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MINDEDAGEN
Den 22. december 2020 gennemførtes Dan-
marks Veteraners Mindedag i Kastellet og flere 
andre steder i landet, trods Coronakrisen. Se 
omtalen på side 6-8.

For første gang var det med deltagelse af vores 
nye Forsvarschef, general Flemming Lentfer, 
der lagde en krans, og som lovede en fortsat 

åben dør for Danmarks Veteraner, når vi 
har behov for det. Et tilbud, som vi 

helt sikkert vil benytte os af. Vi 
glæder os til samarbejdet 

og til at mødes uden 
Corona-maske.

HILSEN FRA VORES PROTEKTOR
Danmarks Veteraner har med glæde modtaget 
et takkebrev fra vores Protektor H.K.H. Prins 
Joachim, hvor landsforeningens medlemmer 
ønskes et godt nytår. Det er hermed med ære 
og ærbødighed bragt videre. 

Vi håber på, at Prinsen vil finde tid til at 
deltage i et af vores arrangementer i løbet af 
året – hvis tid og Coronaen tillader det. 

EN GOD NYHED
Så lykkedes det endelig at få hul igennem til 
FN-hovedkvarteret i New York med god hjælp 
fra Udenrigsminister Jeppe Kofoed (S). Tak og 
respekt for det. 

Det har været en lang og sej kamp gennem 
mange år fra ikke mindst ihærdige og vedhol-
dende enkeltpersoner, men nu får fredsvagter-
ne fra Irak endelig deres velfortjente medalje. 
Læs mere på side 5. 

Nu udestår arbejdet med at få den praktiske ud-
levering på plads. Det er vi inviteret med til, og vi 
bringer vore erfaringer med den slags til bordet. 

1948-MEDALJEN
Jeg husker med glæde og stolthed, da vi var 
med til det store arbejde med at få kommuni-
keret og uddelt de mere end 32.000 stk. 1948 
medaljer. 

Et stort arbejde for de frivillige veteraner i et 
supergodt samarbejde med Forsvarsministe-
riets Personalestyrelse og Forsvarets øvrige 
myndigheder. 

Det viser også, at vi som veteranernes lands-
dækkende interesseorganisation kan være et 
effektivt talerør for veteraner og forhåbentlig 
være med til at få løst udfordringerne i en god 
ånd og i en respektfuld tone. Sammen er vi 
stærke. 
Læs mere om 1948-medaljen på side 36.

VETERANFORUM
På Veteranforum den 25. februar blev de nye 
tiltag, som skal sættes i værk på baggrund af 
Forsvarsministeriets evaluering af veteran-
området og den efterfølgende tildeling af 
yderligere 50 mio. kr. over de næste tre år, 
offentliggjort. 

En detaljeret gennemgang af de enkelte nye 
tiltag vil sikkert blive meldt ud senere. Men nu 
er også dette nye projekt sat i søen. Danmarks 
Veteraner og Veteranstøtten er ikke direkte 
nævnt i de nye tiltag. 

Vi ønsker tillykke til modtagerne og held og 
lykke med udmøntningen af initiativerne. 
Vi samarbejder gerne, hvor det måtte være 
nødvendigt.

FORTSÆTTES
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Jutlandia, 
Langelinie den 23. januar. 
Foto: Erik Petersen.
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KOMMENDE UDFORDRINGER
Vi kan allerede nu godt begynde at drøfte 
ude i lokalforeningerne og i Veteranstøttens 
udvalg, om der skal kræves dokumentation for 
vaccination eller ej til vores arrangementer i 
fremtiden. 

Jeg har ikke skoleløsningen på dette gode, 
relevante spørgsmål, men vi kan bruge tiden 
nu og indtil ”den store åbning” af samfundet 
til at finde vores ben i denne sammenhæng. 
Naturligvis vil vi til enhver tid vil følge de givne 
bestemmelser. 

NYE ANSIGTER 
Ved det kommende Repræsentantskabsmøde 
sker der ændringer i Hovedbestyrelsens sam-
mensætning. Læs herom på side 14-16.

Med forslaget om de to nye suppleanter, Ann-
Christina Salquist og Morten Gotthard, dækkes 
alle tre værn ind i Hovedbestyrelsen. Vi håber, 
at Repræsentantskabet støtter disse opstil-
linger.

NATO-DAGEN
NATO-dagen gennemføres den 4. april i Kastel-
let under alle omstændigheder, jf. statens 
seneste regler for foreningslivet pr. 24. februar 
2021:

”Fra den 1. marts genåbnes i hele landet for 
udendørs idræts- og foreningsaktivitet, og 
der må være op til 25 personer samlet til aktivi-
teterne”. 

Det betyder, at vi inviterer til kranselægning i 
Kastellet den 4. april, vel vidende at det er midt 
i Påsken. Se venligst senere opslag på hjem-
mesiden om tilmelding, der bliver efter ”først 
til mølle”-princippet. 

Hvis der ude i lokalforeningerne forventes 
mere end 25 deltagere til dette arrangement, 
kunne man overveje at gennemføre kranse-
lægning, taler og reception to eller flere gange 
efter hinanden for at tilgodese alle interes-
serede. 

Den faste planlægningsstab har jo allerede 
booket hele dagen, så det var måske en måde, 
hvorpå vi kunne få ”Husarerne” (veteranerne) 
lokket ud af hulerne og mødes igen udendørs 
– med behørig afstand mm. jf. de gældende 
regler. 

Bare en tanke.

VETERANPULJEN 2021
Hvad med økonomien i dette arrangement? 
Mange af lokalforeningerne har søgt Veteran-
centerets Veteranpulje 2021 om tilskud, men vi 
ved også fra Veterancenteret, at den endelige 
udmelding om tilskud eller ej først vil tilgå 
ansøgere ultimo marts - primo april – og det er 
jo lidt sent i forhold til planlægning mv.

Derfor tager Danmarks Veteraners Hovedbe-
styrelse nu en kalkuleret risiko ved at meddele 
alle lokalforeninger, der har søgt om midler til 
denne dag, at de kan gå i gang med planlæg-
ningen. 

Udgifterne, behørigt dokumenteret, vil i første 
omgang skulle lægges ud af lokalforeningerne 

selv og vil senere blive dækket af Landsfor-
eningen. Senere håber vi så på, at nogle – eller 
helst alle – ansøgninger bliver bevilget fra 
Veteranpuljen 2021.

MINDEMUREN I KASTELLET 
Jf. statusrapporten for aktiviteter ved Monu-
mentet i Kastellet er der i 2020 gennemført i alt 
18 kranselægninger, hvilket ikke er så dårligt, 
når man tænker på de restriktioner, Coronaen 
har medført.

Danmarks Veteraner har været ansvarlig for 
tre af arrangementerne:  Den 29. maj, den 24. 
oktober og 22. december, idet vi desværre 
måtte aflyse NATO-dagen den 4. april. 

Herudover blev der gennemført fem Gensyns-
træf for udsendte enheder, hvoraf flere er 
blevet økonomisk støttet af Veteranstøtten 
med midler fra Enid Ingemanns Fond. 

Arrangementerne er gennemført med værdig-
hed og til stor gavn og glæde for deltagerne. 
Her er en mulighed for at ”fange” evt. vetera-
ner, der har det skidt, og som behøver særlig 
hjælp fra Veterancenteret. 

Det er bedre at mødes fysisk og få talt sam-
men end at mødes på f.eks. Face-book. Jeg 
vil hermed gerne opfordre mange flere hold 
og enheder til at benytte sig af tilbuddet om 
støtte samt at bruge muligheden for at besøge 
og afholde et arrangement ved Monumentet 
for Danmarks Internationale Indsats i Kastellet. 

Husk at ansøge i god tid via Veteranstøttens 
hjemmeside og meld det til Kommandanten i 
Kastellet, så han kan klargøre stedet, så det ser 
pænt og ordentligt ud.

ET GODT, NYT VETERAN-ÅR
Alle sendes de bedste ønsker for et godt 
veteran-år 2021, hvor vi ved hjælp af vac-
cinationer mv. forhåbentlig kan se frem til en 
mere normal hverdag med mange veteran-
aktiviteter.

LEDER FORTSAT
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Den 22. februar 2021 modtog Danmarks 
Veteraner med glæde et brev fra udenrigsmi-
nister Jeppe Kofod (S), der kunne meddele, 
at FN har besluttet at tildele en UN Special 
Service Medal til de 390 danske fredsvagter, 
der deltog i UNGCI (United Nations Guards 
Contingent in Iraq) i perioden 1991 – 99. 
 
EN LÆNGE VENTET ANERKENDELSE
Danmarks Veteraner har længe arbejdet for, 
at de udsendte kunne få den fortjente synlige 
anerkendelse for deres indsats – i form af en 
officiel medalje.
 
Det arbejde har nu endelig båret frugt – 30 år 
efter missionens start – og Danmarks Vetera-
ner glæder sig på fredsvagternes vegne.
 
TAK 
En stor tak til alle, der har været med i ind-
satsen for, at anerkendelsen faldt på plads. 

En særlig tak til Jens Voigt for hans mange-
årige arbejde for denne sag. Uden alle Jens´ 
opsamlede dokumenter havde det ikke have 
været muligt for Danmarks Veteraner at 
sammenfatte den endelige ansøgning, som 
heldigvis gav pote – og medaljer. Respekt for 
det store arbejde. 
 
ARBEJDSGRUPPE
Udenrigsministeriet har inviteret Danmarks 
Veteraner med i en arbejdsgruppe, der skal 
forestå det større administrative arbejde 
med af indhente de nødvendige oplysninger 
om de 390 fredsvagter til brug ved en officiel 

medaljeansøgning til FN, hvor en sagsbe-
handling forventes at tage nogle måneder.

Vi ved således ikke på nuværende tidspunkt, 
hvornår medaljerne er klar til overrækkelse, 
men vi håber, der kan findes en passende 
lejlighed, hvor fredsvagterne kan modtage 
deres fortjente anerkendelse.

Jens Voigt vil indgå i denne arbejdsgruppe. 
Hvis I har spørgsmål om arbejdet, som 
forventes igangsat inden for de næste par 
uger, bedes I kontakte Jens Voigt på jens@
balbo-net.org og/eller 5043 3074.
 
Brevet fra Udenrigsministeren slutter 
således:
”Det glæder mig, at vores danske udsendte 
nu endelig kan se frem til at modtage en of-
ficiel FN-anerkendelse, i form af en medalje, 
for deres vigtige bidrag”.
 
LÆS MERE OM UNGCI
Danmarks Veteraner har tidligere skrevet om 
denne ”ukendte mission”, således i Baretten 
6/2011, side 10-13, og i Baretten 4/2016, side 
26-27, hvor du kan læse mere om fredsvag-
terne. Disse tidligere udgaver findes på 
hjemmesiden.
 

Den sidste artikel er skrevet af Jens Voigt, 
der som nævnt har været én af de ivrige 
forkæmpere for en medalje til fredsvagterne 
– og som kan glæde sig over, at det endelig 
lykkedes, og at der nu ikke længere er tale 
om ”en glemt mission”.

AF NIELS HARTVIG ANDERSEN, LANDSFORMAND
KURDISTAN

TYRKIET

SYRIEN

IRAK

IRAN

En god nyhed

Jens Voigt og Allan R. Nissen 
på patrulje i Raniyah bjergene.
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TEKST: ERIK PETERSEN. FOTOS: MONICA BELL SASS, KASTELLET, OG ERIK PETERSEN.

Hverken Corona eller surt, regnfuldt decem-
bervejr kunne afholde Danmarks Veteraner 
fra at gennemføre den traditionelle Mindedag 
den 22. december – om end med begrænset 
deltagelse på grund af de aktuelle restrik-
tioner.

Samtidig kunne vi glæde os over, at vi nu 
går mod lysere tider. Dagen er på denne dag 
tiltaget med ét minut – ikke meget, men dog 
et skridt i den rigtige retning.

BLÅ BARETTERS MINDESTEN
Ved De Blå Baretters Mindesten lagde Kastel-
lets kommandant, major Allan B. Petersen, 
sammen med Landsformand Niels Hartvig 
Andersen en krans fra Danmark Veteraner og 
Veteranstøtten. 

En trompetist fra Den Kongelige Livgarde 
blæste Soldatens sidste Honnør, og til stede 
var også Landsfane Øst og fanen fra Lokalfor-
ening København.

MINDEMUREN
I forlængelse af ovennævnte kranselægning 
blev der lagt kranse ved Mindemuren, dels fra 
Forsvaret, dels fra Danmarks Veteraner. 

Her deltog den nye forsvarschef, general 
Flemming Lentfer, der lagde kransene sam-
men med Landsformanden – og igen blev der 
blæst Soldatens sidste Honnør.

Mod lysere tider
Soldatens sidste Honnør.

Forsvarschefens ankomst til Paradepladsen. Landsformanden takker Forsvarschefen.

Side�6��|��Baretten��|��#�1��|��2021

Mod�lysere�tider



FLOT OPBAKNING
Landsformanden holdt en lille tale, hvor han 
mindedes de omkomne veteraner og tak-
kede Forsvarschefen for at deltage i denne 
ceremoni. Ved samtlige tre gennemførte 
arrangementer ved Mindemuren i 2020 
(Peacekeepers Dag den 29. maj, Flagdagen 
den 5. september og FN-dagen den 24. 
oktober) har Forsvarschefen deltaget og ved 
de to førstnævnte ligeledes Forsvarsminister 
Trine Bramsen (S). Landsformanden glædede 

sig over denne fine opbakning og ønskede 
afslutningsvis alle veteraner og pårørende en 
glædelig jul og et godt nytår med ønsket og 
håbet om et mere normalt 2021.

AFSLUTNING 
Ved en lille sammenkomst for deltagerne un-
der hensyntagen til det tilladte antal – kunne 
Landsformanden over en kop kaffe med 
tilhørende juleklejner glæde sig over et fint 
arrangement, hvor Kastellets kommandant 

for første gang lagde kransen ved De Blå 
Baretters Mindesten, og hvor en Forsvarschef 
for første gang lagde en krans ved Minde-
muren for Danmarks Internationale Indsats 
siden 1948 i forbindelse med Danmarks 
Veteraners Mindedag. 

De Blå Baretters Mindesten. Forsvarschefen.

Kransene ved Mindemuren.
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Mindemuren
AF ERIK PETERSEN

Hvert navn på Mindemuren i Monumentet for Danmarks Internationale 
Indsats siden 1948 rummer sin tragiske hændelse om danskere, der 
har mistet livet ”In the service for Peace”.

De 111 navne dækker missioner i Gaza, Congo og Namibia, på Cypern, i 
Kosovo, Afghanistan, Irak, UNMOGIP og UNIFIL samt på Balkan m.fl., og 
det drejer sig om personel både fra Forsvaret, herunder Hjemmevær-
net, Beredskabet og Politiet.

De mange dødsfald dækker over omkomne under krigshandlinger, 
vejsidebomber, terrorangreb, trafikulykker, drukneulykker mm.  

Historien bag to af navnene på omkomne under Cypern-missionen for-
tælles her på baggrund af en henvendelse fra Kaj Hedegaard Hansen, 
der var på hold 4 på Cypern sammen med de to omkomne soldater, 
Kurt Tage Jørgensen og Jørgen Knudsen.

Det danske engagement på Cypern strakte sig over perioden 1964 
– 1992, hvor i alt 22.623 soldater gjorde tjeneste. 25 af dem omkom 
under tjenesten på øen. 

Kaj har sendt et avisudklip fra Berlingske Tidende søndag den 20. 
marts 1966, ligesom flyulykken, der kostede de to danske soldater 

livet, er omtalt i bogen ”Danmark – Cypern. Da vikingerne mødte 
Afrodite”, der blev udgivet i 2012 og er omtalt i Baretten 1/2013, side 5. 
På side 315 i bogen kan man læse om den tragiske begivenhed. 

De to danske soldater var om bord på et ægyptisk fly, der fløj i fast 
rutefart mellem Nicosia og Cairo, der var et meget benyttet orlovsmål 
for de danske FN-soldater både i Gaza og på Cypern.

Flyet fik undervejs tekniske problemer og et forsøg på i stedet at 
lande i Port Said mislykkedes på grund af dårligt vejr. Under den 
fortsatte flyvning mod Cairo styrtede flyet ned, og alle 25 passagerer 
og 5 besætningsmedlemmer omkom.

I en lokal kirke i Nicosia blev der afholdt en mindegudstjeneste for de 
to unge danske soldater. 

Æret være deres minde
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Gardernes Nytårsløb blev på alle måder en 
stor succes. Over 200 – heriblandt Landsfor-
manden – havde tilmeldt sig til at løbe/gå 5, 
10 eller 15 km. og betale 50/100/150 kr. for 
denne udsøgte fornøjelse.

Det nøjagtige deltagerantal blev imponeren-
de 212, heraf 139 mænd og 73 kvinder, og der 
var også en del børn. Så der er ingen tvivl 
om, at mange har taget dette arrangement 
som en god familieoplevelse. Samlet blev der 
tilbagelagt imponerende 1.900 km.

ET GODT FORMÅL 
Deltagerbetalingen var øremærket til 
Danmarks Veteraners præventive og støt-
tende indsats for veteraner, der er kommet 
ud i et rusmiddelmisbrug i forlængelse af en 
udsendelse til et af verdens brændpunkter i 
en mission for Danmark.

Samtidig gav arrangementet den enkelte 
deltager lidt frisk luft og motion oven på 
juledagenes ”vellevned” – en sidegevinst, 
der ikke skal overses. Yderligere modtog alle 
deltagerne som et synligt bevis på præstatio-
nen et flot diplom.

RESULTATET
Gardernetværk afholdt administrationsom-
kostningerne, og med deltagerbetalingen og 
yderligere frivillige indbetalinger gav Nytårs-
løbet et overskud på imponerende 25.000 kr., 
der blev overrakt til landsformanden ved et 
virtuelt arrangement tirsdag den 12. januar. 

Her deltog foruden Niels Hartvig Ander-
sen også præsidenten for Gardernetværk, 
Morten Klitvad, og Nytårsløbets praktiske 
arrangør, Morten Salomonsen, der på vegne 
af Gardernetværk og Gardernes Nytårsløb 
overrakte en check på beløbet til en glad 
landsformand.

