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Jeg havde den store ære og glæde at kunne 
overbringe Danmarks Veteraners medlem-
mers lykønskninger om et godt og lykke-
bringende nytår til H.M. Dronningen og Kron-
prinsparret ved årets Nytårskur. Det var en 
smilende og veloplagt Dronning, som modtog 
hilsenen og takkede for de gode ønsker.

AKTIVITETER
I den forbindelse er det ikke nogen hemmelig-
hed, at Majestæten fylder 80 år den 16. april i 
år. Dette markeres flere steder og på mange 
måder, og jeg håber, at alle vores faner del-
tager i den planlagte faneborg i København 

den 16. april. 

DSL har allerede udsendt et 
varsel herom, hvor lokalfor-

eningerne kan tilmelde 

to M/K til en samlet transport, stillet til rådig-
hed af Forsvaret. Flere detaljer om stilletid og 
-sted tilgår, når tilmeldingsfristen er udløbet. 
Det skal nok blive stort. Og der følger en fa-
neplade med i den forbindelse, hvis/når man 
deltager.

Der er også mange aktiviteter i forbindelse 
med Genforeningen, hvor jeg også håber, at 
lokalforeningerne vil stå skulder ved skulder 
med vores soldaterkammerater og andre for-
eninger, der vil markere denne for Danmark 
så vigtige dag.

VORES PROTEKTOR
Jeg har modtaget et takkebrev fra vores pro-
tektor H.K.H. Prins Joachim for vores venlige 
jule- og nytårsønsker. Prinsen er på kursus i 
Paris og forventes at afslutte dette krævende 
kursus til sommer. 

Selv om vi ved, at det er et meget hårdt og 
tidskrævende kursus med 6 ugentlige ar-
bejdsdage, inviterer vi alligevel vores Protek-
tor til at deltage i vores store parader her i 
foråret og håber, at H.K.H. kan finde tid i sin 
kalender til at deltage i festlighederne. 

EN TRAVL TID
Som I kan se i denne udgave af Baretten, er 
der invitationer til mange forskellige aktivi-
teter, som man kan deltage i. Jeg opfordrer 
jer til at deltage mest muligt og tage jeres 
familier med, så de også får en chance for at 
opleve de mange gode kammeratskaber og 
begivenheder, som deltagelse giver. 

Det kunne jo også være, at der kunne findes et 
nyt medlem eller en gammel kammerat.

WORKSHOPS
Læs mere om arbejdet med forslag til forbed-
ringer på veteranområdet på side 36.

VETERANCENTERET
Tak til Veterancenterets fungerede chef, kom-
mandørkaptajn Jannik Andersen, for velud-
ført arbejde.

Du har på forbilledlig vis fortsat den gode og 
effektive linje, som kendetegner Veterancen-
teret. Vi håber, at du nu med den nye chef, 
oberst Søren Andersens tiltræden, atter vil få 
lidt mere tid i din kalender til at tage sig af 
stabschefens mange og vigtige gøremål. Det 
har været en stor fornøjelse at samarbejde 
direkte med dig.

Og velkommen til den nye chef for Veteran-
centeret, oberst Søren Andersen.

Jeg glæder mig til et kommende møde, hvor 
vi kan fortælle dig om Danmarks Veteraners 
og Veteranstøttens mange fortræffeligheder. 

Du kender os fra din tid som regimentschef 
for Føringsstøtteregimentet i Fredericia, hvor 
vi har gennemført mange aktiviteter, godt 
støttet af dig og dit regiment. Vores mange 
sommerstævner og ikke mindst vores store 
arrangement på vores 50-års fødselsdag den 
26. oktober 2018 – for blot at nævne et par 
stykker. 
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Julie Hasselager, KFOR 1.
Fra VETCAMP 2019.   
Foto: Steen "Fynbo" Hansen.

AF LANDSFORMAND  
NIELS HARTVIG ANDERSENGodt nytår 

– skønt forår



Vi glæder os til samarbejdet og er klar til at 
hjælpe, hvor der er behov.

MEDLEMSTAL 
Vi er – udover det genopståede Slesvigske 
Fodregiment – den eneste veteran-/soldater-
forening, der fortsat har medlemsfremgang i 
DSL. Men lad os ikke hvile på laurbærrene. 

Derfor skal der opfordres til en mere aktiv 
indsats for at få nye medlemmer. Deltag i 
alle de aktiviteter, som I bl.a. kan se på Ve-
teranportalen.dk i jeres område. Kom ud med 
jeres hvervepjece for netop jeres fantastiske 
forening, hvor der på bagsiden er en fysisk 
indmeldelsesblanket. Det skal nok lykkes. Se 
mere på side 21.

GENERALFORSAMLINGER
Forud for det kommende Repræsentantskabs-
møde den 24. – 25. april på Flyvestation Karup 
gennemføres der generalforsamlinger i alle 
lokalforeningerne. 

Jeg vil allerede her takke de afgående for-
mænd og bestyrelsesmedlemmer for jeres 
store arbejde i de forløbne år og ønske de nye 
medlemmer held og lykke med et krævende, 
men også interessant arbejde for veteraner 
og deres pårørende. 

Husk at sende oplysninger om evt. nye med-
lemmers navne og mailadresser til Landsse-
kretæren, Kartoteksføreren og Webmasteren, 
så vi fortsat har styr på den interne kommu-
nikation. 

I ønskes alle gode og fornøjelige generalfor-
samlinger.

INFORMATIONSCENTERET 
Som I kan se på side 14-15, vil Informationscen-
teret på Kastellet officielt blive åbnet ved et 
særligt arrangement, der ligger i forlængelse 
af vores fejring af Peacekeepers Day den 29. 
maj. Jeg håber, at der er rigtig mange, der vil 
deltage, så I får fornøjelsen af denne enestå-
ende mulighed. 

Hvis I har lyst til at hjælpe med ved paraden 
og receptionen, bedes I henvende jer til mig 
hurtigst muligt. Der er masser at lave, så alle 
kan være med. På forhånd tak.

HÆRLØBET 
Vær med til en festlig dag på Frederiksberg 
Slot den 7. maj., hvor I kan se de unge og 
kommende veteraner og deres familier løbe, 
hoppe og springe. Læs mere på side 12.

VETERANSTØTTEN 
Vi har fået øget vores tilskud fra Veterancen-
teret, så vi nu får 2.8 mio. kr. til at gennemføre 
de mange aktiviteter, som sker i regi af Vete-
ranstøtten. Det er 200.000 kr. mere, end vi fik 
sidste år. 

Det tolker jeg som en anerkendelse af vores 
store indsats for veteraner og deres pårø-
rende. 

Regnskabet for 2019 er ved at være færdigt, 
hvilket ikke er helt nemt, da vi skal bruge rig-
tig mange kræfter med at få aflagt regnskab 

og få kvitteringer fra de mange aktører, som 
vi hjælper i løbet af året. 

Det bliver ikke nemmere i fremtiden, hvor vi 
har fået nye retningslinjer fra Veterancente-
ret om, hvordan vi skal afregne og styre disse 
offentlige midler. 

Men vi gør det fortsat godt og grundigt. 

Der sker også i Veteranstøtten ændringer i 
formandskredsen. Gamle ledere går af og nye 
træder heldigvis til. Tak til jer, der har valgt 
at stoppe, for jeres store og mangeårige ar-
bejde for veteranerne og held og lykke i jeres 
fremtidige liv. 

Og velkommen til de mange nye, der nu tager 
over og med jeres nye idéer vil bringe Vete-
ranstøtten videre på det gode spor. Hvis vi 
ikke udvikler os, afvikler vi os. Se mere på 
side 31.

UDFORDRINGER
Når vi læser på side 21 om vores medlemstal 
og gennemsnitsalder, står det klart, at vi  har 
en udfordring i at tiltrække nye og yngre med-
lemmer.

Denne udfordring har rigtig mange andre 
foreninger. Kunne vi gentænke nogle af vores 
arrangementer, så det rent tidsmæssigt giver 
bedre mulighed for, at familien kan deltage? 

Det er ikke svært at regne ud, hvorfor det er 
os ”gamle”, der altid står med fanen og ind-
trådt i geledderne, når aktiviteten foregår om 
formiddagen, For her er alle de erhvervsak-
tive på arbejde, ægtefællerne arbejder også, 
og børnene er i skole, dagpleje mm.

Kunne vi flytte nogle af vores aktiviteter til 
om eftermiddagen/aftenen/weekenden, så 
familien kan være sammen med os? 

Jeg håber, at vi finder de vises sten i det kom-
mende år. Gode forslag modtages gerne.
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Søndag 22. december 2019 gennemførte Dan-
marks Veteraner traditionen tro en mindehøj-
tidelighed på Kastellet samt flere steder over 
hele landet.

Ved arrangementet på Kastellet deltog ca. 
30 personer. Tanken bag mindedagen er, at 
vi mødes og mindes dem, som mistede livet 
under de missioner, Danmark har udsendt 
personel til, og vi lægger blomster og krans. 

Fra morgenstunden var Bunkeren åben til 
kammeratligt samvær – tak til Lokalforening 
København. Derefter var der mønstring, gen-
nemgang af paraden samt opstilling af faner.

Først blev der lagt en krans ved De Blå Baret-

ters Mindesten af Landsformanden og web-
master Henrik Tiede.

Dagens gæstetaler var oberst Peer Sander 
Rouff, Chef for Landsdelsregion Øst og Militær 
Koordinator for Interforce i Region Hovedsta-
den. Han blev modtaget af Landsformanden 
og kommandanten i Kastellet, major Allan B. 
Petersen, ved indgangen til Monumentet for 
Danmarks Internationale Indsats siden 1948. 

Efter at have hilst på de opstillede faner lagde 
obersten sammen med Landsformanden Dan-
marks Veteraners krans, og en trompeter fra 
Den Kongelige Livgarde spillede ”Det sidste 
farvel” – som det også skete tidligere ved De 
Blå Baretters Mindesten. 

Herefter holdt oberst Rouff en kort tale om 
det som udsendt at savne familie og kamme-
rater, netop her ved juletid – og takkede vete-
ranerne for deres indsats.

RECEPTION
Danmarks Veteraner bød på lidt godt til ga-
nen, og der var lejlighed til at ønske hinanden 
glædelig jul og godt nytår.

En fin og værdig tradition. 

Ved receptionen i Bunkeren overrakte kom-
mandanten, major Allan B. Petersen, Kastel-
lets medalje til Finn Kromose for han store 
indsats for at formidle Bunkerens historie. 

TEKST OG FOTO: ERIK PETERSEN

Mindehøjtidelighed

Finn Kromose med sin nye medalje.

Billeder fra Mindedagen på Kastellet.
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Lørdag den 4. januar havde Folk & Sikkerhed 
inviteret til Nytårsarrangement på Kastellet.

GUDSTJENESTE
Det startede med en gudstjeneste i Kastels-
kirken foretaget af Hærprovsten, Thomas 
H. Beck. I en flot faneborg i kirken var også 
Danmarks Veteraner repræsenteret, idet den 
ene af de i alt 9 faner var fra Danmarks Ve-
teraner Nordsjælland med Gert Andersen som 
fanebærer.

KRANSELÆGNING
Efter gudstjenesten blev der foretaget kran-
selægning ved Monumentet for Danmarks In-
ternationale Indsats siden 1948. 

Viceforsvarschefen, generalløjtnant Kenneth 
Pedersen, lagde en krans for Forsvaret, og Pe-

ter M. Andersen, der er formand for bestyrel-
sen i Folk & Sikkerhed, lagde den anden krans.

Også her var fanerne flot opmarcheret, og de 
fremmødte frøs med anstand i det klare, men 
kolde vejr. De fleste var vist glade for, at man 
tog annonceringen i programmet – en kort 
højtidelighed – alvorligt.

RECEPTION
Efterfølgende blev der ønsket godt nytår i 
Spisesalen med bobler og kransekage, og her-
under gav Viceforsvarschefen en interessant 
gennemgang af den aktuelle situation i For-
svaret – både nationalt og internationalt – på 
baggrund af den sikkerhedspolitiske situation.

Et fint arrangement som en god optakt til 
2020.

TEKST OG FOTOS: ERIK PETERSEN

Nytårsgudstjeneste

Kranselægning ved Monumentet.

Gert Andersen med fanen i Kastelskirken.
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Dybbøldagen

I forbindelse med H.M. Dronningens 80-års fød-
selsdag torsdag den 16. april deltager Dan-
marks Veteraner og Veteranstøtten gennem 
medlemskabet i Danske Soldaterforening- 
ers Landsråd (DSL) i en fælles gave til Maje-
stæten ved at give 1 kr. pr. medlem – for vores 
vedkommende 3.230 kr. 

I samme forbindelse opstilles en Faneborg et 
eller andet sted i København, sandsynligvis på 
Kongens Nytorv. 

DSL etablerer bustransport for faner/fanebæ-

Også i forbindelse med Dybbøldagen lør-
dag den 18. april inviteres til deltagelse 
med faner. 

Det er i år 100-året for starten på den 
danske tradition på Dybbøl Banke og for 
soldaterforeningernes oprettelse af Den 
Selvejende Institution Dybbøl Mølle – et 
jubilæum, der bør fejres med manér.

Også her skaffer DSL faneplader. 

Nærmere information følger. 

rere med opsamling forskellige steder i Jyl-
land og på Sjælland. 

Nærmere detaljer om denne transport tilgår 
Danmarks Veteraner fra DSL og vil umiddel-
bart blive tilsendt lokalforeningerne. 

Sæt allerede nu dagen af til arrangementet, 
så Danmarks Veteraner kan blive talstærkt 
repræsenteret.

Ved samme lejlighed sørger DSL for fanepla-
der til de deltagende faner.

Foto: Forsvarsgalleriet

Fra H. K. H. Prins Joachims 50 års dag. Foto: Christian T. Jensen, Næstved & Omegn.

Vi viser flaget
AF ERIK PETERSEN, REDAKTØR
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NYTÅRSKUR
Flere end 50 personer – kvinder, mænd og 
børn – havde fundet vej til Kvindelige Vete-
raners Nytårskur, der blev holdt på Kastellet 
lørdag den 25. januar. 

Der blev skålet godt nytår i et glas bobler, 
og bestyrelsesmedlem Karen Larsen overtog 
hvervet som ordstyrer i det efterfølgende 
program.

Forkvinde Sara la Cour bød velkommen og 
glædede sig over det fine fremmøde, ligesom 
hun glædede sig over, at det ved den seneste 
generalforsamling var lykkedes at få en fuld-

tallig bestyrelse. 

Sara benyttede lejligheden til at præsentere 
denne bestyrelse, der alle har kastet sig ener-
gisk ind i arbejdet.

Herefter fortalte næstforkvinde Marie Sihm 
lidt om arbejdet på Forsvarsakademiet og om 
det politiske arbejde, der udføres for at sætte 
fokus på områder, der relaterer sig til Kvin-
delige Veteraner, herunder møder med både 
Forsvarsminister og Forsvarschef. 

MØDRE I FORSVARET
Herefter fulgte et interessant indlæg af senior-

sergent Rikke Søby Johnsen og oversergent 
Nora Stone, begge fra Flyvevåbnet, om deres 
initiativ ”Mødre i Forsvaret – om at være mor 
og soldat, og glad for begge dele”. 

Hvordan kan vi skabe vilkår i Forsvaret, så det 
er muligt både at være mor og soldat? Vil I vide 
mere om initiativet, kan I gå ind på mif@mil.dk. 

Bestyrelsesmedlemmerne Anika Tronier-
Rasmussen og Gitte Lodal Holmbjerg fortalte 
lidt om foreningens ”Årshjul” og de aktivite-

Fra venstre Nora Stone, Rikke Søby Johnsen, Sara la Cour og Marie Sihm.

Fra middagen.

Bestyrelsen – flere med næste generation.

Nytårskur hos Kvindelige Veteraner
TEKST: ERIK PETERSEN, FOTOS: VIBEKE OLIEL
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ter, der var planlagt for 2020, herunder at der 
også ville blive gennemført arrangementer i 
Vestdanmark for at tilgodese de mange med-
lemmer, der har bopæl på Fyn og i Jylland.

HILSEN FRA LANDSFORMANDEN
Redaktøren kunne overbringe en hilsen fra 
Landsformand Niels Hartvig Andersen, der 
var imponeret over Kvindelige Veteraners 
aktivitetsniveau og engagement – og lidt mis-
undelig på dem, fordi det var lykkedes dem at 
skaffe sig lokaler på Kastellet.

FINT TRAKTEMENT
Efter de forskellige indlæg blev der ser-
veret et lækkert traktement med sushi i 
mange udgaver – og hertil fortsat bobler 
eller øl, vin og vand.

Et flot arrangement, som fortjener megen 
ros for det store forarbejde og de spæn-
dende indlæg.

Godt Nytår.

Fra middagen.

Flot fremmøde.

På besøg i Norge

I forbindelse med en privat rejse til Oslo i mid-
ten af januar aflagde redaktøren og fotogra-
fen et besøg på Akershus. 

Her benyttede vi lejligheden til at kigge 
indenfor hos Den norske Veteranorganisa-
tion (NVIO), der har kontorfaciliteter netop på 
Akershus.

Generalsekretær Thor Lysenstøen og kom-
munikationsrådgiver Siri Jørgensen tog be-
redvilligt imod, og over en kop kaffe fik vi en 
hyggelig snak om veteranvirksomheden i vore 
respektive lande.

Senere var der lejlighed til at se særudstilling-
en på Forsvarsmuseet – ligeledes på Akershus 
– om den norske deltagelse i internationale 
missioner.

Et par hyggelige timer i godt selskab.

TEKST AF ERIK PETERSEN, FOTO AF VIBEKE OLIEL
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Repræsentantskabsmøde

Danmarks Veteraner er en Landsforening, hvis højeste myndig-
hed er Repræsentantskabet. Én gang årligt holdes der ordinært 
Repræsentantskabsmøde.

De seneste år er aktiviteten afholdt på Flyvestation Karup, og 
det gælder igen for 2020, hvor Danmarks Veteraner indkalder til 
Repræsentantskabsmøde den 24. – 25. april.

Foreløbig indkaldelse sendes ud til lokalforeningerne senest 
fredag den 27. marts og endelig indkaldelse senest mandag den 
6. april. Forslag til dagsorden sendes til Landssekretæren se-
nest tirsdag den 10. marts.

Modtagne forslag til dagsorden, regnskab og budget m.m. ved-
lægges indkaldelsen. Begge skrivelser med bilag vil tilgå lo-
kalforeningerne m.fl. som elektroniske dokumenter via e-mail. 
Tilmelding af deltagere skal jf. vedtægterne ske på Landsfor-
eningens hjemmeside ikke senere end den 10. april. 

Landssekretær Jens Graff ønsker at afgå som Landssekretær 
og stiller op som suppleant. 

Bestyrelsesmedlem Jens Morten Jørgensen stiller op som 
Landssekretær for 1 år.

Lai Sørensen afgår efter eget ønske som bestyrelsesmedlem.

HB-medlemmerne Jens Winther Andersen, Ole Stokholm og 
Christian Ring er villige til genvalg. 

Øvrige personer meddeles ved mail til lokalforeningerne sam-
men med CV og den endelige indkaldelse til Repræsentant-
skabsmødet.

AKTIVITETS-
OVERSIGT 2020

4. – 5. marts   HB-møde 2, Korsør

4. april   NATO-dag, Kastellet

16. april   HMD Margrethes 80 års fødselsdag

23. - 24. april    HB-møde 3, Karup

24. – 25. april   Repræsentantskabsmøde, Karup

28. maj   HB-møde 4, Kastellet

29. maj    Peacekeepers Day, Kastellet

14. – 16. august   Nordisk Veterankonference,  

 Tromsø, Norge

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

5. september Flagdag

11. september HB-møde 6, Slagelse

11. - 12. september Veterantræf, Slagelse

18. september   HB-møde 7, Holstebro

18. – 19. september   Veterantræf, Holstebro

19. september   Formandsmøde, Holstebro

23. oktober   HB-møde 8, Kastellet

24. oktober   FN-dag, Kastellet

19. – 20. november   HB-møde 9, Skive

22. december   Danmarks Veteraners Mindedag,  

 Kastellet

Fra repræsentantskabsmødet 2019.
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Sommertogt 2020

Royal Run 2020
H.K.H. Kronprinsen gennemfører igen i år Royal Run med start i Nuuk, 
Grønland den 28. maj. 

Royal Run i resten af Danmark gennemføres 2. Pinsedag den 1. juni 
flere steder i landet. 

