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Veteranstøtten
VETERANER STØTTER VETERANER
Bag mottoet gemmer sig den kendte viden,
at de veteraner, som har prøvet det samme
som sårede veteraner, også har deres tillid og
bedre kan forstå dem, der har det svært.
Derfor er disse personer, som har de nødvendige kompetencer, menneskelige ressourcer
og overskud, også de bedste til at hjælpe dem,
som har særligt behov for støtte.
Det er den filosofi, der ligger bag Veteranstøttens arbejde for at de få, som har det hårdt,
skal få det bedre. Vi er bevidste om, at vi ikke
er behandlere, men det første og sikre ståsted, hvorfra veteranerne kan komme videre
mod en mere normal hverdag.
VETERANER – EN SAMFUNDSVÆRDI
Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at kun
ca. 10 % af alle udsendte får problemer, når
de kommer hjem. Mere end 90 % kommer
uskadte og styrkede hjem med positive livserfaringer i bagagen – og de udgør en stor
samfundsværdi for Danmark.
De sidder nemlig ofte – efter 15-20 år – i besluttende og ledende stillinger i dansk erhvervsog samfundsstruktur. Også udfordrede veteraner kan på særlige vilkår gøre stor nytte i
erhvervslivet og i samfundet ved at trække på
deres erfaringer – lad os huske det, og lad os
anerkende dem for det.

AF FORMAND
NIELS HARTVIG ANDERSEN

ter for fremdrift. Dertil kommer andre friluftsaktiviteter og nye familieaktiviteter.
Men vi må ikke glemme de mest udfordrede,
hvor social vejledning og bisidderroller er den
bedste hjælp for at få en acceptabel hverdag
igen. Denne lille gruppe har Veteranstøtten et
særligt øje til, når vi oplever det almindelige
samfunds og Forsvarets utilstrækkelighed.
Derfor er der fortsat brug for Veteranstøtten.
ET GODT VETERANÅR
I 2019 slog veteransagen yderligere igennem ude i kommunerne. Ca. halvdelen af
alle kommuner har nu en veteranpolitik og
har underskrevet en samarbejdsaftale med
Veterancenteret i Ringsted, der er ansat ca.
45 veterankoordinatorer og etableret ca. 45
veterancaféer fordelt over hele landet. 97 af
landets 98 kommuner medvirkede til anerkendelse på Flagdagen, en dag, der også i 2019
blev markeret på Færøerne og i Grønland.
I november indkaldte Forsvarsminister, Trine
Bramsen (S), til en Inspirationsdag, hvor Veteranstøtten var stærkt repræsenteret blandt
de 250 deltagere, der gav deres bud på, hvilke
aktiviteter, der virker i dag, hvad der skal
styrkes og ikke mindst hvilke nye tiltag, der
skal etableres for at få et bedre, sammenhængende veterantilbud.

veteranfamilier til bl.a. Lalandia og mange
andre af vores aktiviteter er selvfølgelig for
både veteraner og pårørende, og som hovedregel er vores tilbud gratis at deltage i.
Som nye tiltag gennemførte Veteranstøtten i
2019 en gensynstur til Kosovo og fire éndags
familieudflugter med ca. 1.000 glade deltagere.
I sagens natur er der særlige tilbud, som er
sammensat af friske og berørte veteraner,
hvor de meget sårbare veteraner er i fokus.
Det er her, ”Veteraner støtter Veteraner” rigtig slår igennem. Tak til alle Veteranstøttens
frivillige aktive for et stort engagement i 2019.
Vi ønsker os dog gerne flere aktive i 2020.
FREMTIDEN
Vi håber fremover på endnu mere anerkendelse af veteraner og pårørende, at alle landets
kommuner fortsat festligholder Flagdagen,
gerne i samarbejde med Danmarks Veteraners
23 lokalforeninger og andre veteranaktører,
og at denne velfortjente anerkendelse også
kommer til udtryk resten af året.
For at give yngre veteraner og de pårørende
muligheder for at deltage i arrangementerne
bør det overvejes at gennemføre aktiviteter
også om aftenen. Her kan familierne få en friaften, hvor de kan mødes og blive hyldet.

VETERANSTØTTEN
- ET GODT UDGANGSPUNKT
Denne særudgave er en opsamling af nogle
af de aktiviteter, som Veteranstøtten har gennemført i løbet af 2019.

VETERANSTØTTENS TILBUD
Når vi bruger ordet veteran, siger vi samtidig
pårørende. Ingen veteran uden pårørende, og
derfor gælder de fleste af vores tilbud både
veteraner og pårørende. Vi har med glæde set
oprettelsen af foreløbig tre nye pårørendegrupper – og der skal nok komme flere.

Vi håber på oprettelse af endnu flere veterancaféer og pårørendegrupper samt ansættelse
af endnu flere veterankoordinatorer, gerne i
samarbejde med Danmarks Veteraner.

Over for de udfordrede veteraner har vi haft
fokus på fysisk krævende aktiviteter – det er
nemlig dér, man kan hente de bedste resulta-

Vores døgntelefon 80 60 80 30, vores tilbud
om ophold i Camp Frøslev, vores gensynsture,
vores familiegruppeture, éndagsudflugter for

Så nu må vi alle godt sige det højt.
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Erhvervslivet og Forsvaret har fået øje på, at
veteranerne udgør en værdi for samfundet.

Meget højt.

VETERANSTØTTEN.DK

En stor tak
Her ved årsskiftet vil Veteranstøtten benytte lejligheden til at takke
vore mange samarbejdspartnere.
En særlig tak til Forsvaret, herunder Veterancentret, samt til vores to
hovedsponsorer, KrogagerFonden og Inid Ingemanns Fond, der ved deres donationer har muliggjort mange af vores gode aktiviteter.
Også en stor tak til de mange mennesker, der har valgt at støtte Veteranstøttens arbejde med små og store donationer, gaver mv. Det er
disse mange beløb, der i løbet af 2019 bl.a. har gjort det muligt at sætte
gang i flere nye tiltag til gavn for veteraner og deres pårørende.
Og tak til de mange aktive i Veteranstøtten – de varme hænder – som
hver dag året rundt gør en meget stor indsats for at få de mange aktiviteter planlagt, gennemført og evalueret. Ikke mindst det store arbejde med at få dokumenteret aktiviteterne og aflagt regnskab kræver
meget tid, men det er desværre nødvendigt i disse dage. Og kravet om
rettidig dokumentation bliver ikke mindre i fremtiden.

VETERANSTØTTEN
Veteraner støtter Veteraner

FARVEL OG GODDAG
Tak til Jan Flemming Hansen, formand for Aktivitetsudvalget, der efter
mange gode år valgte at gå nye veje. Tak for din store indsats, som har
sat mange fine og varige aftryk på Veteranstøttens arbejde. Tak for
en god og effektiv overdragelse til din afløser. Respekt. Du ønskes al
muligt held og lykke i fremtiden.
Vi måtte også sige farvel til vores regnskabsfører, Ib Guldberg Nielsen,
der måtte forlade os p.g.a. udsendelse til international tjeneste. Tak
for din store indsats med regnskabet, hvor du i et godt samarbejde
med vores kasserer Ole Stokholm og revisor Margit Nielsen har holdt
styr på vores budget og forbrug. Du ønskes held og lykke på din tur til
udlandet.
Vi kan i 2020 byde velkommen til Jens J. Martinussen som ny regnskabsfører, til Jens Svane som ny formand for Aktivitetsudvalget og til
Betina Bruun som ny ressourceperson.

FORRETNINGSUDVALGET

FORMANDSGRUPPEN + RESSOURCEPERSONER

FORMAND
Niels Hartvig Andersen
Heksehøjen 19, 4700 Næstved
Telefon 61 31 10 98, formand@veteranstotten.dk
NÆSTFORMAND
Per L. Hinrichsen
Grundtvigs Allé 32, 4760 Vordingborg.
Telefon 21 42 52 94, naestformand@veteranstotten.dk
SEKRETÆR
Per Ourø
H.C. Andersensvej 51, 3. sal, 4700 Næstved
Telefon 61 67 68 95, perouroe@outlook.dk
KASSERER
Landskasserer Ole Stokholm
Gravhøjen 41, 7190 Billund
Telefon 20 62 67 94, kasserer@veteranstotten.dk
REGNSKABSFØRER
Jens J. Martinussen
Brovangsvej 41, 3140 Ålsgårde
Telefon 29 62 36 01, bjn@nypost.dk
VETERANSTØTTENS BANKOPLYSNINGER:
Reg. Nr. 9570, konto nr. 126 278 31, CVR: 29 28 79 10
Mobil Pay: 10093

FORMAND
Niels Hartvig Andersen
NÆSTFORMAND
Per Lorenz Hinrichsen
KASSERER
Ole Stokholm
REGNSKABSFØRER
Ib Guldberg Nielsen og Jens
Martinussen
FORMAND FOR TELEFONLINJEN
Niels Bannergaard
INFORMATIONSUDVALGET
Preben Korreborg
UDDANNELSESUDVALGET
Preben Korreborg
AKTIVITETSUDVALGET
Jan Flemming Hansen
FRILUFTSUDVALGET
Niels Overgaard Blok
IDRÆTSUDVALGET
Finn Pauli Nielsen

SOCIALUDVALGET
Helle Soltau
CAMP FRØSLEV
Ole Stokholm
WEBMASTER OG
SIKKERHEDSANSVARLIG
Jan Henrik Tiede
FRIVILLIG SPECIALIST
I TUNGE SOCIALE
PERSONSAGER
Bjarne Berner
ANSVARLIG FOR ÅRSBERETNING, INFORMATIONSFOLDERE M.M.
Per Amnitzbøl Rasmussen
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Veteranstøtten 80 60 80 30
AF SVEND AAGE OLSEN, TURLEDER

NORGE 2019

Udsigten ved Bæreia.

Frokost i det grønne.

Også i 2019 arrangerer Veteranstøtten en
gruppetur til veteranhjemmet Bæreia i Norge.
Det bliver fra mandag den 26. – fredag den
30. august, så hvis du har brug for et pusterum sammen med andre veteraner, er opholdet på Det Norske Forsvars Veterancenter
måske noget for dig.
Vi mødes søndag den 25. august om aftenen.
Nærmere herom tilgår deltagerne. Efter overnatning kører vi mod Bæreia den 26. august kl.
08.00, og vi ankommer ca. kl. 18.00. Hjemturen fredag den 30. august starter umiddelbart
efter morgenmaden, hvor vi kører mod Danmark og er tilbage i København ca. kl. 18.00.
Veterancentret ligger meget smukt ved en
sø lidt uden for Kongsvinger. Her er gode
muligheder for oplevelser i naturen, som der
vil være fokus på under turen. På centret er
der et lille indendørs opvarmet svømmebas-

sin i forbindelse med en sauna og et mindre
fitnesscenter, så der er gode muligheder for
at komme af med den overskydende energi.
Det er også nødvendigt med lidt motion, da
man spiser godt på Bæreia.
Programmet for turen vil kun omfatte ét forudbestemt programpunkt, nemlig besøg ved
Kongsvinger Fæstning tirsdag formiddag. Her
er der et mindesmærke for norske faldne soldater fra Libanon, som vi ærer med en buket.
Resten af opholdet vil vi improvisere efter
stemningen i gruppen. Sidste år arrangerede
vi frokost med grill i naturen. Det var uhyre
populært og vil formentlig blive gentaget. Alt
efter vejret naturligvis.
En gåtur rundt om søen – godt 7 km – vil også
være en mulighed. Der kan lånes mountainbikes til ture i den fantastiske natur. Og tro mig
– der er mange flere muligheder.
Ledere på turen er Svend Aage Olsen og Uffe
Klixbüll Sørensen, begge veteraner, der har
været udsendt i en række missioner på Balkan, til Irak og Afghanistan. Vi har også været
med i Veteranstøtten i en årrække som ledere
eller som deltagere i aktiviteter.
Turen er – bortset fra lommepenge – betalt
af Veteranstøtten. Det gælder også rejsen fra

Mindesmærket i Kongsvinger.
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bopæl til og fra København. Der er plads til
7 - 8 deltagere på turen.
Du kan tilmelde dig på Veteranstøttens
hjemmeside www.veteranstøtten.dk under
Aktiviteter/Norgestur 2019. Du kan også kontakte Svend Aage Olsen på 30 26 55 97 eller
svaaolsen@godmail.dk for at få svar på evt.
spørgsmål til turen. Tilmelding dog kun via
hjemmesiden.
Turen er for veteraner med diagnosen PTSD el.
lign. Der er ingen sidste tilmelding til turen,
men når der er egnede deltagere nok, slår vi
en streg i sandet og lukker for yderligere tilmelding.
Så kom hurtigt ud af busken.

WWW.80608030.DK
AF SVEND AAGE OLSEN, TURLEDER

En ny aktivitet
I perioden søndag den 23. – fredag den 28.
juni gennemfører Veteranstøtten en ny aktivitet i Camp Frøslev, som vi kalder ”Gruppetur
Danmark”.

Under opholdet skal vi selv stå for de praktiske opgaver, hvilket vil sige, at alle – efter behov – giver den en skalle vedrørende måltider,
rengøring og lignende.

Turen er kun for veteraner med ar på sjæl og/
eller krop eller andre væsentlige udfordringer
i hverdagen. Dette princip fraviges ikke. Hvis
du har brug for et pusterum sammen med andre veteraner ”i samme båd”, er denne aktivitet måske noget for dig.

Camp Frøslev ligger i Frøslevlejren i naturskønne omgivelser meget tæt på den danske
grænseby Padborg. Her har Veteranstøtten sit
eget hus med alle faciliteter i et levende museumsområde, hvor også FN-museet indgår.
Og det skal vi naturligvis også besøge.

Ledere på turen er Svend Aage Olsen, Anker
Sewohl og Christian Ring, der alle er veteraner med adskillige missioner og udfordringer
i bagagen.

Der er rig mulighed for motion i det nærliggende skovområde, såfremt man har de lyster.