TAK
”Dette virtuelle nytårsløb har fået forbav-
sende stor tilslutning, og jeg vil på Dan-
marks Veteraners vegne udtrykke min store 
taknemmelighed til arrangørerne. Det flotte 
beløb falder på et tørt sted og vil komme 
mange veteraner til gavn. Også tak til alle jer, 
der deltog, og dermed var medvirkende til 
det flotte resultat”.  

FN´S VERDENSMÅL 
Også Gardernetværks præsident, Morten 
Klitvad, glædede sig over det fine resultat. 
I forbindelse med donationen til Danmarks 
Veteraner til anvendelse for veteraner med 
særlige behov kunne han konstatere, at det 
harmonerer fint med Gardernetværks vision 
om at leve op til FN´s 17 Verdensmål, her mål 
nummer 3, Sundhed og Trivsel.

En stor succes
AF ERIK PETERSEN

Morten Salomonsen med checken.

Morten Klitvad.

Niels Hartvig Andersen.
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Arrangeret af Gardernetværk til støtte for Danmarks Veteraner 

 

Tak fordi du deltog i Gardernes Nytårsløb 

og for din støtte til danske veteraner 

Niels Hartvig Andersen

5 km gang
1:14:00



Den 23. januar var det 70 år siden, at Jut-
landia forlod Langelinie i København på det 
første af i alt tre togter til Korea for at virke 
som hospitalsskib under FN som humanitær 
bistand under Korea-krigen.

Det danske mandat for Jutlandia var unikt, 
da skibet sejlede under tre flag - Dannebrog, 
Røde Kors-flaget og FN-flaget. Her skulle Dan-
nebrog symbolisere, at skibet var Danmarks 
bidrag til FN's mission i Korea-krigen. Røde 
Kors-flaget skulle symbolisere, at ekspeditio-
nens praktiske virke var udført af Dansk Røde 

Kors og beskyttet af dette, mens FN-flaget 
symboliserede, at hospitalsskibet indgik i 
FN's militære aktion i Korea. Således var 
Danmarks bidrag atypisk ved at være et civilt 
baseret humanitært bidrag frem for militært 
baseret, som hospitalsskibe normalvis var.

Jutlandias virke udmærkede sig ved også i 
praksis at have et civilt humanitært sigte. 
Således tog besætningen både FN-soldater, 
koreanske soldater samt civile og børn under 
behandling, hvilket var atypisk for militære 
hospitalsskibe.

På Langelinie i nærheden af statuen Is-
bjørnen er der opsat en mindeplade for at 
markere denne begivenhed. Hvert år den 
16. oktober, der er datoen for Jutlandias 
hjemkomst i 1953 efter det sidste togt, 
stiller Danmarks Veteraner København med 
et fanekommando og lægger en buket ved 
mindestenen.

I år blev 70-årsdagen for afsejlingen marke-
ret ved et arrangement på Langelinie med 
deltagelse af den sydkoreanske ambassadør i 
Danmark, H.E. Sang-jin Park, Henrik Jagd, der 

Jutlandia – 70 år

TEKST OG FOTO: ERIK PETERSEN

Frants Hagen Hagensen og Landsformanden.
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Kransene ved Mindepladen.



repræsenterede Jutlandia-veteranerne, Erik 
Ljunggren fra ØK-Klubben, Søren Konradsen 
fra De Samvirkende Marineforeninger (DSM) 
og landsformand Niels Hartvig Andersen fra 
Danmarks Veteraner.

Ved mindestenen stod Niels Arne Hansen 
med DSM-flaget og Poul Jørgensen med 
Landsfane Øst fra Danmarks Veteraner. De 
fem deltagere – én ad gangen for at overhol-
de Corona-restriktionerne – lagde en krans 
ved mindesmærket med musikalsk ledsagelse 

af Jens Elmquist fra Hjemmeværnets Musik-
korps København, der spillede Soldatens 
sidste Honnør efter ambassadørens krans og 
en lille fanfare ved hver af de andre.

Da alle kransene var lagt, trådte ambas-
sadøren frem og hilste de 5 kranse, igen til 
tonerne af Soldatens sidste Honnør. 

Herefter takkede ambassadøren deltagerne 
for fremmødet og overrakte en fin gave fra 
den koreanske ambassade, bl.a. med et tak-

kebrev fra den koreanske premierminister og 
den netop udkomne bog ”Pigen fra det store 
hvide skib”.

Til stede på Langelinie var også advokat 
Frans Hagen Hagensen på vegne af Rislum 
Fonden, der havde givet økonomisk støtte til 
arrangementet.

Et lille, men meget stemningsfuldt arrange-
ment på Langelinie til ære for Jutlandia-vete-
ranerne, hvoraf nu kun fem er overlevende. 

LIDT LÆSESTOF
Hvis du vil vide lidt mere om Jutlandia, kan 
det anbefales at læse den netop udkomne 
bog ”Pigen fra det store hvide skib”, 
skrevet af Jesper Bugge Kold og Mich Vraa 
(Lindhardt og Ringhofs Forlag 2021).

Bogen, der ”Tilegnet de kvinder og mænd, 
der sejlede med M/S Jutlandia fra januar 
1951 til oktober 1953”, er en fortælling 
om en gruppe danske kvinder og mænd, 
som forlod deres tilværelse i Danmark for 
at drage mod det ukendte som en del af 
Danmarks humanitære bidrag til FN under 
Korea-krigen. 

Respekt for kransene.

Soldatens sidste Honnør. Landsformanden lægger krans.
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Den sydkoreanske Ambassadør.



Vang Frederik Rasmussen på 86 er én af blot 
fem tidligere besætningsmedlemmer på 
Jutlandia, der stadig er i live. 

Han var 16 år og skibsdreng, da han sejlede 
mod krigen i Korea. 

Den 6. januar modtog han et hædersbevis 
og en æresmedalje for sin indsats fra det 
sydkoreanske forsvarsministerium.

Han var på de første to ud af i alt tre togter 
med Jutlandia til Korea-krigen og blev efter-
følgende som 18-årig værnepligtig soldat. 

Senere blev han uddannet som lærer og har 
blandt andet været forstander på Erhvervs-
skolen i Sønderborg og på Løgumgård.

MEDALJEN
Medaljeoverrækkelsen fandt sted i Jutlandia-
veteranens hjem i Løgumkloster, hvor 
Danmarks ambassadør i Sydkorea, Einar He-
bogaard Jensen, mødtes med Vang Frederik 
Rasmussen.

”Det er en stor ære at overbringe hædersbe-
viset og æresmedaljen til Vang. 70 år efter 
Korea-krigens start er befolkningen bevidst 
om, at der uden den internationale støtte i 
Korea-krigen ikke havde været et selvstæn-
digt og demokratisk Sydkorea i dag. 

SYDKOREA
I januar 2021 er det 70 år siden, Jutlandia 
sejlede til Korea. 

Oprindeligt havde Jutlandias besætning 
ikke lov til at behandle de hårdtramte civile 
koreanere under krigen, men det fik hospi-
talsskibets chef, kommandør Kai Hammerich, 
lavet om på.

I Sydkorea har man ikke glemt den indsats, 
hospitalsskibet og dets besætning ydede 
under krigen. 

"Det er stadig tydeligt som dansker i Korea, 
at der er en dybfølt taknemmelighed over 
for Danmark og de danske veteraner, der var 
ombord på hospitalsskibet Jutlandia”, siger 
Einar Hebogaard Jensen.

Jutlandia-veteran 
modtager æresmedalje

TEKST: JONAS KRISTENSEN JABIK@JV.DK  FOTO: TIMO BATTEFELD

FAKTA
VIGTIGE DATOER I  
KOREAKRIGEN
25.6 1950: Nordkoreanske 
tropper går til angreb på Sydkorea

27.6 1950: USA griber ind: Amerikanske 
flåde- og luftstyrker skal støtte Sydko-
rea. Den amerikanske general McArthur 
leder operationen

28.6 1950: Englands østflåde indsat i 
Korea. FN-resolution til alle medlemmer 
om at hjælpe Sydkorea

30.6 1950: USA lander i Sydkorea

17.8 1950: Det bliver besluttet, at Jut-
landia skal af sted som hospitalsskib. 
200 danskere skal med

23.1 1951: Jutlandia afsejler 
mod Korea

1952: Forhandlinger mellem FN og kom-
munisterne om mulig krigsafslutning

27.11 1952: Enighed om demarkationsli-
nie på 38. breddegrad. Stridspunkterne 
er bl.a. udlevering af krigsfanger

27.7 1953: Våbenhvileaftale underskri-
ves af FN og kommunisterne i Nordko-
rea. Kampene i Korea ophører efter 3 år 
og 33 dages krig

16.10 1953: Jutlandia 
vender hjem fra Korea

2021: Stadig ingen 
fredsaftale 
underskrevet 
af Nord- og 
Sydkorea.

Jutlandia ved afsejlingen den 23. 
januar 1951 (Arkivfoto).

Medaljeoverrækkelse.
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Vores norske søster-veteranorganisation 
Norges Veteranforbund for Internationale 
Operationer (NVIO) har med starten af 2021 
fået ny generalsekretær. 

NVIO er Norges største interesseorganisation 
for militært personel, som har deltaget i 
internationale operationer – og deres pårø-
rende. NVIO består i dag af 7.000 medlemmer 
og har 60 lokalforeninger over hele landet. 

Medlemmerne repræsenterer mange forskel-
lige faser i Norges moderne historie.

De er veteraner fra dagens internationale 
operationer – og helt tilbage til den norske 
Tysklands-brigade, hvis mange tusinde delta-
gere er godkendte som veteraner.

NVIO er en politisk neutral organisation, 
som arbejder for at fremme interessen for 

veteraner og deres pårørende.

NVIO driver et landsomfattende kammerat- 
og familiestøttearbejde. 

THOR LYSENSTØEN
Efter næsten 9 år på posten forlader Thor 
Lysenstøen kontoret på Akershus, hvor 
NVIO har kontor- og mødelokaler stillet til 
rådighed af det norske forsvar, og hvor det 
professionelle sekretariat arbejder til dagligt. 
Han afløses af Bjørn Robert Dahl. 

Thor har med sine mange års internationale 
erfaring med missioner i Bosnien, Makedo-
nien og Saudi Arabien samt en 4-års periode 
som forsvarsattaché i Rumænien, Bulgarien, 
Kroatien, Makedonien og Albanien været en 
vigtig og værdsat generalsekretær i NVIO.

Thor overtog funktionen som generalsekre-
tær i april 2012 i en periode, hvor der var 
store vanskeligheder i NVIO både økonomisk 
og strukturelt. 

Det er nu et overstået kapitel, og han over-
drager en velfunderet og politisk anerkendt 
forening til efterfølgeren.

I et afskedsinterview nævner Thor arbejdet 
med indsatsen med at skaffe erstatninger 

til tilskadekomne veteraner som én af de 
største successer, og han peger på problemet 
med for mange individuelle interesseorgani-
sationer i veteranarbejdet som én af de stør-
ste svagheder i det norske veteransystem, to 
områder, der også har Danmarks Veteraners 
store bevågenhed.

I Danmarks Veteraner kender vi Thor som en 
god, konstruktiv og meget hjælpsom samar-
bejdspartner. 

Vi takker for det fine samarbejde i den 
forløbne tid og ønsker alt godt fremover, 
samtidig med at vi byder Bjørn Robert Dahl 
velkommen med ønsket om et fortsat godt 
samarbejde.

Vi glæder os til fysisk at kunne sige farvel og 
tak til Thor og velkommen til Bjørn.

Thor Lysenstøen.

Bjørn Robert Dahl.
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Ny generalsekretær i NVIO

AF ERIK PETERSEN



Landsforeningen Danmarks Veteraner afholder ordinært repræsen-
tantskabsmøde lørdag den 24. april 2021.

Danmarks Veteraner er en landsforening, hvis højeste myndighed er 
Repræsentantskabet. En gang årligt holdes der ordinært repræsen-
tantskabsmøde efter en dagsorden anført i foreningens vedtægter.

Danmarks Veteraner måtte i 2020 afholde sit repræsentantskabsmøde 
på en civil facilitet, idet adgang til Forsvarsministeriets etablissemen-
ter ikke var mulig. Det gælder også indtil videre for 2021. 

Danmarks Veteraner planlægger at afholde sit ordinære repræsen-
tantskabsmøde lørdag den 24. april 2021 på Vissenbjerg Storkro. 
Det gennemføres som et éndagsmøde for at give mulighed for fuld 
deltagelse fra lokalforeninger, æresmedlemmer, hovedbestyrelse og 
inviterede gæster. Ved begrænsning i antal forsamlede pga. corona-
restriktioner træffer hovedbestyrelsen afgørelse om udsættelse eller 
videomøde.

PROGRAM
09.00 – 10.00  Registrering, kaffe
10.00 – 20.00  Repræsentantskabsmøde
12.00 – 13.00  Frokost
13.00 – 18.00  Repræsentantskabsmøde, fortsat. Indlagt kaffepause.
18.00 – 19.00  Aftensmåltid
19.00 – 20.30  Repræsentantskabsmøde, fortsat. Afslutning.

Forslag til dagsorden fra lokalforeningerne skal være landssekretæ-
ren i hænde ikke senere end 10. marts 2021.

Foreløbig indkaldelse udsendes til lokalforeningerne senest den 26. 
marts, og endelig indkaldelse senest 9. april. Modtagne forslag til 
dagsorden, regnskab og budget m.m. vedlægges indkaldelsen. Begge 
skrivelser med bilag vil tilgå lokalforeningerne m.fl. som elektroniske 
dokumenter via e-mail. 

Tilmelding for deltagere jf. vedtægterne skal ske på landsforeningens 
hjemmeside fra 1. marts og ikke senere end 10. april. 

Spørgsmål angående repræsentantskabsmødet kan rettet til lands-
sekretæren, Jens Morten Jørgensen, landssekretaer@danmarksvete-
raner.dk eller tlf. 26 39 90 70.

VALG
De seneste år har der været valg til hovedbestyrelsen ”uden for tur” af 
forskellige årsager. Derfor er valgrytmen, som beskrevet i landsforenin-
gens vedtægter, bragt ud af fase, og der er nu behov for at bringe dette i 
orden ved dels ordinære valg på to år og tilpassede valg på ét år.

På valg er landsformand Niels Hartvig Andersen (to år), næstformand 
Jens Winther Andersen (et år), landssekretær Jens Morten Jørgensen 
(et år), regnskabsfører Jens Martinussen (to år), Anna Castenschiold 
Bill (et år), Henning Nielsen (to år).

Alle er villige til genvalg.

Repræsentantskabsmøde 2021
AF MORTEN JØRGENSEN, LANDSSEKRETÆR

Fra Repræsentantskabsmødet i 2020.
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CV
CV FOR MORTEN GOTTHARD 

Kommandørkaptajn og siden 2018 Chef for 
Center for Sømilitær Teknologi, Garnisons-
kommandant Holmen og medlem af Forsva-
rets Skibshavarikommission. 

- 1990 – 91 Aftjening af værnepligt ved 
Søværnet 

- 1998 – 2004 Officersgrunduddannelse, 
Søværnets Officersskole

- Videreuddannelsestrin I og II samt Strate-
gisk ledelse.

Mellem uddannelsesperioderne sejlende 
tjeneste med korvetterne Niels Juel og Olfert 
Fischer, støtteskibet Absalon og fregatten 
Peter Willemoes samt stabstjeneste ved 2. 
Eskadre, Forsvarets Personeltjeneste og 
Værnsfælles Forsvarskommando. 

DEKORATIONER 
Ridder af Dannebrogordenen, Hæderstegnet 
for god tjeneste ved Søetaten samt Forsva-
rets Medalje for International Tjeneste 1948 
– 2009.

INTERNATIONAL TJENESTE
Cypern, Operation Enduring Freedom, Opera-
tion Inherent Resolve, Removal of Chemical 
Weapons from Syria, Operation Ocean Shield og 
Service on Operations in Relation to Africa m.fl.

CV FOR ANN-CHRISTINA H. SALQUIST
Indkaldt i 1997 til Flyvevåbnet, og siden har 
Forsvaret været en stor del af mit liv. 

Enten har jeg selv siddet med uniformen på 
og arbejdet inden for hegnet, eller jeg har via 
mit arbejde som henholdsvis sekretariatschef 
for Fonden Soldaterlegatet og projektskaber 
af Udsendt af Danmark arbejdet tæt op mod 
Forsvaret.
 
Jeg var jeg frem til 2010 yderst aktiv som 
reserveofficer, og jeg er nu som kaptajn af re-
serven aktiv ved Ledelseselementet i Arktisk 
Kommando. 

Jeg har altid været medlem af HPRD og har 
bag linjerne hen over årene bidraget med vi-
den og sparring i forskellige arbejdsgrupper, 
hvor jeg har været yderst aktiv i forhold til at 
sætte fokus på Danmarks mange veteraner.
 
Civilt er jeg kandidat i politisk kommunika-
tion og ledelse og har en master fra RUC i 
professionel kommunikation. 

Siden 2014 har jeg været selvstændig konsulent 
inden for kommunikation og konceptudvikling. 

INTERNATIONAL TJENESTE
Enkeltmandsudsendelser til Afghanistan i 
hhv. 2005 og 2006.

CV FOR BIRGER KJER HANSEN
Bosiddende i København. Værnepligt ved 
Sjællandske Trænregiment, sergentskole og 
uddanelse som officer af reserven.
 
Mangeårig designering som delingsfører, 
næstkommanderende, kompagnichef og af-
slutningsvis bataljonschef ved TRR. 

Udnævnt til oberstløjtnant af reserven i 2007 
og fra 2010 designeret som sagsbehandler/
stabsofficer ved Center for Reserven. 

Studerede jura ved Aarhus Universitet 1978 - 
1982 og ansat i Finanstilsynet 1982 - 1999, Kø-
benhavns Amt 2000 - 2006 samt siden 2007 
Lyngby Taarbæk Kommune med nuværende 
stilling som projekt- og vicedirektør.

Fra begyndelsen af 00'erne og frem til 2013 
bestyrelsesmedlem i Hovedorganisationen 
for Personel af Reserven, HPRD, herunder for-
eningens formand i årene 2009 – 2013. 

