
 48. årgang | Nr. 06 | 2017

DANMARKS VETERANER

Danmarks eneste veteranmagasin



FORFATTER Indhold #06

WWW.DANMARKSVETERANER.DK

Velkommen til Baretten, medlemsblad for 
lands foreningen Danmarks Veteraner. Foreningen 
er oprettet den 26. oktober 1968 af veteraner 
fra FN-tjeneste. Alle, der har været udsendt af 

Danmark i en international fredsstøttende, fredsbevarende, 
fredsskabende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, 
OSCE eller en koalition, kan optages som medlem.

Baretten udsendes til medlemmer, annoncører, tjenestesteder, 
kommuner og udstationerede styrk er samt til alt personel fra 
internationale missioner det første år efter hjemkomst. 

Danmarks Veteraner er medlem af den internationale veteran-
organisation World Veterans Federation (WVF), den tilsvarende 
nordiske organisation Board of the Nordic Blue Berets (BNBB) 
og af Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL). 

ISSN: 1903-8518  /  ISSN: 2246-1418 (online udgave)

Oplag: 5.000 stk. 8 gange årligt
Årsabonnement: Dkk 380,-
Danmarks Veteraners bankoplysninger: 
Reg. Nr. 4716, konto nr. 473 152 3649, CVR Nr: 32 91 39 38
Giro: Konto nr. 4154878

Side 15 
Sommerstævne

Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Side 5
Hærløbet

Layout og sats: GB Grafisk A/S, www.gbgrafisk.dk.
Tryk: Printconnect Aps

Side 2  |  Baretten  |  # 06  |  2017 

Side 6-13
Veteranstøtten

FO
TO

: P
ER

 A
MN

IT
ZB

ØL
 R

AS
MU

SS
EN

3  .................Leder: Nye opgaver

4  .................Møde med protektoren

5  .................Hærløbet, en fin tradition

6  .................Packrafting i Norge

8  .................Vellykket tur til Bosnien

9  .................Gensynstur til Kroatien

10  ...............Veteranvandring på Sydfyn

11  ................Familiesommerlejr i Frøslev

12 ................Nijmegen – vi gjorde det igen

13  ................Kajaktur på Limfjorden

14  ...............Mission Updates (Irak, Afghanistan og Mali)

15 ................Sommerstævne – en frisk fornyelse

16  ...............Veterancentret (Warrior Week og Afskedsreception)

18  ...............De runde dage og Vi mindes

18  ...............Sidste udkald til Veteran- og Jubilarstævne

19  ...............Nyt fra Lokalforeningerne

30  .............. Kort nyt: Juridisk retshjælp, 
Kursus for civile samt Kiropraktortilbud

31 ................ Nye Medlemmer, Særlige aktiviteter og  
Resterende produktionsplan

32  ...............Hærvejscykling   

Landsformand: Niels Hartvig Andersen
Heksehøjen 19, 4700 Næstved.  
Tlf. 61 31 10 98, formand@danmarksveteraner.dk

Næstformand: Per L. Hinrichsen
Grundtvigs Allé 32, 4760 Vordingborg.
Tlf. 21 42 52 94, naestformand@danmarksveteraner.dk

Landssekretær: Bo Leimand
Skovkanten 132, 4700 Næstved
Tlf. 41 32 88 95 , sekretaer@danmarksveteraner.dk

Landskasserer: Ole Stokholm, 
Gravhøjen 41, 7190 Billund  
Tlf. 20 62 67 94, kasserer@danmarksveteraner.dk

Ansvarshavende redaktør: Erik Petersen
Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg  
Tlf. 40 32 91 09, redaktion@danmarksveteraner.dk

Webmaster: Jan Henrik Tiede 
Brinken 37, Mogenstrup, 4700 Næstved
Tlf. 51 90 96 38, webmaster@danmarksveteraner.dk

Veteranstøtten
Formand: Niels Hartvig Andersen 
Tlf. 61 31 10 98, formand@80608030.dk

Næstformand: Per L. Hinrichsen
Grundtvigs Allé 32, 4760 Vordingborg.
Tlf. 21 42 52 94, naestformand@80608030.dk

Kasserer: Kurt Vindegaard Larsen
Skolevænget 51, 4440 Mørkøv
Tlf. 60 38 79 27, kasserer@80608030.dk

Veteranstøttens bankoplysninger: 
Reg. Nr. 0040, konto nr. 348 773 5816, CVR: 29 28 79 10

Side 12
Nijmegen



FORSVARSFORLIG
Det kommende forsvarsforlig skal forhandles 
på plads i løbet af efteråret, og debatten er 
igang i medierne, hvor det umiddelbart før 
sommerferien forlød, at Hærens regimenter 
stod for nedlæggelse. Derudover er det poli-
tiske vinde om et "Substantielt løft" til For-
svaret i lyset af den nye sikkerhedspolitiske 
situation, som fylder. 

Danmarks Veteraner skal ikke have en hold-
ning til Forsvarets organisering, men for os 
er det vigtigt, at Forsvaret fremadrettet også 
tager sig af sine veteraner, og at veteranom-
rådet også bliver tilgodeset ved et substan-

tielt løft. 

Lokalforeningerne har ofte et 
godt samarbejde med det 

lokale regiment, som 
støtter med lokaler, 

særlige arrange-

menter for veteraner og deres pårørende og 
hele det traditionsbærende område, som er 
så vigtigt for veteranerne. 

Vi vil derfor gøre Forsvaret opmærksom på, 
at den gode kontakt og det lokale samarbejde 
med veteraner fortsat skal være solidt for-
ankret, hvis regimenterne nedlægges. 

Derudover vil vi i forligsprocessen sørge for 
at gøre opmærksom på det store arbejde, Ve-
teranstøtten yder, men at der er behov for at 
sikre midler til opgavens løsning. Veteraner, i 
eller uden for Forsvaret, har også en interesse 
i et Forsvar, hvor veteranområdet er styrket.

GENSYNSTRÆF 
Som resultat af servicetjekket er der afsat 
midler til gensynstræf for veteraner og på-
rørende. Værnsfælles Forsvarskommando har 
400.000 kroner årligt i perioden 2017-19, som 
er dedikeret til denne opgave. Midlerne er 
fordelt mellem de tre værn og Specialoperati-
onskommandoen, så hvis du ønsker at samle 
dine gamle kammerater til et gensynstræf, 
måske med pårørende, så er der støtte at 
hente ved dit værn eller lokale enhed. 

Pengene kan bruges til kost og logi eller til 
andre udgifter. Bemærk, at nogle enheder vil 
anvende midlerne til særlige arrangementer 
for veteraner og deres pårørende, f.eks. kon-
certer, julearrangementer og tilsvarende. 

Danmarks Veteraner er tilfredse med, at der 
er afsat særlige midler til, at veteraner kan 
mødes og være sammen, og at der er særligt 
fokus på at få de pårørende med. Vi bakker op 

om initiativet og håber, det kommer vetera-
nerne til gavn.

NYE OPGAVER
Vi går ind i arbejdet for at få kontakt med de 
mange veteraner fra Beredskabsstyrelsen. De 
har samme krav på aktiviteter og støtte, som 
veteranerne fra Forsvaret. Den udfordring ta-
ger vi op med åben pande.

FORMANDSMØDE
I Hovedbestyrelsen har vi arbejdet hårdt for 
at nå de fælles mål, som vi lovede Repræ-
sentantskabet i april. Og jeg kan garantere, 
at vi når i mål. Derfor er det vigtigt, at alle 
formænd i lokalforeningerne plus yderligere 
en repræsentant møder op til Veteran- og Ju-
bilarstævnet i Holstebro og det efterfølgende 
formandsmøde, hvor vi bl. a. skal drøfte vo-
res nye, opdaterede vision, kommunikations-
strategi, status på budget 2017, budget 2018, 
effektmålinger og meget andet. Jeg glæder 
mig til de mange gode input, som vi normalt 
modtager ved disse formandsmøder.

MANGE AKTIVITETER
Heldigvis får flere og flere øjnene op for de 
mange gode aktiviteter, som gennemføres 
i vores 21 lokalforeninger over det ganske 
land. Disse mange aktiviteter gør det muligt 
at få nye medlemmer, fortælle om vores ar-
bejde og mange gode fælles oplevelser, men 
det er også her, at nye og udfordrede vete-
raner og deres pårørende kan dukke op og få 
en snak med os. Vi kan så efterfølgende evt. 
hjælpe dem videre til Veterancenteret, kom-
munen eller Veteranstøtten, hvis det skønnes 
nødvendigt. Alt foregår i fortrolighed og efter 
gensidigt samtykke. 
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Vandretur på Sydfyn.
Foto: Veteranstøtten.
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AF LANDSFORMAND  
NIELS HARTVIG ANDERSENNye opgaver



LEDER FORTSAT

Jeg har haft den store ære og glæde at få foretræde for vores 
protektor H.K.H. Prins Joachim, hvor jeg havde fornøjelsen at 
overrække Landsforeningens og Veteranstøttens flotte skjol-
de nr. 1 til ham.

Herudover fik jeg lejlighed til at informere prinsen om, hvad 
vi har lavet i de seneste par måneder, hvad vi har gang i i den 
nære fremtid og om vores planer for bl.a. fejringen af Dan-
marks Veteraners 50 års jubilæum i 2018. 

Prinsen er særdeles velorienteret om veteranforhold, og jeg 
fik et par gode råd og ideer med hjem. Det betyder utroligt 
meget for os veteraner, at vi har så stor velvilje og opbakning 
fra vores protektor.

Det giver kampkraft.

Møde med protektoren

SYNLIGHED
Vores nye pavilloner er nu fordelt med nye logoer og navn, ligesom de 
gamle er blevet frisket op. Jeg håber at se disse pavilloner mange steder 
rundt i landet, hvor vi fortæller om vores arbejde. En ny hvervefolder er 
også på vej, så vi skulle nu have mulighed for at få mange nye medlemmer.

SAMARBEJDE
Det betyder også, at der er mange kommuner, organisationer og enkelt-
personer, som vil arbejde sammen med os. Det undersøger vi i Hovedbe-
styrelsen, men når alt kommer til alt, er det jo lokalt, at kræfter og viden 
findes, og det er her, det nære samarbejde foregår. Jeg er sikker på, at 
lokalforeningerne bakker op om de nye initiativer – uden at give afkald 
på vores gode gamle traditioner. Men en tradition er kun god, hvis den 
kan overleve.

Tak til alle, der har hjulpet kommunerne med flagdagsarrangementerne. 
Der er nu kun 10 ud af de 98 kommuner, der ikke markerer denne Vetera-
nernes Dag. Dem skal vi have med! 

Vi har med mange af vores samarbejdspartnere givet håndslag på, at vi 
i fremtiden kun vil tale hinandens arbejde og indsats op, og hvis vi ikke 
kan det, så lad os holde det evt. negative for os selv. Herved vil veteran-
verdenen fremstå mere homogen og samlet om opgaven med at hjælpe 
de heldigvis meget få veteraner, der har brug for særlig hjælp.

VETERANCAFÉER
Også tak til alle Jer, der på den ene eller anden måde har involveret Jer i 
arbejdet med at få etableret og drevet de mange nye VeteranCaféer, hvor 
der nu er over 25 i Danmark. Jeg tror på, at vi ad denne vej kan tiltrække 
nye og yngre kræfter til gavn for lokalforeningerne. Men intet er gra-
tis eller let, så derfor har vi i samarbejde med Veterancenteret inviteret 
alle VeteranCaféer til et erfaringsudvekslingsmøde i Karup den 19. – 20. 
september. Formålet er at lære hinanden at kende, udveksle erfaringer, 
materialer og aktiviteter og måske finde en måde at organisere caféerne 
på, så det bliver lettere at samarbejde på landsplan. Vi glæder os, og jeg 
håber, at I vil hjælpe os med at få Jeres VeteranCafé til at møde op. Læs 
mere på vores hjemmeside.

ÅRSMØDE
På Veteranstøttens Årsmøde i Fredericia den 30. september – 1. oktober 
vil vi glæde os over de mange velgennemførte aktiviteter, som vi bl. a. 
kan læse om her i bladet, men også drøfte resten af årets aktiviteter og 
ikke mindst planen for 2018. Alle aktive vil modtage en invitation på mail. 
Hvis du er i tvivl, om du er på listen, så kontakt din udvalgsformand for at 
sikre dig, at han har dine opdaterede kontaktoplysninger. 

I ønskes alle et godt og frugtbart efterår i samarbejdets ånd.

Vi ses derude.
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En fin tradition
Den 8. juni gennemførte ældste kadethold på 
Hærens Officersskole – klassen Paludan-Mül-
ler – for 6. gang det årlige Hærløb. Med over 
900 løbere fordelt på hhv. 5 og 10 km. løbetur 
i Søndermarken var det igen en stor succes. 

Blandt de mere prominente løbere kan næv-
nes chefen for Hærstaben, generalmajor H.-C. 
Mathiesen (med adjudant), tidligere chef for 
Hærens Officersskole, nuværende general-
major Kenneth Pedersen, Forsvarsministeriet, 
nuværende chef, oberst Nicolas Veicherts 
(med hustru og døtre) samt chefen for ve-
terancentret, oberst Jette Albinus.

Blandt de mange deltagere skal også næv-
nes 29 løbere fra Veteranstøtten, et hold fra 
Veterancentret samt løbets ældste deltager, 
76-årige veteran, major af reserven Palle Red-
der Madsen, der klarede de 5 km. på 37 minut-
ter og 47 sekunder. I sandhed en flot præsta-
tion. Godt gået – eller rettere løbet!

Men også på anden vis markerede Danmarks 
Veteraner og Veteranstøtten sig. Næsten 30 
hjælpere bistod arrangørerne med prakti-
ske gøremål, så som vejvisning på ruterne, 

udlevering af startnumre og registrering af 
de mange deltagere, ”garderobebestyrere”, 
vandudlevering til de mange løbere og flere 
andre opgaver. Hjælperne modtog stor tak 
fra de arrangerende kadetter, der blankt er-
kendte, at uden denne støtte kunne løbet ikke 
gennemføres.

Som en speciel tak for indsatsen blev vetera-
nerne belønnet med en særlig rundvisning på 
Frederiksberg Slot – i bogstaveligste forstand 
fra kælder til kvist – underholdt af en vidende, 

veltalende og humoristisk kadet, der forestod 
rundvisningen.

Det skal også nævnes, at overskuddet fra lø-
bet går til veteranarbejdet. I år var det orga-
nisationen Støt Soldater og Pårørende (SSOP), 
der blev betænkt med en check på 75.000 kr. 
til det fortsatte arbejde.

En fin tradition, som Danmarks Veteraner og 
Veteranstøtten gerne stiller op til igen i 2018.

TEKST OG FOTOS: ERIK PETERSEN

Klar til start.

