartotek er 
opdateret med seneste tilgængelige oplys-
ninger.

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.

Poul Erik Knudsen, formand

Stiftet 26/3 1969

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

Midtjylland

SIDEN SIDST
Den 2. oktober var vi på virksomhedsbesøg 
ved Jydsk Emblem Fabrik. Der deltog 23 ve-
teraner og hustruer, og vi blev modtaget af 
direktør Stig Hellstern som ved kaffe og små-
kager fortalte om virksomhedens historie, 
hvorefter der var rundvisning på virksomhe-
den. Alle var imponeret over den omfangsrige 
produktion. Efter besøget kørte vi til Hørning 
Kro, hvor vi spiste stegt flæsk med persille-
sovs. Det var et supergodt arrangement.

FN-dagen blev afholdt på Rindsholm Kro. Vi 
mødtes i Danske Soldaters Mindelund ved 
mindestenen, hvor vi lagde en krans. Deref-
ter gik vi ind på kroen, hvor der blev serveret 
forloren hare m/hvide kartofler, vildtsauce og 
tyttebær efterfulgt af kaffe med æblekage. 
Under spisningen og det sociale samvær blev 
der overrakt FN- Fredsprismedaljer til Søren 
Madsen, Jesper Kønig Wilms og Leif Jensen. 

Den 2. december deltog vi i mindehøjtidelig-
heden på Skæring Hede for de 5 modstands-
folk, der blev henrettet af Gestapo her i 1943. 
Der blev lagt buketter ved de 5 egetræer samt 
kranse ved mindestenen af Forsvaret, Hjem-
meværnet, Aarhus Byråd samt Danmarks Ve-
teraner, Midtjylland.

Den 4. december blev årets traditionsrige ju-
lebanko afholdt på Grimhøjvej med deltagelse 

Skæring Hede. Midtjylland.FN-Dagen på Rindsholm Kro. Midtjylland.

af ca. 70 veteraner samt pårørende. Vi starte-
de med lotteri, 10 spil med 10 gevinster i hver. 
Derefter 10 spil banko med ænder som gevin-
ster. I pausen blev der serveret gløgg og æble-
skiver, og vi fortsatte med endnu 10 bankospil 
+ et par ekstra til slut. En god aften, der forløb 
perfekt, selv om vi blev lidt sent færdige.

BOWLING 
Den 26. oktober havde vi FN-Bowling i Ham-
mel med 18 deltagere, der efter spillet nød et 
dejligt ta’-selv bord. Resultaterne blev:
Damer: Bodil Hesselbjerg med 286 kegler, 
Inga Hansen med  266 kegler og Anne Thuesen 
med  243 kegler.
Herrer: Verner Hansen med 330 kegler, Ri-
chard Hesselbjerg med 267 kegler og Per 
Hjortshøj med 254 kegler.

Vi bowlede i Silkeborg den 20. november, 
hvor vi efter spillet nød den store, lækre 
grill-buffet. Præmieuddelingen lavede vi lidt 
anderledes, som Julemanden havde sagt, vi 
skulle prøve. Så vi kom alle resultatlisterne op 
i en pose, hvor der blev trukket lod. Så fik vi 
fordelt de pæne præmier til andre personer, 
end dem, der plejer at vinde. Så må vi se, hvad 
Julemanden siger til næste år.

Der var 4 præmier i både dame- og herreræk-
ken. Resultaterne kommer her, men det var 
altså ikke dem, som vandt præmierne.
Damer: Bodil Hesselbjerg 334 kegler, Ilse Bæk 
295 kegler og Anne Thuesen 254 kegler.
Herrer: Verner Hansen 334 kegler, Hugo Bæk 
326 kegler og Aage Madsen 288 kegler.

Vi ønsker alle et rigtig godt Nytår.
mvh. Hugo Bæk
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 26. februar er der generalfor-
samling på Grimhøjvej 1 i Brabrand med føl-
gende program:
Registrering, kl. 17.00 – 17.45
Fanen føres ind kl. 18.00
Velkomst ved formanden, herefter 1 minuts 
stilhed for medlemmer, som er gået bort i 
årets løb
Tildeling af årstegn og medaljer, hvor modta-
gere kontaktes forud af foreningen. 

Se, om du er listet som jubilar på hjemmesi-
den: www.midtjylland@danmarksveteraner.dk

Spisning før generalforsamlingen. Menuen er 
gule ærter m/tilbehør, 1 øl/vand, 1 snaps og 
kaffe til den favorable pris af 75 kr. Af hensyn 
til spisning er tilmelding nødvendig senest 
den 15. februar til kasserer Jørgen Damsgaard 
på 20 29 31 17/damsgaard1945@hotmail.com 
eller Leif Jensen på 51 29 69 64/ leif2425@
gmail.com

Generalforsamlingen starter umiddelbart ef-
ter spisningen, og det er ingen betingelse, at 
man deltager i spisning for at deltage i gene-
ralforsamlingen, der har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Godkendelse af fuldmagter
4. Bestyrelsens beretning v/ formanden
5. Revideret regnskab v/ kassereren
6. Indkomne forslag (skal indsendes senest 

14 dage før generalforsamlingen)
7.   Valg. På valg i år er:
 a. Formand for 2 år (Palle Stausholm )
 b. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 
  (Leif Jensen)
 c. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 
  (Niels  L. Carlsen)
 d. 2 bestyrelses-suppleanter for 1 år, 
  1. (Svend Aage Jensen)  2. (Hugo Bæk) 
 e. 2 bilagskontrollanter for 1 år. 1. (Johan-

nes Raben-Beck). 2. (Per Hjortshøj)
 f. 2 bilagskontrollant-suppleanter for 1 år 

1. (Søren Toft Nielsen). 2. (Egon Brülle)
 g. 2 fanebærere for 1 år. 
  1. (Jens Hou) 
  2. (Niels Ole Piil)

 h. 2 fanevagter for 1 år. 1. (Leif Jensen) 
  2. (Jørgen Damsgaard)
 i. 1 repræsentant til Repræsentantskabs-

mødet (2019 Per-Ole Overgaard)
 j. 1 suppleant til Repræsentantskabsmø-

det (2019 Søren Toft Nielsen)
8.  Eventuelt.
 
Nærmere oplysninger om de enkelte arran-
gementer vil fremgå af vores hjemmeside 
midtjylland.danmarksveteraner.dk  eller vores 
Facebook side: Danmarks Veteraner – Midtjyl-
land,  

Så vidt muligt vil der blive lagt billeder fra de 
enkelte arrangementer på hjemmesiden.

Der kan evt. også sendes en mail til midtjyl-
land@danmarksveteraner.dk, eller hvis alt 
andet svigter, så ring til formanden på 40 32 
29 31.

