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PROJEKT GRØNLAND

”Veteraner Støtter Veteraner”

Formanden har ordet
Bag mottoet ”Veteraner støtter Veteraner” gemmer sig den kendte
viden, at de veteraner, som har gennemlevet det samme miljø som
sårede veteraner, også har deres tillid og bedre kan forstå dem, der
har det svært. Derfor er disse personer, som har de nødvendige
kompetencer, menneskelige ressourcer og overskud også ofte den
bedste medicin til at nå ind til dem, som har særligt behov for støtte.
Det er netop den filosofi, der ligger bag Veteranstøttens arbejde.
Dertil lægger vi så ønsket om og indsatsen for, at de få, som har det
hårdt, skal få det bedre.
Vi er helt bevidste om, at vi ikke er behandlere, men det første og
sikre ståsted, hvorfra veteranerne kan komme videre mod en mere
normal tilstand i hverdagen.
VETERANER – EN SAMFUNDSVÆRDI
Når det er sagt, er det også vigtigt at holde sig for øje, at kun måske
10 % af alle udsendte kan få problemer i hverdagen, når de kommer
hjem. Mere end 90 % af alle udsendte kommer heldigvis uskadte og
styrkede hjem med positive livserfaringer i bagagen.
Disse udgør en stor samfundsværdi for Danmark. Det viser sig
nemlig, at de – efter 15-20 år – ofte sidder i besluttende og ledende
stillinger i dansk erhvervs- og samfundsstruktur. Også udfordrede
veteraner kan på særlige vilkår gøre stor nytte i erhvervslivet og i
samfundet ved at trække på deres erfaringer.
Veteranerne udgør en værdi for samfundet – lad os huske det, og lad
os anerkende dem for det.
ET GODT UDGANGSPUNKT
Denne årsberetning beskriver aktiviteterne i Veteranstøtten, selv om
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Coronaen har betydet gennemførelse af væsentligt færre aktiviteter
i 2020, end vi normalt er vant til.
Over for de udfordrede veteraner har vi stadig fokus på fysisk krævende aktiviteter – det er nemlig dér, man kan hente de bedste resultater for fremdrift. Dertil kommer andre friluftsaktiviteter og særlige
familieaktiviteter.
Men vi må ikke glemme de mest udfordrede, hvor social vejledning
og bisidderroller er den bedste medicin for at få en acceptabel hverdag igen. Denne lille gruppe har Veteranstøtten et særligt øje til, når
vi i hverdagen oplever det almindelige samfunds og Forsvarets utilstrækkelighed. Her er Specialstøtten af særlig stor betydning.
ET GODT VETERANÅR – TRODS CORONA
I 2020 slog veteransagen yderligere igennem ude i kommunerne.
Mere end halvdelen af alle kommuner har nu en veteranpolitik, der
er ansat yderligere veterankoordinatorer, og der er etableret nye veterancaféer fordelt over hele landet.
Næsten alle landets 98 kommuner medvirkede til anerkendelse på
Veteranernes Dag, Flagdagen den 5. september, en dag, der også i
2020 blev markeret på Færøerne og i Grønland. Herudover har mere
end halvdelen af landets kommuner underskrevet en samarbejdsaftale med Veterancenteret i Ringsted.
SAMARBEJDSPARTNERE
Veteranstøtten vil også her benytte lejligheden til at takke vores mange trofaste og nye samarbejdspartnere. En særlig tak til Forsvaret,
ikke mindst Veterancentret, samt til vores to hovedsponsorer, KrogagerFonden og Inid Ingemanns Fond samt til de mange andre, der med
deres donationer atter har muliggjort mange af vores gode aktiviteter.
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FORMANDENS BERETNING
PROJEKT GRØNLAND

GRUPPETUR ”NORGE”