Travlhed i Slotsgården.På præmieskamlen inden løbet.
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Det lyder som et godstog, der kommer nær-
mere og nærmere. ”Vi lægger til ved den 
store sten og stiger ud”, råber Kristian, vores 
guide. Lyden er nemlig ikke fra et godstog, 
men derimod den brusende lyd af vand, der 
løber ned gennem en af de mange fosser på 
Atnaelven i Nationalparken Rondane. Og in-
den vi bare kaster os ud i fosserne, stopper vi 
lige og rekognoscerer strømmen, faldene og 
potentielle farer på ruten gennem den. Som 
gode eks-soldater ved vi, at det øger chancen 
for succes. 

Det er fredag, og vi er seks veteraner på den 
sidste dag af et ugelangt Packrafting kursus i 
Norge arrangeret af Veteranstøttens Frilufts-
udvalg. Dagens læring handler om at navigere 
fosser eller ”white water”, som det hedder på 
godt udenlandsk. På land går vi ned langs den 
300 meter lange fos, mens vi diskuterer den 

bedste måde at styre den lille gummiflåde på, 
mens den kastes rundt af fossens store vand-
kræfter. Det handler om at bevare roen, holde 
hovedet koldt og udvise rettidig omhu ude i 
fossen, for når det først går galt, så går det 
stærkt. Hvis du først ligger i det kolde vand, er 
der ikke andet at gøre end at flyde med, indtil 
strømmen tillader dig at komme på land, og 
det kan godt vare 2-300 meter. Efter at have 
rekognosceret alle 300 meter af fossen er det 
tilbage til packraften og håbe, du kan huske 
forhindringerne og den rute, du besluttede 
dig for. Hvis ikke, kan man altid tage den et 
par gange til. Fik jeg nævnt, at det er udfor-
drende og sjovt.

En Packraft er en lille, men uhyre robust gum-
miflåde, der vejer omkring 3 kilo. Hertil kom-
mer en let pagaj, svømmevest og hjelm, hvis 
du skal ud i fosser. Idéen er, at du kan opleve 

landskabet både til fods og til vands. Selve 
konceptet stammer fra Alaska og Canada og 
er ved at finde fodfæste i Europa. 

Packrafting-kurset startede om søndagen, 
hvor vi lærte at klargøre flåderne og padle 

AF NIELS BLOK, FORMAND, VETERANSTØTTENS FRILUFTSUDVALG

Packraftingtur RONDANE, 
NORGE
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i stille vand. Samme dag lærte vi padling på 
hurtigt vand med mindre fosser, og vi klar-
gjorde til den fire dage lange ekspeditionstur 
med rygsæk og packraft oppe på fjeldet, hvor 
vi både skulle vandre og padle på søer og elve.

Mandag morgen pakkede vi bilen og blev kørt 
nordpå til Grimsbu-Elven. Herfra skulle vi 
padle og vandre indtil torsdag, hvor vi gerne 
skulle være tilbage ved den lejede hytte på 
Rondetunet Friluftscenter. Vejret var strålen-
de, og elven gav os en forsmag på, hvad der 
ventede på fosdagen. To mand måtte lide den 
tvivlsomme tort at kæntre i et særlig svært 

sving, hvor strømmen førte ind mod en klip-
pevæg, hvis man ikke lige var opmærksom på 
at padle som en sindssyg for at komme uden 
om. Henunder eftermiddagen begynder vores 
opstigning til højfjeldet over trægrænsen. Om 
aftenen slår vi lejr og kryber trætte til køjs 
efter aftensmaden. 

Tirsdag tager vi afsted henover fjeldet mod 
syd. Det regner lidt ”on and off”, men støt 
og roligt kommer vi frem mod Mjovatn-søen, 
hvor vi spiser frokost og fanger et par fjeldør-
reder som supplement til aftensmaden. Om 
eftermiddagen puster vi vore packrafts op 
for at padle ca. 10 kilometer ned af den lange 
Breisjøane Sø. Vinden er taget til, og grå skyer 
begynder at trænge sig på. Heldigvis har vi 
den i ryggen, så padlingen går relativt nemt, 
mens der fiskes lidt undervejs. Ved ankomst 
slår vi vores telte op i vinden og venter på 
regn, der ikke lader os vente i særlig lang tid. 

I løbet af natten tager vinden og vejret til, og 
næste morgen beslutter vi os til at blive på 
stedet, da regnen betyder, at der falder nysne 
på fjeldene omkring os. Der vil ligge sne i det 
pas, vi skal over, og den stærke og kolde vind 
gør ikke forholdene bedre. Henunder efter-

middagen stilner regnen af, og vi går rundt i 
nærområdet og fisker, så man ikke får ligge-
sår af en hel dag på skjoldet i teltet.

Torsdag morgen vælger vi en alternativ rute 
ud af fjeldet, da vinden stadig er kold og 
stærk. Derfor får vi ikke packraftet den dag, 
men må glæde os til fos-kurset dagen efter. 
Omkring frokost ankommer vi til Atnasjø Café-
en, hvor vi sammen nyder en kold øl, inden vi 
bliver samlet op og kørt tilbage. Vi kunne godt 
padle, men vinden er strid og lige i hovedet, 
så det ville være omsonst i de lette packrafts.

Fredagens vejr er helt perfekt med høj sol. Vi 
mødes med guiden Kristian, hvorefter vi går 
de 3 kilometer ned til elven. Her klargøres, 
mens de lokale campister kigger nysgerrigt 
på. De vinker og filmer, da vi lægger fra og 
påbegynder små 15 kilometers padling nedad 
elven, der vil udfordre os med hurtigt vand 
og kraftige fosser. Om eftermiddagen ”high 
fives” der og storsmiles, for det har været 
endnu en lækker dag på kontoret og et gen-
nemført fedt kursus. 

Tak Adam, Sarah og Kristian på Rondetunet 
for at have taget sig godt af os hele ugen.
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AF TURLEDER SVEND AAGE OLSEN

Vellykket tur til Bosnien
Der var 38 deltagere i Veteranstøttens grup-
petur til Bosnien, hvor hver deltager havde 
tilbud om tage en ledsager/pårørende med 
på turen. Idéen er ganske enkelt, at Veteraner 
støtter veteraner.

ANKOMST TIL SARAJEVO
Turen til Sarajevo gik som planlagt, og vi blev 
kørt til Hotel Crystal i bydelen Ilizda. Midt på 
eftermiddagen kunne de rejsetrætte delta-
gere indtage deres hotelværelser og pakke 
ud, inden vi holdt velkomstmøde, hvor ugens 
program blev gennemgået, og deltagerne blev 
præsenteret for hinanden.

SARAJEVO, KISELJAK OG TUNNELMUSEET
Første dag besøgte vi den tidligere olympiske 
bobslædebane for at få et indtryk af ødelæg-
gelserne på Igman, og hvor let serberne kunne 
udpege mål nede i byen. Dernæst kørte vi til 
Zetra Stadion, hvor Hovedkvarterskompagniet 
hold 5 – 7 opholdt sig i 1994 – 1997.

På Tunnelmuseet fik vi en briefing, og vi så en 
video, som viste udgravningen af tunnellen, 
der var ”livsnerven” til Sarajevo i en længere 
periode. Senere gik turen til Kiseljak, Hotel 
Dalmacija, hvor der faktisk ikke er sket noget 
som helst, siden det blev forladt af SFOR for 
mange år siden. Kiseljak var opholdssted for 
Hovedkvarterskompagniet hold 1 – 5 i perio-
den 1992 – 1994 og knudepunkt for stort set al 
transit ind i det sydlige Bosnien under krigen.

FANTASTISK FLOT BUSTUR
Anden dags bustur gik til Mostar. En flot tur 
langs Neretva floden. Mange af deltagerne 
havde under krigen kørt denne tur, men un-
der nogle – mildest talt - andre forhold. Så det 

blev et spændende gensyn. Der var dog også 
lidt ”turist” over denne tur.

MAGLAJ, DOBOJ OG TUZLA-OMRÅDET
Tredje-dagen bragte os til områder, hvor stort 
set alle deltagere havde en ”aktie”. Ved Mag-
laj holdt vi en mindehøjtidelighed og lagde 
blomster ved mindesmærket for to danske 
nødhjælpschauffører, der blev ramt af kamp-
vognsgranater. 

I Doboj-området fik vi adgang til samtlige tre 
tidligere danske lejre, Camp Valhalla (i dag 
vognopbygningsvirksomhed), North Pole Bar-
racks (i dag benyttet af en bosnisk logistisk 
enhed) og Camp Dannevirke (i dag juice- og 
saftproduktion). Det gjorde stort indtryk på 
veteranerne og ikke mindst på de pårørende, 
som fik sat billeder på det, de havde hørt om 
hjemme i Danmark. Netop et af turens formål.

I Tuzla besøgte vi Camp Gønge. Vi fik dog ikke 
lov til at komme ind i bygningen, som havde 
huset vores kampvognsenheder.

TIL FRI AFBENYTTELSE
Den sidste dag kunne man tage ud på egen 
hånd. Det var tiltrængt oven på de foregående 
dages lange busture.

OPTIMISME
Alle steder blev vi mødt af imødekommende 
mennesker, der virkede glade for vores be-
søg. Vi så en vis form for optimisme blandt 
befolkningen, og hvis landets politiske ledere 
kan finde ud af at fungere sammen, vil meget 
være nået.

BESØG OG FOREDRAG
En aften havde vi besøg af den danske konsul 
i Bosnien, Mirza Durmisevic, der fortalte om 
Bosnien i dag og forventningerne til fremti-
den. En af deltagerne på turen, Per Møller, for-
talte om sin tjeneste i Bosnien i Hotel Terme-
området, hvor vi boede. Hotelområdet var i en 
længere periode hovedkvarter for IFOR- og 
NATO-bidraget i Bosnien. 

DET VIRKER OG ER RELEVANT
Ud fra evalueringsskemaer og direkte udsagn 
fra deltagerne kan det konstateres, at turen 
har tjent formålet. Gensyn af missionsområ-
der med veteraner, der har oplevet det samme 
som èn selv, betyder meget og virker godt.

Beretningen er forkortet af redaktionen, men 
kan i sin helhed læses på hjemmesiden. 
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Gensynstur
Veteranstøtten havde for 13. gang arrangeret en 
tur til Kroatien for personer, der havde været 
udsendt i FN-missionen UNPROFOR/UNCRO 92-
95. Det planlagte program så meget spændende 
ud, og jeg var ikke i tvivl om, jeg skulle med.

Vi mødtes i Vordingborg, og det var en beha-
gelig fornemmelse at være blandt kollegaer.

Vi startede tidligt næste morgen, og det blev 
til ca. 17 timers buskørsel til Topusko, hvor vi 
blev indkvarteret og opdelt i vognhold. En god 
nats søvn og morgenmad, så var vi klar til at 
køre rundt i missionsområdet.

Lad mig sige det med det samme. Det var 
en super dejlig oplevelse. Hvad den ene ikke 
kunne huske, kunne den anden, og de 3 på-
rørende stillede de spørgsmål, der gjorde, at 
vi kom godt rundt i krogene. I vores område 
var der kommet flere mennesker tilbage, og 
en del huse var blevet udbedret, men selve 
området var tilsyneladende lige så fattigt som 
tidligere. 

Byen Kostajnica lignede sig selv. En smule pæ-
nere og en hel del mere hyggelig, og folk der 
badede i floden Una. Alene det, at der ikke er 
den store fare på færde, var dejligt. Husene 
bar dog stadig præg af skudhuller m.v. 

Vi var spændte på, hvordan byen Sunja så ud. 
I udkanten af byen besøgte vi en af naboerne 
til en OP. Konen levede stadig og var vildt be-
gejstret, da hun så ”sin” FN-soldat Ken. Det 
var en stærk oplevelse, og vi var alle meget 
berørte. 

Vi var i Petrinja for at mindes en kammerat, 
der blev dræbt. En tur til Dvor skulle vi natur-
ligvis også, ikke mindst fordi vi her skulle hol-
de en mindehøjtidelighed for 2 af vores faldne 
kammerater. Begge steder blev der holdt tale 
og lagt blomster. 

Efter disse stærke indtryk var det dejligt med 
lidt civilisation. Derfor gik turen også til Zag-
reb, der ligner alle andre steder i Europa. 

Efter dagens kørsel kom vi hjem til spisning 
og møde, hvor vi fortalte om vores oplevelser. 
En super god ide og nok noget, der var godt 
for os alle. Det var dejligt, rørende og spæn-
dende at høre de andres fortælling. Det gav 
alle en bedre indsigt i helheden. 

Der var mange personlige fortællinger, og 
det rørte os alle dybt. Det var dejligt at være 
sammen med personer, der havde lignede 
oplevelser og dermed også forståelse for den 
situation, man havde været i. 

En oplevelse af en helt anden kaliber var tu-
ren til Plitvice, en kulturperle af de helt store. 
En kæmpe naturpark, der absolut var et besøg 
værd.  Stor tak for den oplevelse.

Lad mig slutte med at rose Veteranstøtten 
for initiativet. Selvfølgelig vil der altid være 
ting, der kan laves om eller gøres på en anden 
måde, men på denne tur synes jeg, man havde 
planlagt og fik gennemført det hele på en god 
måde. En stor tak til alle og især dem i vogn 2. 

Jeg ønsker jer alle det bedste og håber, I får 
den støtte og hjælp, I fortjener. Pas rigtig godt 
på jer selv og hinanden. Brug Veteranstøtten, 
Veterancenteret og hinanden og gør noget 
ved det, der skal til for at komme videre. 

Der er faktisk mange, der gerne vil hjælpe. 

AF RICHARDT SØLVERTORP

Beretningen er forkortet af redaktionen, men 
kan i sin helhed læses på hjemmesiden. 

  Baretten  |  # 06  |  2017  |  Side 9

På tur med Veteranstøtten

KROATIEN



TEKST OG FOTOS: JENS JERICHAU CLAUSEN,  VETERANSTØTTEN

Veteranvandring
Øhavsstien på Sydfyn er kendt for 
kultur- og naturhistorie og ikke 
mindst en smuk natur skabt af 
fortidens istid.

FØRSTE DAG 
3 veteraner, 1 pårørende og jeg selv mødtes 
på Svendborg Station og fandt de første blå 
skilte, der viste den markerede rute, Øhavs-
stien. Stien drejede hurtigt væk fra kysten og 
førte os mod Egebjerg Bakker gennem flotte 
gul-blomstrede rapsmarker frem til Hvidkilde 
Gods. 

Ved Egebjerg Bakker blev terrænet mere 
kuperet, men heldigvis var der ikke langt til 
aftenens overnatningssted, et hyggeligt lille 
privat shelterområde, som vi havde helt for 
os selv. Fra pladsen er der en flot udsigt over 
Egebjerg Bakker og resten af Sydfyn. Efter af-
tensmaden var der hygge ved bålet med en 

lækker dessert med æbler, marcipan samt 
kanelsukker.