Modtager du ikke vores nyhedsbrev, er det, 
fordi vi mangler din mail-adresse. Send os en 
mail, så vi kan kontakte dig.
 
Med veteranhilsen. 
Palle Stausholm

    

Stiftet 24/10 1981

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

Midtsjælland

SIDEN SIDST
På september-mødet havde 22 fremmødte 
veteraner den glæde at kunne fejre endnu en 
veteran, der har været udstationeret for over 
60 år siden og dermed en værdig modtager af 
”Det Gyldne Egeblad”. Modtageren var Torkild 
Søndergaard Kristensen, Gaza 4.

På FN´s fødselsdag den 24. oktober deltog 
vi sammen med Landsfane Øst, København 
og Nordsjælland i kranselægning ved De Blå 
Baretters Mindesten og ved Monumentet for 
Danmarks Udsendte på Kastellet. Det sluttede 
med en lille sammenkomst i bunkeren.

Vi er nu halvvejs igennem vor vinterskydning. 
18 virkelig gode skytter hygger sig gevaldigt, 
imens der bliver leveret nogle gode resultater 
på banerne. Gennemsnittet ligger på 184,65 
points.

Den 26. november havde vi vort årlige jule-
møde med vore familier. Der var 34 medlem-
mer med pårørende, der fik en virkelig god 
aften, medens de nød den varme gløgg med 
alt, hvad dertil hører. 

Den 4. december deltog Leif, Hans Chr., Kjeld 
og Flemming med fane ved Veterancentrets 
julegudstjeneste i Sct. Bendts Kirke i Ringsted. 
En stilfuld gudstjeneste med nogle dejlige 
julesalmer, smuk korsang med Henrik og flot 
musik ved Den Kongelige Livgardes Tambour-
korps. Arrangementet sluttede med en recep-
tion i Veterancentret. Se omtalen på side 23.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 15. januar og onsdag den 12. 
februar: Skydning kl. 19.00 i Ejby Hallen.

Torsdag den 30. januar: Medlemsmøde kl. 
19.00 i Borup Kulturhus. Gule ærter. Tilmelding 
ønskes.

Torsdag den 27. februar: Medlemsmøde kl. 
19.00 i Borup Kulturhus.

Torsdag den 26. marts: Generalforsamling, 
kl. 19.00 i Borup Kulturhus. Dagsorden følger. 
Tilmelding ønskes.

Med tak for et godt år og på gensyn i 2020 
ønskes I alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen.  
Flemming Jepsen

”Det Gyldne Egeblad” til Torkild Søndergaard 
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Stiftet 14/8 1989

Formand: Steen Schütz
Dyrlægegårds Allé 17  | 3600 Frederikssund
Tlf. 40 86 03 29
nordsjaelland@danmarksveteraner.dk  | steens@outlook.com

Nordsjælland

SIDEN SIDST
Vi fejrede FN-dagen i Jægersprislejren med 
forloren skildpadde, sherry samt skipperlabs-
kovs, vin og kaffe og selvfølgelig det vigtig-
ste - uddeling af Nobels Fredsprismedalje. Det 
var en hyggelig aften med mange deltagere, 
hvoraf fem modtog Fredsprismedaljen: Klaus 
Tams, Bent Behrmann, Kjeld Michael Hansen, 
Martin Jensen og Tom Petersen. Stort tillykke.

Oversergent Jacob Panton gav mandag den 
4. november et foredrag om sin tid i Afghani-
stan. Det kan anbefales at invitere Jacob til at 
holde et foredrag. Alle pengene, der kommer 
ind, når han holder foredrag, går til et godt 
formål, nemlig Veteranskytterne. Jacob solgte 
også kaffe fra Veteran’s Charity Coffee i for-
bindelse med foredraget.

Nu rinder året ud, og det er så afslutningen på 
vores veteran-år 2019.

Når jeg ser tilbage på året, der er gået, synes 
jeg, vi har haft mange gode arrangementer.  
I er med til at gøre disse sammenkomster hyg-
gelige. Tak for det. Jeg håber, vi kan få et 2020 
med flere store arrangementer i foreningen. 
Se mere om aktiviteterne på vores hjemme-
side eller på Facebook. Har I spørgsmål til den 
nye aktivitetskalender, er I meget velkomne til 
at kontakte mig.

Brænder du for veteransagen, men ikke øn-
sker at indgå i bestyrelsen, så har vi mange 
andre typer opgaver, hvor vi mangler hjælp. 
Du bestemmer selv, i hvilket omfang du øn-
sker at deltage – selv små opgaver har stor 
betydning. 

 11. 1 repræsentant og 1 suppleant for hver 
påbegyndt 100 medlemmer for 1 år ad 
gangen. Disse repræsenterer sammen 
med formanden foreningen på det år-
lige Repræsentantskabsmøde

6.  Eventuelt – hvor der ikke kan træffes be-
slutninger. Her kan drøftes generelle eller 
opdukkede emner. Under eventuelt udleve-
res tildelte jubilæumstegn og diplomer.

Tilmelding på hjemmesiden eller til Steen.

MINDEORD
Veteran og medlem af Danmarks Vete-
raner Nordsjælland, Finn Børge Jensen, 
Værløse er stille gået bort. Finn Børge 
Jensen forrettede tjeneste i Gaza på hold 
2 og 3. 

Han var medlem af foreningen siden 1986 
og blev 83 år.

Æret være hans minde.

På Bestyrelsens vegne ønsker jeg alle ve-
teraner og deres familier en glædelig jul 
samt et godt og lykkebringende nytår.

Sten Schütz, formand.

Stiftet 24/10 1985

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

Nordvest

SIDEN SIDST
FN-dagen på Rindsholm Kro bød på den tra-
ditionelle højtidelighed ved mindestenen med 
efterfølgende middag i Bryggerstuen. Fra 
Nordvest fik oberstløjtnant i Hjemmeværnet, 
Per M. Nikolaisen, overrakt Nobels Fredspris-
medalje.

Den 29. oktober besøgte vi Hjemmeværnets 
Historiske Center. Chefen, Michael Hviid, ori-
enterede og viste rundt. Selv om en del af sel-
skabet havde været der før, var det dejligt at 
se eller gense alle effekterne.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Her vil jeg kun fremhæve nogle få og anbefale, 
at I ser på vores hjemmeside for de mange ar-
rangementer, der er.

Flere mandage kl. 19.00 er der skydning på ba-
nerne under Sigerslevøster Forsamlingshus. 
Du er velkommen, selvom du er nybegynder. 
Første gang er mandag den 6. januar.

