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Når jeg ser tilbage på 2018, er det med stor 
glæde. Det har været et forrygende veteranår 
med rigtig mange gode og nye aktiviteter til 
gavn for os veteraner og vores pårørende. 

50-ÅRS JUBILÆET
Seneste store arrangement var Landsforening-
ens 50-års jubilæum i Fredericia med ca. 400 
deltagere. Tak til arbejdsgruppen, som lagde 

mange kræfter i planlægningen og gen-
nemførelsen. En stor og respektfuld 

tak til vores protektor, H.K.H. 
Prins Joachim, der holdt 

hovedtalen, som på en 
meget personlig og 

præcis måde 

beskrev, hvorledes Landsforeningen har ud-
viklet sig fra en egentlig soldaterforening 
til en veteranorganisation, der nyder stor 
anerkendelse overalt. Det var en stor ære at 
kunne tildele Prinsen Danmarks Veteraners 
Fortjentsmedalje i Guld for 18 års tro tjeneste 
som vores protektor. 

Jubilæet er omtalt på siderne 6-11, så lad mig 
her ”nøjes med” kort at takke generalmajor 
Kenneth Pedersen, der på vegne af Forsvarets 
øverste ledelse takkede for det gode samar-
bejde mellem Landsforeningen og Forsvaret, 
Telegrafregimentet for den helt uvurderlige 
hjælp før, under og efter jubilæet, Slesvigske 
Musikkorps, FN-museet for de mange gave-
kort og naturligvis ikke mindst alle fremmød-
te veteraner, pårørende og gæster.

En særlig tak til Veterancenteret, vores nær-
meste samarbejdspartner, for det store til-
skud til gennemførelsen af dagen. Uden dette 
tilskud ville det ikke have været muligt at gen-
nemføre et så stort og flot arrangement. 

Det er sådan en dag, der giver kampkraft, og 
som bekræfter, at vi er på rette vej, men at 
det godt kan gøres endnu bedre. Det vil vi for-
søge i de kommende år. 

DONATIONER
Indsamling af bidrag, som betyder, at vi kan 
blive godkendt som almennyttig forening og 

på den måde bl.a. give mulighed for skattefra-
drag til gode folk, der vil donere penge til vores 
veteranarbejde, er afsluttet med succes. 

Vi har fået doneret mere end 40.000 kr. i den-
ne forbindelse, og vores ansøgning til SKAT er 
fremsendt. Vi er stillet i udsigt, at vi får svar 
inden nytår. Og så vil vi gentage processen 
igen for 2019. Tak til de mange medlemmer, 
støttemedlemmer og andre gode mennesker, 
der har støttet vores arbejde. 

GLÆDELIGT NYT
Veteranstøttens tilskud fra Finansloven er nu 
blevet pristalsreguleret, så vi i 2019 modta-
ger 2,6 mio. kr. til veteranarbejdet. Det er vi 
selvfølgelig meget glade for, da mange af de 
nødvendige udgifter er blevet øget i de sidste 
fem år. Ikke mindst udgifterne til revision af 
midlerne er steget. 

På det seneste Styregruppemøde blev Vete-
ranstøttens budget for 2019 godkendt, ikke 
bare beløbsmæssigt, men også i forhold til 
hvilke aktiviteter, vi planlægger at gennemføre, 
så det passer ind i veteranarbejdet generelt.

Vi takker for det gode samarbejde med og 
rådgivningen fra Veterancenteret. I skri-
vende stund har vi fremsendt vores mange 
ønsker om midler til nye aktiviteter fra 2 mio. 
kr.- puljen. Vi forventer at få svar på vores 
ansøgning er primo 2019.

FORTSÆTTES
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AF LANDSFORMAND  
NIELS HARTVIG ANDERSEN
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LEDER FORTSAT

SAMARBEJDE
Vi fortsætter med at formalisere vores samar-
bejde med andre veteranaktører, og vi har på 
det seneste gennemført gode og konstruktive 
møder med bl.a. Støt Soldater og Pårørende 
(SSOP), Folk og Sikkerhed, Udsendt af Dan-
mark og Veteranskytterne. Vi glæder os til et 
forestående møde med Veteranalliancen, hvor 
vi også skal drøfte fælles indsatser.

ARRANGEMENTER
Jeg opfordrer til, at så mange som muligt del-
tager i Veterancenterets Julearrangement i 
Ringsted den 5. december. Vi stiller med faner, 
og som noget nyt bliver der underholdning i 
kirken og ved den efterfølgende reception, 
hvor bl.a. veteransangen ”Halleluja” bliver 
fremført.

Også Danmarks Veteraners Mindedag, der 
gennemføres i Kastellet fredag den 21. de-
cember og de øvrige steder i landet den 22. 
december bedes I deltage i som en markering 
af, at vi især i juletiden husker vores faldne 
kammerater og tænker på de soldater, som er 
udsendt.

Den 4. januar 2019 vil jeg under Nytårskuren 
med ære og i stor ærbødighed overbringe vo-
res varme nytårshilsener til H.M. Dronningen 
og den kongelige familie. 

GLÆDELIG JUL
Jeg ønsker alle medlemmer, støttemedlem-
mer, samarbejdspartnere, læsere og alle, der 
støtter op om vores veteranarbejde, en glæ-
delig jul og et godt nytår. 

En særlig varm julehilsen skal gå til alle ud-
sendte soldater i de mange brændpunkter 
rundt om i verden – og som ikke har mulighed 
for at være hjemme i juletiden sammen med 
deres kære familier. 

Tak for Jeres indsats.

 

Danmarks Veteraner afholdt 14. – 15. no-
vember et fællesmøde for Veterancaféer 
m.fl. på Flyvestation Karup. Mere end 50 
deltagere fra veterancaféer, veteranhjem 
og lignende initiativer deltog i mødet, og 
alle landsdele var repræsenteret. Et flot 
fremmøde, som arrangørerne er taknem-
melige for, men som også gav deltagerne 
rig mulighed for at skabe yderligere net-
værk og udveksle erfaringer.

CARE4LIFE TECHNOLOGY
Danmarks Veteraner har til finansiering af 
dette arrangement modtaget et sponso-
rat fra helsefirmaet Care4Life Technology, 
Vejle, som gerne vil vise deltagerne en mu-
lighed for en pulserende elektromagnetisk 
terapi med fem forskellige behandlingspro-
grammer. Care4Life Technology tilbyder at 
besøge interesserede for en demonstration 
af terapiformen. Care 4Life kan kontaktes 
på enten info@care4lifemedico.com eller 
på 26 57 82 55.

FÆLLESMØDET 
gav tid til både orienteringer, foredrag og 
gruppearbejde. Landsformanden for Dan-
marks Veteraner fortalte bl.a. om forening-
ens aktiviteter og visioner for fremtiden, 
men kom også ind på mulighederne for 
et tættere samarbejde mellem Danmarks 
Veteraner og de mange veterancaféer m.fl. 
rundt om i landet. 

Landsforeningen forventer ikke et samar-
bejde baseret på medlemskab, men mere 
på en tilknytning, hvor Danmarks Veteraner 
yder støtte på visse områder mod et årligt 
vederlag. Landsformanden opfordrede 
veterancaféerne m.fl. til at finde sammen 

i f.eks. regionale grupper og derigennem 
styrke en fælles indsats, udveksle erfaring-
er og samle de mange stemmer til en fæl-
les røst.

INDHOLD
Forsvarets Veterancenter deltog med Kim 
Kryger, Holstebro, som orienterede om ak-
tuelle emner fra Veterancenteret. 

Som eksterne foredragsholdere var indbudt 
Mikkel Smed, leder af De frivilliges Hus i Vi-
borg, Claus Mosbæk, Veterankoordinator 
i Skive Kommune, og Heidi Anita Stentoft, 
Veterankoordinator i Slagelse Kommune. 
Denne trio gav et fælles oplæg med efter-
følgende paneldebat om udfordringer og 
muligheder ved frivillige initiativers kon-
takt til og samarbejde med kommunale og 
offentlige myndigheder. Et emne med stof 
til mange timers dialog og debat. 

Udveksling af erfaringer og problem-
områder var ét af de vigtige punkter under 
mødet. Der var afsat tid til to seancer, hvor 
deltagerne blev opdelt i grupper og her 
havde mulighed for at være i dialog med 
hinanden. En fælles afrunding af snakken 
og debatten i de to grupper fandt sted i ple-
num, hvor der fremkom mange gode idéer, 
men også lidt frustration. 

TAK
Danmarks Veteraner siger tak til de frem-
mødte. Det var inspirerende at se glæden 
blandt de frivillige ved at gøre en forskel 
for vores veteraner. En uegennyttig ind-
sats, som ikke kan påskønnes tit og højt 
nok.

TEKST: MORTEN JØRGENSEN. FOTO: STEEN HANSEN

Et udbytterigt 
møde

Heidi Anita Stentoft og Claus Mosbæk.

Side 4  |  Baretten  |  # 06  |  2018 

LEDER



Torsdag den 8. november besøgte den austral-
ske Minister for Veterans` Affairs, Hon Darren 
Chester, Kastellet i København i forbindelse 
med et officielt besøg i Danmark.

Viceforsvarschefen, generalløjtnant M.A.L.T. 
Nielsen, var vært ved besøget, og sammen 
med oberst Lennie Fredskov, chef for Lands-
delsregion Øst, og Kastellets kommandant, 
major Allan B. Petersen, modtog han den 
australske delegation ved ankomsten til Ka-
stellet.

Ministeren inspicerede Den Kongelige Livgar-
des æreskommando og tamburkorps, ligesom 
han hilste på Danmarks Veteraners Fanekom-
mando med næstformanden, Steen Møller Pe-
tersen, i spidsen. 

Fanekommandoet bestod af syv faner: Lands-
fane Øst, København (Dannebrog), Midtsjæl-
land og Nordvestsjælland samt fanerne for 
NATO, FN og OSCE. De mange faner lyste smukt 
op på denne lidt tågede formiddag i Kastellet.

Ministeren og Viceforsvarschefen lagde kran-
se ved Monumentet. Kransene havde gult og 
grønt kransebånd med teksten ”In honour 
of our veterans”, og en trompet blæste Dan-
marks sidste Honnør.

Ministeren var ledsaget af Australiens ambas-
sadør i Danmark, Her Excellency Mary Ellen 
Miller, samt både civile og miltære repræ-
sentanter fra det australske Veterancenter. 

TEKST: ERIK PETERSEN. FOTOS: VIBEKE OLIEL  

Oberst Fredskov viste selskabet rundt i Mo-
numentet og forklarede om dets tilblivelse og 
betydning.

Da ministeren med følge forlod Paradeplad-
sen udtrykte han stor glæde over og tak for 
besøget – en tak, som i høj grad gjaldt Dan-
marks Veteraners deltagelse.

Et flot og meget værdigt arrangement. 