Jeg håber, at så mange som muligt også vil deltage i denne folkefest 
og samtidigt få markeret, at vi også kan deltage i fysiske aktiviteter. 
Vi er ikke blevet for gamle, vel? 

Sønderjylland er allerede udsolgt, men der er stadig ledige pladser i 
Aalborg, Odense, København/Frederiksberg, Bornholm og i Grønland. 

H.M. Dronningen besøger på årets sommertogt Anholt den 3. juni, 
Aarhus Kommune den 5. - 6. juni og senere på sommeren kommu-
nerne Thisted den 31. august, Esbjerg den 1. september og Fanø den 
2. september. 

Det er de enkelte kommuner, der er værter for besøgene. På som-
mertogterne møder Dronningen lokale borgere og besøger en række 
virksomheder og kulturinstitutioner. 

Jeg håber, at I vil støtte op om velkomstarrangementerne, som gennem-
føres i jeres kommune, så vi også på den måde viser vores støtte og 
samarbejde med kommunerne. Og viser vores ære og respekt for H.M.D. 

TEKST: NIELS HARTVIG ANDERSEN, FOTOS: FORSVARSGALLERIET

Soldaternes troldmand 
får Ridderkorset af 1. grad

Stabslæge Finn Warburg blev den 2. februar – årsdagen for sla-
get ved Mysunde i 1864 – benådet med Ridderkorset af 1. grad. 

Forsvarskommandoen havde indstillet Finn Warburg til den sær-
lige hæder for hans i særklasse fortjenstfulde indsats for Dan-
marks sårede veteraner. 

Finn Warburg indledte sin lægefaglige løbebane i Forsvaret i 1971, 
og selv om han er 71 år, har han fortsat kontrakt med Forsvars-
ministeriet, hvor han i dag er tilknyttet Beredskabsstyrelsen som 
speciallægekonsulent med titel af stabslæge. 

Finn Warburg har været udsendt i et meget stort antal interna-
tionale missioner, og han har over hele perioden ydet en indsats 
for Forsvaret, der ligger ud over, hvad der normalt kan forventes, 
ligesom han har udvist store ledelsesmæssige og pædagogiske 
evner og generelt bidraget til krigskirurgien i Danmark.

Finn Warburg blev Ridder af Dannebrog i 2003. Både ved tildelin-
gen af Ridderkorset dengang og ved benådningen nu har deko-
reringen ligget ud over, hvad der er almindelig praksis for læger 
med Finn Warburgs rang og funktion. 

Dekoreringerne er derfor foretaget med særlig henvisning til 
Finn Warburgs lægefaglige indsats og hans indsats for de sårede 
veteraner.

AF ANDERS V. FRIDBERG, FORSVARSKOMMANDOEN

Generallæge Sten Hulgaard dekorerer Finn Warburg 
med Ridderkorset af 1. grad. 
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NATO-Dagen

Hærløbet 2020

Danmarks Veteraner markerer traditionelt 
NATO’s årsdag den 4. april flere steder i lan-
det. Det sker også i år, bl. a. med et festligt 
arrangement på Kastellet i København. 

Arrangementet bliver gennemført i lidt min-
dre skala end sidste år, hvor vi var mere end 
250 deltagere i forbindelse med 70-års dagen. 

Vi forventer i år ca. 150 deltagere. Tilmeld 
dig og din familie og vær med til at vise din 
sorte, røde, grønne eller blå baret på denne 
dag, der netop skal markere, at vi ikke kun 
er en forening for udsendte under FN-kom-
mando, men også er for alle os, der enten 
har været udsendt under begge kommandoer 

Igen i år arrangerer kadetter fra Hærens Of-
ficersskole det traditionelle Hærløb, der gen-
nemføres torsdag den 7. maj. 

Også i år stiller Veteranstøtten op, dels for at 
hjælpe med praktiske ting i forbindelse med 
løbet, dels ved, at et hold veteraner deltager 
i selve løbet.

Dan Berthelin er Veteranstøttens ”tovholder” 
på projektet, og han har brug for ca. 25 fri-
ske hjælpere for at kunne løse opgaverne, 
der spænder over pasning af garderobe, vej-
visning på løbsruten, udlevering af vand til 

eller i regi af NATO eller andre organisationer.

Der bliver parade med kranselægning ved 
Monumentet for Danmarks Internationale Ind-
sats efter 1948, taler af VIP og reception med 
lidt godt at spise og drikke. 

Veteraner og pårørende er selvskrevne som 
gæster. Danmarks Veteraners protektor, H.K.H. 
Prins Joachim, repræsentanter fra Regering-
en, Folketinget, Forsvaret og erhvervslivet 
samt ambassadører fra alle NATO-landenes 
repræsentationer i Danmark inviteres også. 

Danmarks Veteraner – sammen med soldater-
foreningerne – ønsker at stille med så mange 

løberne og andre praktiske gøremål, der kan 
give løberne en god oplevelse.

Arrangementet starter midt på eftermiddag-
en og varer til ca. 19.00. Ud over glæden ved 
at hjælpe andre kan du komme på en rundvis-
ning på Frederiksberg Slot. 

Har du lyst til at være med, kan du kontakte 
Dan på dpb001@hotmail.com/50432885 og få 
yderligere oplysninger.

Tilmeldingsfrist: Søndag den 19. april.

faner som muligt. 

Vi har også et behov for at mønstre hjælpere 
som kransebærere og til receptionen.  

Arrangementet er gratis for veteraner og 
pårørende. Du kan tilmelde dig arrangement-
et – efter først til mølle princippet - fra den 
1. marts på Danmarks Veteraners hjemmeside 
(www.danmarksveteraner.dk), hvis du vil have 
en festlig oplevelse den 4. april. 

Se programmet og praktiske informationer 
for dagen på hjemmesiden fra den 1. marts. 

AF P. K. NIELSEN, PROJEKTOFFICER

AF ERIK PETERSEN

Fra NATO-dagen 2019.

Fra Hærløbet 2019.
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Peacekeepers Day

EN GOD TRADITION
Traditionen tro vil Danmarks Veteraner og det 
officielle Danmark igen i år hylde og ære alle 
veteraner og deres pårørende for deres ind-
sats i internationale missioner for Danmark 
gennem tiderne. 

Det sker ved et stort og festligt Veterantræf i 
Kastellet på Peacekeepers Day lørdag den 29. 
maj, hvor repræsentanter fra Kongehuset, Re-
geringen, Folketinget, Diplomatiet, Forsvarets 
myndigheder m.fl. er med til at skabe rammen 
om arrangementet.

Alle veteraner med pårørende fra Forsvaret, 
Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelsen, 
andre civile styrelser og de nordiske veteran-
organisationer indbydes hermed til Veteran-
træf på Peacekeepers Day. 

Du behøver ikke være medlem af Danmarks 
Veteraner for at deltage. Alle veteraner og 

pårørende er velkomne, uanset hvilken type 
mission/operation, du har været udsendt til, 
og uanset, om du skal have medaljer eller 
kommer for at hygge dig med vennerne fra 
dengang.

PROGRAM 
• Kl. 09.00 – 11.30: Indskrivning
• Kl. 10.00 – 10.45: Gudstjeneste til ære for ve-

teraner i Kastellets smukke kirke  
• Kl. 10.45 – 11.15: Lægning af blomst på De Blå 

Baretters Mindesten i Kastellet
• Kl. 11.30 - 11.55: Opstilling til parade ved Mo-

numentet for Danmarks Internationale Ind-
sats efter 1948

• Kl 12.00 – 13.15: Parade med kranselægning 
ved Monumentet, hyldesttale til veteraner 
og deres pårørende og dekorering af jubi-
larer med 60, 50 og 25 års mindemedaljer 
for tjeneste i internationale missioner for 
Danmark samt dekorering med fortjenst-
medaljer

• Kl. 13.15 – 15.00: Reception og kammeratligt 
samvær for alle tilmeldte veteraner og på-
rørende samt VIP 

• Kl. 14.00: Dekorering af børn til udsendte
• Kl. 14.30 – 17.00: Rundvisning på Kastellet 

af professionel guide samt mulighed for 
besøg i det nye InformationsCenter i Kom-
mandantgården, der indvies denne dag.

VÆR MED
Slut op og vær med til at gøre den 29. maj til 
en særlig og festlig dag for alle veteraner og 
deres pårørende. 

Tilmeld dig på Danmarks Veteraners hjem-
meside www.danmarksveteraner.dk. fra den 
1. april. 

Hjemmesiden vil fra 1. april blive løbende op-
dateret med praktiske informationer om ar-
rangementet.

AF P. K. NIELSEN, PROJEKTOFFICER Fra Peacekeepers Day 2019.
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Informationscenteret i Kastellet

ÅBNING
Nu åbner Informationscenteret i tilknytning 
til Monumentet for Danmarks Internationale 
Indsats efter 1948. 

TANKEN
Kort tid efter indvielsen i 2011 af Monumentet 
blev tanken født om et sted tæt ved Monu-
mentet, hvor den besøgende kunne få en ge-
nerel information om alle de missioner, som 
udsendte fra Forsvaret, Politiet, Beredskabs-
styrelsen og Skat, har været udsendt på af det 
officielle Danmark. 

Én ting er tanken – noget andet opnåelse af 
den endelige beslutning, finansiering og fær-
diggørelse af renoveringen af Kommandant-
gården.  

Men da det kom på plads, kunne der indgås 
kontrakter med civile firmaer og findes frivil-
lige til at skrive, fremskaffe billeder m.m. 

INFORMATION
I centeret skulle det også være muligt at få 
information om de fire store internationale 
organisationer – NATO, EU, OSCE og FN – under 
hvem, de pågældende missioner har fundet 
sted. 

Og ikke nok med det, men også beskrivelser 
af og historien om områder, hvor rigtig mange 
har været udsendt – Gaza, Cypern, Balkan, Irak 
og Afghanistan. 

For at gøre informationerne komplet blev det 
desuden bestemt, at der skulle være noget om 
det materiel, som har været udsendt, ligesom 
det skulle være muligt at se lidt om unifor-
merne gennem tiden – for slet ikke at tale om 
ca. 25 film med interviews af udsendte, vist på 
en stor skærm i centeret.

ØKONOMI
Forsvarsministeriet og tre fonde har tilve-
jebragt den nødvendige økonomi, herunder 

også en engelsk version af databasen til 
glæde for de mange turister, der kommer i 
Kastellet. 

Jeg kan ikke love, at alle engelske tekster er 
indlagt til åbningsdagen, men det kommer på 
plads i løbet af 2020. Den kommende drift lig-
ger i gode hænder hos Forsvaret.

Informationscenteret er nu indrettet i under-
etagen på den renoverede Kommandantgård 
og består reelt af to dele: En fysisk udstilling 
med billeder, tekst og montrer og en mega 
stor database med touchskærme, hvor man 
kan vælge områder, missioner, tider m.m. og 
derved læse om de enkelte missioners bag-
grund, mandat, beslutning, periode, styrker 
o.a.

HJEMMESIDE
Desuden vil der være knyttet en hjemmeside 
til centeret, så det er muligt hjemme i ro og 
mag at dykke ned i de enkelte områder. Hjem-

AF FORMANDEN FOR MONUMENTKOMITEEN, GENERAL (PENS) JESPER HELSØ

Fra udstillingen.
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mesiden forventes at kunne gå i luften på 
samme tid som indvielsen.

Det har været et meget stort arbejde at få 
skabt indhold og beskrivelser af de mere end 
190 steder, hvortil der har været udsendt folk. 
Ikke alle myndigheder var helt klar over, hvor 
de havde været, men det er de nu! 

ET ENESTÅENDE CENTER
Det er nok det eneste sted i Danmark, hvor du 
på ét samlet sted kan læse om hovedparten 
af udsendelser/missioner til katastrofe- og 
konfliktområder. Enkelte er fravalgt grundet 
størrelse eller flettet sammen med andre. Et 
stort puslespil, der krævede stor tålmodighed, 
også med programmering af databasen, er nu 
ved afslutningen efter tre års arbejde. 

Seks personer – heraf tre frivillige – har fra 
åbne kilder samlet og skrevet om missioner-
ne, lande og organisationer. En del frivillige 
har bidraget med billeder og supplerende op-

lysninger – og ”Udsendt af Danmark” har vil-
ligt stillet sin produktion af film til rådighed. 

Det har været en væsentlig faktor, at det ikke 
var en ”historiebog”, der skulle skrives, men 
et sted, hvor den besøgende kunne få til-
strækkelig generel viden om udsendelserne. 

Så der er nok nogle, som vil mangle lidt om en 
række forhold fra den enkelte mission, hvor 
de selv har været med. Men som sagt er det 
ikke en historiebog, men generel information, 
som skal formidles. 

JUSTERINGER
Komiteen har forberedt sig på, at det ikke er 
100% perfekt, og at der vil forekomme ”hov-
saer”. Sådan må det være med den meget 
store informationsmængde. Men der er frem-
adrettet mulighed for at rette op. 

Uanset hvor mange gange, vi har været gen-
nem databasen, har vi hver gang fundet noget. 

Men nu ”går vi i luften” ved indvielsen på 
Peacekeepers Day den 29. maj, hvor centeret 
officielt åbnes. 

Åbningen er koordineret med Danmarks Vete-
raner og deres arrangement ved Monumentet 
i Kastellet.

ÅBNINGSTIDER
Efter indvielsen vil det være muligt – på et 
tidspunkt om eftermiddagen – at komme ind i 
centeret, der derefter vil være åbent mandag-
fredag i tidsrummet 09.30 – 15.30 og lørdag-
søndag i tiden 09.30 – 17.00. Den 29. maj vil der 
nok være åbent lidt ud på aftenen.

Lad os alle nu passe på dette sted, der samler 
al den generelle information. Så hvis du un-
drer dig over, hvorfor der står Sct. Petersborg 
på selve Monumentet – så gå i centeret og søg 
i databasen, og du vil blive klogere.

Kommandantgården.

Fra udstillingen.

General (pens.)
Jesper Helsø.
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Danmarks Veteraner vil endnu engang sige 
tak til de mange, som i 2019 har givet en gave 
til Danmarks Veteraner. 

Mere end hundrede givere havde fulgt op-
fordringen om at oplyse enten CPR-nr. eller 
CVR-nr., hvilket betyder, at Danmarks Vetera-
ner også i 2020 er på listen over godkendte 
organisationer, der kan modtage donationer 
fra private og virksomheder efter ligningslo-
vens § 8a.

Ikke alle donationer og gaver er knyttet til § 
8a, og det har en række givere benyttet sig af. 
Det være sig spontane indsamlinger, person-
lige gaver, gaver fra andre foreninger m.v. 

Alle bidrag er velkomne, og Danmarks Vetera-
ner vil gerne udtrykke sin tak for disse gaver.

Også testamentariske gaver er tilgået Lands-
foreningen, og det kan kun ske i kraft af vores 
godkendelse som § 8a-forening. 

VI FORTSÆTTER I 2020 
Danmarks Veteraner fortsætter sit arbejde og 
de mange aktiviteter i 2020, og derfor vil vi 

gerne anmode dig om et gavebidrag. 

Med din hjælp kan vi fastholde den høje kva-
litet af vore arrangementer for veteraner, de-
res børn og pårørende samt støtte arbejdet i 
lokalforeningerne. 

Her er en guide til brug for indbetaling af ga-
vebidrag i 2020
• Gavebidraget skal være på min. 205,- kr., 

hvis ligningsmæssigt fradrag ønskes
• Du skal oplyse fulde CPR-nr. eller CVR-nr., 

hvis ligningsmæssigt fradrag ønskes
• Du skal oplyse dit navn eller navn på virk-

somhed
• Du overfører beløbet til Danmarks Vete-

raners bankkonto på reg.nr. 9570 kontonr. 
12527934 og skriver ”Donation” samt navn 
og CPR-nr./CVR-nr. i feltet for meddelelser 
eller

• Du overfører beløbet via Mobile Pay til nr. 
10093 og skriver ”Donation” samt navn og 
CPR-nr./CVR-nr. i feltet for meddelelser.

Husk at kontrollere CPR-/CVR-nr. inden afsen-
delse. I 2019 var der desværre 10 givere, som 
ikke får fradrag pga. forkert oplyst CPR-nr. 

Har du spørgsmål til indbetaling af gavebi-
drag, så kontakt enten Landskasserer Ole 
Stokholm, kasserer@danmarksveteraner.dk, 
tlf. 20626794 eller medlem af Hovedbestyrel-
sen Jens Morten Jørgensen, jmj@danmarks-
veteraner.dk, tlf. 26399070.

Vi har brug for din hjælp 
– støt Danmarks Veteraner.

BOAFGIFT AF ARV
Danmarks Veteraner er godkendt efter Lig-
ningslovens § 8a, og man kan dermed opnå 
fritagelse for boafgift for beløb testamenteret 
til foreningen.

Har du spørgsmål vedrørende testamenta-
risk gavebidrag til Danmarks Veteraner, så 
kontakt 
• medlem af Hovedbestyrelsen Jens Morten 
Jørgensen, jmj@danmarksveteraner.dk, 
tlf. 26399070.

• Liv & Lov, v. cand.merc.jur.Lotte Møhring-
Andersen Wagner, lw@liv-lov.dk,  
tlf. 51232728.

Donationer og arv
AF JENS MORTEN JØRGENSEN, HOVEDBESTYRELSEN.
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En flot donation

Nye bøger

Ved et lille arrangement ved Monumentet for 
Danmarks Internationale Indsats efter 1948 
overrakte Peter Littau, der er direktør for PL 
Jewelry, en check på 12.500 kr. til Landsfor-
mand Niels Hartvig Andersen til Danmarks 
Veteraners/Veteranstøttens arbejde. 

PL Jewelry donerer 25% af salgsprisen på alle 
armbånd til forskellige støtteformål for vete-

Der er skrevet rigtig mange bøger om vete-
raners oplevelser i forbindelse med deres ud-
sendelser og om den betydning, det har haft 
for deres videre forløb i tilværelsen.

På de følgende sider kan I læse korte intro-
duktioner til tre af de seneste udgivelser på 
bogmarkedet.

Anæstesisygeplejerske Suzi Elena Apelgrens 
bog ”Dagbog fra Sarajevo” baseret på hendes 

raner og har på to år indsamlet 127.000 kr. til 
støtte. 

Donationerne til Veteranstøtten gives halvår-
ligt, og i 2019 blev der indsamlet i alt 24.000 kr.

TAK
Formanden strålede om kap med den skarpe 
vintersol og sagde som tak til Peter Littau: 

dagbog under udsendelsen på UNPROFOR 1 i 
det krigshærgede Sarajevo.

Oberstløjtnant (pens.) Erik Schwensens bog 
”Majoren fra Sarajevo” omhandler også op-
levelser og overvejelser fra hans udsendelse 
med UNPROFOR i 1992 – og de tanker, han gjor-
de sig under udsendelsen som stabsofficer.

Den sidste bog – Øjet der så – er skrevet af 
pensioneret major fra Forsvaret Ib Vagn Kri-

”Det er en flot anerkendelse af vores arbejde, 
og donationen giver os øgede muligheder for 
at støtte veteraner og pårørende”.  

Stor tak til PL Jewelry, som du kan følge på 
Facebook eller besøge på deres hjemmeside 
www.pljewelry.dk

stensen, der både fortæller om et langt liv i 
det danske forsvar og specielt fortæller om 
bestræbelserne på at give udsendte soldater 
de bedst mulige betingelser for at løse deres 
opgaver.

Bøgerne – med forskellige indfaldsvinkler  – 
giver hver på deres måde et godt billede af 
veteraners vilkår og konsekvenserne af en 
udsendelse – på godt og ondt. 

TEKST OG FOTO: ERIK PETERSEN

AF ERIK PETERSEN, REDAKTØR

 

 

PRESSEMEDDELELSE 
ØJET DER SÅ  AF IB VAGN KRISTENSEN 
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Et udpluk af en næsten 42 år lang tjeneste i det 

danske forsvar fra den kolde krig i halvfjerdserne og 

op til i dag, hvor fjenden har forandret sig fra en 

kendt militær enhed med militære spilleregler og til 

terrorisme uden nogen spilleregler for fjenden, men 

hvor soldaterne skal efterleve krigens love. En meget 

personlig fortælling, som indeholder mange historier, 

anekdoter og oplevelser på godt og ondt.  

 
Bogen giver et godt billede af, hvorledes der bliver 

brugt et stort arbejde på at forberede udsendelser af 

soldater og deres materiel og give dem de bedste 

betingelser for at løse deres opgaver, og hvilke tanker 

og følelser man gør sig som udsendt soldat.  