En tak for godt samarbejde skal gives til Soldaterlegatet, Støt Soldater og Pårørende, Gardernetvæk, DIF Soldaterprojekt, KFUM, Udsendt af Danmark, Familienetværket, Folk & Sikkerhed, De nordiske
veteranorganisationer, World Veterans Federation, ENGAGE, veterankoordinatorer i kommunerne samt de mange veterancaféer, der også
skal nævnes i denne sammenhæng. Sammen er vi stærke. Og vi fortsætter med at tale hinanden op og ikke ned. Det giver pote.
VETERANSTØTTENS TILBUD
Når vi bruger ordet veteran, siger vi samtidig pårørende. Altså ingen
veteran uden pårørende, og derfor gælder de fleste af vores tilbud
både veteraner og deres pårørende. Vi har med glæde set oprettelsen af nye pårørendegrupper – og der skal nok komme flere.
Vores døgntelefon 80 60 80 30, vores tilbud om ophold i Camp
Frøslev, vores gensynsture til Balkan, vores familiegruppeture, endagsudflugter for veteranfamilier til bl.a. Lalandia og mange andre
af vores aktiviteter er selvfølgelig for både veteranerne og deres
pårørende, og som hovedregel er vores tilbud gratis at deltage i.
Mange af disse aktiviteter har desværre ikke kunnet gennemføres i
2020, men vi håber på bedre tider i 2021, så vi kan genoptage disse
populære aktiviteter.
I sagens natur er der bestemte tilbud, som alene er sammensat af
friske og berørte veteraner, hvor de meget sårbare veteraner er i
fokus. Det er her, hvor vores motto rigtigt slår igennem: ”Veteraner
støtter Veteraner”. Tak til alle Veteranstøttens frivillige aktive for et
godt og effektivt engagement i 2020 – trods alle besværligheder.
Informationsarrangementer som fx foredrag, kontakt på messer o.
lign. over en eller flere dage, hvor deltagerne har haft mulighed
for at se Veteranstøttens stand, komme i kontakt og dialog med
os samt modtage informationsmateriale, har i 2020 været stærkt
begrænset.
FREMTIDEN
Vi arbejder for, at vi fremover ser endnu mere anerkendelse af veteranerne og deres pårørende, og at alle landets kommuner fortsætter med at festligholde veteraners dag, Flagdagen den 5. september
gerne i samarbejde med Danmarks Veteraners 23 lokalforeninger og
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andre veteranaktører, og at denne velfortjente anerkendelse også
kommer til udtryk over for veteranerne resten af året.
For at give de yngre veteraner og de pårørende muligheder for at
deltage i arrangementerne bør det overvejes at gennemføre festligheder også om aftenen, så familierne får en friaften, hvor de kan
mødes og blive hyldet.
I 2021 vil vi drøfte vores tilbud til veteranerne generelt, bl.a. på baggrund af Forsvarministeriets evaluering af veteranområdet. Er det
ved at være tid til en slags brugerbetaling? Intet er gratis – heller
ikke i veteranverdenen. De fleste veteraner har nu fået eller får mulighed for at modtage en god økonomisk erstatning/kompensation
for evt. påførte arbejdsskader, og ved en slags brugerbetaling vil der
kunne frigøres midler til andre og nye tiltag til gavn for flere veteraner inden for den samme givne økonomi. Hvis der er økonomiske
udfordringer, står Socialudvalget klar til at hjælpe.
Vi ser os om efter nye aktiviteter, der kan lokke især de mest udsatte
veteraner ud af busken og prøve at møde andre mennesker ude i
samfundet til gavn for alle. Én-dags arrangementer for familierne
har været en stor succes, som vi vil fortsætte med og evt. udbygge
i 2021. Ligeledes har samlingerne for veterancaféer, veterankoordinatorer, Veterancenterets medarbejdere, regionernes personel og
veteraner tidligere givet et godt udbytte, som vi også håber på at
kunne genoptage i 2021.
Der er således fortsat god grund til optimisme, da Veteranstøttens
mange aktiviteter giver god mening for alle – det være sig de ressourcestærke veteraner og de deltagende udfordrede veteraner, der
alle får et friskt pust i hverdagen.
Vi håber også på oprettelse af endnu flere veterancaféer og pårørendegrupper samt ansættelse af endnu flere veterankoordinatorer, gerne
i et frugtbart samarbejde med Danmarks Veteraner og Veteranstøtten.
Erhvervslivet har fået øje på, at veteranerne udgør en værdi for samfundet, og Forsvaret ved det.
Så nu må vi alle godt sige det højt. Meget højt.
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FORRETNINGSUDVALGET & TELEFONLINIEN

Forretningsudvalget
Ved årets udgang har Veteranstøtten måttet tage afsked med næstformanden Per Lorenz Hinrichsen og sekretæren Per Ourø, der begge har søgt nye udfordringer.
Stor tak til både Per L. Hinrichsen og til Per Ourø for deres indsats for
Veteranstøtten. Heldigvis siger vi ikke helt farvel til Per Hinrichsen,
der fortsat hjælper, hvor der er behov.
Det er lykkedes at få Jens Winther Andersen, der er næstformand
for Danmarks Veteraner, til at overtage posten som næstformand for
Veteranstøtten. Endvidere er det lykkedes at få Jens Morten Jørgensen, der er landssekretær i Danmarks Veteraner, til overtage posten
som sekretær i Veteranstøtten.
Per L. Hinrichsen har i samarbejde med en konsulent ansøgt en
række fonde om donationer til Veteranstøttens virke og har haft
held til at få en god portion midler, der kan anvendes til Veteran-