En minister kom forbi

Fra venstre ses oberst  Lennie Fredskov, repr. fra det australske Veterancenter, den australske ambassadør i 
Danmark, Her Excl. Mary Ellen Miller, Hon Darren Chester og Viceforsvarschef M.A.L.T. Nielsen. I baggrunden ses 
yderligere en repr. fra det australske Veteran center og næstformand Steen Møller Petersen, Danmarks Veteraner.
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FORFATTER

Der var samling i Bunkeren med morgenkaffe 
og forberedelse til paraden. Først blev der 
lagt en krans ved de Blå Baretters Mindesten, 
og efterfølgende var der parade med kranse-
lægning ved Monumentet for Danmarks Inter-
nationale Indsats siden 1948.

TEKST: ERIK PETERSEN, FOTOS: MONICA BELL SASS, KASTELLET

Traditionen tro fejrede Danmarks Vetera-
ner FN´s fødselsdag den 24. oktober med en 
række parader landet over, f.eks. ved Rinds-
holm Kro, på Bornholm, i Oksbøllejren og i en 
række lokalforeninger, ikke mindst i Næstved 
og Omegn, der i sin tid tog initiativ til denne 
festligholdelse af FN-dagen.

KASTELLET
På Kastellet i København forestod Landsfor-
eningen arrangementet, godt hjulpet af lo-
kalafdeling København, og med deltagelse af 
faner og veteraner fra en række andre lokal-
foreninger på Sjælland.

FN-dagen
Den 24. oktober

Soldatens sidste Honnør.

Klargøring til 
kranselægning ved 
De Blå Baretters 
Mindesten.
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PARADEN
Ved denne parade var brigadegeneral af re-
serven, Christian Herskind, hædersgæst, og 
han blev modtaget af Landsformand Niels 
Hartvig Andersen og Kastellets kommandant, 
major Allan Bo Petersen. 

Herefter hilste brigadegeneralen på de frem-
mødte faner og veteraner og holdt en fin tale, 
hvor han fremhævede veteranernes betyd-

ning og takkede dem for deres indsats, ikke 
mindst ved deres fastholdelse af de mange 
traditioner.

Arrangementet sluttede med et beskedent 
traktement i Bunkeren, hvor der under hygge-
lige former var mulighed for at hilse på hinan-
den og udveksle de sædvanlige soldaterhisto-
rier fra dengang, man var udsendt – historier, 

der har det med at blive bedre og bedre med 
årene.

I forlængelse af Landsforeningens arrange-
ment gennemførte lokalforening København 
en lille parade med overrækkelse af FN´s 
Fredsprismedalje til 3 medlemmer. Denne be-
givenhed er omtalt på side 23.

Paradedeltagere.

Brigadegeneral 
Christian Herskind.
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TEKST: CARL ÅKERLUND. FOTOS: STEEN ”FYNBO” HANSEN

Fredag den 26. oktober 2018 vil for alle, der 
deltog i Danmarks Veteraners 50-års jubilæ-
um, stå som en helt særlig dag. Den stemning, 
der herskede, lige fra veteraner og pårørende 
mødte, var noget helt enestående, tillige med 
den gensynsglæde, der opstod, når man plud-
selig mødte en kammerat, man ikke havde set 
i mange år.

Efter indskrivning var messerne åbne og snart 
fyldt op med glade veteraner og pårørende. 
Her var der mulighed for en sandwich og for 
at få væskebalancen i orden inden paraden.

PARADEN
Jubilæumsparaden var også unik med 374 

deltagere, Slesvigske Musikkorps, Telegraf-
regimentets fane samt æreskommando, 
Danmarks Veteraners faneborg med 21 faner, 
17 veteraner med 50 års medlemskab af Dan-
marks Veteraner, 25- og 50-års jubilarer fra 
Balkan og Cypern, øvrige veteraner og pårø-
rende samt gæster. Blandt gæsterne sås man-
ge repræsentanter fra Forsvaret samt Hans 
Excellence Grev Ingolf og Grevinde Sussie. 

GULDMEDALJE TIL PROTEKTOREN
Honnørmodtager og hovedtaler var Danmarks 
Veteraners protektor, H.K.H. Prins Joachim, 
der inspicerede paraden og tog plads i gæ-
stepavillonen, hvorefter Landsformand Niels 
Hartvig Andersen holdt velkomsttale og slut-

tede med at kalde Prins Joachim frem. Lands-
formanden hædrede Prinsen med Danmarks 
Veteraners Fortjenstmedalje i guld for i 18 år 
at have været protektor for Danmarks Vete-
raner.

H.K.H. Prins Joachim tog ordet og sagde: “Jeg 
havde ca. et minut til at forberede mig på den 
medalje, jeg netop har modtaget. Jeg er dybt 
rørt. Tak til Landsformanden, men også tak til 
jer alle for den tillid, I viser mig, for det I gør, 
og for hvad I har gjort.”

Prins Joachim fortsatte: ”Som protektor er 
det en umådelig glæde at stå her i Frede-
ricia og fejre Danmarks Veteraners 50-års 

En uforglemmelig dag

Primus motor ved jubilæumsarrangementet, 
Carl Åkerlund, Hovedbestyrelsen.

Landsformanden hilser på modtagere  
af The Board of the Nordic Blue Berets Medal of Honour.
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jubilæum. For præcis 50 år siden blev De Blå 
Baretter stiftet netop her. Målet var at skabe 
et sted, hvor veteranerne kunne samles og 
fastholde kammeratskabet, de gode minder 
og røverhistorierne.”

FLERE TALER
Næste taler var repræsentant for Forsvarets 
øverste ledelse, generalmajor Kenneth Peder-

sen, der ønskede tillykke med jubilæet samt 
roste veteranerne og det udførte veteranar-
bejde.

Oberst Jens Lønborg, formand for FN-Museets 
Præsidium, var sidste taler. Obersten ønskede 
også Danmarks Veteraner tillykke med ju-
bilæet og fortsatte: ”Jeg kan jo ikke komme 
til et jubilæum uden at medbringe en gave”, 

hvorefter han forærede Landsformanden en 
kasse med gavekort, som skulle være til gavn 
for Danmarks Veteraners medlemmer.

MUSIK
Slesvigske Musikkorps uropførte derefter en 
march, komponeret til veteraner og specielt 
til veteranernes pårørende.

MASSER AF MEDALJER

50 ÅRS JUBILÆUMSMEDALJER
Derefter begyndte dekoreringen af først de 17 
jubilarer, der har været medlem i 50 år af De 
Blå Baretter, i dag Danmarks Veteraner.

MINDEMEDALJER 
Så fulgte dekorering med 25- og 50-års min-
demedalje til jubilarer fra Balkan og Cypern.

DANMARKS VETERANERS  
FORTJENSTMEDALJE
3 medaljemodtagere – Per Hjortshøj Jacob-
sen, Jørgen Damsgaard og Leif Jensen, alle 
fra lokalforening Midtjylland – blev kaldt frem 
fra geleddet, hvorefter de af Landsformanden 

Mindemedaljer fra Cypern.

Generalmajor Kenneth Pedersen modtager paraden.
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fik tildelt Danmarks Veteraners Fortjenst-
medalje i Bronze.

  
H.K.H. Prins Joachim overrakte The Board of 
the Nordic Blue Berets Medal of Honour. 
Der var sølvmedaljer til:
Oberst Jens Lønborg, Jens Søndergaard og 
Thore Clausen
og bronzemedaljer til:
Hans Pihl, Benny Hansen og Kjeld Jensen,  
alle fra Lolland-Falster og Møn, 
Jesper Rose Svarre, Danmarks Veteraners Mo-
torcykel Klub, og Susann Wedø, Norge, 
Tommy Bruhn og Svend Aage Olsen, 
Veteranstøtten,
Helge Hansen, Bornholm,
Ole Nørholt, Limfjorden,
Per-Ole Overgaard, Midtjylland og
Flemming Jepsen, Midtsjælland.

Der er en særlig historie om medaljerne til 
Jesper Rose Svarre og Susann Wedø. Den kan 
læses på side 12.
 
Medaljeoverrækkelsen blev ledsaget af dejlig 
musik fra Slesvigske Musikkorps.

RECEPTION
Herefter afsluttedes paraden, hvor først Te-
legrafregimentets fane og æreskommando, 
dernæst H.K.H. Prins Joachim, faneborgen, 
veteraner og gæster i nævnte rækkefølge for-
lod paradepladsen og begav sig til den efter-
følgende reception i Kantinen.

Under receptionen blev én af medstifterne og 
den første Landsformand samt æresmedlem, 
Torben Alstrup-Nielsen, dekoreret af den nu-
værende Landsformand med medaljen for 50-
års medlemskab. Torben Alstrup-Nielsen holdt 
en takketale og udbragte et leve for Danmarks 
Veteraner.

KONCERT OG FESTFYRVÆRKERI
Med afslutning af receptionen var festlighe-
derne dog ikke forbi. I Tøjhuset nede i Fre-
dericia By var der rockkoncert med Guns N´ 
Roses-Jam, og til denne musik kunne vetera-
nerne rigtig få smurt øregangene. 

Efter rockkoncerten sluttede dagen for vete-
ranerne og deres pårørende samt alle frede-
ricianere med et gevaldigt og flot fyrværkeri-
show, der oplyste nattehimlen.

EN UFORGLEMMELIG DAG
Dagen havde for alle deltagere været en 
dejlig, uforglemmelig dag, som børn og bør-
nebørn nok vil høre meget mere om i tiden 
fremover. 

Fra rockkoncerten i Tøjhuset.

Danmarks Veteraners  
Fortjenstmedalje i Guld til 

H.K.H Prins Joachim

Hans Excellence 
Grev Ingolf og 

Grevinde Sussie.

Faneborgen og en del af 
paraden.

Danmarks Veteraners 
Fortjenst medalje i Bronze.

Slesvigske Musikkorps.Forventningsfulde paradedelatgere.
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Oversigt over 50-års jubilarer, der har modtaget/modtog 
Danmarks Veteraners 50 års jubilæumsmedalje, heraf 17 
ved arrangementet i Fredericia den 26. oktober.