 
Livsforløbet er set med forfatterens egne øjne, og der 

er derfor ikke skævet til, hvad der var rigtigt og 

forkert i de aktuelle beskrivelser, men udelukkende 

forfatterens eget syn på 
oplevelserne. Den er imellem linjerne tillagt en 

god portion humør og skal 
ses som en samlet hyldest 

til alle udsendte soldater 
både før, nu og i fremtiden.  

BOGUDGIVELSE • NYHED • ERINDRINGER • BOGUDGIVELSE • NYHED • ERINDRINGER • BOGUDGIVELSE • NYHED • ERINDRINGER • BOGUDGIVELSE 

Ib Vagn Kristensen bor i Skive. 
Mail: ibvagn@yahoo.dk  

 
Ib Vagn Kristensen (f. 1958) er pensioneret major fra Forsvaret, foredragsholder og forfatter. Han 

har gennem hele sin tjeneste beskæftiget sig med idræt, logistik og personel.  
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Dagbog fra Sarajevo

Den 22. februar udkommer bogen Post Trau-
matisk Sarajevo Disorder skrevet af den tidl. 
militærsygeplejerske Suzi Elena Apelgren på 
baggrund af hendes dagbog og hendes kam-
meraters beretninger fra UNPROFOR HQ COY, 
BHC hold 1.

FRA BOGENS OMSLAG
I efteråret 1992 drog 142 danske soldater til 
det krigshærgede Sarajevo som de første af 
en lang række af danske fredsbevarende FN-
soldater i Bosnien. Men der var ingen fred. Der 
var blodig borgerkrig. 

De var unge, engagerede og ansvarlige. De tog 
den humanitære opgave på sig, at arbejde for 
at sikre fred og nødforsyninger til civilbefolk-
ningen, vel vidende at det kunne koste liv og 
førlighed. 

De sagde ja til opgaven i forvisning om, at 
deres bagland, de danske politikere og for-
svarets ledelse, havde gjort et grundigt forar-
bejde og tog deres ansvar lige så højtideligt, 
som soldaterne gjorde.

Ingen tvivlede på, at såfremt noget gik galt, 
ville der være hjælp og støtte at hente.

HISTORIEN VISER NOGET ANDET
Denne beretning er min virkelighed. Den er 
mine kammeraters virkelighed. Den er Dan-
markshistorie. 

Vi blev sendt afsted som de første danske 
soldater i krig siden 1864 af politikere og en 
hær, der på mange måder var lige så dårligt 
forberedt som dengang. 

Af et samfund, der var lige så dårligt forbe-
redt som i 1864 på at tage imod os igen, når 
vi kom hjem.   

Suzi Elena Apelgren er oprindeligt uddannet 
intensiv- og anæstesisygeplejerske og funge-
rede som militærsygeplejerske ved siden af 
sit civile job. 

Hun blev på grund af sit store engagement i 
forsvaret udtaget til at fungere som sygeple-
jerske på hold 1, der blev sendt til den bosni-
ske hovedstad i 1992. 

I 2017 fik hun diagnosen PTSD og hjælp til at 
takle hverdagen med en kronisk psykisk skade 
– 25 år efter sin udsendelse. 

Bogen bygger på hendes dagbog fra udsen-
delsen og beskriver hendes og soldaterkam-
meraternes oplevelser under udsendelsen og 
livet efter med PTSD. 

Den giver et indblik i, hvorfor udsendelsen fik 
så store konsekvenser for så mange af dem, 
og hvordan soldaternes skader bliver tacklet 
af det danske samfund. 

Bogen kan bestilles fra den 24. februar på: 
http://forlagetklithedegaarden.dk/bogsalg.
html 

Husk at skriv ”Veteran” i kommentarfeltet, 
så får du 50 kr. rabat på bogen. 

Veteranpris 249 kr. + porto, der er den 
samme ved flere bøger, så slå jer gerne 
sammen om bestillingen.

Suzi Elena Apelgren
under udsendelsen.
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Majoren fra Sarajevo

Ved et fint arrangement den 9. januar i Det 
Gule Pakhus i Fredericia lancerede oberstløjt-
nant (pens.) Erik Schwensen sin nyeste bog 
”Majoren fra Sarajevo” om hans oplevelser 
og overvejelser i forbindelse med sin udsen-
delse til UNPROFOR (United Nations Protection 
Force) i det tidligere Jugoslavien i 1992.

Mange var mødt op for at høre Erik Schwen-
sen fortælle om bogen og de tanker, han 
havde om troen, håbet, viljen, roen og evnen 
til forandring under indsatsen som major i 
borgerkrigen på Balkan i 1992. 

Desuden kunne man sikre sig et signeret ek-
semplar af bogen til en fordelagtig pris på 
udgivelsesdagen. 

Blandt gæsterne sås blandt andre general-

løjtnant (pens.) Ole Kandborg, der var chef for 
Jyske Division i 1992, oberst (pens.) J.B. Niel-
sen, der var chef for DANCON 1/UNPROFOR, og 
mange tidligere kolleger fra det daværende 
Telegrafregiment. 

I forordet til bogen skriver generalløjtnant 
(pens.) Kjeld Hillingsø bl.a: ”Bogen giver en 
udmærket beskrivelse af situationen og pro-
blemerne for udsendte officerer og bør være 
pligtlæsning for officerer, der i fremtiden 
måtte blive udsendt”, og fortsætter: 

”Major Erik Schwensen viste sig at have alt 
det i sig, som man kunne ønske af en fører i 
forreste linie og ville i enhver anden hær have 
fået en medalje for sin indsats. 

Forsvarets medalje for tapperhed eksisterede 

imidlertid ikke dengang, så der er kun at takke 
dem og ikke mindst major Erik Schwensen, 
der altid var med helt fremme, hvor faren var 
størst – i sandhed den tapreste af de tapre”.

Bogen, der er på 188 sider (ISBN 978-87-
999489-4-9), kan købes ved henvendelse til 
Forlaget Skribenten (www.forlagetskriben-
ten.dk) eller til forfatteren Erik Schwensen, 
Erritsøgårdsvej 39, 7000 Fredericia, mobil 
20760769. 

I 2016 udgav Erik Schwensen bogen ”Chef for 
Telegrafregimentet – om lederskab og resul-
tater”. 

AF ERIK PETERSEN, FOTOS: VIBEKE OLIEL

Forfatteren ved velkomsten. Annonceringen.

Forfatteren signerer bogen.
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Oberst J.B. Nielsen og generalløjtnant Ole Kandborg med bogen.



 

 

PRESSEMEDDELELSE 

ØJET DER SÅ  
AF IB VAGN KRISTENSEN 

Forlaget mellemgaard • Kragsbjergvej 22, 1. • 5000 Odense C • tlf.: 65903642 • mobil: 23991943 
Mellemgaard.forlaget@gmail.com • www.mellemgaard.dk • Forlaget er søsterselskab til www.oeknom.dk 

306 sider • ISBN 978-87-7218-662-7  
Blødt omslag med flapper • Bogladepris 269,95 kr.   

Et udpluk af en næsten 42 år lang tjeneste i det 
danske forsvar fra den kolde krig i halvfjerdserne og 
op til i dag, hvor fjenden har forandret sig fra en 
kendt militær enhed med militære spilleregler og til 
terrorisme uden nogen spilleregler for fjenden, men 
hvor soldaterne skal efterleve krigens love. En meget 
personlig fortælling, som indeholder mange historier, 
anekdoter og oplevelser på godt og ondt.  
 
Bogen giver et godt billede af, hvorledes der bliver 
brugt et stort arbejde på at forberede udsendelser af 
soldater og deres materiel og give dem de bedste 
betingelser for at løse deres opgaver, og hvilke tanker 
og følelser man gør sig som udsendt soldat.  
 
Livsforløbet er set med forfatterens egne øjne, og der 
er derfor ikke skævet til, hvad der var rigtigt og 
forkert i de aktuelle beskrivelser, men udelukkende 
forfatterens eget syn på 
oplevelserne. Den er 
imellem linjerne tillagt en 
god portion humør og skal 
ses som en samlet hyldest 
til alle udsendte soldater 
både før, nu og i fremtiden.  

BOGUDGIVELSE • NYHED • ERINDRINGER • BOGUDGIVELSE • NYHED • ERINDRINGER • BOGUDGIVELSE • NYHED • ERINDRINGER • BOGUDGIVELSE 

Ib Vagn Kristensen bor i Skive. 
Mail: ibvagn@yahoo.dk  

 
Ib Vagn Kristensen (f. 1958) er pensioneret major fra Forsvaret, foredragsholder og forfatter. Han 
har gennem hele sin tjeneste beskæftiget sig med idræt, logistik og personel.  
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Hvem er vi?
En gennemgang af Danmarks Veteraners medlemssammen-
sætning ved udgangen af 2019 giver et interessant billede.

STIGENDE MEDLEMSTAL
Først og fremmest kan vi glæde os over et svagt stigende 
medlemstal. Vi er, udover det genopståede Slesvigske Fodre-
giment, den eneste veteranforening og soldaterforening, der 
fortsat har medlemsfremgang i DSL. 

Men vi skal selvfølgelig ikke hvile på laurbærrene. Så derfor 
skal der hermed opfordres til en mere aktiv indsats for at få 
nye medlemmer. 

Deltag i alle de aktiviteter, som I bl.a. kan se på Veteranpor-
talen.dk i jeres område. Kom ud og uddel jeres hvervepjece 
for netop jeres fantastiske forening, hvor der på bagsiden er 
en fysisk indmeldelsesblanket. Det skal nok lykkes.

FORDELING
Vores medlemmer er fordelt på 23 lokalforeninger, heraf 
én på Færøerne. Vi har p.t. tre kvindelige lokalforeningsfor-
mænd og i alt 93 kvindelige veteraner, heraf 45 som medlem 
af Kvindelige Veteraner, resten fordelt over lokalforenin-
gerne. 
 
Det samlede medlemstal er 3.281, og aldersmæssigt er 
de fordelt, som det fremgår af tabellen til højre. Langt 
hovedparten ligger mellem 50 og 60 år (20 %) og 60 og 70 
år (33 %).

GENNEMSNITSALDER
Gennemsnitsalderen er ca. 64 år, og her har vi bestemt en 
udfordring med at skaffe flere nye, yngre medlemmer, så 
gennemsnitsalderen kan sænkes. Det er én af de vigtigste 
opgaver i de kommende år. Den skal vi i fællesskab løse.

AF NIELS HARTVIG ANDERSEN OG MADS TONSGAARD
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Silkeborg 
- en god veteranby

Veterankoordinatoren fortæller

Axel Hofmann Schollert fra Veterancafé Sil-
keborg har sendt os de følgende tre artikler, 
der var gengivet i Midtjyllands Avis (MJA) den 
11. februar, skrevet af journalisten Susanne 
Niskanen. Hun har talt med Silkeborg Kom-
munes veterankoordinator, Lene Kjeldsen, og 
en PTSD-ramt veteran, Pav Frickman.

Artiklerne giver et klart billede af, at Silke-
borg Kommune seriøst påtager sig ansvaret 
for ”sine” veteraner. 

Stadig flere veteraner, der har været udsendt 
til verdens brændpunkter og har fået fysiske 
eller psykiske mén, søger hjælp hos Silkeborg 
Kommune. Stillingen som veterankoordinator 
opjusteres derfor fra 15 til 20 timer om ugen.

Der er for øjeblikket knap 700 veteraner i 
kommunen, der ikke kun tæller soldater, men 
også læger, sygeplejersker og andet perso-
nale, der har været udsendt under Forsvaret 
på en international mission.

Heraf vurderes ca. 10 % at være blevet ska-
det, og kommunens veterankoordinator, Lene 
Kjeldsen, oplever, at der hver uge banker en 
ny veteran eller pårørende på døren og beder 
om hjælp.

”Så jeg har rigeligt at se til”, understreger 
Lene Kjeldsen, der er både glad for og ydmyg 
over, at det tilsyneladende er lykkedes at 
få fodfæste i miljøet, så veteraner og deres 
pårørende i stigende grad søger hjælp.

Kommunen har en veteranpolitik, der er 
ansat en veterankoordinator, der er indgået 
samarbejdsaftale med Veterancentret, og der 
er etableret samarbejde med andre veteran-
aktører, bl.a. Veterancafé Silkeborg. 

ET GODT EKSEMPEL
Absolut et eksempel til efterfølgelse for de 
kommuner, der ikke er nået helt så langt, 
når det drejer sig om støtte til veteraner og 
pårørende.

Veteranerne kommer ofte med meget kom-
plekse problemer, og hjælpen kan være alt 
lige fra samtaler med en familierådgiver, en 
psykolog eller hjælp til at søge om tilskud til 
hjælpemidler, hvis man har fået et handicap. 

Men det kan også være hjælp til at finde et 
civilt arbejde.

Her fungerer Lene Kjeldsen som tovholder 
og brobygger til kommunens forskellige 
afdelinger. 

”Mange tidligere soldater har fået rigtigt 
mange kompetencer i militæret, men har 
brug for hjælp til at "oversætte" disse kom-
petencer til et civilt job og få skrevet et CV, 
der kan hjælpe dem ind på det almindelige 
arbejdsmarked”, siger Lene Kjeldsen.

TOPPEN AF ISBJERGET
Forsvarets Veterancenter, som alle landets 
veterankoordinatorer samarbejder med, 

vurderer, at ca. 10 % af de danske veteraner - 
hvad der svarer til ca. 70 personer i Silkeborg 
Kommune - i dag har posttraumatisk stress 
og kan have svært ved at få deres hverdag til 
at fungere.

Andre undersøgelser viser dog, at tallet nær-
mere er 15-16 % eller højere, og at man kun 
har set toppen af isbjerget. 

”Man skal også huske, at der i gennemsnit er 
tre personer for hver syg veteran, det vil sige 
børn og pårørende, som også lider”, siger 
Lene Kjeldsen.

VIS RESPEKT
Efter kun tre måneder på posten som vete-
rankoordinator ved siden af jobbet som 
jobkonsulent på Jobcenter Silkeborg stor-
trives Lene Kjeldsen. 

”Jeg har længe brændt for dette område, 
og vil gerne være med til at gøre en særlig 

Veterankoordinator Lene Kjeldsen.
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Helhedsindsats 
Silkeborg kommune vedtog i 2018 en veteran-
strategi og besluttede samtidig, at der skulle 
ansættes en veterankoordinator.

Kommunens strategi går bl.a. ud på, at vete-
raner skal opleve én indgang til kommunen 
via en veterankoordinator og en koordineret 
og helhedsorienteret indsats i forhold til de-
res særlige behov og udfordringer.

Med andre ord skal den enkelte veteran eller 
pårørende ikke selv forsøge at finde rundt i 
systemet, men have hurtig hjælp. 

Det betyder bl.a., at der er etableret en 
tværfaglig koordineringsgruppe med medar-
bejdere fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen, 
Socialafdelingen, Jobcentret og Børn- og 
Familieafdelingen, som veterankoordinatoren 

indsats for veteranerne og deres familier”, 
lyder meldingen.

Den tidligere jordemoder, underviser, kok 
og caféindehaver erkender, at jobbet som 
veterankoordinator kræver mange kompeten-
cer og føling med mennesker. 

”Soldater har typisk en stor stolthed og vil 
anerkendes og respekteres for det arbejde, 
de har udført for Danmark, men de vil ikke 
ynkes”, understreger Lene Kjeldsen.

Hun glæder sig i samme forbindelse over, at 
Silkeborg Kommune bakker op om Flagdagen 
den 5. september, hvor man landet over ærer 
soldater og deres familier.

Arrangementet vil fremover finde sted i midt-
byen med bl.a. gudstjeneste i Silkeborg Kirke 
og med et traktement på Rådhuset.

”På den måde bliver det tydeligt, at det er 
noget, som hele Silkeborg markerer, og at 
helt almindelige silkeborgenserne også får 
mulighed for at vise veteranerne deres aner-
kendelse og respekt”, siger Lene Kjeldsen.

samarbejder med.

For at styrke viden om veteraner har Silke-
borg Kommune også sparring med lokale per-
soner, som selv har været udsendt i tjeneste. 

Endelig er der et tæt samarbejde både med 
Forsvarets Veterancenter og med lokale frivil-
lige kræfter i Silkeborg Kommune, bl.a. fra 
Veterancafé Silkeborg.

Den første veterankoordinator i Silkeborg var 
socialrådgiver Naia Granberg, der blev ansat i 
januar sidste år, men hun søgte nye udfor-
dringer efter blot et halvt år i stillingen.

I oktober 2019 blev 51-årige Lene Kjeldsen 
ansat i jobbet som ny veterankoordinator.

Veterancafé Silkeborg
Veterancafé Silkeborg er et fristed for vetera-
ner, hvor man hænger ud og hygger sig – og 
hjælper hinanden.

36-årige Pav Frickmann fra Silkeborg var i 
2007 udsendt som radaroperatør under kri-
gen i Afghanistan og er i dag diagnosticeret 
med posttraumatisk stress (PTSD). 

Han lider bl.a. af søvnløshed og invaliderende 
angstanfald, som gør det svært for ham at 
fungere i en normal hverdag.

En uddannelse som autolakerer har Pav 
Frickmann derfor haft vanskeligt ved at gøre 
brug af ude på et arbejdsmarked, hvor det 
forventes, at man er fit for fight og møder 
frisk på jobbet hver dag. 

Imidlertid er der ét sted, hvor Pav Frickmann 
føler sig blandt ligestillede. Det er i Veteran-
café Silkeborg.

TALER SAMME SPROG
”Jeg er kommet der igennem flere år og 
synes, det er et rart sted at mødes med 
andre veteraner. Vi forstår hinanden og taler 
samme sprog. Vi ved noget om, hvad det vil 

Fortsættes næste side

Veterankoordinator Lene Kjeldsen.
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sige at være i krig, og hvad det gør ved kroppen og 
hjernen at være i højt alarmberedskab igennem lang 
tid”, fortæller Pav Frickmann.

Det er ikke nødvendigvis sådan, at man kun sidder 
og taler om problemer. Slet ikke. Der er også tid til 
hyggesnak, til at fortælle ”røverhistorier” og tage på 
udflugter og den slags. 

”Bare det at være blandt ligesindede giver en form for 
tryghed og ro, og man kan tale om nogle af de ting, 
som familie og venner ikke altid kan sætte sig ind i”, 
mener Pav Frickmann.

Han oplever også, at veteranerne hjælper hinanden. 
Hvis én har det svært og er inde i en dårlig periode, 
står andre parat til at koordinere hjælpen, herunder 
for eksempel kontakten til Silkeborg Kommunes 
veterankoordinator.

”Det værste, man kan gøre, er at isolere sig med 
problemerne, for så bliver de kun større”, som den 
tidligere soldat formulerer det.

”I den forbindelse har veteranerne ét stort ønske”, 
fortæller Pav. ”Vi ønsker os et mødested, som er vores 
eget, og som vi kan sætte vores eget præg på og 
indrette på en måde, så soldater føler sig hjemme", 
siger Pav. 

I dag mødes veteranerne i et lokale på Frivilligcenter 
Silkeborg, som også bruges til mange andre formål, 
og der er en uro og mange mennesker i centret, som 
nogle veteraner har det svært med.

”Hvis man lider af PTSD og i forvejen har det svært 
med store forsamlinger og mange mennesker, er det 
bare ikke sagen at skulle ind i et stort hus, der summer 
af aktiviteter og fremmede mennesker”, påpeger Pav 
Frickmann.

Veterancaféen i Silkeborg er åben hver tirsdag aften 
og er for alle, som har været udsendt af Danmark i en 
international mission. 

Caféen har til formål at skabe netværk blandt tidligere 
udsendte og deres pårørende.

Mission Update
Her er et overblik over nogle af de missioner, Danmark på nuværende 
tidspunkt deltager i: Estland (Enhanced Forward Presence), Irak og De 
Forenede Arabiske Emirater (Operation Inherent Resolve), Afghanistan 
(Resolute Support), Mali (Hercules transportflybidrag til FN’s fredsbe-
varende mission MINUSMA og Operation Barkhane) samt Kos og Kreta 
(Frontex).

ESTLAND
Det danske bidrag har nu befundet sig i Estland i en måned. Det for 
årstiden usædvanligt varme vejr i Estland har stadig stor betydning 
for bidragets aktiviteter. Efter et par dage med nattefrost er det nu 
igen plusgrader, hvilket betyder, at enhederne fortsat ikke kan gen-
nemføre vinteruddannelse som planlagt. 

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udsta-
tioneret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i 
Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe. 