Vi mødes i Camp Frøslev om søndagen mellem
kl. 15.00 – 18.00. Programmet for ugen er baseret på afslapning og gensidig sparring. Dog
er der også indlagt et par dage, hvor vi kører
gokart og skyder med bue og pil ved Kelstrup
Naturskole.
Men det vigtigste er, at man kommer lidt væk
fra den daglige trummerum med de udfordringer, som mange desværre slås med.

Turen er 100% alkoholfri – det er ganske enkelt et krav for disse aktiviteter i Veteranstøttens regi. Kan man ikke overholde det, så skal
man ikke søge om deltagelse.
Turen/opholdet er – bortset fra lommepenge –
betalt af Veteranstøtten. Det gælder også rejsen fra bopæl til og fra Frøslevlejren. Man vil
få refunderet udgifter, som svarer til billigste
offentlige transportmiddel.

Der er plads til 8 veteraner på turen.
Du kan tilmelde dig på Veteranstøttens hjemmeside www.Veteranstøtten.dk under Aktiviteter/Gruppetur Danmark. Du kan også ringe
til Svend Aage Olsen på 30 26 55 97 (e-mail:
svaaolsen@godmail.dk) for få svar på evt.
spørgsmål til turen. Tilmelding dog kun via
hjemmesiden.
Der er ingen sidste tilmelding til turen, men
når der er et rimeligt antal egnede ansøgere,
slår vi en streg i sandet og lukker for yderligere tilmelding. Derefter vil gruppen blive
udtaget.
Eksempelvis vil vi forsøge at undgå nogen
form for klikedannelse ved aktiviteten, da det
erfaringsmæssigt hæmmer en succesoplevelse.
Så det er ikke 100 % ”først til mølle”, men kom
hurtigt ud af busken under alle omstændigheder.

Camp Frøslev.
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Veteranstøtten.DK

Fra lejren i Novo Selje.

Gruppegensynstur
til Kosovo
AF TURLEDER PER LORENZ HINRICHSEN OG KIM ANDERSEN

I perioden 11. – 16. august gennemfører Veteranstøtten for første gang en gruppegensynstur til Kosovo for veteraner, der har været
udsendt til missionen, og som har oplevelser,
de gerne vil have bearbejdet gennem et gensyn i missionsområdet, sammen med andre
veteraner.

Hovedvagten.

Hver veteran kan ledsages af en pårørende
(kone/kæreste/ven/veninde). Søn/datter kan
deltage, hvis de er fyldt 18 år. Deltagere med
”ar på sjæl og krop” har prioritet (oplys gerne
dette ved tilmelding), men er dog ikke et krav.
Veteraner støtter Veteraner.
Max. antal deltagere: 40 personer.
Deltagere vest for Storebælt og Bornholm skal
møde ind på Holmen lørdag den 10. august,
hvor de indkvarteres til den 11. august. Fra Holmen er der transport til lufthavnen.
Deltagere øst for Storebælt møder direkte ind
i Københavns Lufthavn den 11. august.

DANCON-march.
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I Kosovo er der indkvartering på et hotel i
Mitrovica, hvorfra der er daglige busture
rundt i det danske ansvarsområde. Det endelige program bliver fastlagt senere og vil tilgå
deltagerne direkte.
Rejse, samt kost og logi på turen, betales af
Veteranstøtten. Turen annonceres på Veteranstøttens hjemmeside og i Danmarks Veteraners medlemsblad, Baretten, samt på Veteranstøttens Facebookside.
Turen ledes af Per Lorenz Hinrichsen, der var
chef for KFOR 17, og af Kim Andersen SFOR 4
og 6 samt KFOR 1 og 2.
Spørgsmål kan rettes til Kim Andersen på
kiad@sonderborg.dk eller på 27907499.
Tilmelding på Veteranstøttens hjemmeside
www.veteranstøtten.dk senest den 1. marts,
og svar på deltagelse vil komme medio marts.

Veteranstøtten.DK
AF STEEN HANSEN

Bowling
Hermed inviteres til Veteranstøttens bowling
event, der finder sted den 9. marts i Odense
Bowlinghal, Møllemarksvej 80.
Der er ankomst mellem 10.00 og 10.30, og spillet gennemføres fra 11.00 til 12.00.
Dan et hold på 2 M/K og kom og hyg dig. Der
sluttes af med stegt flæsk og persillesovs.
Mere info og tilmelding til steenfynbo@gmail.
com, tlf. 42221948, senest den 4. marts.
Med venlig hilsen
Idrætsudvalget
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VETCAMP 2018

Forfatteren, Jacob Emil Høbner, ISAF 6

I uge 49 drog 11 danske veteraner og en projektgruppe på 6 personer fra Veteranstøtten
til Club La Santa på Lanzarote for at deltage i
årets VETCAMP, en uge med et hårdt program,
med en gavnlig effekt på veteraner med PTSD.
“Vi ønsker at give noget igen til jer, der har
givet så meget”. Ordene klang tydeligt og med
en blanding af stolthed og ærefrygt. Der blev
nikket og mere end et enkelt smil krøb frem
hos tilhørerne.
Talen blevet vel modtaget, og de 11 krigere
stod nu en lille smule mere sammen, end da
de havde boardet flyet i Kastrup flere timer
forinden, for at begive sig på rejsen mod Club
La Santa på Lanzarote.

De 11 skulle tilbringe en uge sammen, og programmet stod på ca. 10 timers aktiviteter hver
eneste dag for veteranerne. De skulle køre
mountainbike, de skulle dyrke yoga, de skulle
sejle kajak, og de skulle forsøge sig med trampolin-fitness.
Der var mange forventninger, spændingsniveauet var højt og humøret ligeså. Rune,
der lige havde holdt en indlevet og rørende
velkomsttale, gik nu blandt veteranerne, med
baggrund fra en række missioner helt tilbage
fra Cypern og frem til Afghanistan.
De 11 kendte ikke hinanden i forvejen. De
havde kun mødtes kortvarigt inden turen, og
nu skulle de sammen være på Club La Santa
og gennemgå en lang række udfordringer for
både krop og sind og støtte hinandens udvikling og sejre, så der kunne ses frem mod en
bedre hverdag hjemme i Danmark.
Der blev taget et billede af de “udsendte”, og
derefter gik de hver til sit i mindre grupper
for at fordøje dagens indtryk, forberede sig til
morgendagens udfordringer og for at forsøge
at få en god nats søvn, hvilket for flere i gruppen hørte til de absolutte sjældenheder.

Koncentration.
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Således afsluttedes den første aften på VETCAMP 2018.

Det samlede hold.

EN BEDRE HVERDAG
De følgende 6 dage skulle stå på mange sejre
for de 11 erfarne mænd, der aldersmæssigt lå
fra ca. 30 – ca. 50 år. Siden 2015 har veteraner
fået denne mulighed for at kunne tage med
Veteranstøttens Idrætsudvalg til Lanzarote.
Under veteranernes udsendelser har de haft
voldsomme oplevelser, hvilket har resulteret
i PTSD, og netop derfor har de brug for nogle
gode sejre under opholdet.
En hverdag med PTSD er udfordrende for
mange veteraner. Det kan være svært at have
energi til at få rørt sig og få brugt sin krop.
Imidlertid er det vigtigt for veteraner at komme ud og få brugt kroppen. En hverdag med
ugentlige træningspas kan betyde en mærk-

VETCAMP 2018
han glæder sig til at kunne “komme efter” de
andre 10 krigere. Det var en festdag, hvor der
blev heppet undervejs på ruten, og hvor veteranernes jernvilje til at presse sig selv blev
synlig på bedste måde.
KRIGERE I KROP OG SIND
Træningens betydning for veteraner kan ikke
fremhæves nok, da den fysiske aktivitet har
stor gavnlig effekt. Deltagerne var – og er –
soldater i krop og sind, og de har godt af at
udfolde sig idrætsligt. Der er mange kvaliteter
ved at være veteran, men for deltagerne på
VETCAMP er der også udfordringer.
På cykeltur.

bar bedring hos veteranen, og det er netop
den følelse og de oplevelser, der kan opnås
via deltagelsen på VETCAMP.
Dagene starter med stedets ikoniske morgengymnastik, der fremstår mere eller mindre
uændret siden oprettelsen tilbage i midt-firserne. Derefter står den på morgenløb og så
en velfortjent morgenmad.
Dagene varierer med aktiviteter som f.eks.
kajaksejlads, paddle-tennis, golf, crawlsvømning, yoga, trampolinfitness, mountainbiking,
stand-up paddleboarding.
Desuden er der en tur, hvor vi ser øens seværdigheder og unikke landskab, sammen med
Kenneth Gasque, en dansker med et ganske
særligt forhold til øen.
10 MAND TIL TRIATHLON
Et tilbagevendende punkt på turen for VETCAMP er et mini-triathlon, hvor veteranerne
dyster mod hinanden i 50 meter svømning, 5
kilometer cykling og 2 kilometer løb. Det er en
sprint fra start til slut, og der bliver gået til
stålet.
Desværre kunne ikke alle 10 stille til start, da
en uheldig fik en større benskade, der satte
ham ude af stand til at gennemføre triathlon
i denne omgang. Han var dog med i ånden, og

De har viljestyrke, robusthed, empati, beslutsomhed og ansvarsbevidsthed, men disse
værdier er under pres, når PTSD’en tager fat
i dem. Det kan være svært at “komme ud af
døren”, og netop den del kan sådan en uge
og det opnåede sammenhold hjælpe godt på
vej - blandt andet via idéen om, at “veteraner
støtter veteraner”.
EN TIDLIG JULEGAVE
Initiativet er skabt af Veteranstøttens Idrætsudvalg, og der bliver hvert år lagt et stort
arbejde i at kunne give et nyt hold pressede
veteraner en god uge, hvor de igen kan finde
deres indre kriger frem, få mod på at komme
ud og få brugt kroppen i den forhåbentligt
mere balancerede hverdag efter turen.

hverdagen. Netop det kan VETCAMP med sin
unikke location og det gode fællesskab, der
skabes undervejs.
Nietzsche er citeret for at mene, at “udmattelse er den hurtigste vej til lighed og broderskab”. Der er i hvert fald bevis for hans tanker,
når man kigger på deltagerne i VETCAMP.
Flere veteraner udtrykker, at de i løbet af
opholdet har følt sig mere eller mindre symptomfrie for deres PTSD.
NYE, GODE UDFORDRINGER
Allerede fra den første dag efter hjemkomsten havde veteranerne kastet sig ud i at give
hinanden udfordringer og opfordringer til at
fastholde de gode vaner fra turen. Alt lige fra
sociale medier til fælles træninger bliver taget i brug.
Veteranerne er ikke helt i mål efter turen, men
de kan arbejde aktivt hen mod en bedre hverdag med mere glæde og overskud.
Der ligger nye udfordringer foran dem, men
de 11 står styrket og glade i lufthavnen og siger på gensyn med omfavnelser og latter.

Artiklen er lettere redigeret, men kan
i sin helhed læses på Danmarks Veteraners hjemmeside.

VETCAMP er mulig på grund af Kroagerfondens store støtte og velvilje til at afholde
turens udgifter samt et stort engagement på
lokationen i form af Rune Knude, der engagerede sig helhjertet i veteranerne.
Kroagerfonden havde sågar en tidlig julegave
med til Veteranstøtten, da Rune kunne fortælle, at bestyrelsen har besluttet at forlænge
VETCAMP med yderligere 3 år. På turen deltog
også en repræsentant fra Veterancenteret, en
psykolog, der dog ikke umiddelbart er med
som behandler, men til at støtte veteranerne i
deres positive udvikling.
Han ser også den store, gavnlige effekt, der
opnås hos veteraner, der kan genfinde deres motivation til at træne kontinuerligt i

Fællesskab.
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Bowling Event 2019
1. præmie, individuelt.

AF STEEN "FYNBO", VETERANSTØTTENS IDRÆTSUDVALG

Bowling-eventen, som blev afholdt i Odense
den 9. marts, havde en rekord stor deltagelse
af i alt 31 veteraner og pårørende. Derudover
havde vi to tilskuere, så vi var 33 til spisning
af den altid veltilberedte frokost, bestående
af stegt flæsk og persillesovs.
Alle spillerne gik til den med stor iver, og der
blev snakket og grinet meget. Om der blev hånet lidt, skal jeg lade være usagt, men det var
med et stort smil fra alle.
RESULTATER
HOLD
1. Bryan, Viborg, og Bobby, Sjælland
668 kegler
2. Vagn og Hugo, Midtjylland			
629 kegler
3. Richard og Jørgen, Midtjylland		
614 kegler

INDIVIDUELT
1. Bryan, Viborg				
473 kegler
2. Søren, Sjælland				
368 kegler
3. Richard, Midtjylland			
339 kegler

2. præmie, individuelt.

EN GOD HISTORIE
Den gode historie er, at der deltog to veteraner fra Kolding, som aldrig tidligere havde
været med til nogle af Veteranstøttens arrangementer. Det bliver der nu lavet om på,
efter at de under frokosten fik snakket med
de andre veteraner, som fortalte om alle de
tiltag, Veteranstøtten står for.
Husk nu, at bowling ikke kun er for de gode,
men for alle, der gerne vil have en sjov dag
sammen med andre.
3. præmie, individuelt.
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Fra Veteranmarchen 2018.

Et tilbud, du har
svært ved at modstå
AF CARL ÅKERLUND

Veteranstøtten deltager i 2019 med et marchhold til Veteranmarchen i Sverige, som i år er
henlagt til Gotland.

kammeratskabet med andre veteraner,
samtidig med at du deltager i Veteranmarchen 2019 i Sverige.

Du får chancen for at udfordre dig selv, få
oplevelser for livet og møde andre veteraner.
Hvis du vil deltage på Veteranstøtte-holdet
kræver det, at du har viljen til at kunne, og at
du vil yde 100 % til det sociale samvær under
mottoet Veteraner støtter Veteraner.