HANS HELGE SKJOLD HANSEN, Cypern 2, 3 og 4, Bornholm

LEIF RONNY GOTH, Gaza 20 og 21 samt Cypern 4, København

EBBE RAVN, Cypern 7 og 8, København

HUGO DRACHMANN STRUNGE, Gaza 19 og 20, København

BJARNE F. HANSEN, Cypern 8, Nordsjælland

ALEX NIELSEN, Cypern 8, København

JOHN A. PEDERSEN, Cypern 1, 8 og 9, Nordsjælland

JØRGEN ERHARDT BOJESEN, Cypern 9, Lolland-Falster og Møn

HANS PIHL, Congo 1963, Lolland-Falster og Møn

ERNST FRANK JENSEN, Gaza 15 og 16 samt Cypern 2, 3 og 4, Fyn

JØRGEN C. NIELSEN, Cypern 9, Fyn

EGON BAK, Cypern 9, 10, 11, 12, 13 og 14, Sønderjylland

ERIK EMBORG SCHMIDT, Gaza 15 og Cypern 6, Sønderjylland

GUNNER THORNDAL DINESEN, Cypern 3, Sydvestjylland

VAGN BØDKER CHRISTIANSEN, Cypern 1, Trekantområdet

LEONHARD HOVEDSKOV ANDERSEN, Gaza 12, Østjyderne

ERIK BAGGE BRØNDUM, Cypern 9, Midtjylland

EJGIL TAPDRUP ANDERSEN, Cypern 5, 8 og 9, Viborg og Omegn

LEIF FREDERIKSEN, Gaza 7, Midtjylland

CARSTEN H. KNUDSEN, Cypern 7, Midtjylland

PER HJORTSHØJ JACOBSEN, Gaza 5, Midtjylland

JØRGEN KNUDSEN, Gaza 10, Midtjylland

PEDER PEDERSEN, Cypern 2, Trekantområdet

HENRIK LÜNEBORG-NIELSEN, Gaza 15 og 16 samt Cypern 3, 4, 5 og 6, Midtjylland

GERT RAVN, Cypern 8, 9, 19 og 20, Viborg og Omegn  

TORBEN ALSTRUP-NIELSEN, Cypern 3 og 4, Thy, Mors og Salling

SVEND AAGE SIMONSEN, Gaza 1, Midtjylland

ERIK NIELSEN, Gaza 18, Thy, Mors og Salling

ANDERS H. SKJØTH, Gaza 14 og 15, Limfjorden

BJARNE STJERNEGAARD, Cypern 8, Nordsjælland

SVEND BENNY BALLE LAURIDSEN, Cypern 1, Trekantområdet

KARL OLE STEENILD, Gaza 21, Sønderjylland

TOM PLAUGBORG, Gaza 16, Midtjylland 

50-års jubilarer

En glad kartoteksfører flankeret af lokalafdelingsfor-
mændene fra Nordvest (tv.) og Thy, Mors & Salling.

Medaljen for 50-års medlemskab  
til Torben Alstrup-Nielsen.

Baretten ønsker hjertelig tillykke.

Artiklen er lettere redigeret, men kan i sin 
fulde ordlyd læses på Danmarks Vetera-
ners hjemmeside, hvor der også findes 
mange flere billeder fra festdagen.   
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AF BJARNE BERNER

Veteranstøtten deltog i år på Nordic MC Tour 
2018 i Norge. Nordic MC Tour blev startet 
i Danmark sidste år, og er nu blevet en tra-
dition, som går på skift mellem de nordiske 
lande. Hvert land kan stille med 10 deltagere, 
som alle er kendetegnet ved, at ingen bærer 
rygmærker.

I år startede turen på Akershus i Oslo med stor 
velkomstparade med deltagelse af den norske 
forsvarsminister og andre højt placerede per-
soner. Herfra gik turen til det Norske Veteran-
center Bæreia, hvor deltagerne overnattede 2 
dage. 

Turens videre forløb gik gennem fantastisk 
natur og oplevelser med bl.a besøg hos Te-
lemarksbataljonen, mindesmærker med 
kranselægning og afsluttende parade, hvor 
forsvarschefen, alle nyudnævnte kadetter fra 
flyvevåbnet og rigtig mange andre skridtede 
fronten af, inden den afsluttende fest i Trond-
heim, hvor Veteraninspektøren lagde vejen 
forbi. 

Turen, der var en fantastisk oplevelse med 
hjertelig gæstfrihed, kammeratskab og ufor-
glemmelige naturoplevelser, blev dog over-
skygget af en enkelt voldsom ulykke. Én af de 
finske deltagere, Eero, var så uheldig at kol-
lidere med en venstresvingende bil under en 
overhaling. Ved ulykken mistede han sit ene 
ben og fik andre svære kvæstelser. 

De første på ulykkesstedet var den kvindelige 
norske veteran Susann Wedø og oversergent 
Jesper Svarre fra Danmark. 

Begge ydede en særdeles snarrådig indsats, 
som med sikkerhed reddede den finske veter-
ans liv og fortsatte førlighed.

En særlig indsats
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AF BJARNE BERNER

Mindesten i Finland
I forbindelse med 100 året for Finlands 
selvstændighed den 6. december 2017 
blev der på Sanduddens Begravelsesplads 
i Helsingfors indviet en mindesten for de 
danske faldne i Vinterkrigen 1939-40.

Indvielsen blev foretaget af Folketingets 
Formand, Pia Kjærsgaard, den 7. december 
med deltagelse af blandt andre den dan-
ske ambassadør Jette Nordan og provst 
ved Holmens Kirke, Ejgil Bank Olesen. 
Også formanden for Den finske Rigsdag, 
Pia Lohela, holdt tale.  

Under Vinterkrigen omkom 4 danske piloter 
og yderligere to blev såret. 2 andre danske 
soldater blev ligeledes dræbt.

Mindestenen er placeret nær tidligere præsi-
dent, Feltmarskal Michael Gustav Emil Manner-
heims grav og tæt ved tilsvarende mindestene 
for norske og svenske frivillige i Vinterkrigen. 

I forbindelse med et møde i NORDEFCO (For-
svarssamarbejde mellem de nordiske lande) 
lagde Danmarks Veteraner, repræsenteret 
ved Landsformand Niels Hartvig Andersen og 
formanden for Veteranstøttens Socialudvalg, 
Bjarne Berner, en krans ved mindesmærket.

Danmarks Veteraner har i øvrigt tilbudt frem-
over at stille æresfane og lægge krans ved 
mindestenen, såfremt der kan findes den for-
nødne økonomi hertil.   

Efterfølgende besøgte Jesper Svarre og un-
dertegnede i privat regi Eero på det hospital, 
han var blevet overført til i Finland. Gensynet 
var meget bevægende og blev ikke mindre rø-
rende ved den fantastiske velkomst og gæst-
frihed, vi blev mødt med af de finske vetera-
ner, som havde deltaget i turen.

Eero er nu udskrevet fra hospitalet. Der venter 
dog fortsatte behandlinger, inden han forhå-
bentlig snart kan begynde træning med pro-
tese og måske nå sit mål om atter at deltage 
på MC-ture med andre veteraner.

Susann Wedø og Jesper Svarre blev begge 
hædret for deres snarrådige indsats med The 
Nordic Blue Berets Medal of Honour ved 50-
års jubilæet i Fredericia.

Eero på hospitalet.

Det Norske Veteran-
center Bæreia.

Landsformanden ved den nye Mindesten.
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AF NIELS HARTVIG ANDERSEN

Tak 
I anledning af Danmarks Veteraners 50-års jubilæum modtog vi fra FN-
Museet 200 stk. gavekort á 250 kr. Med gavekortene fulgte nedenstå-
ende tekst.

Danmarks Veteraner er meget glade for den flotte gave og værdsætter 
det tætte samarbejde, vi har med FN-Museet.

Hovedbestyrelsen har valgt at fordele hovedparten af gavekortene til 
lokalforeningerne, så man lokalt kan anvende dem, f.eks. i forbindelse 
med de julearrangementer, der afholdes resten af året, eller i forbindel-
sen med kommende generalforsamlinger. Lokalforeningerne beslutter 
selv, hvordan gavekortene anvendes.

Jeg har på vegne af Danmarks Veteraner udtrykt vores store tak for 
den flotte gave og det gode samarbejde med FN-Museet

Flot jubilæumsgave 
fra FN-Museet

”Danmarks Veteraner ønskes hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. 
I respekt for foreningens mange medlemmer og som tak for det 
gode samarbejde, vi har i dagligdagen, er det en glæde at kunne 
overrække foreningen en gave på 200 gavekort á 250 kr. til brug i 
FN-Museets Vare- og Souvenirsalg.

Det er vores ønske, at disse gavekort må komme så mange med-
lemmer til gode som muligt, gerne fordelt på alle lokalforeningerne 
landet over.

Vi ser frem til et fortsat godt og tæt samarbejde de næste mange år, 
til fælles glæde for jeres og museets medlemmer.

De bedste ønsker for fremtiden”.

Bestil dine varer på FN Museets  
webshop www.fnmuseet.dk, salg@fnmuseet.dk 

eller ring 40 35 13 33

FN-Museet 
Souvenir & varesalg

Julegave idéer fra FN Museets webshop

N
YH

ED
ER

PARADEJAKKE 
STR. M – 6XL

JUBILÆUMS 
POLOSHIRT

Jens H. Lønborg, 
formand for FN-Museets 

Præsidium

Per Amnitzbøl Rasmussen, 
formand, FN-Museet.

STORT UDVALG AF MEDALJER
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BLAZERMÆRKE

STRIKHUE M/
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FN Museet  

ønsker alle vores  

kunder en rigtig  

glædelig Jul samt et 

godt og lykkebrin-

gende Nytår.

JubilæumFN Museet

GAVEKORT

- fra Gaza til Afghanistan

FN Museet finder du hvis du kører mod syd af den sønderjyske motorvej  

til afkørsel 76 – på selve afkørslen drejes til højre direkte ned til lejren

FN Museet 

Lejrvej 81, 6330 Padborg, Tlf.: 7467 6855, 

mail: fnmuseet@fnmuseet.dk, www.fnmuseet.dk 

Oplev nogle af FN Museets 

unikke samlinger!

FN Museet fortæller historien om Danmarks Inter-

nationale Indsats fra 1948 op til i dag, fra de første 

FN - Observatører i Palæstina over Gaza, Congo, 

Cypern helt op til de nyeste missioner i Libyen, 

Syrien og Irak.

Museet er de sidste tre år besøgt årligt af mellem 

17.000 og 20.000 gæster, herunder af mange 

veteraner.

FN Museet drives udelukkende af frivillige kræfter 

og finansieres uden offentlige tilskud af nogen art.



med bl.a. at skabe og formidle viden om og til 
kvindelige veteraner.

På billedet ses fra venstre lokalafdelingens 
forkvinde, Sara la Cour, næstforkvinde Maria 
Sihm, kasserer Stine Emilie Knudsen samt mi-
nisteren.

Ud over de veteranspecifikke temaer drøfte-
des også, at seneste større undersøgelse om 
kvinder i Forsvaret nu er af ældre dato (2003), 
og at man i Canada har lavet en specifik un-
dersøgelse om kønskrænkende adfærd. 

Lokalafdelingen pegede derfor på, at disse 
ting bør opdateres i ramme af Forsvaret samt 
gøres til genstand for forskning.

I forbindelse med Folkemødet på Bornholm 
tidligere i år fik repræsentanter for Lokalfor-
eningen Kvindelige Veteraner lejlighed til at 
fortælle ligestillingsminister Eva Kjer Hansen 
om Kvindelige Veteraners arbejde for trivsel 
og vilkår for kvinder i Forsvaret, både før, un-
der og efter udsendelse i internationale mis-
sioner. 

I lyset heraf, og efter at ministeren i Baretten 
4 havde læst mere om afdelingens optagelse 
i Danmarks Veteraner, havde hun inviteret af-
delingen til at møde hende i ministeriet.

Mødet fandt sted den 6. september, hvor der 
var mulighed for at fortælle mere om og bely-
se behovet for Kvindelige Veteraners arbejde 

Endelig drøftedes, at der synes at være et 
relativt større frafald blandt kvindelige vær-
nepligtige end blandt mandlige, og at der 
herunder måske kan være behov for bl.a. at 
se nærmere på selve undervisningen under 
værnepligten.