Onsdag den 8. januar kl. 19.00 er der Nytårs-
parole i Jægersprislejren, bygn. 65. Tilmelding 
på hjemmesiden eller til Steen.

Torsdag den 16. januar kl. 13.45 er der bowling 
i Frederikssund Center Bowl, Kocksvej 23. Til-
melding til Ole Boye.

Onsdag den 22. januar kl. 18.00 holder vi ge-
neralforsamling i Jægersprislejren bygn. 65 
med følgende dagsorden:
1.  Valg af dirigent, referent og 
 2 stemmetællere
2.  Formandens beretning
3.  Kassereren fremlægger regnskab for inde-

værende år og budget for det følgende år
4.  Indkomne forslag, der skal være bestyrel-

sen i hænde senest 14 dage før general-
forsamlingen, dateret og underskrevet af 
forslagsstilleren

5.  Valg.
 1. Formand vælges i ulige år.
 2. Kasserer vælges i lige år.
 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige 

år, 1 i ulige år.
 4. 2 suppleanter for bestyrelsesmedlem-

mer vælges for 1 år.
 5. 1 revisor vælges for 2 år i ulige år.
 6. 1 revisorsuppleant vælges for 2 år i 
  lige år.
 7. Fanebærer for foreningsfanen vælges 

for 2 år i ulige år.
 8. Fanebærer for FN-fanen vælges for 2 år 

i lige år.
 9. Fanebærer for NATO-fanen vælges for 2 

år i ulige år.
 10. Reserver for fanebærere vælges for et 

år ad gangen.
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Per Martin Nikolajsen. Nordvest. Fredsprismedaljer. Nordvestsjælland. Henrik Danielsen. Nordvestsjælland.

Fortjenstmedaljer. Nordvestsjælland.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Så skal vi i gang med 2020, hvor der sker en 
masse. Vi lægger ud med Nytårskur den 18. 
januar kl. 17.30 i Konstabelmessen på Dra-
gonkasernen i Holstebro. Der er lagt op til en 
festlig aften med uddeling af årstegn, pak-
keleg (medbring venligst en lille pakke) og 
Rumænsk lotteri. Gæsterne må meget gerne 
medbringe en sang eller et andet kulturelt 
indslag, så vi kan få en hyggelig aften. Der er 
konkurrence om, hvem er mest festligt/op-
findsomt påklædt.

Påklædningen er uformelt Nytårs-look. Me-
nuen består af laksemad/asparges, helstegt 
pattegris med kartofler, salat & brød, pande-
kager/is samt kaffe & kage. Pris: 175 kr. for 
medlemmer og ledsager. Ikke medlemmer 250 
kr. Drikkevarer til meget rimelige priser.

Tilmelding til Klaus på 6106 9617/kwarming@
youmail.dk eller til Michael på 6137 5490/
Greenfarm.in.afghanistan@gmail.com senest 
den 7. januar.

Der indkaldes til generalforsamling torsdag 
den 6. februar kl. 19.30 i Officersmessen/JDR. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Vi starter med 
spisning kl. 18.30. Tilmelding til Carl på 2325 
6742/aahuss7500@gmail.com eller til Klaus  
på 6106 9617/kwarming@youmail.dk senest 
den 1. februar.

Sæt allerede nu X i kalenderen den 29. maj for 
Peacekeepers Day.

Vil du vide mere: Klik ind på ”Veteranportal.
dk” eller ”danmarksveteraner.dk”, hvor du 
også kan tilmelde dig ”Nyhedsmail”.

Med venlig hilsen.
Klaus Warming

Stiftet 24/10 2013

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

Nordvestsjælland

SIDEN SIDST
Vores 6 års jubilæum blev afholdt for fulde 
huse med kaffe og lagkage. Henrik Danielsen 
havde et fint indlæg om veteranernes mentor-
ordning, som gav anledning til en del spørgs-
mål. På mødet fik Henrik Danielsen og Henrik 
Jensen tildelt FNs Fredsprismedalje, ligesom 
Leo Nielsen og Carsten Nielsen fik overrakt 
Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i 
Bronze

Skydningen er slut for i år, og vi afventer, hvad 
der vil ske på dette område fremover.

I skrivende stund har vi travlt med at planlæg-
ge årsafslutningen/julefrokosten, som denne 
gang afholdes i den gamle kostforplejning på 
kasernen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Skydedage den 15. januar, den 22. januar og 
den 12. februar. Der er planlagt i alt 10 skyde-
dage i 2020.

Første medlemsmøde er den 16. januar og 
åres generalforsamling foregår den 11. fe-
bruar.

Alle medlemmer ønskes glædelig jul samt et 
godt nytår.

På bestyrelsens vegne
Mogens Pagh 

Stiftet 13/12 1972

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

Næstved & Omegn

SIDEN SIDST
De Blå Baretters March den 13. oktober havde 
67 deltagere. Et fint resultat efter nutidens 
deltagerantal i øvrige marchforeninger.

FN-dagen den 24. oktober blev fejret af 70 
veteraner og pårørende på Marvede gl. Skole. 
Ud over fejring af FN-dagen var det også 25 
år siden, at De Blå Baretters Fredsprismedalje 
blev indstiftet, efter at FN´s Fredsbevarende 
Styrker modtog Nobels Fredspris i 1988. 
Oberstløjtnant P. C. Høegh-Guldberg tildelte 
Fredsprismedaljer, som han også gjorde det 
den 24. oktober 1994.
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Efter at alle var opstillet til parade, blev fa-
nerne ført ind, og der blev lagt blomster ved 
foreningens mindetavle for faldne i interna-
tional tjeneste, hvorefter der blev udtalt et 
”Æret være deres minde”. Herefter bød for-
manden velkommen til de fremmødte vetera-
ner og deres pårørende. Han fremhævede, at 
det var dejligt, at vi som lokalforening under 
Danmarks Veteraner kunne samle så mange 
til fejring af dagen. Han fortalte også, at vi 
ikke var de eneste, som fejrede dagen, men 
også TV2 Charlie gjorde det – måske ubevist – 
da de viste Soldaterkammerater på vagt, som 
bl.a. foregår som FN-soldater i Gaza.
 
Da Fredsprismedaljer og årstegn skulle ud-
deles, stod der pludselig to piger iført pige-
gardeuniform fra Birgits Dans i Næstved. Det 
tog lidt af pusten fra formanden, idet det var 
formandens døtre, Vibeke og Marianne, der 
dengang for 25 år siden bar Fredsprismedal-
jer under tildelingen på Gardehusarkasernen 
i Næstved, og dengang var i pigegarden ved 
Birgits Dans. Der blev i år tildelt én Freds-
prismedalje til en Gaza-veteran, og for med-
lemskab af foreningen blev der uddelt tre 40 
årstegn, to 25 årstegn, to 20 årstegn og to 10 
årstegn. Til sidst kom overraskelsen for to 
medlemmer, som blev kaldt frem og modtog 

Danmarks Veteraners Fortjensttegn. Ib Snoer 
modtog Sølv og Per Kornerup Bronze for de-
res store indsats i foreningen.