Du kan finde informationer samt ansøgningsskema på www.veteranstotten.dk

Du skal kunne tage fri i perioden 5. – 7. juli,
så lover Veteranstøtten, at du netop vil få oplevelser for livet, samt at du vil nyde godt af

Ansøgningsskemaet skal være indsendt
senest den 30. april.
Spørgsmål til koordinator Carl Åkerlund
på aahuss7500@gmail.com eller på 23
25 67 42.

Socialkonsulent i
Veteranstøtten
AF BJARNE BERNER

Sidste efterår stoppede jeg efter 5 år som formand for socialudvalget i Veteranstøtten, da
den administrative arbejdsbyrde blev alt for
omfangsrig.
Jeg havde dog igangværende komplekse sager, som jeg lovede at afslutte. Behovet for
at kunne tilbyde denne særlige hjælp, som
kræver lovmæssig specialviden og andre
faglige kompetencer inden for arbejdsskade,
familieret, sygedagpenge, fleksjob, pension,
skilsmisse, gæld, misbrugsbehandling o.l., er
desværre fortsat meget stort, og da en del
veteraner ikke ønsker denne hjælp udført af
Veterancenteret eller kommunale medarbejdere, blev det besluttet, at jeg fortsætter i Veteranstøtten som (fortsat frivillig og ulønnet)
socialkonsulent til at varetage særlige sager
og med direkte reference til Veteranstøttens
Forretningsudvalg.
Såfremt du måtte have spørgsmål, jeg kan
hjælpe med at afklare, træffes jeg sådan:
På telefon 30459405, hvor jeg vil forsøge at
besvare opkald mandag – torsdag 10.00 – 15.00
eller på mail: vrcfyn@mail.dk
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Invitation til veteranmarch
og musikfestival på Kronborg
Støtte & hjælpe – motion og familietur – musik og fællesskab
INVITATION
VeteranSupport.DK inviterer den 1. juni 2019
til et alsidigt arrangement for alle.
Har du lyst til at støtte de danske veteraner
og deres familier i deres til tider vanskelige
situation, så har du nu mulighed for at gøre
det på en aktiv og givende måde.
Deltag i en vandretur i det skønne Nordsjælland med efterfølgende musikfestival.
Der vil være mulighed for at gå 7,5 km, 15 km
og 30 km og komme retur til et oplagt musikarrangement med mange gode kunstnere. Der
er salg af mad og drikke på pladsen, og du
kan købe diverse veteranstøtteprodukter og
få god information om både veteranstøttearbejdet og andre spændende aktiviteter. Der er
naturligvis hyggelige aktiviteter for de deltagende børn. Blandt andet kommer søde Mette
Blomsterberg og deler marchmedaljer ud.
KUNSTNERNE
Stig Rossen, RubberBand, Milo, Shubi or not
Shubi, Ceoneo og DJ Gerth B.
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DAGEN
Marchen starter fra Løjnantsskolen på Kronborg fra kl. 08.30 med samlet udmarch for 30
km. ruten.
Musikken starter fra kl. 12.00 og slutter omkring kl. 20.00, og har du ikke mulighed for at
deltage i marchturen, er det muligt at komme
og lytte til den skønne musik.
Så hop i vandrestøvlerne og køb din billet
via dette link til www.ticketmaster.dk/artist/
veteranmarchen-kronborg-musik-festivalbilletter/1006484

PRISER
March og musik inkl. medalje koster 140 kr.,
hvor 135 går ubeskåret til veteranarbejdet og
5 kr. til ticketmaster. Musikfestival koster 85
kr. for voksne og 45 kr. for børn t.o.m. 16 år.
Her går hhv. 80 og 40 kroner ubeskåret til veteranarbejdet og 5 kr. til ticketmaster.
Vi tilbyder gratis overnatning i telt fra fredag eftermiddag til søndag formiddag samt
transport fra teltpladsen til arrangementet
og retur.
For mere information se
www.VeteranSupport.DK

Veteranstøtten.DK

Ny sekretær i Veteranstøtten
Per Ourø
Pensioneret chefsergent med tjeneste i Forsvaret fra 1977 - 2018
Tjenesteforløb
2011 - 2018
Personeladministrationsbefalingsmand ved Stab/2. Brigade, Slagelse
2008 - 2011
Personeladministrationsbefalingsmand ved Stab/DANILOG, Vordingborg
2004 - 2007 Administrationsbefalingsmand ved 5. Logistikbataljon/DANILOG, Vordingborg
2001 - 2004
Administrationsbefalingsmand ved 4. Trænbataljon/ DANILOG, Vordingborg
1996 - 2000
Kommandobefalingsmand ved Elektronisk Krigsførelseskompagni/Østre Landkommando, Ringsted
1990 - 1996
Kommandobefalingsmand ved Områdetelegrafkompagniet/ Østre Landkommando, Ringsted
1980 - 1990
Næstkommanderende og delingsfører ved Stabskompagniet/ 1. Sjællandske Brigade, Ringsted
1979 - 1980
Gruppefører/signalbefalingsmand ved Sjællandske Ingeniørregiment, Farum
1977 - 1978
Værnepligtig/sergentelev ved Sjællandske Ingeniørregiment, Farum.
International tjeneste
2007 - 2008 Regnskabsbefalingsmand og velfærdsbefalingsmand i Afghanistan ved NSE – Danske Nationale Støtteelement
2003 - 2004 Kommandobefalingsmand i Makedonien og Kosovo ved NSE – Danske Nationale Støtteelement.
Vi byder Per velkommen i Veteranstøtten og glæder os til samarbejdet.

Tilbud til veteraner
Fra 1. januar 2019 indfører Krigsmuseet i København 20% rabat til veteraner og Forsvarets personel.
Tidligere har indehavere af Veterankort fået
gratis adgang til museet på Flagdagen den 5.
september, men ordningen udvides nu til at
give 20% rabat på entrébilletter til veteraner
og en ledsager på alle museets åbningsdage.
På museet kan man blandt andet opleve udstillingen Den Fjerne Krig, der følger en dansk
soldat fra drengeværelset til Afghanistan og
tilbage til Roskilde Lufthavn.
Uniformer, våben og førstehjælpsudstyr blev
hentet hjem af ISAF 10, der var i Afghanistan
i efteråret 2010.

Formålet med udstillingen er at gøre soldaternes hverdag håndgribelig for gæsterne.
Udstillingen gengiver en dansk militærlejr i
Afghanistan så virkelighedsnært som muligt,
og den giver en fornemmelse af, hvad det vil
sige at være udsendt.
Tidligere udsendte til Afghanistan og Irak
besøger ofte udstillingen sammen med pårørende for at give dem et indblik i hverdagen
som udsendt.
Rabatten gælder indehavere af Veterankort
udstedt af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Identitetskort til Forsvarets personel
samt kortholders ledsager.
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På kursus med MC-klubben
Da der blev inviteret til MC kørerkursus 12. 14. april bød min samvittighed mig at deltage.
Katte har som bekendt 9 liv. Jeg ved ikke, hvad
jeg har tilbage på kontoen, men det kan ikke
være mange. Et godt argument for at være
med.
Derudover har jeg været med til en del af
klubbens arrangementer, og alene gensynet
med kendte ansigter og muligheden for at
møde nye veteraner med passion for motorcykler gjorde, at jeg straks tilmeldte mig.
LØRDAG
Kurset foregik på Flyvestation Aalborg, og jeg
tror roligt, jeg kan sige, at alle var spændte på
lørdagens program. Vi var varslet om diverse
manøvreprøver, opdeling i hold med videre.
Men hvordan ville det være?
Vi blev opdelt i to hold. Vi kørte på mange
forskellige slags motorcykler, alt lige fra racermodeller til mere sofaprægede modeller.
Det blev der taget højde for i holdinddelingen.
De første prøver var bremseprøver. Først bagbremsen alene. Så forbremsen alene og til
sidst både for- og bagbremse i kombination.
Forskellige hastigheder og til sidst kombineret med undvigemanøvrer.

Det viste sig, at vores foredragsholder også
kørte motorcykel og nu har meldt sig under
fanerne.
Sidst på eftermiddagen var vi igen klar til
undervisning. Efter diverse øvelser på lukket
bane kørte vi ud i ”den virkelige verden”. Vi
øvede formationskørsel. Det blev bare til en
lille tur, inden vi skulle tanke både cykler og
maver. Aftenens menu var Pariserbøf, XXL og
isdessert. Et rigtigt herremåltid. Et par fadøl
og for nogens vedkommende en sodavand,
og så meldte trætheden sig. Omkring kl. 22.00
var alle gået til ro.
SØNDAG
Søndag var der god tid til morgenmad. Først
afgang kl. 09.00. Og hvorfor nu det? Tro ikke,
der står kvinder bag alt. Denne gang var det
vist Formel 1, hvor folk sad tæt ved skærmen
for at følge diverse interview. Men vi kom afsted til aftalt tid.
Dagens program stod på formationskørsel. Vi
kørte fra Aalborg mod Randers og krydsede
undervejs to større vandløb ved hjælp af mindre færger, heraf en kabelfærge. Jo da, vi fik
én på opleveren. Et pit stop blev det også til,

hvor Kaspers kones hjemmebag gjorde godt.
Som vi kom længere og længere syd på,
sagde vi farvel til deltagerne. Det er altid
lidt vemodigt. Men heldigvis er der mange
arrangementer i klubben i løbet af sommeren.
Fra Randers var planen at køre til Aarhus og
tage færgen til Kalundborg. Men tidsplanen
holdt ikke, og jeg nåede lige at se færgen
stævne ud af havnen. Der var en time og tre
kvarter til næste afgang. Men pyt, det at køre
MC er jo en fornøjelse i sig selv. Så jeg tog den
selvfølgelig bare uden om. Efter yderligere 3
timer i sadlen holdt DUC’en igen i indkørslen i
Faxe. Triptælleren viste 1022 km.
NYE ARRANGEMENTER
Jeg glæder mig allerede til næste tur. Håber
det bliver sammen med et par stykker fra
Sjælland.
Se alle klubbens aktiviteter på Veteranstøttens hjemmeside.
Artiklen er forkortet af Redaktionen, men
kan i sin helhed læses på Veteranstøttens
hjemmeside.

Efter et par timer faldt koncentrationen. Derfor var det super, at instruktørerne havde indlagt en rundvisning ved ESK 721 og 722.
Det var spændende at høre om enhedernes
opgaver og se nærmere på deres materiel.
Ikke mindst foredraget om SAR og deres opgaver var interessant.

Klar på Flyvestation Aalborg.
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Nordic Veterans MC Tour 2019
Vi holdt selvfølgelig en festlig afslutningsaften for tourens deltagere og de svenske hjælpere. Her havde vi i ugens løb lavet en indsamling til at få sejlet vores finske kammerat
Eero til Stockholm, så han kunne mødes med
os. Eero var den uheldige kører, som mistede
et ben i en ulykke på touren i Norge sidste år.
Han sidder nu i kørestol, men humøret var i
topform og gensynsglæden var stor fra alle
sider.

Instruktion.

Nordic Tour (forkortelsen for Nordic Veterans
MC Tour) er efter starten i Danmark i 2017 nu
blevet en fast årlig tilbagevendende begivenhed.
Turen afvikles på skift mellem de 4 nordiske
lande, og turen var denne gang kommet til
Sverige. Hvert land har 10 tildelte pladser, og
det fælles kendetegn – udover veterankort og
mc – er, at ingen bærer rygmærker/klubveste
på turen.
Deltagerne fordelte sig aldersmæssigt fra 3065 år og kørte på mc´er af forskellige mærker
og motorstørrelser.
Touren startede med, at alle lande mødtes i
Skøvde og blev indkvarteret på kasernen der.
Efter information blev der minglet og sparket
dæk.
Dagen efter startede selve turen, opdelt i 3
grupper, som alle blev ledet af en Road Captain. Hver dag blev vi indkvarteret på en ny kaserne på 10-12 mands stuer i køjesenge. Mange
af os havde glemt, hvor hyggeligt det var. Men

efter daglige køreture med spændende indslag og besøg på museer og seværdigheder,
sov alle nu både trygt og godt.
Vi havde uendeligt mange spændende oplevelser undervejs. En flot opvisning med en
Black Hawk helikopter med efterfølgende
rundvisning og fortælling af besætningen.
Og en færgesejlads også med snurreture og
sidelæns sejlads – der var ikke et øje tørt, da
kaptajnen fortalte, at han selv var veteran.
Der blev ikke sparet på store oplevelser fra
vore gæstfrie svenske værter. Vi fik set og
smagt storslået svensk natur og mad, og det
hele kulminerede, da vi deltog i den svenske
nationale Veterandag den 29. maj i Stockholm.
Det var ganske enkelt overvældende flot med
den svenske konge, Kronprinsen, statsministeren, forsvarsministeren, Forsvarschefen og
tusindvis af veteraner som deltagere.
Forsvarschefen gav sig tid til at skridte vores
front af og uddelte Nordic Tour mønten til deltagerne af touren.

Den svenske nationale Veterandag

Det var dejligt at se de mange deltagere, hvoraf en del ikke var kommet umærkede hjem.
Men blandt gode venner og gamle kollegaer
var der tryghed og forståelse, som kendetegner det helt særlige bånd, der hver gang knyttes blandt nye og gamle deltagere.
Finland er i fuld gang med planlægningen af
turen næste år, så hvis du har mod på at få
muligheden for at deltage, så kom med på én
af Veteranstøttens MC-ture senere i år.
Artiklen er forkortet af Redaktionen, men kan i
sin helhed læses på Veteranstøttens hjemmeside.
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FORFATTER
AF ANDERS S. HANSEN, NÆSTFORMAND I VETERANSTØTTENS FRILUFTSUDVALG

På snesko i Sverige
Friluftsudvalgets vintertur gik denne gang til Fulufjäll Nationalpark i
Sverige, der ligger på grænsen til Norge og indeholder bl.a. Sveriges
højeste vandfald på 93 meter.
Denne gang havde vi skiftet fjeldskiene ud
med snesko, og vi krydsede Fulufjäll fra syd
mod nord. Undervejs overnattede vi i primitive hytter på fjeldet og havde selv alt mad og
udstyr med i rygsækken.
SØNDAG
Søndag morgen mødtes alle på Københavns
Hovedbanegård, hvor vi skulle med toget
mod Fulufjäll. Vi skiftede tog et par gange og
skulle til sidst med bus det sidste stykke for
at komme frem, hvor vi indkvarterede os på
et vandrehjem. De svenske jernbaner kørte
upåklageligt, og vi havde en rigtig god køretur derop.
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MANDAG
Efter en introduktion af turens program stod
formiddagen på at lave og pakke vores egen
turmad, som vi skulle bruge til resten af ugen.
Omkring middag blev vi kørt til den sydlige
ende af Fulufjäll Nationalpark, hvor turen
begyndte. Efter en hurtig instruks omkring
snesko var de på, og vi var afsted. Turen gik
igennem udstrakte skove, og hen på eftermiddagen kom vi frem til vores hytte.
TIRSDAG
Turens Kongeetape. Vi skulle gå nede fra skovområdet og op på højfjeldet, hvor vores næste
hytte lå. Vejret var i den grad med os med høj
sol og den flotteste udsigt ud over fjeldene.