KILDE: FORSVARSKOMMANDOEN. FOTOS: FORSVARSGALLERIET

De danske infanterikampkøretøjer i 
den virkelige verden (Estland).
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KILDE: FORSVARSKOMMANDOEN. FOTOS: FORSVARSGALLERIET

Under træningspausen tager trænerne rundt på basen og besøger de irakiske enheder.

IRAK (TRÆNINGSBIDRAGET)
Træningen af irakiske sikkerhedsstyrker skul-
le være påbegyndt den 4. januar, men blev på 
grund af den generelle sikkerhedssituation i 
Irak sat på pause samme dag efter ordre fra 
koalitionen. Det er på nuværende tidspunkt 
uvist, hvornår træningen genoptages.

Af samme grund er det stadig ikke hele 
Hold 11, der er ankommet til Irak. Resten af 
holdet er endnu i Danmark, hvor de afventer 
træningspausens ophør og er klar til at tage 
af sted med kort varsel. 

DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER  
(OPERATØRBIDRAGET)
De danske luftkommando- og kontrolopera-
tører indgår fortsat i bemandingen ved den 
amerikanske luftkommando- og kontrolcen-
tral på Al Dhafra Air Base i De Forenede Ara-
biske Emirater, hvor de støtter koalitionens 
missioner med overvågning samt koordine-
ring af luftrum og lufttrafik. 

Holdet er nu over halvvejs inde i deres 
udsendelsesperiode og er så småt ved at 
klargøre til næste holds ankomst. 

FAKTA om det danske bidrag til  
Operation Inherent Resolve 
Danmark har siden 2014 deltaget i den 
internationale koalition, der bekæmper 
terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. 

Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, 
der uddanner irakiske soldater, samt et 
operatørbidrag, et logistikbidrag og et 
mindre stabsbidrag. 

I alt ca. 170 soldater, der primært har base 
på Al Asad-luftbasen i Irak, samt i Kuwait, 
De Forenede Arabiske Emirater og Qatar. 
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AFGHANISTAN (RESOLUTE SUPPORT)
I denne uge har Flyvevåbnets logistiske 
rådgivere primært fokuseret på at optimere 
anvendelsen af afghanernes Hercules-fly. 
Det er særligt planlægning af den logisti-
ske transport med flyene, man forsøger at 
forbedre. 

Sprængstofhundebidraget, som også er 
udsendt af Flyvevåbnet, har i løbet af ugen 
foretaget afsøgning af 74 personbiler og 15 
lastbiler. Derudover har de gennemført af-
søgninger af værksteder og hangarområder. 
 
Det danske militærpolitibidrag i missionen 
har sørget for, at bestemmelserne på Hamid 
Karzai International Airport-lejren overhol-
des. 

På den afghanske officersskole i Kabul har de 
danske rådgivere i denne uge fokuseret på at 
støtte afghanerne i deres egen uddannelse af 
officerskadetter for at styrke evnen til selv at 
stå for sikkerheden af Afghanistan. 

FAKTA om det danske bidrag til Reso-
lute Support Mission 
Danmark har siden januar 2015 bidraget 
til NATO’s Resolute Support Mission i 
Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 
soldater i og omkring Kabul. 

Soldaterne udfører eskorte- og bevogt-
ningsopgaver for NATO-rådgivere, militær-
rådgivning af afghanske sikkerhedsinsti-
tutioner samt militærpoliti-opgaver.

MALI (TRANSPORTFLYBIDRAGET)
I løbet af den seneste uge har det danske 
transportfly gennemført tre missioner for FN 
og fløjet næsten 10 timer. 

Endvidere har Hercules-flyet stået klar til at 
evakuere sårede, dog uden at blive aktiveret. 

Ud over træning af soldaternes sundheds-
faglige kompetencer og behandling, blev der 
også arbejdet på at styrke samarbejdet med 
samarbejdspartnere, som varetager lufteva-
kuering ved behov for hurtig transport til et 
hospital. 

FAKTA om det danske transport- 
flybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 
65 danske soldater skal i seks måneder 
støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali 
(MINUSMA). Bidraget består af fly med 
besætning, støttepersonel og en sikrings-
enhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af 
mennesker og gods, transport af militære 
enheder fra den fredsbevarende styrke og 
transport af syge og sårede. Det danske 
fly kan også kaste gods ned fra luften 
med faldskærm. 

Støtte til eftersøgning og redning og 
støtte til billedindhentning fra luften vil 
også kunne forekomme.  

Hovedparten af soldaterne i styrken 
kommer fra Air Transport Wing, men der 
er også soldater med fra andre dele af 
Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i 
Hæren.

 

De danske sikrings- og eskortesoldater er ved at pakke personlige ejendele 
på de pansrede køretøjer, så de kan klare sig to uger i Camp Taylor, som er 
en anden lejr i Kabul.

Side 26  |  Baretten  |  # 1  |  2020

Mission Update



MALI (OPERATION BARKHANE)
Temperaturen i den forgangne uge har ligget 
midt i trediverne, og det franske hovedkvar-
ter har tildelt det danske bidrag opgaver i en 
lind strøm.

FAKTA om det danske transportbidrag 
til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til be-
kæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i 
det centrale og vestlige Afrika. 

Operationsområdet dækker Burkina Faso, 
Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. 

Operationerne er franskledet og består af 
4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane 
består af to EH-101 transporthelikoptere 
og op mod ca. 70 mand. 

Det danske bidrag skal løse transportop-
gaver af både materiel og personel og 
slutter med udgangen af 2020.

 

KOS OG KRETA  (FRONTEX)
Danmark har siden 1. juni 2019 støttet med to 
patruljebåde til Frontex Operation Poseidon 
i Grækenland. Opgaverne består i at under-
støtte Rigspolitiet i almindelige kystvagtsop-
gaver, herunder også at håndtere smugling 
af illegale migranter. 

Om bord i den danske patruljebåd vil der ud-
over to betjente fra Rigspolitiet altid være en 
græsk forbindelsesofficer fra Hellenic Coast 
Guard, der har jurisdiktion. 

Det danske bidrag er således i en støttende 
rolle til Hellenic Coast Guards samlede op-
gaveløsning. 

I februar 2020 støtter Forsvaret desuden 
Frontex med et Challenger overvågningsfly, 
der opererer fra Kreta og patruljerer over 
Middelhavet.

Challenger-flyets opgave er bl.a. at opdage mi-
grantbåde og grænseoverskridende kriminali-
tet som fx menneskesmugling, narkosmugling, 
våbensmugling og ulovligt fiskeri. 

Flyet vil desuden kunne indgå i sørednings-
opgaver, hvis der er behov for det.

Fakta om det danske bidrag til  
FRONTEX
Bidraget består af to tidligere lodsbåde. 

Fartøjerne er stationeret på Kos, hvor fra 
de typisk patruljerer i farvandet mellem 
Kos og Tyrkiet. 

En reservedel fra Danmark har betydet, at bidraget nu igen har to operative helikoptere.Helikopterbesætningerne fik vedligeholdt deres evner med de våben, 
helikopterne er udstyret med.
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Kroatien 2020

Veteranstøttens aktiviteter

Veteranstøtten gennemfører den årlige gen-
synstur til Kroatien i dagene 7. – 15. august.

DELTAGERE
Deltagere er veteraner fra UNPROFOR/UNCRO 
i Sector North (DANBAT 1-8 + HQ Sector North 
+ HQ UNPROFOR/Zagreb og BIHAC, UNMO m.v.), 
som har haft oplevelser, de gerne vil bearbej-
de ved et besøg i missionsområdet sammen 
med andre veteraner. Hver veteran kan ledsa-
ges af en pårørende (ægtefælle/kæreste – og 
søn/datter kan deltage, hvis fyldt 18 år). 

Deltagere med ”ar på sjæl og krop” har priori-
tet (oplys gerne dette ved tilmelding). 

Veteraner, der tidligere har været på gensyns-
tur til Kroatien, kommer ikke i betragtning. 

Max. antal deltagere: 40 personer.

Turleder er tidl. militærsygeplejerske Suzi 
Elena Apelgren, UNPROFOR HQ COY BHC Hold 
1, der kan kontaktes på 3069 3975/aktivitet/
kroatien@veteranstotten.dk

På denne og de følgende sider kan du læse 
lidt om nogle af de aktiviteter, som Veteran-
støtten gennemfører.

Det drejer sig om en gensynstur til Kroatien i 

PROGRAM
Vi mødes fredag aften den 7. august på Vor-
dingborg Kaserne, hvor der er socialt samvær 
og overnatning. 

Lørdag morgen kører vi i bus til missionsom-
rådet via Prag og Wien. Der overnattes i omeg-
nen af Prag på ud- og hjemturen. 

Fredag den 14. august returnerer vi til Dan-
mark med ankomst til Vordingborg Kaserne 
lørdag den 15. august om aftenen, hvor der er 
mulighed for overnatning, hvis det ønskes. 

I missionsområdet overnatter vi på Hotel To-
plicia/Topterme (det tidligere hovedkvarter 
for Sector North) i Topusko. 

Den 10. - 12. august deles deltagerne op i vogn-
hold, der i små busser kører ture til interes-
sante steder i missionsområdet efter delta-
gernes eget valg. Den 13. august besøger alle 
Plitvice Naturpark.

perioden 7. – 15. august på denne side, en tur 
til Det Norske Forsvars Veterancenter i Bæ-
reia ved Kongsvinger i dagene 31. august – 4. 
september (side 29) og en gruppetur til Camp 
Frøslev i perioden 28. juni – 3. juli (side 30).

ØKONOMI
Der er en egenbetaling per deltager på kr. 
1.000 samt udgifter til drikkevarer i løbet af 
ugen. Derudover betales rejse samt kost og 
logi af Veteranstøtten. 

Økonomisk udfordrede veteraner, der har 
svært ved at yde denne egenbetaling, kan 
søge støtte hertil, hvilket bedes anført ved 
tilmelding. 

Turen annonceres på Veteranstøttens hjem-
meside, i Baretten samt på Veteranstøttens 
Facebookside og relevante Facebooksider.

TILMELDING
senest den 1. maj. Hver veteran kan tilmelde to 
personer(inkl. sig selv) til turen. 

Tilmeldte vil senest 7. maj få meddelt, om de 
kommer med på turen.

Læs mere og tilmeld dig, hvis du er interes-
seret og lever op til deltagelseskravene for de 
enkelte aktiviteter.

AF SUZI ELENA APELGREN, TURLEDER

AF ERIK PETERSEN, REDAKTØR 
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GRUPPETUR
Også i 2020 arrangerer Veteranstøtten en 
gruppetur til Det Norske Forsvars Veteran-
center Bæreia. Det bliver fra mandag den 31. 
august – fredag den 4. september. 

Turen er kun for veteraner med ar på sjæl og/
eller krop eller andre væsentlige udfordringer 
i hverdagen, og dette princip fraviges ikke. 

Hvis du har brug for et pusterum sammen med 
andre veteraner, er opholdet på Det Norske For-
svars Veterancenter måske noget for dig. 

Der er plads til 7 – 8 veteraner med diagnosen 
PTSD eller lignende.

Søndag aften den 30. august samles gruppen 
på den tidligere Flådestation Holmen. Efter 
overnatning kører vi mod Bæreia mandag den 
31. august kl. 08.00 og ankommer ca. kl. 18.00 
til Bæreia. Hjemturen fredag den 4. septem-
ber starter umiddelbart efter morgenmaden, 
og vi forventer at være tilbage på Holmen ca. 
kl. 18.00.

BÆREIA
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 omfatter kun ét for-
udbestemt programpunkt, nemlig besøg ved 
Kongsvinger Fæstning. Her er rejst et mindes-
mærke for norske faldne soldater fra Libanon, 
og vi ærer de faldne med en buket.

Resten af opholdet improviserer vi efter stem-
ningen i gruppen. Vi har de foregående år haft 
frokost med grill i naturen. Det vil formentlig 
blive gentaget, hvis vejret er til det. 

Gåtur rundt om søen – godt 7 km – vil også 
være en mulighed, og der er mountainbikes, 
som kan lånes til en tur i den fantastiske na-
tur. Og tro mig – der er mange flere mulighe-
der, hvis man ønsker.

LEDERE
Ledere på turen er Svend Aage Olsen og Uffe 
Klixbüll Sørensen, begge veteraner fra en 

række missioner på Balkan, Irak og Afghani-
stan, og i en årrække med i Veteranstøttens 
aktiviteter. 

Som sædvanlig er turen – bortset fra lomme-
penge – betalt af Veteranstøtten. Det gælder 
også rejsen fra bopæl til og fra København, 
hvor man vil få dækket det, som svarer til bil-
ligste offentlige transportmiddel.

TILMELDING
Du kan tilmelde dig på Veteranstøttens hjem-
meside www.Veteranstotten.dk under Aktivi-
teter/Norgestur 2020. Du kan også kontakte 
Svend Aage Olsen på 30 26 55 97/svaaolsen@
godmail.dk for at få svar på evt. spørgsmål. 
Tilmelding dog kun via hjemmesiden.

Der er ingen sidste tilmelding til turen, men 
når der er et rimeligt antal egnede ansøgere, 
lukker vi for yderligere tilmelding. 

Derefter bliver gruppen udtaget ved simpel 
lodtrækning blandt de tilmeldte veteraner, 
som lever op til kravene. 

Det er ikke først til mølle, men kom alligevel 
hurtigt ud af busken.

Norge 2020
AF SVEND AAGE OLSEN, TURLEDER

Mindesmærket ved Kongsvinger.

Udendørs grill.

  Baretten  |  # 1  |  2020  |  Side 29

Veteranstøtten 80 60 80 30 VETERANSTØTTEN



I perioden søndag den 28. juni – fredag den 
3. juli gennemfører Veteranstøtten ”Gruppe-
tur Danmark” i Camp Frøslev. Turen er kun for 
veteraner med ar på sjæl og/eller krop eller 
andre væsentlige udfordringer i hverdagen, 
og 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. Der er plads til 
8 veteraner på turen.

Ledere på turen er Svend Aage Olsen og Chri-
stian Ring, der beggge er veteraner med ad-
skillige missioner og udfordringer i bagagen.

PROGRAM
Vi mødes i Camp Frøslev søndag 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 Natur-
skole. 

Men det vigtigste er, at man kommer lidt væk 
fra den daglige trummerum med de udfordring- 
er, som mange desværre slås med.

Der må ikke medbringes hund eller andre kæ-
ledyr. Til gengæld er der garanti for, at vi alle 
støtter hinanden i den periode, vi er sammen, 
hvilket nok kan kompensere for samvær med 
ens daglige ”bedste ven”. Det har i hvert fald 
ikke været noget problem tidligere.

Under opholdet skal vi selv stå for de prakti-
ske opgaver, hvilket vil sige, at vi alle – efter 
behov – giver den en skalle vedrørende målti-
der, rengøring og lignende.

Camp Frøslev ligger i Frøslevlejren i natur-
skønne omgivelser, hvor Veteranstøtten har 
sit eget hus med alle faciliteter. Frøslevlejren 
er et ”levende” museumsområde, hvor FN-
museet også indgår, og det skal vi naturligvis 
også besøge.

Der er rig mulighed for motion i det nærlig-
gende skovområde. Turen er 100% alkoholfri 
– det er ganske enkelt et krav for disse akti-
viteter i Veteranstøttens regi. Kan man ikke 
overholde det, så skal man ganske enkelt ikke 
søge om deltagelse.

ØKONOMI
Turen/opholdet er – bortset fra lommepenge 
– betalt af Veteranstøtten. Det gælder også 
rejsen fra bopæl til og fra Frøslevlejren. Man 
vil få refunderet det, som svarer til billigste 
offentlige transportmiddel.

TILMELDING
Du kan tilmelde dig på Veteranstøttens hjem-
meside www.Veteranstotten.dk under Aktivite-
ter/Gruppetur Danmark. Du kan også kontakte 
Svend Aage Olsen på 30 26 55 97/svaaolsen@
godmail.dk for få svar på evt. spørgsmål. Til-
melding dog kun via hjemmesiden.

Der er ingen sidste tilmelding til turen, men 
når der er et rimeligt antal egnede ansøgere, 
lukker vi for yderligere tilmelding. 

Derefter vil gruppen blive udtaget ved simpel 
lodtrækning blandt de tilmeldte veteraner, 
som lever op til deltagelseskravene. 

Så det er ikke først til mølle, men kom allige-
vel hurtigt ud af busken.

TUR DANMARK I CAMP FRØSLEV
AF SVEND AAGE OLSEN, TURLEDER
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NY FORMAND FOR AKTIVITETSUDVALGET
Jens Svane har overtaget jobbet som formand for Aktivitetsudvalget 
efter Jan Flemming Hansen. Han er født i 1966 og bor i Ugerløse på 
Midtsjælland med sin hustru Bente.

CV
Jens har været i Forsvaret i årene 1987 – 1998, både i Hæren og i Flyve-
våbnet som seniorsergent.

Han har været i Luftværnsgruppen på Flyvestation Skalstrup, Hærens 
Logistikskole på Aalborg Kaserne, ved Hærens Materiel- og Færdsels-
skole i Avedørelejren, ved Telegrafregimentet på Slagelse Kaserne og 
ved Kongens Artilleriregiment på Sjælsmark Kaserne.

Jens var udsendt til UNPROFOR, HQ-COY, BHC hold 5. 

I 1998 valgte Jens autobranchen og har siden 2011 været Zone Mana-
ger i Ford Motor Company A/S.

NY RESSOURCEPERSON
Betina Bruun er ny ressourceperson og manager for fonde og dona-
tioner i Veteranstøtten samt ansvarlig for fondsmidler og donationer.

CV
Kompetencer inden for sammenhængen mellem krop og psyke, neuro-
logiske sygdomme og post traumatisk stress, ud fra et internationalt, 
forskningsmæssigt perspektiv med inddragelse af samfundsviden-
skab, økonomiske forhold og lægevidenskab. 

86-87: Sergent i Flyvevåbnet, Avnø, Kastrup.
87-99: Vedbæk og Skagen.
00-10: Folkeskolelærer.
10-11: Jobkonsulent, Terapeut.
11-13: Virksomhedsinstruktør, Røde Kors.
2016: Bachelor i Folkesundhedsvidenskab.
2020: Kandidat i Folkesundhedsvidenskab.
 
Frivillig på Veteranhjem København. Støttemedlem i Kvindelige Vete-
raner. Gift, bor i Købehavn og Skagen. Fire sammenbragte børn.

Nye navne i Veteranstøtten
AF PER L. HINRICHSEN, NÆSTFORMAND I VETERANSTØTTEN

Veteran Workshop/Conference
I et samarbejde mellem de nordiske landes 
veteranorganisationer gennemføres i 2020 
og 2021 et projekt, hvor hvert land inviterer 
et antal yngre veteraner – max. 40 år – til at 
deltage i en workshop og en konference om 
veteranarbejdet.

Workshoppen gennemføres i Norge over tre 

dage i august 2020, og den efterfølgende kon-
ference finder sted i Danmark over tre dage i 
maj 2021. Se mere om projektet på næste side.

Hvis du er interesseret og befinder dig inden 
for den anførte gruppe, kan du kontakte Ve-
teranstøttens næstformand, Per L. Hinrichsen, 
for yderligere informationer og for at afklare 

evt. yderligere spørgsmål til projektet. Skriv 
til Per på naestformand@veteranstotten.dk

Der er en meget kort tidsfrist for tilmelding, 
der skal være ved Veteranstøtten inden ud-
gangen af februar.

AF PER L. HINRICHSEN, NÆSTFORMAND I VETERANSTØTTEN
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PEACEKEEPERVETERAN WORKSHOP 
NORWAY 2020

 FOR UPCOMING VETERANCONFERENCE IN DENMARK 2021

- Are you a YOUNG veteran up to 40 years of age?
- Do you want to take the lead and make an impact on Veterans fu-

ture?
- Do you want to put forward your opinions in questions regarding 

Veterans?
- Do you want to be a part of a brand-new veterancooperation in the 

nordic countries?
- Can you set aside three days in August 2020 in Norway and three 

days in May 2021 in Denmark?

If you are able to tic of the above questions, please register your inte-
rest with your country Veteranfederation for more information listed 
below. For this event, there are only a limited number of seats for each 
of the nordic countries. 

Each veteranfederation will appoint their participants to the workshop. 
We are looking forward to receive your final application no later than 
1th of March.

Email: naestformand@veteranstotten.dk



40 år i Forsvaret

Den 1. februar havde Steen "Fynbo" Hansen 
været ansat i Forsvaret i 40 år, og i den anled-
ning holdt han den 7. februar en lille reception 
på KFUM i Karup. 