støttens aktiviteter i 2021.
Forretningsudvalget har i årets løb gennemført to fysiske og tre virtuelle formandsmøder, men var desværre nødt til at aflyse Årsmødet
for Veteranstøttens frivillige.
Der er blevet gennemført tre styregruppemøder med chefen for
Veterancentret, oberst Søren Andersen, for bordenden, hvor årets
projekter og den dertil hørende økonomi er blevet koordineret og
godkendt.
Herudover er der også blevet gennemført tre økonomimøder med
Veteransekretariatet, hvor der løbende er blevet redegjort for forbruget i forhold til det godkendte budget.
En stor tak til Veterancentret for god og positiv dialog samt vejledning i årets løb.

Telefonlinjen 80 60 80 30
De ca. 20 telefonvagter, der i dag udgør Telefonlinjen, besidder mangeartede uddannelser og har erhvervserfaringer i mange retninger.
Telefonvagter med kompetencer inden for lejelov hjælper udfordrede veteraner i forhold til boligselskaber og private udlejere. Andre
har kendskab til retsplejelovgivningen og hjælper i forbindelse med
problemstillinger i den retning. Telefonvagter, der tidligere har været udsendt som værnspræster, tager sig at de dybere og mere personlige udfordringer, som veteraner har.
Telefonvagter samarbejder med politiet ved akut opståede problemer med en veteran. Personel fra kaserner, som erfarer, at en at
deres kollegaer har problemer, benytter ligeledes Telefonlinjen i forventning om, at ”nogen” kan hjælpe den kollega, som de er bekymrede for. Telefonvagter besøger fængslede veteraner, der ikke har
familie eller andre at rette henvendelse til, samt løser en lang række
andre og mangeartede problemer.
For at skabe en struktur på de forskellige tilbud, der er i
Telefonlinjen, blev ”Håndbog for telefonvagter” opdateret, og de forskellige områder, der blev løst af Telefonlinjen, indgik i håndbogen som et etableret tilbud/værktøj.
I takt med at flere og flere kommuner har fået en veterankoordinator, er et tættere samarbejde mellem Telefonlinjen og koordinatorerne naturligt opstået, således
at langt de fleste kommuner og koordinatorer nu henvender sig jævnligt til telefonvagter, som de har et godt
samarbejde med.
En hurtig, kompetent støtte og rådgivning har ofte
vist sig at være af uvurderlig hjælp for en presset veteran, også når alt og alle andre ikke er tilgængelige.
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Herved er større eller mindre ”katastrofer” ofte afværget – hvilket
mange tilbagemeldinger fra de hjulpne veteraner og deres pårørende tydeligt viser.
Der samarbejdes målrettet med Veterancentret og Politiet for at udveksle erfaringer og etablere et mere smidigt og effektivt grundlag
at hjælpe trængende veteraner.
Veterancentret gav på Telefonlinjens Årsmøde informationsindlæg
og var efterfølgende med i erfaringsdeling, hvor der blev givet tilsagn om at udarbejde en platform for at udbygge samarbejdet.
I 2021 åbner Telefonlinjen et tættere samarbejde med Veterancenteret. Samarbejdet ses som et nyt værktøj i skuffen samt en bedre
chance for hurtigere at kunne hjælpe udfordrede veteraner, idet al
erfaring peger på, at jo hurtigere en veteran bliver hjulpet, jo lettere
er det at hjælpe.
Det er naturligvis ikke alle, som vi kan hjælpe, men ved et godt samarbejde bliver chancen for den enkelte veteran større.
I 2021 har Telefonlinjen 80608030 været operativ i 20 år, og den er
stadig relevant, om end i en anden form end ved oprettelsen. Det
gamle, men meget sigende ordsprog: ”Veteraner støtter veteraner”
er fortsat højaktuelt.
I 2020 har Telefonlinien modtaget 409 real-opkald (opkald fra veteraner, pårørende, myndigheder mm.), hvilket er en stigning på ca. 80%
i forhold til antallet af opkald i 2019 (229).
Opkaldene fordeler sig således: Balkan (300), Afghanistan (40), Irak
(12), Pårørende (40), Myndigheder (12), Andre (5). Denne fordeling er
stort set den samme som i 2019.
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INFORMATIONS-SEMINAR