ANDEN DAG 
Dagens etape var lang og sej. Ikke blot havde 
vi masser af sol, men turen var lang og gik 
gennem sand og grus langs sydkysten til Ve-
ster Skerninge, hvor der blev provianteret til 
frokostpausen og købt snacks til aftenhyggen. 

Herefter fulgte vi Syltemae Ådal, som bød på 
et rigt fugleliv samt masser af skotsk høj-
landskvæg. I begyndelsen af ådalen spiste vi 
frokost, og vi splittede gruppen op. Nogle gik 
ned mod vandet for at følge stranden og tage 
den flotte, men lidt længere vej, resten fort-
satte direkte mod Fjællebroen og aftenens 
overnatningssted. 

Nede ved vandet gik vi skiftevis på strand 
og på stier ved markkanten med udsigt over 
øhavet mod Skarø, Avernakø og Drejø. Shel-
terpladsen ved Fjællebroen lå i en plantage 

med pyntegran og kristtjørn. Desværre uden 
udsigt, men til gengæld var det som at være i 
en hemmelig hule midt i en skov.

Dagens etape var på godt 20 km. Det havde 
trukket tænder ud på de fleste, så ikke lang tid 
efter den sene aftensmad gik de fleste til køjs, 
og roen sænkede sig over pladsen.

TREDJE DAG 
Turens sidste etape fulgte en rute, der krydse-
de Nakkebølle Fjord for at gå nordpå ind i lan-
det. Undervejs snakkede vi turplanlægning, 
og hvor næste tur skulle gå hen. Vi nåede 
Holstenshuus Slot, hvor vi holdt frokostpause 
med udsigt over slottet og den tilhørende 
slotssø, hvor der var både blishøns, pibeæn-
der og troldænder samt de mere normale grå-
ænder og svaner. 

Vi blev enige om at forkorte ruten for at 
komme lidt hurtigere til Faaborg. Vi passerede 
Diernæs på toppen af en bakke, hvorfra man 
kan overskue hele Faaborg-området. Den sid-
ste udsigt over Sydfyn og øhavet, inden turen 
var forbi. 

Alt i alt en rigtig hyggelig tur med lidt for 
mange kilometre, men ikke mindst med gode 
stunder med ligesindede medveteraner. 

Holstenshuus Slot.

Fynsk idyl.

Beretningen er forkortet af redaktionen, men 
kan i sin helhed læses på hjemmesiden. 
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AF SVEND AAGE OLSEN

Familiesommerlejr
I perioden 15. – 22. juli gennemførte Veteran-
støtten familiesommerlejr for 5. gang, hvor 7 
forventningsfulde familier mødte op til en uge 
med forskellige aktiviteter og masser af tid til 
at være sammen med sine børn.

CAMP FRØSLEV
Sommerlejren blev afviklet i de naturskønne 
omgivelser i Frøslevlejren. De to bygninger, 
Veteranstøtten råder over i Frøslevlejren, er 
fantastiske rammer om en familiesommerlejr, 
hvor børnenes tarv bliver vægtet højt.

UGENS PROGRAM
Der var indlagte aktiviteter (ture), men også 
masser af ”familietid”, hvor familierne kunne 
tage sig af egne og andres børn uden at skulle 
tænke på de daglige sysler, som godt kan 
virke forstyrrende på mange veteranfamilier.

Vi besøgte Danfoss Universe og Historiecen-
ter Dybbøl. En planlagt overnatning i skoven 
blev aflyst p.g.a. en usikker vejrudsigt. Det var 
en klog beslutning, da regnen startede efter 

frokost om torsdagen, hvor arrangementet 
skulle været gennemført. Heldigvis holdt det 
tørt om formiddagen, hvor Kelstrup Natursko-
le ved Mik Haar stod for bueskydning og vildt-
kendskab. Et arrangement, der gik ”rent ind”.

KONKURRENCER
Der var også indlagt konkurrencer.
•  Lejrkendskab, hvor deltagerne var delt op 

i grupper. Piger, drenge, voksne drenge og 
voksne piger. Opgaven var at lære Frøslev-
lejren at kende. Her vandt pigerne knebent.

•  Lego byggekonkurrence med de samme 
grupper. Det blev nogle flotte bygningsvær-
ker, hvor drengene vandt. Tak til Lego Cha-
rity for de sponsorerede legoklodser.

•  Konkurrence i f.m. Kelstrup Naturskoles ar-
rangement, hvor opgaverne var bueskyd-
ning og vildtkendskab. Her vandt familien 
Madsen – Freia, Patrich, Louise og Claus.

Efter frokost fredag blev der uddelt præmier 
til vinderne. Det foregik med medaljeoverræk-
kelse, uddeling af diplom og præmier. 

FAMILIETID OG AFSLUTNING
Som nævnt var der rig mulighed for at nyde 
omgivelserne i og omkring lejren. Børnene be-
nyttede flittigt mountainbikes, andre cykler, 
legoklodser, spil, og hvad der ellers var til rå-
dighed. Lørdag den 22. om formiddagen blev 
der sagt farvel efter en utrolig hyggelig uge, 
hvor det er ledergruppens håb, at veteranfa-
milierne har fået ladet batterierne op, inden 
hverdagen melder sig igen.

GENSYNSTRÆF
Heldigvis er det muligt at arrangere et gen-
synstræf, hvor familierne igen kan samles i 
Frøslev. Det afvikles i den første weekend i 
december. Ud fra tilbagemeldingerne ser det 
ud til, at vi bliver næsten fuldtallige til gen-
synstræffet, hvor Ledergruppen glæder sig til 
at se familierne igen.

Beretningen er forkortet af redaktionen, men 
kan i sin helhed læses på hjemmesiden. 
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Nijmegen  
– vi gjorde det igen!

Traditionen tro blev der efter fredagens ind-
march foretaget hædring af 2 personer: Årets 
Fighter blev Jonas, der gik en stor del af turen 
på store vabler. Årets Kammerat blev Kent, 
der trods udfordringer med store vabler fandt 
overskud til både det gode humør og til at give 
en hånd med, når der var behov. 

Der er ingen tvivl om, at uden ordonnanserne 
var det blevet svært at gennemføre. Christof-
fer og Johan fik cyklet rigtig mange kilometer. 
En stor tak også til Carl Åkerlund for den store 
indsats for holdet. 

Der var 17 førstegangs-gængere. De er godt 
klar over, at medaljen først bliver komplet, når 
der kommer en krone på. Holdfører Peter kom 
op på sin Nijmegenmarch nr. 14, og resten af 
holdet lå fordelt mellem disse yderpunkter. 

Mon ikke flere allerede har positive tanker om 
muligheden for aktiv deltagelse i Nijmegen 
også i 2018. Der er altid plads til én til.

AF PER JENSEN

Veteranstøttens hold bestod af de 26 gængere, 
heraf 7 unge marchgængere fra Bornholm. 25 
kom hele vejen til mål på 4. dagen.

Da vi fredag kom over målstregen, var alle 
prøvelserne glemt, humøret var i top og over-
vejelserne omkring deltagelse i 2018-udgaven 
allerede i gang. 

I klar erindring var et sammenhold uden lige. 
Ubeskrivelige oplevelser med hundredetusin-
devis af tilskuere, der mentalt skubber én i 
den rigtige retning. Svagt kan man huske, at 
der vist lige var en enkelt dag, hvor man var 
lidt nede. Faktisk kommer det hele hurtigt til 
at ligne værnepligtstiden, hvor man kan huske 
alle sjove episoder, hvorimod ”røvturene” står 
noget svagere i erindringen.

Det er fantastisk at opleve det store fælles-
skab, der hurtigt opstår på Veteranstøttens 
Marchhold. Den enkelte byder ind, når der er 
overskud og mulighed for det. Her kommer 
mottoet i den grad til sin ret: 

”Veteraner hjælper Veteraner” Beretningen er forkortet af redaktionen, men 
kan i sin helhed læses på hjemmesiden. 

På den canadiske kirkegård.
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Pinseferie i kajak
Torsdag den 1. juni mødtes 8 veteraner for 
først at lære at ro kajak og efterfølgende tage 
på kajaktur i de smukke omgivelser i Limfjor-
den. Både Henrik og jeg selv, begge veteraner, 
er uddannede kajakinstruktører, og vores op-
gave var at introducere vores medveteraner 
til, hvordan man sikkert ror kajak. Det blev til 
5 dage med masser af hygge, bål, vandlege, 
lidt blæst, sol, sæler og mange store smil.

Vi mødtes ved Hvalpsund Familiecamping, hvor 
der ikke var meget læ på stranden, så vi måtte 
over på den anden side af Lovns-tange for ikke 
at blæse væk. En meget lærevillig flok elever 
og en stejl indlæringskurve gjorde, at vi fik en 
masse ud af dagens små tre timer på vandet. 
Om aftenen stod den på chili con carne.

Den efterfølgende dag var der vindstille, og 
det blev til næsten 7 timer på vandet, hvor 
vi øvede alt lige fra effektive ro-tag til det at 
kunne redde sig selv og hinanden, såfremt vi 
skulle falde i vandet. Om aftenen stod den på 
lejrbål og lasagne, og aftenen blev afrundet 
med to klassikere: Skumfiduser og røverhisto-
rier fra soldatertiden.

Næste morgen startede vi tidligt. Henrik og 
jeg havde fundet forskellige ruter afhængig 
af vind og vejr, og vi endte med at planlægge 
en to-dages tur. Vi kom godt afsted og roede 

en timestid, før vi gjorde holdt. For mange var 
det allerede den længste tur, de havde været 
på, så vi skulle bruge lidt tid på at justere 
kajakker og vænne os til at sidde det samme 
sted længere tid ad gangen. Efter en times 
pause satte vi os i kajakken igen og begyndte 
med en rutine der hed: 1 time på vandet, 1 time 
i land. Det passede godt med benstræk og ci-
garetpauser, og vi holdt en gennemsnitsfart 
på 5 km/t. Vi nåede aftenens lejrplads hen 
på eftermiddagen, hængte alle vores ting til 
tørre og fandt et sted, hvor vi kunne finde ly, 
hvis der kom regn.

Næste morgen var det blæst en smule op, 
men vi lå i læ af kysten. Vi havde en rolig og 
naturskøn tur sydpå, og ligesom dagen før ro-
ede vi én time for derefter at holde en times 
pause. Da vi nåede lige nord for Sundsøre, var 
det tid til at krydse over til campingpladsen i 
Hvalp sund med vind og bølger i ryggen - bøl-
ger, som man af og til kom op at “surfe” på og 
dermed blev hjulpet tilbage mod kysten.

Vel hjemme begyndte vi på rengøring og ved-
ligeholdelse af kajakker og andet udstyr, vi 
havde brugt. Arbejdet tog et par timer i sol-
skin og med godt humør, hvorefter vi kunne 
holde en velfortjent pause, inden vi sluttede 
dagen med et tiltrængt varmt bad.

Den efterfølgende dag evaluerede vi og lagde 
gensynsplaner.

Tak til Aalborg Kaserners Idrætsforening for 
lån af kajakker og udstyr. Og tak til Tue Olsen 
fra OnAdventure for meget kompetent rådgiv-
ning samt for leje og lån af materiel.

AF JENS JERICHAU CLAUSEN, VETERANSTØTTEN

“Det er jo en form for  
meditation at være derude”  

Henrik, veteran fra Bosnien og Kroatien

Beretningen er forkortet af redaktionen, men 
kan i sin helhed læses på hjemmesiden. 
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FORFATTER

Tingene har ændret sig radikalt i Irak 
gennem de seneste måneder. Islamisk 
Stat er på tilbagetog. Mosul er faldet, 
men de hårdt pressede IS-krigere kæm-
per stadig i Anbar-provinsen, hvor det 
danske træningsbidrag i Operation Inhe-
rent Resolve (OIR) holder til.
 
Da Hold 5 ankom til Al Asad Air Base i fe-
bruar var tingene anderledes. Men gen-
nem de seneste seks måneder har Hold 
5 trænet irakiske soldater og politien-
heder, så de nu selv kan kæmpe mod IS, 
og erfaringerne fra de hårde kampe om 
Mosul er blevet indarbejdet i træningen.

I HAR NÅET MÅLET
Oberstløjtnant Henrik Hvilsom indledte 
kommandooverdragelsen med en tale til 
de danske og baltiske soldater på Hold 5. 
”I har gennem jeres professionalisme og 
holdning vist irakerne vejen til, hvordan 
man bliver bedre. Vi har alle kunnet se, 
hvordan de har fået mere selvtillid og er 
blevet bedre soldater. Det er jeres fortje-
neste. I har nået målet”, sagde oberst-
løjtnanten. 

Efter talen overdrog oberstløjtnant Hvil-
som pladsen til oberstløjtnant Jesper 
Momme, som takkede hold 5 for ”Job 
well done” og bød velkommen til hold 6.

Support Mission har i starten af august 
gennemgået den halvårlige rotation, så 
der er kommet en masse nye ansigter 
til missionen.
 
I Hamid Karzai International Airport 
blev hele det danske støtteelement 
roteret med en tilhørende afskeds- og 
velkomstparade. I paraden deltog bri-
gadegeneral Christian Arildsen, der 
roste Resolute Support hold 6’s gode 
arbejde og bød velkommen til Reso-
lute Support hold 7 med den nye chef 
oberstløjtnant Mads Juul-Nyholm.  

Hjemmeværnets første hold soldater er 
klar til at forlade Camp Bifrost i Mali. De 
seneste måneder har 12 hjemmeværns-
soldater bistået FNs internationale lejr 
med en række bevogtningsopgaver.

Nu bliver soldaterne afløst af andet hold, 
der også består af 12 soldater, der over-
tager bevogtningssektionens opgaver. 

HJEMMEVÆRNET BEVOGTER  
HOVEDVAGTEN
Hjemmeværnet har blandt andet beman-
det hovedvagten til lejrene Bifrost og 
Midgaard i Mali og kontrolleret trafik-
ken til og fra lejren. Køretøjer er blevet 
undersøgt, og gående bliver registreret 
som gæster, før de får lov at komme ind.

ER KLAR TIL AT FORSVARE LEJREN
En anden del af Hjemmeværnets opgave 
er at overvåge lejren med kameraer og 
overvågningssystemer. Det foregår fra 
lejrens operationsrum, hvorfra Hjemme-
værnets soldater kan se alle områder af 
lejren med en række faste kameraer.

IRAK 
Dansk chefskifte

AFGHANISTAN 
Vagtskifte

MALI 
Nyt hjemme-
værnshold

AF PRESSEOFFICERERNE MADS ROLF 
AHRENSKJÆR OG SØREN EGEBÆK

TEKST OG FOTO:  
KAPTAJN ALEXANDER TUXEN, 
PRESSEOFFICER RESOLUTE 
SUPPORT HOLD 7

AF SARA AMOS PEDERSEN 
FOTO: SERGENT LARS

Hjemmeværnet i FN-missionen MINUSMA.