Herefter blev fanerne ført væk og parade-
styrken aftrådt til kaffe og kage i forenin-
gens lokaler. Under kaffen underholdt OL P. C.  
Høegh-Guldberg med nogle af sine oplevelser 
fra hans mange udsendelser under De For-
enede Nationer, hvorefter der var almindelig 
hygge og megen snak om tiden i international 
tjeneste – og historierne bliver ikke dårligere 
med tiden. Tak til alle, som var mødt frem.

Vi har været til Adventskoncert den 1. decem-
ber, Julegudstjeneste den 4. december og Ju-
lefrokost og bankospil den 14. december.

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Vi håber, at alle kommer/er kommet godt 
ind i det nye år og glæder sig til at deltage 
i nogle af vore planlagte arrangementer, som 
kan følges på hjemmesiden under aktiviteter. 
Der vil også komme meddelelse om dem her i 
bladet. Vi holder dog stadig åbent i lokalerne 
den 1. onsdag i hver måned, såfremt det ikke 
falder sammen med andre arrangementer. 
Det vil stadig være en god ide, at tilmelde sig 
Nyhedsbrevet, for dem, der ikke allerede mod-

tager det. Her vil også komme meddelelse om 
arrangementer. 

Den 28. februar indkaldes til ordinær general-
forsamling kl. 18.00 på Marvede gl. Skole
med følgende dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Prøvelse af deltagernes stemmeret
4. Godkendelse af dagsorden
5. Bestyrelsens beretning fremlægges af for-

manden
6. Foreningens regnskab fremlægges af kas-

sereren
7. Indkomne forslag
8. Valg jf. §6, stk. 1 og stk. 2.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være indgivet skriftligt til 
foreningens formand senest otte (8) dage før 
generalforsamlingen.
På valg er: 
Kasserer: Jan Koziol (vælges særskilt for 2 år)
Bestyrelsen: (vælges for 2 år)
Egon Mortensen, Jan Dokkedal og Willy E. Lau-
gesen (Lauge)
Suppleant: (vælges for 2 år), Erling Pedersen   
Uden for bestyrelsen:
2 Bilagskontrollanter (for 1 år): Henry Petersen 
/Rene Adolf      
Supp. Bilagskontrollant: (for 1 år): Anker Sewohl     
1  Fanevagt (for 2 år): Thomas Furustubbe

Efter generalforsamlingen er der spisning for 
tilmeldte til en pris af 130 kr. Det er muligt at 
vælge mellem gule ærter eller gammeldags 
oksesteg. Tilmelding kan ske på hjemmesiden 
eller til kassereren på kasserer@fns-naestved.
dk eller på 22 91 49 49.

Formanden

FN-dagen. Næstved. FN-dagen. Næstved. FN-dagen. Næstved.

De Blå Baretters March. Næstved. De Blå Baretters March. Næstved.
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Stiftet 12/10 1981

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

Sydvestjylland

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der indkaldes hermed til ordinær generalfor-
samling på Veterancaféen, Frivillighuset Vind-
rosen, Exnersgade 4 i Esbjerg den 18. februar 
2020 kl. 18.00 med følgende dagsorden: 
1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Regnskab, 
4.  Indkomne forslag
5.  Valg af formand
6.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7.  Valg af 2 revisorer
8.  Valg af repræsentanter
9.  Eventuelt.
Forslag skal være Finn (finnfalck@hotmail.
com) i hænde senest 1. februar 2020.

Ved generalforsamlingen vil foreningen være 
vært med lidt til maven, så derfor er tilmel-
ding nødvendig til Finn på 40 34 40 37/finn-
falck@hotmail.com eller til Brian på 41 94 62 
83/brian.ethelberg@bbsyd.dk senest 1. febru-
ar.  Vi glæder os til at se jer.

Mød gerne op til ét af disse steder, når det er 
muligt:
1. Veterancaféen har åbent hver onsdag fra kl. 
16-21. Kig forbi til en kop kaffe og en snak.
Der er også fællesspisning en gang i mellem. 
Se mere på facebook, veterancafe, Esbjerg. 
2. Grotten ved Veteraners Levevilkår, Claus 
Kring, har åbent lørdag i lige uger i tiden 
12.00-16.00. Adressen er Møllevangen 27, 6840. 
Kig forbi til en vand, pølse og snak. Følg status 
på facebook.com, Veteranerslevevilkår.

TIL KALENDEREN
I uge 13 er der bowlingaften. Der kommer en 
nærmere dato i næste blad. 

Følg os på facebook.com, Danmarksveteraner 
sydvestjylland. Her bliver der reklameret for 

aktiviteter, der kommer med kort varsel. Og 
andet, der kan have interesse.

Skulle du ligge inde med en idé til en aktivitet 
eller selv vil arrangere noget, så kom endelig 
med idéen. Skriv til Finn om det på finnfalck@
hotmail.com

Velkommen til 2020.

Finn Falck

Stiftet 5/3 1969

Formand: Sten Boye Poulsen
Oehlenschlægersgade 35 | 6400  Sønderborg
Tlf. 40 86 08 47
formand@dbb-soenderjylland.dk

Sønderjylland

SIDEN SIDST
FN-dagen den 24. oktober blev afholdt med 
blomsterlægning ved stenen ved Rådhuset 
i Sønderborg. Der var god tilslutning til ar-
rangementet, og den efterfølgende brunch 
på Brøggeriet gav et par hyggelige timer med 
god snak. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdagsmøde den 16. januar kl. 19.00 i Frivil-
lighedens Hus.

Bowling genoptages igen i janaur og som altid 
sidste mandag i måneden. Tilmelding til Kaj.

Der indkaldes hermed til generalforsamling 
torsdag den 20. februar kl. 19.00 i Frivillighe-
dens Hus, Perlegade 50 i Sønderborg. Dagsor-
den iflg. vedtægterne. 

For de, der ønsker det, starter vi med spisning 
kl. 18.00, og tilmelding til Kaj er nødvendig  
senest den 12. februar på sekretaer@dbb-so-
enderjylland.dk eller på tlf. 21 29 58 59.

Jeg håber, alle er kommet godt over julen og 
ind i det nye år.