Glædelig jul
og godt nytår

Informationsudvalget
Informationsudvalgets aktiviteter er i høj grad forbundet med mødet
mellem mennesker. Og når man ikke må mødes, så begrænses vores
muligheder for at virke selvfølgelig stærkt.
Det er dog lykkes at mødes til det interne informationsseminar i
september, hvor de aktive frivillige i udvalget blev opdateret og
gav deres holdninger til kende om, hvordan vi skal løse opgaverne i
fremtiden. Det betyder, at vi står godt rustet til at tage fat, så snart
Coronaen løsner sit greb om samfundet.
MEDLEMSBLADET
Veteranstøtten har stor glæde af Danmarks Veteraners medlemsblad, der i 2020 skiftede navn fra Baretten til Danmarks Veteraner.
Det blev udgivet som planlagt i 4.000 eksemplarer pr. gang og sendes
nu også elektronisk.
Gennem de seneste år har der været udgivet et særnummer af Danmarks Veteraner, der har gengivet Veteranstøttens indlæg gennem
året. Dette særnummer er ikke udgivet i 2020.
HJEMMESIDE M.M.
Veteranstøttens hjemmeside har fundet en fast ramme. Her samles
baggrundsstof, tilbagemeldinger og nyheder. I 2020 har vi haft en
tilbagegang i besøgstallet i forhold til 2019, hvor vi havde 31.935 besøgende, mens vi i 2020 kun har haft 20.905 besøgende.

I 2020 er der udsendt 249 Nyheder og 256 Nyhedsmail.
Face-book anvendes fortsat til de umiddelbare nyheder. Face-book
har 4.117 følgere ved udgangen af 2020, en lille stigning i forhold til
2019 (3.878).
Endeligt har vi også i 2020 løftet opgaven med at orientere om Veteranstøtten på Forsvarets udsendelses- og hjemkomstbriefinger.
Der er gennemført 16 briefinger med ialt 902 deltagere. Så på enkelte
områder har 2020 været et frugtbart år – trods alt.
Vi glæder os dog til igen at kunne møde danskerne til markeder og
parader, i by og på land, og fortælle om veteraner og om, hvorfor de
skal anerkendes, respekteres og støttes.
På FN-Museet blev Veteranstøttens og Veterancentrets stand besøgt
af ca. 21.000 personer, hvilket er ny rekord.
Og vi glæder os til igen at kunne tilbyde kurser til både frivillige og
professionelle, så vi sammen kan gøre tilværelsen bedre for ramte
veteraner.

INFORMATIONS-SEMINAR

I 2020 har Veteranstøtten og Danmarks Veteraner også arbejdet med
at informere om arrangementer fra alle veteranaktører på Veteranportalen.
Det har betydet, at vi på disse sider har ramt en helt ny målgruppe og
har haft 34.107 besøgende.
Vi forventer et øget antal besøgende på Veteranportalen, da der
arbejdes på at lave en app til Veteranportalen, således at søgning
lettere kan ske fra smartphones og tablets.
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SPECIALSTØTTEN

Specialstøtten
ikke er så mange mennesker i butikker og i det offentlige rum, har
gjort det lettere at navigere uden for egen bolig. Bagsiden af denne
medalje har så også vist sig i de familier, hvor børnene/samleveren
ikke skulle møde i skole og på job. Her har det tætte samvær i døgndrift været en stor udfordring.
Økonomi har også spillet en stor rolle i årets løb. Veteraner, som har
fået anerkendt skade for flere år siden, har formøblet den kontante
erstatningssum, er blevet skilt og havnet i bundløs gæld. Her har fonde og legater været en stor og kærkommen hjælp, når situationen
har været allermest presset. Der er ingen tvivl om, at dette vil blive
et område, som kommer til at fylde mere i de kommende år.

EN FORSINKET MEDALJE
Specialstøtten er et nyt udvalg, der har til formål at være et supplement til det etablerede system, som mange veteraner desværre
vælger fra.
Året har været travlt og ganske udfordrende.
Mere end 40 veteraner, 27 pårørende og ikke mindst 18 involverede
børn har bedt om hjælp fra Specialstøtten i det forgangne år.
Opgaverne spænder vidt: Skilsmisser, samværssager, kriminalitet,
misbrug, tvangsauktioner, gældssanering, arbejdsskader, pensionssager, erstatning, psykiatrisk behandling og henvisning til afrusning mv.
Opgaverne har ofte været kendetegnet ved, at andre offentlige muligheder har været afprøvet og/eller fravalgt.
Opgaverne er blevet løst i godt samarbejde med relevante instanser
som kommunale veterankoordinatorer, lokalpsykiatri, misbrugscentre, praktiserende læger, faglige organisationer, Soldaterlegatet,
økonomisk rådgivning v/De Uvildige, KFUM, Blå Kors, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), Forsvarets Personale Styrelse (FPS) samt
Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK). Herudover
har der været kontakt til Veterancentret, når veteranen/den pårørende har givet samtykke hertil.
Udfordringerne under Corona-pandemien har været store. I særdeleshed var den massive nedlukning i det tidlige forår slem. Retssager
om samvær blev aflyst/udsat og offentligt ansatte sendt hjem, så
frustrationerne har ofte være ganske store blandt de involverede.

