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VETERANER STØTTER VETERANER
Bag mottoet ”Veteraner støtter Veteraner” gemmer sig den kendte 
viden, at de veteraner, der har gennemlevet det samme miljø som 
sårede veteraner, også har deres tillid og bedre kan forstå dem, 
der har det svært. Derfor er disse personer, som har de nødvendige 
kompetencer, menneskelige ressourcer og overskud, ofte den bedste 
medicin til at nå ind til dem, som har særligt behov for støtte. 

Det er netop den filosofi, der ligger bag Veteranstøttens arbejde. 
Dertil lægger vi så ønsket om og indsatsen for, at de få, som har det 
hårdt, skal få det bedre. 

Vi er helt bevidste om, at vi ikke er behandlere, men det første og 
sikre ståsted, hvorfra veteranerne kan komme videre mod en mere 
normal hverdag.

VETERANER – EN SAMFUNDSVÆRDI
Når det er sagt, er det også vigtigt at holde sig for øje, at kun måske 
10 % af alle udsendte kan få problemer i hverdagen, når de kommer 
hjem. Mere end 90 % af alle udsendte kommer heldigvis uskadte og 
styrkede hjem med positive livserfaringer i bagagen. 

De udgør en stor samfundsværdi for Danmark, for det viser sig, at 
de – efter 15 - 20 år – ofte sidder i besluttende og ledende stillinger 
i dansk erhvervs- og samfundsstruktur. Også udfordrede veteraner 
kan på særlige vilkår gøre stor nytte i erhvervslivet og i samfundet 
ved at trække på deres erfaringer. 

Veteranerne udgør en værdi for samfundet – lad os huske det, og lad 
os anerkende dem for det. 

ET GODT UDGANGSPUNKT
Denne årsberetning er en opsamling af nogle af de aktiviteter, som 
Veteranstøtten har gennemført i 2019. 

Over for de udfordrede veteraner har vi haft fokus på fysisk kræven-
de aktiviteter – det er nemlig dér, man kan hente de bedste resultater 
for fremdrift. Dertil kommer andre friluftsaktiviteter og nye familie-
aktiviteter. 

Men vi må ikke glemme de mest udfordrede, hvor social vejledning 
og bisidderroller er vigtige faktorer for at få en acceptabel hverdag. 
Denne lille gruppe har Veteranstøtten et særligt øje til, når vi i hver-
dagen oplever det almindelige samfunds og Forsvarets utilstrække-
lighed. Derfor er der fortsat brug for Veteranstøtten. 

ET GODT VETERANÅR
I 2019 slog veteransagen yderligere igennem ude i kommunerne. Ca. 
halvdelen af alle kommuner har nu en veteranpolitik, der er ansat 

ca. 45 veterankoordinatorer, og der er etableret ca. 45 veterancaféer, 
fordelt over hele landet. 97 af landets 98 kommuner medvirkede til 
anerkendelse på Veteranernes Dag, Flagdagen den 5. september, en 
dag, der også i 2019 blev markeret på Færøerne og i Grønland. Her-
udover har mere end halvdelen af landets kommuner underskrevet 
en samarbejdsaftale med Veterancentret i Ringsted. 

Sidst i november indkaldte den nye  forsvarsminister, Trine Bramsen 
(S), til en Inspirationsdag, hvor Veteranstøtten var stærkt repræsen-
teret blandt de 250 deltagere, for at få klarlagt, hvilke aktiviteter, 
der virker i dag i veteranarbejdet, hvilke ting, der skal styrkes, og 
ikke mindst hvilke nye tiltag, der skal iværksættes for at få et endnu 
bedre og sammenhængende veteranarbejde. 

SAMARBEJDSPARTNERE
Veteranstøtten vil her benytte lejligheden til at takke vores mange 
trofaste og nye samarbejdspartnere. En særlig tak til Forsvaret, ikke 
mindst Veterancentret, samt til vores to hovedsponsorer, Krogager-
Fonden og Inid Ingemanns Fond, samt til Peter Littau Jewelry, der 
ved deres store donationer atter har muliggjort mange af vores gode 
aktiviteter – og naturligvis også tak til Danmarks Veteraner. 

Også tak til de mange enkeltpersoner, der i løbet af året har givet 
små som store donationer En tak for godt samarbejde til Soldater-
legatet, Støt Soldater og Pårørende, DIF Soldaterprojekt, KFUM, Vel-
kommen Hjem, Familienetværket, Folk & Sikkerhed, Veteranalliancen, 
Den Norske Veteranorganisation (NVIO), Veteranskytterne, ENGAGE, 
veterankoordinatorer i kommunerne samt de mange veterancaféer 
og pårørendegrupper, der også skal nævnes i denne sammenhæng. 

Sammen er vi stærke. Og vi fortsætter med at tale hinanden op og 
ikke ned. Det giver pote.

VETERANSTØTTENS TILBUD
Når vi bruger ordet veteran, siger vi samtidig pårørende. Altså ingen 
veteran uden pårørende, og derfor gælder de fleste af vores tilbud 
både veteraner og deres pårørende. Vi har med glæde set oprettel-
sen af foreløbig to nye pårørendegrupper – og der skal nok komme 
flere. 