INTERNATIONAL TJENESTE
FN-militærobservatør fra 1995 - 1996 ved Uni-
ted Nations Military Observer Group in India 
and Pakistan (UNMOGIP).

Desuden er Carl Aakerlund på valg, og han 
modtager ikke genvalg. 

Der skal derfor vælges et nyt medlem af 
Hovedbestyrelsen for en 2-årig periode. 

Hovedbestyrelsen foreslår valg af Birger Kjer 
Hansen, der har været suppleant siden 2017.

Steen Møller Petersen er villig til at træde til-
bage som suppleant for i stedet at hellige sig 
formandsskabet i Veteranstøttens Informati-

onsudvalg og andre særlige opgaver.
Som nye suppleanter foreslås valg af Ann-
Christina Salquist og Morten Gotthard.

Læs CV´er for hhv. Birger, Ann-Christina og 
Morten herunder.
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TEKST: ERIK PETERSEN

For tredje år i træk holdt lokalforening Kvin-
delige Veteraner Nytårskur. I 2019 ved Hærens 
Officersskole på Frederiksberg Slot, i 2020 på 
Kastellet med temaet ”Mødre i Forsvaret” og nu 
i år en virtuel Nytårskur – grundet Corona og 
forsamlingsrestriktioner. En rigtig god ople-
velse, selv om teknikken aldrig kan konkurrere 
med personligt fremmøde.

25 – 30 deltagere tilbragte en god times tid, 
hvor Sara la Cour som forkvinde for Kvin-
delige Veteraner bød velkommen, hvorefter 
Anika Tronier fortalte om året, der var gået, 
og lidt om planerne for 2021, hvor alle håber, 
at vi igen kan mødes under ”normale” 
forhold.

Til mødet var inviteret tre oplægsholdere, der 
alle havde medvirket i Podcasten ”Kvinder i 
krig”: Brigadegeneral i Flyvevåbnets reserve 
Lone Træholt, pensioneret major Dorte 

Vennits og Suzi Apelgren, som vi kender fra 
Veteranstøtten, og som sygeplejerske var 
med på det første hold på Balkan.

De fortalte levende om deres oplevelser, både 
om deres udsendelser og om at være blandt 
de første kvinder i forsvaret i mange sam-
menhænge. 

Fra Danmarks Veteraner deltog fra Hovedbe-
styrelsen Carl Åkerlund, der inviterede Kvin-
delige Veteraner til at medvirke i Veteran-
støttens orienteringsmøder i forbindelse med 
udsendelse/hjemkomst af enheder i interna-
tionale missioner, Anne C. Castenskjold Bill, 
der overbragte en hilsen fra landsformand 
Niels Hartvig Andersen, samt undertegnede.

Aftenens tema faldt godt i tråd med det 
arbejde, der i Danmarks Veteraner med Anne 
C. C. Bill som tovholder er gennemført i 

relation til FN resolution 1325 – Kvinder, fred 
og sikkerhed – som er nærmere beskrevet på 
side xxx, og hvor også Kvindelige Veteraner 
med Sara i spidsen har deltaget.

Tak til Kvindelige Veteraner for et godt 
arrangement og til de tre oplægsholdere 
for interessante betragtninger om kvinders 
vilkår i Forsvaret – både herhjemme og under 
udsendelser.

Nytårskur

Podcasten ’Kvinder i krig’ er produce-
ret for DR af Filt Cph. 

Hør den på https://www.dr.dk/radio/
p1/kvinder-i-krig-radio

Det kan på det varmeste anbefales, 
men ikke alt er for ”sarte øren”.

Suzi Apelgren.

Dorte Vennits.

Lone Træholt.
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Forsvarsministeriet har udgivet en ny 
implementeringsplan for en række initiativer, 
som frem til 2024 skal styrke indsatsen inden 
for kvinder, fred og sikkerhed. Planen skal 
sikre, at kønsperspektivet bliver tænkt ind i 
Forsvarets opgaveløsning – fra rekruttering 
over kønskrænkende adfærd til arbejdet for 
kvinders rettigheder der, hvor Forsvaret er til 
stede ude i verden.

Med planen hæver Forsvarsministeriet ambi-
tionsniveauet. Planen konkretiserer, hvordan 
Forsvarsministeriet agter at bidrage til at 
opnå de fælles strategiske målsætninger i 
Danmarks 1325-handlingsplan.

FN Resolution 1325 om kvinder, fred og sik-
kerhed tager udgangspunkt i, at konflikter 
berører hele befolkningen i et konfliktområ-
de. Indsatser for at skabe fred og frihed skal 
derfor tilgodese både den mandlige og kvin-
delige del af befolkningen i konfliktområdet. 
Resolutionen fokuserer på kvinder som både 
ofre og ressourcer. Resolutionen fokuserer 
på, at kønsperspektivet indarbejdes som 
et tværgående hensyn i planlægningen af 
indsatser, og at kvinder ansat i Forsvaret har 
en vigtig rolle i internationale missioner.

Et af flere indsatsområder i planen har fokus 
på at sikre en bred og organisatorisk forstå-
else og respekt for kønsdimensionen gennem 

både forskning, udvikling og uddannelse. Et 
andet indsatsområde vedrører rekruttering 
og fastholdelse af kvinder i sikkerhedsar-
bejdet særligt på områder, hvor kvinder er 
underrepræsenterede. Forebyggelse og nul-
tolerance overfor krænkende adfærd er også 
et fokusområde i planen.

Danmarks Veteraner har haft mulighed for 
at kommentere udkastet til Danmarks 1325 
handlingsplan og Forsvarsministeriets imple-
menteringsplan.

Vi har bidraget med kommenterer inden for 
de tre indsatsområder, hvor de væsentligste 
budskaber fra Danmarks Veteraner er:

”Danmarks Veteraner er meget enig i behovet 
for uddannelse i 1325 og kønsaspektet med 
henblik på indarbejdelse af kønsperspektivet 

i den operative planlægning i Forsvaret. 
Det anbefales, at uddannelse sker bredt i 
Forsvarets uddannelser og i særdelingshed 
i operativ videreuddannelse for officerer 
målrettet kommende chefer for operative 
stabe og enheder. Hvis ledere med potentiale 
til topposter (talenter), gennemfører den 
prestigefulde uddannelse og opnår viden og 
holdninger til 1325 kan de blive værdifulde 
forandringsagenter.” 

Danmarks Veteraners kontaktperson på em-
net er Anne C. Castenschiold Bill. Kvindelige 
Veteraner ved formanden Sara La Cour har 
bidraget, og begge har trukket på veteraners 
erfaringer fra internationale missioner. 

Efterfølgende har Danmarks Veteraner også 
udtalt sig ved en høring om samme emne til 
Udenrigsministeriet.

Kvinder, fred og sikkerhed
AF ANNE C. CASTENSCHIOLD BILL, HOVEDBESTYRELSEN

Forsvarsministeren besøger kvindelige soldater.
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FORFATTER

Præsidenten for Danske Soldaterforeningers 
Landsråd (DSL), oberst (pens.) Christian 
Arildsen, har sendt denne opfordring til alle 
landsforeninger, herunder Danmarks Veteraner:

Jeg beder om Jeres støtte til, at Dybbøl Mølle 
kommer permanent på Finansloven med et 
beløb på 400.000 kr. 

Støtten imødeses gennem påvirkning af det 
politiske netværk, så det kan nå finanslovs-
forhandlingerne i tide. Den selvejende fond 
Dybbøl Mølles bestyrelse arbejder ligeledes 
aktivt på at påvirke kulturforligsordførerne.

Dybbøl Mølle har historisk klaret sig selv 
gennem mølledrift og private donationer. Da 
møllen i dag kun genererer beskedne ind-
tægter gennem entrébetaling fra besøgende 
gæster samt et årligt tilskud fra Sønderborg 

Kommune, har det ikke været muligt at holde 
møllen i en stand, som det må forventes af 
ét af Danmarks mest markante nationale 
symboler. 

Det var derfor glædeligt, at det for første 
gang i møllens historie lykkedes at modtage 
statslige midler gennem optagelse på Finans-
loven for 2019, hvilket muliggjorde en helt 
nødvendig, omfattende renovering af møllen. 

Dette løser imidlertid ikke møllens tilba-
gevendende problem: At sikre en ordentlig 
kontinuerlig vedligeholdelse af møllen. 

Det er derfor et udtalt ønske, at Dybbøl Mølle 
optages årligt på Finansloven med et beløb, 
der kan bidrage til at sikre, at møllen ikke 
igen henfalder og medfører behov for nye, 
store renoveringer, der vil være økonomisk 

uoverkommelige for Dybbøl Mølle.

Med hensætning og vedligehold af mølle, 
møllebygninger og monumentpark er 
det samlede årlige behov beregnet til kr. 
500.000. Fraregnet tilskud fra Sønderborg 
Kommune og Dybbøl Mølles vedligeholdelses-
fond er behovet kr. 400.000, hvilket beløb øn-
skes afsat årligt på Finansloven i fremtiden.

F-16 PÅ FLAGDAGEN
I 2019 modtog Danmarks Veteraner en dona-
tion på 5.000 kr. fra F-16 Gruppen. 

Billedet af et F-16 fly fra samme gruppe over 
Dybbøl Mølle i forbindelse med Flagdagen 
2019 kan derfor passende illustrere denne 
opfordring, der herved videresendes til 
Danmarks Veteraners medlemskreds og 
medlemsbladets læsere.

Støt Dybbøl Mølle
F-16 fly over Dybbøl Mølle 

på Flagdagen 2019.
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Veteranprojekt Grønland fortsætter sine aktiviteter i 2021.

Projektets formål er dels at støtte op om den samlede gruppe af veteraner og pårø-
rende i Grønland, dels veteranerne på KFUM Soldaterrekreation i Høvelte.
 
Projektet har til hensigt at gennemføre sin tilstedeværelsesdel i Nuuk fra den 3. –  10. 
september 2021, igen i forbindelse med den nationale flagdag den 5. september.

Derfor har vi brug for din støtte! Hjælp os med at hjælpe andre!
 
Ønsker du at blive sponsor eller yde en eller anden form for bidrag, er du velkommen til 
at kontakte os på GB@veteranprojekt.dk
 
Alle donationer er velkomne og kan indsættes på:  
Bankkonto reg.nr. 7051. Kontonr. 0001150644 – eller på MobilePay 276733
 
Læs mere om projektet i Danmarks Veteraner 4-5/2020, side 17-20. Bladet kan findes på 
Danmarks Veteraners hjemmeside. 

Mød os på projektets hjemmeside www.veteranprojekt.dk og Veteranprojekt Grønland 
på Face-book.

En flot donation
AF ERIK PETERSEN

Også i år har Danmarks Veteraner/Veteran-
støtten modtaget en donation på 12.200 kr. 
fra PL Jewelry.

PL Jewelry donerer 25% af salgsprisen på 
alle armbånd til forskellige støtteformål for 
veteraner.

Direktør for PL Jewelry, Peter Littau, fortæl-
ler, at det fortsat er tydeligt at se effekten 
af de manglende arrangementer gennem 
2020, men er dog tilfreds med et ganske fint 
resultat.

Det skal nævnes, at Støt Soldater og Pårø-
rende modtager et tilsvarende beløb til deres 
veteranarbejde.

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

Veteranprojekt 
Grønland 4

AF GERTH SLOTH BERTHELSEN & MADS RASMUSSEN  

Direktør Peter Littau og Landsformanden.
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TEKST OG FOTO: POUL MONGGAARD OG TONNY BENDER, FLYVERHJEMMEVÆRNET

“I ER LUFTENS HELTE.”
Forsvarsminister Trine Bramsens (S) ordfor-
råd var i det høje luftlag, da hun den 30. 
november 2020 uddelte frivilligprisen til 
Hjemmeværnseskadrille 270 i eskadrilleloka-
lerne ved Roskilde Lufthavn.

”Eskadrillen løser komplicerede opgaver for 
vort samfund og vores sikkerhed. Det gør den 
med høj faglighed og kompetence. Eskadril-
len udmærker sig ved en særlig holdindsats. 
De har opbygget et stærkt og dedikeret 
sammenhold, og det er baggrunden for, at 
de får Forsvarets Frivillighedspris,” fortsatte 
ministeren.

Fire frivillige repræsentanter modtog prisen 
på vegne af de 77 aktive fra Hjemmeværnse-
skadrille 270. Det var eskadrillechef kaptajn 
Hans Henrik Grøn, premierløjtnant Finn 
Nymann Hovgaard, chef for operationer, 
premierløjtnant VAT, leder af systemoperatø-
rerne, og Carl Christian Kristensen, kører og 
stabshjælper.

GULD VÆRD FOR SAMFUNDET
”Hver eneste time, de frivillige lægger i Hjem-

meværnet, er guld værd for vort samfund, 
der herved bliver tryggere og bedre. Ingen 
kan gøre det alene, og når Hjemmeværnse-
skadrille 270 kan løse de opgaver, den gør, 
så hænger det i høj grad sammen med den 
holdånd, de har skabt. Der er rigtig mange 
myndigheder nationalt og internationalt, der 
får støtte af eskadrillen,” fastslog ministeren 
videre i talen.

I BEGRUNDELSEN FOR TILDELINGEN LYDER 
DET VIDERE: 
"Siden modtagelsen af de to observationsfly 
i 2015 har Eskadrille 270 haft maksimal fokus 
på at skabe en ny og anderledes kapacitet 
for Hjemmeværnet. I 2019 er de operative 
opgaver fortsat samtidig med en konsolide-
ring af mandskabet med yderligere piloter, 
systemoperatører, ground support-teknikere 
og stabsmedarbejdere".

FRONTEX
”Indsatsen i Frontex har været et ganske 
særligt kapitel i Flyverhjemmeværnet. At 
frivillige i FHV med stor dygtighed er i stand 
til at yde en sådan indsats – 3.000 kilometer 
hjemmefra – og 100 procent leve op til de 

krav, der nødvendigvis må stilles til delta-
gerne i Frontex, har vakt interesse i det store 
udland”, siger Kommitteret for Hjemmevær-
net, Søren Espersen (DF).

"Også på hjemmefronten har der været 
opmærksomhed på deltagelsen i Frontex. Og 
Hjemmeværnets image er i høj grad blevet 
styrket herhjemme, hvilket er af umådelig 
vigtighed", slutter Søren Espersen. 

FAKTA OM FRIVILLIGPRISEN
Årets Frivilligpriser er en påskønnelse af det 
store arbejde og den indsats, som udføres af 
de frivillige. 

Det er endvidere formålet med priserne, at 
de kan medvirke til at støtte anvendelsen af 
frivillige og generelt skabe øget opmærksom-
hed om frivilligområdet. 

Der uddeles årligt to frivilligpriser – én i 
Redningsberedskabet og én i Hjemmeværnet. 
Priserne overrækkes af Forsvarsministeren 
ved et særskilt arrangement, og blev uddelt 
første gang i 2003.

Forsvarets frivilligpris

Forsvarsministeren ved tildeling af Frivilligprisen. Frivilligpris og diplom.
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Dannebrogsfane til Veteranstøtten
TEKST: CARL ÅKERLUND. FOTO: UMAK/JYSKE DRAGONREGIMENT

I 2020 fik Veteranstøtten tildelt en Dannebrogsfane af Danmarks-Samfundet. Fanen skulle
indvies og udleveres til Veteranstøtten i 2020, men grundet Corona-pandemien er dette 
endnu ikke sket.

Vi håber, at forholdene må ændre sig til det bedre, så der kan blive en lejlighed i 2021, hvor 
fanen kan blive officielt indviet og udlevere til Veteranstøtten.

På billedet kan I konstatere, at ovenstående har sin rigtighed, men vi glæder os naturligvis 
til at kunne fremvise den flotte gave.

Stor tak til Danmarks-Samfundet.

Mindeord
Det er med stor sorg, at jeg 
må meddele, at Flemming 
Iversen, gammel senior, er 
gået bort. Flemming var en 

super skøn kollega/veteran og 
ven. Den 21. februar drog han 
i forvejen, og himlen blev en 

stjerne rigere.

Flemming, du vil blive savnet 
i Socialudvalget i Veteranstøt-
ten som den evige kæmper og 

som "ham der bare har styr 
på sagerne". 

Flemming nåede at arrangere 
nogle projekter, før han døde, 

som vi vil føre ud i livet, så 
snart Danmark åbner, og vi 

igen kan bevæge os frit.

Du har fået fred Flemming, 
men du lever stadig i hjertet. 

R.I.P.

Æret være Flemmings minde.

Helle Soltau,  
Veteranstøttens Socialudvalg

Carl Åkerlund modtager fanen.
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”Jeg har egentlig aldrig haft et voksenliv 
uden PTSD. Jeg kender ikke til at have 
det anerledes: Jeg har ikke haft en seriøs 
kæreste før min PTSD, og jeg har ikke haft 
børn før min PTSD. Alt har været nyt på den 
måde, og jeg har jo ikke vidst, hvad der var 
normalt,” siger Danny, der har levet med sin 
diagnose posttraumatisk belastningsreaktion 
de sidste ti år.

IDRÆT SOM MURBRYDER 
Det var ønsket om at møde nogle andre, som 
han kunne spejle sig i, som fik Danny til at 
melde sig til det danske Invictus Games-pro-
gram tilbage i 2019. Her er der plads til ca. 25 
skadede veteraner, der har viljen til mentalt 
at udfordre de begrænsninger, en psykisk 
eller fysisk skade har sat foran dem.

Ved at sætte sig personlige mål presser de 
sig selv fysisk og mentalt for på den måde 
at blive konkurrenceklar til det store multi-
sportsstævne Invictus Games. Rehabilitering 
gennem sport var en præmis, som tiltalte 
Danny, men hans endemål har hele tiden 
været et helt andet.

”Det bedste har været at møde nogle andre, 
der var samme sted i livet. Det har været 
sjovt at opleve, at et menneske, man slet ikke 
kender, har haft et liv, der har udviklet sig på 
samme måde som mit. Det er mennesker, der 
overordnet har den samme historie som mig. 
Det har for mig været en vej mod accept af, 
hvordan livet er,” siger Danny.