Specialstøtten bliver tilvalgt bevidst af veteraner/pårørende, der har
mistet tilliden til, at Forsvaret og andre offentlige myndigheder vil
dem noget godt. De har ofte en følelse/oplevelse af at være blevet
svigtet/ikke forstået/dårlig behandlet og af kun at blive mødt med –
for dem – uoverstigelige krav.
Nogle veteraner har opbygget stor frustration og modstand mod
”systemet”. Det er derfor en vigtig neutral rolle, Specialstøtten kan
udfylde ved ikke at være tilknyttet nogen form for offentlig instans,
men udelukkende hjælpe/råde og støtte ud fra forud aftalte samtykker, til hvem der kontaktes, og hvor der fokuseres på en målrettet
løsning af netop deres problem. Den personlige og helt ubureaukratiske tilgang til arbejdet indbefatter personlige møder, fysisk ledsagelse eller møde i sager med fuldmagt, praktisk hjælp til skriftlige
opgaver osv.
Specialstøtten har ikke skåret ned på arbejdet eller tilbuddet i de
nedlukningsperioder, som har været dikteret, og har til stadighed
været til rådighed, weekends og aftener, også til personlige møder.
Det har været af stor betydning for veteranerne/de pårørende, at
de ikke er blevet mødt med, at de desværre ikke kan få hjælp fra
myndighederne til netop deres problem, fordi man er sendt hjem.
Mange af de igangsatte sager er afsluttet i årets løb, men en del
kræver lang tids involvering i forbindelse med sagsbehandling/behandling, og nye kommer til. Det er ofte krævende problemstillinger,
som kun kan løses med godt og tillidsfuldt samarbejde, som der har
været etableret med andre involverede instanser.

FORDYBELSE

Der har dog også været det lyspunkt for nogle af de mest udfordrede
veteraner, at isolationen har været befriende på flere måder. De har
ikke skulle forholde sig til at melde fra til sammenkomster med mange mennesker, men også det faktum, at folk holder afstand, og der
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SOCIALUDVALGET

DJURS SOMMERLAND
DJURS SOMMERLAND

Socialudvalget
Socialudvalget har i 2020 i juli gennemført et foredrag for veteraner,
hvor 30 veteraner deltog.
I august gennemførtes udflugt til Djurs Sommerland med 194 deltagere, heraf 87 veteraner med deres ægtefæller samt 37 børn i alderen 12 – 18 år, 56 børn i alderen 3 – 11 år samt seks børn under 2 år.
Arrangementet blev ledet af seks personer fra Socialudvalget.
Ligeledes i august gennemførtes udflugt til Sommerland Sjælland
med 84 deltagere, heraf 36 veteraner med ægtefæller, 17 børn over
13 år, 26 børn i alderen 3 – 12 år og et barn under 2 år. Arrangementet
blev ledet af fire personer fra Socialudvalget.
På grund af COVID-19 måtte følgende arrangementer aflyses:
• Foredrag i juli
• Lalandia i Billund i marts

• Egeskov Slot i september
• Fårup Sommerland i oktober og
• BonBonland, ligeledes i oktober.
Socialudvalget håber på en bedring i COVID-19 situationen og planlægger i 2021 på gennemførelse af følgende aktiviteter:
BonBonland i maj, Sommerland Sjælland i april/maj, Fårup Sommerland i juni, Adventure Park Sjælland i august, Egeskov Slot i september samt Givskud Zoo i oktober.
Endvidere er et projekt til støtte for veteraner med særlige behov og
deres familier iværksat, hvor der til udvalgte familier tilbydes et rekreativt ophold i Danmark med det formål at styrke familiens sociale
samvær. Deltagelse sker efter ansøgning.