Oberstløjtnant Hvilsom fra den Kongelige Liv-
garde har afgivet kommandoen over det danske 
bidrag til Operation Inherent Resolve.

Brigadegeneralen overrækker medaljer til 
soldater fra hold 6. 

Støtteelementet fra hold 6 forrest og hold 7 
bagest ved overdragelsesparaden. 
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Sommerstævne 
en frisk fornyelse
Over 100 veteraner og deres familier var sam-
let på Ryes Kaserne i Fredericia til det årlige 
sommerstævne i Danmarks Veteraner. Der 
blev både holdt på formerne og vist forfri-
skende fornyelse. 

Siden lokalforening Trekantområdet er blevet 
værter for stævnet, hvor Ryes Kaserne har 
dannet rammerne, og Fredericia Kommune er 
blevet modtager af paraden og beværter de 
mange veteraner og deres familier, kan vi se 
tilbage på et godt og sikkert skred til et noget 
mere afslappet og hyggeligt sommerstævne. 

Garnisonskommandant oberst Søren Ander-
sen åbnede sommerstævnet og bød alle vel-
kommen til Fredericia. Viceborgmester Ole 

Steen Hansen, der modtog paraden på Rådhu-
set, gjorde ligeså. Og da Trekantområdet også 
gerne vil være vært for arrangementet næste 
år, er der ikke tvivl om, at det bliver i Frederi-
cia – en stolt garnisonsby. 

89-årige major af reserven Ib Snoer og fru In-
ger var sommerstævne-debutanter. Ib Snoer 
har bl.a. været FN-observatør i Kashmir og i 
Yemen tilbage i 60’erne. På spørgsmålet om 
de ville komme igen, var svaret lidt tøvende: 
”Hvis alderen tillader det”, men i øvrigt syntes 
de, at det var spændende, specielt fordi man 
evnede at hygge sig på tværs af missionerne 
og på tværs af alder. Det var både glædeligt 
og ekstraordinært, syntes Ib Snoer. 

AF PER A. RASMUSSEN

Fornyende og forfriskende var aktiviteterne 
lørdag eftermiddag, og at middagen lørdag 
aften foregik i sommertøj og afslappende 
hygge. Eftermiddagen bød på besøg på gar-
nisonens museum, lidt sportsaktiviteter og 
vinsmagning, der virkelig trak kunder til. 

Det formelle var således kun marchen gen-
nem byen med fanerne og Slesvigske Mu-
sikkorps i spidsen. Resten af stævnet var et 
rigtigt ”sommer-afslapnings-stævne”, med 
feltgudstjeneste ved garnisonspræsten Kri-
stoffer søndag morgen og afslutning med fæl-
lessang: ”Skuld gammel venskab rejn forgå”.  

Derfor glæder jeg mig til igen at skulle til Ryes 
Kaserne i Fredericia i foreningens jubilæums-
år 2018. 

Tak til Trekantområdet for et afslappende og 
hyggeligt sommerstævne. 

Skuld gammel venskab rejn forgå!

Landsformanden og garnisonskommandanten.

March gennem  
Fredericia.
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FORFATTER
AF KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN 
FOTO: FLYVEVÅBNETS FOTOTJENESTE

40 skadede amerikanske vetera-
ner fik en tour de Danmark, da 
Veteranskytterne afholdt Warrior 
Week Denmark i august.

Der blev trykket statsministerhånd, sprunget 
i tårn hos Jægerkorpset og tømt magasiner 
på skydebanen, da Warrior Week Denmark for 
første gang blev afholdt den 21.- 28. august. 

Her havde organisationen Veteranskytterne 
inviteret 40 skadede amerikanske veteraner 
på besøg. Tidligere på året havde Veteranskyt-
terne repræsenteret de danske farver i den 
amerikanske udgave af Warrior Week i Virgi-
nia. Formålet var at vise deres gæster, hvad 
det danske Forsvar kan præstere og derigen-
nem anerkende deres indsats.
 
Et af højdepunkterne for de amerikanske ve-
teraner var netop besøget ved Jægerkorpset 
i Aalborg. Ca. 15 af amerikanerne har selv en 

fortid i specialstyrkerne og kunne rela-
tere sig til de særlige arbejdsbetingelser 
og opgaveløsninger, som kendetegner 
Jægerne. 

Hos Jægerkorpset sprang veteranerne 
tårnspring, gik på skydebanen og fik også 
lejlighed til at se specialstyrkens materiel. 

Selvom det ikke var planen, var der et par 
stykker, der fik mulighed for at springe 
tandem, da vejret i det nordjyske viste sig 
fra den bedste side. 

Fra Aalborg tog veteranerne videre til 
Oksbøl, Marienborg, Jægerspris og Ka-
stellet, inden de afsluttede ugen med af-
skedsmiddag i Moltkes Palæ i København.  

Amerikanske og 
danske warriors 
knyttede bånd Purple Heart-modtager 

kaptajn Lee Stuckey 
fra US Marine Corps. 

Mange af de deltagende amerikanske 
veteraner har en fortid i specialopera-

tionsstyrkerne og var interesserede i 
at høre mere om Jægerkorpset.
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I midten af september tiltræder chefen for 
Veterancentret, oberst Jette Albinus, med 
grad af brigadegeneral som ny stabschef ved 
Hjemmeværnskommandoen i Vordingborg.

Der var derfor den 16. august inviteret til af-
skedsreception i Ringsted, hvor mange sam-
arbejdspartnere på veteranområdet var mødt 
op for at sige farvel til den værdsatte chef.

Afskeds reception

TEKST: ERIK PETERSEN
FOTOS: KAREN DAHLIN, VETERANCENTRET

Blandt deltagerne var således Landsformand 
Niels Hartvig Andersen, der i forbindelse med 
sin tale overrakte skjolde fra både Danmarks 
Veteraner og Veteranstøtten.

Tak til den afgåede chef for Veterancenteret, 
oberst Jette Albinus, som efter 3 år har valgt 
at prøve kræfter med nye udfordringer i sta-
ben ved Hjemmeværnskommandoen. Vi glæ-
der os til at samarbejde med brigadegenera-
len i den funktion og vil lægge flere kræfter i 
at få kontakt med de mange veteraner, som 
findes i Hjemmeværnet.
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Bestil dine varer på FN Museets  
webshop www.fnmuseet.dk, salg@fnmuseet.dk 

eller ring 40 35 13 33

FN-Museet 
Souvenir & varesalg

Bliv klædt på til efterårets  

mange arrangementer

Flot jubilæumspolo 
Forudbestilles og leveres 
fra 23. september

T-shirts

Dannebrogsvalmuen 
Velegnet som pin,  
broche eller baretmærke



AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

85 ÅR
BØRGE VERNER NIELSEN, Gaza 12 og 
Cypern 1, Fyn, den 9. september

KNUD BØRGE BROHUS, Gaza 7,  
Limfjorden, den 26. september

80 ÅR
JØRN ERIK NYBO, Gaza 3,  
Midtsjælland, den 9. september

NIELS ANKER KLAUSEN, Gaza 5,  
Kronjylland, den 25. september

ERIK JUUL RASMUSSEN, Gaza 2, 3, 6 og 14, 
Midtjylland, den 27. september

ERIK-STEEN STEENSEN, Gaza 6, 7 og 8 samt 
Cypern 7, Limfjorden, den 30. september

STEEN SEIDELIN FREDHOLM, Gaza 12,  
Nordsjælland, den 8. oktober

ERIK JUELLUND, Gaza 6,  
Nordsjælland, den 8. oktober

75 ÅR
BØRGE HANSEN, Gaza 13,  
Sønderjylland, den 7. september

ERIK BANG ANDERSEN, Gaza 14 og 15,  
Kronjylland, den 9. september

BENT J. KRAG HENNINGSEN, Cypern,  
Nordvestsjælland, den 10. september 

LARS PETER STUB NIELSEN, Gaza 14 og 15, 
København, den 14. september

OVE JESSEN, Gaza 19, Cypern 6, UNMOGIP 
1974-76 og UNTSO 1976-78,  
København, den 15. september

HELGE ADAM MØLLER, Gaza 3,  
Næstved og Omegn, den 16. september

OLE STENSBJERG JENSEN, Gaza 2,  
Landsforeningen, den 18. september

GUNNAR SANDVEI CHRISTIANSEN,  
Gaza 18 og Cypern 1, Sønderjylland,  
den 18. september

KARL SALMONSEN, Gaza 16,  
Limfjorden, den 19. september

VERNER GOLDENBÆK LARSEN, Cypern 2  
og 8, Østjyderne, den 20. september

BENT CHRISTENSEN, Gaza 14,  
Thy-Mors-Salling, den 26. september

LEIF OLSSEN, Gaza 16 samt Cypern 2, 3  
og 4, Midtjylland, den 28. september

SØREN PEDER JENSEN, Cypern 3,  
Nordvest, den 29. september

VAGN ERIK HOVE, Gaza 12 og Cypern 5, 
Næstved og Omegn, den 1. oktober

NIELS ELSMAN PETERSEN, Cypern 8,  
København, den 3. oktober

GODTFRED PETERSEN, Gaza 14,  
Nordsjælland, den 3. oktober

FLEMMING E PEDERSEN, Cypern 3, 4, 12  
og 18 samt UNTAG, Namibia 1,  
Sydvestjylland, den 6. oktober

KARL O. STEENILD, Gaza 21,  
Sønderjylland, den 12. oktober

JEPPE KRISTIAN HANSEN, Gaza 14 og 
Cypern 3, Midtjylland, den 12. oktober

ERIK LIBORIUSSEN, Gaza 12,  
Østjyderne, den 12. oktober

LEIF TUNE PETERSEN, Gaza 14,  
Nordvestsjælland, den 16. oktober

70 ÅR
INGE NEDERGAARD, SFOR 14, KFOR 3 og 4, 
ISAF 2 samt IRAK 1 og 8, Viborg og Omegn, 
den 8. september

LEIF KRISTOFFERSEN, Cypern 9, 10, 11 og 12, 
Bornholm, den 9. september

BJARNE MIKKELSEN, Cypern 15, 16 og 17, 
Viborg og Omegn, den 28. september 

60 ÅR
BARRY THOMSEN BLORE,  
Sønderjylland, den 3. september

SVEND-ERIK RASMUSSEN, Cypern 27,  
Næstved og Omegn, den 5. september

JØRGEN HØJEGAARD, Cypern 35 og 36,  
Næstved og Omegn, den 18. september 

50 ÅR
HENRIK FENNEBERG, Kroatien 7, KFOR 17, 
SFOR 13 og IRAK 2, MC-Klubben,  
den 4. september

BO BACH-HANSEN, Kroatien 2 og 4  
samt Bosnien 7, Sønderjylland,  
den 19. september

THOMAS HAMMER HOLGERSEN, UNIFIL 1 og 
SFOR 11, København, den 24. september

CARSTEN KNIVFORD NIELSEN, Kuwait 1 
samt Kroatien 3 og 4, Midtjylland, den 4. 
oktober

BRIAN KJÖLLER VERGMANN, IFOR 1 og IRAK 
2, København, den 10. oktober

CARSTEN TOFT, Cypern 57,  
Midtjylland, den 11. oktober

40 ÅR
LENNART KRISTIAN FRØSIG, SFOR 3,  
Nordvestsjælland, den 20. september

RONNI DANIELSEN, ISAF 6,  
Midtjylland, den 23. september

FILIP GEORGIEV LINDMANN STOJANO,  
ISAF 2, København, den 24. september

PERNILLE ROHRBERG, SFOR 8 og 11,  
Sydøstjylland, den 12. oktober

VI MINDES

ÆRET VÆRET DERES MINDE

Erik Skov Jensen,  
Østjyderne, Cypern 3

Leif Mosberg Rasmussen,  
Limfjorden, Cypern 1

John Erik Olsen, København,  
Cypern 11 og 19 

Aage Kristensen,  
København,  
Cypern 2, 3 og 4 

Svend Erik Rothberg,  
Landsforeningen,  
Cypern 2

Willy A. Svendsen,  
Sønderjylland,  
Cypern 13, 14, 15 og 16 

Jørgen Larsen,  
Østjyderne, Congo 1963

VETERAN- & 
JUBILARSTÆVNE
Veteran- og jubilarstævnet på Dragonkaser-
nen i Holstebro fredag/lørdag den 22.- 23. 
september. Se Baretten 5, side 15-16.

Har du ikke fået tilmeldt dig og alligevel gerne 
vil deltage, kan du kontakte Carl Åkerlund på 
telefon 23256742 eller mail aahuss@mail.dk

HUSK
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Oversigten  
omfatter denne  

gang perioden den 
 7. september  

– den 12. oktober 

Men først skal vi beklage, at vi i seneste udgave af Baretten under De runde dage havde glemt LEIF RASK HANSEN, Cypern 13 og 14, Trekantsområdet,  
der den 11. august fyldte 70 år – og i øvrigt i 2015 modtog 40 års mindemedaljen for sin tjeneste på Cypern. Undskyld og et forsinket tillykke.



Lokalforeningerne
 

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
Så er det meste af sommeren gået, og vi har 
haft den første klubaften, hvor 10 medlemmer 
var mødt op til kammeratligt samvær.

Flagdagen blev fejret mange steder på Fyn.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Næste aktivitet er foreningens udflugt den 
20. september til Karup, Rindsholm Kro og 
videre til Hvidsten Kro for aftenspisning.

Søndag den 8. oktober har vi den årlige FN-
march, så mød op til en gåtur i Odense SV. Se 
opslag på hjemmesiden om tid og sted.

Nærmere om klubaften i oktober samt FN-dag 
i næste nummer og på hjemmesiden.

De bedste sommerhilsner.

Jørgen Emdal Larsen 

fen for Veterancenteret, oberst Jette Albinus, 
en job- og uddannelsesrådgiver og en social-
rådgiver.  

Igen i år havde grill-mester Vagn Sørensen 
fremtryllet en særdeles velsmagende menu 
med sin rygeovn og grill til stor glæde for 
deltagerne i vores traditionsrige sommerfest 
i Veteranstuen. Festudvalget havde skabt de 
rigtige rammer, der til fulde blev fyldt ud af de 
glade deltagere.

Den 30. august deltog vi i faneborgen på Røn-
ne Havn ved modtagelse af H.M. Dronningen. 

På flagdagen deltog vi med fem faner. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Som bekendt er der kammeratskabsaftner 
første tirsdag i måneden. De unge løver mø-
des den første torsdag i måneden.  

Den 23. september er vi af KFUM`s Soldater-
mission blevet bedt om at deltage med vores 
fane i gudstjenesten i Rønne Kirke.  