Steen startede med 6 år i Hæren ved Fynske 
Livregiment, og de seneste 34 år har han væ-
ret i Flyvevåbnet. 

Steen har rigtig mange internationale mis-
sioner bag sig: UNFICYP 39, 40, 56 og 57, IFOR 

1996, SFOR 1998, KFOR 1999-2000 og UNIFIL II.

Han har i en årrække siddet i Danmarks Ve-
teraners bestyrelse, hvor han stoppede i 2017. 

Steen har gennem de seneste tre år arrange-
ret Repræsentantskabsmødet på FSN Karup. 

Ligeledes har han siden 2011 siddet i Vete-ran-
støttens Idrætsudvalg og har arrangeret års-
møde for Veteranstøtten på FSN Karup. Han 

har været med i en række af Veteranstøttens 
VETCAMPS på Club La Santa på Lanzarote, og 
blandt gæsterne sås således Peter Schubert 
fra KrogagerFonden, der medbragte en gave 
til Steen (billedet i midten). 

Mange var mødt op for at fejre den populære 
jubilar og hans familie. På billedet til herover 
flankeres Steen af (fra venstre) ”børnene” Ca-
roline, Sophie og hustruen Lene.

AF ERIK PETERSEN. FOTOS: HENRIK SKOV

Jubilaren Steen
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VETCAMP 2019
I slutningen af november 2019 drog 12 spænd-
te og forventningsfulde veteraner mod luft-
havnen i Kastrup for at sætte kurs mod var-
mere himmelstrøg, hård træning samt nye og 
spændende bekendtskaber. Vi lagde afstand 
til det danske efterår for at komme ned og 
få lidt fregner på næsen og tiltrængt sved på 
panden på Club La Santa på Lanzarote.

HELDIGE OS
Ud af rigtig mange danske veteraner er det os 
12, der er kommet afsted, og både glæden og 
taknemmeligheden er til at tage og føle på. 
Stemningen er høj fra begyndelsen, og der 
bliver grinet fra start til slut og fra morgen til 
aften – hver dag.
 
VELKOMST
Da vi bliver budt velkommen af Rune fra Krog-
agerfonden efter ankomst til Club La Santa, 
erstattes latteren dog kortvarigt af en mærk-
bar klump i halsen, og alle mand kæmper for 
ikke at lade en tåre trille ned fra øjenkrogen. 
Det bliver nemlig klart for os alle, at denne tur 
er en gestus til os. En gave, som er os givet, 

af nogen, som i den grad sætter pris på det 
stykke arbejde, vi hver især tidligere har ud-
ført på diverse missioner rundt om i verden.

Og pludselig står denne mand foran os og 
siger tak, selv om det nok i virkeligheden – i 
det øjeblik – er os, der er helt fyldt op med 
taknemmelighed over at være kommet med 
på rejsen. Det var smukt og temmelig rørende.

PROGRAMMET
Ti mandlige og to kvindelige veteraner skulle 
nu i en uges tid igennem et gennemarbejdet 
program, hvor der fra dag til dag både var den 
samme overordnede struktur, men med en 
verden af variationer i forhold til både træ-
ning og oplevelser. Vi skulle blot møde op, og 
det gjorde alle. Hver dag. Og alle havde husket 
at få ja-hatten med i kufferten, for selv om ikke 
alle til at begynde med var lige pjattede med 
eksempelvis at starte dagen med morgen-
krammere fra alle, så blev det utroligt hurtigt 
ikke bare en rutine, men næsten en nødvendig 
start på dagen. Det blev i hvert fald bemærket, 
hvis man ikke fik sine morgenkram.

Efter gennemgang af dagens gøremål og 
krammeritualet var det tid til fælles morgen-
gymnastik for hele Club La Santa. Sikke et 
chok vi fik første gang, for det var da bestemt 
ikke ”bare lige”. Flere både prustede og sved-
te undervejs. Vi knoklede og grinede, og der 
var stadig længe til, at vi kunne gå ombord i 
morgenmadsbuffeten. Men vi var alle enige – 
morgengymnastikken var den ultimative start 
på dagen.

Derefter skulle der løbes, hver i sit eget tempo 
og på eget niveau. Bad. Morgenmad. Latter, 
spas og røverhistorier. Disse aktiviteter var 
i øvrigt gennemgående og udgjorde en solid 
rygrad ugen igennem.
 
AKTIVITETER
Vi prøvede et utal af kendte og ukendte 
sportsgrene. Padletennis, som blev spillet på 
alle tænkelige tidspunkter, når der ikke var 
planlagte aktiviteter på programmet. Ja, helt 
til lyset slukkede på stadion om aftenen. 

TEKST: JULIE HASSELAGER, KFOR 1. FOTOS: STEEN ”FYNBO” HANSEN.

Billeder fra VETCAMP 2019.
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Golf prøvede vi. Svømning med træner fra det 
enestående Green Team. Strandaktiviteter, in-
kluderende den famøse æggekast-konkurren-
ce. Petanque. Kajakroning. Stand-up paddle. 
Windsurfing. Mountainbiking i et ugæstfrit, 
vulkansk månelandskab med livet som ind-
sats. 

Vi prøvede trampolinfitness, hvilket må have 
været et spektakulært syn for guder. Tænk at 
det kan være så vanskeligt at hoppe i takt til 
noget musik. Strech and relax. Slikket sol på 
terrasserne. Badet i poolen. Spillet minigolf. 
Sundhedsforedrag med selveste Sally Walker, 
som fik banket en god portion fornuft ind i os 
alle med sine vise ord om alt fra søvn, fiske-
olie og at huske de 7 farver i måltiderne. 
En snorkeltur, et valgfrit tilbud, som alle, der 
deltog, var enige om burde være en del af den 
obligatoriske plan.  

Den komplette og omsluttende følelse af ro i 
både krop og sjæl var uovertruffen. Og så var 
det bare forbistret smukt. 

Udflugt rundt på øen med verdens mest in-

spirerende og stedkærlige mand, selveste 
Kenneth Gasque, der underholdt hele bussen 
undervejs med sine fantastiske historier og 
sjove anekdoter. Vi var vilde med turen og alle 
oplevelserne, men vi var mest vilde med Ken-
neth. 

IRONMAN
Til slut skulle den endelige styrkeprøve gen-
nemføres, en Ironman. OK, ikke en hel Iron-
man, og måske heller ikke en halv, men hård 
nok var den. Svømning, cykling & løb. Alle 
var spændte som flitsbuer, humøret var højt, 
koncentrationen ligeså. Hvor folk dog gav den 
gas. Der blev kæmpet mange kampe – mest 
med sig selv – i den tid, konkurrencen stod på. 

Alle heppede på alle, og der var klap og moti-
verende tilråb i spandevis undervejs. De hur-
tige løb sågar ud og ”hentede” dem ind, der 
havde brug for en ekstra håndsrækning. Der 
var hold-ånd, glæde, latter, sved og prusten, 
da vi alle kom i mål. Brødre og søstre.

FARVEL OG TAK
Vi sluttede med en forrygende afskedsmiddag 

med Rune fra Krogagerfonden, hvor vi igen fik 
hygget os og fortalt de sidste røverhistorier. 
Mætte af dejlig mad og helt igennem skønne 
oplevelser gik vi en anelse trætte i seng om 
aftenen.

Farvel til en på alle måder skelsættende tur 
til Club La Santa. Os 12 heldige veteraner er 
enige om følgende: Sammenholdet har været 
absolut enestående, motionen har hjulpet os 
alle et skridt i en bedre og sundere retning, 
og ingen af os ville have været denne tur for-
uden.

Af hjertet tak til Veteranstøtten, til Krogager-
fonden, til Club La Santa – især de evigt søde 
Green Team’ere – og til alle veteranerne, der 
deltog i VETCAMP 2019. 

Det bedste ved fantastiske oplevelser er, at de 
bliver til enestående minder.

Den meget velskrevne artikel har desvær-
re af pladsmæssige hensyn måttet redi-
geres (forkortes), men kan i sin helhed 
læses på Veteranstøttens hjemmeside.
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Evaluering af veteranindsatsen

Indsatsen over for de danske veteraner skal evalueres frem til efteråret 2020. 
De første spadestik blev taget til Forsvarsminister Trine Bramsen inspirationsdag.

Mere en 230 deltagere gav deres input til den kommende evaluering af veteranindsatsen. Foto: Sebastian Søby

Mandag den 25. november 2019 var omkring 
230 frivillige veteranaktører, kommunale og 
regionale aktører, forskningsinstitutioner, mi-
nisterier og Forsvaret samlet i Middelfart for 
at give de første indspark til en evaluering af 
veteranindsatsen. 

Arbejdet foregik i 10-mandsgrupper inden for 
fem områder: Beskæftigelse, rehabilitering 
af de mest udsatte veteraner, pårørende og 
børn, forebyggelse og anerkendelse. 

”Jeg oplevede et stort engagement og sam-
arbejdsvilje ude i grupperne. Det er rigtig vig-
tigt, at vi får hørt om erfaringer med veteran-
indsatsen bredt i det danske samfund for at 
få alle aspekter med. Deltagernes ros eller 
kritik af veteranindsatsen er et godt grund-
lag for den videre evaluering,” sagde chef for 
Rådgivning & Rehabiliteringsafdelingen ved 
Veterancentret, Thomas Krohn.

Bidragene fra deltagerne blev samlet ind 
efter inspirationsdagen og bliver nu brugt 
i det videre evalueringsarbejde, som bliver 
udført af Forsvarsministeriet med støtte fra 
Veterancentret og Forsvaret. Evalueringen 
skal munde ud en rapport, der offentliggøres 
i efteråret 2020. 

VETERANOMRÅDET

AF NIELS HARTVIG ANDERSEN

Vi deltager fortsat i Forsvarsministerens 
afdækning af mulige forbedringer inden 
for Veteranområdet. Det startede ved 
Forsvarsministerens Aktivitetsdag den 25. 
november 2019, hvor vi fik mulighed for at 
aflevere vores mange gode forslag til for-
bedringer på veteranområdet.

Disse oplæg er nu fulgt op af mange work-
shops, hvor der dykkes mere ned i detal-

jerne med det mål at fremkomme med rea-
listiske og konkrete tiltag og ændringer, 
som Forsvarsministeren vil blive præsen-
teret for senere på foråret, og som mini-
steren vil forholde sig til og melde ud om 
senest ved Flagdagen den 5. september. 

Det er en rigtig god proces, som Veteran-
centeret har planlagt og gennemført. Alle de 
relevante aktører på veteranområdet er invi-
teret, og i god og positiv ånd fremlægges og 
diskuteres de forskellige kendte tiltag samt 
nye tiltag, der udvikles i f.m. disse workshops.

Det foregår på en god og professionel 
måde, som Veterancenteret, der stiller mø-
deledere og referenter til rådighed, skal 
have stor ros og tak for. 

Det tegner godt, og vi er glade og stolte 
over at være repræsenteret ved de fleste 
af de planlagte workshops.
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Kommandooverdragelse 
”Jeg har kommandoen”. Sådan lød ordene 
fra Veterancentrets nye chef, oberst Søren 
Andersen, da han den 3. februar fik overrakt 
Veterancentrets fane fra den fungerende chef, 
kommandørkaptajn Jannik T. Andersen. Ober-
sten kommer fra en stilling som regiments-
chef ved Føringsstøtteregimentet.

”Det er med stolthed, at jeg nu tager kom-
mandoen. Det har jeg glædet mig til de sidste 
mange måneder,” sagde oberst Søren Ander-
sen.

Søren Andersen var hastet til Ringsted direkte 
fra Føringsstøtteregimentet efter at have 
overdraget kommandoen til sin afløser, oberst 
Henrik Graven Nielsen, for selv at få overdra-

get kommandoen ved Veterancentret. 

Bagefter talte Søren Andersen til de ansatte 
ved Veterancentret, bl.a. om hvad han værd-
sætter som chef.

”Jeg vil have ordentlighed og ærlighed, og så 
lægger jeg meget vægt på et godt arbejds-
klima. Folk, der ikke kan opføre sig ordent-
ligt over for hinanden, kan godt finde et nyt 
arbejde – uden for Forsvaret,” sagde Søren 
Andersen.

Søren Andersen har været chef for Førings-
støtteregimentet siden 2016 og har indtil 
slutningen af januar været på NATO Defense 
College i Rom. 

AF KAREN DAHLIN

Forsvarsminister Trine Bramsen har besluttet 
at oprette en ny Familie-enhed ved Veteran-
centret. Enheden skal styrke den nuværende 
støtte og koordinere indsatsen for soldaters 
og veteraners børn og familier før, under og 
efter udsendelse. 

Der vil i enheden være særlig opmærksomhed 
på en hurtig og lokal indsats for børn og fami-
lier til særligt udsatte veteraner. Det vil ske i et 
tæt samarbejde med Forsvarets myndigheder, 
de frivillige aktører og allerede eksisterende 
tilbud i det offentlige. 

Den nye enhed bliver indviet i begyndelsen af 
marts.

Veterancentret får 
ny Familie-enhed
AF KAREN DAHLIN
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Frivilliguddannelse
Er du frivillig inden for veteranområdet, eller ønsker du at blive det, så kan Ve-
terancentret nu tilbyde dig uddannelse. Her kan du mødes med andre frivillige og 
blive uddannet i arbejdet med veteraner.

På Frivilliguddannelsen får du rig mulighed for at udveksle erfaringer og skabe 
netværk med andre frivillige på veteranområdet.

Uddannelsen består af oplæg fra feltpræster, frivillige og Veterancentrets forskel-
lige faggrupper. Du vil blive uddannet inden for områder som viden om PTSD, mis-
brug, bisidderrolle og de kommunale systemer.

Du vil også blive undervist i, hvordan man som frivillig husker at passe på sig selv 
i mødet med udfordrede mennesker. Nogle frivillige kommer helt naturligt til at 
tage ansvar for veteranen, men hvor meget ansvar kan og skal man tage?

På uddannelsen reflekterer vi over, hvordan man bliver en robust frivillig.

HVAD FÅR DU MED DIG?
Undervisningen tager udgangspunkt i dine egne erfaringer og udfordringer. Målet 
er, at den viden, du opnår på kurserne, skal være let at bringe med tilbage i dit 
arbejde som frivillig.

Undervisningen er derfor tilrettelagt med mindre oplæg, fælles diskussioner og 
øvelser i både større og mindre grupper. Du skal være indstillet på at bruge erfa-
ringer fra din egen hverdag og sparre med de øvrige deltagere.

TID OG STED FOR UDDANNELSEN 
1. modul: 28.-29. marts på Gniben/Sjællands Odde. 
2. modul: 26.-27. september på Gniben/Sjællands Odde. 

Desværre er der allerede ”udsolgt” på kurset, men har du alligevel lyst til at 
komme med i tilfælde af et afbud, kan du kontakte projektleder Anne Hartmann-
Madsen på 72163277 eller vetc-fa01@mil.dk.  

UDDANNELSEN GIVER DIG 
• Indsigt i din rolle som frivillig i forhold til veteraner og deres pårørende 
• Nyeste viden på veteranområdet 
• Viden om de kvalifikationer, som er nødvendige i arbejdet med veteraner 
• Mulighed for at dele dine erfaringer med andre 
• Et netværk med andre frivillige. 

AF VETERANCENTRET

Bliv vinterklar

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

FN-Museet 
Souvenir & varesalg

Find os fremover på www.veteranshoppen.dk

Regnslag (poncho) 

m/logo

FN-Mulepose

NYHED
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Halsnæs Kommune har underskrevet en sam-
arbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter.  
Aftalens formål er at understøtte kommunens 
veteraner.

Fredag den 7. februar underskrev borgmester 
Steffen Jensen, Halsnæs Kommune, og Ve-
terancentrets stabschef, kommandørkaptajn 
Jannik T. Andersen, en samarbejdsaftale, der 
handler om, at begge parter forpligter sig til 
at søge samarbejde og bruge hinanden, når 
en borger og veteran har brug for hjælp.  

Jannik Andersen fortalte, at den første samar-
bejdsaftale blev indgået i foråret 2018, og si-
den har 66 kommuner indgået en sådan aftale 
med Veterancentret.

Jannik Andersen understregede det gode 
samarbejde, der er mellem aktører på ve-
teranfronten, Danmarks Veteraner med lokal-
foreninger, Veteranstøtten, andre aktører, og 
de frivillige med veterancaféer med forskel-
lige tilbud over det ganske land.

Halsnæs Kommune (Frederiksværk–Hunde-
sted) har ca. 31.000 borgere i kommunen, 
hvoraf 183 er registreret som veteraner. Gert 
Andersen fra Danmarks Veteraner takkede 
Halsnæs Kommune, der hvert år den 5. sep-
tember afholder en flot flagdag, hvor alle 
kommunens veteraner bliver inviteret. 

Halsnæs Kommune har en veterankoordina-
tor, som man kan læse om og kontakte på 

kommunens hjemmeside, hvis behov opstår. 

Ligeledes har frivillige fra Danmarks Vetera-
ner Nordsjælland og andre ”ildsjæle” oprettet 
en veterancafé i Frivilligcenter Halsnæs i Fre-
deriksværk med velvillig assistance fra kom-
munen.  Alle veterancaféens aktiviteter og 
åbningstider kan ses på ”Veterancafé Nord-
sjælland/Halsnæs” Facebook side. 

Borgmester Steffen Jensen, der selv er vete-
ran, sluttede med at sige, at det lå ham meget 
på sinde, at veteraner, veteranernes familie 
og børn bliver hjulpet, hvor behov opstår, og 
han takkede alle aktører for deres arbejde og 
indsats.

TEKST: GERT ANDERSEN. FOTOS: PERNILLE KUSZCZ KRISTENSEN

Ny samarbejdsaftale
Borgmesteren underskriver samarbejdsaftalen.