DJURS SOMMERLAND

DJURS SOMMERLAND
ÅRSBERETNING 2020 
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FRILUFTSUDVALGET & IDRÆTSUDVALGET

Friluftsudvalget
Veteranstøttens friluftsudvalg havde på trods af Covid-19 held med
at gennemføre flere gode friluftsture til gavn for veteraner. Alle ture
med udvalget annonceres og tilmelding sker gennem Veteranstøttens hjemmeside, Facebook-side og på Veteranportalen. Turene er
åbne for veteraner, pårørende og børn. Nogle ture er dog for strabadserende til at børn kan deltage.

I slutningen af sommeren blev der gennemført en tre dages Bushcraft kanotur på Susåen, hvor der deltog 9 veteraner, børn og pårørende.

Det lykkedes udvalget at gennemføre to ture ud af tre planlagte til
Norge. På de to ture, som var fjeldture vinter og sommer, deltog 15
veteraner. Der deltog ingen børn.

I alt gennemførte udvalget seks ud af otte aktiviteter for i alt 49
veteraner, pårørende og børn.

Udvalget måtte desværre aflyse deltagelse på efterårets Outdoor
Weekend i samarbejde med DIF – grundet Covid-19.

Udvalget gennemførte i samarbejde med lokalforeningen Kvindelige
Veteraner også en tur, hvor 10 kvindelige veteraner havde en kombineret weekendtur i Danmark og en fjeldtur til Norge.
Hen over sommeren gennemførte udvalget i samarbejde med Veteranindsatsen i Viborg Kommune og Viborg Stift to ugelange Pilgrimsvandringer på Hærvejen. På disse to vandringer deltog 15 veteraner, børn og pårørende.
FJELDTUR I NORGE

Aktivitetsudvalget
GRUPPETUR DANMARK

GRUPPETUR DANMARK

Udvalget i 2020 gennemført 3 egne aktiviteter, omfattende to ture
til Camp Frøslev for stærkt udfordrede veteraner samt en MC-tur i
Danmark og Nordtyskland.

Svend Aage Olsen, der i mange år har forestået ture for veteraner og
pårørende i ind- og udland, har også valgt at stoppe. Her skal lyde
en stor tak til Svend Aage for hans mangeårige indsats i Aktivitetsudvalget.

I alt har der i Aktivitetsudvalgets egne aktiviteter deltaget 24 veteraner og ingen pårørende, hvilket er færre end i 2019.
Desværre måtte de planlagte missionsture til Kosovo og Kroatien
aflyses. Ligeledes blev gensynstræf for de stærkt udfordrede veteraner aflyst.
Jens Svane har valgt at stoppe som formand for Aktivitetsudvalget,
men fortsætter i udvalget. Jens afløses på formandsposten af Ole
Stokholm.
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NORDIC MC-TOUR

CAMP FRØSLEV & AKTIVITETSUDVALGET

Idrætsudvalget
Idrætsudvalget skiftede i august formand, idet Finn Pauli Nielsen
blev afløst af Jørn Hvenegård Christiansen.
Udvalget har gennemført følgende aktiviteter i 2020:
• To bowling-arrangementer med 30 deltagende veteraner
• Et Veterancykelløb på Bornholm med deltagelse af kun 5 veteraner, da fem andre desværre meldte afbud i sidste øjeblik
• Skydearrangementer for ca. 30 veteraner.
Alle øvrige arrangementer, incl. Nijmegenmarchen og VETCAMP 2020
måtte aflyses, grundet COVID-19 situationen.
FORMANDSSKIFTE

VETERANCYKELLØB PÅ BORNHOLM

BOWLING

Camp Frøslev
Veteranstøttens aktivitets- og kursussted ligger i Frøslevlejren i Sønderjylland.
Der har i 2020 været 276 overnatninger fordelt på 187 personer, hvilket er færre end i 2019. Denne nedgang er naturligt begrundet i de
mange aflyste aktiviteter.

ÅRSBERETNING 2020 

Camp Frøslev har været anvendt til Veteranstøttens egne kurser og
Veterantræf for veteraner og pårørende. Der er aftalt leje af Hjemmeværnets undervisningslokaler for 2021 i forbindelse med uddannelse,
kurser og aktiviteter.
Det opfylder behovet for Veteranstøttens virksomhed.
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ØKONOMI & DONATIONER

Økonomi
Veteranstøttens tilbud og resultater anerkendes af flere og flere myndigheder, veteranaktører, veteraner og pårørende, hvilket medfører et behov for tilførsel af økonomiske midler til de enkelte udvalg.
Veteranstøtten har efter et mangeårigt pres fået dyrtidsreguleret de siden 2009 udbetalte årlige 2,5 mill. kr.
I 2019 modtog vi 2,6 mill. kr. og i 2020 2,8 mill. kr, hvilket Veteranstøtten er glade for. Dette beløb skal nu indexreguleres og garanteres pristalt sikret.
Der vil dog fortsat være behov for at arbejde på, at det
økonomiske fundament konsolideres, hvis støtten til veteraner og pårørende ikke skal forringes.