Vores døgntelefon 80 60 80 30, tilbud om ophold i Camp Frøslev, vo-
res gensynsture til Balkan, vores familiegruppeture, endagsudflugter 
for veteranfamilier til bl.a. Lalandia og Fårup Sommerland og mange 
andre af vores aktiviteter er selvfølgelig for både veteranerne og de-
res pårørende, og som hovedregel er vores tilbud gratis at deltage i. 

I sagens natur er der helt bestemte tilbud, som alene er sammensat 
af friske og berørte veteraner, hvor de meget sårbare veteraner er i 
fokus. Det er her, hvor vores motto rigtigt slår igennem: ”Veteraner 

Formanden har ordet
”Veteraner Støtter Veteraner”

FORMANDENS BERETNING
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støtter Veteraner”. Tak til alle Veteranstøttens frivillige aktive for et 
godt og effektivt engagement i 2019. Vi kan dog godt ønske os flere 
aktive frivillige i 2020.

Som et nyt tiltag gennemførte Veteranstøtten i 2019 en gensynstur 
til Kosovo, og der blev gennemført fire éndags familieudflugter med 
næsten 1.000 glade deltagere.

I 2019 har Veteranstøtten gennemført én eller flere dages aktiviteter 
for mere end 4.000 veteraner og pårørende, hvilket er en stigning på 
næsten 1.000 deltagere, og i alt har vi haft direkte kontakt til og be-
røring med mere end 55.000 veteraner og deres pårørende, hvilket 
er ca. 10.000 flere er end i 2018.
 
Informationsarrangementer som fx foredrag, kontakt på messer o. 
lign. over én eller flere dage, hvor deltagerne har haft mulighed for 
at se Veteranstøttens stand, komme i kontakt og dialog med os samt 
modtage informationsmateriale vurderes at andrage ca. 1.130 sol-
dater og 475.000 civile, jf. indrapporteringerne. Dette er væsentligt 
højere tal end i 2018. 

Statistisk har hjemmesiden fortsat sin gode udvikling m.h.t. antal be-
søgende. I 2019 var der således 31.935 besøgende mod 25.718 i 2018, 
som var den hidtidige rekord, en fremgang på 24,17 %.
 
Ved udgangen af 2019 er 398 tilmeldt Veteranstøttens nyhedsmail 
mod 298 ved udgangen af 2018, en fremgang på 33,6 %.

Facebook fungerer fortsat som den platform, hvor hurtige informati-
oner kan deles. Bl.a. er det ved opslag af arrangementer på Facebook, 
at de fleste yngre veteraner og pårørende får kendskab til disse.

Der sker en fortsat tilgang af følgere. Den 31. december 2019 var 
der 3.878 følgere mod 3.180 ved udgangen af 2018. En fremgang på  
ca. 22 %.

FREMTIDEN
Vi arbejder for, og det er vores ønske, at vi fremover ser endnu mere 
anerkendelse af veteranerne og deres pårørende, og at alle landets 
kommuner fortsætter med at festligholde Flagdagen den 5. septem-

ber, gerne i samarbejde med Danmarks Veteraners 23 lokalforening- 
er og andre veteranaktører, og at denne velfortjente anerkendelse 
også kommer til udtryk over for veteranerne resten af året. For at 
give de yngre veteraner og de pårørende muligheder for at deltage 
i arrangementerne bør det fremover overvejes at gennemføre fest-
ligheder også om aftenen, så familierne får en friaften, hvor de kan 
mødes og blive hyldet.

I 2020 vil vi drøfte vores tilbud til veteranerne generelt. Er det ved 
at være tid til en slags brugerbetaling? Intet er gratis – heller ikke i 
veteranverdenen. De fleste veteraner har nu fået eller får mulighed 
for at modtage en god økonomisk erstatning/kompensation for evt. 
påførte arbejdsskader, og ved en slags brugerbetaling vil der kunne 
frigøres midler til andre og nye tiltag til gavn for flere veteraner in-
den for den samme givne økonomi. 

Vi ser os om efter nye aktiviteter, der kan lokke især de mest udsatte 
veteraner ud af busken og prøve på at møde andre mennesker ude i 
samfundet til fælles gavn for alle. De nye éndagsarrangementer for 
familierne har været en stor succes, som vi vil fortsætte med og evt. 
udbygge i det nye år. Ligeledes har samlingerne af veterancaféer, 
veterankoordinatorer, Veterancentrets medarbejderne, regionernes 
personel og veteraner givet et super udbytte, aktiviteter, som vi også 
gennemfører i 2020. 

Der er således fortsat god grund til optimisme, da Veteranstøttens  
mange aktiviteter giver god mening for alle, det være sig de aktive 
ressourcestærke veteraner og de deltagende udfordrede veteraner, 
der alle får et friskt pust i hverdagen. 

Vi håber også på oprettelse af endnu flere veterancaféer og pårø-
rendegrupper samt ansættelse af endnu flere veterankoordinatorer, 
gerne i et frugtbart samarbejde med Danmarks Veteraner og Ve-
teranstøtten. 

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

Niels Hartvig Andersen
Formand for Veteranstøtten,
Landsformand for Danmarks Veteraner
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Telefonlinjen 80 60 80 30
Telefonlinjen er et døgntilbud i Veteranstøtten til veteraner og 
deres pårørende. Telefonlinjen blev oprettet som et af de første 
tiltag i Veteranstøtten – dengang Kammeratstøtteordningen. Ved 
oprettelsen var der faste ”åbningstider” på telefonlinjen, hvor 
veteraner og pårørende kunne henvende sig. 