Sten Boye Poulsen, formand

Stiftet 12/9 1969

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

Trekantområdet

SIDEN SIDST 
Den 3. december holdt foreningen den årlige 
julefrokost i officersmessen. I år leverede BIL-
KA, men takket være Birthe og Orla, som lagde 

FN-dag. Sønderjylland. FN-dag. Sønderjylland.

FN-dag. Sønderjylland. FN-dag. Sønderjylland.
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sidste hånd på, blev den ikke blot god, men 
fremragende. Det blev en særdeles hyggelig 
aften, hvor alle hyggede sig meget. En stor tak 
skal lyde til foreningens trofaste ”messefolk” 
– ikke blot for juleafslutningen, men også for 
deres store arbejdsindsats ifm. arrangement- 
er i hele 2019. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 14. januar: Medlemsmøde i Officersmes-
sen på Ryes Kaserne med spisning kl. 18.30. 
Pris 25 kr. for tre håndmadder. Tilmelding til 
Orla på 2660 7050, alternativt på orla.birthe@
gmail.com senest 13. januar. 

18. februar: Generalforsamling kl. 18.30 (19.00) 
på Ryes Kaserne, hvor aftenen traditionen tro 
begynder med gule ærter – foreningen gi´r 
– efterfulgt af generalforsamlingen, der har 
følgende dagsorden: 
1.  Valg af dirigent 
2.  Formandens beretning 
3.  Regnskabsaflæggelse ved kasserer Orla 

Christensen
4.  Indkomne forslag  
5.  Valg:   
 a. Tre (3) bestyrelsesmedlemmer. 

(Orla Christensen, Knud Voetmann og 
Jørn Jensen er på valg – alle modtager 
genvalg)

 b. To (2) suppleanter (Jens Erik Frost 
er på valg – modtager genvalg). Herud-
over skal der vælges yderligere én.

 c. Revisor/bilagskontrollant (Thorkild 
Thomsen og Gert Mortensen er på valg 
– bestyrelsen opfordrer til, at begge 
genvælges)

 d. Revisorsuppleant/bilagskontrollant 
(Benny Lauridsen er på valg – bestyrel-
sen opfordrer til genvalg)

 e. Eventuelt.

Tilmelding til maden til Orla på 26 60 70 50 
– alternativt orla.birthe@gmail.com senest 
mandag den 1. februar.

TIL KALENDEREN 2020
10. marts: Medlemsmøde.
14. april: Bowling i Vejle.

23. april: Christiansfeld (Slaget ved Kolding). 
4. maj: Fredericia (Danmarks befrielse). 
5. maj: Skamlingsbanken.
29. maj: Peacekeepers Day. 
19.- 21. juni: Sommerstævne i Fredericia/Vejle.
10. juli: Genforeningsgudstjeneste i 
             Christiansfeld.
5. september: Flagdag i Trekantområdet.
24. oktober: FN-dag i Vejle/Fredericia. 
10. november: Bowling i Vejle.
8. december: Juleafslutning i Fredericia.

Pfv. Lars

Stiftet 8/11 1987

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

Thy, Mors & Salling

SIDEN SIDST
Vi har nu fået overdraget vores nye lokaler 
på Frøslev Skole på Mors, hvor mange andre 
foreninger også holder til, og vores nærmeste 
nabo blive Veterancafé Mors. Vi er i skrivende 
stund i gang med at flytte vores møbler. Der er 
rigtig mange muligheder, da der er skolekøk-
ken, gymnastiksal, gårdhave, stort foredrags-
rum og handicap-adgang. Vi glæder os til at 
komme på plads.

Til generalforsamlingen kommer vi til at 
mangle nye folk til bestyrelsen og resource-
personer, bl.a. webmaster, så har du lyst til at 
arbejde aktivt for veteraner i Thy-Mors-Sal-
ling, så kontakt gerne én af os fra bestyrelsen.

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

Den 18. januar kl. 17.30 afholdes Nytårskur i 
Konstabelmessen på Dragonkasernen i Hol-

stebro. Der er lagt op til en festlig aften med 
uddeling af årstegn, pakkeleg (medbring ven-
ligst en lille pakke) og Rumænsk lotteri. Gæ-
sterne må meget gerne medbringe en sang 
eller et andet kulturelt indslag, så vi kan få 
en hyggelig aften. Konkurrence: Hvem er mest 
festligt/opfindsomt påklædt? 
Påklædning: Uformelt Nytårs-look.
Menu: Laksemad/asparges, helstegt pattegris 
med kartofler, salat, brød, pandekager/is, 
kaffe & kage. Pris: 175 kr. for medlemmer og 
ledsager. Ikke medlemmer 250 kr. Drikkevarer 
til rimelige priser. Tilmelding til Klaus på 6106 
9617/kwarming@youmail.dk eller til Michael på 
6137 5490/Greenfarm.in.afghanistan@gmail.
com senest den 7. januar.

Fredag den 28. februar kl. 18.00 holdes ge-
neralforsamling for Danmarks Veteraner, Thy-
Mors-Salling på Elsøvej 240 i Nykøbing. Først 
spiser vi, så holder vi møde, og derefter er der 
kaffe. Menu: Smørrebrød, øl vand og snaps. 
Maden er gratis, drikkevarer er for egen reg-
ning. Tilmelding senest torsdag den 14. febru-
ar til Maria på 51342436/Mariathomsenmors@
gmail.com eller på Facebook. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. indkomne forslag
5. Debat om foreningen nu og fremover
6. Valg.
 På valg til bestyrelsen i år er Christian 
 Andersen og Jørgen Stål Eriksen, 
1. suppleant Poul V Larsen
2. suppleant Mads Tonsgaard
 Vi skal have valgt en faneansvarlig for 1. 

gang samt en webmaster
7. Valg til Repræsentantskabsmøde 
8. Indlæg fra veterancaféerne
9. Eventuelt.

Vel mødt derude.

Hilsen Maria Agerholm Thomsen, formand
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Stiftet 15/12 1969

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

Viborg & Omegn

SIDEN SIDST
Vi håber, I alle er kommet godt ind i 2020.

MAILADRESSER 
Vi vil meget gerne kunne sende jer en mail 
med information om arrangementer. Så send 
lige jeres mailadresse til vores webmaster 
jensaj@live.com, hvis vi ikke har den i forve-
jen, eller I har fået ny. Vores hjemmeside vil 
altid være opdateret med sidste nyt om ar-
rangementer.