VED VEJS ENDE
At se andre på sin egen alder med samme 
udfordringer har været én af de sidste 

etaper på vejen mod en hverdag med plus på 
kontoen. I dag er enderne samlet, og han har 
truffet et valg om, at han ikke længere skal 
være en del af det danske Invictus Games-
hold. Til trods for at han havde en billet til at 
indfri de sportslige mål.

”Jeg har fuldført det, jeg ville have ud af 
Invictus Games. At det skulle give mig noget 
ballast til at klare andre udfordringer i hver-
dagen og skabe noget overskud, og det synes 
jeg, at det har givet,” siger Danny.

Danny kom i mål
AF KRISTINA SCHØNNEMANN, VETERANCENTRET

Danny K. Jørgensen følte længe, at 
det eneste, han rigtig havde været 
god til, var at være soldat. I dag 
har han genfundet stoltheden i sit 
arbejdsliv, denne gang i kunstbran-
chen. Foto: Anders V. Fridberg.

Veterancentret meddeler, at tilsagnsskrivelser o. lign. fremover kun vil 
blive sendt via E-boks. 

De enkelte lokalforeninger opfordres derfor til snarest muligt at 
oprette eget CVR-nummer, hvortil der knyttes E-boks konto. Webmaste-
ren er behjælpelig, hvis der er behov for støtte.

Lokalforeningerne anmodes i øvrigt om ikke at anvende hverken 
Danmarks Veteraners eller Veteranstøttens CVR-nummer til brug for 
egne forretninger.

Behovet for et selvstændigt CVR-nummer gælder også andre veteran-
aktører, der samarbejder med Veterancentret. 

CVR-nummer
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Veterancentret holder åbent for veteraner og pårørende, der 
har behov for støtte. Læs, hvordan vi følger sundhedsmyndig-
hedernes anbefalinger under covid-19.

Er du veteran eller pårørende, kan du stadig møde ind på 
Veterancentret til rådgivende samtaler og behandlinger. De 
lokale centre er fortsat bemandet, og vi er opmærksomme på at 
mindske smitterisikoen for både jer og Veterancentrets medar-
bejdere. Det kan du som besøgende også hjælpe os med.

De lokale veterancentre landet over er ikke ens, så Veteran-
centret henstiller til, at du følger skiltning om antal personer 
i venteværelser eller eventuelle henstillinger til at vente 
udendørs op til din samtale. Der kan også være henstillinger 
til at benytte mundbind i venteværelserne eller i mindre 
møderum, og i så fald vil der stilles mundbind til rådighed til 
vores besøgende. 

VIRTUELLE ELLER UDENDØRS MØDER
Der er også muligheder for at holde møder over skærmen 
eller ude under åben himmel, alt efter din henvendelse. Er du 
i tvivl, om du bør møde ind på Veterancentret, så kontakt os 
på 7281 9700.

PLANLAGTE ARRANGEMENTER
Veterancentret har i den kommende periode flere planlagte 
arrangementer for sårbare veteraner og pårørende og andre 
aktører og samarbejdspartnere. Her er der forskel på, om vi 
har valgt at gennemføre eller ændre de fysiske rammer for 
mødet, eller om det er blevet besluttet at udskyde eller aflyse 
arrangementer foreløbigt. 

Du kan finde en oversigt over, hvilke arrangementer, der 
er aflyst eller flyttet, og hvilke der stadig gennemføres, på 
veterancentret.dk 

Veterancentret følger sundhedsstyrelsens 
anbefalinger og har fokus på håndhygiejne 

og rengøring i vores centre.

VETERANCENTRET 
UNDER COVID-19
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Søvnproblemer, lavt selvværd og problemer med de nære relationer. Det er 
nogle af de symptomer, veteraner med kompleks PTSD er ramt af, og som et 
nyt behandlingsprogram ved Veterancentret nu skal forsøge at afhjælpe.

TOM BO JENSEN
51-årige Tom Bo Jensen er veteran med diagnosen kompleks PTSD. Han er 
én af de første til at gennemføre et nye behandlingsprogram.

”Mit håb er, at jeg kan finde nogenlunde tilbage til den, jeg engang var, 
før jeg blev udsendt, så jeg kan trives forholdsvis normalt i en hverdag og 
komme tilbage på arbejdsmarkedet,” siger Tom Bo Jensen.

Det nye behandlingsprogram er udviklet af erfarne traumepsykologer 
og forskere i Veterancentret og består af i alt fem behandlingsmoduler. 
Modulerne fokuserer på veteranernes problemer med følelsesregulering, 
problemer i nære relationer, et negativt selvbillede, PTSD-symptomer, samt 
søvnproblemer og traumerelaterede mareridt.

TOM ER HAVNET PÅ RETTE HYLDE
Tom Bo Jensen husker tydeligt, da psykolog Ulrik Thomsen fra Veteran-
centret præsenterede ham for det nye behandlingstilbud første gang. 
Det foregik foran en stor tavle, hvor Ulrik havde oplistet symptomerne på 
kompleks PTSD.

”Jeg sagde til Ulrik, at han kunne sætte mit navn ud for samtlige punkter på 
tavlen. Det er de symptomer, jeg har gået rundt med i rigtig mange år uden 
at vide, hvad der var galt, og hvad jeg skulle gøre. Så da Ulrik forklarede, at 
det netop var mine problemer, tilbuddet er rettet mod, tænkte jeg, at jeg var 
havnet det rette sted,” fortæller Tom Bo Jensen.

De fem moduler i behandlingsprogrammet er udviklet, så de matcher de 
symptomer, der udgør den nye diagnose ”Kompleks PTSD”. Diagnosen indfø-
res først officielt i Danmark, når det internationale diagnosesystem opdate-
res i 2022, men allerede nu er Veterancentret i fuld gang med at afprøve og 
skræddersy den bedste behandling.

Ny behandling
TEKST OG FOTO: MADS ULLERUP, VETERANCENTRET Tom Bo Jensen.



”Ude i verden og hjemme i Danmark er 
KFUM’s Soldatermission et trygt åndehul og 
et stærkt socialt fællesskab for danske ud-
sendte og veteraner. Det gælder ikke mindst 
de veteraner, som er særligt sårbare og har 
brug for et fast holdepunkt i hverdagen. Med 
de ekstra 2 mio. kroner får KFUM’s Soldater-
mission et solidt grundlag for at fortsætte 

og udvikle deres vigtige arbejde til gavn for 
vores veteraner.” 

Sådan lød ordene fra Forsvarsminister Trine 
Bramsen (S), da hun i januar måned 2021 kunne 
offentliggøre et øget tilskud til KFUM’s Soldater-
missions veteranarbejde fra Finansloven som en 
del af den generelle styrkede veteranindsats. 

De nye midler er øremærket de mest udsatte 
veteraner, som har brug for særlig støtte. 
Derfor kan indsatsen opgraderes på de fem 
KFUM’s SoldaterRekreations hjem, hvor vete-
raner tilbydes midlertidigt ophold. 

De fem SoldaterRekreationshjem findes i Aal-
borg, Holstebro, Varde, Fredericia og Høvelte.  

NATURLIGT ANSVAR
Ole Rasmussen er provst i Lemvig og lands-
formand for KFUM’s Soldatermission: ”Som 
en del af Folkekirken har det været naturligt 
for KFUM’s Soldatermission at påtage os et 
ansvar for veteraner, der kender os fra deres 
tid i Forsvaret. De har brugt soldaterhjemme-
ne rundt i landet og under deres udsendelser 
i missionsområderne.” 

Ole er selv veteran efter mange udsendelser 
som flyverpræst. ”Vi er interesseret i det 
hele menneske. Den kirkelige vinkel vi har, 
er der ikke så mange andre, der har blik for. 
Vores oplevelse er, at den kan give ro til den 
enkelte.” 

Betegnelsen SoldaterRekreation er ikke et til-
fældigt valg. At være soldat er den velkendte 
identitet for veteraner, og for mange ligger 
der en stor tryghed i denne identitet. En 
soldat ved, hvad der forventes af ham eller 
hende. Rekreation betyder genskabelse, og i 
KFUM’s Soldatermission ønsker man dermed 

KFUM’s SoldaterRekreation styrkes

AF BJARKE FRIIS, INFORMATIONS- OG LANDSSEKRETÆR

Fælles formiddagskaffe med veteranerne på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte. 
Foto: Bjarne Kjær Andersen.
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at lede tankerne hen på at se det Gudsskabte 
potentiale, der er i hver enkelt veteran. Mens 
man bor på KFUM’s SoldaterRekreation, er 
opgaven at få det frem i den enkelte. 

HØVELTE
På KFUM’s Soldaterhjem ved Livgardens 
Kaserne i Høvelte vækker de nye muligheder 
begejstring: ”Det betyder, at vi kan få mere 
tid til den enkelte veteran,” fortæller sol-
daterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen, der 
indtil nu kun har haft to veteranmedarbej-
dere, hvilket er i underkanten i forhold til de 
mange beboere. 

”Midlerne giver os muligheder for at ansætte 
yderligere to medarbejdere, og vi vil nu ar-
bejde for at skabe flere aktiviteter for vores 
veteraner,” fortæller Bjarne Kjær Andersen. 

Med bl.a. Grønlandstur og lokale fisketure, 
besøg hos slædehunde og flere andre ting 
har Bjarne og veteranmedarbejderne erfaret, 
at det virker godt at lave noget sammen med 
veteraner.”

Jeg drømmer om, at mindst én af vores nye 
medarbejdere har nogle kreative evner, der 
kan bruges som en ressource her hos os.” 

Vi vil gerne kunne bidrage til, at vore 
veteraner oplever mere glæde i hverdagen, 
forklarer Bjarne, uden at afgrænse hvilken 

form for kreativitet, der kan være tale om. 

AALBORG
En kollega mere bliver det også til i Aalborg, 
der fremover har to veteranmedarbejdere. 
Fra landskontoret i Fredericia lyder det fra 
veterankonsulent Ester Kofoed: 

”Med en veteranmedarbejder mere i Aalborg 
kan vi yde en mere håndholdt indsats, for det 
er ikke kaffeslabberas, man er ansat til her. 
Det kan være basale ting, vi arbejder med, for 
at den enkelte veteran kan få en dagligdag til 
at fungere på egen hånd. 

Samtidig vil vi gerne have flere aktiviteter for 
veteranerne, for det er godt at have noget 
konkret at kunne samles om.” 

Veterankonsulenten holder målet med 
KFUM’s SoldaterRekreation for øje. Vetera-
nerne skal opleve større livskvalitet, så de 
får bedre forudsætninger for at kunne klare 
sig i arbejdet. Flere veteranmedarbejdere 
giver ganske enkelt bedre muligheder for at 
arbejde målrettet med denne indsats. 

”Det tager tid, og nogle gange opleves det 
som tre skridt frem og to skridt tilbage,” 
forklarer Ester. Det kan sammenlignes med 
at plante et træ i blød jord. Det tager tid før 
jorden bliver mere fast, ligesom det tager tid 
for veteranerne at få et ordentligt rodnet.

Landsformand i KFUM’s Soldatermission 
Ole Rasmussen.

KFUMS SOLDATERREKREATION GI-
VER LY FOR NATTEN OG TRYGHED
Ved den seneste hjemløsetælling i 
2019 blev der opgjort 100 hjemløse 
veteraner. KFUM’s SoldaterRekrea-
tion kan huse i alt 39 hjemløse eller 
funktionelle hjemløse veteraner. 

At være funktionelt hjemløse vil 
sige, at man på papiret allerede har 
en bolig, men eksempelvis ikke kan 
bo hjemme med resten af familien 
i en periode eller slet og ret ikke 
formår at bo alene.
Kilde: VIVE – Hjemløshed i Danmark 2019.

UDFORDRINGERNE KAN VÆRE 
MANGE
Veteranerne, der tager ophold på 
SoldaterRekreation, deler sig i to 
grupper. 

Den ene gruppe har lettere fysiske, 
psykiske og sociale udfordringer og 
er f.eks. boligløse, sygemeldte, ledige 
og skilsmisseramte. 

Den anden gruppe er hårdere ramt 
og har brug for psykologisk og/eller 
psykiatrisk behandling samtidig med 
opholdet.
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SSOP
SOMMER

CAMP 2021

www.ssop.dk

Støt Soldater & Pårørende inviterer børn og unge fra veteranfamilier til at deltage på vores camp.
Campen er designet til at styrke deltagernes tro på sig selv. Professionelle coaches lærer deltagerne
at respektere grænser og udvikler deres selvtillid, selvindsigt og selvværd. Vigtigst af alt, så opdager

deltagerne, at der er andre med samme oplevelser og historier.

Du skal tilmelde dig via den tilmeldingsblanket, som findes på www.ssop.dk. Tilmeldingen sendes 
pr. mail til stotte@ssop.dk eller med brev til SSOP, att. Michael Skov, Damstien 6b, 2720 Vanløse. 
Kontakt os på 20 84 15 20, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til transporten, så hjælper 
vi med en løsning.

Kom ud og mød andre børn af veteraner ...

... og kom hjem med selvtillid, selvindsigt og selvværd

MANDAG 
26. JULI

TIL FREDAG 
30. JULI 

2021

Jeg har lært så meget 
om mig selv, og jeg har 
fået mere selvtillid.”

Efter den her lejr tror 
jeg godt på, at jeg 
kan få nye venner.”

Jeg har lært en masse 
mennesker at kende – 
som har det ligesom mig.”
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AF ERIK PETERSEN

Årsberetninger
Også i år er der udkommet årsberetninger fra både Danmarks Veteraner og Veteranstøt-
ten, hvor der i ord og billeder fortælles lidt om, hvad der er sket i årets løb.

De to årsberetninger er trykt i et begrænset oplag til uddeling til relevante interessenter, 
men kan også læses på respektive hjemmesider.

Årsberetningerne giver et ganske godt billede af de mange aktiviteter og tiltag i hhv. 
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten og er på sigt også med til at fastholde historien.

AF ERIK PETERSEN

Fredericia Kommune har netop af et enigt 
byråd fået godkendt sin veteranpolitik. En 
sådan politik er et godt skridt på vejen for at 
sikre gode rammer og vilkår for kommunens 
veteraner og pårørende.

Veteranpolitikken beskriver, hvilke indsats-
områder, der lægges vægt på, og måske 
endnu vigtigere, hvordan politikken omsæt-
tes til praksis – ”sådan gør vi det”.

Alle kommuner burde have en sådan veteran-
politik, men det er desværre ikke tilfældet. 
Her kan Danmarks Veteraners lokalafdelinger 
komme på banen og tilbyde kommunen hjælp 
med udarbejdelse af en veteranpolitik.

Og til brug herfor er Fredericia Kommune et 
godt eksempel, der kan inspirere andre kom-
muner – godt hjulpet af Danmarks Veteraner.

Veteranpolitikken kan findes på dette link: 
https://issuu.com/proffset/docs/205519_vete-
ran_og_p_r_rende_politik_oktober_2020?fr=s
MjkwMTIzMDc4NjU

Yderligere oplysninger kan fås ved henven-
delse til veterankoordinator Lis Winterberg 
Lykkegaard på liv.lykkegaard@fredericia.dk

Et godt eksempel

Dronning Olgas Vej 9, st. 
2000 Frederiksberg
www.mwmorch.dk
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Årsberetninger

Veteranstøttens Årsberetning 

2020

”Veteraner støtter Veteraner”

Danmarks Veteraners Årsberetning  2020

”Veteraner støtter Veteraner”



Aarhus Universitet vil i samarbejde med Sussi 
Hollensted, Danmarks Veteraner og Veteran-
støtten undersøge effekten af heste-assiste-
ret neuro-affektiv terapi på PTSD-symptomer 
hos veteraner. 

Derfor søger vi nu 10 veteraner, som er diagno-
sticeret med PTSD, til at deltage i dette projekt.

HVAD ER HESTE-ASSISTERET TERAPI 
Heste-assisteret terapi er en lovende terapi-
form, som har været kendt i 20 år i USA, hvor 
der findes flere forskellige hjælpeprogram-
mer til veteraner.

Terapiformen har været praktiseret i Dan-
mark i ca. 10 år og er et eksempel på en 
natur-baseret metode, et område inden for 
psykologisk behandling, der i disse år oplever 

stor udvikling. Der findes kun meget få un-
dersøgelser i Danmark af denne tilgang, men 
disse peger på, at der er et positivt udbytte 
af heste-assisteret terapi. 

Heste-assisteret terapi foregår udenfor og i 
tæt kontakt med naturen, hvor der arbejdes 
helhedsorienteret med både krop og psyke 
og sammenhængen mellem disse i en kom-
bination af fysiske øvelser med hesten fra 
jorden og samtaleterapi.
 
Det teoretiske udgangspunkt er neuro-
affektiv terapi, hvor der fokuseres på at 
berolige nervesystemet, således at veteranen 
via et samarbejde mellem krop og psyke kan 
dæmpe det indre alarmberedskab, således at 
mere ro og glæde kan opnås i hverdagen, og 
det på sigt kan blive muligt at arbejde med 

tidligere chok og traumer.

HVEM HENVENDER PROJEKTET SIG TIL
Danske veteraner: 
1. Der har fået tildelt en PTSD-diagnose og er 

motiveret for behandling 
2. Som tidligere har indgået i behandlingsfor-

løb uden at opleve den ønskede effekt eller 
ikke er i stand til at indgå i traditionelle 
individuelle eller gruppeforløb.

Man behøver absolut ingen interesse eller 
kendskab til heste for at deltage i projektet. 
Er man akut selvmordstruet og ens funkti-
onsniveau er så dårligt, at man ikke formår 
at indgå i behandlingsforløbet, er deltagelse 
ikke en mulighed. Vi opfordrer dog til, at man 
henvender sig til os for at drøfte, om man er 
egnet, hvis man er i tvivl. 

Aarhus Universitet søger veteraner til 
forskningsprojekt i heste-assisteret terapi
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AF FLEMMING JEPSEN, DANMARKS VETERANER MIDTSJÆLLAND

VeteranCafé Køge og Danmarks Veteraner Midtsjælland har 
startet en ny tradition, der gennemføres den sidste søndag i 
advent ved den nye Mindesten for veteraner og pårørende.

Mindestenen blev indviet i efteråret efter et stort forarbejde 
af VeteranCaféen. Vi vil fremover mødes ved Mindestenen den 
sidste søndag i advent, hvor vi lægger blomster til minde om 
de veteraner, der ikke kom hjem. 