Behovet viste sig dengang ikke at kunne dækkes af dage med 
åbningstider, hvorfor telefonlinjen for ca. 10 år siden overgik til 
at være en døgnåben telefonlinje. Gennem de senere år har der 
været en fast stab på ca. 20 telefonvagter, der er bosiddende over 
hele Danmark. Alle tjenestegørende telefonvagter har selv været 
udsendt til internationale missioner. Telefonvagterne kommer 
med en baggrund fra enten forsvar, politi eller sygepleje.

Telefonlinjen er i 2019 blevet kontaktet af veteraner/pårørende 
og myndigheder 226 gange, hvilket er en stigning på 50 opkald 

i forhold til 2018. Over en periode på 4 – 5 år har 
opkaldsmængden til telefonlinjen været rimelig 
stabil og er i 2019 et meget godt gennemsnit af 
de seneste 5 år.

Samtalernes indhold i 2019 afviger ikke meget 
fra året før. Det er samme problemstillinger, der 
fortsat fylder i veteranverdenen. Nogle vagter 
påpeger, at stoffer, alkohol samt medicin og mis-
brug fylder mere i 2019. Henvendelserne i 2018 

var præget af meget ”tunge” henvendelser, hvor veteranerne var 
kommet langt ud psykisk, eller hvor misbrug havde fået et over-
tag. Den samme tendens går igen i 2019, hvor veteraner, der er 
”langt ude”, henvender sig.

Nogle af opkaldene i 2019 har været fra veteraner, der har brændt 
alle deres broer. Familie/Veterancenter/opholdssteder mm. har 
ikke kunnet hjælpe veteranen tilbage på rette spor. For langt den 
overvejende del af disse veteraner er der en eller anden form for 
misbrug involveret.

Fordelingen af opkald fra de forskellige missioner er Balkan (111), 
Afghanistan (24), Irak (7), Pårørende (50), Myndigheder (22) og 
Andet (12).

Det er fortsat Balkan-veteranerne, der fylder mest på telefonlin-
jen. Dog skal det bemærkes, at ofte har de veteraner, der tales 
med, været udsendt til flere forskellige missioner. Derfor skal 
fordelingen af opkald fra de forskellige missioner tages med et 
”gran salt”. Tallet 12 (andet), dækker over andre missioner, hvortil 
kun et fåtal har været udsendt.

Telefonlinjen har i 2019 atter gjort en forskel for veteraner og 
deres pårørende under anvendelse af Veteranstøttens motto: 
”Veteraner Støtter Veteraner” og vil fortsat i 2020 være et tilbud 
til veteraner og deres pårørende.

Årsmøde og Forretningsudvalg
Årsmødet blev i 2019 afholdt på Flyvestation Karup den 28. – 29. sep-
tember med deltagelse af 37 af de i alt 100 frivillige, hvilket var et 
højere antal end i 2018.

På årsmødet var der indlæg ved den fungerende chef for Veteran-
centret, kommandørkaptajn Jannik T. Andersen, der havde en varm 
hilsen med fra den afgående chef for Veterancentret, oberst Susanne 
Lund. Han roste de frivilliges indsats i det forløbne år til gavn for vo-
res fælles veteraner og pårørende og kunne løfte en smule af sløret 
for den kommende revision af Veteranpolitikken. 

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

På årsmødet blev de frivillige informeret om det konstruktive sam-
arbejde med andre veteranaktører, det kommende års prioriteter, 
budget og aktivitetsniveau, og der blev drøftet egenbetaling ved 
deltagelse i missionsture, honorar til særlig vigtige poster samt for-
slag til, hvad der kunne drøftes på et kommende møde med den nye 
forsvarsminister, Trine Bramsen (S).

I årets løb har Veteranstøtten måttet tage afsked med formanden 
for Aktivitetsudvalget, Jan Flemming Hansen, og regnskabsfører Ib 
G. Nielsen.

Det er lykkedes at få Jens Martinussen, der også er regnskabsfører 
for Danmarks Veteraner, til at overtage posten som regnskabsfører 
for Veteranstøtten. Næstformanden har fungeret som formand for  

FORRETNINGSUDVALGET //  TELEFONLINIEN



ÅRSBERETNING 2019  7

Aktivitetsudvalget i fire måneder. Ny formand for Aktivitetsudvalget, 
Jens Svane, er tiltrådt i starten af 2020. 

Desuden har Formandsgruppen fået tilgang af Betina Bruun, der som 
kandidat i Folkesundhedsvidenskab og med en stor viden om udfor-
drede veteraner skal fungere som ressouceperson samt administre-
re fondsmidler og donationer for Veteranstøtten.

Forretningsudvalget har i årets løb deltaget i Veterankonference i 
Norge, Nordisk Veterankonference i Sverige, Warrior Week i USA sam-
men med Veteranskytterne samt planlægningsmøde i Finland for 
rekruttering af yngre veteraner.

Der er blevet gennemført tre styregruppemøder med chefen/funge-
rende chef for Veterancentret for bordenden, hvor årets projekter 
og den dertil hørende økonomi er blevet koordineret og godkendt.