Med venlig hilsen. Helge Hansen, formand                                                                                                                                          

                         

Stiftet 3/10 1969

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

Bornholm

SIDEN SIDST
Når talen falder på Bornholm, tænker man 
uvilkårligt på røget sild, sol over Gudhjem og 
en hulens bunke turister. Men der er så meget 
andet. Vi har jo også Folkemødet, der er en 
god platform for udbredelsen af kendskabet 
til Veteranstøtten. Den opgave løser forening-
ens lokale mand Vagn med forskellige påhit. I 
år havde han omdannet en budcykel til en kø-
rende reklamekasse. Under mødet havde han 
kontakt med ca. 5.000 interesserede, og der 
blev uddelt 150 brochurer fra Veteranstøtten 
og KFUM’s soldaterhjem i Rønne.

Trods personlige udfordringer deltog vores 
næstformand Rasmus Wordolff i en debat, 
som handlede om, hvad det koster rent men-
neskeligt at sende soldater i krig, og ikke 
mindst hvad der møder dem, når de kommer 
hjem. I debatten deltog ud over Rasmus, che-

Vagn ved Folkemødet. Bornholm. Debatpanelet ved Folkemødet. Bornholm.Fra Sommerfesten. Bornholm.
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nødvendig enten på hjemmesiden eller til for-
manden senest mandag 18. september.

Den 5. og den 19. oktober er der mødedage 
i Bunkeren. 

Den 16. oktober markerer vi Jutlandia-dagen.

Den 24. oktober fejrer vi FN-dagen.

Den 29. oktober har vi Åbent Hus i anledning 
af Kastellets fødselsdag.

Se alle efterårets aktiviteter på hjemmesiden.

MAILADRESSER
Hvis du har en e-mail, men ikke modtager 
mails fra foreningen, kan det være fordi, der 
er en fejl i vores adresseliste.

Hvis du derfor fremover vil modtage infor-
mation om aktiviteter m.m., bedes du sende 
en mail til formanden med emnet ”Kontrol af 
e-mail adresse” samt anføre dit navn og helst 
også medlemsnummer.

ANVENDELSE AF SMS
Vi vil afprøve mulighederne for at anvende 
sms til udvalgte medlemmer om kommende 
aktiviteter. Bemærk, at afsender enten vil 
være formanden eller anført som DVKBH.

Mvh.
Carsten

landsfortet. Nu er det aftalt med Jesper Bahn-
sen fra Veteran Caféen, at vi skal af sted lør-
dag den 7. oktober. Reserver dagen.

Onsdag den 11. oktober kommer Ruth Brik 
Kristensen og holder foredrag om sine ople-
velser som forstående "mor" for udsendte 
danske soldater. Som leder af KFUMs Sol-
daterhjem har Ruth været i Irak, Libanon og 
flere gange i Afghanistan.  Kom til foredraget: 
"Kaffe og kage - mellem krudt og kugler."
 
Onsdag den 8. november kommer KL Heino 
Kristensen, og endelig skal året rundes af med 
den traditionelle julebanko onsdag den 29. 
november, helt efter den velkendte recept.

Med Veteranhilsen.

Knud Spangsø, formand

Stiftet 21/5 1969

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

København

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Torsdag den 21. september er der foredrag 
om Islamisk Stat ved Deniz B. Serinci, der er 
født og opvokset i Danmark, men har kurdiske 
rødder fra Tyrkiet. Han er uddannet journa-
list fra Syddansk Universitet og stifter af den 
kurdiske avis Jiyan.dk. Han har i de senere år 
beskæftiget sig indgående med Islamisk Stat, 
har udgivet en række bøger og artikler og har 
været fremme på diverse medier.

Vi åbner kl. 19.00, og foredraget starter kl. 
19.30. Vi er vært ved kaffe/kage. Tilmelding er 

Stiftet 1/11 1988

Formand: Knud Spangsø
R. Hougårds Vej 13 | 8960 Randers SØ | Tlf. 86 41 20 65 
kronjylland@danmarksveteraner.dk | www.dbb-kronjylland.dk

Kronjylland

SIDEN SIDST
Arne, Leo og jeg selv deltog i Holstebro med 
fanen på Peacekeepers Day, hvor vi hørte 
foredrag af kaptajnløjtnant Heino Kristen-
sen om Operation Ocean Shield og Piratjagt i 
Adén-bugten. Dette foredrag holder han hos 
os den 8. november.

Der var desværre ikke tilslutning til en marke-
ring med faner på Valdemarsdagen. Dog blev 
Kronjyllands fane luftet, idet H. M. Dronningen 
denne dag lod "Dannebrog" anløbe havnene i 
Mariager og Hobro. Tak til Arne og Leo, fordi 
de deltog.

Vi havde 9 deltagere ved sommerstævnet 
i Fredericia. Stævnet var en succés, og Lars 
fortjener ros for arrangementet. Vi hvervede 
vist et nyt medlem til lokalforeningen.

Jeg har deltaget i Veteranstrategimøde ved 
Randers Kommune, og forhåbentligt vælger 
byrådet at ansætte en fuldtids veterankoordi-
nator. Godt, vi har været med til begge møder.

Arne og Leo stillede med fanen til Hjemme-
værnets markering af årsdagen for tyskernes 
henrettelse af 8 medlemmer af Hvidstengrup-
pen. Det er en god tradition. Det samme kan 
siges om markeringen af årsdagen for slaget 
ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849.

Den 14. august var udnævnt til Veteranernes 
Dag i Randers. Desværre igen alene efter af-
tale med Veteran Caféen.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi mødes onsdag den 13. september, hvor 
Michael Simonsen fra Caféen fortæller. Se om-
talen i Baretten 5, side 22.  

Vi har tidligere omtalt en bustur til Lange-
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Ved mindestene for Hvidstengruppen. Kronjylland.Fra sommerstævnet. Kronjylland.



 Stiftet 4/10 1971

Formand: Ole Nørholt
Estrupvej 29 B | 9530 Støvring | Tlf. 98385415/20121054  
limfjorden@danmarksveteraner.dk 
www.limfjorden.danmarksveteraner.dk

Limfjorden

SIDEN SIDST
Der har været Åbent Hus på Flådestation Fre-
derikshavn, og vi fortæller om Flagdagen i 
næste udgave.

Vores Euro Stævne er afviklet med over 60 
deltagere, hovedparten fra Norge.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi er inviteret til foredrag på Flyvestation 
Aalborg af Flyvevåbnets Soldaterforening for 
at høre tidligere chef OB Karsten Schultz for-
tælle om sin karriere i Flyvevåbnet. Det bliver 
i Blå Sal kl. 19.30 den 17. oktober. Bindende til-
melding til Helge Hoff på 52723266 eller hoff@
gvdnet.dk senest den 8. oktober.

Den 4. oktober og den 1. november er der 
drop in i stuen kl. 19.00.

Den 24. oktober har vi uddeling af Fredspris-
medaljer i stuen kl. 19.00. 

Den 6. december har vi juleafslutning i stuen 
kl 19.00.

Husk tilmelding senest 3 hverdage før til alle 
vores arrangementer. Følg os på vores hjem-
meside med de nyeste opdateringer. Der kan 
dukke nye og spændende ting op.

Med venlig hilsen – Ole B.Nørholt

Stiftet 24/10 1983

Formand: Henrik Schjelde
Kirkevænget 7 | 4863 Eskildstrup | Tlf. 21 32 88 37
lolland-falster@danmarksveteraner.dk, henrik@schjelde.net 
www.lokalforening-lolland-falster-møn.dk

Lolland, Falster & Møn

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 21. september har vi døbt klub-

aftenen om til øl-smagning, hvilket kræver en 
tilmelding til Henrik Schelde på 2132 8837. Del-
tagelse koster 100 kr., som betales på aftenen.

Søndag den 22. oktober fejrer vi traditionelt 
vores fødselsdag med en brunch kl. 10.00 i 
lokalerne i Tingsted. Tilmelding nødvendig til 
Benny Hansen på 2118 3290.

Årets julefrokost er den 1. december.

Sidste klubaften – den med glögg og æbleski-
ver – er torsdag den 14. december. 

Der er jule-mindearrangement i Biblioteksha-
ven med efterfølgende glögg og æbleskiver 
søndag den 17. december kl. 15.00.

Generalforsamlingen er den 22. februar 2018.

NY HJEMMESIDE
Besøg vores nye hjemmeside på www.lfm.
danmarskveteraner.dk, hvor du finder vores 
kalender over alle planlagte arrangementer. 
Martin Elmbek er som webmaster i fuld gang 
med at bygge siden op. Har du en god historie 
eller et godt billede, så send det til ham.

Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 26/3 1969

Formand: Per Ole Overgaard
Elleparken 112 | 8520 Lystrup | Tlf. 30 58 96 31
midtjylland@danmarksveteraner.dk
midtjylland.danmarksveteraner.dk

Midtjylland

SIDEN SIDST
Sommerafslutning i bowling foregik i 

Bowl’n’Fun i Silkeborg med en dejlig buffet, 
hvor der blev overrakt præmier til de bedst 
placerede i hhv. dame- og herrerækken.

Damer: 1. Ilse Bæk, 2. Anne Thuesen og 3. Inga 
Hansen.
Herrer: 1. Verner Hansen, 2. Hugo Bæk og 3. 
Vagn Thomsen.

3 medlemmer deltog i Peacekeepers Day på 
Kastellet i København, hvor næstformand 
Niels Ole Piil blev dekoreret med Danmarks 
Veteraners Fortjenstmedalje, og formand Per-
Ole Overgaard modtog 25 års mindemedalje 
for Balkan. 

Valdemarsdag fejredes med gudstjeneste i 
Vor Frue Kirke. 22 fremmødte faner marche-
rede gennem byen til Rådhuset, hvor 2. vi-
ceborgmester Marc Perera Christensen bød 
velkommen. 

Sommerstævnet i Fredericia havde ca. 100 del-
tagere, og vi var repræsenteret med FN-fanen.

Vi deltog i faneborgen ved modtagelsen af 
de kongelige gæster, da ”Dannebrog” kom  til 
Aarhus med HM Dronning Margrethe og HKH 
Prins Henrik, der indledte sommeropholdet på 
Marselisborg Slot.

Vi var repræsenteret med faner og veteraner 
ved den Nationale Flagdag i Mindeparken i Aar-
hus, på Skanderborg Rådhus og i Ebeltoft by.

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Skydesæsonen på Lyseng Skydebane er star-
tet. Efterfølgende skydninger er onsdag (evt. 
torsdag) i ugerne 40, 44, 48, 2, 6 og 10.
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Søndag den 17. september. Soldaterfor-
enings-skydning i Ebeltoft Marineforening.

Lørdag den 23. september. Jubilarstævne på 
Dragonkasernen i Holstebro.

Lørdag den 30. september starter bowling i 
Ebeltoft efter sommerferien. De næste datoer 
er lørdag den 28. oktober og 18. november, 
begge dage i Hammel.

Nærmere oplysninger om de enkelte arrange-
menter fremgår af vores hjemmeside midtjyl-
land.danmarksveteraner.dk  eller vores Face-
book side Danmarks Veteraner – Midtjylland, 
når vi kender tidspunkterne. 

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
Ved Peacekeepers Day på Kastellet deltog vi 
med fane og 8 medlemmer. Paraden, talerne 
og medaljemodtagernes annoncering blev på 
fornem vis styret af chefsergent Torkil Skøt. 
Kaj Børge Petersen, Cypern 8, modtog 50 års 
medaljen for sin udsendelse.

Den 31. maj kunne 28 medlemmer ønske hin-
anden en rigtig god sommer. Vi fik de sidste 
nyheder, nød Leifs gode mad og hørte en vir-
kelig veloplagt Per A. Rasmussen fortælle le-
vende om Veteranstøtten, FN Museet og Mali- 
missionen. Tak Per – du er en rigtig ildsjæl.

Valdemarsdagen den 15. juni blev fejret med 
en gudstjeneste i Køge Kirke. Vi var 4 medlem-
mer og fane, der sammen med 20 andre faner 
festliggjorde dagen. Danmarks Samfundet og 
Komtesse Josephine af Rosenborg uddelte 3 
nye faner og 2 faneduge. Herefter gik vi til 
Køge Torv med musik fra Greve Pigegarde. 
Alle deltagerne var efterfølgende til reception 
på Køge Rådhus.

Den 16. juni var Fanekommandoen igen på 
Kastellet, denne gang for at medvirke til op-
tagelserne af en TV-serie, der handler om at 
være udsendt og de problemer, der kan være 
forbundet dermed – også efter hjemkomst. En 
interessant og anderledes oplevelse.

Hans Chr., Leif og Kjeld deltog med fanen ved 
Teater Solaris opførelse af stykket ”Cellen” på 
Sonnerupgaard Gods ved Hvalsø.  

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 28. september er der foredrags-
aften i den store sal i Borup Kulturhus. Vi har 
inviteret tidligere chef Rasmus Rohde til at 
fortælle om sin tid i Slædepatruljen Sirius.

Onsdag den 4. oktober og onsdag den 1. no-
vember er der skydning i Ejby Hallen kl. 19.00.

Tirsdag den 24. oktober, FN-dag på Kastellet.

Torsdag den 26. oktober, medlemsmøde kl. 
19.00 i Borup Kulturhus, Møllevej 2 i Borup.

Med venlig hilsen.
Flemming Jepsen

Stiftet 14/8 1989

Formand: Gert Lødrup Andersen
Thannersvej 20  | 3310 Ølsted  I  Tlf. 22 35 15 55   
nordsjaelland@danmarksveteraner.dk, gert.lodrup@hotmail.com 
nordsjaelland.danmarksveteraner.dk

Nordsjælland

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 9. september har vi vort populære Ben-
gnavergilde i Jægersprislejren. Tilmelding via 
vores hjemmeside http://nordsjaelland.dan-
marksveteraner.dk/wordpress

Den 18. september og den 2. oktober skydes 
igen i Sigerslevøster Forsamlingshus, Strø-
bjergvej 11 i Sigerslevøster.  Har du lyst til at 
prøve, så kommer du bare – der vil være per-
soner til at vejlede dig.

Vi bowler den 21. september og den 19. ok-
tober kl. 13.45 i Bowling Frederikssund. Husk 
tilmelding til Ole Boye, mobil 30136700 eller 
obo@kajhusene.dk 

Den 22. – 23. september afholdes det årlige 
Veteran- og Jubilarstævne på Dragonkaser-
nen i Holstebro. Se mere i Baretten eller på 
Danmarks Veteraners hjemmeside, hvor du 
skal tilmelde dig.

Søndag den 1. oktober kl. 10.00 har vi arbejds-
dag i Jægersprislejren. Kom og deltag - der 
skal gejles gulve, pudses messing, og nuller-
mændene skal indfanges, inden søndagsorlo-
ven fortsætter.

Den 12. oktober kl. 19.00 er der Veteranaften i 
Jægerprislejren.
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Fra Valdemarsdagen i Køge. Midtsjælland. Kaj Børge Petersen modtager Cypern 50 års  
Mindemedalje. Midtsjælland.

Niels Ole Piil modtager Danmarks Veteraners  
Fortjenstmedalje. Midtjylland.



Husk at møde op til de aktiviteter, vi laver i 
lokalafdelingen. Hvis I har en idé eller selv vil 
lave en aktivitet, så kontakt bestyrelsen.