En god aftale.
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AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

85 ÅR
AKSEL ERIK JENSEN, Gaza 10,  
København, den 2. april

HENRY BJERG PETERSEN, Gaza 3,  
Viborg og Omegn, den 3. april 

80 ÅR
EGON BAK, Gaza 9, 10, 11, 12, 13 og 14, 
Sønderjylland, den 2. april

INGOLFF CHRISTENSEN, Congo 1963-64, 
Østjyderne, den 7. april

OLE BRIXEN SØNDERGAARD, Cypern 3, 4, 5 
og 6, Sønderjylland, den 12. april

BERNHARD E. V. KØERNER, Gaza 17, 
Lolland-Falster og Møn, den 13. april

KURT OVE DAMGAARD, Gaza 18,  
Midtjylland, den 14. april

JØRN SKAFTE, Gaza 8, Fyn, den 18. april

KURT PETER TYCHO NIELSEN, Gaza 11, 
Sydvestjylland, den 19. april

HENNING FRANK RASMUSSEN, Gaza 12 og 
13, Limfjorden, den 26. april

HELGE ROSENBERG HANSEN, Gaza 9, 
Midtjylland, den 27. april

KURT EIGIL JENSEN, Gaza 9,  
Nordvestsjælland, den 29. april

TONY FROM PETERSEN, Cypern 1,  
København, den 30. april

KNUD HEDEGAARD JENSEN, Kuwait 7 og 
Makedonien NO 4,  
Trekantområdet, den 5. maj

KAJ HEDEGAARD HANSEN, Cypern 3 og 4, 
København, den 10. maj

ARNE SØBY GOSVIG, Gaza 9, 10 og 11,  
Fyn, den 10. maj

PETER H. W. WENDT, Cypern 25,  
Nordsjælland, den 15. maj

VAGN BAAGØ, Congo 1961-62,  
Østjyderne, den 18. maj

ROBERT KOCH, Gaza 9, 16 og 17,  
Østjyderne, den 22. maj

HANS HØG, Gaza 8, Nordsjælland,  
den 27. maj    

75 ÅR
POUL ERIK SAHL, Cypern 5, 6 og 10, 
Limfjorden, den 4. april

BENT FINN HANSEN, Cypern 13,  
Landsforeningen, den 4. april

JØRGEN JOHANSEN, Cypern 4,  
Kronjylland, den 9. april

JOHANNES CHRISTENSEN, Gaza 18,  
Midtjylland, den 12. april

PETER WOETMANN, Cypern 13,  
Viborg og Omegn, den 13. april

FRITS KONGSLEV BRANTZEN, Cypern 12, 
Østjyderne, den 13. april

KRISTEN GULDAGER, Cypern 6 og 7, 
Sydvestjylland, den 16. april

ERIK OLESEN, Cypern 5 og 6,  
Sydvestjylland, den 17. april

JØRGEN DURUP PINDBO, Cypern 5 og 6, 
København, den 18. april

IB CHRISTENSEN, Gaza 21 samt Cypern 3 
og 4, Østjyderne, den 20. april

ERIK BAGGE BRØNDUM, Cypern 9,  
Midtjylland, den 21. april

CLAUS CHRISTIAN RASMUSSEN, Cypern 4, 7 
og 8, Fyn, den 22. april

FINN JENSEN, Cypern 4, Fyn, den 27. april

FINN ANDERSEN, Cypern 3, Fyn,  
den 28. april

KNUD ERIK JENSEN, Cypern 4 og 5, 
Limfjorden, den 30. april

HANS-ERIK CHRISTIAN BONDE, Cypern 35, 
36 og 55 samt SFOR 3, Næstved og Omegn, 
den 6. maj

JENS RAVN, Cypern 3, Trekantområdet, 
den 8. maj

CHARLES CHRISTENSEN, Cypern 10, 11 og 
12, Limfjorden, den 11. maj

THOR CUNO LARSEN, Gaza 21 og Cypern 13, 
Nordvestsjælland, den 13. maj

TIM DALSKOV, Cypern 15, København,  
den 13. maj

JØRGEN VIGGO NIELSEN, Cypern 7, 18 og 
22, København, den 18. maj

BENT CHRISTENSEN, Cypern 6,  
Sydvestjylland, den 19. maj

POUL SVENNING HANSEN, Cypern 9 og 10, 
Fyn, den 19. maj

FRODE BLANKENSTEINER, Cypern 5 og 6, 
Limfjorden, den 20. maj

F. M. FORSLUND, Gaza 18 samt Cypern 4, 21, 
22 og 29, Nordsjælland, den 21. maj

JOHN ERIK LARSEN, Cypern 3 og 4,  
Næstved og Omegn, den 22. maj

TORBEN PARSBERG MADSEN, Gaza 20 samt 
Cypern 6 og 7, Kronjylland, den 24. maj

STEEN BØRGE BUCHHOLTZ, Cypern 4 og 5, 
København, den 28. maj

JESPER BJARNE DIDERIKSEN, Cypern 33, 
Kroatien 1 og KFOR 8, Østjyderne,  
den 28. maj

OLE BECK GALSKLINT, EU-monitor,  
Jugoslavien 1992-93,  
Lolland-Falster og Møn, den 28. maj

ASBJØRN TØFTING KORNØ, Cypern 24, 
Nordvest, den 29. maj

PETER T. SIMONSEN, Gaza 19, 20 og 21, 
Nordvestsjælland, den 30. maj

FINN AAGE TOLDAL, Cypern 5 og 6,  
Midtsjælland, den 30. maj

KNUD ERIK RASMUSSEN, Cypern 6,  
Kronjylland, den 31. maj

70 ÅR
HEINE DALHOFF PETERSEN, Cypern 16, 17, 
18, 19 og 20, København, den 6. april

PER SCHMIDT, Cypern 17, København,  
den 10. april

ANDERS BORNØE ARVIDSEN, Cypern 17 og 
18, Bornholm, den 12. april

OLUF BØRGE ALBERTSEN, Cypern 18 og 21, 
Midtsjælland, den 14. april

PREBEN BJØRN, Cypern 26, Sydvestjylland, 
den 22. april

HENRIK JOHANSEN, Cypern 17 og 18, 
Kronjylland, den 25. april

ARNE LUNDGÅRD KJELDSEN, Cypern, 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 44, 45 og 51 samt Kroatien 1, 
Limfjorden, den 26. april

TOVE SØNDERGAARD, KFOR 1 og 5,  
Limfjorden, den 29. april

JIM BARRY LARSEN, Cypern 21,  
Østjyderne, den 30. april

TORBEN ANDERSEN, Cypern 18, 19, 20 og 
21, Næstved og Omegn, den 19. maj

FLEMMING DAHL PEDERSEN, Cypern 17 og 
25, Østjyderne, den 27. maj

RUTH ALSBO, Viborg og Omegn,  
den 29. maj

POUL ERIK FARSINSEN, Cypern 17,  
Thy-Mors-Salling, den 31. maj 

60 ÅR
JAN FOGH HVASS, Cypern 32 og 33,  
Kronjylland, den 14. april

DAN B. JUST, Kroatien 3, KFOR 6 og ISAF 13, 
Sydvestjylland, den 15. maj

ALLAN FILT, Cypern 37, Sønderjylland,  
den 17. maj

HOLGER BJERREGAARD, Cypern 39 og 40, 
Kronjylland, den 22. maj

ULRICH MARTIN PADE, Cypern 34, 35 og 
36, Midtsjælland, den 27. maj

TORBEN SCHMIDT MADSEN, Cypern 47 og 
48, Sydvestjylland, den 28. maj

JENS CHRISTIAN RAAKJÆR, Cypern 35, 
Fyn, den 28. maj

MICHAEL ANDRESEN, Cypern 36,  
Midtsjælland, den 29. maj

HEINE NIELSEN, Cypern 38, 39, 40 og 41, 
Kronjylland, den 29. maj 

50 ÅR
KIM FAXØ PETERSEN, Kroatien 3,  
Fyn, den 4. april

PETER A. TRANBERG JASZCZAK, Active 
Endeavor STROG 2003, UNIFIL MAROPS 
2006-07 og HQ Bahrain 2013, Fyn,  
den 8. april

LOTTE ØEN, København, den 6. maj
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FLEMMING MICHELSEN, SFOR 3,  
Nordsjælland, den 13. maj

JOHNNY JENSEN, Cypern 57, København, 
den 16. maj

BO LAJER JENSEN, Kroatien 2 og 6, IFOR 2, 
SFOR 5 og KFOR 2, København, den 26. maj

NIKOLAJ ANDERSEN, ISAF 11 samt  
Jugoslavien 1992-93   

40 ÅR
KRISTIAN SKOVGÅRD OLSEN, KFOR 5, ISAF 2 
samt IRAK 1 og 2, Fyn, den 20. april

MARIA HANSEN, Kvindelige Veteraner,  
den 21. april

RUNE ROSENKRANTZ, KFOR 3,  
Nordsjælland, den 22. maj 

Æret være deres minde

VI MINDES
Flemming Buhl Jensen, Gaza 3, Østjyderne

Mogens Elg Jensen, Cypern 24, Midtsjælland

Svend Aage Klem, Cypern 5, København

Svend Aage Jensen, Cypern 7 og 8, Midtjylland

Niels Buhl Jensen, Gaza 3, Østjyderne

Hans Jørgen Pedersen, Gaza 2 og 3, Limfjorden

Werner Iversen, Cypern 41, Næstved & Omegn

Ib Skourup Larsen, Cypern 1 og 14, Næstved & Omegn

Bjarne Stjernegaard, Cypern 8, Nordsjælland

Willy Ernst Hove, Cypern 5, 9 og 15, Nordsjælland

Jimmi Freddy Schultz, KFOR 10, Irak 1 og 5 samt ISAF 3 og 5, Næstved & Omegn

Jørgen C. Nielsen, Cypern 9, Fyn

Børge Verner Nielsen, Gaza 12 og Cypern 1, Fyn

Ole Damkjær, Cypern 9 og 10 samt Irak 6 og 7, Nordsjælland

Jan Leisborch, SHARP GUARD 1995, Nordsjælland

Karl Frede Hinsch Mikkelsen, Cypern 2, 10, 11 og 12, Nordsjælland

Finn Holm-Hansen, Cypern 21, 22 og 23, Nordsjælland

Jens Erik Vandborg Jensen, Cypern 45 og 46, Viborg & Omegn

KØBENHAVN
Jesper Smollerup, Kroatien 6

Amalie Johnsen, OIR 5 og 8

Søren Wengel Mogensen, KFOR 19

Jesper Smollerup, Kroatien 6

NORDVESTSJÆLLAND
Claus Skou Larsen, UNMISS

NÆSTVED OG OMEGN
Bjørn Haldur Pedersen, Kroatien 7, 
Bosnien 1 og KFOR 1 

Jan Nyboe, KFOR 1 og 5 

LIMFJORDEN
Carsten Houtved Hansen, Cypern 52 
og 53 samt UNGCI 1

Nikolaj Skallebæk Grønberg, Bosnien 3

NORDVEST
Allan Dichmann, Kroatien 2 

TREKANTOMRÅDET
Ronnie Gram, Kroatien 7

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

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

ØSTJYDERNE
Frank Røikjær, Cypern 54 og Kuwait 1 
samt Kroatien 5

NORDSJÆLLAND
Steen Helstrup Nielsen,  
Cypern 34, 37, 38 og 43

Steen Lund, Cypern 44  Nordsjælland

MC-KLUBBEN
Steen Mogensen, Enduring Freedom 
2003, UMANI 2007, ISAF 2008-12, 
Serval Mali 2013 og OIR IRAK 2016

Kai Madsen, Cypern 53

KVINDELIGE VETERANER
Katrin Gammelgaard, FLV, KAF/KAIA 3

Maria Linnea Bang, SFOR 8 og 9 samt 
UNMEE 1

Sophie Ferdinand Ellgaard, KFOR 13 
samt UNOMIG 2009

Pia Gye Mølleskov, IRAK 9

Nora Stone, ISAF 4 (RDAF MCRC) 

Emilie Tang Kirk, Støttemedlem

Maria Rigmor Torpsgaard Ovesen, 
IRAK 9

FÆRØERNE
Sjürdur Arnbjarnason, Kroatien 7 og 
KFOR 1

NYE MEDLEMMER
VELKOMMEN TIL 26
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VETERANTRÆF 2020
Danmarks Veteraner inviterer alle veteraner 
og pårørende til Veterantræf den 11. – 12. 
september samt den 18. – 19. september.

Der vil i 2020 blive arrangeret deltagelse i 
Veterantræf og Åbent Hus ved Gardehusar-
regimentet i Slagelse den 12. september og 
selvfølgelig som planlagt deltagelse i Veteran-
træf ved Jydske Dragonregiment i Holstebro 
den 19. september.

De to landsdels-arrangementer åbner måske 
op for en større deltagelse af veteraner og 
pårørende, som ikke har mulighed for en læn-
gere transport på tværs af landet.

Formandsmødet 
afholdes som planlagt i Holstebro den 19. 
september.  

Hjælpere fra lokalforeningerne i Næstved og 
Holstebro vil betids blive orienteret ved sepa-
rat skrivelse om den ekstra byrde, de – som 
også Hovedbestyrelsen – vil blive stillet over 
for ved genførelsen af to arrangementer.
   
FREMTIDEN
Om arrangementet med to årlige Veterantræf 
bliver en tradition afhænger af den evalu-
ering, der vil blive foretaget i slutningen af 
september.

Yderligere omtale og tilmeldingsblanket til 
de to Veterantræf kommer i Baretten 3 i juni 
måned og på hjemmeside www@danmarksve-
teraner.dk i starten af juli 2020.   

AF CARL ÅKERLUND

Fra Veterantræf 2019.

Veterantræf/jubilæum 2018.
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Lokalforeningerne
20 år: Hans Spillemose Christiansen, Poul 
Skræp, Elo P. Rasmussen, Erik Pedersen, Birte 
Trier Henriksen, Carsten Dittcrih, Henning Sel-
lebjerg og Hans Ove Rasmussen.

25 år: Preben Birk, Hartvig Dyrehauge, Vagn 
Christiansen, Peter Nørklit Andersen, Henning 
Sørensen, Kurt Jespersen, Leif Rye Danner-
fjord og Freddy Fogtmann. 

40 år: Leif Poul Hubel.

50 år: Christian Laursen, John Jakobsen, Ole 
Larsen og Knud Erik Nielsen.

Stort tillykke til alle jubilarerne. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Så er vi klar igen med klubaftener den 3. ons-
dag i måneden, undtagen juni og juli, hvor der 
er sommerlukket. 

Når dette læses, har vi afholdt generalforsam-
ling. Mere om valgene og om kommende akti-
viteter kommer i næste nummer af bladet. Se 
også hjemmesiden.

Jørgen Emdal Larsen, formand

Stiftet 1/11 1988

Formand: Hans Christian Mortensen
Møllevej 47 | 8920 Randers NV | Tlf. 31 34 54 23 
kronjylland@danmarksveteraner.dk
www.danmarksveteraner-kronjylland.dk

Kronjylland

SIDEN SIDST
Endnu en gang bringer vi opfordringen til at 
melde sig som fremtidens opråbere til Jule-

tilmeldingerne modtaget for dem, der vil del-
tage i den efterfølgende spisning. 

Vi har vel nok samme problem, som andre 
afdelinger også må slås med. Bestyrelsens 
gennemsnitsalder skulle jo gerne nedbringes. 

For nylig blev jeg spurgt af en væsentlig yngre 
veteran fra en mission efter 1992, hvorfor vi 
”gamle” klamrede os til stolene. 

Det var nu meget nemt at svare ham. Nej, vi 
klamrer os ikke til stolen, vi sørger bare for, at 
den ikke er vakant (tom). Vi er da nogle styk-
ker, der gerne vil afløses på den plads, vi p.t. 
udfylder. 

De bedste veteranhilsner.
Helge Hansen, formand. 

 

Stiftet 9/9 1969

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

Fyn

SIDEN SIDST
Så har vi taget hul på 2020. Vi har haft den 
første klubaften med foredrag af Mogens 
Højstrup, der fortalte om sin tid i Søværnet. 

JUBILARER I 2019:
10 år: Flemming Meier, Karl Boysen, Martin 
Sommer Thomsen, Jens Kr. Damsgaard, Per 
Æbelø, Bjørn Klausen, Kenneth Knudsen, Hans 
Erik Jørgensen, Jørn Skafte og Knud Sønder-
gaard.

Stiftet 3/10 1969

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

Bornholm

SIDEN SIDST
Afdelingen tog fat i det nye år med en rigtig 
god julefrokost - tirsdag den 7. januar. Kenny, 
Per og Vagn, der stod bag de kulinariske fri-
stelser, havde i den grad overgået sig selv ved 
at fremtrylle et frokostbord, der bare var helt 
i top. Der manglede ikke noget, hvilket delta-
gerne også højlydt gav udtryk for. 

Det var samtidig årets første tirsdagstræf. Der 
var et pænt fremmøde med et par nye ansig-
ter, dejligt. Skulle du nu sidde derhjemme og 
ærgre dig over, at du ikke lige havde været 
med, så hold lige øje med årshjulet. Her vil du 
se, at der bliver andre muligheder for en god 
fest. 

Ud over denne julefrokost er der såmænd ikke 
så meget at berette. Det, der ligger lige for, 
er jo overstået, når vi læser Baretten 1/2020. 

Her i skrivende stund er indkaldelsen til ge-
neralforsamlingen den 4. februar udsendt, og 
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Julefrokost. Bornholm.

Set og sket  
samt kommende  
arrangementer  
i landets lokal-

foreninger



Stiftet 21/5 1969

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

København

SIDEN SIDST
Ved juleafslutningen den 12. december i Bun-
keren var der julehygge med gløgg og æble-
skiver. 

FANEAKTIER
Der har hele året været solgt faneaktier til 
støtte for foreningens nye fane, og en lod-
trækning blandt køberne stillede et par præ-
mier i udsigt.  

Aftenens højdepunkt var derfor, da Per via en 
app på sin telefon fremtryllede et lykkehjul, 
som projekteret op på fjernsynsskærmen 
kørte lystigt og fandt to vindere af konkur-
rencen. Erik Bryld var den heldige vinder af 
førstepræmien, tre flasker god rødvin. Erik 
var ikke til stede, men får præmien ved en 
anden lejlighed.

Andenpræmien – en flaske bitter – blev vun-
det af lykkehjulsføreren selv, Per Jensen. Be-
mærkninger om aftalt spil blev fejet af bordet 
med klapsalver. Det var fortjent, for Per har 
købt rigtig mange lodder i den nye fane.

ANDRE AKTIVITETER
Foreningen deltog med fanen i Landsforening-
ens traditionelle mindedag den 22. december, 
hvor der efter paraden ved monumentet var 
reception i bunkeren, hvor alle hyggede sig, 
og Landsformanden ønskede glædelig jul. 

Januar måned bød på et par almindelige mø-
deaftner med hygge i Bunkeren.

24 veteraner fra ODIN-kompagniet i Afghani-
stan (ISAF 2008) var under deres årlige træf 
den 25. januar på besøg i Bunkeren med rund-
visning og et lille foredrag om Bunkerens hi-
storie.

og 5 fortjenstmedaljer. Mere herom senere.

Derudover kan vi erindre om ikke mindre end 
5 arrangementer inden sommerferien:
Den 11. marts kommer pens. major Peder 
Korshøj og fortæller om en tur med den Trans-
sibiriske Jernbane.

Den 4. april er det Natos fødselsdag, og vi 
lægger blomster ved Mindestenen, hvor der 
holdes tale.  Derefter forsætter vi med et 
beskedent traktement i Marineforeningens 
lokaler.

Den 15. april får vi besøg af pens. major Jens 
Morten Jørgensen fra Tapdrup. Morten vil pri-
mært fortælle om sin udsendelse til Bosnien.

Den 13. maj skal vi tilbage i historien og høre 
om dengang, Danmark var i krig og vandt 
for 15 år senere at sætte det hele over styr 
ved Dybbøl i 1864. Sten Boye Poulsen er selv 
Cypern-veteran og har specialiseret sig i De 
slesvigske Krige.

Den 29. maj er det Peacekeepers Day, og det 
markerer vi ved Mindestenen og i Marinestuen.

Med Veteranhilsen.
Knud Spangsø, afgående formand

banko. Daniel mener ikke, at hans stemme kan 
blive ved, så han vil gerne have to "elever".

Den 22. december lagde jeg sammen med vor 
nye veterankoordinator, Stanley Schmücker, 
en krans ved Mindestenen, hvorefter Stanley, 
som er Balkan-veteran, holdt en kort tale. Der-
efter var vi samlede knap 20 veteraner og på-
rørende i Marinestuen til kaffe og blødt brød. 

Den 8. januar havde vi besøg af oberstløjtnant 
(pens.) Steen Møller Petersen, som har været 
stabschef for oberst Jens Christian Lund i Vi-
borg og også var udsendt som chef for Dan-
con 5/UNIFIL i Libanon. Steen fortalte muntert 
og underholdende om sin karriere i Forsvaret 
og i særdeleshed om tiden i Prinsens Livregi-
ment. I en periode var han kompagnichef og 
har her blandt andre haft Kronjyllands egen 
Jacob Møller som værnepligtig i sit kompagni.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Når dette læses, har vi haft generalforsamling. 
Så er min tid som formand forbi, og stafetten 
er givet videre til Hans Christian Mortensen. 
Vi havde på dagen besøg af Landsformand 
Niels Hartvig Andersen, og sammen lagde vi 
en krans ved Mindestenen.

Ved generalforsamlingen uddeltes 12 årstegn 

Oversergent Larsen og faneborgen. Kronjylland. Der hygges ved kaffen. Kronjylland.

Knud og Stanley ved Mindestenen. Kronjylland.
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Steen får en Feltration. Kronjylland.



Vi ser frem til generalforsamlingen den 20. 
februar. På grund af deadline må omtale af-
vente næste udgave af Baretten.

Veteranhilsen

Finn Kromose

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

Carsten Cederbye, formand

 

Stiftet 4/10 1971

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

Limfjorden

SIDEN SIDST
Juleafslutningen gik med vores pakkespil, 
hvor foreningen havde indkøbt 42 pakker og 
pakket dem i nogle anonyme pakker, så der 
var lidt morskab, når de blev pakket op, og det 
ikke var det forventede indhold. Trods det gik 
alle derfra med én eller to gaver, og aftenen 
sluttede med gløgg, æbleskiver og en lille 
skarp dertil.

Foreningen var repræsenteret med fane til 
Trænregimentets nytårsparole, hvor vi stil-
lede md 4 faner: Dannebrog, FN-fanen, NATO-
fanen og OSCE-fanen.

Ligeledes deltog vi i Hjemmeværnets nytårs-
gudstjeneste i Budolfi Kirke, et storslået skue
med over 40 faner fra de forskellige soldater-
foreninger. I skulle prøve at møde op den 2. 
torsdag i året kl. 19.30, men kom i god tid. Der 
er rift om pladserne.

Lige nu forbereder vi generalforsamlingen, 
og et referat herfra følger i næste udgave af 
Baretten.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Husk at tilmelde jer besøget på TV 2 Nord den 
25. marts kl. 19.00. Se programmet i Baretten 
6. Bindende tilmelding, da der kun er 25 plad-
ser og først til mølle.

Derudover er der ikke flere planlagte arran-
gementer, da vi først vil gennemføre gene-
ralforsamlingen for at se, om der kommer en 
omrokering i bestyrelsen. 