Desuden er der gennemført tre økonomimøder med Veteransekreta-
riatet, hvor der løbende er blevet redegjort for forbruget i forhold til 
det godkendte budget.

En stor tak til Veterancentret for god og positiv dialog samt vejled-
ning i årets løb.

INFORMATIONSUDVALGET

I 2019 godkendte Formandsudvalget, at Uddannelsesudvalget og In-
formationsudvalget sammenlægges fra 2020 under navnet Informa-
tionsudvalget.

Der er ny formand for Informationsudvalget, idet Steen Møller Pe-
tersen har afløst Preben Korreborg, der trådte tilbage efter fem års 
virke.

Vi har 6 teams, der geografisk dækker hele landet, hvis primære op-
gave er at give information og støtte til veteraner, deres pårørende 
og de berørte tjenestesteder. Med de forholdsvis få udsendelser, vi 
har i dag, har ikke alle teams lige travlt.

De ledige ressourcer anvendes på, at teamlederne skaber et kontakt-, 
samarbejds- og støttemiljø til kommunalt ansatte veterankoordina-
torer. Vi har haft stor, gensidig glæde og gavn af, at flere af veteran-
koordinatorerne har deltaget med veteranerne på Veteransstøttens 
Forårs- og Efterårsseminarer.

Informationsudvalget er sårbart på specialområder som pressekon-
takt, merchandise, redaktionsarbejde til Baretten og webmasterop-
gaver. Disse områder hviler på få enkeltpersoner, som ikke kan und-
væres. Denne sårbarhed er vi nødt til at minimere i 2020.

Briefinger for soldater og deres pårørende er stadig den ene del af 
udvalgets kerneydelse. Briefinger i forbindelse med udsendelse til 
Forsvarets missioner har i 2019 ”ramt” ca. 600 soldater og 1.400 på-

rørende, hvilket er færre end i 2018.

Den anden del af kerneydelserne er at gennemføre interne kurser og 
sende veteraner på eksterne uddannelser i det omfang, det skønnes 
relevant og nødvendigt og kan indeholdes i budgettet.

Uddannelsesudvalget har i eget regi gennemført seminar for udval-
get med et planlægningsmøde i Camp Frøslev i januar og et seminar 
for Informationsudvalget i april. 

Informationsudvalget 



Vi har deltaget i en række relevante konferencer og seminarer rundt 
i landet, hvor vi med vores samarbejdspartnere og interessenter har 
delt viden og inspiration.

Vi har haft to veteraner fra Veteranstøtten på Den norske Veteranor-
ganisation (NVIO) seminar i Bæreia, som er NVIO’s konference-, kur-
sussted og veteranhjem nordvest for Oslo.

Én veteran har gennemført RITS uddannelse hos Kollegastøtten i 
Forsvaret, og tre veteraner har været deltagere på Hjemmeværnets 
Sommerskole.

Vi har gennemført vores For- og Efterårsseminarer i Camp Frøslev i 
henholdsvis maj og oktober med deltagelse af ca. 50 deltagere, sam-
me antal som i 2018, hvor forskellige samarbejdspartnere også var 
repræsenteret. Dette er en nødvendig forudsætning for at skabe et 
godt miljø for viden- og erfaringsdeling, hvor der tillige skabes nye, 
frugtbare relationer.

Som noget nyt har vi i 2019 sammen med Veterancentret med stor 
succes gennemført de første arrangementer for veterancaféer. I den 
indledende planlægning samlede vi nogle caféer fra både Øst- og 
Vestdanmark for at afstemme vores idéer og forslag med deres øn-
sker og behov. 

På den baggrund udsendte vi program til de caféer, vi havde regi-
streret i Østdanmark, samt til deltagerne i det gennemførte formøde. 
Vi iværksatte registrering af veterancaféer vest for Storebælt samti-
dig med, at vi annoncerede dato og sted for den kommende samling.

Veterancentret leverede et meget flot fagligt produkt. De fik efterføl-
gende også megen ros for, at de efter deres indlæg deltog aktivt og 
interesserede i resten af dagens program.

Vores ønske om tildeling af puljemidler til opfølgning på det etab-
lerede samarbejde, som vi gerne vil styrke og udbygge i 2020, er 
heldigvis imødekommet af Veterancentret.

HJEMMESIDEN
Hjemmesiden var primært præget af daglig drift. Et nyt tiltag ske-
te dog, da Danmarks Veteraner og Veteranstøtten oprettede en ny 
hjemmeside, som blev kaldt Veteranportalen. www.veteranportal.dk

Veteranportalens mål er at samle alle veteranaktørers arrangemen-
ter, så det bliver lettere for veteraner at finde relevante arrange-
menter, der passer til dem. Veteranportalen kom godt fra start, og pr. 
31. december 2019 var anført over 460 arrangementer for 2020. Der 
mangler dog stadig en række veteranaktører, hvorfor der i 2020 vil 
blive arbejdet på at få flere til at bidrage med deres arrangementer.

BESØGSTAL
Statistisk har hjemmesiden fortsat sin gode udvikling m.h.t. antal be-
søgende. I 2019 var der således 31.935 besøgende mod 25.718 i 2018, 
en fremgang på næsten 25 %.

Håbet er, at besøgstallet øges yderligere ved oprettelsen af Veteran-
portalen, hvorfra der er direkte links til Veteranstøttens hjemmeside.