SIDEN SIDST
Den 17. september deltog 16 personer fra Vi-
borg og Omegn i et besøg på Gedhusmuseet 
i Karup. Kustoden var en pensioneret flyvele-
der, som kunne fortælle om de udstillede ef-
fekter fra den tid, tyskerne var på Fliegerhorst 
Grove, og på tiden efter som Flyvestation Ka-
rup. De to store flygtningelejre, som blev op-
rettet efter krigen, er også omtalt i museet. 
Der er også en bunker, som er indrettet, som 
de tyske soldater brugte den. En god aften, 
som sluttede på KFUM Soldaterhjem med 
kaffe og franskbrød med pålæg.

Den 24. oktober blev markeret i Danske Sol-
daters Mindelund ved Rindsholm Kro. Vi lagde 
blomster ved vores mindesten. Derefter gik 
vi ind på kroen, hvor vi spiste, inden der blev 
uddelt Fredsprismedaljer. Der var mødt 7, der 
skulle modtage medaljer, både fra Midtjylland, 
Nordvest og Viborg og Omegn. Snakken gik 
livligt ved bordene. Ofte mødes mange vete-
raner kun denne ene gang om året, så der skal 
udveksles mange minder.

Vi havde den 3. december vores årlige juleaf-
slutning med 42 fremmødte. Vi startede med 
smørrebrød, inden vi gik i gang med at spille 
banko, og i pausen mellem spillene fik vi kaffe, 

og der var amerikansk lotteri. Hertil havde vi 
modtaget 52 sponsorgaver, så der var rift om 
lodderne. Det var heldigvis ikke let at få stop-
pet snakken, så vindernumrene kunne blive 
råbt op. Alt i alt en rigtig hyggelig aften.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Mandage i lige uger kl. 18.00 - 21.00 er der 
veterancafé i Paradiset på den gamle kaserne 
i Viborg, hvor to værter sørger for, at der er 
kaffe og te på kanden samt brød. Der er kom-
met en del spil i lokalet, og man er også meget 
velkommen til bare at komme og få en snak.

Mandag den 6. januar kl. 19.00 holdes Nytårs-
gudstjeneste. Læs mere på hjemmesiden.

Tirsdag den 14. januar er der bowling kl. 18.00 
med spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 
2 i Viborg. Da vi endnu ikke kender køkkenets 
beskaffenhed i bowlingcentret, vil der komme 
nærmer information via mail fra Anders, når 
tiden nærmer sig. Mød op i god tid, da der skal 
udleveres sko, betales for bowlingen og væl-
ges den rigtige kugle, og holdene skal sættes, 
inden vi er klar til at indtage banerne. Husk 
også at købe lidt til at læske ganen med un-
der spillet. Det er ikke en betingelse, at man 
bowler, for at være med disse aftner. Der er 

egenbetaling for arrangementet og tilmelding 
til Anders Nielsen på 6177  4074 eller til Inger-
lise Klaris på 2149  0055 senest den 4. januar.

Tirsdag den 18. februar kl. 18.00 afholdes den 
årlige generalforsamling på Historiske Rinds-
holm Kro ved Viborg med dagsorden i henhold 
til foreningens love og vedtægter. Vi starter 
med en rullepølse- og en ostemad. Der er 
egenbetaling, og prisen er 70 kr. pr. pers. Drik-
kevarer er for egen regning.
   
Dagsorden:
- Velkomst
- Tegnoverrækkelser
1 .  Valg af dirigent og stemmetæller
1a.  Godkendelse af fuldmagter
2.  Formandens beretning
3.  Kassererens beretning 
4.  Indkomne forslag, som skal være forman-

den eller bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før mødet

5.  Valg, jfr. §5.
 På valg som formand: Ingerlise Klaris
 På valg til bestyrelsen: Erik Klausen og An-

ders Møller Nielsen 
 Valg af suppleanter: Jan Egon Kristensen 

og Niels Anton Nielsen
 Valg af revisorer: Jens Ole Berthelsen og 

Ove Kokholm

FN-dagen i Mindelunden. Viborg & Omegn. FN-dagen, Rindsholm Kro. Viborg & Omegn.

50-års-jubilæumsmedaljer. Viborg & Omegn. Velkommen til jubilæet. Viborg & Omegn.
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 Valg af fanebærere: Ejgild Tapdrup An-
dersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole         
Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, 
Jan Egon Kristensen, Niels Jørgen Berthel-
sen og Jens Hougaard                           

6.  Valg af repræsentanter til Repræsentant-
skabsmødet den 24.- 25. april i Karup

7.  Eventuelt.

Generalforsamlingen er med ledsagere. Tilmel-
ding til Erik Klausen på 8662 5828/erk@webs-
peed.dk eller til Ingerlise Klaris på 2149 0055/
klaris@webspeed.dk senest den 10. februar.

Tirsdag den 10. marts er der kammeratskabs-
aften kl. 19.00 med besøg i Prinsens Livregi-
ments Mindelokaler. Vi har allieret os med en 
guide, som viser os rundt og fortæller lidt, in-
den vi slutter med kaffe og kage. Af hensyn til 
indkøb er tilmelding nødvendig til Erik Klau-
sen på 86625828/erk@webspeed.dk

Lørdag den 4. april kl. 11.00 fejres NATO-dagen i 
Danske soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro. 

Tirsdag den 14. april: Bowling kl. 18.00.

Mandag den 4. maj: Mindehøjtidelighed ved 
mindestenen for Danmarks befrielse ved Vi-
borg Domkirke.

Tirsdag den 5. maj: Kammeratskabsaften kl. 
19.00 med virksomhedsbesøg. 

Fredag den 29. maj: Peacekeepers Day i Hol-
stebro.

Lørdag den 6. juni: Udflugt. 

Mandag den 15. juni: Valdemarsdag.

50 ÅRS JUBILÆUM
Søndag den 15. december var vi samlet 54 per-
soner for at markere vores 50 års jubilæum 
ved en reception i cafeteriet ved håndboldhal-
len i Viborg. Efter velkomsten var der en kort 
tale fra Ingerlise, som også uddelte 50 års 
medlemsmedaljer til fire medlemmer. To havde 
modtaget medaljen ved tidligere lejligheder, 
men kom alligevel med på dagens fællesfoto. 

Herefter var der mulighed for at forsyne sig 
fra den overdådige Tapas-buffet, hvor eneste 
krav var, at det ikke måtte have noget med jul 
at gøre. Prinsens Musikkorps havde sendt en 
kvintet, som underholdt os med den skønneste 
julemusik i 2 x 25 minutter. Det kunne vi nyde, 
medens vi spiste, og vi fik snakket meget.  
Der var mange minder, som skulle vendes.

Eigil D. Andersen holdt tale og kunne fortælle 
nogle anekdoter fra foreningens start. Det 
kaldte smil og latter frem. Erik Klausen havde 
sørget for, at der var fremstillet de flotteste 
servietter med vores logo samt stiftelses- og 
jubilæumsdatoen. Servietterne blev rost me-
get og af mange taget med hjem som minde 
om en rigtig god eftermiddag.