Donationer
Veteranstøtten modtager hvert år en række donationer, både fra
strategiske samarbejdspartnere, firmaer, fonde og enkeltpersoner.

øge vore muligheder for at hjælpe veteraner og pårørende – kan du
gøre det på flere måder.

Nogle donationer er øremærket til særlige formål, andre kan anvendes generelt til arbejdet for veteraner og pårørende.

Danmarks Veteraner er af SKAT godkendt til at modtage donationer
og arv efter Ligningslovens § 8a, hvilket muliggør skattefradrag på
beløb over 205 kr.

Donationerne udgør et væsentligt supplement til økonomien og muliggør gennemførelse af en lang række nye tiltag og aktiviteter.
Her skal også lyde en tak til Enid Ingemanns Fond, Kroager Fonden
og PL Jewelry.
Blandt årets nye donatorer kan nævnes DrugStars, Gardernetværk
og Sedgewick Leif Hansen samt Rislum Fonden.
Støt Danmarks Veteraner/Veteranstøtten
Ønsker du at støtte Danmarks Veteraner/Veteranstøtten – og dermed

Man kan derfor også opnå fritagelse for boafgift efter 30%-reglen
for beløb testamenteret til Danmarks Veteraner og øremærket til
Veteranstøtten.
Øvrige donationer modtages også og kan indbetales på konto 9570
12627831 eller Mobile Pay 10093.
Juridisk vejledning vedrørende arv til Danmarks Veteraner gives af
Liv & Lov Aps eller advokat Philip Adam Borreschmidt.

DRUGSTARS
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VISION, MISSION OG STRATEGI

Udmøntning af

Vision, Mission og Strategi
VETERANSTØTTENS VISION ER FORMULERET SÅLEDES:
”At være Danmarks førende, anerkendte frivillige organisation, der
nyttiggør alle veteraner og pårørendes ressourcer til gavn for den
enkelte og samfundet.”
VETERANSTØTTENS MISSION ER FORMULERET SÅLEDES:
”Veteranstøttens mission er, gennem et konstruktivt samarbejde
med andre veteranaktører, at fremme den enkelte – primært udfordrede veterans ønsker om hjælp til personlig udvikling og en bedre
hverdag.”
FØLGENDE STRATEGIER SKAL TILSIKRE, AT MÅLENE NÅS:
• Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi
• Opdatering af hjemmesiden, udfærdigelse af en standardbriefing
samt gennemgang af PR-materiale og Facebookside
• Udarbejdelse af en pressepolitik, herunder en talsmandsliste samt
tilknytning af en ansvarlig pressetalsmand
• Udarbejdelse af en plan for Informationsvirksomhed i samarbejde
med Danmarks Veteraner

• Rekruttering af en fundraiser i samarbejde med Danmarks Veteraner
• Plan for rekruttering og fastholdelse af frivillige til Veteranstøtten.
MÅLGRUPPEN
Det er fortsat en udfordring at nå den store ”tavse” gruppe af veteraner, som har behov for særlig støtte og hjælp, men som ikke magter
selv at opsøge støtten/hjælpen.
Veteranstøttens større synlighed på bl.a. veterancaféer, veteranhjemmene, veteranmagasinet Danmarks Veteraner, på de sociale
medier og i pressen har heldigvis medført en øget tilgang af henvendelser fra veteraner, der ikke tidligere har været kontakt til.
Til aktiviteterne er der fortsat udfordringer med at nå ud til de yngre
veteraner. Det skal dog fremhæves, at friluftsaktiviteterne appellerer
netop til denne målgruppe. Der er igangsat en nordisk workshop, der
skal danne grundlag for en nordisk konference i maj 2021 i Danmark,
hvor der skal fokuseres på rekruttering og fastholdelse af yngre veteraner.

Visioner i 2021
Veteranstøtten vil i 2021 arbejde for, at den vedtagne vision, mission og de dertil hørende strategier udmøntes i tæt samarbejde med
Danmarks Veteraner. Herunder vil vægten blive lagt på et udvidet
konstruktivt samarbejde med øvrige veteranaktører til gavn for veteraner og pårørende.

Desuden vil Veteranstøtten bidrage konstruktivt til fortsat optimering af veteranpolitikken.

