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Feltpræsterne

VI ER MINDST
TRE TING
- din Veteranorganisation
Vi varetager dine interesser som veteran
og skaber bedre forhold for dig og din
familie - vi er talerøret for veteraners
interesser i Danmark!

- din Veteranstøtte 80 60 80 30
Vi yder en aktiv hjælp og støtte til dig
og din familie, gennem en døgntelefon,
aktiviteter, rådgivning, gensynsture eller
bare et fællesskab, når der er
brug for det!

- dit samlingspunkt og fællesskab
Vi er meget mere end en soldaterforening, nemlig et landsdækkende netværk
med 23 lokalforeninger, der spænder
over et hav af aktiviteter
for dig og dine!

MC uden rygmærke
Kvindelige veteraner
Jagtforening
Færøerne

GODE
TILBUD TIL
VETERANER
OG PÅRØRENDE

Om Danmarks
Veteraner og
Veteranstøtten

DØGNTELEFON
80 60 80 30

Danmarks Veteraner er en forening, der
samler al dansk personel, der har deltaget
i internationale missioner, for:
- At medvirke til oplysning om de aktiviteter, dansk personel deltager og har
deltaget i.
- At anerkende og hædre veteraner –
herunder afdøde – på værdig vis.
- At hjælpe de veteraner, der efter
hjemkomst fra missioner har behov for
støtte, bl.a. gennem Veteranstøttens
virke og arbejde.
- At medvirke til at oprette og støtte
lokale foreninger, cafeer og interessegrupper.
Husk, at veteraner er en samfundsværdi!
Fra 1948 har der været udsendt ca. 65.000
soldater m.fl. Vi udgør en særlig gruppe
i det danske samfund, som har gjort og
fortsat gør en stor og positiv forskel.
Danmarks Veteraner er landets største
veteranorganisation. Vi varetager danske
veteraners interesser ikke bare i Danmark,
men også i Norden og gennem World
Veteran Federation.

RESPEKT
ANERKENDELSE
SAMMENHOLD

Hvordan få jeg hjælp?

Ring til vores døgntelefon nr. 80 60 80 30
Mød os på hjemmesiden www.veteranstøtten.dk
Mød os på facebook. veteranstøtten

Hvordan bliver jeg medlem?
Find indmeldelsen på www.danmarksveteraner.dk
Mød os på facebook. Danmarks Veteraner.

Hvordan støtter jeg?
Du kan donere små eller større beløb og opnå skattefrihed.
Beløbet skal være min. 200 kr. og du skal oplyse dit cpr nr.
– så indberetter vi dit fradrag!
Bank: 9570 – 1252 79 34
MobilePay: 100 93
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