VETERANSTØTTEN

Stemningsbilleder fra turen.

Alle kom godt trætte frem om eftermiddagen
efter en tur på 19 km., hvor temperaturen var
nede og vende – 14 grader.
ONSDAG
Til forskel fra tirsdagens fine vejr vågnede vi
op til snestorm og dårlig sigtbarhed. Men vi
skulle videre til næste hytte, så alle blev godt
pakket ind i forhold til vinden, og afsted det
gik. Dagens etape var på ca. 12 km., som hele
dagen foregik i snevejr, blæst og en sigtbarhed på 100 meter, hvilket var en speciel oplevelse for alle.
TORSDAG
Turens eneste overliggerdag, hvor vi gik på
opdagelse i området omkring vores hytte. Dagens højdepunkt var, da der blev varmet op i
saunaen om eftermiddagen. Det var et kønt

syn at se blege danskere rulle sig i sneen og
løbe hylende tilbage til saunaen.
FREDAG
Turens sidste dag gik ned fra højfjeldet og tilbage til vandrehjemmet, som vi ankom til om
søndagen. På turen ned holdt vi frokostpause
med udsigt til Njupeskärs-vandfaldet, der med
sine 93 meter er Sveriges højeste. Pga. lavinefare kunne vi ikke komme tæt på, men det var
også flot på afstand.
LØRDAG
Stod vi tidligt op, og efter morgenmaden gik
turen hjem til Danmark. I alt en rigtig god tur
med masser af hygge, kortspil og gode historier – og masser af sne og frisk luft.
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Årets Hærløb

Bragende succes
TEKST OG FOTOS: ERIK PETERSEN

Årets Hærløb – det 8. af slagsen – blev en
kæmpesucces for både arrangører og deltagere. Høj sol over Frederiksberg Bakke og
Søndermarken og over 1.300 glade og forventningsfulde løbere, der fyldte Slotsgården
til bristepunktet.
Traditionen tro støttede Danmarks Veteraner
og Veteranstøtten arrangementet, hvor 25
hjælpere sørgede for bl.a. garderobe, vejvisning på ruten mv.
Det var kadetterne fra Hold Anker, der stod for
årets Hærløb, og de takkede ved flere lejligheder for den store støtte, Veteranerne stod
for – og det blev også nævnt, da chefen for
Hærens Officersskole, oberst Nicolas Veichert
– suppleant i Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse – bød officielt velkommen fra Slottets
hovedtrappe.

Arrangementet startede med et særligt ”Burden Run”, hvor 6 hold startede med 2.000 meters roning – i romaskine på Roskildevej ud for
Hovedindgangen til Slottet – derefter 5 km. løb
i Søndermarken med militærudrustning, sandsække, jerrycans, bårer mv. En barsk omgang,
der skulle symbolisere de strabadser, danske
soldater udsættes for – både under og efter
en udsendelse i en international mission.

Starten på 5 km. løbet.

Det mere traditionelle løb bød på en 5 og en
10 km. rute gennem den forårsgrønne Søndermark, og her deltog blandt de mange løbere
et hold fra Veteranstøtten på ca. 30 mand, der
løb sammen med Dansk Idræts Forbunds Soldaterprojekt og frivillige fra Engage.
Overskuddet fra årets Hærløb gik til ”Operations Hockey Klub”, et veteranprojekt i Aalborg, der under store klapsalver modtog godt
88.000 kr. til deres arbejde.
Veteranstøttens hold.
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AF PREBEN KORREBORG

compoundhjørne i dén situation. Hvilken
PMV kørte først ned igennem wadi’en og
svingede til højre ved den lille bro osv.
Senere blev samtalerne præget af, om vi
overhoved gjorde en forskel? Om vi ville
gøre det igen? Hvordan situationen ser
ud lige nu.
Ved de sidste arrangementer tror jeg
faktisk næsten ikke Armadillo og Afghanistan blev nævnt. Nu handler det om,
hvem der er blevet gift. Har fået børn. Er
blevet forfremmet på arbejde osv.
For mit vedkommende minder samtalerne mig om, hvem vi har været og et sted
indeni stadigvæk er. De vækker minder,
der på forskellig vis og i forskellig grad
har været med til at forme de mennesker,
vi i dag er. Minder, som jeg ikke nødvendigvis behøver fortælle højt til dem, der
var med, men som jeg alligevel bærer
med mig hver dag.

Forårsseminar
Veteranstøttens Forårsseminar blev gennemført i Frøslev med en blandet
deltagerskare i dagene 3. – 5. maj.
Vi havde inviteret relevante samarbejdspartnere til at deltage, således at vi får andre
vinkler på de emner, vi drøfter, end vore egne,
og da formålet er viden- og erfaringsdeling, er
det godt med debat i grupper, der alle har veteranerne som målgruppe for deres arbejde.
Denne gang var der, ud over Veteranstøttens
egne medlemmer, deltagere fra veteranhjem,
veterancaféer og veterankoordinatorerne. Det
virkede virkelig godt og gav megen dynamik.
FRA PROGRAMMET SKAL NÆVNES
• E t oplæg fra Palle Würtz om sine oplevelser
som PTSD ramt – en interessant og nærværende beretning fra det virkelige liv.

Det handler for mig ikke om at være eller
ikke være kommet videre. Det handler i
højere grad om, at jeg har taget de kammerater, som jeg holder utroligt meget af,
med mig videre i livet.

• Mogens Birch-Larsen gennemførte et arbejde med erfarings- og videndeling i forhold
til kommunikation i og om udvikling af vores
organisation. Én af opgaverne skulle behandles i dialog i par. På billedet ses Liv Lykkegaard fra Fredericia og Henrik Fenneberg
fra Socialudvalget under denne opgave.
Peter Thomsen fra Informationsudvalget og
Ib Harbo fra Socialudvalget løser den samme
opgave som Liv og Henrik.

Det er en helt unik og enestående mulighed, at vi kan mødes på den måde år efter år. En mulighed, der blandt andet kan
tilskrives den støtte, som vi modtager fra
Veteranstøtten.
Hvornår minderne bør pensioneres, ved
jeg ikke. Måske er det i virkeligheden et
spørgsmål om at lade dem stille og roligt
svinde i baggrunden, uden at forholde sig
til om det er godt eller skidt.

Fra dialog-arbejdet.

I forbindelse med seminaret havde vi lejlighed
til at deltage i Frøslevlejrens 4. maj arrangement i anledning af Befrielsen. Det var et både
tankevækkende og stemningsfuldt indslag.
Fra dialog-arbejdet.

Det er alligevel ikke minderne, men menneskerne i dem, der virkelig betyder noget for mig.

Frøslevlejrens 4. maj arrangement.
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Veteranstøtten i Bosnien
39 forventningsfulde deltagere mødtes i Kastrup
Lufthavn for at starte på Veteranstøttens gruppetur til Bosnien i dagene 4. – 9. juni.
Det er en tur, som er forbeholdt veteraner, der
har gjort tjeneste i Bosnien. Fortrinsret har veteraner, som på en eller anden måde har ar på sjæl
og krop efter udsendelse til missionsområdet.
Hver deltager kunne tage en ledsager/pårørende
med på turen, det være sig kone/mand/forælder/
ven/voksent barn el. lign. Men det er ikke noget
krav. Idéen er ganske enkel: Veteraner støtter
veteraner.
TIRSDAG
Turen til Sarajevo, som var vores udgangspunkt
hele ugen, gik som planlagt, og i Sarajevo Lufthavn holdt bussen som aftalt for at køre os til
Hotel Crystal i bydelen Ilizda. Midt på eftermiddagen var det således nogle rejsetrætte deltagere, der kunne indtage deres hotelværelser og
få pakket ud.
Om aftenen holdt vi velkomstmøde, hvor ugens
program blev gennemgået. Deltagerne blev præsenteret for hinanden, og hvad der nu ellers hører sig til ved et velkomstmøde.
ONSDAG
Første dags bustur førte os til den tidligere
olympiske bobslædebane, hvor vi kunne danne
os et indtryk af ødelæggelserne på Igman samt
ikke mindst se, hvor let serberne, som belejrede
byen, kunne udpege mål nede i byen. Dernæst
kørte vi til Zetra Stadion, hvor Hovedkvarterskompagniet hold 5 – 7 opholdt sig i perioden
1994 – 1997.
Eftermiddagen bragte os til Tunnelmuseet, hvor
vi fik en briefing set med den ene krigsparts
øjne. Ligeledes blev der vist en video, som viste
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udgravningen af tunnelen og brugen af den.
Tunnellen var ganske enkelt ”livsnerven” ind til
Sarajevo i en længere periode. Herefter gik turen til Kiseljak, Hotel Dalmacija, som henligger
i en sørgelig forfatning. Faktisk er der ikke sket
noget som helst, siden det blev forladt af SFOR
for mange år siden. Kiseljak var opholdssted for
Hovedkvarterskompagniet hold 1 – 5 i perioden
1992 – 1994. Desuden var Kiseljak knudepunktet
for stort set al transit ind i det sydlige Bosnien
under krigen. Nogle af deltagerne fik lov til at
komme ind i selve hotellet, hvilket gjorde et stort
indtryk på dem.
Om aftenen havde vi besøg af den danske konsul
i Bosnien, Mirza Durmisevic. Mirza fortalte om
Bosnien nu og om forventningerne til fremtiden.
Der var stor spørgelyst blandt deltagerne, og
Mirza svarede beredvilligt på alle spørgsmål. En
interessant aften.
TORSDAG
Busturen bragte os til Maglaj, Doboj og Tuzla-området. Stort set alle deltagere havde en ”aktie” i
de områder. Ved Maglaj holdt vi en mindehøjtidelighed og lagde blomster ved mindesmærket
for to danske nødhjælpschauffører, der mistede
livet, da deres kolonne blev ramt af kampvognsgranater den 1. juni 1993. Feltpræst Hanne Beierholm holdt en meget rørende ceremoni.
I Doboj-området fik vi adgang til samtlige tre
tidligere danske lejre, nemlig Camp Valhalla (i
dag vognopbygningsvirksomhed), North Pole
Barracks (i dag benyttet af en bosnisk logistikenhed) og Camp Dannevirke (i dag ved at blive
bygget om til juice- og saftproduktion).
Det var simpelthen bare sejt og gjorde stort
indtryk på veteranerne og ikke mindst på de
pårørende, som fik sat billeder på det, som de

havde fået fortalt hjemme i Danmark. Netop ét
af turens formål.
I Tuzla besøgte vi Camp Gønge. Nogle af deltagerne fik snakket med en lokal, som viste dem
lidt rundt i området, der er ved at blive etableret
som en mini ZOO.
FREDAG
Fredagen var afsat til at tage ud på egen hånd.
De fleste deltagere valgte at tage fra Ilidza til
den gamle bydel i Sarajevo med sporvogn, hvorefter man kunne foretage sig, hvad ønskede at
fordrive dagen med.
LØRDAG
En fantastisk flot bustur til Mostar, en smuk by
med masser af historie. En smuk tur langs Neretva floden. Mange af deltagerne havde under
krigen kørt denne tur, men under nogle mildest
talt andre forhold. Så det blev et spændende
gensyn, og flere af deltagerne viste billeder fra
den gang, de var udsendt.
SØNDAG
Turen gik fra hotellet med bus kl 10.00. I lufthavnen var systemet ”nede”, så 11 af deltagerne
kunne ikke tjekke ind. Der var en del bekymringer, men alle var gode til at støtte hinanden, og
vi kom alle med til München og derfra til København.
MÅLET NÅET
Ud fra de udsagn, der allerede er kommet fra
deltagerne, kan det konstateres, at turen – igen –
har tjent formålet.
Det kan konstateres, at gensyn med missionsområder for veteraner, der har oplevet det samme
som èn selv, og for de flestes vedkommende en
ledsager/pårørende, virker rigtig godt.

Dansk sanitetspersonel, Camp Bastion, Afghanistan.