På bestyrelsens vegne.

Ingerlise

Stiftet 21/11 1972

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

Østjyderne

SIDEN SIDST
I samarbejde med veterancaféen havde vi ar-
rangeret en bustur til den store kanonstilling 
i Hanstholm. Det blev en herlig tur, hvor vi nød 
det fine vejr og en spændende udstilling. Vi 
fik en rigtig god guide, der fortalte os alt om 
denne store kanonstilling, som indgik i Hitlers 
Atlantvold. I Hanstholm blev der opstillet nogle 
kæmpestore kanoner, som sammen med en 
tilsvarende stilling i Norge kunne dække Ska-
gerak. På hjemvejen gjorde vi holdt ved cafe-

teriakroen i Hampen, hvor vi fik flæskesteg og 
hjemmelavet islagkage. 

Horsens Kommune inviterede alle byens for-
eninger til udstillingsdag på Casa Arena. Sam-
men med caféen havde vi en stand, hvor vi 
viste og fortalte lidt om, hvad vi laver i vores 
foreninger. Det blev en god og velbesøgt dag, 
og vi fik vist os lidt frem for byens befolkning.
 
FN-dagens foredrag blev aflyst pga. for få 
tilmeldinger, men julebanko den 6. december 
var velbesøgt. Vi havde nogle gode spil, og der 
blev uddelt chokolade, ænder og snaps i pas-
sende mængder, afsluttende med Amerikansk 
lotteri. I pausen serveredes gløgg og æbleski-
ver. En god aften, hvor vi fik ønsket hinanden 
god jul og godt nytår.  

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Søndag den 5. januar holder vi den traditio-
nelle nytårsparole, hvor vi mødes i Marinefor-
eningens lokaler klokken 10.00. Vi hejser fla-
get og ønsker hinanden godt nytår. Så bliver 
der serveret hjemmebagte boller med pålæg 
og kaffe til. Husk tilmelding en uge før til Ras-
mus på 26 80 39 19, til Viggo på 26 12 46 96 
eller til Erik på 51 94 88 34.

Lørdag den 1. februar mødes vi på Krudthus-
vej klokken 14.00 til kammeratskabsskydning. 
Det bliver nogenlunde, som det plejer med 
standardskydning og nogle festskydninger til 
sædvanlige priser. Senere er der udlevering af 
præmier til de dygtige skytter på Marinestuen. 
Dagen afsluttes med lidt mad, så tilmelding er 
nødvendig senest en uge før. 

Eigil Dalgaard Andersen. Viborg & Omegn. Fødselsdags-besøg hos Erling Kue Andersen. 
Østjyderne.
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Tirsdag den 18. februar kl. 19.00 holdes for-
eningens årlige generalforsamling med dags-
orden, jf. vedtægterne. På valg i år er Hans O., 
Erik V. og Viggo Brohus samt suppleanterne 
Kjeld og Frits og revisor John.
 
Husk at møde talstærkt op denne aften. Det 
er her, man har muligheden for at give sit 
besyv med til foreningen virke. Gode input 
og kommentarer kan fremføres. I år er der 10-
års tegn til Viggo Brohus, Lars Chr. Storm og 
Jesper Bjarne Dideriksen. 20-års tegn til Kaj 
O. Nielsen, 25-års medalje til Niels Haglund og 
40-års medalje til Peter Skov Larsen. Vi håber, 
I alle møder op, så I kan få jeres velfortjente 
udmærkelser overrakt under højtidelige om-
stændigheder. Vi slutter med smørrebrød, så 
tilmelding er nødvendig en uge før.  

VÆRD AT VIDE
Veterancaféens adresse er nu Hattingvej 12 
i Horsens. Samme sædvanlige åbningstider 
som før, hver torsdag fra 13.00 til 16.00 og 
den 2. torsdag i måneden fra klokken 18.00 til 
21.00 og her vil der blive serveret lidt lunt. Ve-
terancaféen afholder officiel indvielse lørdag 
den 25. januar kl. 13.00.

Hold øje med indkommende mails og med 
hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne.  
Erik V. 

Stiftet 22/9 1990

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

FN-Museet i Frøslevlejren

ET GODT MUSEUMS ÅR
Vi nåede næsten de 17.000 gæster og havde 
en super god omsætning, der giver et fast 
fundament også for næste år, medens vi kan 
blive bedre på antallet af støttemedlemmer. 
Sidstnævnte skulle dog blive bedre nu, hvor 
vi har fået en fast og dygtig kartoteksfører i 
Frede Mørch Pedersen, Sønderborg.

NY WEBSHOP
Veteranshoppen.dk, er kommet godt fra land 
– den virker overskuelig og rimelig nem at be-
stille på, men dem, der fortsat ikke er helt for-
trolige med den, kan selvfølgelig fortsat bare 
ringe og bestille deres varer på 40 35 13 33.

NYE VARER 
Vi har lige lanceret en solid stofpose med FN’s 
nye 75-års logo på. Den koster 30 kr. Dette 
logo vil også komme til at præge vores nye 
poloshirts i det kommende år. Der bliver en 
new marine med lyst logo og en sandfarvet 
med blåt logo – udkommer straks i det nye 
år. Så er der kommet små baret-pins i flere 
farver: FN-blå, sorte, røde, grønne, flyverblå, 
signalblå og marineblå (meget mørke). Det 
nyeste skud på stammen er en regn-poncho 
i lyseblå med stort museumslogo i hvidt – 
derfor ved vi ikke, om vi skal ønske os en våd 
sommer eller en normal sommer.

MØD OS PÅ LANDETS MARKEDER
Som noget nyt laver vi en turné på landets 
største markeder for på den måde at komme 
hele landet rundt. Det er lige så meget for 
oplysningens skyld som det egentlige salg. 
Det bliver sammen med Danmarks Veteraner, 
Veteranstøtten og Familienetværket. Lokalfor-
eningerne i de berørte områder vil modtage 
en invitation til at deltage.

NYE STØTTEMEDLEMMER
Det er altid udfordrende at skaffe nye støtte-

medlemmer – det er dyrt, og hvad hjælper det? 
Vores næsten 600 støtter bærer halvdelen af 
vores driftsøkonomi på museet. FN Museet for-
tæller vores historie og vores indsats for Dan-
mark – og det ganske gratis. Den opgave er nok 
de 200 kr. om året værd. Få din historie fortalt 
for eftertidens besøgende – støt FN Museet.