Sara la Cour udtalte bagefter til Baretten, at 
”Det var et spændende møde, og vi takker 
Eva for hendes initiativ og ønske om at sætte 
fokus på også de emner, som Kvindelige Vete-
raner arbejder med.”

Møde med 
ligestillingsministeren 
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Lejligheden på Frederiksberg står knivskarpt. 
Her er ingen nullermænd i hjørnerne, ende-
væggen i stuen er beklædt med Montana-
reoler, og cigaretten bliver skoddet i Arne 
Jacobsens ikoniske askebæger. 

Det er ikke sådant et hjem, hvor den første 
tanke er, at her bor en veteran, der endelig 
har fået en bolig efter otte års hjemløshed, 
og heller ingen kan se, at designikonerne er 
klunset og købt brugt. 

Men ikke desto mindre er det sådan, det for-
holder sig, for her bor veteran Per Winther 
Clausen i sit første hjem, siden nedturen fik 
grebet om ham, og han for første gang for-
søgte at begå selvmord i 2009.

PÅVIRKET AF KRIGEN
Historien begynder et andet sted, nemlig da 
den bogligt trætte Per satte kursen mod For-

svaret efter et afbrudt gymnasieforløb. Her 
var en livsform, som passede ham godt, med 
masser af fysisk træning, faste rammer og 
gode kammerater. I 2001 sagde Per ja tak til 
en udsendelse til Kosovo på KFOR 4.

”Det var ikke fordi, der var direkte krigshand-
linger, men der var noget, der påvirkede os. 
Måske var det de sønderbombede omgivelser, 
måske var det nøden hos lokalbefolkningen. 
Måske fordi vi konstant gik rundt med skarp-
ladte våben for hele tiden at være klar til at 
være klar.”

Per kom hjem, klogere på verden, men også 
med en følelse af tomhed hjemme i trygge 
Danmark. ”Det var et stort eventyr, men der 
manglede noget, da jeg kom hjem.”

Det ”noget” fyldte Per ud med arbejde, så han 
drev et vognmandsfirma, mens han også pas-

sede sit job i Forsvaret. Samtidig købte han et 
landbrug ved Ringkøbing.

”Jeg har altid arbejdet syv dage om ugen, men 
det blev for meget, da kæresten ville hjem til 
Fyn. Her købte vi hus i Assens, og det var me-
ningen, at jeg skulle passe gården, forretning-
en og Forsvaret, og at vi skulle bo på skift i de 
to huse.”

DEN STORE NEDTUR
Per kunne ikke blive ved med at flygte gennem 
arbejdet. Hans parforhold går i stykker, og han 
flytter i lejlighed.

”Jeg drak heftigt og ønskede ikke at leve 
mere. Så jeg fyldte to magasiner til min 9 
mm pistol – det var egentlig ulogisk, for jeg 
havde jo kun brug for én kugle. Jeg satte mig 
skidefuld ind bag rattet i min bil for at køre ud 
i skoven for at skyde mig selv. Men jeg kører 

NEDTUR 
VENDT  

TIL OPTUR

AF KAREN DAHLIN

Fra otte års hjemløshed til fast arbejde og lejlighed med designermøbler. Det er historien om veteran 
Per Winther Clausen, der oven på flere selvmordsforsøg fik vendt sin livsbane.

Langt om længe er der kommet ro på Per Winther 
Clausens liv efter en omtumlet periode som hjemløs.
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Veterancentret 

72 81 97 00

Veterancentret kan kontaktes – døgnet rundt, 
alle årets dage på telefon 72 81 97 00

Døgntelefonen varetages af socialråd givere, 
som vil yde rådgivning ved akutte spørgsmål.

kan kontaktes – døgnet rundt, 
alle årets dage på telefon 

I åbningstiden (mandag – tirsdag kl. 8 - 16 og 
onsdag – fredag kl. 8 - 15) vil receptionen stille 
videre til en person med relevante kompeten-
cer. Uden for åbningstiden samt i weekends 
og på helligdage vil døgntelefonen varetages 
af socialrådgivere, som vil yde rådgivning ved 
akutte spørgsmål.

KONTAKT
forsvaret.dk/veteran
E-mail: vetc-myn@mil.dk
Veterancentret, Ringsted Kaserne, 
Garnisonen 1, 4100 Ringsted

For yderligere information:
Telefon 72 81 97 00

i grøften. Bilen blev totalskadet, og jeg blev 
taget af politiet.”

Per fik en dom på tre måneder, som han afso-
nede i Renbæk Statsfængsel.

”Da jeg kom ud igen, havde jeg intet. Jeg 
havde mistet min lejlighed og alle mine ting.”

FRA HERBERG TIL HERBERG
Per pakker sin rygsæk og tager sydover på 
må og få. Han lever af småjobs og overnat-
ter, hvor det kan lade sig gøre: Én vinter på 
badeværelset i en hotellejlighed, som var det 
eneste rum, der kunne varmes op.

”I januar 2014 stod jeg på Basel Hovedbane-
gård. Der holdt et tog til København, så jeg 
brugte mine sidste penge og købte en billet 
hjem.”

Per lander i København uden en krone på lom-
men. Så de to første nætter overnatter han på 
mændenes hjem, hvor han sover med armene 
om sin rygsæk, så ingen kan løbe med hans 
sparsomme ting.

Herefter går det fra det ene herberg til det 
næste. Dagene tilbringer han på jobcentret og 
på biblioteket.

”Jeg blev et kendt ansigt på jobcentret. På 
et tidspunkt kom der én forbi, og han blev 
præsenteret for mig ved, at en jobkonsulent 
spurgte, om han kunne bruge en alkoholiker. 

Så høje tanker havde jobcentret om mig. Men 
jeg gav ham hånden, og da han spurgte, hvor-
når jeg kunne begynde, sagde jeg: ”Giv mig tre 
minutter, så henter jeg min rygsæk”. 

Han fortalte senere, at det var det faste hånd-
tryk, som havde overbevist ham om, at han 
skulle tage mig.”

Jobbet fører også en slags bolig med sig, 
for Per indretter sig i et tomt kontorlokale 
hos arbejdsgiveren med både vaskesøjle og 
webergrill.

ENDNU EN NEDTUR
Det, der begynder at ligne stabilitet i Pers liv, 
bliver smadret på samme måde som Per, der 
sagesløst bliver overfaldet på gaden af en 
flok unge mænd.

”Så kaster jeg simpelthen håndklædet i ring-
en og forsøger at drikke mig ihjel med to 
flasker vodka og piller, men jeg vågner igen. 
Heldigvis giver en god ven mig en opsang, og 
jeg kommer i kontakt med veteranhjemmet 
i København, og så bliver der sat skub i min 
sag.”

Det er også her, at Per møder Veterancentrets 
opsøgende rådgiver, Hans Kirk.

”Min først tanke var, hvad jeg dog skulle bruge 
ham til. Men Hans havde planer, og han fik mig 
ind på Lindevangens familieherberg.”

Nu begynder en lang og slidsom kamp med 
jobcentret og kommunen, der næsten var 
ved at knække Per igen.

”Jeg har været 35 år på arbejdsmarkedet, og 
alligevel skulle jeg lære at skrive et CV. Jeg 
havde bare lyst til at tage rygsækken og tage 
langt væk, men Hans opfordrede mig til at 
blive.

FLAGDAG INDVARSLER OPTUR
Den 5. september 2017 vender lykken for Per. 
Han får anvist en lejlighed, og rundt om hjørnet 
venter der tilmed et fast job i ISS på fuld tid.

”Det var fantastisk. Jeg er så glad for, at jeg 
for første gang i lang tid har et fast sted at bo.”

Med en løn, der tikker ind på kontoen hver 
den første i måneden, har Per kunnet betale 
den klatgæld, som han har haft hos venner og 
bekendte.

”På næste lønningsdag har jeg for første gang 
en hel månedsløn. Så jeg går og overvejer, om 
jeg skal købe klædeskabe eller endelig få den 
PH 5-lampe, som passer perfekt til Montana-
reolerne i stuen.”
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AF MORTEN JØRGENSEN, HOVEDBESTYRELSEN

Danmarks Veteraner har med støtte fra en 
privat fond og Veteranstøtten gennemført en 
rejse til Colorado, USA, med seks PTSD-ramte 
veteraner for at afprøve en terapiform, som 
kaldes Draper Sensory Method.

HORSE BACK MIRACLES 
er ikke, som måske direkte oversat, mirakler 
eller andet okkult. Det er kort fortalt en tera-
piform, hvor kontakten mellem rytter og hest 
giver en lindring i den PTSD-ramtes indre kon-
flikter. Og hvor rytteren gennem hestens be-
vægelser opnår en grad af hviletilstand, hvor 
underbevidstheden gives lov til at frigøre tan-
ker og oplevelser, som ellers har tynget den 
PTSD-ramte.

Horse Back Miracles har ikke i Danmark været 
benyttet til gavn for veteraner, hvorimod man 
f.eks. i USA har anvendt metoden i årevis på 
bl.a. soldater fra specialoperationsstyrkerne. 

PROJEKTET
Danmarks Veteraner vandt ikke gehør om-
kring Horse Back Miracles-projektet ved de 
etablerede institutioner og Forsvarets myn-
digheder. Derfor blev der etableret kontakt 
med danske, private terapeuter og en pri-
vatpraktiserende psykolog, og en ekstern 
sponsor fattede interesse for idéen. Med de 
faktorer som udgangspunkt begyndte forbe-
redelserne til et pilot-projekt, hvor seks vete-
raner med diagnosen PTSD blev udvalgt. Som 
et yderligere kriterium blev lagt, at de udpe-
gede veteraner også havde fælles referencer 
fra tjeneste ved DANBN/ISAF, hold 9. 

Danmarks Veteraner fik kontakt med en an-
erkendt terapeut i Colorado, USA, som blev 
anbefalet af amerikanske veterankolleger, og 
som i øvrigt havde uddannet de to danske te-
rapeuter. Herfra begyndte planlægningen, og 
de udvalgte veteraner blev kontaktet, og alle 
bekræftede deres deltagelse. 

FORBEREDELSE
Et forberedende seminar med bl.a. demon-
stration af rideøvelser og samtaler mellem 
veteraner, terapeuter og psykolog blev gen-
nemført. Og rammerne for deltagelse i rejsen 
blev præsenteret. De udvalgte veteraner hav-
de stor glæde af at se hinanden, og netop de 
fælles referencer dannede et solidt grundlag 
for en succesfuld rejse.

REJSEN
Den 3. november mødtes de seks veteraner og 
øvrige deltagere i turen i Kastrup Lufthavn, og 
det var tydeligt, at alle var spændte på rejsen, 
ikke mindst på udfaldet af de kommende da-
ges Horse Back Miracles terapi. 

Turen skulle vare til den 11. november med rej-
se til og fra Denver, Colorado, USA, og herfra 
i bil til forstaden Castle Rock, hvor indkvarte-
ring fandt sted. Og så begyndte en uges forløb 
med Horse Back Miracle terapi. 