Gensynstræf

Stabslæge-2 Jens Tingleff.
AF STABSLÆGE-2 JENS TINGLEFF

10 år for Felthospitalet
I 2009 bidrog Forsvaret med et større sanitetsbidrag til støtte for det engelske felthospital i
Camp Bastion, Afghanistan. Englænderne ville
gerne aflastes i deres rotationer af udsendt
sundhedspersonel, og de spurgte derfor, om
man fra dansk side kunne bemande deres felthospital i en periode.
AFTALEN
Det blev aftalt med englænderne, at danskerne i 2009 i 3 måneder skulle overtage
ledelsen og bemandingen med i alt ca. 100 læger, sygeplejersker, sygepassere, radiografer,
bioanalytikere, mm., hvilket var den aktuelle
bemanding, da aftalen blev indgået godt et år
før udsendelse.
UDSENDELSE
Udviklingen i Afghanistan betød dog, at man
i 2009 måtte udvide kapaciteten, så da danskerne overtog ansvaret, blev styrken suppleret med sundhedspersonale fra England og
USA, således at den samlede styrke var på ca.
200 under dansk ledelse.
Denne udsendelse var speciel i forhold til andre udsendte enheder i international tjeneste.
Ikke siden udsendelsen af hospitalsskibet
Jutlandia til Koreakrigen (1951-53) havde en

så stor enhed af sundhedspersonel været udsendt i en krigszone.
Forsvaret udsender normalt styrker med vægt
på militære færdigheder og fast personel i
Forsvaret. Her var derimod tale om en styrke
fra Reserven, hvor man lagde vægt på civile
kompetencer i form af sundhedsfaglig viden
og kunnen inden for traumebehandling, samtidig med at felthospitalet også skulle kunne
behandle de sygdomme, der forekommer
blandt udsendt personel fra mange nationer.
FLAGDAG OG GENSYNSTRÆF
I september 2009 afholdt den udsendte styrke
Flagdag i Camp Bastion, Afghanistan. En minderig oplevelse at rejse hjem med. I aftenmørket var der en særlig stemning i Camp Bastion.
Dette minde og mange andre genopfriskede
godt 60 veteraner fra den gang, da der på
Flagdagen den 5. september i år blev holdt
veterantræf for de udsendte til Camp Bastion
i 2009.
Dagen startede i Kastellet, hvor veteranerne
deltog som tilskuere i paraden og kranselægningerne. Derefter var der kanalrundfart i Københavns Havn, som havde besøg af mange

Generallæge Sten Hulgaard holder tale for de danske
veteraner fra 2009, der var udsendt som sanitets
personel til felthospitalet i Afghanistan.

udenlandske krigsskibe forud for NATO-øvelsen Northern Coasts. Rundfarten endte på
Holmen, hvor der var rundvisning til ubåden
Sælen og den historiske mastekran.
Om aftenen blev der holdt middag og kammeratligt samvær. Generallæge Sten Hulgaard
holdt tale for de fremmødte. Fra engelske side
deltog brigadegeneral, læge Tim Hodgetts,
som i sin tid var udsendt med danskerne som
medical director. Hodgetts havde haft mange
udsendelser bag sig som læge i det engelske
forsvar. Han mindes stadig samarbejdet med
danskerne som enestående.
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Missionstur til Kosovo
En kæmpe succes

mange af deltagerne havde været indsat i riot
control mod albanske og serbiske folkemasser. Broen er stadig afspærret og bevogtet af
italienske politisoldater, men albanere og serbere kan til fods fredeligt fra begge sider passere broen over floden Ibar. Flere legepladser
og caféer ved broen viste den fredelige udvikling, der har fundet sted.
Efterfølgende kørte bussen til Zvecan på den
kosovoserbiske side, hvor vi gjorde korte
stop ved Jernbroen, skorstenen ved Trepckaværket og Camp Holger Danske, hvor mange
af deltagerne havde minder fra. Vi besøgte
Sokolica klostret, hvor den danske bataljon i
en periode havde ansvaret.
Veteranstøtten gennemførte i perioden 11. –
16. august den første missionstur til Kosovo,
hvor mere en 10.000 danske soldater har været udstationeret siden 1999. Turen blev gennemført med 25 veteraner, heraf en psykolog,
16 pårørende og en journalist fra DR P1.
DAG 1
Efter forudgående overnatning på Marinestation Holmen for deltagere vest for Storebælt
samledes alle i Københavns Lufthavn. Turen
gik med fly via Wien til Pristina, hvor Arber
Hoxa, tolk ved den danske bataljon i mere end
12 år, mødte os. Vi blev efterfølgende kørt til
Hotel Garden i Pristina, hvor vi blev indkvarteret, fik aftensmad og samlet gennemgik morgendagens program.
DEN 2. DAG
kørte vi fra Pristina i bus til Camp Olaf Rye.
Undervejs blev baggrunden for konflikten og
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den danske bataljons opgaver og organisation genopfrisket.
I Camp Olaf Rye gennemgik Jacob Lind, tidligere lejrofficer ved DANILOG, hvorledes lejren
fra 1999 til 2010 var blevet udbygget og vedligeholdt. Lejren var hjemsted og hovedlejr for
den danske bataljon gennem denne periode.

Efter kørsel til hotellet og aftensmad gav
oberstløjtnant Henrik Juul Krogh, stabsofficer gennem et år ved NATO Adisory Board &
Liason Team ved HQ/KFOR, en briefing om den
militære og politiske situation i Kosovo samt
sit bud på fremtiden for et Kosovo i fremgang,
men stadig med mange udfordringer.

Veteranerne og de pårørende blev herefter kørt til Austerlitzbroen i Mitrovica, hvor

Han fik som tak for sin indsats udleveret Veteranstøttens skjold med anmodning om at vi-

VETERANSTØTTEN
Hun omkom ved en tragisk ulykke nær Legionærvejen i 2003. Der blev holdt en mindetale,
holdt to minutters stilhed og lagt blomster af
Johnny, der var fra samme hold som Susanne,
og som havde assisteret som sanitetsmand
efter ulykken. Der blev sunget ”Altid frejdig,
når du går”. Alle var dybt berørt af mindehøjtideligheden.
Herefter blev der tid til et kort besøg i Zupin
Potok og ved Gazivode-søen. Desværre var
tiden for fremskreden til, at vi kunne nå ud
til grænseposten Dog 31, hvor flere deltagere
havde været indsat.
deregive det til sin afløser, så Veteranstøtten
ved kommende missionsture kunne trække på
støtte fra danskere i HQ/KFOR.
DEN 3. DAG
tog vi ud til Kosovos største Mall, for at deltagerne kunne danne sig et indtryk af den
rivende udvikling, der er sket, siden veteranerne var der som soldater.
Der blev indtaget en fin frokost på restaurant
Vigu ved Ibar, tæt på Mitrovica. Under frokosten fik deltagerne en positiv overraskelse,
idet viceborgmesteren fra Mitrovica overrakte
hver enkelt deltager et ”Letter of Appreciation” som tak for deres indsats for etablering af
fred og sikkerhed. En stor tak blev også givet
til de medfølgende pårørende.
I fortsættelse af viceborgmesterens tale,
holdt vor tolk, Arber Hoxa, en ligeledes dybfølt og følelsesladet takketale.
Dette arrangement gjorde et stort indtryk på
alle deltagerne, og mange udtrykte, at oplevelsen af at se og høre om denne taknemmelighed var fuldt på højde med at få en medalje
for sin indsats.

DEN 4. DAG
kørte vi til den danske bevogtningsdeling
i den tidligere franske Camp Novo Selo, nu
benævnt Camp CMLT. Det var en deling fra
Ingeniørregimentet, der nu var indsat. De gav
os en orientering om deres opgaveløsning og
viste os deres faciliteter, således at især de
pårørende kunne få et indtryk af lejrlivet under udstationering. Der var ligeledes tid til at
besøge en amerikansk og en tysk PX.
Vi besøgte Adam Jashari Monumentet ved
Skanderei, bestående af de af serberne sønderskudte bygninger, hvor 58 medlemmer af
klanen blev dræbt. Vi besøgte den imponerende mindepark og museet og kørte herefter
til Prizren og spiste frokost.
Vi passerede den gamle bydel og havde herefter en længere køretur i forfærdeligt vejr til
vores næste stop, et hotel i bjergene, tæt på
grænsen til Montenegro.

Gazivode-søen.

komme til Kosovo. Alle veteraner fik udleveret
en veterannål, og Arber Hoxa holdt igen en
meget følelsesladet tale.
Som tak for hans store indsats fik han overrakt Veteranstøttens skjold, som han blev meget glad for.
Vi fik til aften serveret kosovoalbanske egnsretter, og flere havde en festlig aften og nat
i baren.
DEN 6. DAG
kørte vi til lufthavnen i Pristina, tog afsked
med Arber Hoxa og fløj via Wien tilbage til
København.
FORTSAT KONTAKT
Alle har holdt god kontakt til hinanden efterfølgende via en af Kim Andersen etableret
Facebook gruppe, hvor der er delt minder og
billeder i stort omfang.
Veteranstøtten ser frem til den næste missionstur til Kosovo, som planlægges gennemført i september 2020.

DEN 5. DAG
fik deltagere tid til at nyde omgivelserne i
bjergene og slappe af for at fordøje indtrykkene af turen.

Vi kørte herefter til Cabre (50 cm byen), som
nu var blevet genopbygget og beboet af Kosovoalbanere.

Sent på eftermiddagen havde vi en samlet og
meget følelsesladet tilbagemelding, hvor der
blev lejlighed til for veteraner og pårørende at
give udtryk for deres indtryk af turen.

Herefter blev ulykkesstedet og mindepladen
for overkonstabel Susanne Lauritzen besøgt.

Generelt var der stor tilfredshed og taknemmelighed over at være de første, der fik lov at

Trepcka-værket.
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PÅ
MARCH
2019

AF CARL ÅKERLUND, MARCHKOORDINATOR

Kære gængere
2019 har været et fantastisk år, hvor alle tre
marcher gik op i en højere enhed, ikke blot, hvad
angik det skønne terræn, enten i Midtjylland, i
Holland eller på Gotland, men også, hvad der
skete veteranerne imellem under marcherne.

Jeg vil helst ikke nævne navne, men jeg kan
ikke lade være med at nævne Carsten Næblerød, der udover diagnosen sklerose måtte
kæmpe en kamp med sig selv, hoved og krop,
for at komme igennem de 160 km.

kan jeg kun sige, at Veteranstøtten har levet
op til forventningerne, og veteranerne er
vendt tilbage med "opladede batterier", så de
i den kommende tid kan få en bedre og nemmere hverdag.

Nijmegenmarchen er den af marcherne, hvor
veteranerne er mest presset (4 x 40 km) hård
fysisk, og psykisk. Alle veteranerne skal derfor være rede til at leve op til mottoet – Veteraner støtter Veteraner – og alle levede mere
end op til dette.

Det er en præstation at gennemføre, og for
Carsten en præstation ud over det forventelige, og det lykkedes. Tillykke Carsten.

Normalt fortæller veteranerne kun 10 % til
mig, så jeg glæder mig over, at alt, hvad jeg
har hørt, skal ganges med 10.

Efter de tilkendegivelser, jeg på nuværende
tidspunkt har fået fra deltagerne i marcherne,

AF SUZI ELENA APELGREN, SYPL./ HQ COY UNPROFOR 1 (1992-93)

Veteranmarch på Gotland
For at gøre omgivelserne bevidst om veteranernes sag, og at der også følger et ansvar
med at sende soldater på internationale missioner, har nogle svenske veteraner taget
sagen i egen hånd – eller skulle man sige – i
egne ben.
For 7. år i træk arrangerede de en march for
veteraner, hvor der i løbet af 10 dage blev
tilbagelagt over 300 km. Med den syvende
march har de nu vandret i alle dele af Sverige,
og som ved adskillige af de tidligere marcher
deltog også danske veteraner.
Fra Danmark deltog 11 veteraner på foranledning af Veteranstøtten, og vi skulle deltage
i den etape, der foregik på øen Fårö, en flad
moræneø med mange småsøer og stenstran-
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de, et gudesmukt naturreservat nordøst for
selve Gotland.
Vi ankom ved midnatstid til vores bestemmelsessted, et lokalt forsamlingshus. Mange
havde deltaget i de foregående 8 dage, d.v.s.
havde tilbagelagt omkring 250 km, så alle
grænser var allerede brudt ned, og de var
dødtrætte.
Men de, der stadig var ved bevidsthed, modtog os med åbne arme, og var oprigtigt glade
for, at de danske veteraner sluttede sig til
troppen.
En enkelt drink blev det til med en håndfuld
seje svenske krigere, der stadig havde øjne,
og allerede dér gik snakken om tiden som

VETERANSTØTTEN

udsendt. Fælles bekendte blev gravet frem af
minderne, og nye kammeratskaber blev etableret.
STØVLERNE SNØRES
Næste morgen blev vi vækket ved 5 – tiden, nu
til lyden af aktive mennesker, der forberedte
sig på dagens etape. Morgenmaden blev indtaget på feltmæssig manér, feltsenge klappet
sammen og oppakning pakket og læsset på
følgebilerne.
Så blev hele holdet på omkring 60 personer
kørt afsted længere nordpå til startpunktet
for dagens march, naturreservatet Langhammars, hvor nogle af øens mest berømte
naturlige sandstensskulpturer, rauker, findes.
Vi følte os hensat til Påskeøen, men her er de
store skulpturer naturligt frembragt ved havets indhug på øens sandsten.
Med en anfører som fortrop, en bagtrop og
følgebiler både for og bag, begyndte vi langsomt at tage fat på de mere end 30 kilometer,
som dagsmarchen stod på.
Vi danskere syntes jo nok, at det gik lidt langsomt, men de fleste andre havde jo også allerede marcheret i 8 dage, og mange var tapet
op med sportstape på ryg og skinneben, og
flere havde fødder og tæer viklet ind i forbinding på grund af vabler. Så det var bare med
at stikke piben ind.
Marchen var gennemtænkt og velplanlagt. Én
målte strækningen, og for hver km blev der
råbt ”skål”, og så skulle alle drikke af deres
medbragte vandflasker. Der blev holdt rast for

hver times march, og så var der frisk udskåret
frugt, søde kiks og påfyldning til flaskerne…
og tid til at gå på ”Kisseriet” – hvis der var et,
ellers blev buskene langs vejen vandet.
Første stop var ved et lille gammelt fiskerleje,
der stod på den stenede strand helt ned til
vandet. Det bestod af en klynge små træhuse
med klinkbyggede både foran, klar til at blive
sat i det blå-grønne vand. Jeg følte mig hensat til ”Babettes gæstebud”, og det lille isolerede fiskerleje skal såmænd nok tidsmæssigt
være fra samme periode.
Både de svenske veteraners flag med sløjfen –
den svenske version i blå-gul – og Dannebrog
vajede fra troppen, mens vi gik. Tidligere havde også norske veteraner deltaget i marchen,
men de udeblev desværre i år.
Forbipasserende reagerede meget positivt
med at køre langsomt forbi og vinke, nogle
endog med at klappe. Og der var god mulighed for både stille meditation og fordybet
snak og udveksling om tiden som veteran og
tiden nu, mens vi gik i det smukke og varierede landskab mellem den høje blå himmel og
den blå-grønne Botniske Bugt.
RENSELSE AF SIND OG TANKER
Der var en ualmindelig god og fortættet
stemning, og man mærkede tydeligt, at man
befandt sig blandt ligesindede – alle var kammerater. Var der en enkelt, der trængte til en
pause, var der mulighed for at køre med følgebilerne. Det betød, at alle kunne være med,
og der blev taget sig godt af de svageste led i
kæden. Ingen var overladt til sig selv.