På hjemmesiden Danmarks Veteraner Nord-
sjælland står alle de aktiviteter, der kræver 
din aktive tilmelding. http://nordsjaelland.
danmarksveteraner.dk/wordpress

Tommy Harder,
lokalredaktør

FORMANDEN HAR ORDET
Nogle har på deres feriedestinationer oplevet 
en næsten uudholdelig sommerhede, medens 
vi kan bryste os af en juli uden én eneste som-
merdag. Alligevel håber jeg, at alle er kommet 
udhvilede tilbage fra ferie og er klar til nye 
udfordringer i hverdagen og til en masse akti-
viteter i Danmarks Veteraner. Som altid - læs 
om vore aktiviteter i Baretten, på vores hjem-
meside og på Facebook.

Til noget, som angår os alle,  men som i sin na-
tur er uden for egen rækkevidde, med mindre 
du gør noget aktivt. Det sker fra tid til anden, 
at formanden modtager den triste besked, at 
et medlem har forladt os for altid. Nogle gan-
ge deltager vi med fane og fanevagt.  De fleste 
gange får vi imidlertid først meddelelsen, når 
bisættelsen eller begravelsen har fundet sted. 
Formanden skriver så efterfølgende  min-
deord i ”Baretten”.  Nogle gange med hjælp 
fra de efterladte, andre gange finder vi selv 
de relevante oplysninger i en dødsannonce, i 
missionsbøgerne og i medlemsoptegnelserne. 
Vi deltager gerne i bisættelser eller begravel-
ser med fane og fanevagt. Men det er vigtigt, 
at du på forhånd fortæller din familie om dine 
ønsker og orienterer dem om, hvordan de 
kontakter foreningen og formanden. I ”Baret-
ten” under lokalstof ”Nordsjælland” står der 
altid et telefonnummer. Vis det til din familie, 
så de aldrig er i tvivl.

Det vil altid være en stor ære for os at deltage 
i en veterans sidste farvel!

Gert L. Andersen – formand.

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
På Peace Keepers Day stod 10 faner opmar-
cheret ved mindestenen i Holstebro. Vores 
faste kransebærer Preben Poulsen lagde en 
krans ved mindestenen, og formanden bad 
forsamlingen om et minuts stilhed for vore af-
døde kammerater. I år gik en speciel tanke til 
foreningens første kasserer, Søren Gammel-
jord. Søren var FN-mand om en hals, og derfor 
gik FN-fanen først i år.

Efter formandens mindeord var der smør-
rebrød, øl, kaffe og kage i Laden. Kaptajn-
løjtnant Heino Kristensen holdt foredrag om 
togtet med Esbern Snare i Adenbugten, Ocean 
Shield og RECSYR. Det var en spændende be-
retning, ikke mindst for os landkrabber. Alle 
40 deltagere forlod Laden efter en rigtig god 
oplevelse.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tilmeldingen til Veteran- & Jubilarstævnet på 
Dragonkasernen i Holstebro er forbi, men du 
kan stadig nå at melde dig som hjælper den 
23. september.

Som sædvanlig fejrer vi FN-dagen den 24. ok-
tober i Rindsholm. Program i næste nummer.

Nytårskuren 2018 er planlagt til lørdag den 
20. januar. Sæt X i kalenderen.

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
HM Dronningens besøg i Kalundborg var en 
stor succes. Kongeskibet lagde til kaj i over-
skyet og blæsende vejr, så faneborgen havde 
det svært. Da Majestæten gik i land, brød 
solen gennem skyerne, så det blev et flot 
skue. Lokalforeningens fanebærer/vagt 1, Jan 
Burmeister og Thor Cuno Larsen, deltog med 
fanen.

Der arbejdes stadig på istandsættelse og ind-
retning af vores lokaler på kasernen, og vi 
håber at kunne foretage en officiel indvielse 
i løbet af september måned. Foreningens to 
medlemsmøder i Veteranengen i hhv. juni og 
august blev afviklet som planlagt. Juni-mødet 
foregik i strålende solskin, mens august-mø-
det blev lidt vådere. De 20 fremmødte holdt 
dog ud helt frem til kl. 15.00.

Vi deltog med pavillonen på Flådestation Kor-
sørs Åbent-Hus-arrangement den 26. august.

Den 5. september lagde vi buketter på Sophia 
Bruns grav i Holbæk og Rune Zacharias Niel-
sens grav i Ubberup. Nils Ulrik Bagge holdt 
tale på Holbæk gl. Rådhus i dagens anledning. 
Selv deltog jeg sammen med fanebærer Jan 
Burmeister med fanen i Kalundborg, hvor jeg 
fortalte om vores forening.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Næste medlemsmøde er den 12. september 
på kasernen.

Vi deltager med pavillonen på Mørkøv Kræm-
mermarked i weekenden 22. - 24. september.

Lørdag den 23. september deltager Nils Ulrik 
Bagge og jeg i det årlige Formandsmøde i Hol-
stebro i forlængelse af Jubilarstævnet.
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H. M. Dronningen ved ankomsten til Kalundborg. 
Nordvestsjælland.



Efterårets skydninger starter den 13. septem-
ber og fortsætter den 20. og 27. september, 
den 4. oktober og den 8. november, som altid 
i Tuse-Hallen.

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
Den 20. maj havde vi en god dag hos Garde-
husarregimentets Veteranpanser- og Køre-
tøjsforening. Vejret var lidt imod os, da det 
var meget overskyet fra morgenstunden. Men 
trods alt var det en god dag med en masse 
oplevelser, bl.a. fra andre udstillere. Vi fik hilst 
på mange gamle kendinge. 

Fugleskydningen den 11. juni var pænt besøgt, 
21 skytter + 5 pårørende, og vejret var med os.

I år blev præmierne fordelt lidt mere ligeligt, 
og vi fik en ny Fuglekonge, nemlig Kim Lasse 
Petersen. De øvrige præmier:
Venstre vingefjer: Per Kornerup
Højre vingefjer:   Flemming Qvotrup
Venstre halefjer:  Alex Kulle
Højre halefjer:  Jette Hansen
Ægget:  John E. Larsen
Kronen:  Leif Nygaard
Ringen:  Elo Rasmussen
Halepladen:  Per Bach
Halspladen:  Anker Sewohl

Sværdet:  Ole Villers
Venstre klo:  Knud Lund
Højre Klo:  Jørgen Højegaard
Venstre vinge:  Flemming Qvotrup
Højre vinge:  Theis Højegaard
Brystpladen:  Kim Lasse Petersen
1.    Morgenbitter:  Per Kornerup
2.    Morgenbitter: Leif Nygaard 
1.    Frokostæble:  Per Kornerup
2.    Frokostæble:  John E. Larsen

Vi deltog også i år i Kulturnatten i Vordingborg 
den 2. juni. Vi havde en god placering, og der 
var pænt besøg på standen. Vi fik da også 
nogle nye medlemmer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Søndag den 17. september 09.00-16.00. Pokal-
skydning i Toksværd.

Mandag den 18. september kl. 11.00. Mindehøj-
tidelighed på Vordingborg Kaserne.

Den 22.-23. september. Jubilarstævne og For-
mandsmøde på Dragonkasernen i Holstebro.

Fredag den 6. oktober. Kulturnat i Næstved.

De Blå Baretters March den 15. oktober. Start 
på Hjemmeværnsgården, Skyttemarksvej 200 
i Næstved. Distancer: 5, 10 og 20 km. Startid: 
5 og 10 km, mellem kl. 09.00 – 12.00, 20 km 
mellem kl. 09.00 – 11.00. Startgebyr: Startkort 
(inkl. IVV) kr. 20. Diplom kr. 20.

FN DAGEN DEN 24. OKTOBER
         - 18.45:  Ankomst
18.50 - 19.00:  Opstilling til Parade
19.00 - 19.10:   Fanerne føres ind. Velkomst. 

Blomster ved mindepladen
19.10 – 19.20:  Tale v/?
19.20 – 19.45:   Tildeling af Fredsprismedaljer 

og overrækkelse af årstegn
19.45 - ?:         Kammeratligt samvær i for-
eningslokalerne, hvor vi er vært ved et lille 
arrangement. Du er velkommen til at tage 
familie og venner med. Påklædning: Uniform 
eller civil. Dekorationer anlagt. Blå Baret. Til-
melding er bindende og skal ske senest tors-
dag den 15. oktober via hjemmesiden www.
fns-naestved.dk eller til kasserer, Jan Koziol 
på tlf. 2291 4949/kasserer@fns-naestved.dk el-
ler formanden på tlf. 4079 2895 eller mail til 
formand@fns-naestved.dk.                                                   

VETERANAFTEN
Der er veteranaften den 1. onsdag i måneden 
fra 19.00 til 22.00, hvor vi hygger os med gode 
historier og måske en lille en til halsen. Kas-
sereren giver en tår kaffe og lidt brød til.

Stiftet 12/10 1981

Formand:  Brian Ethelberg
Ivigtutvej 39 | 6715 Esbjerg N | Tlf. 75 45 29 46/60 21 61 09 
sydvestjylland@danmarksveteraner.dk, brian.ethelberg@bbsyd.dk
sydvestjylland.danmarksveteraner.dk

Sydvestjylland

SIDEN SIDST
Vi havde en rigtig hyggelig bowling-aften med 
god mad bagefter. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der er startet løbehold med løb for alle. Der 
løbes tirsdage og torsdage kl. 17.30 med start 
fra Beredskabsstationen på Vibevej 18 i Es-
bjerg Ø. Bare mød op og få lidt frisk luft.
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Søndag den 10. september. Krondyrstur med 
besøg på Tirpitz Museet i Blåvand. Se det sam-
lede program i Baretten 5, side 27.

Lørdag den 30. september er der rundvisning 
i kanonstilling Fanø Nord. www.fanoe-i-atlant-
volden.dk. ”Fanø i Atlantvolden” lokalforsker, 
formidler og bevarer kendskabet til Atlant-
voldens storslåede bygningsværker under 
Besættelsen 1940-1945 på Fanø. 
 
Husk praktisk fodtøj samt en god lommelygte. 
Varighed ca. 2 timer. Derefter tager evt. inte-
resserede forbi Fanø Bryghus og smager lidt 
på lokale drikkevarer, evt. frokost.

Vi mødes ved Fanøfærgen kl. 09.30. Medbring 
cykel. Besked om deltagelse på finnfalck@hot-
mail.com. Se også facebook.com/danmarksve-
teraner om frokosten.
 
FN-dagen den 24. oktober på Varde Kaserne 
til frokost.
 
Time to remember: Den 12. november i Minde-
lunden og Zions Kirke.
  

Stiftet 12/9 1969

Formand: Lars Severin Jakobsen
Adonisvej 80 | 7100 Vejle | MOB:  30 27 72 87
Tlf.: 76 41 99 99 |  sydoestjylland@danmarksveteraner.dk

Trekantområdet

SIDEN SIDST 
Lørdag den 19. august var vi på den årlige 
sommerudflugt i Vejle Ådal. Vi startede med 
kaffe og kage ved Ravning Station efterfulgt 
af hestevognstur gennem ådalen. Dagen blev 

afsluttet med grillmad, arrangeret af Mogens. 
Vi havde en pragtfuld dag, hvor vejrguderne 
”smilte” til os. I alt deltog 25 voksne og 12 
børn. Et arrangement, jeg kan opfordre dig og 
dine kære til at deltage i næste år. Stor tak   
til Mogens for hans store arbejdsindsats mht. 
denne fantastiske dag.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 24. oktober fejrer vi FN-dagen. 
Se programmet på vores hjemmeside, når vi 
nærmer os dagen.

Tirsdag den 7. november bowler vi i Bowl´n 
Fun, Enghavevej 9 i Vejle kl. 18.00 (17.45). Der 
er reserveret baner frem til kl. 19.00, hvoref-
ter vi spiser i restauranten. Pris for én times 
bowling, sko og spisning er 100 kr. Tilmelding 
og evt. spørgsmål til Orla på 2660 7050/mail 
sydoestjylland@blaabaretter.dk senest søn-
dag den 29. oktober.  

Tirsdag den 5. december holder vi Julefro-
kost i Fredericia.
 
Vi har fået ny hjemmeside: ”Danmarks vete-
raner Trekantområdet”: sydoestjylland.dan-
marksveteraner.dk/wordpress/ – tjek den ud. 

Her finder du vedtægter, foreningens histo-
rie, aktiviteter, nyheder m.m. Skulle du have 
problemer, så kontakt vores webmaster Ole på 
2062 6794 – han er en ”knag” til det! 

Pfv. Lars

Stiftet 5/3 1969

Formand: Bjarne R. Lorenz
Løkkegaardsvej 11 s, 6230 Rødekro | Tlf. 30 40 65 27
soenderjylland@danmarksveteraner.dk, bilorenz@bbsyd.dk 
www.dbb-soenderjylland.dk

Sønderjylland

SIDEN SIDST
Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god 
sommerferie. Desværre mangler vi stadig 
nogle mail-adresser, og så kan vi jo ikke ori-
entere om forskellige begivenheder. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der bliver skydning i slutningen af september 
- invitation via mail. Husk også bowling sid-
ste mandag i hver måned med tilmelding til 
Bjarne på 25656527. 

På FN´s fødselsdag den 24. oktober møder vi 
kl. 10.00 med fane og blomster ved mindeste-
nen ved Sønderborg Rådhus. Derefter mødes 
vi hos Ib René Cairo til brunch og tildeling af 
Nobels Fredsprismedalje. Kun tilmelding for 
dem, der ønsker at være med til brunch, til 
Egon senest 14. oktober på 26 51 26 15.

Den 30. november holdes vores traditionelle 
julebanko med spisning kl. 18.00 i Søgårdlej-
ren. Nærmere herom i næste nummer.

TILBAGEBLIK
Det har været en fornøjelse at gennemgå og 
skrive lidt om, hvad der er sket i foreningen, 
siden vi startede vort lille blad. Vi stoppede 
efter 10 år, da Baretten udkom regelmæssigt. 
Bladet blev fremstillet med Sten Poulsen, Cy-
pern 2 som skribent, trykt på en duplikator 
á la 2. Verdenskrig af Hans Laursen, Cypern 

Sommerudflugten. Trekantområdet.

  Baretten  |  # 06  |  2017  |  Side 25

LOKALFORENINGERNE

Fra bowling. Sydvestjylland. Fra bowling. Sydvestjylland.



3 og 4 og Frede Petersen, Cypern 3, betalt af 
annoncer anskaffet af Egon Bak, Gaza og ud-
sendt af Chr. Jepsen, Gaza 14. Jeg bliver helt 
benovet over de kræfter og den vilje, vi havde 
til at få foreningen til at køre. Stor tak til disse 
personer, der alle stadig er medlemmer.      