OPHOLDET
Stedet hedder Perry Park Ranch, og Mr. Terry 
Draper er en anerkendt kapacitet inden for 
Horse Back Miracles og anvendes af såvel den 
amerikanske veteranorganisation ”Veterans 
Association” som af private, der søger hjælp 
til behandling af PTSD, når det etablerede 
behandlersystem ikke har kunnet give varig 
effekt. 

På hesteryg 
i Colorado, USA

Første dag på Perry Park Ranch.  
Alle er spændte på dagens forløb.

Landsformanden viser her 
princippet i Horse Back Miracles, 

hvor man skal sidde bagud på 
hesten. Rytteren skal holde 

øjnene lukkede, og rytmen fra 
hestens trav er en del af den 

terapeutiske effekt. Terry Draper 
fører hesten.
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Den Militær-Medicinske Samling 
udgiver bogværket ”Det mili-
tære lægevæsen 1935-2013”. 2. 
del af bogværket, der omfatter 
perioden 1991-2013, blev udgivet 
den 13. november.

I 1991 blev Forsvarets Sundheds-
tjeneste (FSU) oprettet som 
selvstændig myndighed efter 
tidligere at have været en del af 
Forsvarskommandoen.

Omtrent samtidig blev Dan-
marks aktive deltagelse i FN-
misssionen i det tidligere Jugo-
slavien, krigshandlingerne i Golfen, Irak og Afghanistan indledt, og 
FSU fik dermed mange nye opgaver, både nationalt og internatio-
nalt.

I denne bog fortæller de seneste chefer i perioden 1991-2013, ge-
nerallægerne Hans-Michael Jelsdorf og Erik Darre (billedet), om, 
hvordan disse opgaver blev løst.

I redaktionen har desuden deltaget Willy Grønfeldt, Erik Jantzen, 
Svend Philip Jørgensen og Steen Krarup. 

Bogen er meget læseværdig, forsynet med et fint billedmateriale til 
understøttelse af de interessante artikler og kan anbefales til alle, 
der har interesse for udviklingen af FSU og deres opgavekompleks 
i den aktuelle periode.

Bogen (ISBN 978-87-999423-1-2) koster 150 kr. (200 kr., incl. forsen-
delse) og kan erhverves ved henvendelse til Svend Philip Jørgen-
sen på drphilip@mail.dk eller på telefon 20200652.     

Forsvarets  
Sundhedstjenestes  
internationale fokus

Vores seks veteraner og ledsagere var vel en smule skeptiske fra star-
ten. Det ville ligne en dansker dårligt ikke at være andet. Men i løbet af 
de første dage faldt barriererne. 

Det var befriende – ja nærmest rørende – at se, hvordan de seks del-
tagende veteraner én for én blev forløst fra de spændinger og indre 
konflikter, de hver især har kæmpet med de seneste år. Ikke, at der fra 
dag ét spredte sig en jubelstemning, langt fra. Der var dage med ned-
ture og dage med højt humør, men alle kunne over tid mærke en klar 
forbedring i egen tilstand. 

AF ERIK PETERSEN

MÅLET
Danmarks Veteraner har gennem et samarbejde med HBM-instruktør 
Hanne Stigaard, zoneterapeut Helle Birkehøj og privatpraktiserende 
psykolog Jens Harald Hansen gennemført rejsen med de seks udvalgte 
veteraner mod en fremtidig tilværelse, hvor de hver for sig får et liv 
uden de mørke tanker og indre konflikter, som hidtil har forkrøblet de-
res liv. Det er målet med dette initiativ. Men målet kan ikke nås, hvis 
der ikke følges op på de opnåede forbedringer i veteranernes tilstand. 
Og her skal de etablerede initiativer, f.eks. Forsvarets Veterancenter og 
kommunernes veterankoordinatorer træde til.

Danmarks Veteraner inviterede Forsvarets Veterancenter til at deltage 
med en repræsentant i pilotprojektet, incl. tilstedeværelse under ugen 
ved Perry Park Ranch. Men invitationen blev ikke imødekommet, og 
yderligere interesse for initiativet har ikke været vist. 

HBM-instruktør Hanne Stigaard har på eget initiativ fået foretræde for 
Folketingets Forsvarsudvalg den 22. november, og derfra har man bedt 
om, at Danmarks Veteraner deltager i mødet. Formålet er at orientere 
udvalget om brugen af Horse Back Miracles til lindring af PTSD-virk-
ningerne og fortælle om mulighederne for danske veteraner og andre 
grupper af befolkningen, f.eks. politi og redningsberedskab.

  

Landsformanden 
udtaler sin tak til 
Terry Draper ved 
turens afslutning. 
Tilstede var også 
repræsentanter for 
Colorado Veterans 
Association.
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AF EGON BAK, COY 5, RAFAH. GAZA 9, 10, 11, 12, 13 OG 14 (1960 – 63)

Nu skal vi jo snart til at holde jul igen, og det 
får mig til at mindes en juleaften fra min tid i 
Gaza. Vores kompagni lå i Rafah-lejren i den 
sydlige del af Gaza-striben, hvor vi var ansvar-
lige for vagttjenesten. 

Til de, der ikke ved det, så var Rafah-lejren 
den store forsyningslejr for UNEF-styrken. Vi 
havde vagten over 3 måneder ad gangen. Lej-
ren bestod på mit hold af et norsk hospital, 
tre canadiske kompagnier, et indisk og så os 
danskere, som varetog vagttjenesten på skift 
med nordmændene.  

Lejrens omkreds var på ca. 6 kilometer, og 
langs perimeterhegnet var der med passende 
mellemrum opsat vagttårne med to store 
projektører, så vi med deres kraftige lysstråle 
kunne holde øje med, om der skulle komme 
ubudne gæster i nærheden af pigtrådshegnet 
rundt om lejren. 

Nattevagten på hvert tårn bestod af tre mand: 
En tårnvagt, en patruljevagt og en frivagt, der 
kunne sove et par timer, inden vi skiftede op-

gave. Det var jo lidt trist at skulle tilbringe en 
juleaften med at stå og glo ud over den golde 
ørken, hvor den eneste afveksling var, at to-
get, som kørte forbi et stykke ude i ørkenen, 
hylede rasende hver gang, vi drillende sendte 
vores lysstråle direkte mod lokomotivet. 

På én af de tre julehøjtider, jeg tilbragte der-
nede, kom kompagnichefen ud til os ved mor-
genappellen den 24. december og meddelte, 
at vores kompagni var blevet fritaget for 
vagten i det følgende døgn. Han havde fået en 
venlig henvendelse fra den indiske kompagni-
chef om, at hans soldater på grund af juleaf-
ten ville overtage vores vagt i hele lejren. Det 
var jo en flot gestus, som vi taknemmeligt tog 
imod. 

Og så fik vi danskere en rigtig god juleaften 
med god mad, juletræ, gaveudpakning og en 
lille én bagefter. 

Rigtig glædelig jul til alle veteraner og godt 
nytår med tak til vore indiske venner, hvor end 
i verden de måtte befinde sig.

Jul i Gaza De første 
FN-soldater

AF ERIK PETERSEN, REDAKTØR

Bemærk de to projektører 
i tårnet.

I sin nye bog ”Afrodite græder” skriver Tony 
From Petersen, Cypern 1 (Baretten 5, side 5) 
om soldaterne på hold 1 på Cypern, at ”dis-
se unge drenge var den første generation 
efter 2. Verdenskrig, som blev udsendt til et 
brændpunkt”.

Denne udtalelse er – med rette – faldet en 
del andre veteraner for brystet. Allerede i 
1948 udsendte Danmark de første FN-obser-
vatører til UNTSO. Det var officerer, og om 
betegnelsen ”unge drenge” passer på dem, 
skal jeg lade være usagt.

En kendsgerning er det derimod, at da Dan-
mark i 1956 udsendte de første egentlige 
enheder til FN-tjeneste ved UNEF-styrken i 
Gaza i forbindelse med urolighederne om-
kring Suez-kanalen og de efterfølgende 
krigshandlinger mellem den nye stat Israel 
og de omkringliggende arabiske lande, så 
var der i høj grad tale om ”unge drenge”.

Udsagnet i bogen står naturligvis for forfat-
terens regning, men jeg skal beklage, at jeg 
ikke allerede i forbindelse med denne om-
tale gjorde opmærksom på den lemfældige 
omgang med sandheden.

”Æres den, som æres bør”! Betegnelsen ”de 
unge drenge, der var den første generation 
efter 2. Verdenskrig, som blev udsendt til 
et brændpunkt” tilhører retteligen Gaza, 
hold 1.

FORSINKET UDGIVELSE
I øvrigt har vi fået oplyst, at bogen 
er forsinket og først forventes at 
udkomme i starten af 2019.
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Det årlige træf for tidligere nøglepersonel fra 
de nordiske veteranforeninger blev i dagene 
31. august til 2. september afholdt i den gamle 
fæstningsby Fredericia med indkvartering på 
Ryes Kaserne og bespisning på KFUMs solda-
terhjem. 

Programmet omfattede bl.a. en orientering 
om KFUMs Soldatermissions virke, såvel her-

Knut Østbøll, mangeårig leder af den norske 
Kammeratstøtte, rundede for nylig de 70 år og 
trådte dermed over i pensionisternes rækker.

Mange danske veteraner har gennem årene 
ved deltagelse i gensynstræf eller kamme-
ratstøtteuddannelse på Veterancentret på 
Bæreia ved Kongsvinger nydt godt af hans 
ekspertice og store hjælpsomhed. 

Knut, der er veteran fra UNIFIL-styrken i Li-
banon, har blandt mange hædersbevisninger 

for sit virke for veteransagen modtaget den 
fornemme norske Forsvarets Veteranpris, 
ligesom han er tildelt Danmarks Veteraners 
Fortjenstmedalje og The Board of the Nordic 
Blue Berets Medal of Honour for indsatsen for 
danske veteraner. 

Vi takker for godt venskab og samarbejde og 
ønsker Knut mange gode pensionistår.

En ildsjæl træder af

hjemme som i missionsområderne, et besøg 
på Veteranhjem Trekantområdet og en by-
rundtur, der lagde vejen forbi Landsoldaten, 
verdens første mindesmærke for en ukendt, 
menig soldat, videre til Kriger- eller kæmpe-
graven på Trinitatis Kirkegård med de mange 
faldne fra den 6. juli 1849, til støtten ved Bü-
lows Kaserne med mindepladen for opret-
telsen af verdens første fredsbevarende FN-
styrke, der blev afsløret af HKH Prins Joachim 
den 7. november 2006. 

Officersmessen dannede om aftenen ramme 
om et hyggeligt og givtigt socialt samvær. 

Fra deltagerne skal rettes en stor tak til sol-
datermissionens generalsekretær, til veteran-
hjemmets repræsentant, kasernens kontakt-

Nordisk senior veterantræf
AF TIDL. LANDSFORMAND ERIK BLYME

officer, soldaterhjemmets personale samt 
til Veteranstøtten for økonomisk bistand, alt 
medvirkende til træffets succes.