De omkring 60 deltagere talte veteraner i
60´erne og endda to 19-årige rekrutter, en
pige og en dreng, der gik med for at støtte veteranernes sag. Der var veteraner fra Cypern,
Congo, Balkan, Irak og Afghanistan m.m., men
hvad angår fællesskabet, var der ikke skel
mellem hverken alder eller mission.
FREMTIDEN
Umiddelbart synes jeg, at én dags march var
for lidt. Minimum to dages deltagelse i selve
marchen og helst tre ville være mere rimelig
både i fht. de andre deltagere og af hensyn
til kammeratskabet, samtidig med at to dages
rejse er meget i forhold til blot 1 dags deltagelse.
Jeg er ikke i tvivl om, at fælles krævende fysiske aktiviteter som Veteranmarchen er helende og styrkende for veteraner. Man skubbes ud
over sine egne grænser og lykkes i fællesskab
med at komme i mål. At grænser flyttes, betyder også, at paraderne sænkes, og en dybere
snak og forståelse for én selv og andre opstår.
Og så er følelsen af at høre til og være værdsat og accepteret en ubeskrivelig god følelse,
især når man har diagnosen PTSD.
De svenske veteraner nu har vandret igennem
hele Sverige, og det er mit håb, at marchen
kan gøres nordisk, og at de næste etaper lægges i Danmark. Derefter kan man jo fortsætte
med Norge og Finland.
Artiklen er lettere redigeret (forkortet)
af redaktionen, men hele omtalen kan
læses på hjemmesiden.
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AF: CARL ÅKERLUND
FORFATTER

Hærvejsmarchen
Også i år deltog Veteranstøtten med et hold
til Hærvejsmarchen, hvilket vi for øvrigt har
gjort siden 2008. Vi mødte fredag, dagen før
marchen sættes i gang.

Efter hjemkomst til Paradepladsen på den
tidligere Viborg Kaserne, nød vi de tiltag og
arrangementer, som Komiteen for Hærvejsmarchen havde forskønnet ventetiden med.

Det er altid herligt at sidde i Kasernehallen og
vente på, at veteranerne dukker op. Nogle har
jeg aldrig set før, men på en eller anden måde
er det som om, veteraner kan skelne veteraner. Det var også tilfældet her.

Hærvejsmarchen startede først lørdag morgen kl. 06.00.

Aldersmæssigt rangerede veteranerne fra 35
til 78 år, og sjovt nok betyder alderen ikke så
meget for veteraner – de kommer i snak lige
fra start til mål. Snakken gik også under etableringen af sengelejet i en harpiksbefængt
håndboldhal, men man havde vel levet på feltfod engang, så det betød ingenting.
Efter installering i håndboldhallen tog vi ud
til Rindsholm Kro, hvor vi dvælede i Mindelunden. Veteranerne fik historien om, hvorfor
Mindelunden ligger, hvor den ligger. Det er altid godt, at få lidt historisk og kulturelt med
hjem.
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Med os havde vi alderspræsidenten Hugo
Strunge, der ved at marchere 2 x 20 km kunne erhverve Hærvejsmarchmedaljen for 50.
gang, og det lykkedes. Hjertelig tillykke Hugo:
“Hvor go‘ – HUGO”
Kl. 06.00 både lørdag og søndag drønede et
kanonskud, og derefter startede alle deltagere og kæmpede sig igennem de to dage i
det skønne terræn omkring Viborg. Især søndagen er skøn, hvor marchen går gennem den
vestlige del af Viborg.
Efter hjemkomst søndag eftermiddag tog vi
afsked – alle en stor oplevelse rigere.

PÅ
MARCH
2019

VETERANSTØTTEN
TEKST OG BILLEDER: MORTEN GOTTHARD

Nijmegen
For 8. gang gennemførte Veteranstøttens
marchhold den traditionsrige Nijmegenmarch
i Holland.
FORBEREDELSE
Holdet var allerede samlet sidst i maj til Grænsemarchen med 2 x 40 km i Sønderjylland for
at se, hvordan marchformen var og for at lære
hinanden bedre at kende. Det var en god oplevelse, og det var med rimelig ro i sindet, at
holdet tog fat på den udfordring, det er at gå
4 x 40 km i Nijmegen – for nogens vedkommende med 10 kg oppakning. Holdet var igen
i år en god blanding af debutanter og mere
erfarne gængere.
CAMP HEUMENSORD
Vi var indkvarteret i Camp Heumensord sammen med de ca. 6.000 andre militære gængere fra hele verden. Allerede ved ankomsten
kan man mærke den gode stemning på holdet,
og trods træthed er der smil og kram til alle.

Selve marchen foregår fra tirsdag til fredag.
Dagene er på mange måder ens og smelter
sammen. Vækkeuret ringer ca. kl. 03.00, og så
er det om at komme i uniformen og få morgenmad, inden marchen starter ca. kl. 04.30.

pel på, at ”Veteraner hjælper Veteraner”, og
selvom der kommer nye ansigter til, finder
alle hurtigt ind i sammenholdet og giver sit
personlige bidrag til, at det bliver en kanon
oplevelse for alle på holdet!

De militære deltagere forlader lejren gennem
Støvleporten og møder kort efter den civile
marchrute, og i løbet af ganske kort tid er der
mennesker overalt. Normalt er dagens march
overstået sidst på eftermiddagen, hvorefter
den står på hvil, bad og mad, inden man lægger sig til at sove ca. kl. 21.00.

HÆDER
Traditionen tro blev der efter fredagens indmarch foretaget hædring af to personer: Årets
Fighter blev John, der gik en stor del af turen
på store vabler. Årets Kammerat blev Lars, der
fandt overskud til både det gode humør og til
at give en ekstra hånd til sine kammerater,
når der var behov.

ALLE GENNEMFØRTE
16 veteraner (15 gængere og en cykelordonnans) begyndte marchen om tirsdagen, og
alle fuldførte. Marchen blev igen et eksem-

Artiklen er lettere forkortet af redaktionen,
men kan i sin helhed læses på hjemmesiden.

Efter indkvartering indhenter de fleste nogle
af de manglende timers søvn fra busturen.
Resten af dagen står på samvær med holdet
og et brag af en fest inde i Nijmegen centrum.
For det er ikke kun en march, men også en af
verdens største byfester.
MARCHEN
Mandag morgen startede med en parade for
alle danske militære gængere, hvor oberst
Flemming Agerskov formerede Det Danske
Nijmegen Kontingent 2019 og bød alle velkommen. Umiddelbart efter paraden kørte Vete
ranstøtten til ”Overloon War Museum”, hvor fik
vi et indblik i kampene under 2. Verdenskrig.
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Chefen for Cypern 2,
OL Jørgen Andreassen .

Venskab for livet
bigås med fornøden respekt for efterlevende
i tavshed.
I 2014 deltog de tre veteraner i Peacekeepers
Dag på Kastellet i København, hvor de sammen med mange andre veteraner fra Cypern
1 og 2 modtog den nyindstiftede 50 års mindemedalje for tjeneste på Cypern, overrakt af
bl.a. den fg. cypriotiske ambassadør. En stor
oplevelse for dem alle tre.
Dette livslange venskab er et glimrende eksempel på de bånd, der knyttes i forbindelse
med udsendelse i en international mission – et
venskab, der varer livet ud.

Palle, Gunnar og Erik – "Olsenbanden".

Én af de ting, der altid kommer på tale, når
veteraner mødes, er de mange venskaber, der
etableres i forbindelse med deltagelse i en international mission.
Det er venskaber, der har baggrund i fælles
oplevelser under udsendelsen, og de har ingen udløbsdato, men varer for livet.
Et godt eksempel herpå fandt redaktøren ved
MC-klubbens træf i Frøslevlejren i dagene
12. – 14. juli, hvor tre af deltagerne alle var
veteraner fra Cypern 2. Gunnar Vang, Palle
Brodersen og Erik Bjerrum blev alle indkaldt
til aftjening af værnepligt i november 1963
ved det daværende Jydske Ingeniørregiment
i Randers – "Olsenbanden" kalder de sig.
Efter aftjening af de første 12 måneder af de
16 måneders værnepligt blev de tilbudt at
aftjene de sidste måneder i forbindelse med
udsendelse til Cypern – og det sagde de ja til.
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Efter en ultrakort FN-uddannelse i Jægersprislejren – primært vaccinationer – sad de i
november 1964 sammen med ca. 30 andre ingeniørsoldater i et Herculesfly med kurs mod
Cypern, hvor de indgik i en ingeniørdeling i
stabskompagniet på hold 2 – indkvarteret i
telte i Camp Elizabeth lidt uden for Nicosia.
Chefen for DANCON UNFICYP 2 var daværende
oberstløjtnant Jørgen Andreassen, Falsterske
Fodregiment, senere Chef for Hjemmeværnet.
På de første hold blev der ikke udarbejdet en
såkaldt ”blå bog”, men alle soldaterne på hold
2 fik en bog med billeder fra Cypern, signeret
af chefen.
Der blev fortalt rigtig mange ”røverhistorier
fra gamle dage”, f.eks. om Palle, der var uddannet murer, og som murede et fint alter
op for feltpræsten, og Erik, der selv om han
egentlig var snedker, fik opgaver i officersmessen – men de mange historier herfra for-

"Olsenbanden" på besøg på FN-Museet.

VETERANSTØTTEN
TEKST: BJARNE BERNER.
FOTOS: VIBEKE OLIL

MC-træf

Maskinerne beundres.

Danmarks Veteraners Motorcykel Klub gennemførte i weekenden 12.- 14. juli en tur til
Tyskland med udgangspunkt fra Frøslevlejren.
Vi mødtes fredag eftermiddag, og efter kaffe
og indkvartering kørte vi til Bov Kro og indtog
vores aftensmad. Vejret var perfekt, så da vi
returnerede til lejren, lavede vi ”socialt samvær” udendørs.
Næste morgen fik vi et fornuftigt morgenmåltid, inden turen gik ad herlige småveje til
Rendsborg i Tyskland. Her kunne vi se alle de
gamle kasernebygninger, som nu er omdannet til alle mulige civile formål. Utroligt, at
det, der engang var en kæmpe garnisonsby –
engang var det faktisk Danmarks største – nu
ikke havde noget som helst militær tilbage.
Vi fik parkeret alle køretøjerne på den gamle
paradeplads og indtog vores frokost på ”Zum
Hauptwache”, som mange husker fra tidligere
besøg.
Efter frokosten kom der en kortege af røde
Porcher og parkerede på pladsen – traktorer
– de blev selvfølgelig både synet og godkendt
af os. Da det var veterantraktorer kunne flere
af deltagerne huske dem, fra da de var nye.

Flot ser det ud.

Redaktøren i godt selskab.

Herefter gik turen videre nordpå, igen med
isstop i Kappeln, inden turen gik tilbage til
Frøslev, hvor vi gjorde klar det til traditionelle
Frøslevmåltid – Wienerschnitzel.
Efter middagen gik vi på FN museet, hvor
Frede Jønsson og frue havde ”Open By Night”,
og der blev fortalt nye røverhistorier fra de
forskellige missioner, som deltagerne havde
været på.

Næste morgen fik vi organiseret et solidt morgenmåltid, ryddet op efter os og drog videre
til alle de forskellige dele af landet, vi kom fra.
Nye venskaber blev skabt, gamle fornyet, og
gode minder blev genopfrisket.
Husk alle medlemmer af Danmarks Veteraner
er velkomne på vores ture – som vi afvikler
uden rygmærker og i god ro og orden.

Vi sluttede aftenen med socialt samvær i H16
og med rigtig højt humør.

Arrangør Bjarne Berner.
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Veteraner på feltfod
I gården stod en nyanskaffet HIND-helikopter,
og én af veteranerne, Michael Kondrup, med
missioner i Kosovo (KFOR 2 og 11), Makedonien
1 og 2 samt IRAK 8, kunne fortælle, at han under sin udsendelse til Makadonien havde fløjet i den type helikopter, som russerne brugte
i området.
Det var første gang, Michael deltog i et sådant
arrangement. Med sig havde han sine to piger,
Kathrine og Anne, og Michael udtrykte sin tydelige begejstring for arrangementet.

Michael Kondrup og datter.

Veteran Aktivitets Foreningen (VAF) med
nuværende og tidligere hovedbetyrelsesmedlemmer i Danmarks Veteraner, Christian
Ring og Anker Sewohl, i spidsen, godt støttet af kasserer Heidi Stentoft, næstformand
i Veterancafé Slagelse, og Jan Burmeister
fra Danmarks Veteraner Nordvestsjælland,
havde i dagene 16.- 18. august arrangeret et
”Veterantræf på feltfod” i området ved Panzer
Museum East i Fladsholte syd for Slagelse.

Lørdag startede med morgenmad, og der
blev grillet pølser til frokost. Vejret var ikke
det bedste, men hvad betyder det, når man er
vant til soldaterlivets strabadser.
Om eftermiddagen var der rundvisning på
Panzer Museum East. En meget vidende og engageret guide førte gruppen rundt på museet,
der rummer en enestående samling af ”militært isenkram” – primært fra Warschawapagtlandene (WAPA).