Ved udgangen af 2019 er 398 tilmeldt Veteranstøttens nyhedsmail 
mod 298 året før, en fremgang på godt 33%. 

Facebook fungerer fortsat som den platform, hvor hurtige informa-
tioner kan deles. Det er bl.a. ved opslag på Facebook, at de fleste 
yngre veteraner og pårørende får kendskab til vores arrangementer. 
Ved udgangen af 2019 var der 3.878 følgere mod 3.180 året før, en 
fremgang på godt 20%.
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Den nye formand for Informationsudvalget, Steen Møller Petersen, 
har følgende forventninger til 2020:

”Jeg glæder mig til et spændende år, hvor Informationsudvalget 
fortsat skal levere gode kurser og solidt informationsarbejde til gavn 
for veteraner og deres familier. Udgangspunktet er godt og stærkt, 

Forventninger til 2020

BARETTEN  
Danmarks Veteraners medlemsblad Baretten udkom i 2019 med 5 ud-
givelser, idet numrene 3 og 4 var samlet i én udgivelse. Oplagstallet 
for de enkelte udgivelser er 5.000.

Baretten kan fortsat læses på både Veteranstøttens og Danmarks 
Veteraners hjemmesider, allerede når bladet sendes til trykkeriet. 

Anvendelsen af denne service er stigende, og kvaliteten og læseven-
ligheden er helt i top.

Veteranstøtten bidrager substantielt til indholdte i Baretten, hvilket 
fremgår af den særudgave af Baretten, der også i 2019 er udgivet 
med en samling af Veteranstøttens bidrag gennem året. Dette sær-
nummer for 2019 er på 44 sider.

og jeg har den vision, at vi skal fortsætte det gode arbejde med fokus 
på samarbejde og videreudvikling, både internt og eksternt.

Sammen er vi stærke, og ved at fokusere på alt det, der er fælles, 
frem for det, der skiller, kan Informationsudvalget medvirke til at 
samle den frivillige veteranverden og gøre den mere tilgængelig”.    

INFORMATIONSUDVALGET OG SOCIALUDVALGET

Januar 2020
Danmarks eneste veteranmagasin

Veteranstøtten – en del af Danmarks Veteraner

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten

Aktiviteter 2019

 SÆRUDGAVE

Socialudvalget
Et udfordrende, spændende og oplevelsesrigt år er gået. Vi har ”sad-
let om” og fokuserer i andre retninger end før. Dog varetager vi fort-
sat de opgaver, som altid kommer til Socialudvalget, men vi har også 
taget hul på nye udfordringer.

Socialudvalget er nu opdelt i et Socialudvalg (10 medlemmer) og et 
Pårørendeudvalg (5 medlemmer). 2019 var et krævende år for På-
rørendeudvalget, der startede med at bygge et netværk op helt fra 
bunden. Kræfterne har hovedsageligt været lagt i Nordjylland. Dog 
kom der i sidste halvdel af 2019 gang i i kontakter til veterancaféer 
forskellige steder i landet. Det er nu op til veterancaféerne at finde 

ildsjæle, som vil arbejde for at etablere pårørendegrupper. Vores 
kræfter i Nordjylland står klar til at hjælpe dem på vej.

Tendensen i år har været et godt samarbejde på kryds og tværs af ve-
terankoordinatorer, Veterancentret, veteranhjem og veterancaféer.

Pårørendegruppen i Aalborg samarbejder meget tæt med Veteran-
hjem Aalborg, og i februar var der mødt 38 op til foredrag med Janne 
Vedel ”Kroppen og PTSD”. Et foredrag, som gav indblik i netop det til 
tider komplicerede emne. 
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I april arrangerede vi et Lalandia (Billund) arrangement. Der mødte 
174 veteraner og pårørende op til en herlig dag.

Lalandia (Rødby) skulle også med på kortet. Her mødte i juni 91 vete-
raner og pårørende op til en lang, glad dag. 

I Legohouse (Billund) i august deltog 197 veteraner og pårørende 
en hel dag. Middelaldercentret i Nykøbing Falster blev også besøgt i 
august af 22 veteraner og pårørende til en rolig og oplevelsesrig dag.

Socialudvalget fik i oktober tildelt ekstra midler, så det var muligt at 
gennemføre vores hidtil største arrangement med 224 veteraner og 
pårørende til en smuk efterårsdag i Fårup sommerland. 

Vores erfaring i 2019 har været positiv i forhold til arrangementer-
ne.  Tilmeldingerne er forrygende, bl.a. blev vores arrangement til 
Fårup sommerland revet væk. Sådan har tendensen været hele året. 
Desværre sker det, at tilmeldte ikke dukker op. Derfor har vi lavet 
en ordning, så reserver kan kaldes ind med kort varsel. Dette virker 
rigtig godt.

Socialudvalget lægger stor vægt på at være klar og forberedt til, 
hvad der måtte komme af sager fra hele landet. Vi havde sidste år 
to på RITS-uddannelse, og adskillige modtog Veteranstøttens basis-
kursus.

Vi får konstant henvendelser fra veteraner og pårørende i nød. Vi 
tager omgående kontakt til de pågældende, tager en snak, mødes 
til samtale, hjælper i akut nød eller guider dem videre i det rette 
system. Dette vil vi blive bedre til, men vi mangler arbejdskraft. Både 
Social- og Pårørendeudvalget mangler hænder, hvorfor henvendel-
ser om at være frivillig hos os er kærkomne.

