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Veteranstøtten udspringer af Danmarks Veteraner og er en 
frivillig hjælp og støtte til alle jer, som har været udsendt og 
naturligvis også til jeres pårørende. 

Vi henvender os til jer, som er sårbare og har brug for hjælp, 
lige fra en enkelt samtale til et nyt fællesskab i trygge rammer. 
Vi henvender os også til jer, som har ressourcer til at støtte 
jeres kammerater. 

Derfor arbejder vi under mottoet: Veteraner støtter Veteraner.
Formålet med Veteranstøtten er at forsøge at samle dem af 
jer op, der er faldet igennem de offentlige systemer og for-
svaret, enten fordi der ikke er nogle egnede tilbud til jer, eller 
fordi I af den ene eller anden grund har mistet tilliden til sam-
fundets mange tilbud.

Vores tilbud tæller alt lige fra en døgntelefonlinje over et hav 
af overvejende fysiske aktiviteter, til hjælp med kontakterne 

med myndighederne. I denne folder kan I læse om nogle af 
disse tilbud. 

Som udgangspunkt er alle tilbuddene gratis at deltage i. 
Dog kan der ved større aktiviteter opkræves et deltagergebyr.

Historisk set blev Veteranstøtten (tidl. Kammeratstøtteord-
ningen) etableret efter, at de mange udsendte begyndte at 
komme hjem fra Balkan. I 2001 blev telefonlinjen oprettet i et 
samarbejde med Forsvaret. Og fra forsvarsforliget i 2005 har 
Veteranstøtten modtaget et årligt beløb til aktiviteterne.

Niels Hartvig Andersen
formand Veteranstøtten

Kære Veteraner og pårørende
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Vi kan genskabe de faglige og sociale fæl-
lesskaber, hvor du kan føle dig tryg og fin-
de ro til at komme videre i din tilværelse.

Gennem fællesskaber og aktiviteter med 
andre veteraner, kan du og din familie få 
hjælp  og tid til at få lagt låg på dine op-
levelser, der måske har været en hæmsko 
for at få familien og dagligdagen til at 

virke efter din udsendelse.

Vi er mere end 100 veteraner – fra 
mange forskellige missioner - der står 
på spring for at hjælpe dig og din fa-
milie. Vi har selv været udsendt og ar-
bejder gratis og fuldstændigt frivilligt!

–  ”Primært gennem frivilligt arbejde at arrangere og gennemføre aktiviteter for veteraner 
og deres pårørende”. Aktiviteterne skal give veteranerne og deres pårørende mulighed 
for at indgå i fællesskaber, hvor de kan møde tidligere kollegaer, samtidig med at de 
føler sig anerkendt.

–  ”Med disse aktiviteter at modvirke ensomhed og isolation for den gruppe af veteraner 
og pårørende, der af den ene eller anden grund er særligt udsatte”.

Opgaven er

Alle vores tilbud, så som marcher, løb, 
gensynstræf, døgntelefon, familieture, 
missionsture, friluftsture, sociale sam-
menkomster og mange andre tilbud, kan 
du finde på de næste sider.

Veteranstøtten er også for dig, som har 
overskud til at være aktiv for dine kam-
merater – der er altid brug for de robuste 
veteraner her.

Veteranstøtten opfatter sig som en neu-
tral spiller mellem de statslige og de kom-
munale systemer.

”Vi kan genskabe de  
faglige og sociale fællesskaber, 

hvor du kan føle dig tryg og 
finde ro til at komme videre i  

din tilværelse”
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Veteranstøtten er  
en vifte af tilbud til 
dig og din familie

– Fællesskab og sociale aktiviteter
– Fysiske udfordringer
– Døgntelefon 80 60 80 30
– Mindre social- og bisidderstøtte
– Missionsture4

VETERANER støtter VETERANER



GENKENDER DU NOGLE AF  
DISSE SIGNALER FRA DIN KROP:
– Muskelspændinger

– Smerter i kroppen

– Rysten på hænderne

– Snurren i fingrene

– Farer sammen ved pludselige lyde

– Koldsved

– Tørhed i munden

– Hjertebanken

– Åndedrætsbesvær

– Opkastninger uden klar årsag

– Hård mave

–  Ufrivillig afføring  
eller vandladning ved pludselige farer.

ER DU I TVIVL - SÅ KONTAKT VETERANCENTRET PÅ TELEFON 72 81 97 00.

Symptomer og reaktioner
GENKENDER DU NOGLE AF DISSE  
SIGNALER FRA DINE FØLELSER:
– Øget alkoholforbrug eller andet misbrug

– Voldsomme udbrud af gråd

– Vrede eller raseri

– Irritabilitet, aggressivitet

– Ubegrundet latteranfald

– Ubevidst trang til at skrige

– Følelse af uvirkelighed

– Uforklarlig ængstelse eller bekymring

– Koncentrationsbesvær

– Søvnbesvær, mareridt

– Skyldfølelse, selvbebrejdelse

– Pludselige tilbageblik eller flachbacks

– Træthed.