Knut Østbøll (th.) under Veteranstøttens 
besøg i Norge i august 2018.
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Også i år hædrede Danmarks Veteraner, 
København, veteranerne fra hospitalsski-
bet Jutlandia ved den 16. oktober at lægge 
en blomst ved mindestenen på Langelinie. 
Det er i år 65 år siden, hospitalsskibet kom 
hjem efter sit sidste togt til Korea.

Næstformand Thomas Smidt arrange-
rede en mindre parade, hvori også deltog 
Poul Sloth Jørgensen, Hugo Strunge og 
jeg selv. Foreningens faner, Dannebrog 
og FN, blev sænket i ærbødighed, da 
næstformand en lagde en buket til 
ære for veteranerne fra Jutlandia.

Turister på stedet fik svar på de-
res spørgsmål om, hvad arrange-
mentet handlede om.

Kommandantens informative plakat var for 
andet år i træk på plads ved Kastellets ho-
vedgade, så københavnerne kunne finde vej 
til vores unikke mødested, Bunkeren, som den 
tyske besættelsesmagt byggede under 2. Ver-
denskrig.

Sidste år havde tre veteraner en travl aften. I 
år havde yderligere tre af ”de gamle drenge” 
meldt sig og fik fornøjelsen at fortælle gæ-
sterne om Bunkerens historie. Gæsterne hørte 
også om Danmarks Veteraner, ikke mindst om 
lokalforening Københavns.

På væggen var der på plakater gjort rede for 
foreningens formål. I bunkerens mellemste lo-
kale kørte en film om mindeparken ved Rinds-
holm Kro. 

I mødelokalet kunne man på film se en lang 
række indlæg fra veteraner, som fortalte om 
en særlig oplevelse i forbindelse med netop 
deres mission. På en lille skærm vistes of-
ficielle og private videooptagelser fra flere 
missioner. 

Mange besøgende kunne her nyde genkendel-
sens glæde ved at se enten sig selv eller kam-
merater fra "dengang".

I baren, som af nogle gæster blev benævnt 
"Slyngelstuen”, faldt mange i snak med de tre 
Gaza-veteraner, som stod for underholdning-
en både foran og bag baren. 

En gæst fandt med stolthed sin fars navn i 
bogen "De første", som bl. a. handler om kom-
pagni Larsen, der udgjorde en væsentlig del af 
de første danske soldater i Sinai i 1956.

Åbningen af bunkeren var officielt fra kl. 18.00, 
men allerede kl. 17.15 viste publikum interesse 
for vore aktiviteter. Det var også et godt styk-
ke over lukketid kl. 22.00, før vi kunne lukke 
bunkerens panserdøre efter de sidste gæster.

Sidste år skønnede vi, at der næppe havde 
været under 600 gæster. Der var lige så 
mange i år, og kun et tælleapparat kan afgøre, 
hvor mange gæster, der kom. 

Men uanset besøgstallet var aftenen på alle 
måder mindst lige så god som sidste år.
 
Tusind tak til alle, der var med til at skabe en 
hyggelig og fin aften, ikke mindst til veteran-
kammeraterne og til Kastellets kommandant-
skab samt til gæsterne, som besøgte os.

Kulturnatten 2018 Jutlandia

Finn Kromose er en flittig leverandør af 
stof til Baretten. På denne og den føl-

gende side kan du læse hans beretninger 
fra hhv. Københavns Kulturnat, Årsdagen 
for Jutlandia, FN-dagen ved Lokalafdeling 

København og Kastellets fødselsdag.

Kort nyt
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FN-dagen
Danmarks Veteraner, København, markerede den 24. oktober FNs 
fødselsdag i Kastellet. Her tildelte næstformand Thomas Smidt 
Fredsprismedaljen til tre veteraner.

Tildelingen skete ved en parade foran mindestenen, hvor der for-
inden blev lagt en buket blomster. Både Dannebrogsfanen og FN-
fanen var til stede ved mindestenen.

Medaljemodtagerne var Cypernveteranerne Haubarth Abel (hold 1) 
og Jan Hansen (hold 6) samt Mikael Stonegaard, der er tjenstgøren-
de ved Den Kongelige Livgarde med udsendelse til UNTSO (Libanon) 
2017-18.

Tidligere på dagen lagde Gorm Sandorf på lokalforeningens vegne 
en buket blomster ved De Blå Baretters mindesten i Tårnby.

Efter veloverstået parade var der sammenkomst med spisning i 
bunkeren, hvor medaljemodtagerne hyggede sig med deres pårø-
rende og ikke mindst med andre veteraner.

Søndag den 28. oktober fyldte Kastellet 354 år. I den anledning var 
der åbent hus overalt på området, herunder også i Bunkeren, hvor 
veteranerne Erik Kallenbach og Jimmy Heuser fortalte om deres 
udsendelser til Cypern og Balkan.

Interesserede besøgende fik også orientering om bunkerens hi-
storie samt om Danmarks Veteraner, i særdeleshed om lokalfor-
ening København.

Kastellets 
fødselsdag

Desværre har vores effektive Landssekretær, Jørgen Bo Leimand, 
valgt at fratræde sin stilling på grund af andre og nye udfordring-
er. Bo har tilført Landsforeningen mange nye og gode tiltag, der 
har gjort ikke mindst mit arbejde meget lettere. 

Det har været godt at få en veteran med baggrund i Flyvevåbnet 
ind i Hovedbestyrelsen, da tingene på den måde bliver betragtet 
og løst på en lidt anden måde, end vi fra Hæren har været vant 
til. Det var forfriskende og lærerigt. Tak til Bo for en rigtig god 
indsats. 

Bo har overdraget jobbet på en god måde til den nye fungerende 
Landssekretær Jens Morten Jørgensen, der varetager denne vig-
tige funktion indtil Repræsentantskabsmødet i april 2019. 

Vores suppleant, Birger Kjer Hansen, indtræder i Hovedbestyrel-
sen som nyt medlem. Mogens Birk fra Lokalforening Næstved & 
Omegn, der tidligere har stået for udviklingen af vores mission og 
vision, har også lovet at hjælpe med sekretærarbejdet. 

Det er dejligt, at er der er friske kræfter, der straks er klar til at 
tage over, når behovet opstår.

Ændringer i 
Hovedbestyrelsen

FOTOS: LISBET GRAVERSEN
AF NIELS HARTVIG ANDERSEN, LANDSFORMAND
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BO HENRIK JENSEN, VICEBEREDSKABSINSPEKTØR, ØSTSJÆLLANDS BEREDSKAB

Hold 1 af Veteraner hos Østsjællands Bered-
skab er nu godt i gang og er allerede nu en 
masse erfaringer rigere, ligesom deltagerne 
er blevet udfordret på mange måder og har 
fået en masse nye kammeratskaber.

Én af deltagerne, Johnnie Arvedsen, fortæller 
om oplevelserne indtil videre:

"13 veteraner, 13 historier, en håndfuld brand-
mænd, en helvedes masser røde biler og en 
brandstation, det var starten på vores karri-
ere som kommende brandmænd.

Et tilbud på Facebook fik os til og melde os 
til uddannelsen som brandmand hos Østsjæl-
lands Beredskab. En helt ny verden åbnede sig 
for os, en helt ny tilværelse, en helt ny fritids-
interesse og en masse ny lærdom. Vi har alle 
vores ture ud i verden, vi har alle en historie, 

og vi har alle glædet os til at deltage i dette 
projekt. 

En fremragende præsentation på intro-mødet 
fik os til at signere en ”kontrakt” med bered-
skabet i Roskilde, og dermed var projektet 
skudt i gang. En fantastisk mulighed for os 
gamle udsendte, og et fantastisk fedt kamme-
ratskab blandet med en god portion nyttig vi-
den og muligheder for at bruge sine militære 
færdigheder igen. 

Muligheden for igen at gøre en forskel og mu-
ligheden for og hjælpe med nyttige samfunds-
opgaver, redde live og værdier for den danske 
befolkning. Denne mulighed giver os gamle 
veteraner et sammenhold, nye kammerater i 
beredskabet og den færdighed, som der kræ-
ves for at blive brandmand. 

Veteraner i Beredskabet

Alle glæder sig til hver tirsdag aften, hvor 
undervisningen foregår, og den måde, der un-
dervises på, er optimal, blandet med praktisk 
læring i ”felten”. Instruktørerne er en blan-
ding af brandmænd og tidligere veteraner fra 
pilotprojektet, som gør deres yderste for at 
undervisningen er tilrettelagt for alles behov.
Jeg kan personligt anbefale dette til mine 
veterankollegaer. Grib chancen, lær noget nyt 
og brug dine færdigheder til noget nyttigt til 
gavn for os alle". 

DET VIDERE FORLØB
Hold 2 starter i januar 2019, og der skal i alt 
køre fire hold.

Interesserede kan kontakte Bo Jensen på 
33 43 18 54 eller veteran@oesb.dk for mere 
information.
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Lørdag den 6. oktober arrangerede De Danske 
Veteraners Jagtforening (DDVJ) en småvildt-
jagt, der blev afviklet som i de gode gamle 
dage.

Jagten fandt sted på det sjællandske gods 
Gyldenholm ved Slagelse, hvor Asker Lands-
perg, som ud over at være seniorsergent på 
Gardehusarkasernen og veteran, passer jagt-
væsenet. Asker er en god ven af formanden 
for DDVJ, Kaj Knudsen, og de to havde plan-
lagt, at jægerne skulle gå rundt på reviret og 
nedlægge det vildt, der tilfældigt kom for.
 
SMÅVILDT
”Jeg ville gerne vise vores medlemmer, at 
den lille natur har værdi, herunder hvor og 
hvordan småvildtet lever samt dets udfor-
dringer, for kun via forståelse kan man skabe 
interesse for at bevare og beskytte småvildtet 
og naturen generelt”, udtalte Kaj Knudsen, 
der fortsatte: ”Det er ikke udbyttets størrelse, 
men glæden ved selve jagten, oplevelserne, 
kammeratskabet og det at skulle arbejde for 
vildtet, der skal være i højsædet.”

EN STOLT JÆGER
Marker med bl.a. stub og raps blev finkæm-
met af i alt 16 jægere, og Martin Gjeding fik 
en uforglemmelig oplevelse. ”Pludselig rejste 
en flok agerhøns sig foran mig. Jeg havde al-
drig skudt en høne før, men det lykkedes mig 
at dublere”, fortæller Gjeding med berettiget 
stolthed. ”Det har været en rigtig god dag, så 
jeg vil gerne med igen”.

Den indstilling havde mange, og der var også 
gengangere fra tidligere jagter. Som grund 
angav de bl.a. det fine sammenhold, de gode 
oplevelser og Asker Landspergs professionel-
le afvikling af jagterne.

Formand Kaj Knudsen håber, at flere jægere i 
DDVJ vil deltage i jagterne, som giver et godt 
netværk langt ud over jagten. 

Artiklen er meget beskåret af hensyn til 
pladsen i Baretten – men den uforkortede 
udgave kan læses på hjemmesiden under 
overskriften ”Tilbage til rødderne”.

