
 
 
 
VETERANFONDEN 
Veteranfonden er et privat initiativ, der arbejder for at fremme vilkår for danske udsendte og 
deres pårørende. Det omfatter ansatte og tidligere ansatte fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, 
Politi og tilsvarende organisationer. Veteranfonden er afvikler af veterankoncerten ENGAGE.  
 
Det er vores vision, at skabe en stærk og bæredygtig fond, der gennem afvikling af 
kulturbegivenheder kan medvirke til at støtte frivillige initiativer, der arbejder for at fremme 
vilkårene for veteraner og deres pårørende.  
 

 
Veteranfondens ønsker gennem afvikling af kulturbegivenheden ENGAGE at opnå følgende: 

 Oplysning/Information: Oplyse samfundet generelt om veteraner og veteransagen. 
 Anerkendelse: Skabe en platform hvor vi viser vores påskyndelse overfor alle der har 

været udsendt på vegne af Danmark. 
 Aktivering/sammenhold: Skabe en platform hvor veteraner og pårørende kan mødes 

med ligesindede. 
 Indsamlingsaktivitet: Gennem afvikling af kulturbegivenheder skabe et økonomisk 

overskud der kan uddeles til frivillige initiativer på veteranområdet. 
 

 
Veteranfonden er ikke: 

 En politisk/interesseorganisation: Veteranfonden beskæftiger sig således ikke med 
eventuelle enkeltsager, politiske mærkesager m.v. 

 

 
Veteranfonden tilstræber følgende: 

 I videst muligt omfang at benytte sig af frivillighed for derigennem at skabe størst 
muligt økonomisk overskud. 

 I videst muligt omfang at drive fonden og kulturbegivenheden med personer der selv 
er veteraner eller pårørende. 

 

 
 
 



 
 
 

ENGAGE 

Veterankoncerten ENGAGE er første initiativ fra Veteranfonden. ENGAGE vil være en én dags 
udendørsmusik events med danske og internationale artister i verdensklasse.  

 Første event skal afholdes i 2017 på Refshaleøen, og eventen skal på sigt blive 
landsdækkende.  

 Eventen forventes, at kunne tiltrække minimum 25.000 deltagere pr. dag, og vil således 
blive en af Danmarks største kulturbegivenheder.  

 Målgruppen for projektet er ALLE musikinteresserede, men i og med koncerterne har 
et særligt formål, der nyder generel opbakning i det danske samfund, vurderes det, at 
eventen kan tiltrække flere publikummer end hvad en lignende event uden et specifikt 
formål andet end selve koncerten vil kunne tiltrække. 

 
Veterankoncerten vil blive drevet af frivillige veteraner. Dette er én del af strategien for 
Veteranfondens sociale ansvarlighed. Hensigten er nemlig, at veterankoncerten på den måde 
giver rum til, at veteraner, som er interesseret i at være en del af teamet, kan udvikle 
eksisterende eller tilegne sig nye kompetencer, som de kan bruge i senere sammenhænge. 
 
De forskellige faggrupper som bliver udsendt på vegne af Danmark vil få mulighed for på 
tværs af hinanden, at mødes og skabe relationer samt dele deres oplevelser fra udsendelser. 
På den måde øges sammenhængskræften af og indsigten i det samlede beredskab, som 
Danmark udsender rundtom i verden.  
 
Veteranfonden vil skabe en begivenhed hvor alle interesserede kan deltage og gennem deres 
deltagelse vise støtte og anerkendelse for danske veteraner. 
 
Samtidig har vi fokus på at skabe en begivenhed hvor alle de gode kompetencer, man tilegner 
sig efter at have været udsendt bliver fortalt og sat i centrum. 
 
Veteranfonden vil styrke veteranpolitikken i Danmark ved at støtte de foreninger og tiltag, 
som arbejder for at forbedre vilkårene for veteraner som er fysisk eller psykisk skadet.  
 
Derudover er det væsentligt at etablere en platform, hvor danske veteraner og deres 
pårørende kan mødes under hyggelige rammer med god musik.  

 

 



 
 
 

PERSONERNE BAG VETERANFONDEN 
Jeppe Michael Jensen er ophavsmand og initiativtager til projektet. Jeppe er 44 år gammel og 
selv veteran fra Balkan, uddannet delingsfører ved Beredskabsstyrelsen. Han blev såret ved 
angreb på hans konvoj ved byen Maglaj i Bosnien Hercegovina i 1993, ved angrebet blev flere 
hans kollegaer blev dræbt. Sidenhen har Jeppe haft en karriere i det civile som jurist, 
iværksætter og direktør. Bl.a. har han gennem 13 år etableret udviklet virksomheden 
Billetlugen A/S. I dag er han forsat beskæftiget i ”underholdningsbranchen” som kommerciel 
direktør i virksomheden GO DREAM A/S.  
 
Foruden Jeppe er der flere veteraner med udsendelser til Kosovo, Irak og Afghanistan 
tilknyttet projektet. Derudover er der en psykolog og andre ressourcepersoner tilknyttet 
projektet. 
 
Følgende personer indgår i Veteranfondens Advisory Board:  

 Carsten Lassen: Head of Solution SE Energi og Klima, tidligere direktør for Copenhagen 
Jazzfestival og spillestedet Jazzhouse.  

 Christian Herskind Oberst af reserveren, Formand for Soldaterlegatet og Mars og 
Merkur, Advokat og direktør for Refshaløen.  

 Christian Jensen: Ansvarshavende redaktør dagbladet Information, Censor Syddansk 
Universitet.  

 Jette Albinus Oberst og leder af Veterancenter Ringsted.  
 Kristian Riis: Direktør Volcano ApS, musiker i bandet Nephew samt involveret i en 

række festivaler i ind- og udland som bestyrelsesmedlem og rådgiver.  
 Magnus Reetofte: Kommunikationsdirektør det Kongelige Teater, tidligere adm. 

direktør spillestedet VEGA.  
 Peter M. Andersen: Advokat (H), Oberstløjtnant af reserven og formand for foreningen 

Folk og Sikkerhed.  
 Per Ludvigsen: General og Viceforsvarschef 