Jeg vil på det kraftigste opfordre jer til at 
møde op til vores mødeaftener den første 
tirsdag i måneden for at tilkendegive jeres 
ønsker om aktiviteter i foreningen.

Følg os på vores hjemmeside www.limfjorden.
danmarksveteraner.dk og vores facebook
gruppe www.facebook.com/groups/danmarks-
veteranerlimfjorden.

Husk også Veterancafé Limfjorden-Frederiks-
havn på KFUMs orlogshjem, Understedvej 1 i 
Frederikshavn. Det er som regel den sidste 
tirsdag i måneden fra kl. 17.00 til 20.00.

Husk tilmelding 4 hverdage før alle arrange-
menter og ved arrangementer på kasernen at 
medbringe et gult sygesikringskort.

På vegne af Lokalforening Limfjorden.

Ole B. Nørholt, formand

 
Stiftet 24/10 1983

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

Lolland-Falster & Møn

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 20. februar kl. 19.00 afholdes 
ordinær generalforsamling i foreningens lo-
kaler, Tingsted Aktivitetshus, Stationsvej 57 
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Christian IV´s Laug. Limfjorden. Juleafslutning. Limfjorden. Fhv. formand, Per Hjortshøj Jacobsen, overrækker  en ”Dannebrog 
800 år” mindeplakette som gave til foreningen. Midtjylland.



i Nykøbing F. Forud for generalforsamlingen 
vil der være spisning kl. 18.00. Tilmelding til 
Benny Hansen på 21 18 32 90 nu.

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

Poul Erik Knudsen, formand

Stiftet 26/3 1969

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

Midtjylland

SIDEN SIDST
Den 4. december holdt vi årets traditionsrige 
julebanko på Grimhøjvej. Vi var ca. 70 vetera-
ner samt pårørende. Vi startede med lotteri, 
hvor der var 10 spil med 10 gevinster i hver. 
Derefter 10 spil banko med ænder som gevin-
ster. I pausen blev der serveret gløgg og æble-
skiver, og vi fortsatte med endnu 10 bankospil 
+ et par ekstra til slut. En god aften, der forløb 
perfekt, selv om vi blev lidt sent færdige.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 26. februar kl. 17.00 er der gene-
ralforsamling på Grimhøjvej 1 i Brabrand.  Læs 
indkaldelsen i sidste udgave af Baretten eller 
på vores hjemmeside.

Lørdag den 29. februar kl. 10.45 har vi hyg-
ge-bowling i Hammel.

Onsdag den 4. marts: Skydning på Lyseng 
skydebaner.
 

Lørdag den 7. marts: Veteran-bowling i 
Odense. Tilmelding er udløbet.

Lørdag den 4. april: NATO-dag.

Torsdag den 16. april: H.M. Dronningens 80-
års fødselsdag.

Torsdag den 23. april kl. 18.00 er der sky-
deafslutning for skytterne på Grimhøjvej 1 i 
Brabrand.

Fredag den 24. april – lørdag den 25. april: 
Repræsentantskabsmøde i Danmarks Vetera-
ner på FSN Karup.

Torsdag den 30. april kl. 18.00 er der Re-
præsentantskabsmøde i Aarhus Samvirkende 
Soldaterforeninger på Grimhøjvej 1 i Brabrand.

Lørdag den 9. maj: Fregattens Dag, Ebeltoft 
Marineforening.

Fredag den 29. maj: Peacekeepers Day.

Vi har fået tilbudt et spændende foredrag: 
”Barn af SS/I skyggen af Jernkorset”. Dette ar-
bejder vi videre på at få afholdt, evt. en gang 
i løbet af foråret.

Nærmere oplysninger om de enkelte arran-
gementer vil fremgå af vores hjemmeside 
midtjylland.danmarksveteraner.dk  eller vores 
Facebook side: Danmarks Veteraner – Midtjyl-
land,  

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

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

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

MINDEORD
Det er med sorg, vi modtog meddelelsen 
om, at Svend Aage Jegstrup Jensen ikke 
er blandt os mere. Svend Aage døde den 
26. december 2019 efter svigtende helbred 
i længere tid. Svend Aage var suppleant til 
bestyrelsen og en god og dygtig skyttekam-
merat. 

Svend Aage var medlem af De Blå Baretter/
Danmarks Veteraner i 32 år og ville være 
fyldt 75 år den 9. februar i år. Svend Aage 
var udsendt på Cypern 7 og 8. Svend Aage 
blev bisat den 2. januar fra en fyldt Astrup 
Kirke, hvor Midtjyllands fane naturligvis del-
tog. Svend Aage vil være savnet blandt os.

Æret være hans minde

 
Med veteranhilsen. 
Palle Stausholm

    

Stiftet 24/10 1981

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

Midtsjælland

SIDEN SIDST
Vi sluttede 2019 med, at vor fanekommando 
og Leif deltog ved Danmarks Veteraners Min-
dedag den 22. december på Kastellet. Her blev 
der lagt krans ved vor mindesten og ved mo-
numentet. Det sluttede med en lille reception 
i Bunkeren.

Det nye år startede med skydning den 15. ja-
nuar, hvor også Danmark vandt over Rusland 
i EM-håndbold. Det forhindrede ikke 10 brave 
skytter at møde op til en god aften, hvor gen-
nemsnittet blev på 175,06 point. 

På årets første medlemsmøde den 30. januar 
var vi 20 medlemmer, der kunne nyde Leifs 
fortræffelige ”Gule ærter”. Der var ingen ny-
heder, men derimod to gode sange fra vor 
skjald Tommy.
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Udsnit af gavebord til julebanko 4/12-19. Midtjylland.



MINDEORD
Vort mangeårige medlem Mogens Elg Jen-
sen, Cypern 24, født den 5. december 1949, 
er død den 11. september 2019. Mogens var 
medlem fra 1980 – 2019.

Æret være Mogens´ minde.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 27. februar, torsdag den 30. 
april og torsdag den 28. maj kl. 19.00 er der 
medlemsmøde.

Torsdag den 26. marts kl. 19.00 afholdes ge-
neralforsamling. Dagsorden følger, og tilmel-
ding ønskes.

Alle møder er i Borup Kulturhus, Møllevej 2 i 
Borup.

Med venlig hilsen.  
Flemming Jepsen

Stiftet 14/8 1989

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

Nordsjælland

SIDEN SIDST
Året startede med en parole, hvor bobler og 
kransekage var med til at gøre det til en god 
start på vores nye årti og veteran-år. Stor tak 
til alle fremmødte.

Ved årets generalforsamling den 22. januar 
blev der udleveret FN-medalje, årstegn/jubi-
læumstegn til følgende tilstedeværende med-
lemmer:

FN fredsprismedalje til Birger Kjer Hansen.
10 års tegn til Steen Schütz.
20 års tegn til Knud Rasmussen, Viggo Jen-
sen og Steffen Schiødt.
25 års medalje til Bjarne Bundgaard, Erik 
Knudsen, Steffen Warming Avlund, Christian 
Langberg og Johnny Weismann. 
40 års medalje til Gert Schmidt, Jens Chri-
stian Dalsgaard og Tony Iversen. 
50 års medalje til Christian Andersen.

Generalforsamlingen hyldede modtagerne 
under stor applaus. Bestyrelsen og medlem-

25-års medaljer. Nordsjælland.Gert Schmidt og Jens Christian Dalsgaard.  
Nordsjælland.

Tony Iversen. Nordsjælland.

merne ønsker alle modtagere et stort tillykke 
med tegn og medaljer.

Tak til arrangørerne og til alle aktive delta-
gere.

FANEBÆRERE
Som det kan ses under kommende arrange-
menter, er der stort behov for, at vi kan stille 
med fanebærere. Vi stiller med fanebærere 
ved aktiviteter, hvor vi hædrer veteraner – 
herunder afdøde – samt deltager i markering 
af særlige begivenheder, såvel på landsplan 
som lokalt. 

Skulle du have lyst til at være med som fa-
nebærer, så lad mig høre fra dig. Vi kan altid 
bruge en hånd mere.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 10. februar og den 2. marts: Skydning 
i Sigerslevøster Forsamlingshus, Skævinge, i 
tiden 19 – 21. 

Den 13. februar, 26. marts og 23. april: 
Fjordbowling i Frederikssund, kl. 18.00. 

Den 7. marts kl. 10 gennemfører Veteranstøt-
ten Landsturnering i bowling i Odense Bow-
linghal.

Den 12. marts og 13. maj: Veteranaften.

Den 18. marts kl. 19 er der bestyrelsesmøde i 
Jægersprislejren, bygn. 65.

Den 16. april markering af H.M. Dronningens 
80-års fødselsdag.

Steffen Schiødt. Nordsjælland Christian. Nordsjælland.
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Den 18. april kl. 14 er der fugleskydning i Si-
gerslevøster Forsamlingshus, én af vore årligt 
tilbagevendende traditioner. Efter skydningen 
serveres en let ret - pris 100 kr. Tilmelding 
nødvendig på hjemmesiden eller til Niels Erik 
på 20 48 58 05/sidselnielserik@hotmail.com.

Den 24. – 25. april holdes det årlige Repræ-
sentantskabsmøde i Karup.

Den 2. maj holder vi forårsfest i Jægerspris-
lejren, som man ikke skal gå glip af. Der bliver 
dækket op til et fornøjeligt arrangement med 
lækker mad, og det koster kun 125 kr. Vin, øl 
og vand kan købes til populære priser. Tilmel-
ding senest søndag den 24. april. Se mere på 
foreningens hjemmeside.

Den 4. maj er der kranselægning ved min-
desmærket "Minen" kl. 18.00 ved Søminen, 
Frederikssund.

Til alle vores aktiviteter kan man tilmelde sig 
på hjemmesiden Danmarks Veteraner Nord-
sjælland, https://nordsjaelland.danmarksve-
teraner.dk/wordpress/

Lidt skyderesultater for 2019:
Sidsel Sørensen 193/1 p.
Niels E. Sørensen 185/2 p.
Ulrik Hansen       180/3 p.

Med Veteranhilsen.
Steen Schütz, formand

MINDEORD

Veteran og medlem af Danmarks Vetera-
ner Nordsjælland Ole Damkjær, Hillerød. 
Ole har været 50 år i foreningen og forret-

tede tjeneste på Cypern 9 og 10 samt IRAK 
6 og 7.

Veteran og medlem af Danmarks Veteraner 
Nordsjælland Willy Ernst Hove, Dronning-
mølle. Willy forrettede tjeneste på Cypern 
5, 9 og 15.

Veteran og medlem af Danmarks Veteraner 
Nordsjælland Bjarne Stjernegaard, Birke-
rød. Bjarne forrettede tjeneste på Cypern 8.

Veteran og medlem af Danmarks Vetera-
ner Nordsjælland Finn Holm-Hansen, Jæ-
gerspris. Finn var meget aktiv i de yngre 
år, hvor han kom meget i foreningen. Han 
forrettede tjeneste på Cypern 21, 22 og 23.

Veteran og medlem af Danmarks Veteraner 
Nordsjælland Karl Frede Hinsch Mikkelsen, 
Skævinge. Karl forrettede tjeneste på Cy-
pern 2, 10, 11 og 12 og var med til vores 
generalforsamling i år. Det kendetegnede 
Karl, at han altid var med til at støtte op 
om vores arrangementer, hvor han deltog 
aktivt. 

Æret være Deres minde.

MINDEORD 

Fhv. vicekriminalinspektør Willy Ernst Hove 
sov stille ind den 2. januar på Hillerød Sy-
gehus i en alder af 84 år.

Willy blev født 1935 i Skyum og voksede op 
i Thy. I 1953 indkaldt til Telegraftropperne i 
Høvelte, hvor han sluttede i 1958 som over-
sergent. Willy var fra 1958 til 1961 i Kastrup 

Lufthavn ved Brand- og sikkerhedstjene-
sten og blev i 1961 ansat i politiet, hvor han 
gjorde tjeneste til 2003, først som politi- 
og kriminalbetjent, sideløbende med FN-
tjeneste på Cypern 5, 9 og 15. 

I 1971 blev han ansat i Rigspolitiet (Rejse-
holdet og Bagmandspolitiet). De sidste 10 
år var Willy leder af afdelingen for alvorlig 
økonomisk kriminalitet, og han var 1993-94 
i Sydafrika som koordinator for internatio-
nale politifolk og observatører ved valget 
af Mandela i 1994, hvorefter han blev til-
knyttet FNs-krigsforbrydertribunal i Haag.

Der kunne skrives meget andet, men jeg 
slutter her.  

Lillebror Vagn Erik Hove.                                    

TAK
Jeg skriver til Baretten på min fars vegne. 
Han har været medlem af De Blå Baretter/
Danmarks Veteraner i 40 år og har fået en 
medalje, som han gerne vil takke for:

"Kære Niels Erik Sørensen og Co.
Tak fordi I kom på hospitalet og overrakte mig 
medaljen for de 40 års medlemskab i Dan-
marks Veteraner Nordsjælland.
Jeg har det bedre nu, men det var på den 
yderste kant, og helt godt bliver det aldrig."

Mange hilsner og tak.
Carl Peter Hansen, “Slagteren”, Skibby.

Fredsprismedalje til Birger K. Hansen. Nordsjælland. Mogens og Poul 50 års tegn 2020. Nordsjælland. Mette Evaldsdatter modtager Fortjenstmedaljen. 
Nordvest.
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Stiftet 24/10 1985

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

Nordvest

SIDEN SIDST
Referat fra generalforsamlingen den 6. febru-
ar nåede desværre ikke med i dette nummer, 
men jeg lægger det på hjemmesiden.

Ved Nytårskuren den 18. januar var der udde-
ling af 20 års tegn til Lars Påbøl Thomsen, 25 
års medaljer til Svend Erik Jensen og Søren 
Møller. 40 års medalje til Erhard Juhl Jepsen 
og Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje i 
bronze til Mette Evaldsdatter Thorsen.

Der blev slået 9 faneplader i Nordvest-fanen 
og i Landsfane Vest, og så blev der ellers rå-
hygget resten af aftenen. 

Lisbeth Hove og Martin Flørnæss fik præmier 
for mest fantasifulde nytårspåklædning.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
I samarbejde med Veteran-Cafeen indbyder vi 
til en tur med Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernba-
ne den 4. april. Vi starter i Vemb med afgang 
fra banegården kl. 10.10. Ankomst til Thyborøn 

Idum Skole lægger blomster på gravene, og 
veteran Peter Richter holder mindetale. Kl. 
10.45 marcherer vi tilbage til skolen.

Vi du være med til, at vi også her viser flaget 
denne dag, så gi’ en melding til mig senest den 
1. maj på kwarming@youmail.dk /6160 9617.

Skal hilse fra Veteran-Caféen. De mangler for-
slag til aktiviteter, men sæt foreløbig X i ka-
lenderen den 29. maj for Peacekeepers Day.

Med venlig hilsen. Klaus Warming

Stiftet 24/10 2013

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

Nordvestsjælland

SIDEN SIDST
Julefrokosten blev afholdt i den gamle kost-
forplejning på kasernen. Et fint sted, som vi 
vil benytte i fremtiden, bl.a. når der skal laves 
mad, og når lokalet er ledigt. Der deltog i alt 
37 medlemmer/ledsagere, som havde en hyg-
gelig aften.

Thor med frue, Jørgen Fried, Søren og under-
tegnede deltog i nogle hyggelige timer ved 
Frede Jønsons 75 års fødselsdag den 4. januar.

Årets første medlemsmøde blev afholdt 
den 16. januar med fin tilslutning. Vores nye 
medlem, Benjamin Kragsskjold, tog hul på et 
spændende indlæg om sin soldatertid og især 
sin udsendelse til Afghanistan. Benjamin har 
valgt at opdele sit indlæg i tre afsnit, så vi har 
endnu to afsnit til gode.

kl. 11.20. Kl. 12.00 går vi samlet ind på Sea War 
Museum. Nogle har måske været der flere 
gange. Derfor er det ikke et must at gå med 
ind i Sea War. Der er mange andre spændende 
ting at se i Thyborøn. For eksempel Ravhuset, 
Jyllandsakvariet, Kyst- og Naturcentret, Sneg-
lehuset og Kirken. Derfor er der frit slaw indtil 
kl. 14.00, hvor vi mødes i Madpakkehuset bag 
museet, og spiser frokost. Kl. 15.00 er der af-
gang med ankomst til Vemb kl. 16.10.

Pris: 100 kr. pr. deltager, børn under 15 år halv 
pris, der  dækker togturen, rundstykker/kaffe 
i toget, entre i museet med rundvisning og en 
sandwich til frokost.

Turen er for hele familien. Tilmelding til Mo-
gens Halgaard på mogens.halgaard@gmail.
com/2180 40 76 eller til Klaus Warming på 
kwarming@youmail.dk/6160 9617 senest den 
22. marts. Og det er ”først til mølle”.

EN ANDERLEDES 5. MAJ 
Vi er vant til, at det mest er englændere, der 
bliver mindet, når vi fejrer befrielsen den 5. 
maj 1945. Det er rigtig fint, men der var jo flere 
nationer med i kampen. 

Således er vi inviteret til Idom Kirke for at 
mindes 7 canadiere fra Royal Canadian Air 
Force, der blev skudt ned nær Idum den 15. 
oktober 1944. Programmet den 5. maj er:

Kl. 09.50: Vi mødes på Idum Skole i skolegår-
den. Borgmester H.C. Østerby holder tale. Kl. 
10.15 marcherer vi med den danske og den ca-
nadiske fane i spidsen til Præsteskoven, hvor 
vi gør en kort pause og plukker anemoner.

Kl. 10.30 Vi går til kirkegården. 4. klasse fra 

Formanden kunne næsten ikke nå. Nordvest. Julefrokosten. Nordvestsjælland. Benjamin K. Nordvestsjælland.

 Medaljer og årstegn. Nordvest.
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Julefrokost og banko. Næstved & Omegn. Julefrokost og banko. Næstved & Omegn. Julefrokost og banko. Næstved & Omegn.

Julefrokost og banko. Næstved & Omegn.

De to første skydninger har fundet sted, og 
skytterne må vist huske at spise nogle skiver 
sigtebrød inden de sidste tre skydninger.

Kalle og jeg har holdt møde med Kirsten Lun-
din, Holbæk Kommune, og Sophia Bruuns mor, 
Lene Bruun, om placeringen af Sophias min-
desten. Stedet, som blev valgt i enighed, lig-
ger for enden af ”Højen”, et kort stykke inde 
på ”Sportsstien”.

For de, der læser Barettens papirudgave, kan 
oplyses, at generalforsamlingen er afholdt 
den 16. februar på kasernen. I forlængelse 
af lokalforeningens generalforsamling blev 
Veteran-caféens ditto afholdt. På grund af 
Barettens deadline kan resultatet af general-
forsamlingerne først oplyses i næste nummer 
af Baretten.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
For de, der læser Baretten på hjemmesiden, 
skal erindres om den kommende generalfor-
samling den 16. februar på kasernen. I for-
længelse heraf afholder Veteran-caféen sin 
generalforsamling.

Der er medlemsmøder tirsdag den 17. marts 
og onsdag den 22. april på kasernen.

Forårets sidste 2 skydninger foregår den 26. 
februar og den 11. marts.

For evt. interesserede skal nævnes, af FN-mu-
seet afholder generalforsamling lørdag den 
28. marts i Frøslev-lejren.

På bestyrelsens vegne
Mogens Pagh 

Stiftet 13/12 1972

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

Næstved & Omegn

SIDEN SIDST
Den 14. december markerede vi foreningens 
47 års dag med julefrokost og bankospil. Vi 
havde den store glæde at kunne samle 70 
medlemmer og pårørende. Igen skal der lyde 
en stor tak til sponsorer, som gjorde det mu-
ligt at gennemføre bankospillet med mange 
gode præmier. Også tak til alle, der havde det 
store arbejde med at samle præmierne sam-
men. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Generalforsamlingen bliver afholdt den 28. 
februar. Omtale heraf kommer i næste num-
mer af Baretten. Men du kan læse om general-
forsamlingen på hjemmesiden.

Den 4. marts 19.00-22.00: Forenings-/ve-
teranaften, Marvede Gamle Skole.

Den 1. april 19.00-22.00: Forenings-/veteranaf-
ten/NATO-dag, Marvede Gamle Skole. Her mar-
kerer vi NATO-dagen med en parade og efter-
følgende sammenkomst i foreningslokalerne.

Den 16. april: H.M. Dronningens 80 års dag. 
Vi afventer yderligere oplysninger om et evt. 
arrangement i anledning af dagen.