Socialudvalget har været involveret i tunge og ofte komplicerede 
sager, som har berørt 35 veteraner og væsentlig flere pårørende. 
Opgaverne omfatter mange skilsmisser og børnesamværssager. 
Dette sammen med skadessager og økonomi (skilsmisse, misbrug, 

fogedret, tvangsauktion, boligløshed og psykisk hjælp) har været 
ganske tidkrævende.

Mange af sagerne er præget af, at veteranerne har mistet al tillid til 
de etablerede systemer og offentlige tilbud, hvilket ofte gør opgaven 
svær og langvarig. Det hjælper heller ikke, at behandlingstiden hos 
de behandlende myndigheder ofte er meget lang.
 
Her er Veteranstøtten den uvildige sikkerhedsventil, som veteranen 
vælger og har tillid til, når alt andet er prøvet. Det forudsætter et 
indgående kendskab til love, regler og arbejdsgange – og ikke mindst 
et godt samarbejde med alle relevante myndigheder. Sagernes antal 
og ”tyngde” er stadig stigende og involverer nu oftere familie og 
pårørende.   

I 2019 havde vi kontakt til op mod 900 veteraner og pårørende, en 
klar forbedring i forhold til øvrige år. Vi tror, vi kan få fat i endnu 
flere i 2020, fordi vi bliver mere og mere synlige og har opbakning 
til vores arbejde.

SOCIALUDVALGET
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Der er i 2019 gennemført 9 egne aktiviteter,  herunder bl.a. gruppe-
ture til Bosnien og Kosovo, gruppetur til Norge, Gensynstur/Norge 
i Camp Frøslev, to motorcykelture i Danmark samt en tur til Norge. 
I sidstnævnte deltog også veteraner fra Norge, Sverige og Finland.

I alt har der i Aktivitetsudvalgets egne aktiviteter deltaget 101 vete-
raner og 24 pårørende, hvilket er færre end i 2018

Derudover har Aktivitetsudvalget givet tilskud til 47 aktiviteter, 
hvilket er flere end i 2018, bl.a. opstart af seks veterancaféer, seks 
aktiviteter i Danmarks Veteraners lokalforeninger, Veteransommer-
fest i Kristianholms Plantage, tilskud til veteraner i Grønland samt 
33 veterantræf. Disse tilskud har hovedsageligt været finansieret af 
donation fra Inid Ingemanns Fond.

I alt har der i de 47 aktiviteter deltaget 1.231 veteraner og 224 pårø-
rende, hvilket er færre end i 2018.

Aktiviteterne er hovedsageligt finansieret af Inid Ingemanns Fond.

Gruppeturene til Bosnien og Kroatien er kerneydelser i Veteranstøt-
ten, men prisudvikling og rådig økonomi har medført, at der frem-
over kun vil blive gennemført én af disse ture om året. I 2019 gen-
nemførtes gruppeturen til Bosnien.

Som noget nyt gennemførte Aktivitetsudvalget i 2019 en gruppetur 
til Kosovo med stor succes. Der var stor søgning til denne nye tur, der 

I 2019 har Friluftsudvalget gennemført seks aktiviteter over i alt 40 
dage. Der deltog godt 50 veteraner og pårørende på de forskellige 
aktiviteter, hvilket er lidt færre end i 2018. Aktiviteterne har været 
bushcraftkurser i Danmark og Sverige og en to uger lang vandretur, 
hvor Skotland blev krydset fra vest til øst i maj måned.

Formålet med aktiviteterne i friluftsudvalget er at give veteraner en 
mulighed for at komme på spændende vildmarksture, der er udfor-
drende og givende på samme tid. Turene bygger på allerede indlærte 
militære færdigheder inden for friluftsliv og natur.

Turene giver gode og strabadserende oplevelser i smuk og spæn-
dende natur, de styrker ligesindet fællesskab og samhørighed med 
andre veteraner og lader deltagerne leve i nuet og komme i kontakt 
med sig selv. Turene er designet til at bygge bro mellem militære og 
civile værdier.

Friluftsliv er kropslige, mentale og følelsesmæssige aktiviteter, som 
udvikler selvværd, stolthed, tillid og fællesskab. Mange militære fær-
digheder går igen i friluftslivet, som det fysiske, teamwork, kommu-
nikation og de udendørs færdigheder som telt, bivuak, bål osv.

Alle aktiviteter har været ledet af én eller flere erfarne friluftsvejle-

Aktivitetsudvalget

Friluftsudvalget 

fremover gennemføres hvert år.

Gruppetur Danmark for stærkt udfordrede veteraner, med base i 
Camp Frøslev, blev som noget nyt gennemført i 2019.

dere, hvor de fleste selv er veteraner. De 
står for sikkerhed og planlægning, men 
det forventes, at alle deltagere tager an-
svar og bidrager til, at turene er en god 
oplevelse for alle.

Turene bliver annonceret gennem Veteran-
støttens hjemmeside, sociale medier samt 
andre frivillige veteranorganisationer.

2020 tegner til at blive endnu et godt år 
for Friluftsudvalget, hvor der bydes på vin-
tertur i Norge i marts. 