Der bliver iagttaget 1 min. stilhed, og efterfølgende mødes 
vi til hyggeligt samvær. Lokalforening Midtsjællands fane 
var naturligvis til stede, men grundet Covid-19 var vi kun 4 
veteraner, der deltog i år.

Vi håber, at mange vil møde op til arrangementet i 2021.

På billederne ses Den nye Mindesten (tv.) og (th.) Niels 
Bannergaard, formand for Danmarks Veteraner Midtsjælland, 
og Thomas Buus Kristensen, formand for VeteranCafé Køge, 
samt Flemming Jepsen som fanebærer.

En ny traditionHVORDAN FOREGÅR PROJEKTET 
Projektet forventes at blive gennemført over cirka 5 måneder 
fra 1. maj - til primo oktober 2021, hvor deltagerne modtager 20 
gange terapi i denne periode. Terapien foregår enkeltvis 1 gang 
om ugen og varer 1 time. Som del af deltagelsen vil du blive 
bedt om at udfylde forskellige spørgeskemaer over flere gange 
samt deltage i et afsluttende interview. Denne information vil 
naturligvis blive anonymiseret, når den bearbejdes i forhold til at 
vurdere terapiens effekt. 

VISION FOR PROJEKTET 
Vores forventning til projektet er, at deltagerne i projektet vil 
opleve en forbedring i forhold til at kunne berolige og afbalan-
cere deres nervesystem, hvilket vil gøre dem i stand til at de kan 
overkomme de eventuelle vanskeligheder, som de tidligere har 
haft i forhold at indgå i behandling, og at de derved på sigt vil 
opleve et relevant udbytte af behandlingstilbud ift. deres PTSD-
tilstand og derved få et bedre liv.

HVOR FOREGÅR PROJEKTET 
I landlige, fredelige og smukke omgivelser i Nordsjælland på 
Stavnsholt Gydevej 68 i Birkerød hos psykoterapeut Sussi Hjort 
Hollensted humanhorse.dk. Som deltager skal du selv stå for 
transport til og fra Stavnsholt Gydevej 68.

HVEM
Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet ved lektor 
Helle Spindler, Psykologisk Institut, og Human Horse ved psy-
koterapeut Sussi Hjort Hollensted samt Danmarks Veteraner og 
Veteranstøtten.

HENVENDELSE 
Er du interesseret i at deltage eller høre mere om projektet, så 
kontakt Sussi Hjort Hollensted på 22511074 dagligt mellem kl. 
09.00 – 18.00 eller via sussihollensted@hotmail.com

Sidste frist for tilmelding er den 18. april 2021 kl. 12.00.

Se mere om hesteassisteret terapi på https://youtube.com/
watch?v=xtHXifny6_U&t=0s

eller læs på: http://humanhorse.dk

��Baretten��|��#�1��|��2021��|��Side�29

En�ny�tradition



Side�30��|��Baretten��|��#�1��|��2021

AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

85 ÅR
BENT NEERGAARD, Gaza 7 og 8 samt 
Cypern 38 og 39, Midtjylland, den 26. 
december

AAGE STENDAL LARSEN, Cypern 7 og 9 
(DAN CIV POL), Trekantområdet,  
den 28. december

80 ÅR
NIELS ERIK HANSEN, Gaza 12 og Congo 
1962, Viborg og Omegn, den 18. december

ERLING JOKUMSEN, Gaza 12 og 13,  
Viborg og Omegn, den 20. december

JOHN JACOBSEN, Gaza 14 og 21,  
Fyn, den 25. december

ARNE SKIPPER, Bosnien 5,  
Fyn, den 26. december

JØRGEN CLAUSEN, Gaza 10,  
Midtjylland, den 31. december

75 ÅR
NIELS MORTEN MADSEN, Cypern 10, 
Sydvestjylland, den 21. december

NIELS JØRGEN NIELSEN, 
Gaza 21 og Cypern 7,  
Lolland-Falster og Møn, den 22. december 

BRIX HENNING RASK, Cypern 10, 11 og 12, 
Limfjorden, den 29. december

FREDE KELD ANDERSEN, Cypern 6,  
Fyn, den 30. december

HANS JØRGEN HAUNSVIG, Cypern 44,  
IFOR 2, SFOR 1 og 2 samt IRAK 1988-89,  
Næstved og Omegn, den 30. december

70 ÅR
JØRGEN AAEN, Cypern 27, 28, 29, 30, 40, 
41, 42 og 43, København,  
den 21. december

NIELS HAUSGAARD ANDERSEN, Cypern 19, 
27, 28, 29 og 30,  
Trekantområdet, den 24. december

60 ÅR
NIELS THYRSGAARD, Cypern 34,  
Nordvestsjælland, den 20. december

POUL ERIK KAAGAARD NIELSEN,  
Cypern 41 og 42,  
Thy-Mors-Salling, den 21. december

NIELS PETER K. NIELSEN, Kroatien 7,  
Thy-Mors-Salling, den 21. december

50 ÅR
SØREN SCHOU, Kroatien 2,  
Nordvestsjælland, den 18. december

DENNIS NIELSEN, Cypern 55 og 56,  
Nordsjælland, den 18. december

MARTIN HJORTH, UNIFIL 1990-91  
(Olfert Fischer),  
Nordsjælland, den 18. december

ROBERT AAGAARD OLSEN, Kroatien 3 og 6, 
Nordsjælland, den 24. december

PETER INGEMANN NIELSEN, Kroatien 2 og 
4, København, den 31. december

JENS CHRISTIAN NIELSEN, Cypern 55 
og 56, Kuwait 3 og 4 samt Kroatien 4, 
Nordvest, den 31. december

40 ÅR
JANNIE BARFOED-HØJ, KFOR 3 og IRAK 1, 
Kvindelige Veteraner, den 19. december

90 ÅR
NIELS JACOB THOMSEN, Gaza 12,  
Nordvest, den 28. marts

BENT VAGN HANSEN, Gaza 1,  
København, den 17. april

85 ÅR
VERNER RASMUSSEN, Gaza 4,  
Lolland-Falster og Møn, den 21. marts

PER BJØRNDAL, Gaza 1,  
Fyn, den 21. marts

BENT CHRISTENSEN, Gaza 1,  
Fyn, den 3. april

BENNY SØNDERGAARD, Gaza 5,  
Viborg og Omegn, den 6. april

FINN RINGHOLM ANDERSEN, Gaza 12 og 13,  
København, den 7. april

ERNST LEO LARSEN, Gaza 11 og 12,  
København, den 7. april

NIELS AAGE NIELSEN, Gaza 2,  
Limfjorden, den 13. april

MOGENS FREDERIKSEN, Gaza 2 og 7  
samt Cypern 2 og 36, Limfjorden,  
den 21. april

SVEND ERIK JØRGENSEN, Gaza 3 og 7,  
Limfjorden, den 22. april

JØRGEN H. PETERSEN, Gaza 4 og 6,  
Sønderjylland, den 24. april 

80 ÅR
ERIK VALDEMAR PEDERSEN, Gaza 11, 
Østjyderne, den 12. marts

ARNE PETERSEN, Gaza 12,  
Østjyderne, den 17. marts

EVAN DALGAARD LAURSEN, Cypern 5, 
Kronjylland, den 19. marts

HELGE BUCH, Gaza 11 og 12,  
Bornholm, den 20. marts

SVEND ERIK MADSEN, Gaza 11,  
Østjyderne, den 22. marts

LENNARTH RIIS ANDERBERG, GAZA 12 OG 
13, Bornholm, den 22. marts

FLEMMING EDGAR LORENTZEN, Cypern 3, 
Lolland-Falster og Møn, den 28. marts

MARTIN VERNER ANDERSEN, Gaza 11, 12  
og 13 samt Cypern 1,  
Viborg og Omegn, den 15. april

MOGENS BENNY ANDERSEN, Gaza 11 og 12, 
Nordvestsjælland, den 16. april

RUD HANSEN, Cypern 2 og 4,  
Nordvestsjælland, den 21. april

KARL LADEGÅRD ANDERSEN, Gaza 11, 
Østjyderne, den 26. april

PETER CHRISTENSEN PARBST,  
Gaza 15, 16 og 17,  
Næstved og Omegn, den 29. april

FINN MOGENS THOMSEN, Gaza 13 og 14, 
København, den 29. april

HUGO DRACHMANN STRUNGE,  
Gaza 19 og 20,  
København, den 30. april

FLEMMING JEPSEN, Congo 1962,  
Midtsjælland, den 30. april 

75 ÅR
JOHN-ERIK BJØRKLUND,  
Cypern 10, 11, 12 og 13,  
København, den 17. marts

OLE AARIS, Gaza 20 og 21 samt Cypern 7, 
Sønderjylland, den 17. marts

KELD OLE JENSEN, Cypern 7, 8, 9 og 10, 
Midtsjælland, den 27. marts

POUL GORMSEN, Cypern 10,  
Trekantområdet, den 9. april

EBBE DAG CHRISTENSEN, Desert Storm 
1991, HQ UNPROFOR 1993 og ISAF 2004, 
København, den 10. april

BENT KVOLS KRISTENSEN, Cypern 8,  
Thy-Mors-Salling, den 14. april

JAN BECH ANDERSEN, Cypern 10, 11 og 14, 
Midtjylland, den 16. april

HENRIK LUNDSTEDT, Cypern 5 og 6,  
Næstved og Omegn, den 22. april

TOMMY N. ANDERSEN, Cypern 10 og  
Bosnien 7,  
Midtsjælland, den 24. april

BENNY LARSEN, Cypern 7,  
Viborg og Omegn, den 26. april

VINDFELD BOSTRUP, Cypern 7,  
Midtjylland, den 26. april

OLE THORKILD OLSEN, Cypern 5, 6, 7 og 8, 
Trekantområdet, den 28. april 

70 ÅR
MICHAEL WALUS, Cypern 19, 20 og 27, 
Næstved og Omegn, den 3. april

BIRGER LØVENKRONE, Cypern 41 og 42, 
København, den 6. april

Oversigten her  
omfatter perioden 

fra den 16. marts til 
den 30. april 2021.

Et forsinket tillykke
I den seneste udgave af Danmarks Veteraner havde vi beklagelig vis glemt ”De runde 
dage” for perioden 16. – 31. december 2020.

Det er vi rigtig kede af og undskylder over for de berørte. Som et lille plaster på såret 
kommer de glemte fødselsdage her, og vi sender et stort, forsinket tillykke til fødselar-
erne.
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Æret være deres minde

VI MINDES
Robert K. Jakobsen, Cypern 21 og 39, København 

Johannes Petersen, Gaza 10, Nordvestsjælland

Børge Johannes Madsen, Cypern 30 og 46, Sønderjylland

Werner Scherer, Gaza 3, Kronjylland

Bent Pugerup Christensen, Gaza 5, Næstved & Omegn

Ib Johan Snoer, UNMOGIP 1961-62 og 1979-80  
samt UNYOM 1964, Næstved & Omegn

Aage H. Rasmussen, Gaza 20, Midtjylland 

Kurt Helge Baltzer, Congo 1961-62 samt Cypern 7, 12, 25, 
34, 35, 36, 41, 42 og 43,  Limfjorden 

Niels Henning Nielsen, Gaza 11, Nordvestsjælland

Carl Ole Steenild, Gaza 21, Sønderjylland

Ejvind Pedersen, Gaza 4 og 5, København

Kim M. Faber Petersen, Kroatien 2, Lolland-Falster & Møn

Viggo Jensen, Gaza 9, Nordsjælland

Egon Nicolaisen, Gaza 13 og 14, Sønderjylland

Alex Jensen, Gaza 6 og 7, Lolland-Falster & Møn

Leif Erik Friis, Gaza 3, Nordsjælland

Henning Kjærgaard, Cypern 22, 23, 24, 25, 29, 32, 33 og 34, 
København

Ernst Lindequist Madsen, Gaza 8, Cypern 8 og 9  
samt UNTSO 1961-63, Næstved & Omegn

Bent Stage Knudsen, Gaza 8, Fyn

Kurt Lilholm Pedersen, Gaza 2, Midtjylland

KØBENHAVN
Karsten Langholz, ISAF 8

Ole Hjort, FN-Observatør

Peter Andreas Moelgaard,  
Støttemedlem

FYN
Jan Andersen, ISAF 2009 og Mali 2021 

SØNDERJYLLAND
Erik Marius Jensen, Støttemedlem

Allan Frost Petersen, Kroatien 2

MIDTJYLLAND
Kurt Kastbjerg Jensen,  
Cypern 52 og 53

LIMFJORDEN
Anders Gaidin-Rasmussen, Agenor 1 
(Iver Huitfeldt)

KRONJYLLAND
Mark Jensen Ludvigsen, Irak 9

Stanley Schmücker, Kroatien 1

Brian Graff, Cypern 54 og Kuwait 1

Thorbjørn Forsberg, SFOR 11 og ISAF 7 

NORDSJÆLLAND
Ronni Andre Kofod Madsen, SFOR 3  
og 7 samt KFOR 7

Christian Matthiesen, OOS 14,  
Frontex, CPB 1

NORDVESTSJÆLLAND
Bodil Jønson, Støttemedlem

FÆRØERNE
Heini Jacobsen, ISAF 8

KVINDELIGE VETERANER
Lonni Vandborg, KFOR 11 og 17

Nina de Fine Børthy, SFOR 9 og Irak 1

Pernille Bech, KFOR 20 og 23

Trine Hellerup Ellehave, KFOR 11

Nathalie Neuffer, OIR 8 og 10

Cecilie Ravn Jensen, ISAF 12 (RS)

Anna Katrine Krag Madsen, KFOR 5

VETERANCAFE GRØNLAND
Tom Joachim Olsen, Grønland

Henrik Aaholm, UNIFIL 4, Kuwait 4 
og EFP 1

Dan Termansen, TF150 (Ocean Shield)

Michael Rothmann, UNAMI (Irak)

Allan Nedesgaard Ejsing, ISAF 7  
og KFOR 40A

Henrik Fogh Pedersen, RECSYR  
(Syrien 2014)

Jakob Rosendal Andersen, Kroatien 
6 og 8, SFOR 8, KFOR 15 og 16, ISAF 9 
samt Eritrea 1

Kristian Bergstrøm, ISAF 2014 (ACW)

Niels Vejby, Cypern 47 og 48

Lars Aalund Kruuse, Kroatien 5 og 6 
samt KFOR 2

Kasper Voerbeck Pedersen, RECSYR 1 
og 3 samt TF151 (Afrika)

Claus Wheler Jespersen, SFOR 12  
og 13, PTB 13 og ISAF 3

Jesper Jimmi Hald Andreasson, ISAF 1 
og 3 samt RS 3 og 5

Michael Bo Nielsen, Cypern 55  
samt Kroatien 1 og 7

NYE MEDLEMMER
VELKOMMEN TIL 37

NYE�MEDLEMMMER

JENS MARIUS JENSEN, Cypern 19 og 20, 
Viborg og Omegn, den 8. april

IB SKOVGAARD SØRENSEN, Cypern 20, 
Nordsjælland, den 8. april

GRETHE HOUGAARD, SFOR 14, KFOR 5 og 6, 
ISAF 1, IRAK 1 samt Sudan 2005,  
Limfjorden, den 20. april

60 ÅR
STIG NØRSKOV-JENSEN, Cypern 41, 41, 43 
og 44, København, den 17. marts

KIM ANDERSEN, Cypern 39, 40 og 41, 
Næstved og Omegn, den 22. marts

LENE PALLUDAN, SHARP GUARD,  
Kvindelige Veteraner, den 28. marts

STEEN VORMSLEV OLSEN, Kroatien 1, 
Sydvestjylland, den 26. april 

50 ÅR
PETER GREVE STORGAARD,  
Kroatien 6 og 7 samt Bosnien 1,  
MC-Klubben, den 20. marts

IVAN SØRENSEN, Kroatien 1 og 4  
samt SFOR 14 og IRAK 7,  
Sydvestjylland, den 25. marts

JENS KAUSBJERG TVEDSBORG, Cypern 56 
og 57 samt Kroatien 2, 3 og 4,  
Nordvestsjælland, den 27. marts

ALLAN DICHMANN, Kroatien 2,  
Nordvest, den 31. marts

HENRY BJØRN, Kroatien 5,  
Sønderjylland, den 1. april

KLAUS G. LARSEN, ISAF 11,  
Nordvestsjælland, den 5. april

LEON VESTERGAARD, Cypern 56 og 57, 
Viborg og Omegn, den 16. april

JACK LEO KNUDSEN, Kroatien 3, 4, 7 og 8, 
Fyn, den 18. april

LARS GØTSKE, Kroatien 2,  
Nordvestsjælland, den 20. april

THOMAS PRENTING, Kroatien 6,  
København, den 23. april  

40 ÅR
JAN MUNKHOLM, UNIFIL 3,  
Midtjylland, den 10. april

KENNETH ROALD NIELSEN, UNIFIL 2,  
KFOR 11, 19 og 20 samt ISAF 1,  
Nordvest, den 21. april



Fra Hærvejsmarchen 2019.

Ny godkendelse
AF ERIK PETERSEN

Indsamlingsnævnet under Civilstyrel-
sen har godkendt Danmarks Vetera-
ners indsamling i 2021. 

Det betyder, at du allerede nu kan 
bidrage med en donation på min. 205 
kr., indbetalt på konto 9570 12527934 
eller Mobile Pay 10093 med angivelse 
af dit CPR-nummer eller CVR-nummer 
og dit navn samt bemærkningen ”Do-
nation” – og du kan fradrage beløbet i 
din eller din virksomheds skatteopgø-
relse for 2021.

Ved dit bidrag øger du Danmarks 
Veteraners muligheder for at støtte 
udsatte veteraner og deres pårø-
rende.

Tak for hjælpen. 
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Marcher�2021

Nijmegen-marchen i Holland er allerede på nuværende tidspunkt aflyst i 2021.

Men fortvivl ikke. Veteranstøtten giver mulighed for at melde dig til Hærvejsmar-
chen. Her oplever du en fantastisk natur, samtidig med at du kan knytte kamme-
ratskab med andre veteraner.  