Over 40 veteraner og pårørende – hustruer og
børn – havde meldt deres ankomst. De mange
tilmeldte kostede Christian Ring et tabt væddemål – herom senere.
Forberedelserne startede fredag, og allerede
hen på eftermiddagen ”stemplede” de første
veteraner og pårørende ind. Der var mulighed
for overnatning i medbragte telte, i shelters
eller i 20-mands-barakken med spånplademadrasser. Humøret var højt, selv om nogles
snorken holdt andre vågne.
Anker Sewohl og Christian Ring.
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”Det er dejligt at møde andre veteraner, der
forstår ens situation, og det er rigtig rart at
kunne vise pigerne, hvad jeg har været en del
af”, siger Michael.
Også de deltagende pårørende udtrykker
glæde over at være med. ”Vi får lidt bedre
fornemmelse af, hvad det er ”vores veteran”
har været med til. De fleste deltagere er på en
eller anden måde mærket af deres oplevelser
under missionerne, og det er en god fornemmelse at kunne tale om det med andre, der
har prøvet det samme.

VETERANSTØTTEN
AF HENRIK MORTENSEN (JARL), FORMAND FOR DANCONTRÆF

Heidi fortæller, at det ligger arrangørerne
meget på sinde, at begivenheden skal
være uformel. Intet nagelfast program,
men mulighed for, at deltagerne kan foretage sig, hvad de gerne vil – sammen med
ligestillede. Mange af veteranerne har det
bedst i mindre grupper, så alle er ikke med
til det hele, men deltager i høj grad på
egne præmisser. ”Det er sådan, vi gerne vil
have det”, siger Heidi, der kan fornemme,
at deltagerne trives med denne facon.
Hen på eftermiddagen kom der et par heste – til stor glæde ikke mindst for de deltagende piger, der fik mulighed for at tage
sig lidt af hestene – og få en lille ridetur.
Eftermiddagens clou var Christian Ring,
der inden arrangementet sagde: ”Hvis der
kommer over 40, så tager jeg en ridetur i
gul kjole og synger Texas gule rose”. Det
måtte han så gøre – med de øvrige deltagere som storgrinende tilskuere.

Dancontræf 2019
Årets Dancontræf blev igen afholdt i Stevninghus Spejdercenter med ca. 200 deltagere, veteraner og pårørende.
GENSYNSGLÆDE OG KAMMERATSKAB
Én gang om året stiller vi et Dancontræf på
benene, og vi gør det for at kunne møde vores
gamle kammerater, og for at de og deres familier kan møde hinanden. Det er fantastisk at
opleve den glæde, man kan skabe ved at yde
et stykke frivilligt arbejde.
Veteranstøtten sponsorerede musikken fredag aften, så vi fik en dejlig fest. Tusind tak til
Veteranstøtten.

Kragh, med Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i Bronze. Poul blev indstillet på grund
af hans store arbejde med at fremstille vores
missionstegn som skjolde, som kan beundres i
vores samlingstelt under træffet. Desuden har
Poul arbejdet for træffet igennem mange år,
så det var en stor glæde at kunne dekorere
ham.
2020
Næste års Dancontræf bliver afholdt fra den
10. til den 12. juli 2020. Jeg håber, vi ses, så
vi sammen kan opleve den glæde, det er at
mødes med sine gamle kammerater.
Vel mødt til DANCONTRÆF.

HÆDERSBEVISNING
Et ganske særligt øjeblik var, da jeg havde den
ære at kunne dekorere vores veteran, Poul

PS. Besøg os endelig på www.dancontraef.dk
eller på Facebook www.facebook.com

Om aftenen stod menuen på helstegt pattegris, og der blev hygget og snakket på
kryds og tværs, inden en flok trætte deltagere efter midnat fandt frem til sovestederne.
Søndag var alle friske til morgenmad kl.
08.00, hvorefter oprydningen gik i gang
som afslutning på veteran/pårørendetræffet, der forventes gentaget til næste
år i de samme omgivelser.
Arrangementet blev økonomisk støttet af
Veterancentret og Veteranstøtten – og der
var fra både arrangører og deltagere en
stor tak for denne støtte, der muliggjorde
gennemførelsen af den meget vellykkede
aktivitet.
Poul Kragh.
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Gruppetur til Norge
I slutningen af august gennemførte Veteranstøtten årets gruppetur til Norge, hvor vi igen
gæstede Krigsveterancenteret i Bæreia ved
Kongsvinger.
Deltagerne mødte frem på den tidligere Flådestation Holmen søndag aften, hvor vi gennemførte velkomstmøde, og den forestående
tur til Norge blev gennemgået. Det er en stor
fordel at mødes dagen før afgang, så vi er
sikre på, at alle deltagerne når frem til afgangstidspunktet.

ET PUSTERUM
Programmet i år var stort set identisk med
sidste års program, hvor fokus var på aktiviteter ved og omkring Veterancentret. Eneste
forud fastlagte punkt var en tur til Kongsvinger Fæstning, hvor Knut Østbøll, der i mange
år har arbejdet for den norske veteranorganisation (NVIO) var guide for gruppen ved en
rundvisning.
I forbindelse med rundvisningen lagde vi en
blomst ved mindesmærket for de norske faldne soldater ved Libanon-missionen UNIFIL.

Det er en lang køretur – ca. 700 km – og vi
skulle gerne nå aftenmåltidet i Bæreia, hvilket lykkedes i år. Vi var 10 veteraner på turen,
hvoraf 2 var ledere. Det er et passende antal,
der sikrer, at alle kommer hinanden ved uden
klikedannelse eller lignende uhensigtsmæssigheder.
FANTASTISKE RAMMER
Omgivelserne, gæstfriheden, værelserne og
forplejningen er i top. Et bevis på vores værters gæstfrihed og lyst til at modtage os kan
vi langt hen ad vejen aflæse ved, at chefen
på Veterancentret efter velkomstbriefingen,
overrakte en mønt, der normalt kun gives til
norske veteraner, som har været på Veterancenteret i Bæreia. Mønterne blev overrakt
med ordene ”med anerkendelse og respekt”,
til hver enkelt af dem, som endnu ikke var i
besiddelse af mønten.
Det gjorde et meget stort indtryk på modtagerne. Tusind tak for det til vores søde og rare
værter, som virkelig forstår at værdsætte veteraners indsats.
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Samtalerne, som i mange år har været et
fast indslag om aftenerne, kom nu helt af sig
selv under og mellem aktiviteterne, hvor man
spontant mødtes – hele gruppen vel at mærke.
Uhyre positivt.
Tvungne samtaler er ofte endt som en pestilens for veteranerne og har sat begrænsning
er i forhold til åbenhed, hvilket vi som ledere
sagtens forstår.
Så kort og godt: Der var der frit ”slag i bolledejen”, hvilket blev rigtig godt modtaget.
Det er ledergruppens opfattelse, at turen blev
gennemført med ovenud stor succes. Evalueringerne viser med al tydelighed, at det er
sådan, turen skal køres.
2020
Chefen på det norske veterancenter lovede
os, at vi igen i 2020 kan forvente tilladelse til
et besøg med 10 veteraner.

Resten af turen improviserede vi med tilbud
om aktiviteter i naturen som gåture rundt i
området, en tur i indendørs varmtvandsbassinet og saunaen og ikke mindst grill-frokost
i naturen m.v.
Derudover var der rige muligheder for aktiviteter indendørs, som eksempelvis fitnesscenter.
En køretur til svenske-grænsen blev det også
til. Alle deltog i turen, der blev til på opfordring af deltagerne.

Fra lederside skal der lyde en stor tak til hele
gruppen for samværet på turen. Det var en
ovenud positiv oplevelse.

Veterancafé
TEKST OG FOTO: ERIK PETERSEN

En god dag i Egedal
I seneste udgave af Baretten (3-4) var der to
artikler, der her ”bindes sammen”. På side 19
kunne du læse om en donation på 15.000 kr.
fra Odd Fellow-logen i Hillerød til Danmarks
Veteraner, Nordsjælland, til anvendelse i
arbejdet med veterancaféer, og på side 23
kunne du læse om Susanne Lykkes bog ”Pige
på mission”.
Ved en festlig reception den 29. juni hos Rydendahls Forlag i Egedal Centret i Stenløse
blev denne bog officielt præsenteret, og blandt
gæsterne var tidligere formand for Danmarks
Veteraner, Nordsjælland, nu ressourceperson i
Hovedbestyrelsen vedr. veterancaféer, Gert L.
Andersen, og formand for Veterancafé Egedal,
Lars Falk.
PIGE PÅ MISSION
Efter velkomst af forlæggeren Karina Rydendahl og forfatteren Susanne Lykke holdt Gert
Andersen en tale, hvor han gratulerede med
bogen og håbede, at mange – ikke blot veteraner – ville læse den. ”Selv om bogen er en
fiktion, inspireret af forfatterens mand, der
selv har været udsendt til både Kosovo og
Bosnien, rammer den fint de problematikker,
der knytter sig til en udsendelse”, sagde Gert
Andersen.
”Susanne har med sin bog endnu engang gjort
os alle opmærksom på vores udsendte solda-

ter, herunder også de kvindelige udsendte,
såvel kampsoldater som støttepersonellet
som står bag både før, under og efter en udsendelse.
Alle betaler vi en pris, for det er ikke gratis.
Alle har vi oplevelser af forskellig art, både de
gode og sjove, de skræmmende, de ubærlige
og dem, som giver ar på sjælen resten af livet
– det hører og læser vi om i danske nyhedsmedier”.
En del af overskuddet ved salg af bogen støtter Danmarks Veteraner.

den til at overrække et beløb fra Odd Fellowdonationen til formanden for Veterancafé
Egedal, Lars Falk. Han takkede for gaven og
var glad for, at der var nogle, der tænkte på
veteranerne.
Veterancafé Egedal har eksisteret i ca. 1½ år
og har mødelokaler i Kulturhuset i Stenløse,
stillet til rådighed af kommunen.
Der er åbent den første mandag i måneden,
og alle veteraner og pårørende fra området
er meget velkomne.

VETERANCAFÉ EGEDAL
Gert Andersen benyttede samtidig lejlighe-
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Gruppetur Danmark
Søndag den 23. – fredag den 28. juni gennemførte Veteranstøtten Gruppetur Danmark i Camp
Frøslev. Denne aktivitet har hvilet i nogle år og
forsøges nu genindført som en tradition. Det må
konstateres, at forsøget lykkedes til fulde.
Deltagere i aktiviteten skal være veteraner, som
i det daglige har udfordringer af enten psykisk
eller fysisk karakter. Vi var 10 deltagere, hvoraf
undertegnede og Christian Ring var ledere for
aktiviteten.
FORMÅL
Turens formål er simpelt hen at give veteranen
nogle dages pusterum i en tilværelse, som til
daglig godt kan være en udfordring. Man skal
heller ikke underkende, at veteranens familie
også får mulighed for et pusterum. Det var der
i hvert fald bred enighed om i deltagerkredsen.

trådt på speederen i de små gokarts. Tiderne
var tæt på at tangere den bestående rekord på
banen, hvilket lederen blev noget overrasket
over. Alt i alt en stor succes.
Torsdag besøgte vi Kelstrup Naturskole for at
konkurrere i bueskydning og vildtkending. Også
en aktivitet, som tilsyneladende faldt i god jord
efter de udsagn, vi fik.

RAMMER
Omgivelserne i Camp Frøslev er noget nær perfekte til gennemførelse af vores samling, da der
er ro og natur i massevis – også selv om der
naturligvis kommer gæster i lejren som besøgende til lejrens museer.

Øvrige dage var der frit valg, hvilket 4 deltagere
benyttede sig af og besøgte Dybbøl Historiecenter om onsdagen.

Eneste mangelvare er en ”hyggestue” med
bløde møbler. Det kompenserede vi for ved at
indrette os på gangen, hvor der er en ”blød”
sofa og lænestol. Når gruppen ikke er større,
kan det lade sig gøre ved at supplere med lidt
”gulvsidning” og andre stole. Men det kunne
være bedre. Ingen tvivl om det.

I det tidligere koncept var der indlagt faste samtaler, hvor veteranen skulle vende vrangen ud
på sig selv. Et koncept, som jeg personligt aldrig
har brudt mig om, da det efter min mening kan
være direkte angstfremkaldende for en veteran
at skulle på ”skafottet” for at underholde de
øvrige deltagere med sine daglige udfordringer.

PROGRAM
Der var kun indlagt to faste aktiviteter i løbet
af opholdet. Tirsdag var vi i Sønderborg Racing
Center for at køre gokart. Der blev godt nok

Det er derfor ikke en del af programmet, og det
kan konstateres, at det så sandelig heller ikke er
nødvendigt, da snakken gik på kryds og tværs i
gruppen fra første øjeblik, vi var samlet.
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FREMTIDEN
Alle tilmeldte fik mulighed for deltagelse. 12 deltagere er max. Håbet er nu, at ”mund til mund”metoden kan betyde, at der næste år, hvis der
bliver bevilget midler til gennemførelsen, kommer et større antal tilmeldinger. Alle deltagere i
år opfyldte betingelserne for deltagelse.
EVALUERING
Deltagernes evalueringer af turen er ovenud
positive, hvilket viser, at programmet er sammensat på en hensigtsmæssig og tilfredsstillende måde.
Hensigten med, at alle deltagere indgår aktivt
i de opgaver, der løbende er ved måltider, rengøring m.v., blev godt modtaget, og der var ikke
på noget tidspunkt problemer med at få villige
hænder til hjælp.
AFSLUTNING
Christian Ring og jeg takker deltagerne for en
uge, hvor lysten til at gentage turen i 2020 absolut blev skærpet.

VETERANSTØTTEN
TEKST OG FOTO: SG NIKOLAJ KLEE, NK-KØKSEK – OG EKSTERN LEKTOR VED AARHUS UNIVERSITET

Jubilæum for
HQCOY/BHC/UNPROFOR 5
flere gange siden, og en flok, som stoppede i
Forsvaret for 25 år siden. Alle var enige om, at
lige netop denne udsendelse var helt speciel.