Jagt for veteraner
TEKST OG FOTOS: CARSTEN DAHL-HANSEN

Kaj Knudsen, flittig formand for DDVJ, svedte bravt 
under arrangementet, som han høstede stor ros for. 

Martin Gjeding med sine agerhøns.

Dagens jagtleder, Asker Landsperg, roste jægerne og 
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Veteranprojekt 
Grønland

TEKST: GERTH SLOTH BERTHELSEN OG MADS RASMUSSEN. FOTOS: VETERANPROJEKT GRØNLAND

I perioden 3. - 10. september forestod vi som 
veteraner og projektmagere gennemførel-
sen af Veteranprojekt Grønland. Deltagerne i 
projektet var veteraner og medarbejdere fra 
KFUM Soldaterrekreation ved Garderkasernen 
i Høvelte. Danmarks Veteraner og Veteran-
støtten var én af projektets hovedstøtter.

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET
I 2016 gennemførte vi et støtteprojekt til for-
del for fritidsaktiviteterne ved KFUM Soldater-
rekreation i Høvelte. En stor lokal opbakning 
gav os modet til at søge at realisere et efter-
følgende ønske om at forlægge en fremtidig 
friluftsaktivitet til Grønland. 

For at lægge mest mulig tyngde blev det til et 
tostrenget projekt med formålet dels at give 
de deltagende veteraner den ønskede aktivi-
tet og dermed et midlertidigt frirum, dels som 

samlet projekt at støtte en netværksopbyg-
ning for veteraner i Grønland. 

Frirummet skulle skabes over hele rejsen, 
men særligt forstærkes gennem en afslutten-
de tredages friluftsaktivitet på og om Nuup 
Kangerlua (Nuuk Fjord). Projektets deltagelse 
i højtideligholdelsen af Flagdagen 2018 ved 
Arktisk Kommando i Nuuk og et efterfølgende 
netværksmøde skulle udgøre starten på net-
værksarbejdet.

AFREJSE OG ANKOMST
Projektet har været halvandet år undervejs, 
så glæden var stor, da vi endelig kunne rejse 
af sted den 3. september.

Rejsen op gik uden større udfordringer. Særlig 
vigtigt for os var det at være i Nuuk på Flag-
dagen. Men projektet kunne efter ankomsten 

helt planmæssigt lade sig indkvartere på Sø-
mandshjemmet i Nuuk.

Bestyrer for Sømandshjemmet, Allan, er selv 
veteran fra KFUM soldaterhjem i Irak og Ko-
sovo og dermed kendt af bladets læsere. Sø-
mandshjemmet har været en stor støtte for 
projektet, hvor Allan og familie samt medar-
bejdere og ikke mindst volontørerne, alle var 
med til at gøre opholdet i Nuuk til en rigtig 
god oplevelse for os alle.
 
NUUK
Den 4. september i Nuuk blev en begivenheds-
rig dag, der blandt meget andet blev brugt til 
at lave projektets flagdagshilsen hjem til Dan-
mark og til Grønland.

FLAGDAG VED ARKTISK KOMMANDO
På Flagdagen den 5. september var projektet 

Nuuk Fjord.
Side 26  |  Baretten  |  # 06  |  2018 

Veteranprojekt Grønland



inviteret til at deltage i højtideligholdelsen 
ved Arktisk Kommando. Tidsforskellen mel-
lem landene gav os mulighed for at sende 
en flagdagshilsen ’live’ hjem til deltagerne i 
flagdagsarrangementet i Allerød, projektets 
hjemkommune.

Højtideligholdelsen ved Arktisk Kommando 
blev udført på fornemmeste vis. Det var en 
ære for os alle i projektet at kunne deltage i 
anerkendelsen af veteranerne i Grønland.

Projektet bidrog til højtideligholdelsen ved 
at overrække ’The Baton’ til Veterancafé 
Grønland. ’The Baton’ er et engelsk veteran-
projekt med dansk og amerikansk forgrening, 
en stafet, der bl.a. gives som symbol på aner-
kendelse af og opmuntring til andre veteran-
projekter. Foranlediget af Danmarks Veteraner 
modtog Veteranprojekt Grønland selv stafet-
ten under Engage Music Festival og bar den til 
Grønland som lovet, både med hånd og med 
hjerte.

Projektet inviterede herefter alle deltagende 
veteraner til et netværksmøde, herunder ini-
tiativtagerne bag Veterancafé Grønland. Det 
blev et langt og godt møde, hvorunder pro-
jektet på vegne af Danmarks Veteraner kunne 
overbringe en invitation fra Landsformanden 
til veteranerne i Grønland, såfremt der måtte 

være et ønske hos disse om at danne en lo-
kalforening. 

Veteranprojekt Grønland fortsætter arbejdet 
med at støtte Veterancafé Grønland og en 
yderligere netværksdannelse for veteranerne 
i Grønland. 

TUREN TIL QOOQQUT
Efter den velgennemførte flagdag satte vi den 
6. september ud på den planlagte tredages 
friluftsaktivitet på og om Nuuk Fjord. Turen 
gik med båd ind i fjorden hele vejen op til Fug-
lefjeldet og derefter ned til Qooqqut med ef-
terfølgende ilandsætning. Undervejs blev der 
fisket det første pas.
 
Andendagen bød på vandring og fiskeri i fjel-
det om Qooqqut. For nogle var den største 
fangst den dag bekræftelsen af den ro og 
velvære, der kan findes for veteraner på et 
sted som dette - blot 4 1/2 times flyvning fra 
Danmark.

Den 8. september var sidste dag i Qooqqut. 
Der blev fisket fra kysten indtil frokost, hvor-
efter turen gik tilbage mod Nuuk med et sid-
ste fiskepas undervejs. 

Et kvarters sejlads fra Nuuk – på en dag og en 
tur overvældende fuld af indtryk og oplevel-

ser – fik vi den ære i den grønlandske natur at 
møde en kaskelothval på omkring de 35 ton.

Det var som om naturen i Grønland havde 
gemt denne finale som et sidste ”tak for 
denne gang”.

EN FORELØBIG ENDE
Herefter var der blot klargøring af hjemrejsen 
og opfølgning på netværksarbejdet tilbage, 
før rejsen gik hjemover den 10. september, 
hvor projektet ramte Høvelte igen kort før 
midnat.

Veteranprojekt Grønland fik skabt et frirum og 
støttet en netværksdannelse for veteranerne i 
Grønland – målet var nået! 

Projektet blev gennemført i rammen af det fri-
villige veteranarbejde i Danmark, og den bæ-
rende idé har for os som initiativtagere været 
at kunne give en hånd fra veteran til veteran, 
forankret i et lokalt projekt.

Men projektet ville ikke kunne være realise-
ret uden støtten fra Danmarks Veteraner og 
Veteranstøtten. Derfor skal vi på vegne af Ve-
teranprojekt Grønland frembringe en meget 
stor tak for den yderst værdsatte støtte. 

Tak for støtten til at kunne hjælpe andre vete-
raner og dermed gøre en forskel.

Veterancafé Grønland overtager den danske ’Baton’.

Fjeldet ved Qooqqut.
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Veteranskytterne og Veteranstøtten gennem-
førte i perioden 3. – 8. september et dansk – 
amerikansk veteran-arrangement i Danmark, 
hvor ca. 75 skadede, udfordrede veteraner 
deltog, 50 fra USA og 25 fra Danmark. Veteran-
støtten var tildelt 25 pladser til arrangement-
et, men kun 12 meldte sig til, og kun 8 dukkede 
op, hvilket var rigtig ærgerligt, henset til den 
store oplevelse, dette arrangement gav alle 
deltagere. 

Arrangementet blev gennemført med støtte 
fra Veterancentrets 1.5. mio. kr pulje samt med 
støtte fra rigtig mange sponsorer.

Formålet med Warrior Week i Danmark var 
bl.a. at fastholde og skabe nye relationer mel-
lem danske og amerikanske skadede og udfor-
drede veteraner gennem positive oplevelser.

Efter deltagernes ankomst til Danmark kørte 
man i bus fra København til Flådestation Fre-
derikshavn med spisning på Ålborg Kaserner. 
Her tog Jægerkorpset på Flyvestation Ålborg 
imod deltagerne og gennemførte efterføl-
gende en treturnus med spring fra tårn (selv-
tillidsprøve) og helikopterflyvning, kørsel i 
terræn med Jægerkorpsets terrængående 
køretøjer og motorcykler samt skydning med 
diverse våben på skydebane.  

Arrangementet afsluttedes med et grill-party. 
En helt i gennem forrygende og oplevelsesrig 
dag for alle deltagere.

Efter overnatning på Flådestation Frederiks-
havn kørte deltagerne til Fredericia og deltog 
i Flagdagen, hvor bl.a. Prins Joachim, Borg-
mesteren, Viceforsvarschefen og Søren Gade 
var til stede. For de amerikanske deltagere 
var det en stor oplevelse at være en del af en 
dansk parade. 

Efterfølgende kørte deltagere til Camp Ad-
venture ved Haslev, hvor alle deltagere blev 
udfordret i klatring i træer på diverse baner. 
Efter endnu et grill-party kørte man til Jon-
struplejren, hvor der var indkvartering.

Den 6. september blev deltagerne modtaget 
af Folketingets Formand, Pia Kjærsgaard, på 
Christiansborg. Efter en rundvisning var hun 
vært ved en frokost i Snapstinget. Ved den lej-
lighed modtog Jacob Panton fra Veteranskyt-

Warrior Week
– et dansk/amerikansk veteran-arrangement

AF PER HINRICHSEN, NÆSTFORMAND I VETERANSTØTTEN OG MEDARRANGØR AF WARRIOR WEEK

Besøg i Folketinget.
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TILBUD OM DELTAGELSE I MARCHER
Du får her årets tilbud, som du simpelt hen 
ikke kan sige nej til: Veteranstøtten deltager 
også i 2019 med hold til både Hærvejs- og Nij-
megenmarchen.
 
Du får chancen for at udfordre dig selv, få 
oplevelser for livet og møde andre veteraner. 
Hvis du vil deltage på Veteranstøtteholdet, er 
kravet, at du har viljen til at kunne og vil yde 
100% til det sociale samvær under mottoet:

Veteraner støtter Veteraner

Så lover Veteranstøtten, at du vil få oplevelser 
for livet, samt at du vil nyde godt af kamme-
ratskabet med andre veteraner, samtidig med 
at du deltager i Hærvejsmarchen og/eller Nij-
megenmarchen. 

Læs alt om ansøgning, ansøgningsskema, 
datoer, tider, afvikling samt meget mere på 
www.veteranstøtten.dk

Evt. spørgsmål til koordinator Carl Åkerlund 
på caa@danmarksveteraner.dk 

Kære Veteran
terne en flot gave fra Pia Kjærsgaard i form 
af et splitflag, der havde hængt fra tårnet på 
Christiansborg.