TILMELDING
Læs alt om ansøgning, ansøgningsskema, datoer, tider og afvikling med meget
mere på www.veteranstotten.dk

ANDRE MULIGHEDER
Samtidig undersøger Marchudvalget andre muligheder for deltagelse i marcher i 
ind- og udland.

SPØRGSMÅL
Evt. spørgsmål rettes til koordinator Carl Åkerlund på caa@danmarksveteraner.dk

Marcher 2021
AF CARL ÅKERLUND



AKTIVITETS-
OVERSIGT�20-21

4. april    Kranselægning, NATO-dag,  

 Kastellet (begrænset deltagelse)

24. april    Repræsentantskabsmøde

28. maj    Planlægningsmøde forud for  

 Peacekeepers Day, Kastellet

29. maj    Peacekeepers Day, Kastellet

11. september Veterantræf, Slagelse
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GENSYNSTURE
Veteranstøtten har på indstilling fra turlederne godkendt, at 
missions-gensynsturene til Kosovo og Kroatien bliver aflyst i 
2021. Turene planlægges gennemført i 2022. 

MARCHER
Nijmegen-marchen er desværre også aflyst, men Idrætsudval-
get – og især Marchudvalget – arbejder på højtryk for at finde 
erstatning for denne fantastiske fysiske udfordring i ind- og 
udland. Alt i respekt for altid gældende Corona-regler.

REKREATIONSOPHOLD
Veteranstøtten har til gengæld etableret en ny ordning med 
mulighed rekreationsophold i et par sommerhuse for veter-
anfamilier af en uges varighed, hvor de i fred og ro kan samle 
kræfter til en bedre hverdag. 

Veteranstøttens gode folk er klar til en samtale, hvis det måtte 
være ønskeligt og nødvendigt, og sender gerne henvendelsen 
videre til Veterancenteret. 

Sommerhusene ligger på Rømø og ved Jægerspris. Tilmel-
dingsfrist er den 28. februar. Se mere på hjemmesiderne.

FARVEL 
Veteranstøtten har sagt farvel til næstformand Per L. Hinrich-
sen, sekretær Per Ourø og turleder Svend Aage Olsen. 

Tak for jeres mangeårige indsats for veteranerne. Se evt. mere i 
Veteranstøttens Årsberetning, som kan findes på hjemmesiden. 

OG GODDAG
Ny næstformand er Danmarks Veteraners næstformand Jens 
Winther Andersen, og ny sekretær er Danmarks Veteraners 
sekretær Jens Morten Jørgensen. 

Velkommen i Veteranstøtten.

VETERANSTØTTEN

Veteranstøtten



Det danske sikrings- og eskortebidrag har i 
denne uge haft fokus på vedligeholdelse af 
materiel, køretøjer og våbensystemer. Der-
udover er der blevet gennemført repetitions-
uddannelse.

De danske soldater i det logistiske støtte-
element har i denne uge også ud over deres 
arbejde gennemført repetitionsuddannelse i 
blandt andet taktisk førstehjælp.

Kommunikationsspecialisterne fra Førings-
støtteregimentet er kommet på plads i Hamid 
Karzai International Airport North og er gået 
i gang med opgaven med at oprette og ved-
ligeholde de kommunikationsplatforme, som 
missionen bruger i Afghanistan.

I den forgangne uge har der været flere store 
øvelser for at teste beredskabet og procedu-
rer. Ved Hamid Karzai International Airport 
North er covid-19 smitten faldet en smule 
igennem ugen. Der er stadig dagligt smittede, 
men niveauet er lavere end foregående uger. 
Bevægelse mellem lejrene er dog fortsat me-
get begrænset.

Resolute Support, Afghanistan

Taktisk førstehjælpsundervisning.

Mine-beskyttede køretøjer.

Sikrings- og eskortebidraget har i løbet 
af ugen løst i alt 48 sikrings- og eskorte-
opgaver til støtte for missionens opgave 
med rådgivning af det irakiske forsvarsmi-
nisterium og forsvarsstab.

Opgaverne er fordelt på 18 eskorter i 
green-zone, 22 i red-zone, seks rekogno-
sceringsture, samt to ture til skydebanen 
for at vedligeholde færdigheder.

Derudover har de spanske og polske delin-
ger ved sikringsbidraget kørt i alt 21 sik-
ringseskorteopgaver i red- og green-zone.

NATO Mission 
Iraq - Irak
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TEKST OG FOTOS: FORSVARSKOMMANDOEN

Sikrings- og eskortebidraget.



Den danske stab i AGENOR i Abu Dhabi har i den forløbne uge monito-
reret og ført enhederne under deres operationer i og omkring Hormus-
strædet.

Midt på ugen gennemførte staben et såkaldt Wargame, hvor procedurer 
og kommandoveje blev testet under en timelang øvelse i operationsho-
vedkvarteret.

Den danskledede, europæiske stab skal konstant holde sig skarpe på de 
forskellige reaktionsmønstre – de såkaldte Standard Operation Proce-
dures – som anvendes ved forskellige hændelser på havet. 

Under denne uges øvelse var det brand om bord på et fragtskib, der 
dannede rammen om øvelsesscenariet.

Operation AGENOR i Hormuz-strædet

”Wargame”.
Foto: Morten Fredslund.

De danske luftkommando- og kontrolopera-
tører indgår fortsat i bemandingen ved den 
amerikanske luftkommando- og kontrolcen-
tral på Al Dhafra luftbase i de Forenede Ara-
biske Emirater. 

Her støtter de koalitionens missioner med 
overvågning samt koordinering af luftrum og 
lufttrafik.

Covid-19-restriktionerne på basen og i landet 
er fortsat gældende. Restriktionerne bliver 
dog gradvist løftet eller justeret.

Operatørbidraget, De Forenede Arabiske Emirater
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Klæd dig lunt til foråret

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

FN-Museet�
Souvenir & varesalg

Paradejakke

Ny FN 75-års Mindemedalje 
Bestil allerede nu din FN 

mindemedalje

StrikhueHalse-disse/skorstensrør, 
vinrød, 25 x 50 cm, 
lev. efter 25. marts)

Mundbind

NYHED

NYHED

Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009 
(1948-medaljen) tildeles af Forsvarschefen for deltagelse i 
en international operation i perioden 1948-2009

Medalje blev indstiftet i 2015 som en anerkendelse af civilt 
og militært personel i Forsvaret, der har forrettet tjeneste 
i en international mission i perioden 1948-2009. I alt er 
cirka 30.000 personer berettiget til medaljen, der blev 
uddelt i perioden 2015-2016.

Baggrunden for medaljen var en manglende dansk aner-
kendelse til det udsendte personel for at have deltaget i 
en international mission fra 1948 frem til 2009, hvor man 
indstiftede Forsvarets medalje for International Tjeneste.

Medaljen er rund, lavet af sølv og er udformet med rigs-
våbnets tre løver og 9 søblade. På bagsiden af medaljen 
er indgraveret teksten "Udsendt for Danmark 1948-2009". 
Medaljens krydsbånd er rødt med tre brede hvide striber.

EN AKTIV INDSATS
Kaptajn Lars Hawaleschka Madsen var én af forkæm-
perne for indstiftelsen af medaljen. I perioden 2009-2012 
forsøgte han at sikre, at alle udsendte blev anerkendt med 
en Dansk medalje, uanset hvornår de har været udsendt 
for Danmark. 

Først i 2013 da han samarbejdede med tidligere uden-
rigsminister Lene Espersen og Danmarks Internationale 
Veteranorganisation, dengang De Blå Baretter, nu Dan-
marks Veteraner, fik de hele blå blok med til en ændring af 
forsvarsforliget], hvorved yderligere godt 30 mill. kroner 
blev tildelt veteranpolitikken. I dette beløb indgik den nye 
anerkendelse af samtlige danske veteraner.

Medaljen blev uddelt ved parader ved Forsvarets mange 
tjenestesteder, eller den kunne blive sendt pr. post til de 
veteraner, der ønskede det gjort på den måde.

Danmarks Veteraner bistod aktivt i udsendelsen af de 
mange medaljer.

1948-medaljen
AF ERIK PETERSEN

Side�36��|��Baretten��|��#�1��|��2021

1948-medaljen



Klæd dig lunt til foråret

Åben økonomisk  
rådgivning 2021

Rådgiver Lena Vestergaard
Book tid: Tlf. 98 17 10 27

Rådgiver Lena Vestergaard
Book tid: Tlf. 51 72 73 32

Rådgiver Søren Meldgaard
Book tid: Tlf. 58 52 90 24

Rådgiver Søren Meldgaard
Book tid: Tlf. 24 45 83 44

Rådgiver Søren Meldgaard
Book tid: Tlf. 60 79 81 89

Rådgiver Lena Vestergaard
Book tid: Tlf. 29 16 13 77

Rådgiver Søren Meldgaard
Book tid: Tlf. 30 58 81 61

Rådgiver Søren Meldgaard
Book tid: Tlf. 31 38 59 11

Rådgiver Lena Vestergaard - Book tid:  
https://www.booking-veteranhjem-midtjylland.dk/

6. januar

3. februar

3. marts

7. april

5. maj

2. juni

12. januar

9. februar

9. marts

13. april

11. maj

8. juni

20. januar

10. februar

10. marts

14. april

12. maj

9. juni

26. januar

23. februar

23. marts

27. april

25. maj

29. juni

19. januar

9. februar

2. marts

6. april

4. maj

1. juni

26. januar

16. februar

16. marts

20. april

18. maj

15. juni

5. januar

2. februar

2. marts

6. april

4. maj

1. juni

18. januar

11. februar

4. marts

1. april

6. maj

3. juni

28. januar

25. februar

25. marts

29. april

27. maj

24. juni

7. juli

1. september

6. oktober

3. november

1. december

13. juli

14. september

12. oktober

9. november

14. december

11. august

8. september

13. oktober

17. november

8. december

31. august

28. september

26. oktober

30. november

16. december

3. august

7. september

5. oktober

10.  november

7. december

17. august

21. september

12. oktober

23.  november

21. december

6. juli

7. september

5. oktober

2. november

7. december

5. august

2. september

7. oktober

4.  november

2. december

26. august

30. september

18.  november

16. december

Soldaterhjem Aalborg

V
es

t
V

es
t

Ø
st

Veteranhjem Odense

Soldaterhjem Slagelse

Læs mere på soldaterlegatet.dk

Soldaterhjem Fredericia

Soldaterhjem Varde

Veteranhjem København

Veteranhjem Aarhus

Soldaterhjem Holstebro

Soldaterhjem Høvelte

Soldaterlegatet tilbyder gratis økono-
misk rådgivning i 2021. 

Tilbuddet gælder alle veteraner, og på 
den følgende oversigt kan du se, hvor 
og hvornår, der er muligheder i nærhe-

den af, hvor du bor, hvis du mener, at 
dette tilbud kan have din interesse.

Husk også, at Veterancentret altid står 
til rådighed, hvis du har behov for hjælp 
eller støtte under en eller anden form.

Økonomisk rådgivning

AF MADS TONSGAARD, KARTOTEKSFØRER

Det går ganske pænt med at få indbeta-
lingerne af årets kontingent til Dan-
marks Veteraner ”i hus”.

Men for at det skal være helt i top, skal  
vi lige have de sidste med. Der er en- 
kelte, der ”hænger i bremsen”, og det 
skulle der gerne rettes op på.

Brug tiden nu, hvor der ikke er så meget 
andet at foretage sig, til at få bragt 
dette lille mellemværende ud af verden.

I får god samvittighed – og kartoteksfø-
reren og kassereren bliver i godt humør.

På forhånd tak.

Kontingent 
for 2021

Åben økonomisk  
rådgivning 2021

Rådgiver Lena Vestergaard
Book tid: Tlf. 98 17 10 27

Rådgiver Lena Vestergaard
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Rådgiver Søren Meldgaard
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Rådgiver Søren Meldgaard
Book tid: Tlf. 24 45 83 44

Rådgiver Søren Meldgaard
Book tid: Tlf. 60 79 81 89

Rådgiver Lena Vestergaard
Book tid: Tlf. 29 16 13 77

Rådgiver Søren Meldgaard
Book tid: Tlf. 30 58 81 61

Rådgiver Søren Meldgaard
Book tid: Tlf. 31 38 59 11

Rådgiver Lena Vestergaard - Book tid:  
https://www.booking-veteranhjem-midtjylland.dk/
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Lokalforeningerne
Stiftet 3/10 1969

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

Bornholm

SIDEN SIDST
Under denne overskrift havde det nu været 
dejligt at kunne berette om de mange akti-
viteter, der var blevet afviklet i foreningen. 
Beklageligvis er det ikke tilfældet. Forsam-
lingspåbuddet satte sin naturlige stopper for 
de planlagte aktiviteter. 

Vi sætter vores lid til, at politikerne beslutter, 
at Bornholm godt kan åbne lidt før end plan-
lagt. Her i skrivende stund har der kun været 
ét smittetilfælde inden for den sidste uge. Så 
Bornholm er klar til at vende tilbage til en nor-
mal hverdag, så vi kan få gang i foreningslivet.  

At finde en dato til afholdelse af vores gene-
ralforsamling er en opgave, der trænger sig 
på inden for en snæver tidsramme. 

Skal der peges på noget positivt her i den tri-
ste Corona-tid, så er det, at vi for en kort pe-
riode oplevede vinteren for fuld udblæsning 
med masser af sne og klar frost. Men det var 
da også besværligt ind imellem, især for ét af 
vores medlemmer, der måtte havde hjælp til 
at grave sin bil fri af en 3 meter høj snedrive. 

Med håbet om, at vi har lidt mere at berette 
om i næste nummer af Danmarks Veteraner, 
ønsker vi alle læsere en fortsat god vinter. 

De bedste hilsner.
Helge Hansen, 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
Den 17. december lykkedes det at få overrakt 
Fredsprismedaljen til OKS Kian Poulsen, der 
ikke kunne deltage ved arrangementet ved 
vores mindesten den 24. oktober. Kian Poul-
sen havde været udsendt til Minusma 12 i Mali. 
Det blev en atypisk overrækkelse af medaljen 
og diplomet, idet det foregik på svalegangen 
ved hans bopæl.

Trods restriktionerne gennemførte vi Vetera-
nernes Mindedag den 22. december med et 
lille antal deltagere. Med max. 10 personer 
blev kun et udvalg af de personer, der troligt 
møder op med faner til vores arrangementer, 
inviteret. Endnu engang havde Marineforenin-
gens formand, Lars Gjættermann, stillet Ma-
rinestuen til rådighed, således vi kunne have 
socialt samvær. 

Indtil videre har det ikke været muligt at af-
holde foredrag og ej heller Nytårsgudstjene-
sten i Sct. Mortens Kirke.

 

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
Der er faktisk ikke sket noget, da vi har jo alle 
været hjemme.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi prøver at starte, hvis vi får lov til det med 
aktiviteter i klublokalet i Ullerslev og på Dan-
nevirke således: 

Onsdag den 17. marts, onsdag den 21. april og 
onsdag den 19. maj: Klubaften.

Efter sommerferien ser det planlagte program 
således ud:
Søndag den 5. september: Flagdag.

Onsdag den 18. august, onsdag den 15. sep-
tember, onsdag den 20. oktober og onsdag 
den 17. november: Klubaften.

Søndag den 24. oktober: FN-dag.

Søndag den 28. november: Banko.

Lørdag den 4. december: Julefrokost.

Alt dette er naturligvis under forudsætning af, 
hvor mange der må forsamles.

Hold øje med hjemmesiden for evt. nyheder.

De bedste nytårshilsner.
Jørgen Emdal Larsen
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Set og sket  
samt kommende  
arrangementer  
i landets lokal-

foreninger

Formand ved mindesten 22. december. Kronjylland.



Generalforsamlingen den 10. februar blev 
også aflyst. Hvornår det er muligt at afholde 
generalforsamlingen vides ikke. Vi håber på 
en gang i maj måned, så vi undgår at komme 
ind i sommerferiemånederne.

LØBEAKTIVITETER
I sommermånederne 2020 fik vi arrangeret 
løbedage to gange om ugen fra Langvang 
Idrætscenter i Randers, i starten kun med 
to-tre deltagere, men hen over efteråret er 
det lykkedes at få flere veteraner med på 
løbeturene. Jo koldere det blev, desto flere 
deltagere mødte der op. I skrivende stund 
løber vi mandag formiddag, onsdag eftermid-
dag og søndag middag, hver gang med mange 
deltagere. Vi løber max. 5 km. Alle kan være 
med, og der er ingen, der lades i stikken, hvis 
man ikke løber så hurtigt. Efter løbeturen får 

vi luften igen ved at fortælle ”røverhistorier” 
fra vores dagligdag, inden vi skilles.

Den 26. november arrangerede vi Winter Run 
på 5 km. Løbet var både for veteraner og på-
rørende, og der mødte 12 deltagere op. Alle 
gennemførte og vandt. Præmien var en flot 
medalje samt æbleskiver, sodavand og kaffe 
efter løbet.

Den 30. december havde vi planlagt at løbe på 
Nordre Fælled. Samme dag havde Veterancafé 
Randers sat stævne ved shelterne på Nordre 
Fælled. Det var derfor naturligt, at løberuten 
blev omdirigeret, så vi kunne hilse på vores 
veteranvenner, der havde valgt at samles til 
en kop kaffe ved shelterne. Der var tændt bål, 
og der blev serveret varm kaffe. Det var hyg-
geligt at ”dumpe” ind og få en kop kaffe, selv 
om det var midt i løbeturen, og vores rute 
var blevet forkortet. Snakken gik lystigt i små 
grupper, og der blev lavet små aftaler til gavn 
for vores veteraner.

En gang om ugen afholdes der ”Walk and talk”. 
Tidspunkt og dag ændres fra uge til uge, såle-
des at alle har mulighed for at være med. Ru-
ten veksler også fra gang til gang. Vi har gået 
i Fladbro Skov, Fussingø Skov, langs Gudenåen 

og på Vorup Enge. På vores vandreture er det 
også nødvendigt, at vi deles op i små grupper, 
men det kommer helt af sig selv. Det er rigtig 
hyggeligt, og samtaleemnerne er mange.