Derfor opfordrer jeg alle til at iværksætte en 
kampagne – skaf bare ét nyt medlem hver, og 
hvis så Danmarks Veteraners lokalforeninger 
skaffer bare tre hver, så er vi ved fælles hjælp 
kommet et stort stykke videre.

LIDT DATOER
Vi holder næste bestyrelsesmøde den 13. ja-
nuar, hvor I er velkomne til at komme med in-
put. Og så kan I godt sætte kryds i kalenderen 
den 28. marts til generalforsamlingen.

Besøg vores hjemmeside og vores webshop 
på www.fnmuseet.dk 

Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 11/6 2008

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

Værnspræsterne  

SIDEN SIDST
Julefrokosten blev afholdt med pæn delta-
gelse (1/3 af lokalforeningens medlemmer) 
og god stemning mandag den 9. december på 
Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Det årlige værnspræstetræf holdes antagelig 
den 22. – 23. april i København. Nærmere op-
lysninger i næste nummer af Baretten og også 
direkte til medlemmerne.

Med tak for samvær og indsats i det forløbne 
år og håbet om, at alle får/har haft en god jul 
og et godt nytår.

De bedste hilsner
Vilhelm Værge, formand 

Deltagere i julebanko. Østjyderne.
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Danmarks Veteraner 
Lokalafdeling Færøerne Føroyskír Veteranar
Formand: Ottar i Funningsstovu
Marknarlið 13, FO100 Tórshavn | Tlf.  00298 210008
faeroeerne@danmarksveteraner.dk  

Glædelig jul og godt nytår.
Gleðilig Jól og eydnurikt nyggjar.

Ottar i Funningsstovu, formand

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

Danmarks Veteraners  
Motorcykel Klub

Læs om vores MC-træf i august på side 16.
Glædelig jul og godt nytår.

Bjarne Berner, formand

Optaget i Danmarks Veteraner 21/4 2018

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

Kvindelige Veteraner

SIDEN SIDST 
har Kvindelige Veteraner for første gang gen-
nemført et arrangement i Jylland. I starten af 
november sov vi i et af Veteranhjem Midtjyl-
lands shelters. Det var en dejlig weekend med 
bålhygge og samvær. Vi må konkludere, at det 
var et "på glædeligt gensyn". 

I oktober var vi i Bonbonland. Seks veteran-
familier, i alt 26 store og små personer, kunne 
nyde det gode selskab og de sjove forlystelser. 

Her i december har vi julekalender på vores 
facebook-side, hvor vi er på: "Hvordan ser 
en kvindelig veteran ud"?-mission. Det er 
nemlig således, at vi i løbet af de første år, vi 
har eksisteret, ofte er blevet mødt med: "Ja-
men, hvordan ser sådan en kvindelig veteran 
ud? Det kan jeg slet ikke se for mig" – og at 

samtlige kvindelige veteraner til veteran- 
arrangementer har oplevet at blive spurgt 
om, hvem de er pårørende til. Vi har derfor 
fået medlemmer til at sende billeder ind af 
dem selv fra deres mission. Dem kan I hilse på 
på vores facebook-side. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi holder nytårskur, så sæt allerede nu kryds 
i kalenderen den 25. januar. Invitationen vil 
komme ud inden længe.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til dig og dine 
kære fra Kvindelige Veteraner. 

Sara la Cour Nielsen

Optaget i Danmarks Veteraner 27/4 2019

Formand: Kaj Knudsen
Hovborgvej 101 | 7200 Grindsted  | Tlf. 51 27 37 46
lupus@os.dk

Danmarks Veteraners Jagtforening

Læs om vores begivenhedsrige jagt i oktober 
måned på side 12-13.

Glædelig jul og godt nytår.
Kaj Knudsen, formand

Bliv vinterklar

Bestil dine varer på 
www.veteranshoppen.dk eller ring 40 35 13 33

FN-Museet 
Souvenir & varesalg

Alle ønskes en glædelig Jul 
samt et godt Nytår

Find os fremover på www.veteranshoppen.dk

NYHED

FN-Mulepose

Glædelig jul og godt nytår
Denne udgave af Baretten foreligger først i 
papirudgave i januar 2020, så det er tid til 
at ønske glædelig jul og godt nytår til de, 
der ikke læser den elektroniske udgave af 
Baretten, der er klar den 18. december.

Så hermed glædelig jul og godt nytår fra 
redaktionen til læsere og samarbejdspart-
nere med ønsket om et fortsat godt sam-
arbejde til gavn for veteransagen. 
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FORNAVN(E)

MISSIONS-NAVN OG HOLDNUMMER

BEMÆRKNINGER (SOLDATERNUMMER, KALDE-/ØGENAVNE M.V.):

ADRESSE

TELEFONNUMMER

CPR-NR.                       -

JEG ØNSKER MEDLEMSKAB AF LOKALFORENING:

DATO/UNDERSKRIFT

NUMMER VETERANKORT:

E-MAIL

POST NR. OG BY

WWW.DANMARKSVETERANER.DK

Kartoteksfører Mads Tonsgaard
Faarupparken 1
7900 Nykøbing Mors
Telefon: 3111 1789
E-mail: kartotek@danmarksveteraner.dk

INDMELDELSE
Du finder også denne blanket på vores hjemmeside. 
Den kan du også indsende elektronisk på kartotek@danmarksveteraner.dk

MISSIONER

MEDLEMSKAB:

Plads til 
endnu flere

KUN 380,-om året

Danmarks eneste veteranorganisation

Meld  
dig ind 

nu!

EFTERNAVN

JEG ER BLEVET TILDELT FØLGENDE MEDALJER, UDOVER MISSIONSMEDALJER (SÆT AFMÆRKNING I FELTER HERUNDER):

Forsvarets medalje for International tjeneste 1948 - 2009

Fuldgyldigt medlemskab

Jeg ønsker at modtage
medlemsblad i papirudgave:

Danmarks Veteraner må behandle mine persondata, så længe jeg er medlem  
af foreningen. Persondatapolitik kan læses på Danmarks Veteraners hjemmeside.

Støttemedlemskab

Ja Nej

Fredsprismedaljen

FØRSTE  KALENDERÅR 
GRATIS

DANMARKS VETERANER
Ændringer vedr. abonnement:
Kontakt Mads Tonsgaard
Mobil: 31 11 17 89
kartotek@danmarksveteraner.dk

PRODUKTIONSPLAN 
FOR BARETTEN 2020

NR. DEADLINE HJEMMESIDEN OMDELING 
1 06.02.20 17.02.20 uge  10
2 15.04.20 27.04.20 uge  21
3-4 10.06.20 22.06.20 uge  27 
5 17.09.20 25.09.20 uge  43    
6 18.11.20 27.11.20 uge  51    
    