På bestyrelsen vegne –  Egon Bak

café i Nykøbing, hvor veteraner og deres pårø-
rende kan komme og være sammen. Caféen er 
uafhængig af Danmarks Veteraner, Thy-Mors-
Salling, men vi støtter 100 % op om caféen, og 
håber at alle veteraner i foreningen vil tage 
godt imod initiativet. Desuden er der gang i 
opstarten af et Veterancenter i Vestervig, og 
dette projekt følger vi spændt.

Lørdag den 2. september var vi på heldagstur 
til Fregatten Jylland og Reepark.

Vi deltog i Flagdagen den 5. september både i 
Nykøbing, i Skive og i Thisted.

Vis ses derude.
Hilsen Maria Agerholm Thomsen

Stiftet 15/12 1969

Formand: Ingerlise Klaris
Liseborg Bakke 29 | 8800 Viborg | Tlf. 21 49 00 55 
viborg@danmarksveteraner.dk, klaris@webspeed.dk
www.dv-viborg.dk

Viborg & Omegn

SIDEN SIDST 
På Peacekeepers Day deltog vi tre steder:
Rindsholm Kro, hvor Eigil og Jens lagde en 
buket i Soldaternes Mindelund.

Kastellet, hvor 4 mand deltog, da Jens Ole 
Berthelsen skulle have 50 års mindemedaljen 
for tjeneste på Cypern 7. De tre andre var Ei-
gild T. Andersen, Jens Haugaard og Erik Klau-
sen, der havde en hyggelig dag sammen med 
ca. 200 andre veteraner.

I Holstebro holdt formand Klaus Warming, 
Nordvest, tale, hvorefter der var spisning i 

Laden og foredrag af kaptajnløjtnant Heino 
Kristensen, der fortalte om sin deltagelse i 
operation Ocean Shield og operation RECSYR. 

Tyve morgenfriske medlemmer deltog i turen 
til Frøslev. Det meste af tiden blev brugt i FN-
museet, hvor Cypern-veteranerne hurtigt be-
gyndte at lede efter gamle kammerater blandt 
de mange billeder og plakater. De fleste fik 
også set de andre spændende udstillinger i 
lejren, inden turen gik mod Tyskland, hvor der 
blev brugt et par timer på indkøb.

Fem veteraner fra Viborg deltog Valdemars-
aften i Viborg Domkirke. Ca. 40 faner, der 
repræsenterede Hjemmeværnet, soldaterfor-
eninger, spejdere og en del andre foreninger,
blev på værdig vis ført gennem Viborgs gader 
til Domkirken. Her blev holdt en kort guds-
tjeneste, hvorefter Viborg Damekor sang og 
Hjemmeværnets Musikkorps Nykøbing Mors 
spillede. Vi sluttede af med kaffe og hyggeligt 
samvær. En god aften med fantastisk vejr.

KOMMENDE AKTIVITETER
Tirsdag den 12. september kl. 19.00 i Hjemme-
værnscenter Livøvej er der kammeratskabs-
aften for alle veteraner og pårørende, også 
ikke-medlemmer. 

Onsdag den 13. september starter vinterskyd-
ningen og er så hver onsdag kl. 19.00. Der sky-
des på 15 m. bane i Bjerringbro Hallens skyde-
kælder. Spørgsmål rettes til skydekoordinator 
Eigil D. Andersen på 61 75 52 34.  

Tirsdag den 19. september og tirsdag den 
14. november kl. 19.00 er der bowling med 
spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 2 i 

Faneborg i anledning af H. M. Dronningens besøg. 
Sønderjylland.

MINDEORD
En af vore trofaste venner, Villy A 
Svendsen, er død 72 år gammel. Villy 
gjorde tjeneste på Cypern 13, 14, 15 og 
16. Han var én af vore trofaste og dygti-
ge skytter samt en kær og humoristisk 
glad kammerat gennem hans over 42 
års medlemskab af De Blå Baretter. Vi 
vil savne ham.

Æret være Villys minde.

    
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
Ved Peacekeepers Day i Holstebro stillede vi 
med 3 faner. Derefter var der foredrag fra Sø-
ens verden. 

Vi havde en hyggelig aften med billardspil og 
stegeflæsk, selvom vi ikke var så mange. 

Hen over sommeren har der været gang i det 
indledende arbejde med at starte en Veteran- 
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Mindemedalje til Jens Ole Berthelsen . 
Viborg og Omegn.

Valdemarsdagen i Viborg. Viborg og Omegn.



Viborg. Efter 1 times bowling er der spisning 
og hyggeligt samvær til kl. 22.00. Det er ikke 
en betingelse, at man bowler for at være med 
disse aftener. Der er egenbetaling og binden-
de tilmelding til Anders Nielsen på 6177  4074 
eller til Ingerlise Klaris på 2149  0055.

Tirsdag den 24. oktober kl. 18.00 fejres FN-da-
gen på Rindsholm Kro, hvor vi starter i Danske 
Soldaters Mindelund. Efterfølgende er der ud-
deling af Fredsprismedaljer og spisning, hvor 
menuen er Krogryde med ris og svesketrifli 
for 118 kr. pr. person. Drikkevarer er ligeledes 
for egen regning. Der sluttes med foredrag af 
formanden for FN-museet, Per A. Rasmussen, 
der fortæller om Veteranstøtten, FN-museet 
gennem 25 år og FN-missionen i Mali. Vi invi-
terer de øvrige medlemmer af ERFA-gruppen 
med påhæng til at deltage. Tilmelding til Erik 
Klausen på 86625828/erk@webspeed.dk eller 
til Ingerlise Klaris på 21490055/klaris@webs-
peed.dk senest den 17. oktober.
                       
Tirsdag den 5. december kl. 19.00 er der 
Juleafslutning med banko. Viborg Hjemme-
værnscenter, Livøvej.

Fredag den 22. december kl. 11.00 har vi kran-
selægning i Mindelunden ved Rindsholm Kro. 

Hvis nogle af jer har fået ny mailadresse eller 
en mailadresse i det hele taget, vil vi meget 
gerne have den, så vi kan sende jer mails om 
aktiviteter. Bare send den til Ingerlise på kla-
ris@webspeed.dk

På bestyrelsens vegne
Ingerlise

Stiftet 21/11 1972

Formand: Viggo Fredriksen
Beringsvej 19 | 8700 Horsens | Tlf.  26 12 46 96 
oestjyderne@danmarksveteraner.dk  
www.oestjyderne.danmarksveteraner.dk

Østjyderne

SIDEN SIDST
Viggo F. deltog 29. maj på Kastellet. Han kørte 
med Midtjylland og havde en rigtig god og 
højtidelig dag på Kastellet med fint vejr og 
godt humør. 

På Valdemarsdagen var de ”Jyske landsolda-
ter” fra Fredericia med til højtideliggøre da-
gen. Vi mødtes på Nordre Kirkegård og lagde 
kranse og blomster ved statuen. Senere var 
der fest på Krudthusvej med frikadeller og kar-
toffelsalat, så vi fik fejret dagen på bedste vis. 

Danmarkssamfundet stillede igen op og gen-
nemførte et velbesøgt kursus i den korrekte 
behandling af Dannebrog, denne gang på Lan-
gemarksskolen under gode forhold med fint 
vejr og god stemning.  

Efter en gennemgribende renovering og be-
lægning med små brosten i området samt be-
plantning med blomster blev Kyrasserstenen i 
Bygholm Skov genindviet den 1. juli under stor 

bevågenhed. Det er i år 75 år siden, stenen 
blev sat op, og 175 år siden Kyrasserregiment-
et forlod Horsens. Der var stor ros til Kurt for 
initiativet til udsmykningen af stenen og om-
rådet. Under talen af borgmester Peter Søren-
sen kom det til udtryk, at vi skylder stor tak 
til de gamle kæmper for deres indsats, og det 
mindste vi kan gøre, er at mindes dem med en 
pæn sten og holde området fint og værdigt.   

MINDEORD
Vi har haft den store sorg at miste to af 
vores medlemmer. Den 9. juni blev vores 
mangeårige medlem Erik Skov Jensen 
bisat fra Klosterkirken, og den 8. august 
blev forhenværende bestyrelsesmedlem 
Jørgen Larsen bisat fra Nebsager kirke. Vi 
føler med de efterladte, takker for trofast 
medlemskab i alle årene og udtrykker et 
”æret være deres minde”.  
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi ser frem til 1 års jubilæum i Veterancaféen 
søndag den 10. september kl. 13.00 til 16.00.

Lørdag den 30. september er der bustur til 
Langelandsfortet. Afgang fra caféen kl. 08.00. 
Pris 100 kr. og tilmelding til Viggo senest den 
25. september.

Tirsdag den 24. oktober er der FN-dag med 
foredrag.
 
Fredag den 1. december er der julebanko.

VÆRD AT VIDE
Klubmøde den 2. lørdag i måneden fra kl. 
12.00 – 16.00 i Veteran Caféen, Allé-gade 16 i 
Horsens.  Bemærk det nye mødested.
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Fra besøget på FN-Museet i Frøslev. Viborg og Omegn. Fra Jørgen Larsens bisættelse. Østjyderne. Kyrasser-stenen i Bygholm Skov. Østjyderne.

Valdemarsdagen. Østjyderne.



Hold øje med indkommende mails og med 
hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne.
Viggo og Erik V.

Stiftet 22/9 1990

Formand: Per Amnitzbøl Rasmussen
Bøtøvej 154 | 4873 Væggerløse | Tlf.  54 13 52 52 
formand@fnmuseet.dk | www.fnmuseet.dk

FN Museet i Frøslevlejren

GODT SOMMERBESØG 
Vores højsæson er ovre, og vi kan se en stig-
ning i besøgstallet i forhold til sidste år på 
små 500 flere gæster i den periode. De er li-
geligt fordelt mellem voksne og børn, så det 
er ”familien”, som besøger os. Det samlede 
besøgstal er nu over 12.500 gæster.

GÆST NR. 10.000
Familien Yessi og Rolf Sørensen med børnene 
Kasper og Jonis fra Flensborg brugte deres 
søndagstur til et besøg i Frøslevlejren. Det 
bragte dem ind i FN-museet til en overraskel-
se og gratis is i dagens anledning. Rolf Søren-
sens egen militære erfaringer går via Den kgl. 
Livgarde tilbage i 1991-92, hvor han var med til 
at træne de første danske soldater til Kroatien 
og Bosnien i 1992.

FN-Museet, der har åbent dagligt frem til den 
5. november, nyder godt af det dårlige som-
mervejr og forventer at nå et samlet besøgs-
tal for 2017 på over 17.000 gæster.

SÆSON 2018
Benthe Rolin vil om ganske få uger tage hul 
på bemandingen i 2018. Mange har allerede til-
kendegivet jeres ønsker. Alle, der har været ku-
stoder i 2017, minus de få, som har bedt om en 
pause, vil få en mail, hvor Benthe indkalder jeres 
ønsker. Sæson 2018 kommer til at ligne 24. marts 
– 4. november, plus 10. – 18. februar (uge 7).

FRØSLEVLEJRENS FREMTID
Lige nu er der ansøgninger ude om fondes 
finansiering af de store planer om en renove-
ring af hele lejren. Til nytår ved vi noget mere, 

og de indkomne midler afgør, hvor meget der 
kan laves i lejren.

PRÆSIDIESEMINAR
Den 23. oktober afholder vi det årlige se-
minar med vores præsidium for at opdatere 
præsidiemedlemmerne om museets drift 
samt at drøfte udviklingsmulighederne. Som 
nyt medlem af præsidiet er indtrådt komman-
dør Kristian Houmann fra Marinestaben.

INFORMATIONSCENTRET PÅ KASTELLET
FN-museet er indtrådt i redaktionskomitéen 
for det informationscenter, der skal under-
støtte monumentet på Kastellet. Det betyder 
et tæt samarbejde mellem museet og info-
centret, og at FN Museet kan trække på alle de 
informationer, der indsamles. Vi skal forment-
lig medvirke til at fremskaffe flere af de effek-
ter, som skal bruges i centret – en spændende 
opgave, der samtidig er en anerkendelse af 
vores virke.

Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 11/6 2008

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

Værnspræsterne  

SIDEN SIDST
Tirsdag den 15. august holdt værnspræsterne 
generalforsamling i Nymindegablejren i for-
bindelse med Hærprovstens Orienterings-
periode for feltpræsterne, hvor også vi fhv. 
værnspræster, der er medlemmer af Dan-
marks Veteraner, var inviterede til at deltage. 
Hele 14 fhv. værnspræster var med, for de fle-

stes vedkommende fra tirsdag eftermiddag til 
onsdag formiddag.

Ved generalforsamlingen blev Hærprovsten 
valgt som dirigent, og jeg aflagde som for-
mand en beretning, hvor jeg omtalte de fælles 
arrangementer, som vi har haft i det forløbne 
år, og som er afviklet på bedste måde og med 
en stigende deltagelse i forhold til de forrige 
år. Medlemstallet i lokalforeningen er også 
steget med en enkelt, og i løbet af oriente-
ringsperioden meldte yderligere 3 sig ind. 

En del af værnspræsterne medvirker i nogle 
af de mange arrangementer og mærkedage, 
som Danmarks Veteraner er med i rundt i lan-
det, og alle præsterne blev opfordret til også 
at være med ved de forskellige markeringer. 
En del af de fhv. værnspræster er også aktive 
inden for Veteranstøtten og deltager f. eks i 
gensynsrejser og lejre. Men i det hele taget 
bør alle værnspræsterne være parate til at 
træde til, når en veteran ønsker en samtale 
med en præst. Beretningen var også en orien-
tering om Danmarks Veteraner, og hvad der er 
sket her det sidste år.

Regnskabet for 2016 blev fremlagt af kasse-
reren og viser pr. 1. januar 2017 en pæn kas-
sebeholdning på 7.014,65 kr.

På valg til bestyrelsen var kasserer Herbert 
Wilson og undertegnede, og vi blev begge 
genvalgt for en 2-årig periode og udgør sam-
men med Flemming Høgh bestyrelsen. Des-
uden blev Henning Nielsen valgt til sammen 
med formanden at repræsentere foreningen 
ved Repræsentantskabsmødet til foråret.

Vi deltog i den forstærkede middag og havde 
et godt ophold i Nymindegab med lejlighed til 
at samles omkring den værnspræstetjeneste 
og de udsendelser, som fylder ganske meget 
hos mange af os. Stor tak til Hærprovsten, for-
di vi igen i år måtte afvikle generalforsamling-
en i forbindelse med Orienteringsperioden.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
for værnspræsteforeningen er julefrokosten 
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Gæst nummer 10.000. FN-Museet.



på Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense 
torsdag den 7. december kl. 12.30. Nærmere 
oplysninger tilgår alle medlemmer senere. 

Vilhelm Værge

Formand: Ottar i Funningsstovu

Færøernes Veteraner

Formand: Bjarne Berner
Tlf. 30 45 94 05 | social@80608030

Danmarks Veteraners  
Motorcykel Klub

SIDEN SIDST
Ved forårets hovedbestyrelsesmøde i Dan-
marks Veteraner blev motorcykelklubben 
godkendt som selvstændig forening.