Vores næste projekt mht. idræt bliver orien-
teringsløb. Der bliver nærmere introduktion, 
således at de, der ikke før har prøvet at løbe 
efter kort og kompas, også har chance for at 
være med.

BIBLIOTEK OG TEATER
I efteråret blev der også iværksat samarbej-
de med Randers Bibliotek i projektet ”kaffe, 
hygge og gode historier – fra biblioteket til 
veteraner”. Det blev til mange gode og spæn-
dende formiddage, som blev bakket op af en 
håndfuld veteraner. Projektet forsøges genop-
taget, når der slækkes på forsamlingspåbud-
det. Jeg kan absolut anbefale at bruge et par 
timer på biblioteket, hvor vi sidder i et rum 
for os selv.

Den 21. november inviterede Veteranindsatsen 
i Randers og Veterancentret til et helt unikt 
teaterstykke ”I Afghanistan skyder man med 
vandpistoler”.  Katrine Hartmann, Line Øster-
gaard og Vibeke Nielsen fremførte skuespillet 
med en sådan gennemslagskraft, at man kom 
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Formand for Marineforeningen, Lars Gjættermann har 
fået overrakt skjold. Kronjylland.

Formanden sammen med familien Forsberg. 
Kronjylland.

Hygge i skoven mellem veteranløbere og veterancafé 
Randers. Kronjylland.

Kian Poulsen med Fredsprismedaljen. Kronjylland.

Løbetur med veteraner. Kronjylland. S7Y BIA tur med veteraner. Kronjylland.



til både at grine og græde. Historien kom ofte 
meget tæt på, men fortalte også om forhold, 
som vi, der har været udsendt, ikke tænker 
over påvirker vores nærmeste, der har siddet 
hjemme i Danmark og ventet på os. Desværre 
var forestillingen den sidste, idet økonomien 
ikke kan løbe rundt for Teaterkorpset. 

Jeg kan kun anbefale at møde op, og har I lyst 
og vil vide mere, er i mere end velkomne til at 
kontakte mig.

VETERANPROJEKTET S/Y BIA
har også fået vind i sejlene efter en svær start 
pga. restriktionerne. Tålmodighed svarer sig 
dog, og medlemmerne begynder langsomt at 
komme til. Politikerne har også fået øjnene op 
for projektet, og borgmester Torben Hansen 
har vist stor interesse for Danmarkstogt-pro-
jektet. Igen i år er der planlagt et Danmarks 
togt, denne gang er det længere både i sømil 
og i antal dage. Det er en rigtig spændende 
rute, og som sidste år forpligter man sig ikke 
til at deltage i hele togtet. Det er muligt at 
stå på i én anløbshavn og stå af i den næste. 
Togtet starter og slutter i Randers. Vi kommer 
både nord, syd og øst på, så der er rig mulig-
hed for at prøve roen på den blå hylde.

MØDE MED BORGMESTEREN
Den 10. december var jeg inviteret til frokost-
møde hos borgmesteren. Han har stor inte-
resse i veteranarbejdet i Randers og ønskede 
at få orientering om Danmarks Veteraner og 
vores arbejde for veteraner. Det blev et rig-
tig godt møde, hvor jeg fremlagde idéer og 
et specielt ønske, som jeg desværre ikke kan 
afsløre endnu, men dog fortælle, at borgme-
steren var med på idéen. Jeg er optimist og 
forventer at kunne afsløre, hvad ønsket går ud 
på i et af de kommende numre af Danmarks 
Veteraner. Ved afslutningen af mødet over-
rakte jeg borgmesteren Danmarks Veteraners 
skjold som tak for hans interesse for veteran-
arbejdet i Randers. 

De bedste veteranhilsner.
Hans Christian Mortensen, formand

Stiftet 21/5 1969

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

København

SIDEN SIDST
Der var den 22. december i anledning af lands-
foreningens mindedag planlagt reception i 
Bunkeren. Mindedagen omtales andetsteds i 
bladet.

Enhver, der kender vores unikke mødested 
Bunkeren, vil vide, at der i disse Corona-tider 
ikke er mulighed for de store udfoldelser.

Arbejdet med skybrudssikring på Kastellet 
begrænser også udfoldelserne, så derfor blev 
receptionen gennemført i et andet lokale på 
Kastellet.

Danmarks Veteraner, lokalforening Køben-
havn, lagde armkræfter til arrangementet, 
idet Landsfane Øst var repræsenteret ved 
Poul Sloth Jørgensen og lokalfane København 
ved undertegnede.

I seneste udgave af Danmarks Veteraner 
nævnte jeg nogle reparationsarbejder i selve 
Bunkeren, men de har siden Mindedagen væ-
ret sat på stand-by.

Vi glæder os alle til igen at kunne være i Bun-
keren uden at skulle passe på afstande og 
meget andet, ligesom vi ser frem til Kastellets 
”genfødsel” efter de mange opgravninger.

Venlig veteranhilsen. Finn Kromose

FORMANDEN HAR ORDET
Foreningens årlige, ordinære generalforsam-
ling skal i henhold til vedtægterne afholdes 
inden udgangen af februar måned. Det sidste 
medlemsmøde i februar plejer derfor at 
danne rammen om generalforsamlingen.

På grund af de gældende corona-restrikti-
oner vil dette ikke kunne lade sig gøre, da 
forsamlingsloftet alene bestemmer, at vi 
højst må være samlet 5 personer. Ikke en 
gang bestyrelsen vil der være plads til.

Mange møder på alle niveauer afholdes i dag 
virtuelt. Vores vedtægt giver ikke mulighed 
for denne fremgangsmåde. Havde vi ved 
sidste års generalforsamling kunnet se i ind 
i fremtiden, havde vi nok vedtaget en ny 
vedtægtsbestemmelse, som kunne lovliggøre 
virtuel afholdelse af generalforsamlingen.

Under overholdelse af Corona-restriktionerne 
lykkedes det i eftersommeren 2020 lands-
foreningen at afholde et noget forsinket 
Repræsentantskabsmøde, hvor der bl.a. 
blev vedtaget en mulighed for afholdelse af 
virtuelt repræsentantskabsmøde.

Det vil nok være en god ide, hvis lokalfor-
ening København fik tilsvarende bestem-
melser indføjet i vores vedtægt. Det er en 
mulighed, vi måske aldrig får brug for, men 
så er vi garderet.

Under henvisning til foranstående samt 
gældende restriktioner er der ikke indtil 
videre ikke nogen udsigt til afholdelse af 
generalforsamling. 

Hvis vi skal overholde både anbefalinger og 
krav i Sundhedsstyrelsens restriktioner, kan 
vore medlemsmøder hver anden torsdag 
heller ikke gennemføres. Møderne vil derfor 
fortsat være aflyst.

De nuværende restriktioner er gældende 
februar måned ud, og det er spændende at 
se, hvorledes det hele så ser ud, hvorefter 
bestyrelsen vil se på situationen.

På bestyrelsens vegne og med venlig ve-
teranhilsen og på gensyn. 

Carsten Cederbye, formand.
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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
Jeg vil starte med at bringe en tak til de 36 
veteraner, pårørende og børn, som gjorde det 
muligt at afslutte året i en svær Corona-tid 
med besøget i den juleudsmykkede skulptur-
park.

Tak for samværet ved den efterfølgende jule-
frokost, som vi lige nåede, inden landet luk-
kede ned igen. Det var ikke muligt at få en 
snak på tværs af bordene, men trods det en 
dejlig afslutning.

Der er ikke så meget mere at tilføje, andet end 
at håbe vi snart kan få normale tilstande igen. 
Vi har i bestyrelsen holdt kontakten vedlige 
pr. telefon og mail og vil prøve i næste blad 
at kunne tilbyde nye aktiviteter, men er der 
tvivlsspørgsmål, så ring eller skriv.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi planlægger at afholde vores udskudte ge-
neralforsamling tirsdag den 27. april kl. 19.00 
på Orlogshjemmet, Understedvej 1, 9900 Fre-
derikshavn. For de, der ønsker det, starter vi 
med spisning kl. 17.30. Husk tilmelding inden 
den 19. april.

Dette er en stor ændring i forhold til mange 
års tradition i Aalborg. Jeg kan kun opfordre 
jer, der bor nord for fjorden, til at møde op 

og se den nye veteranstue, som er bygget 
til hjemmet – specielt for veteraner. Opfor-
dringen gælder selvfølgelig også alle syd for 
fjorden.

Vi håber, mange vil møde op, idet bestyrelsen 
har kørt med underbemanding siden sidste 
generalforsamling. Vi mangler både bestyrel-
sesmedlemmer og suppleanter.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til 
gældende vedtægter i Limfjorden.

VETERANCAFÉEN
Caféen åbner den 30. marts på Orlogshjem-
met Frederikshavn fra 17.00 til 20.00. Lim-
fjorden giver lidt at spise denne aften. ef-
terfølgende er der åbent den sidste tirsdag i 
måneden fra 17.00 til 20.00.

Med venlig hilsen.
Mvh.  Ole B. Nørholt, formand

Stiftet 24/10 1983

Kontaktperson: Per Amnitzbøl Rasmussen 
Bøtøvej 154 | 4873 Væggerløse | Tlf. 40 35 13 33
lolland-falster@danmarksveteraner.dk 
www.lfm.danmarksveteraner.dk

Lolland-Falster & Møn

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Her i skrivende stund ved vi ikke, hvornår vi 
må åbne klubaftnerne igen, men hold øje med 
vores hjemmeside, hvor det bliver slået op, så 
snart det igen bliver tilladt.

Generalforsamlingen kan heller ikke gennem-
føres lige nu. Den vil blive indkaldt via vores 

hjemmeside med mindst tre ugers varsel – 
hold også her øje med vores hjemmeside.
Du er også altid velkommen til at ringe for 
mere information.

Per Amnitzbøl Rasmussen

MINDEORD
Den 1. maj 2020 sov Arne Madsen ind 
efter svær sygdom. Foreningsmæssigt 
betød både De Blå Baretter og Garder-
foreningen meget for Arne, der efter 
endt tjeneste i Den Kongelige Livgarde 
tog til Gaza på hold 16.

Arne var fanebærer i lokalforeningen i 
en årrække og har siddet i bestyrelsen 
både i lokalforeningen og i Forenings-
huset, hvor lokalforeningen har til huse. 
I de seneste år var Arne kendt som en 
flittig havemand i og omkring vores til-
holdssted på Tingsted gamle Skole. 

Arne vil blive husket som en markant 
og respekteret person.

Æret være hans minde

Fra juleturen. Limfjorden. Fra juleturen. Limfjorden. Fra juleturen. Limfjorden.

��Baretten��|��#�1��|��2021��|��Side�41

LOKALFORENINGERNE



Stiftet 26/3 1969

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

Midtjylland

MINDEORD
Vi har den 9. januar 2021 mistet vores 
medlem, Aage Hesselbjerg Rasmus-
sen, der blev 75 år gammel. Aage var 
udsendt til Gaza på hold 20. Han var 
medlem af De Blå Baretter/Danmarks 
Veteraner i 20 år. Bisættelsen blev fore-
taget fra Holme Kirke den 15. januar, og 
foreningen deltog med både Danne-
brog og FN-fane.

Æret være hans minde

SIDEN SIDST
Der har ikke været afholdt arrangementer 
siden sidst. Vores generalforsamling, som var 
planlagt til den 24. februar, måtte ligeledes 
aflyses.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi har desværre ikke på nuværende tidspunkt 
turdet planlægge noget som helst. Både bow-
ling og skydning er indstillet indtil videre. Vi 
håber, at denne virus-pandemi snart vil være 
under kontrol, og man kan begynde at vende 
tilbage til et mere normalt samfund. Vi håber, 
at I alle har det godt og er ved godt mod.

Såfremt der skulle ske ændringer i Regerin-
gens nedlukning/genåbning af Danmark, vil vi 
bestræbe os på at informere jer hurtigst mu-
lig. Hjemmesiden vil så vidt muligt blive holdt 
opdateret.

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

 Stiftet 24/10 1981

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

Midtsjælland

SIDEN SIDST
VeteranCafé Køge og Midtsjælland startede 
en ny tradition den fjerde søndag i advent ved 
den nye Mindesten for veteraner. Mindestenen 
blev indviet i efteråret efter et stort arbejde 
af Thomas Buus Kristensen fra VeteranCaféen.
 
Vi vil fremover mødes ved Mindestenen denne 
dag for at lægger blomster og holde 1 minuts 
stilhed til minde om de veteraner, der ikke 
kom hjem. Grundet Covid-19 var vi kun 4 vete-
raner der deltog i 2020.

Efter 11 måneder med begrænset aktivitet er 
der ikke meget at skrive om til bladet. Vort 
traditionsrige første møde i det nye år med 
Leifs dejlige gule ærter blev ikke til noget, 
grundet Corona-nedlukning. Vi kan håbe, at 
den nye vaccine vil hjælpe så meget, at det 
bliver muligt at mødes igen inden længe. 

Vi er blevet bekendt med, at der er nye læ-
sere af bladet, der er i tvivl om, hvilken lo-
kalforening, de tilhører. I kan kontakte Hen-
ning Spjæt Larsen på lindenborg@mail.dk 
eller Flemming Jepsen på flemmingjepsen41@
gmail.com og få hjælp. 

Datoerne for de kommende arrangementer i 
foråret hænger alle i en tynd tråd. Sker der 
ændringer, og det gør der nok, så vil I alle få 
besked i god tid via Spjæt eller af andre kana-
ler. Bestyrelsen arbejder ihærdigt på at finde 
en dato for gennemførelsen af foreningens 
udsatte generalforsamling fra marts 2020. 
Alle møder vil som tidligere blive afholdt kl. 
19.00 i Kulturhuset Borup, Møllevej 2 i Borup.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 25. marts afholdes generalfor-
samling.
Torsdag den 29. april er der Klubmøde.

Torsdag den 27. maj holdes det sidste klub-
møde før sommerferien.

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 aflysning af parolen, 
hvor bobler og kransekage skulle være med til 
at gøre det til en god start på vores veteran-år.

Men ak – vi har måtte aflyse alt de første to 
måneder i år.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi håber, vi kan mødes igen fra marts, hvor vi 
har følgende på programmet:

Skydning i Sigerslevøster Forsamlingshus, 
Skævinge mandage i tiden 19 – 21.

Bowling i Frederikssund onsdag den 17. marts 
og den 14. april, begge dage kl. 18.00.

Veteranaften torsdag den 11. marts kl. 19.00.

Den 10. april holder vi generalforsamling med 
start kl. 12.00, og det kræver ikke tilmelding. 
Dagsorden og indkaldelse kan ses i Danmarks 
Veteraner 6/2020, side 33-34.

I forlængelse af generalforsamlingen afholder 
vi forårsfest i Jægersprislejren, bygn. 65, som 
man ikke skal gå glip af. Der bliver dækket 
op til et fornøjeligt arrangement med lækker 
mad, og det koster kun 25 kr. Vin, øl og vand 
kan købes til populære priser. Tilmelding, se 
mere på foreningens hjemmeside.

Den 16. april markering af H.M. Dronningens 
81-års fødselsdag med landsforeningen.
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Den 17. april kl. 14.00 er der fugleskydning i Si-
gerslevøster Forsamlingshus, Frederikssund, 
én af vore årligt tilbagevendende traditioner. 
Efter skydningen serveres en let ret til 100 kr. 
Tilmelding nødvendig på hjemmesiden eller 
til Niels Erik på 20 48 58 05/sidsel-nielserik@
hotmail.com.

Den 4. maj er der kranselægning ved min-
desmærket "Minen" kl. 18.00 ved Søminen i 
Frederikssund. Arrangementet er med Mari-
neforeningen.

Du kan også læse om vores arrangementer 
på vores hjemmeside eller på Facebook siden: 
Danmarks Veteraner Nordsjælland (DVNORD).

Du kan tilmelde dig alle vores arrangementer 
på hjemmesiden Danmarks veteraner Nord-
sjælland.

Med Veteranhilsen
Steen Schütz

MINDEORD
Vi har desværre mistet veteran og med-
lem af Danmarks Veteraner Nordsjæl-
land Viggo Jensen, Lynge.

Viggo forrettede tjeneste på hold 9 i 
Gaza.  

Han blev 80 år og har været 20 år i for-
eningen. 

Æret være Viggos minde.

Vi har desværre mistet veteran og med-
lem af Danmarks Veteraner Nordsjæl-
land Leif Erik Fries, Hillerød.

Leif blev 86 år og har været 13 år i for-
eningen. 

Leif forrettede tjeneste på hold 3 i Gaza.  

Æret være hans minde.  

ud og holde stand, indtil faren er drevet over.

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
På grund af Covid-19 er det småt med nyheder. 
Vi har ikke holdt medlemsmøder, skydninger 
eller cafémøder i længere tid, men vi håber på 
en bedring, så vi evt. kan afholde vores gene-
ralforsamling i marts eller april.

MINDEORD
Mandag den 14. december 2020 mistede 
vi Johannes Pedersen, St. Merløse. Jo-
hannes blev 87 år.

I december 2020 mistede vi Niels Hen-
ning Nielsen, Gørlev. Niels blev 80 år.

Æret være deres minde.

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
I disse tider, hvor alt er lukket ned, er det be-
grænset, hvad der foregår af aktiviteter. Det 
meste handler om aflysninger. Således har vi 
også måtte aflyse vores generalforsamling på 
ubestemt tid. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi har dog planlagt nogle arrangementer, da 

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
er der jo desværre ikke sket noget. Hvornår 
der kommer ”noget på tapetet”, er jo uvist, 
men det, der står først for, er generalfor-
samlingen. Det bliver formentlig på KFUMs 
Soldaterhjem, Suensonsvej 32 E, Holstebro. Vi 
tør ikke løbe an på, at kasernen er åben, men 
Soldaterhjemmet er jo også et godt sted, vi 
alle har relationer til.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg. På valg er:
 a. Formand: Klaus Warming, modtager 

ikke genvalg
 b. Bestyrelsesmedlem: Carl Åkerlund      
 c. 2 suppleanter: Lars Paabøl Thomsen og 

Knud Werner Højris
 d. Revisor: Knud Knudsen
 e. Revisorsupp: Jørgen Sørensen
 f. 3 fanebærere: Michael Grøngård – Klaus 

Warming – Carl Åkerlund          
 g. 3 fanevagter:   Svend Erik Jensen – Villy 

Hove
6. Sted for næste års generalforsamling.
7. Eventuelt.