Der er kano- og bushcraft tur på Susåen 
og Pilgrimsvandring på Hærvejen samt to 
fjeldture i sensommeren, hvor den ene er i 
samarbejde med Kvindelige Veteraner. Her 
tager Mette Mortensen, kendt fra TV-pro-
grammet ”Alene i Vildmarken”, en gruppe 
kvindelige veteraner med på en fjeldtur til 
i Norge.

AKTIVITETSUDVALGET OG FRILUFTSUDVALGET
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Idrætsudvalget består af 8 frivillige veteraner med stærke idræts-
kompetencer fra såvel Forsvaret som civilt. De har ansvaret for at 
planlægge, tilrettelægge og gennemføre årets aktiviteter, støttet af 
andre frivillige veteraner og øvrige hjælpere.

Der er i 2019 gennemført 11 aktiviteter med deltagelse af 241 vetera-
ner, pårørende og børn, hvilket er flere end i 2018.

Aktiviteternes målgruppe varierer fra alle veteraner til prioritet til 
veteraner med særlige behov - alt efter aktivitetens målsætning og 
karakter. Ofte blandes ressourcestærke veteraner med skadede, så 
de kan få den støtte, der er nødvendig for at komme styrket igennem 
strabadserne.

Veteranerne har bl.a. deltaget i Hærløbet, hvor Danmarks Veteraner 
støttede Hærens Officersskoles praktiske gennemførelse af løbet, 
forskellige marcher, herunder Hærvejsmarchen, Nijmegenmarchen 
og Veteranmarchen i Sverige.

Idrætsudvalget
I 2019 blev forsøget fra 2018 med et livsstilsændingskursus for vete-
raner videreført med et fint resultat. Kurset har som mål at give ud-
fordrede og overvægtige veteraner et mere aktivt liv ved at forstå og 
genopleve glæden ved motion, træning og fællesskab sammen med 
andre ligestillede.

Succesen, VETCAMP på Club La Santa for PTSD-ramte veteraner, er 
gennemført for femte gang, stadig støttet af KrogagerFonden.

Samarbejdet med veteranerne og deres pårørende viser - som de 
også selv udtalte ved Familietræningslejr i Vejen Idrætscenter - at 
den fysiske aktivitet bidrager til at forbedre deres sundhed, mentale 
styrke og selvværd. Det understøttes af et fællesskab og socialt sam-
vær, der i sidste ende gavner hele familien og styrker deres samspil 
med samfundet generelt.

Udvalget vil i 2020 fortsætte udviklingen af idrætssamarbejdet med 
andre veteranaktører, f.eks. gennem samarbejdsaftalen med Dansk 
Idrætsforbunds Soldaterprojekt.

Veteranstøttens aktivitets- og kursussted ligger i Frøslevlejren i Søn-
derjylland. Der har i 2019 været 619 overnatninger, fordelt på 385 per-
soner, hvilket er færre end i 2018. 

Camp Frøslev har i 2019 været anvendt til Veteranstøttens egne kur-
ser og møder i respektive udvalg og Veterantræf for veteraner og 
pårørende samt frivillige i regi af veterancaféerne. 

Camp Frøslev
Forretningsudvalget har i januar 2019 afhændet Barak H 15 af økono-
miske grunde. Der er aftalt leje af Hjemmeværnets undervisnings-
lokale i forbindelse med uddannelse og kurser for Veteranstøttens 
kursusaktiviteter. Barak H 16 og et perfekt samarbejde med Hjemme-
værnet opfylder behovet for Veteranstøttens aktiviteter. 

IDRÆTSUDVALGET OG CAMP FRØSLEV
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FORBRUG 2019

UDVALG FINANSLOV FOND KROGAGERFONDEN

Forretningsudvalget 321.000  

Uddannelsesudvalget 138.000   

Telefonudvalget 73.000  

Aktivitetsudvalget 604.000 180.000

Idrætsudvalget 328.000 80.000 250.000 

Informationsudvalget 410.000   

Socialudvalget 311.000 40.000  

Friluftsudvalget 169.000   

Camp Frøslev 201.000  

Afskrivning/små anskaffelser 46.000  

FORBRUG 2.601.000 300.000 250.000

Økonomi
Veteranstøtten har i 2019, foruden bevillingen på 2.6 mio. kr. fra Finansloven, haft rådighed 
over  fondsmidler på ca. 300.000 kr. til generelle veteranformål samt 250.000 kr., øremærket til 
 idrætsaktiviteten VET CAMP på Lanzarote. 

Denne årsberetning er et udtryk for aktiviteter, gen-
nemført for de samlede til rådighed værende midler.

ØKONOMI
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ØKONOMI
Veteranstøttens tilbud og resultater anerkendes af flere og flere 
myndigheder, veteranaktører, veteraner og pårørende, hvilket med-
fører et behov for yderligere tilførsel af økonomiske midler til de 
enkelte udvalg. 

Aktivitetsniveauet i 2019 har kun været muligt på grund af tilskud fra 
Veterancentrets puljer til gennemførelse af Veterancafésamlinger, 
livsstilsændringskursus og friluftsaktiviteterne samt ved tilførsel 
af fondsmidler til VETCAMP fra KrogagerFonden, Inid Ingemans Fond 
samt andre donationer til støtte for mange af de øvrige aktiviteter.