VETERANER STØTTER VETERANER

ÅRSBERETNING 2020 
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ÅRET I BILLEDER

FORRETNINGSUDVALGET 2021

FORMANDSGRUPPEN + RESSOURCEPERSONER 2021

FORMAND
Niels Hartvig Andersen

FORMAND
Niels Hartvig Andersen
NÆSTFORMAND
Jens Winther Andersen
KASSERER
Ole Stokholm
REGNSKABSFØRER
Jens M. Martinussen
FORMAND FOR TELEFONLINJEN
Niels Bannergaard
INFORMATIONSUDVALGET
Steen Møller Petersen
AKTIVITETSUDVALGET
Ole Stokholm
FONDE OG DONATIONER
Betina Bruun
FRILUFTSUDVALGET
Niels Overgaard Blok

NÆSTFORMAND
Jens Winther Andersen
SEKRETÆR
Jens Morten Jørgensen
KASSERER
Ole Stokholm
REGNSKABSFØRER
Jens M. Martinussen
VETERANSTØTTENS BANKOPLYSNINGER:
Danske Bank: Reg. Nr. 9570, Kontonummer 126 278 31.
Mobil Pay: 10093.
CVR-nummer 29 28 79 10.

IDRÆTSUDVALGET
Jørn Hvenegård
Christiansen
SOCIALUDVALGET
Helle Soltau
CAMP FRØSLEV
Ole Stokholm
SPECIALSTØTTEN
Bjarne Berner
WEBMASTER OG
SIKKERHEDSANSVARLIG
Jan Henrik Tiede
ANSVARLIG FOR ÅRSBERETNING, INFORMATIONSFOLDERE M.M.
Per Amnitzbøl Rasmussen/
Erik Petersen

VETERAN:

”Jeg lærte noget om vinterfjeld og at gå på ski,
men jeg lærte også noget om andre mennesker,
og min egen rolle i sociale sammenhænge med mennesker
jeg ikke kender, så jeg har fået venskaber ud af det!”
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ÅRET I BILLEDER

Året i billeder, Veteranstøtten
Veteraner støtter veteraner

PROJEKT GRØNLAND

GENSYNSTRÆF,
ENID INGEMANNS FOND

AKTIVITETSUDVALGET,
NORDIC MC-TOUR
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VETERANCAFÉ KØGE

VETERANCAFÉ RANDERS/KRONJYLLAND

AKTIVITETSUDVALGET,
NORDIC MC-TOUR

VETERANCAFÉ VORDINGBORG
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Dine kontakter til mere viden
om Veteranerne
VETERANCENTRET
- din indgang til støtte!

Hvis du er i tvivl, så ring 24/7/365
Telefon 72 81 97 00 // www.veteran.forsvaret.dk

DANMARKS VETERANER
taler veteranernes sag og er din indgang til fællesskabet og gode oplevelser!
Meld dig ind og mød kammeraterne fra din mission.
Som godkendt almennyttig forening har du mulighed for at give en skattefri
gave/donation til Danmarks Veteraner og Veteranstøtten.
Danske Bank, Reg. Nr.: 9570, Kontonummer 12 52 79 34 eller Mobile Pay 10093. Mrk. ”Donation”.
CVR-nummer 32 91 39 38.
sekraetaer@danmarksveteraner.dk // Telefon 26 39 90 70
www.danmarksveteraner.dk // Facebook: Danmarks Veteraner

VETERANSTØTTEN

har en døgnåben telefonlinje 80 60 80 30, gennemfører aktiviteter, gensynsture, møder,
idræt mm. for veteraner, deres børn og pårørende.
Veteraner støtter Veteraner
Danske Bank: Reg. Nr. 9570, Kontonummer 126 278 31.
CVR-nummer 29 28 79 10.
sekraetaer@danmarksveteraner.dk // Telefon 80 60 80 30
www.veteranstøtten.dk // Facebook: Veteranstøtten

FN MUSEET I FRØSLEVLEJREN
Fra Gaza til Afghanistan
Vi fortæller din historie
– og om alle de andre missioner fra 1948.

Tak til mere end 21.000 gæster, som trods corona-krisen besøgte FN Museet i sæson 2020.
Åbent hver dag fra 28. marts til 31. oktober 2021 – dagligt kl. 09.00 – 17.00.
Uden for sæsonen kan du booke rundvisning på mobil 40 35 13 33.
Besøg vor webshop Veteranshoppen.dk – åben hele året med gode tilbud!
FN Museet, Lejrvej 81 // 6330 Padborg
Telefon 74 67 68 55 // www.fnmuseet.dk