”Hold kæft, I ser gamle ud” var den hilsen,
man blev mødt med på Søværnets Sergentskole i Frederikshavn. Det gjaldt selvfølgelig
kun alle de andre, ikke én selv.
I weekenden den 16. - 18. august var der indkaldt til 25-års jubilæum for Hovedkvarterskompagniet, hold 5, i perioden fra august
1994 til februar 1995. De 159 mand (m/k) var
primært i Kiseljak og Sarajevo, men også med
folk i både Split og Zagreb. Chefen var major
Djon Fristrup Severinsen (døde i 2012), og
næstkommanderende for kompagniet var Jes
Kristophersen. De var et umage par, som tilsammen sørgede for ledelsen af kompagniet.
Der var mere end 50 deltagere hen over weekenden. Vi var en pæn blanding af folk, der blev
i systemet, og som har været på missioner

Udsigt fra Pikkerbakken.

Jubilæet varede ca. 48 timer fra fredag til søndag. Der var god tid til at få snakket med mange af de gamle kolleger, og alle de gode gamle
historier blev delt. Om alle de gange, der blev
skudt på os, og om de mange oplevelser, vi
havde på forskellige serbiske checkpoints (fx
Sierra 1). På holdet blev selve hovedkvarteret
flyttet fra Kiseljak og ind til Sarajevo, hvor en
ny lejr blev etableret. Der blev med andre ord
fyldt og slæbt rigtig mange sandsække.
Både lørdag og søndag var der selvfølgelig
morgen-FUT. Når man er indlogeret på Sergentskolen i Frederikshavn, hvad er så mere
oplagt end at løbe en tur op til udsigtspunktet
på Pikkerbakken, efter at flaget var hejst.
Fredagen var ren hygge og indlogering. Lørdag var der tre foredrag på programmet. Vi
fik besøg af en psykolog fra Aalborg Kaserner,
der fortalte om udviklingen inden for veteranområdet med fokus på, hvordan man arbejder
med veteranstøtte i Forsvaret i dag.

for Dronningens Livregiments Soldaterforening. Sådan et historisk overblik kan give
anledning til at spekulere på, om Dronningens
Livregiment pludselig genopstår en dag, som
det netop er sket for Slesvigske Fodregiment
i Haderslev.
Det sidste foredrag blev holdt af Christian
Taftenberg Jensen, én af vore egne. Han har
arbejdet både som selvstændig konsulent og
friluftsvejleder og har uddannet sig i positiv
psykologi, hvor han har udviklet konceptet
”Iron Mind.” Konceptet handler bl.a om, hvad
der får nogle veteraner til at klare sig på trods
af problemer og udfordringer. Det blev forklaret med et begreb om Resiliens – ikke robusthed, men nærmere evnen til at komme sig.
Alt i alt en fantastisk weekend. Vi holder helt
sikkert jubilæum igen om fem år.
Artiklen er forkortet af redaktionen.

Derefter fik vi et historisk tilbageblik af pensioneret oberstløjtnant Uffe Uhler, formand

Uffe Uhler.
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AF IDRÆTSUDVALGET, VETERANSTØTTEN

Mesterskaber i

Veteranskydning
Lørdag den 5. oktober er der mesterskaber i
Veteranskydning på skydebanerne i Sportscenter Herning, Holingknuden 3, 7400 Herning.
DER GENNEMFØRES SKYDNING I FØLGENDE DISCIPLINER:
Riffel 50 meter, riffel 15 meter og pistol 25 meter.
Man kan tilmelde sig på den enkelte disciplin, men vi opfordrer
til, at man prøver at skyde det hele. Det handler om at have en
god dag med skydning og socialt samvær.
Der stilles våben til rådighed, og man får udleveret ammunition.
Men man må gerne have sin egen riffel eller pistol med.
Der skydes på DGI-skiven, og der vil være præmie såvel individuelt som for hold.
Man skal være tre på et hold, som man kan have sat hjemmefra,
eller som vi laver sammen, når I ankommer.
PROGRAM
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 14.45
1500 – 1530

Kaffe og rundstykker
Holdsammensætning
15 og 50 meter skydning
Frokost
Pistolskydning
Præmieoverrækkelse.

Tilmelding på hjemmesiden senest den 1. oktober.

AF GERT ANDERSEN

Veteranskydning
i Jægerspris
Så lykkedes det, som jeg blev inspireret af, og som jeg læste om
for 1 1/2 år siden på Facebook – skydning for veteraner, arrangeret i samarbejde med Hjemmeværnet.
Jeg havde flere følere ude, men det var Stabskompagniet i Ballerup,
der sørgede for “vind i sejlene” og arrangerede denne herlige dag med
skydning for 24 mand med M 95, MG 62 og M 60.
Helt eventyrligt er det at se smilene brede sig med udsigten til at ligge
bag et “optisk” sigtekorn eller igen at mærke skudkadencen fra et LMG.
Ligeså fantastisk er det at se veteraner på både 60 og 70 år gebærde
sig hjemmevant med våben på skydebanen, selv om det er en halv
menneskealder siden, de sidst var på en “ventelinie”, en “skydelinie”
og under kommando af en skydeleder.
Tak til alle der deltog. Tak for skydeoplevelsen, den gode mad og det
flotte vejr - vi ses en anden gang på skydebanen, det er jeg sikker på.
Denne aktivitet kan i øvrigt anbefales til andre lokalforeninger i samarbejde med Hjemmeværnet eller en nærliggende garnison/kaserne.
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VETERANSTØTTEN

Club La Santa.

VETCAMP 2019

Opvarmining.

AF PROJEKTGRUPPEN FOR VETCAMP 2019

For 5. år i træk har KrogagerFonden givet økonomisk støtte til et ophold på Club La Santa.
Turen blev slået op via Veteranstøttens medier, 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 aktiviteterne. 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 Facebook side, hvor der i løbet af ugen blev lagt
historier og billeder op.

Klar til cykeltur.
Fra svømmebasinet.
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AF PER L. HINRICHSEN

Årsmøde 2019

Kommandørkaptajn Jannik T. Andersen.

ÅRSMØDET
Veteranstøttens Årsmøde blev afholdt på Flyvestation Karup den 28. – 29. september med
deltagelse af 37 frivillige ud af de i alt 100 frivillige, hvilket var et højere antal end i 2018.
På årsmødet var der indlæg ved den fg. chef
for Veterancentret, kommandørkaptajn Jannik T. Andersen, der havde en varm hilsen med
fra oberst Susanne Lund. Han roste de frivilliges 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 tankevækkende indlæg fra oberst (pens.) Lars R. Møller,
der understregede, at det var kampafgørende
at få kommunerne involveret i udarbejdelsen
af en ny veteranpolitik.
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Oberst (pens.) Lars R. Møller.

INFORMATION
På årsmødet blev de frivillige informeret om
det konstruktive samarbejde med andre veteranaktører, det kommende års prioriteter
samt budget og aktivitetsniveau, og der blev
drøftet egenbetaling ved deltagelse i missionsture, 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 afsked 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 Veteraner, til at overtage posten som regnskabsfører 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 dertil hørende økonomi er blevet koordineret og
godkendt.
Herudover er der også gennemført tre økonomimøder 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 positiv dialog samt vejledning i årets løb – og til
de mange aktive deltagere fra Veteranstøtten,
der gjorde dette årsmøde til en stor succes.

VETERANSTØTTEN

En glad familie.

Efterårs-sjov i Fårup Sommerland
AF VETERANSTØTTENS SOCIALUDVALG

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 veteranfamilier, 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 udtrykker det: ”Det er et fremragende arrangement 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 Møldrup 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 anerkendelse og lidt tilbagebetaling for vores
indsats”.
FLERE ARRANGEMENTER
”Denne form for arrangementer vil der blive
flere af, fordelt over hele landet i det kom-

Arrangørerne.

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 Socialudvalg, som sammen med et antal hjælpere
var de praktiske arrangører af dagen.

Veteranstøtten er en del af Danmarks
Veteraner, som er interesseorganisation
for veteraner og deres pårørende her i
landet.

Klar til dagens oplevelser.
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Fra Mindelunden ved Rindsholm Kro.

Klar til dagens tur.

PÅ
TUR
2019

En tiltrængt pause.

Med Veteranstøtten på MC-tour
AF GERT REMME, DANMARKS VETERANERS MC-KLUB OG POLITIETS BLÅ BARETTER

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 vådbundsområde mellem Engesvang og Kragelund. Søen
er resultat af ét af Danmarks største naturgenopretningsprojekter, som blev gennemført
over en længere årrække frem mod 2005.

Forfatteren.

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.
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Her blev der tid til at nyde en kop kaffe, hvorefter 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 Bunkermuseet ved Silkeborg Bad, hvor vi fik en
guidet rundtur – og dermed historien om Silkeborg 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, øverstkommanderende for de tyske styrker i Danmark, 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 frokostbord. En herlig weekend med godt vejr i
gode venners lag.

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

VETERANSTØTTEN

Samarbejdsspil.

Fra dagens arbejde.

Netværk
TEKST OG FOTOS: ERIK PETERSEN

I fortsættelse af en samling for repræsentanter fra veterancaféerne i Østdanmark gennemførtes et tilsvarende arrangement for
Vestdanmark.
VETERANSTØTTEN
Begivenheden fandt sted i Camp Frøslev i dagene 9. – 10. november med repræsentanter
fra i alt 12 veterancaféer. Veteranstøttens Informationsudvalg stod for den indholdsmæssige del, og arrangementet var muliggjort af
et økonomisk tilskud fra Veterancentret.

SAMARBEJDE
Om aftenen gennemførtes samarbejdsspillet
”Gennem ild og vand” om Danmarks Internationale Indsatser siden 1948, hvilket gav anledning til en række ”aha-oplevelser” om samarbejdets betydning for at opnå gode resultater.

Fra dagens arbejde.

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

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

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 arbejde i veterancaféerne, herunder ikke mindst
værdien af et fortsat styrket samarbejde gennem de etablerede netværk.

Ligeledes blev Veteranportalen omtalt som en
mulighed for synliggørelse af veterancaféernes aktiviteter.

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.

Frøslev-lejren.

Britt og Thomas (fra venstre), Veteranscentret.
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PÅ
LEJR
2019

Veteraner og pårørende.

Fra tennisturneringen.

Familietræningslejr
AF VETERANSSTØTTENS IDRÆTSUDVALG

I dagene 18.- 20. oktober gennemførte Veteranstøttens Idrætsudvalg en familielejr i Vejen Idrætscenter med deltagelse af i alt 72 veteraner og pårørende, bl.a. Rasmus Kokholm
og familie, der giver denne fine omtale af
weekenden:
”Vi ankom fredag formiddag til Vejen Idrætscenter, hvor andre veteranfamilier også er begyndt at ankomme, og hvor kontaktpersonerne 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 aktiviteter, 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 weekenden. 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 træningscentret, mens andre familier udover hytterne
blev indkvarteret på et vandrehjem tæt på
centret. Der var bestilt sengelinned og håndklæder 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

Tre glade børn.
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og minitennis. Og det var kun for os veteranfamilier – 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 tidligere fuldstændig fantastisk. Der var plads til
alle, om man ville dyrke idræt uafbrudt eller
blot sidde og nyde samværet med de andre familier 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”.

Arrangementet blev forestået af Gitte
Vinther, Steen "Fynbo" Hansen og Jørn
H. Christiansen fra Idrætsudvalget
med Majbritt Hvenegaard som hjælper.

VETERANSTØTTEN
AF CARL AAKERLUND.

Nijmegen & Hærvejen
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 veteraner. Hvis du vil deltage på Veteranstøtteholdet 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 oplevelser for livet, samt at du vil nyde godt af kammeratskabet med andre veteraner, samtidig
med at du deltager i Hærvejsmarchen og/eller
Nijmegenmarchen, koordineret af Veteranstøtten.
Læs alt om ansøgning, ansøgningsskema, datoer, tider og afvikling med meget mere på:
www.veteranstøtten.dk
Evt. spørgsmål rettes til koordinator Carl
Åkerlund, mail caa@danmarksveteraner.dk

Fra sidste års Nijmegen-march.

Bowling Event
AF STEEN "FYNBO"

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 bowlingkugler. 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 spillet, hvor der også bliver overrakt præmier.
Sidste tilmelding er lørdag den 29. februar til
Steen "Fynbo" på steenfynbo@gmail.com eller på tlf. 42221948.
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Dine kontakter til mere viden
om Veteranerne
VETERANCENTRET
- din indgang til støtte!

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

DANMARKS VETERANER

taler veteranernes sag og er din indgang til fællesskabet og gode oplevelser!
Meld dig ind og mød kammeraterne fra din mission.
Som godkendt almennyttig forening har du mulighed for at give en skattefri gave/donation
til Danmarks Veteraner og Veteranstøtten via Danske Bank, Reg. Nr.: 4716,
Kontonummer 473 152 3649 og Mobile Pay 10093. CVR-nummer 32 91 39 38.
formand@danmarksveteraner.dk // www.danmarksveteraner.dk
Facebook: Danmarks Veteraner

VETERANSTØTTEN

har en døgnåben telefonlinje 80608030, laver aktiviteter, gensynsture, møder,
idræt mm. for veteraner og pårørende samt bestyrer Camp Frøslev i Frøslevlejren.
Veteraner støtter Veteraner
Danske Bank: Reg. Nr. 9570, Kontonummer 126 278 31.
CVR-nummer 29 28 79 10.
Telefon 80608030 // www.veteranstøtten.dk
Facebook: Veteranstøtten

FN MUSEET I FRØSLEVLEJREN
Fra Gaza til Afghanistan
Vi fortæller din historie
– og om alle de andre missioner fra 1948.
Tak til de over 17.000 gæster, som besøgte FN Museet i sæson 2019.
Åbent hver dag fra 28. marts til 3. november 2020 – dagligt kl. 09.00 – 17.00.
Uden for sæsonen kan du booke rundvisning på mobil 40 35 13 33.
Besøg vor webshop Veteranshoppen.dk – åben hele året med gode tilbud!
FN Museet, Lejrvej 81 // 6330 Padborg
Telefon 74 67 68 55 // www.fnmuseet.dk