Tilmelding til spisning gives til Klaus på 6160 
9617/kwarming@youmail.dk eller Erhard på 
2166 8682/emjepsen@youmail.dk.

Følg med på hjemmesiden for ny dato. Har du 
ingen computer, så ring til ovenstående og 
forhør dig. Der bliver også udsendt en mail til 
alle med mailadresse.

Det ville være dejligt at kunne love alle de 
ting, vi plejer at mødes til, men vi må holde 
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det er lettere at aflyse end pludselig at skulle 
lave nogle. Frem til sommerferien er følgende 
planlagt. Vi må så se, hvad tiden bringer:
Den 3. marts 19.00-22.00. Forenings-/ve-
teranaften, Marvede Gamle Skole.
Den 7. april 19.00-22.00. Forenings-/veteranaf-
ten/NATO-dag, Marvede Gamle Skole.
Den 24. - 25. april. Repræsentantskabsmøde 
Karup. 
Den 4. maj 19.00-22.00. Mindehøjtidelighed 
Svinø Kirke.
Den  5. maj 19.00-22.00. Forenings-/veteranaf-
ten, Marvede Gamle Skole.
Den 23. maj 09.00-16.00. Åbent Hus ved 
GHRVPK Fredsskovsanlægget.
Den 24. maj 09.00-16.00. Fugleskydning i Tok-
sværd.
Den 29. maj. Peace Keepers Day, Kastellet i 
København. 
Den 2. juni 19.00-22.00. Forenings-/veteranaf-
ten, Marvede Gamle Skole.

Vi håber alle fra bestyrelsen, at I kan holde 
skruen i vandet og kommer gennem disse ti-
der med nedlukninger.

Pas på jer selv og hinanden og hold humøret 
højt.

Knud Lund, formand

Stiftet 12/10 1981

Formand:  Finn Falck
Stellas alle 40 | 6715 Esbjerg N | Tlf. 40344037 
sydvestjylland@danmarksveteraner.dk, finnfalck@hotmail.com
sydvestjylland.danmarksveteraner.dk

Sydvestjylland

VELKOMMEN I 2021.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der indkaldes hermed til ordinær general-
forsamling den 14. april kl. 18.00 på Veteran-
caféen, Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 
4, 6700 Esbjerg med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af repræsentanter
9. Eventuelt.

Forslag skal være Finn (finnfalck@hotmail.
com) i hænde senest 7. april. Ved generalfor-
samlingen vil foreningen være vært med lidt 
til maven, så derfor er tilmelding nødvendig 
til Finn på 40 34 40 37/(finnfalck@hotmail.
com) eller til Michael på leuenhagen@gmail.
com senest den 7. april. Vi glæder os til at se 
jer.

Den 29. maj planlægges på tur til København 
til Peacekeepers Dag. Vi må se tiden an, om 
det bliver arrangeret. Vi har søgt om tilskud 
til bus, men endnu ikke fået svar. 

Følg os på facebook.com, Danmarksveteraner 
sydvestjylland. Der vil der blive reklameret for 
aktiviteter, der kommer med kort varsel, samt 
om andet, der kan have interesse.

Hilsen

Finn Falck, formand. 

Stiftet 5/3 1969

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

Sønderjylland

SIDEN SIDST
Situationen står stadig i Coronaens tegn.
Det betyder bl.a., at vi har aflyst alle arran-
gementer indtil videre. Vi håber, situationen 
bedrer sig henover forår/sommer. Så burde 
alle i det mindste være blevet vaccineret. 

Generalforsamlingen er aflyst og udsat til den 
23. september.

Det har ikke været muligt at annoncere ud-
sættelsen i Danmarks Veteraner, så der blev 
sendt mail ud til alle. Desværre er faktisk rig-
tig mange mails kommet tilbage med en mel-
ding om, at pågældende adresse ikke findes.

Har du ikke modtaget mail i januar, skyldes 
det enten, at
• den adresse, vi har, er med fejl eller
• vi slet ikke har din mailadresse.

Hvis du vil holdes løbende orienteret om, hvad 
der sker, og ikke har fået mail, så send din 
mail-adresse til formand@sbb-soenderjylland.
dk, så vi kan få listen ført a-jour.

Alle ønskes en god sommer. Pas godt på jer 
selv derude.

På bestyrelsens vegne.
Sten Boye Poulsen

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
Jeg håber, I alle holder ud i denne svære tid 
og husker på, at vi kan kontaktes, hvis I har 
brug for hjælp. 

Midt i en Corona-tid. Næstved & Omegn.
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Løbeklubben Pinen og Plagen, Beboerforenin-
gen Frøslev og Omegn og Michael fra Sydvest-
jylland. Løbet er for veteraner, pårørende, 
familier og alle andre, der gerne vil løbe en 
tur og støtte veteranerne, da overskuddet går 
til veteraner.

Der løbes: 
• 12 timers Cannonball, start kl. 07.00
• Maraton, start kl. 10.00
• Halvmaraton, start kl. 11.00
• Børnekonkurrence, start kl. 12.00
 10-5-3-1,5 km, start kl 13.00.
Der vil være salg af mad og drikke og andre 
boder/udstillinger.

Vi tager forbehold for ændringer aht. Corona-
restriktioner, så hold øje med hjemmeside og 
facebook.

Vi håber på det bedste. Pas godt på hinanden, 
til vi ses igen.

Maria Thomsen, Formand.

Stiftet 12/9 1969

Formand: Orla Leif Christensen
Borlevej 2 | 7080 Børkop | Mobil: 2660 7050
trekanten@danmarksveteraner.dk

Trekantområdet

SIDEN SIDST
Lokalforeningen beklager meget, at vi måtte 
aflyse juleafslutningen den 7. december på 
grund af Covid-19, som vi desværre ikke er 
herre over. 

Vi overholder forsamlingsforbuddet, som vi 
skal, og det sætter store begrænsninger for 
foreningens aktiviteter. Vi håber at kunne 
samle alt op her i 2021.

Desværre har foreningen også måttet aflyse 
generalforsamlingen den 22. februar 2021. Vi 
vender tilbage med en ny indkaldelse, når Co-
ronaen tillader det.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Følgende aktiviteter er under planlægning:
Den 10. april. Tur til Madsby Parken i Frederi-
cia for veteraner med familie.
Den 8. maj. Put and Take-fisketur for vetera-
ner med familie.
Den 19. juni. Tur til Hjerl Hede med veteraner 
og familie. 

Vi håber disse arrangementer kan gennemfø-
res – trods Coronaen.

Alle opfordres til at holde øje med hjemmesi-
den og Facebook-siden. Eller ring til forman-
den Orla Christensen for mere information.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Stiftet 15/12 1969

Formand: Erik Klausen
Teglbrændervej 27 | 8800 Viborg | Tlf. 86625828/23249295 
viborg@danmarksveteraner.dk, erk@webspeed.dk
www.dv-viborg.dk

Viborg & Omegn

SIDEN SIDST
Der har ikke været meget aktivitet siden se-
neste indlæg i bladet, men traditionen tro, 
var der samlet en lille flok på Danmarks Ve-
teraners Mindedag den 22. december ved 
Mindestenen ved Rindsholm Kro for at lægge 
blomster og mindes dem, der ikke kom hjem, 
og dem, der kom hjem med sår på sjæl og le-
geme.

Derudover kan vi håbe på, at der snart bliver 
lempet på restriktionerne, så vi kan mødes 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi ligger ikke stille, selvom vi ikke kan samles. 
Vi er i gang med at arrangere Veteranløb Mors 
2021 – se senere i indlægget.

GENERALFORSAMLING
Grundet Corona har vi set os nødsaget til at 
rykke generalforsamlingen. Vi har også fået 
tildelt nye lokaler – i den anden ende af den 
bygning, vi er i nu. Vi får egen indgang og er 
stadig nabo med Veterancafé Mors. Vi er ikke 
flyttet endnu, men det gør vi, når restriktio-
nerne lempes.

Generalforsamling holdes fredag den 9. april 
kl 17.30.
1.  Spisning (Wienerschnitzel, maden er gra-

tis, drikkevarer for egen regning)  
2.  Generalforsamling
3.  Indvielse af fane, uddeling af årstegn, me-

daljer mm.
4.  Valg af dirigent og stemmetæller
5.  Formandens beretning
6.  Kassererens beretning
7.  Indkomne forslag (skal være bestyrelsens i 

hænde 8 dage inden generalforsamlingen)
8.  Valg formand, bestyrelse og fane-ansvarlig
9.  Valg af repræsentanter til Repræsentant-

skabsmøde
10.  Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske 
senest den 1. april til Maria på 51342436.

VETERANLØB MORS
gennemføres lørdag den 19. juni fra 07.00-
19.00 med startsted Elsøvej 240, 7900 Nykø-
bing. Arrangementet er et samarbejde med 

Mindedag ved Rindsholm Kro. Viborg & Omegn. Mindedag ved Rindsholm Kro. Viborg & Omegn.
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igen, og at vi kan få gennemført generalfor-
samlingen og få gang i nogle aktiviteter. 

Hold øje med hjemmesiden, der vil være opda-
teret www.dv-viborg.dk

På bestyrelsens vegne.
Erik Klausen

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
På grund af Corona har alle aktiviteter siden 
sidst været aflyst, og caféen har været lukket. 
Men vi har gået derhjemme og samlet kræfter, 
så vi er klar, når samfundet igen bliver åbnet. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Indtil videre har vi ikke lagt nogen faste pla-
ner fremover, men vi er klar, når tiden kom-
mer. Også generalforsamlingen er udsat/
aflyst indtil videre. 
 
Vi ønsker alle et god og sygdomsfri forår. Pas 
på jer selv og på hinanden. 

Hold øje med indkommende mails og med 
hjemmesiden. Hvis vi ikke har din mail-adres-
se, så send den venligst straks til lokalredak-
tør Erik V. på evhlp@mads-p.dk

På bestyrelsens vegne. 
Erik V. Pedersen

Stiftet 11/6 2008

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

Værnspræsterne  

JUBILÆUM OG GENERALFORSAMLING
For 50 år siden, den 1. marts 1971, blev den 
nuværende værnspræsteordning i det danske 
forsvar etableret, idet der den dag blev ud-
nævnt et antal værnspræster (orlogspræster, 
flyverpræster og feltpræster) af reserven.

I forventning om at Corona-restriktionerne til-
lader det, vil dette jubilæum blive fejret den 
25. maj i København, bl.a. med en gudstjene-
ste i Holmens Kirke og en reception i Ridder-
salen på Christiansborg.

Her er alle medlemmer af vor lokalforening – 
også vi tidligere værnspræster – inviteret.

Det er derfor naturligt, at vi i forlængelse af 
jubilæumsfejringen vil afholde den årlige ge-
neralforsamling i lokalforeningen. Program 
udsendes senere til alle.

PS: Også før 1970 var der udsendt feltpræster 
med danske enheder i udlandet, både med 
Den danske Brigade i Tyskland 1946-57 og med 
FN-missionerne i Gaza og på Cypern og vist 
også til Congo.
     
Venlig hilsen.
Vilhelm Værge, formand

Danmarks Veteraner 
Lokalafdeling Færøerne Føroyskír Veteranar
Formand: Johan Højgaard
Marinagøta 28, FO-188 Hoyvík | Tlf. 00298 511009
faeroeerne@danmarksveteraner.dk  

Oprettet den 18/2 2017

SIDEN SIDST
Vi har bl.a. afholdt julebowling og julefrokost 
med rigtig god deltagelse, og der har været 
afholdt Lørdagskaffimund og en lørdags-
brunch i SMS.

Generalforsamling 2021 blev afholdt den 20. 
februar, hvor Johan Højgaard blev valgt til ny 
formad. Velkommen ombord Johan.

En stor tak til den afgående formand, Poul 
Martin Jørgensen, for godt benarbejde de for-
gangne to år. Den øvrige bestyrelse forbliver 
uændret.

AKOS 2021 blev offentliggjort – uden endeligt 
tilsagn om ansøgte midler.

Efterfølgende stod den på hyggeligt kamme-
ratligt samvær.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 13. marts: Veteranbrunch i SMS kl. 10.30.

Den 17. april: Veterancafé med sejl-/fisketur.

Den 8. maj: Veterancafé med besøg ved NATO 
i Mjørkadalur.

Den 12.-13. juni: Familie sommerlejr.

Mere om ovenstående kan læses på vores FB-
hjemmeside (lukket gruppe).

Med ønsket om et godt forår til jer alle.

På bestyrelsen vegne
Ove Ritter, sekretær 

Ny formand Johan Højgaard. Færøerne.

Veterancaféen på Hattingvej. Østjyderne.
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Formand: Bjarne Berner
Tlf. 30 45 94 05 | social@80608030

Danmarks Veteraners  
Motorcykel Klub

KOMMENDE AKTIVITETER
Danmarks Veteraners Motorcykel Klub melder 
klar til den kommende sæson med fuldt pro-
gram.
 
Følgende aktiviteter er planlagt og vil blive 
meldt endeligt ud på vores hjemmeside, når vi 
med sikkerhed ved, at restriktioner ikke giver 
begrænsninger i forhold til afviklingen:

• Ordinær generalforsamling i marts måned 
(afvikles formentlig i Silkeborg – muligvis 
med overnatning)

• Nordjysk weekendtur og køreteknisk kursus
• Midtjysk weekendtur
• Sjællandsk weekendtur

og som noget nyt laver vi også en tur til Nato 
i Bruxelles – muligvis også med besøg i EU HQ. 
Mere om dette, og hvad vi ellers finder på af 
gode oplevelser, finder du på vores hjemme-
side.
 
De bedste hilsener.  
Bjarne Berner, formand

Optaget i Danmarks Veteraner 21/4 2018

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

Kvindelige Veteraner

SIDEN SIDST
Den 30. januar gennemførte vi en meget vel-
lykket virtuel Nytårskur med flot deltagelse. 
Læs mere om arrangementet på side 16.

Vi har deltaget i arbejdet med FN´s resolution 
1325 om Kvinder, fred og sikkerhed, hvor Dan-
marks veteraner har udarbejdet høringssvar 
til Forsvarsministeriets oplæg. Et spændende 
arbejde, som du kan læse mere om på side 17.

Vi kan fortsat glæde os over fin tilgang af nye 
medlemmer. Siden sidst har vi fået 7 nye, og 
vi er nu oppe på i alt 70 medlemmer. Men der 
er plads til mange flere, så brug jeres netværk 
og få flere med i vores fantastiske forening.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Det er vanskeligt at planlægge egentlige, fy-
siske aktiviteter med de aktuelle restriktio-
ner vedr. antallet af forsamlede. Vi klarer os 
igennem med virtuelle møder og ser frem til 
lysere tider.

Og så kan vi jo glæde os til en forestående 
vaccination, selv om de fleste af os nok befin-
der sig ret langt nede ”på listen”.

Vi håber, alle har det godt. Pas på jer selv og 
hinanden.

Sara, forkvinde

Stiftet 22/9 1990

Formand: Per Amnitzbøl Rasmussen
Bøtøvej 154 | 4873 Væggerløse | Tlf. 40 35 13 33 
formand@fnmuseet.dk | www.fnmuseet.dk

FN-Museet i Frøslevlejren

FREMTIDEN
I skrivende stund ved vi ikke, hvornår vi må 
åbne museet for sæson 2021, men vi har fore-
løbig planer om at åbne fredag den 19. marts, 
hvis Folketinget tillader det. Hold øje med vo-
res hjemmeside.

GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling er også underlagt 
forsamlingsloftet og er foreløbig udsat til 
enten lige før sommerferien eller til august/
september. Årsskriftet vil blive udsendt som 
indkaldelse til generalforsamlingen i god tid 
inden da. Her forsøger vi at holde jer informe-
ret via hjemmesiden www.fnmuseet.dk. 

2020
For året 2020 satte vi besøgsrekord og havde 
gode tal både i museet og i Veteranshoppen, 
medens ude-salget kun bragte 15% af en van-

HVOR KAN VI BLIVE BEDRE?
Så længe vi har Corona, vil ude-salget være 
sat i stå, og de traditionelle arrangementer 
omkring Forsvaret vil være aflyst. 

Selv om vi er stolte af vores 500 støttemed-
lemmer, er der plads til flere. Vi kan hver især 
forsøge at få flere til at være med. 

Vi vil gerne fortælle Jeres historie til alle, der 
vil høre den, og gennem et medlemsskab kan 
mange flere sikre fundamentet til, at jeres 
indsats bevares for eftertiden. 

Besøg vores hjemmeside og Veteranshoppen 
på www.fnmuseet.dk 

Per Amnitzbøl Rasmussen.

Vores nære venner ved Thule Air Base 
holdt lørdag den 20. februar hyggear-
rangement med veteraner, hvor der var 
masser af bowling og søde sager. 

Vi er rigtig glade for vort tætte venskab 
med Det danske Forbindelseselement, 
ledelsen ved Thule Air Base og de lokale 
veteraner.

Landsforeningen ”Danmarks Veteraner” 
har via Veterancafé Grønland støttet arran-
gementet økonomisk. 1.000 tak for det.

Med kammeratlige hilsner.
Veterancafé Grønland.

Veteran-arrangement 
i Grønland
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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:

5 1 .  ÅRGANG  |  NR .  4 -5  |  2020

DANMARKS VETERANER

DANMARKS ENESTE VETERANMAGASIN

STIFTET 1968 SOM DE BLÅ BARETTER

Plads til 
endnu flere

KUN 380,-om året

Danmarks eneste veteranorganisation

5 1 .  ÅRGANG  |  NR .  6  |  2020

DANMARKS ENESTE VETERANMAGASIN

STIFTET 1968 SOM DE BLÅ BARETTER

DANMARKS VETERANER

Glædelig jul og godt nytår

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

INDMELDELSES-ÅRET GRATIS

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

PRODUKTIONSPLAN 
FOR DANMARKS 
VETERANER 2021
NR. DEADLINE HJEMMESIDEN OMDELING 
2 15. apri 27. april uge 20 
3 25. maj 4. juni uge 25
4 – 5 20. september 1. oktober uge 42
6 18. november 29. november uge 51