Genkender 
du nogle af disse  signaler – så ring til  Veteranstøtten på
80 60 80 30 5
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Aktiviteter

Fællesskab, hygge,  missionsture, gensyns-træf, parader og  anerkendelse

VETERANER støtter VETERANER

6

VETERANER støtter VETERANER

6 6



Få øget sundhed, mental styrke og selv-
værd i hverdagen!

Vi ved, at fysisk aktivitet og idræt øger 
trivslen, velværen og helbredelsen blandt 
veteraner, derfor fylder idrætsaktiviteter 
meget hos Veteranstøtten. Idrætten udgør 
gode rammer for det fællesskab, som kan 
føre sårbare og robuste veteraner, samt de-
res pårørende sammen.

Veteranstøttens idrætstilbud tilpasses den 
enkeltes formåen, for derigennem at give 
øget sundhed, mental styrke og selvværd!

Aktiviteter / fysiske værdier

Løb, marcher,  cykling, mental styrke, og øget selvværd
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Aktiviteter / udfordrende værdier

Friluftsture, 
vandreture,natur og store 

vidder

Det giver ro i sindet at 
deltage blandt ligestillede 
og udfordringerne foregår i 
kendte og trygge rammer.

VETERANER støtter VETERANER
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Veteraner til søs

For at inkluderer endnu flere veteraner 
med maritim baggrund og set i lyset af  
Søværnets øgede deltagelse i internatio-
nale missioner, arbejder vi på at skabe en 
sejlende mulighed i Veteranstøtten.

Derfor opretter vi en forening/udvalg med 
navnet ”Veteraner til søs”. Det er tanken at 
den skal virke fra et tidl. orlogsfartøj, der 
skal kunne sejle med Veteraner og deres 
pårørende. Et fristed i vante omgivelser.
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Nye aktiviteter på vej

Andre spændende tiltag: MC-ture, skydning, bowling – enten for hygge eller i konkurrence
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Veteranstøttens Socialudvalg og Special- 
støtten har til formål at støtte, vejlede og 
hjælpe veteranerne og deres pårørende i 
de situationer, hvor de føler, at de ikke selv 
har de nødvendige ressourcer eller kom-
petencer til løsning af deres problemer.

Vi giver råd og vejledning om, hvor vete-
ranerne kan få behandling og støtte, og 
vi ledsager dig gerne til behandlingen 
og mødet.

I dette arbejde bruger vi vores civile 
kompetencer og viden til at støtte dig!
Vi behandler ikke - vi hjælper og henviser.

· Står du i en svær situation!

· Har du brug for en bisidder!

· Er du ensom og mangler netværk!

· Har du akut brug for hjælp!

·  Har du brug for rådgivning 
generelt – økonomisk eller i  
sociale forhold!

Eksempler på sager:
· Forsikringssager.

· Arbejdsskadesager.

· Hjælp til behandling af misbrug.

· Støtte ved indlæggelser.

·  Møde med banker, skoler 
og arbejdsgivere.

Ekstra hjælp og støtte når  
det ser sortest ud
– ring 80 60 80 30

Hvornår kan vi hjælpe – og med hvad?

Mere end 200har fået hjælp i2021 og 2022

VETERANER støtter VETERANER
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Når man almindeligvis taler om vetera-
ner, er det heldigvis de få, som er sårba-
re og har behov for hjælp.

Landet er blevet beriget af de mange 
veteraner, som er komme styrket ud af 
deres udsendelse og som er med til at 
få hele samfundet til at virke – de så-
kaldte robuste veteraner – fylder op til 
90 % af alle vores udsendte Veteraner 
og udgør en meget stor samfundsværdi 
for Danmark.

Veteranstøtten har brug for jer, forsva-
ret har brug for jer og Danmark har brug 
for jer – I er simpelthen hjørnestenen i 
hjælpen til vores sårbare veteraner – I 

Veteranerne er en 
samfundsværdi!

”taler samme sprog” og har fælles op-
levelser, hvilket giver tillid og trovær-
dighed i samtalerne. Derfor vil vi gerne 
opfordre jer til at blive aktive i Veteran-
støtten.

Har du lyst og tid til at hjælpe dine kam-
merater, kan vi blive endnu stærkere og 
bedre til det!

Find den niche, hvor du føler dig bedst 
rustet og hvor du mener, at kunne gøre 
en forskel!

Derfor: Kontakt Veteranstøtten – vi sva-
rer døgnet rundt! 80 60 80 30 ww
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Danmarks Veteraner

DANMARKS VETERANER
www.danmarksveteraner.dk 
Mail: formand@danmarksveteraner.dk
Tlf. 61 31 10 98

DONATIONER MODTAGES GERNE
Bank reg. 9570 - 1252 79 34
MobilePay 100 93

Skattefrihed ved min. 200 kr.
Krav: Oplys CPR-nummer

VETERANSTØTTEN 
www.veteranstøtten.dk
Mail: formand@veteranstotten.dk
Tlf. 80 60 80 30 

FN-MUSEET 
www.fnmuseet.dk
Mail: formand@fnmuseet.dk
Tlf. 74 67 68 55 

VETERANER
støtter

VETERANER

DANMARKS 
VETERANER 
- dit mødested

Find os også på 
facebook