Tanken om at oprette en ”lokalforening” for 
motorcyklister har været flere år undervejs. 
Ideen udspringer af, at vi var flere, der delte 
interessen for mc-køreture, men ikke følte vi 
hørte hjemme i det mc-miljø, som uniformerer 
sig med rygmærker, og hvor man skal optages 
med prøvetid og invitationer. 

Fælles havde vi interessen for at køre ture 
med kulturelle/historiske indslag og socialt 
samvær med fornuftig mad og indtag af al-
kohol i moderate mængder. Vi vil bare nyde 
køreturene og snakken med andre veteraner.

Vi fandt også ud af, at flere veteraner med 
udfordringer har fundet glæden og roen ved 
at køre mc. En PTSD ramt veteran kan finde 
lige så stor ro ved at få en styrthjelm på, øre-
propper i og så køre tur i ordnet kolonne med 
andre veteraner som en overnatning i skoven. 
Det har været en stor fornøjelse for veteraner 
med denne udfordring at deltage i de ture, 
som vi via Veteranstøtten har afviklet i år, og 
det er en succes, vi kommer til at gentage de 
kommende år.

Vores formålsparagraf:
Det er foreningens formål at samle Danske Ve-
teraner fra alle værn i Forsvaret, Beredskabs-
styrelsen og Politiet til sociale arrangementer, 
køreture, kørekurser, foredrag o.l., hvor den 
fælles interesse for motorcykler kan dyrkes.

Herudover står der i klubbens vedtægter:
Klubben accepterer ikke anvendelse af ryg-
mærker ved arrangementer arrangeret af 
Danmarks Veteraners Motorcykel Klub.

Det har været nævnt, at vi herved ekskluderer 
veteraner fra at deltage i vores arrangement-
er. Alle veteraner er velkomne, men vi vil ikke 
bruge tid på at forklare hr. og fru Jensen ude 
i fædrelandet, at selv om vi kommer med ryg-
mærker og motorcykler, så er vi fredelige nok. 
Den diskussion må andre gerne tage, men vi 
bruger ikke tid og kræfter på det, så derfor 
ingen rygmærker til vores arrangementer.

Vi optager alle veteraner i vores klub. Her skal 
man hverken anbefales, være prøvemedlem 
eller køre på en bestemt type mc for at være 
med.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vores plan for det kommende år er 3 week-
endture i Danmark, 1 tur til Harzen, 1 tur til 
Norge samt et køreteknisk kursus ved sæson-
start. Herudover vil der lokalt kunne arrange-
res aftenkøreture o.l.

Hvis du har spørgsmål – eller lyst til at blive 
medlem hos os, så kontakt formand Bjarne 
Berner på 30459405 eller social@80608030.

Jeg er uddannet Massageterapeut og 
Registreret Alternativ Behandler. Jeg 
har min egen klinik og har ekstra ”yder-
tider”, som jeg gerne vil bruge på vete-
raner, som primært har et fysisk behov 
for behandling.

Det kan være belastede muskler, søvn-
besvær, hovedpine, PTSD, springer/løbe-
knæ, tennis/golfalbue, uro i benene eller 
andet. Jeg arbejder både med massage 
og akupunktur i min behandling.

Behandlingen er gratis og kan variere fra 
25 til 50 minutter pr. gang. Det kan være 
et akut behov eller som et forløb. 

Kom til min klinik i Nykøbing Falster. 
Medbring dit veterankort.

Du kan læse mere samt booke tid på 
www.klinikelmbek.dk, tlf./sms 93 93 09 21 
eller me@klinikelmbek.dk

Tilbud til 
veteraner

AF MARTIN GODSK DYRING ELMBEK, KLINIK ELMBEK
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Veteranforeningen Danmarks Veteraner/Veteranstøtten og Tempel-
herreordenen i Danmark (THO) har indgået en aftale om, at THO kan 
yde begrænset gratis juridisk retshjælp til veteraner med særlige 
udfordringer. 

THO’s juridiske rådgivere er alle advokater og nuværende eller tidli-
gere officerer af reserven. THO Danmark’ leder er advokat Christian 
Bisgaard, der tidligere har været udsendt med forsvaret til Irak/
Kuwait og den Demokratiske Republik Congo. 

Retshjælpen er et råd/en vurdering om, der er en ”sag”, og hvem, 
der i givet fald kan arbejde videre med den, dvs. advokat eller rette 
offentlige instans (Kommune mv.).

Retshjælpen ydes inden for alle personlige forhold, men således 
ikke erhvervsmæssige forhold. Erstatningssager behandles ikke, 
fordi der allerede er rådgivning om dette, og at det typisk skal 
håndteres via advokat med speciale i dette.

Du skal rette henvendelse direkte til Bjarne Berner, der er formand 
for Veteranstøttens Socialudvalg. Bjarne kan kontaktes på 3045 
9405 og på mail social@80608030.dk. Bjarne vil afklare faktum med 
dig, hvorefter du bliver henvist til juridisk rådgivning.

Når/hvis der aftales et møde, bedes du medbringe alle relevante 
papirer, så vi kan rådgive dig allerede i første møde. Tag evt. også 
dit NemID med.

Vi ser frem til at rådgive jer.

Gratis juridisk 
retshjælp

"Veteraner hjælper  
veteraner"

I samarbejde med Danmarks Veteraners formand Niels Hartvig An-
dersen, formanden for Socialudvalget hos Veteranstøtten Bjarne 
Berner, psykolog Jens Hansen og Kim Østergaard, tidl. frømand og 
ejer af konsulentfirmaet AmikiGroup udbydes dette kursus.

FORMÅL
At udvikle kompetencerne hos personer, der arbejder med vetera-
ner, samt andet personel, der har med veteraner at gøre.

Dato: Onsdag den 29. november og torsdag den 30. november 
Sted: Frøslevlejren, Lejrvejen Bygning 16, 6330 Padborg. 
Pris pr. deltager: Kr. 7.900 + moms, heri kost, logi og 80 stk. bøger 
"God soldat og helt menneske - at (over-) leve i to verdener"

Du kan se selve programmet på AmikiGroups hjemmeside under 
CSR eller ved at følge linket http://amikigroup.dk/kursus-vedr-
veteraner.

Kursus for civile

Skydning for veteraner
Lørdag den 14. oktober afholdes skydestævne for veteraner på Ho-
ling Sportscenter ved Herning. Der skydes med riffel på 50 m og 15 
m. Pistol på 25 m. Der kan stilles rifler, pistoler og ammunition til 
rådighed. Men man må også gerne tage sit eget våben med. 

PROGRAM
09.00 – 09.30  Morgenmad (Gratis)
09.30 – 09.45  Tilmelding af hold
09.45 – 12.15  50 m og 15 m skydning (riffel) 
12.15 – 13.00  Frokost (Gratis)
13.00 – 14.30  25 m (pistol).

Programmet er retningsgivende i forhold til deltagerantal.  
Tilmelding senest den 7. oktober på mail gtvn@msn.com 

AF IDRÆTSUDVALGET, 
VETERANSTØTTEN

AF ADVOKAT CHRISTIAN BISGAARD
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DANMARKS VETERANER
Ændringer vedr. abonnement:
Kontakt Mads Tonsgaard
Faarupparken 1 
7900 Nykøbing Mors 
Mobil: 31 11 17 89
kartotek@danmarksveteraner.dk

UDGAVE DEADLINE OMDELING

7 20.09.17 13.10.17

8 20.11.17 15.12.17

PRODUKTIONSPLAN BARETTEN 2017

BORNHOLM
Hans Jacob Brünnings-Hansen, Kroatien 2, 
Cypern 49, 50 og 51 samt SFOR 3

KØBENHAVN
Flemming Kildentoft, Kroatien 5

Johnny Tjäder, Cypern 10 og 11

Frederik Siems Marley, Mali 1, MINUSMA 1 
(RDAF,  C130)

Freddy Frobøse, KFOR 5 

Jens Graff, KFOR 9

MIDTSJÆLLAND
Laurits Rauer Nielsen, Indien 2001,  
ISAF 2002, Indonesien 2005

NÆSTVED OG OMEGN
Freddy Holst Christensen,  Bosnien/CF

Svend-Erik Rasmussen, Cypern 27

Mark Birkedal, Cypern 56

Jens Christian Assum, Bosnien 1

LOLLAND-FALSTER & MØN
Lena Weiss Laugesen, SFOR 8

SØNDERJYLLAND
Jørgen Zimmermann Nielsen, Kroatien 4, 
IFOR 1, SFOR 6 og 14, KFOR 3, IRAQ 4 samt 
ISAF 06 og 13

Bent Johannes Jensen, UNGCI 1993, 
Ex-Jugoslavien 1994-2000, NATO 2001-07, 
Georgien 2008-10, Ukraine 2014-16

TREKANTOMRÅDET
Tanja Sunekær, KFOR 10

MIDTJYLLAND
Pier Michel Thorsøe Larsen, KFOR 22

NORDVEST
Martin Flørness, Kroatien 4 og 5

Paw Kronborg, Kuwait 8 og 9  
samt Kroatien 2

LIMFJORDEN
Christian Poulsen, KFOR 4 og 5

KRONJYLLAND
Hans Michael Paulsen, Cypern 10, 11, 12, 13 
og 20

Uffe Østergård, Gaza 19

Hans Christian Mortensen, Kosovo 2003/04, 
UNMIK (Politiet), Kosovo 2012/13 EULEX 
(Politiet)

NORDSJÆLLAND
Kenneth Porsgaard, UNTAG og UNGCI

Henning Faber,  Kroatien 3

Jakob Vanddam, Cypern 57 
samt Kroatien 4 og 5

VÆRNSPRÆSTER
Sven Straarup, ISAF 1A

Lars Bom Nielsen, Kroatien 3,  KFOR 11  
samt ISAF 8 og 15

Torben Petersen, SFOR 9, ISAF 4  
samt Felthospital Camp Bastion 2009

Thue Raakjær Jensen, SFOR 7 og ISAF 3

Jens Christian Rothmann,  
KFOR 22 og ISAF 13

LANDSFORENINGEN
Ulv Ardlund, Gaza 1

MC-KLUBBEN
Henrik Fenneberg, Kroatien 7,  
SFOR 13 og KFOR 17

STØTTEMEDLEMMER
Knud Peter Thomsen, Diplomatic Air Courier 
(Udenrigsministeriet)

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

Særlige aktiviteter
19. - 20. september Møde for Veterancaféer, Karup.

22. september Hovedbestyrelsesmøde, Holstebro

22. – 23. september  Veteran- og Jubilarstævne i Holstebro 

23. september  Formandsmøde, Holstebro

30. september - 1. oktober Veteranstøttens Årsmøde, Fredericia

24. oktober FN-dagen

26. november Hovedbestyrelsesmøde, Odense

29. - 30. november Kursus, Frøslev

22. december    Mindehøjtideligheder på Kastellet, ved Rindsholm Kro,  
på Bornholm og i Oksbøl
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Et langt og blæsende forår, hvor nybegyndere 
og tidligere cykelveteraner havde sat hinan-
den stævne for at gennemføre Hærvejsløbet 
på cykel og skabe opmærksomhed om vetera-
ner i Viborg Kommune, er nu overstået.

Efter en masse planlægning og træning op-
randt dagen, hvor 5 veteraner fra Viborg tog til 
Søgaardlejren i Sønderjylland med 2 hjælpere, 
som skulle vise sig meget værdifulde.

Lørdag den 24. juni startede de 5 mand dagen 
med et solidt morgenmåltid i form af havre-
gryn med rosiner. Under morgenmåltidet op-
stod der tvivl på stuen om, hvordan vejret ville 
arte sig? 

DMI lovede regn og vind, hvilket gav en lidt 
trykket stemning på stuen, men den varede 
kun kort, hvorefter de fine nye cykeldragter 
kom på. Veteranerne skulle jo ligne et rigtigt 
professionelt hold, og de ens cykeldragter 
skulle også gøre det nemmere at spotte ve-
terankollegerne i et større felt. 

Kl. 07.20 gik starten fra havnen i Flensburg. 
Kort efter starten blev den dansk-tyske græn-
se passeret på brosten, og i dagens anledning 
blev den bevogtet af 2 personer i uniformer fra 
1864, som hilste veteranerne og det resterende 
cykelfelt velkommen til Danmark. Det gav det 
første af mange sug i maven den dag. 

Cyklist på Hærvejen

De mange kilometer blev passeret, uden at det 
er værd at bide mærke i, men én ting skal dog 
fremhæves, nemlig støtten fra veteranernes 
hjælpere, som hele vejen gennem løbet var til 
uundværlig hjælp. Formiddagen og de første 
110 km frem mod Vejen bød på flere regnbyger 
af 10-15 min varighed. I Vejen stødte yderligere 
2 veteraner til cykeltoget op igennem Jylland. 

Da veteranerne efter en strabadserende tur 
med regn og vind endelig havde passeret den 
sidste forhindring – Dollerup Bakker – blev de i 
Hald Ege mødt af yderligere 2 veteraner, som 
var klar til at følge holdet på den sidste del af 
turen fra Flensborg.

Alle deltagere fra veterancyklingviborg gen-
nemførte turen i flot stil. Der blev vist kæmpe 
overskud og hjælpsomhed, hvis der var en som 
var nede. 

Der var lagt en rød løber igennem Viborgs gå-
gader, som en hyldest til de mange, som havde 
taget turen op gennem Jylland. Her skulle det 
samlede hold modtage hyldest fra de mange 
forsamlede tilskuere. Det gav gåsehud at se og 
høre de mennesker, som klappede af vetera-
nernes præstation, og en følelse af heltestatus 

sneg sig ind i de syv veteraner, som havde gen-
nemført dagens strabadser. Det gav flere af de 
deltagende ryttere fugt i øjenkrogen. Viborg 
Kommunes veterankoordinator Michael Vester 
stod klar til at tage imod inde på kasernens 
plæne, hvor han stolt hilste på hver enkelt ve-
teran. 

Alle ryttere har været taknemmelige for hjæl-
pen og støtten, der blev udvist på dagen, og fra 
Rolsted Cykler, Viborg Kommune, Interforce, 
Den Gule Sløjfe samt Veteranstøtten, som har 
fundet projektet værd at støtte.

Desuden skal lyde en stor tak til veterankoordi-
nator Michael Vester for det gode samarbejde 
siden projektets spæde start. Alle deltagende 
veteraner er enige om, at der skal arbejdes 
på endnu flere ture, hvor sammenholdet er i 
højsædet, og at der ikke er nogle, som bliver 
efterladt.

Mottoet "vi tager ud som et hold, og kommer 
hjem som et hold" lever videre.

AF VETERANCYKLINGVIBORG

Beretningen er forkortet af redaktionen, men 
kan i sin helhed læses på hjemmesiden. 