Veteranstøtten har efter et mangeårigt pres fået dyrtidsreguleret de 
siden 2009 udbetalte årlige 2.500.000 kr. med 100.000 kr., så vi i 2019 
modtog 2.600.000 kr. I 2020 har vi med glæde fået tilsagn om at 
modtage 2.800.000 kr. Der vil dog fortsat være behov for at arbejde 
på, at det økonomiske fundament konsolideres, hvis støtten til vete-
raner og pårørende ikke skal forringes.

UDMØNTNING AF VISION, MISSION OG STRATEGI
Veteranstøttens vision er formuleret således:
”At være Danmarks førende, anerkendte frivillige organisation, der 
nyttiggør alle veteraner og pårørendes ressourcer til gavn for den 
enkelte og samfundet.”

Veteranstøttens mission er formuleret således:
”Veteranstøttens mission er, gennem et konstruktivt samarbejde 
med andre veteranaktører, at fremme den enkelte primært udfor-
drede veterans ønsker om hjælp til personlig udvikling og en bedre 
hverdag.”

Følgende strategier skal tilsikre, at målene nås:
• Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi

• Opdatering af hjemmesiden, udfærdigelse af en standardbriefing, 
samt gennemgang af PR-materiale og Facebookside

• Udarbejdelse af en pressepolitik, herunder en talsmandsliste samt 
tilknytning af en ansvarlig pressetalsmand

• Udarbejdelse af en plan for Informationsvirksomhed i samarbejde 
med Danmarks Veteraner

• Rekruttering af en fundraiser i samarbejde med Danmarks Vete- 
raner

• Plan for rekruttering og fastholdelse af frivillige til Veteranstøtten.

Veteranstøtten vil i 2020 arbejde for, at den vedtagne vision, missi-
on og de dertil hørende strategier udmøntes i tæt samarbejde med 
Danmarks Veteraner. Herunder vil vægten blive lagt på et udvidet 
konstruktivt samarbejde med øvrige veteranaktører til gavn for ve-
teraner og pårørende.

Desuden vil Veteranstøtten bidrage konstruktivt til den igangværen-
de analyse af veteranpolitikken.

MÅLGRUPPEN
Det er fortsat en udfordring at nå den store ”tavse” gruppe af vetera-
ner, som har behov for særlig støtte og hjælp, men som ikke magter 
selv at opsøge støtten/hjælpen. 

Veteranstøttens større synlighed på bl.a. veterancaféer, veteran-
hjemmene, veteranmagasinet Baretten, på de sociale medier og i 
pressen har heldigvis medført en øget tilgang af henvendelser fra 
veteraner, der ikke tidligere har været kontakt til.

Til aktiviteterne er der fortsat udfordringer med at nå ud til de yngre 
veteraner. Det skal dog fremhæves, at friluftsaktiviteterne appellerer 
netop til denne målgruppe. 

Der er igangsat en nordisk workshop, der i august 2020 i Norge skal 
skabe grundlaget for en nordisk konference i maj 2021 i Danmark, 
hvor der skal fokuseres på rekruttering og fastholdelse af yngre ve-
teraner.

Udfordringer i 2020

UDFORDRINGER 2020



VETERAN:

”Jeg lærte noget om vinterfjeld og at gå på ski,  
men jeg lærte også noget om andre mennesker,  

og min egen rolle i sociale sammenhænge med mennesker 
jeg ikke kender, så jeg har fået venskaber ud af det!”
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DANMARKS VETERANER
taler veteranernes sag og er din indgang til fællesskabet og gode oplevelser!

Meld dig ind og mød kammeraterne fra din mission.

Som godkendt almennyttig forening har du mulighed for at give en skattefri gave/donation  
til Danmarks Veteraner og Veteranstøtten via Danske Bank, Reg. Nr.: 4716,  
Kontonummer 473 152 3649 og Mobile Pay 10093. CVR-nummer 32 91 39 38.

VETERANSTØTTEN
har en døgnåben telefonlinje 80608030, laver aktiviteter, gensynsture, møder,  

idræt mm. for veteraner og pårørende samt bestyrer Camp Frøslev i Frøslevlejren.
Veteraner støtter Veteraner

Danske Bank: Reg. Nr. 9570, Kontonummer 126 278 31. 
CVR-nummer 29 28 79 10.

FN MUSEET I FRØSLEVLEJREN
Fra Gaza til Afghanistan

Vi fortæller din historie 
– og om alle de andre missioner fra 1948.

Tak til de over 17.000 gæster, som besøgte FN Museet i sæson 2019.
Åbent hver dag fra 28. marts til 3. november 2020 – dagligt kl. 09.00 – 17.00.

Uden for sæsonen kan du booke rundvisning på mobil 40 35 13 33.

Besøg vor webshop Veteranshoppen.dk – åben hele året med gode tilbud!

Dine kontakter til mere viden 
om Veteranerne

VETERANCENTRET
- din indgang til støtte!

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

  formand@danmarksveteraner.dk  //  www.danmarksveteraner.dk
Facebook: Danmarks Veteraner

Telefon 80608030  //  www.veteranstøtten.dk
Facebook: Veteranstøtten

FN Museet, Lejrvej 81  //  6330 Padborg
Telefon 74 67 68 55  //  www.fnmuseet.dk