Den 24. - 25. april: Repræsentantskabsmøde 
i Karup, hvor vi vil være repræsenteret.

Den 4. maj 19.00-22.00: Mindehøjtidelighed 
ved Svinø Kirke. Det er nu 75 år siden, at 2. 
Verdenskrig sluttede, og det markeres ved en 
mindehøjtidelighed, hvor vi som repræsentant- 
er for Danmarks Veteraner står æresvagt ved 
gravene for faldne allierede flyvere. Det kunne 
være flot, hvis vi kunne stille én vagt pr. grav-
sted, men det kræver ca. 70 stk. m/k.

Den 6. maj 19.00-22.00: Forenings-/veteranaf-
ten, Marvede Gamle Skole.

Den 16. maj 09.00-16.00: Åbent Hus ved 
GHRVPK i Fredsskovsanlægget, hvor vi igen 
stiller med vores udstillingspavilloner.

Den 24. maj 09.00-16.00: Fugleskydning. 
Traditionen tro afholdes fugleskydningen på 
banerne i Toksværd, Lundebakkevej 18 i Fens-
mark. Du skal medbringe egen forplejning til 
frokost, men drikkevarer købes på stedet. Du 
bedes også medbringe godt humør.

Den 29. maj: Peacekeepers Day, Kastellet 
i København. Her har vi i en årrække været 
til stede ved modtagelse/indskrivning, men 
grundet de mange lokale arrangementer, har 
bestyrelsen besluttet at skære ned på aktivi-
teter, der ikke er lokalforeningsarrangement-
er og ikke ligger i lokalforenings-området.

Formanden
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Stiftet 12/10 1981

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

Sydvestjylland

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 23. marts er der Bowling ved Bowl ´n 
Fun, Glarmestervej 6 i Esbjerg. Vi mødes kl. 17 
og bowler et par timer. Efterfølgende er der 
spisning, og prisen for arrangementet er 50 
kr. Tilmelding senest den 18. marts til Finn på 
finnfalck@hotmail.com

Den 25. marts tager vi på sejltur med et 
hjemmeværnsfartøj. Opslag vedr. tilmelding 
kommer på Veteran cafe facebookside: Ve-
terancafé Esbjerg.

Den 22. april gennemføres Holdkapskydning 
2020, hvor LAF Esbjerg afdeling inviterer. 

Onsdag den 22. april kl. 19.00 til 21.00 er der 
skydning. Der dystes i 3-mands hold på kal. 22 
rifler. Alslev Skytteforening stiller deres fine 
indendørs skydeanlæg med fuldautomatisk 
markeringsanlæg til rådighed for os. Der må 
ikke skydes med egne geværer. 

Adressen er Kirkegade 1b, Alslev pr. Varde ved 
Alslev Idrætsanlæg (tilkørsel mellem Dagli-
Brugs og Forsamlingshus fra Bredgade). Pris 
kun 100 kr., og det dækker 50 skud (2 serier 
med 5 prøveskud) samt kaffe/brød. 

Tilmelding til Niels på 61724196 eller på np-
bundgas@gmail.com senest 13. april med an-
givelse af navne på deltagerne.

Den 2. maj tager vi på hyggetur på Fanø. Vi 
mødes ved Fanøfærgen, Dokvej 5 i Esbjerg kl. 
10.00. Medbring cykel. Det bliver en lidt læn-
gere tur i roligt tempo, hvor vi vil se nogle af 
efterladenskaberne fra 2. Verdenskrig. Vi er 
vært ved frokost og væske et sted undervejs. 
Tilmelding senest den 28. april til Finn på finn-
falck@hotmail.com

HUSK
Følg os på facebook.com, Danmarksveteraner 
sydvestjylland. Her bliver der reklameret for 
aktiviteter, der kommer med kort varsel, samt 
andet, der kan have interesse.

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

Veterancaféen har åbent hver onsdag fra kl. 
16-21. Kig forbi til en kop kaffe og en snak.
Der er også fælles spisning en gang i mellem. 
Se mere på facebook, veterancafe, Esbjerg. 

Finn Falck

Stiftet 5/3 1969

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

Sønderjylland

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

Der indkaldes hermed til generalforsamling 
torsdag den 20. februar kl. 19.00 i Frivillig-
hedens Hus, Perlegade 50 i Sønderborg. Dags-
orden iflg. vedtægterne. 

Den 5. september, på Flagdagen er der sket 
lidt ændringer i forhold til tidligere år. Da det 
er en lørdag, er arrangement på Rådhustorvet 
rykket frem til kl. 14.00. Nærmere følger.

MINDEORD
Vi har erfaret, at vores medlem Wilhelm 
(Willy) Lange, er afgået ved døden. 

Willy var udsendt til Gaza hold 3 og 10. 

Æret være hans minde.

Sten Boye Poulsen, formand

Stiftet 12/9 1969

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

Trekantområdet

KOMMENDE AKTIVITETER 
Vi holder vores generalforsamling tirsdag 
den 18. februar kl. 18.30 i Officersmessen på 
Ryes Kaserne. Foreningen er vært ved forplej-
ning, og vi håber at se mange af foreningens 
medlemmer med ledsager.

Se også dagsorden i Baretten 6/2019 samt op-
slag på foreningens hjemmeside og Facebook. 

Tilmelding til næstformand Orla Christensen 
på 26607050.

Den 10. marts kl. 18.30 afholder foreningen 
medlemsmøde for alle medlemmer. Ved til-
melding til næstformanden Orla Christensen 
kan der bestille smørrebrød, 3 stk. for 25 kr. 
Tilmelding senest den 3. marts. Vi gennem-
fører en spændende og indholdsrig aften for 
medlemmerne. Hold derfor øje med hjemme-
siden og Facebook. Aktiviteten vil blive opda-
teret.

Bowling den 14. april i Bowl ´n Fun Vejle, 
Enghavevej i Vejle. Tilmelding til Orla på 
26607050. For medlemmer med ledsager er 
prisen 100 kr. pr person.

Slaget ved Kolding 1849 mindes den 23. april 
kl. 11.00 i Brødremenighedens Kirke i Christi-
ansfeld, hvor foreningen stiller med fane. 
SMUK spiller ved arrangementet. 

Tid og sted opdateres på hjemmesiden samt 
på Facebook. Hjemmesiden opdateres med 
historien om slaget.

Ole Stokholm
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Stiftet 8/11 1987

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

Thy, Mors & Salling

SIDEN SIDST
Vi har nu afholdt det første bestyrelsesmøde i 
de ny lokaler i Frøslev. Vi håber, at mange har 
lyst til at komme og se de nye omgivelser. Vi har 
endnu ikke fået møblerne helt på plads, men det 
sker, så vi er klar til generalforsamlingen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der er generalforsamling fredag den 28. fe-
bruar kl. 18.00 på Elsøvej 240 i Nykøbing. Se 
omtalen – herunder dagsorden – i Baretten 
6/2019. Tilmelding nu til Maria på 51342436 
eller Mariathomsenmors@gmail.com eller på 
Facebook. Jeg håber at se rigtig mange af jer 
til generalforsamlingen.

Vi følger også Engage West med spænding. 
Den bliver afholdt den 22. august på Skive 
Kaserne, og der bliver behov for rigtig mange 
hjælpende hænder.

Derudover arbejder vi allerede på Flagdagen 
den 5. september, da der er arrangements-
sammenfald flere steder. Bl.a. er der 100 mils 
løb på Mors på Flagdagen, men alle involve-
rede foreninger på Mors arbejder sammen, og 
det bliver et rigtig godt arrangement.  

VETERANCAFÉERNE
Vi opfordrer alle til at deltage i veterancaféer-
nes arrangementer.
Veterancafé Skive: veterancafe.dk (mødes 
onsdag i ulige uger)

Veterancafé Mors: Veterancafe Mors på 
Facebook (mødes hver 3. torsdag)

Thy veteraner: Thy veteraner på Facebook 
(mødes onsdag i ulige uger).

Vel mødt derude.
Hilsen Maria Agerholm Thomsen, formand

Stiftet 15/12 1969

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

Viborg & Omegn

SIDEN SIDST
Den 15. december markerede vi vores 50 års 
jubilæum. Se omtalen i Baretten 6, side 45.

Den 22. december lagde vi en krans ved vores 
mindesten i Danske Soldaters Mindelund. Her-
efter kørte vi til Paradiset, hvor vi fik pålægs-
madder og kaffe, inden vi gik hver til sit efter 
at have ønsket hinanden en glædelig jul. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der er Veterancafé på mandage i lige uger kl. 
18.00-21.00 i Paradiset på den gamle kaserne 
i Viborg. Her vil to værter sørge for, at der er 
kaffe og te på kanden samt brød. Der er kom-
met en del spil i lokalet, og man er meget vel-
kommen til bare at komme og få en snak.

Vinterskydning: Der skydes hver onsdag kl. 
19.00 på 15-meterbanen i Bjerringbro Hallens 
skydekælder. Man skal bare møde op. Der kan 
lånes våben, og skiver og ammunition kan kø-

bes på stedet. Evt. spørgsmål besvares af sky-
dekoordinator Eigil D. Andersen på 6175  5234.

Tirsdag den 10. marts er der kammerat-
skabsaften kl. 19.00 med besøg i Prinsens Liv-
regiments Mindelokaler. Vi har allieret os med 
en guide, som vil vise os rundt og fortælle lidt, 
inden vi slutter med kaffe og kage. Af hen-
syn til indkøb er tilmelding nødvendig til Erik 
Klausen 86625828 eller på erk@webspeed.dk 
senest den 4. marts.

Lørdag den 4. april kl. 11.00 fejres NATO-da-
gen i Danske Soldaters Mindelund ved
Rindsholm Kro. Mere info følger på vores 
hjemmeside og via mail.

Tirsdag den 14. april: Bowling kl. 18.00. Der 
er egenbetaling for dette arrangement. Til-
melding til senest den 4. april til Erik Klausen 
på erk@webspeed.dk/86625828/23249295.  

Mandag den 4. maj: Mindehøjtidelighed ved 
mindestenen for Danmarks befrielse ved Vi-
borg Domkirke i samarbejde med Danske For-
svarsbrødre og Kulturrødderne i Viborg.

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

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

Lørdag den 6. juni: Udflugt. 

Mandag den 15. juni: Valdemarsdag.

MAILADRESSER 
Vi vil meget gerne kunne sende jer en mail 

22. december, Rindsholm Kro. Viborg & Omegn. 22. december, Rindsholm Kro. Viborg & Omegn.

Paradiset. Viborg & Omegn.
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med information om arrangementer. Så send 
lige jeres mailadresse til webmasteren på 
jensaj@live.com, hvis vi ikke har den i forve-
jen, eller I har fået ny. Vores hjemmeside vil 
altid være opdateret med sidste nyt om ar-
rangementer.

TAK
Dette bliver mit sidste indlæg til bladet, da jeg 
efter næsten 11½ år på posten som formand 
har valgt at stoppe efter dette års generalfor-
samling. 

Jeg vil her sige en stor tak for den støtte, 
jeg har fået af alle jer medlemmer – og ikke 
mindst bestyrelsen gennem årene. Det har 
været en fornøjelse at være formand for jer, 
men nu er tiden kommet til at stoppe. 

I har været den første lokalforening til at have 
en kvindelig lokalforeningsformand. I har på 
alle måder støttet mig, både da jeg var ud-
sendt, og senere, da jeg valgte at få barn. 

Jeg håber, I vil støtte den kommende formand 
lige så meget og fortsat støtte op om vores 
dejlige lokalforening, hvor vi fortsat vil mødes 
til arrangementer.

På bestyrelsens vegne. Ingerlise

Stiftet 21/11 1972

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

Østjyderne

SIDEN SIDST
Efter veloverstået jul og nytår fik vi afholdt 

den traditionelle nytårsparole den 5. januar. 
Det foregik i år på Marinestuen, hvor Marine-
foreningen havde planlagt festen med flag-
hejsning, taler og et lækkert tag selv bord med 
brød og masser af pålæg. Det var en velbesøgt 
seance, og vi havde en rigtig god dag, hvor vi 
fik ønsket ”godt nytår” til hinanden. Tak til Ma-
rineforeningen for en god parole. 

Den 25. januar var der indvielse af den nye 
pavillon til veterancaféen.  Det blev en fin dag 
med mange gæster, og besøg af Landsforening- 
ens repræsentant Ole Stokholm. Fra Veteran-
støtten kom Helle Soltau og fra byrådet Lisbeth 
Torfing, der holdt en fin tale, hvor hun udtrykte 
byrådets velvilje til hjælp og støtte til veteran-
indsatsen. Samtidig opfordrede hun til at gøre 
brug af kommunens nyansatte veterankoordi-
nator, Heidi Uldahl, som vil være vores brobyg-
ger til andre instanser. 

Den 1. februar var der kammeratskabs-skydning 
på Krudthusvej, hvor vi fik afviklet skydnin-
gerne på den nyrenoverede og moderne sky-
debane. Derefter fortsatte vi til Marinestuen, 
hvor de dygtige vindere fik overrakt deres vel-
fortjente præmier. 

Veteranerne blev holdvindere, og bedste indivi-
duelle skytte blev Mona Hansen. Nr. 2 blev Hans 
O. Hansen, og nr. 3 Frits Brandtzen. vFestskyd-
ning ”Jylland” blev vundet af Viggo Brohus og 
”trekant”-skydning af Viggo Frederiksen. Efter 
præmieuddelingen var der dejlig mørbradgryde 
med ris, og desserten var en herlig tærte. Tak til 
Marineforeningen for et vellykket stævne.    

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 18. februar skal den årlige ge-
neralforsamling gennemføres, og vi håber på 

godt fremmøde.

Lørdag den 7. marts sender vi et hold til 
Odense, hvor der gennemføres Landsbowlings-
stævne. Så må vi se, hvordan det går. 

Skærtorsdag den 9. april, Danmarks besæt-
telsesdag, mødes vi ved Klosterkirken kl. 18.45, 
hvor vi lægger blomster ved mindestenen og 
afsynger ”Altid frejdig, når du går”. Vi fortsæt-
ter til flagstangen på Havnen og gentager hele 
seancen. Derefter hyggelig samvær på Marine-
stuen.

Mandag den 4. maj gentager vi hele processen 
fra den 9. april. 

Torsdag den 16. april fylder H.M. Dronning 
Margrethe 80 år. Vi håber på en fælles indsats 
for at  fejre Dronningen på behørig vis. 

Husk tilmelding en uge før.
 
VÆRD AT VIDE
Veterancaféen ligger nu på Hattingvej 12 (ved 
Firmaidræt). Der er åbent hver torsdag fra 
13.00 til 16.00 og den anden torsdag i må-
neden 18.00 til 21.00. Her vil der være lidt lun 
servering.
 
Hold øje med indkommende mails og med 
hjemmesiden.

Hvis du ikke får en mail, når der er et arrange-
ment i Østjyderne, så er det fordi, vi ikke har din 
mail-adresse. Send den straks til lokalredaktør 
Erik V. Pedersen på evhlp@mads-p.dk eller ring 
på 51948834.

På bestyrelsens vegne. Erik V. 

Nytårsparole på Marinestuen. Østjyderne. Landsforeningens repræsentanter til Caféindvielse. 
Østjyderne.

Det vindende veteranhold fra  
kammeratskabs-skydning. Østjyderne.
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Stiftet 22/9 1990

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

FN-Museet i Frøslevlejren

GENERALFORSAMLING 2020
I disse dage modtager I indkaldelsen til årets 
generalforsamling, der afholdes lørdag den 
28. marts i Frøslevlejren. Samtidig er årets 
opkrævning også på vej ud til jer. Som tidli-
gere vil I kunne tilmelde jer generalforsamlin-
gen, og de, som ønsker at få frokost, kan også 
tilmelde sig den mod betaling. Dagsordenen 
fremgår af indkaldelsen. 

NYE VARER
Selv om vi håber på sol og varme hele som-
meren, vover vi alligevel at lancere en regn-
poncho med logo. Den vejer kun 43 gram og 
kan være i en lomme – og samtidig holde hele 
kroppen tør. Den kommer til at koste 25 kr., og 
skulle hele familien være samlet, er der 5 stk. 
for 100 kr. 

NYHEDER I UDSTILLINGEN
Når vi sæsonåbner den 28. marts, bliver det 
med den længe ventede udstilling om kamp-
vognsbesætningen fra Tuzla. Den får i 2021 
følgeskab af en delvis gennemskåret pansret 
mandskabsvogn – en unik nyskabelse i muse-
umsverdenen. 

UDFORDRINGER I 2020
Vores udfordringer i 2020 bliver en styrkelse 
af støttemedlemsstrukturen. Her kan du 
hjælpe til ved at tegne nye støttemedlemmer 
– sammen kan vi utroligt meget.

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

Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 11/6 2008

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

Værnspræsterne  

KOMMENDE ARRANGEMENTER
På grund af usikkerhed om indkvartering har 
det i skrivende stund endnu ikke været muligt 
at fastlægge datoerne for vores værnspræ-
stetræf her i foråret. Det bliver dog ikke den 
22. – 23. april som bebudet.

Men vi regner stadig med et træf i København 
fra kl. 14.30 den ene dag og til efter frokost 
den næste dag.

Så snart datoer og program foreligger, vil der 
blive sendt mail med invitation ud til alle med-
lemmer.

De bedste hilsner
Vilhelm Værge, formand 

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

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

Danmarks Veteraners 
Motorcykel Klub

Optaget i Danmarks Veteraner 21/4 2018

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

Kvindelige Veteraner

SIDEN SIDST 
Ved den seneste generalforsamling fik Kvin-
delige Veteraner en fuldtallig bestyrelse med 
følgende sammensætning:

Forkvinde: Sara la Cour
Næstforkvinde: Marie Sihm
Kasserer: Sophie Ferdinand
Bestyrelsesmedlem: Anika Tronier-Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Karen Larsen
Bestyrelsesmedlem: Gitte Lodal Holmbjerg
Suppleant: Gitte Felsted.

Vi kan glæde os over en fin medlemstilgang 
og er nu oppe på 45 medlemmer. Dejligt – men 
der er plads til flere.

Læs om Kvindelige Veteraners Nytårskur på 
side 8-9.

Sara la Cour Nielsen

Optaget i Danmarks Veteraner 27/4 2019

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

Danmarks Veteraners Jagtforening

Hjertelig Tak

Tak for opmærksomheden ved Inges begravelse den 7. februar.

Tak for de mange flotte kranse, blomster og varme ord.

Det luner utroligt meget at mærke, hvor tæt I har sluttet op 
omkring mig og min familie.

Per Amnitzbøl Rasmussen
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* ENTRÉ/GEBYR KAN FOREKOMME

ANDRE
ARRANGEMENTER

29. maj  Peacekeepers Day

18. august *Kastelløbet

05. september  Flagdag, Danmarks udsendte

09. oktober  * Kulturnatten

2020
ARRANGEMENTER

I KASTELLET

KOMMANDANTENS
ARRANGEMENTER

GRATIS ENTRÉ

BEMÆRK VENLIGST
  Hunde skal holdes i snor

  Cykler må ikke medbringes på voldene

  Ingen brug af grill

07. maj  St. Bededagsaften

06. juni  CPH Pipe Band Gathering 

10. juni  Sommerkoncert 

17. juni Sommerkoncert

21. juni  Dansk Mølledag 

 24. juni  Sommerkoncert 

12. august  Sommerkoncert 

19. august  Sommerkoncert 

26. august  Sommerkoncert m/Tappenstreg  

25. oktober  Kastellets fødselsdag

WWW.KASTELLET.DK

FACEBOOK.COM/KASTELLETKBH
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FORNAVN(E)

MISSIONS-NAVN OG HOLDNUMMER

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

ADRESSE

TELEFONNUMMER

CPR-NR.                       -

JEG ØNSKER MEDLEMSKAB AF LOKALFORENING:

DATO/UNDERSKRIFT

NUMMER VETERANKORT:

E-MAIL

POST NR. OG BY

WWW.DANMARKSVETERANER.DK

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

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

MISSIONER

MEDLEMSKAB:

Plads til 
endnu flere

KUN 380,-om året

Danmarks eneste veteranorganisation

Meld  
dig ind 

nu!

EFTERNAVN

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

Forsvarets medalje for International tjeneste 1948 - 2009

Fuldgyldigt medlemskab

Jeg ønsker at modtage
medlemsblad i papirudgave:

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

Støttemedlemskab

Ja Nej

Fredsprismedaljen

FØRSTE  KALENDERÅR 
GRATIS

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

PRODUKTIONSPLAN 
FOR BARETTEN 2020

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