Om aftenen var der gallamiddag på Sølyst 
ved Klampenborg i Det Kgl. Privilligerede Sky-
deselskabs lokaler. En stor oplevelse for alle 
at være til stede i så fine omgivelser, der kun 
kunne lade sig gøre grundet gode sponsorer.

Den 7. september var der efter overnatning 
i Jonstruplejren kranselægning på Kastellet 
ved Monumentet for Danmarks Internationale 
Indsats. Her lagde den amerikanske ambassa-
dør, Carla Sands, og Jacob Panton to kranse 
for at mindes vore faldne.

Efter en kanalrundfart var der besøg ved én 
af de mange sponsorer, Weibel Radars i Lille-
rød. Det var en stor oplevelse for alle at blive 
klappet ind af de ansatte i firmaet til en god 
frokost og efterfølgende rundvisning på fa-
brikken.

Aftenen afsluttedes med god mad i Hunters 
Game i Albertslund, hvor der var rig lejlighed 
til at udfordre sig selv og andre til skydning 

med pistol og bueskydning efter målskiver 
og i diverse scenarier med vildsvin og ter-
rorister.

Den 8. september var der morgenmad i 
Jonstruplejren, og de amerikanske vete-
raner blev sat på flyet til USA efter en god 
og oplevelsesrig uge for alle, hvor der blev 
knyttet stærke bånd mellem danske og 
amerikanske veteraner.

Som nævnt i sidste nummer af Baretten 
overvejer Veteranstøtten og Veteranskyt-
terne i forbindelse med gennemførelse af 
Warrior Week i Danmark i september 2019 
også at gennemføre et internationalt cykel-
løb i samarbejde med andre veteranaktører 
og Forsvaret.

Vi håber at flere veteraner i regi af Veteran-
støtten vil bakke op om dette.

Deltagerne ved Monumentet i Kastellet.
AF CARL ÅKERLUND
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AF GITTE VINTHER, VETERANSTØTTENS IDRÆTSUDVALG

Lørdag den 6. oktober blev der afholdt Veter-
anskydning 2018 i Herning med Lind Skyttefor-
ening som vært. 

Denne forening har de sidste 3 år stillet lokale, 
våben og ammunition til rådighed for vores 
Veteraner. Det er vi meget glade for i Veteran-
støttens Idrætsudvalg, så der skal lyde en stor 
tak til foreningen.

I år var der tilmeldt 18 skytter, som skulle 
skyde individuelt og på hold. Der blev skudt 
på 15m og 50m riffel samt 25m pistol. 

Vi startede med fælles morgenmad, og deref-
ter var der tilmelding til de forskellige hold-
skydninger.

Formiddagen gik med at skyde 15m og 50m 
på riffel. Der var nogle rigtige fine resultater, 
både individuelt og på hold. Der er plads til 

alle ved vores veteranskydning. Man behø-
ver ikke at være mesterskytte. Blot man har 
interessen og lysten til at være med, er man 
hjertelig velkommen. 

Frokosten bestod af biksemad og spejlæg i år, 
og vi var enige om, at det godt kunne blive en 
fast tradition fremover.

25m pistol blev godt gennemført efter froko-
sten, hvor der blev skudt rigtig mange skud, 
og også her blev det til nogle gode resultater.

Under eftermiddagskaffen var der præmie-
overrækkelse, både individuelt og hold, og 
Årets Veteranskytte blev hædret.

Næste års Veteranskydning planlægges til 
den 5. oktober 2019, igen med Lind Skytte-
forening som vært i Herning. Sæt allerede nu 
kryds i jeres kalender og tag en ven med. 

Veteranskydning 2018
PLACERING INDIVIDUELT
15m 1. Hans Oluf Hansen
 2. John Johnsen
 3. Palle Stausholm
50m 1. Kim Pedersen
 2. Hans Oluf Hansen
 3. Niels Olesen
25m 1. Niels Olesen
 2. Dan Schleimann
 3. Kim Pedersen

VINDERE/HOLD
15m Niels Olesen
 Dan Schleimann
 Jan Iversen, totalt 572 points

50m Harald Jensen
 Hans Oluf Hansen
 Kim Pedersen, totalt 571 points

25M PISTOL 
 Niels Olesen
 Dan Schleimann
 Jan Iversen, totalt 994 points

Side 30  |  Baretten  |  # 06  |  2018 

Veteranstøtten 80 60 80 30



Et nyt tiltag på veteranområdet har set da-
gens lys i form af en veteran-café i Hørsholm.

Den 8. november havde initiativtagerne, An-
ders Kinnerup og Lars Bjørck Olsen, inviteret 
til det andet møde i caféen, der fandt sted på 
Selmersbo Aktivitetscenter i Hørsholm.

12-15 veteraner og en enkelt pårørende var 
mødt op og repræsenterede udsendelser til 
både Gaza, Cypern, UNTSO, Kroatien og Afgha-
nistan. Yderligere en del veteraner har givet 
udtryk for interesse for veterancaféen, men 
havde ikke mulighed for at deltage i aftenens 
møde.

INFORMATION
Gert Andersen, formand for Danmarks Vetera-
ner, Nordsjælland, var inviteret for at fortælle 
om Danmarks Veteraner og Veteranstøtten. 

Det gav anledning til en række spørgsmål og 
en debat om veteraners vilkår i almindelighed.

Veterancaféen i Hørsholm forventer at holde 
åbent hver anden torsdag i tidsrummet kl. 
18.00 – 20.00, normalt i Aktivitetscenteret, 
men mødestedet kan variere.

Har du lyst til at høre mere, kan du kontakte 
de to initiativtagere.

Med denne veterancafé er der nu åbnet yderli-
gere en mulighed for veteraner i det nordsjæl-
landske område for at mødes med ligestillede 
veteraner og pårørende.

Vi ønsker held og lykke fremover for det nye 
initiativ.

Veterancafé i Hørsholm

AF ERIK PETERSEN Gert Andersen orienterer.

Lars Bjørck Olsen, 
larsbjoerck@hotmail.com

Anders Kinnerup, 
anders@kinnerup.com, 
Tlf. 42607878
facebook /akinnerup

Initiativtagerne
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AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

90 ÅR
VAGN BØDKER CHRISTIANSEN, Gaza 1,  
Trekantområdet, den 16. marts

85 ÅR
BØRGE LARSEN, Gaza 6, Kronjylland,  
den 20. januar

HANS PETER KROGH, Gaza 2 og 3,  
Fyn, den 7. februar

KJELD ØGAARD NIELSEN, Congo 1963-64 og 
Cypern 1, Lolland-Falster og Møn,  
den 10. marts

NIELS BUHL JENSEN, Gaza 3,  
Østjyderne, den 11. marts

80 ÅR
JENS JØRGEN JENSEN, Gaza 11, 12 og 13, 
Nordvest, den 4. januar

ERIK-ANDREAS TANGEDAL, Gaza 18,  
Limfjorden, den 7. januar

KURT TIMMERMANN PEDERSEN, Congo 
1960, Kronjylland, den 9. januar

BØRGE HENRIKSEN, Gaza 16, 17 og 18,  
Midtjylland, den 16. januar

SVEND AAGE MORTENSEN, Gaza 12,  
Nordvest, den 21. januar

LEIF NYGAARD, Congo 1963-64,  
Næstved og Omegn, den 22. januar

KAJ VERNER BANG, Gaza 6 og 7,  
Limfjorden, den 28. januar

ANTON SIMONSEN, Gaza 9,  
Thy-Mors-Salling, den 30. januar

VAGN JENSEN, Gaza 8,  
Kronjylland, den 7. februar

ERIK VICTOR PEDERSEN, Gaza 7,  
Fyn, den 20. februar

JOHN HØJGAARD JENSEN, Gaza 7,  
Kronjylland, den 1. marts 

HENNING BRÜCKER-KRISTENSEN, Gaza 15, 
Viborg og Omegn, den 7. marts

JOHN RASMUSSEN, Gaza 20,  
København, den 10. marts

JØRGEN ROSQUIST, Gaza 9,  
Fyn, den 12. marts

NIELS JØRGEN KJELDGAARD, Cypern 4,  
Limfjorden, den 21. marts

75 ÅR
HELGE BASTHOLM-HANSEN, Gaza 19,  
Fyn, den 1. januar

JØRGEN AASTRUP JENSEN, Cypern 3,  
Nordsjælland, den 1. januar

PREBEN WILLY MIKKELSEN, Cypern 11,  
Viborg og Omegn, den 2. januar

BENT RØNNOV, Gaza 18, 19, 20 og 21,  
Sønderjylland, den 3. januar

KURT SCHACHT, Cypern 4,  
Kronjylland, den 3. januar

JØRGEN V. KNUDSEN, Cypern 3, 9, 13, 18 og 
19, Sydvestjylland, den 7. januar

THOMAS E. PEDERSEN, Gaza 16 og Cypern 
4, Sydvestjylland, den 12. januar

PER ØLAND, Cypern 1,  
København, den 13. januar

JØRGEN ERLING LARSEN, Cypern 3 og 4, 
Limfjorden, den 16. januar

FLEMMING ROLAND LIND, Gaza 19 samt 
Cypern 1, 2, 4, 5 og 6,  
Næstved og Omegn, den 20. januar

ALFRED STOFFERSEN, Cypern 2,  
Limfjorden, den 22. januar

OLE BARNER JAKOBSEN, Cypern 6, 7 og 8, 
Nordvestsjælland, den 26. januar

BØRGE HENNINGSEN, Cypern 4 og 5,  
Bornholm, den 31. januar

GEORG POULSEN, Cypern 2,  
Sydvestjylland, den 10. februar

KAJ ANDERSEN, Gaza 19,  
Midtjylland, den 10. februar

JØRGEN VON HELGESEN, Cypern 5,  
Sydvestjylland, den 15. februar

LEIF ROLSTED, Cypern 2,  
København, den 16. februar

JENS PETER JOHANSEN, Cypern 2,  
Sønderjylland, den 16. februar

JOHN A. PEDERSEN, Cypern 1, 8 og 9,  
Nordsjælland, den 20. februar

NIELS BOLT, Cypern 10,  
København, den 26. februar

HELMUTH PEDERSEN, Cypern 1, Cypern 
CIVPOL 1974, Kroatien CIVPOL 1992-93, 
Israel TIPH 1994, Bosnien CIVPOL 1996-97, 
Kosovo/UNMIK POL 2001-02, Fyn,  
den 26. februar

 OLE VINHOLT, Cypern 3 og 4,  
Thy-Mors-Salling, den 27. februar

HANS LAUGE LAURSEN, Cypern 4 og 5, 
Sønderjylland, den 28. februar

LEIF BLOMBERG, Gaza 17,  
Midtjylland, den 1. marts

OLAF STEENBERG, Cypern 3 og 4,  
Trekantområdet, den 3. marts

TORBEN EHLERS FREDERIKSEN, Gaza 18,  
København, den 8. marts

PETER CASTENHEIM, Cypern 3 og 4,  
Midtsjælland, den 8. marts

HANS BØVLING, Gaza 20 og 21 samt Cypern 
7 og 8, København, den 11. marts

JAN HANSEN, Cypern 12 og 13, UNCIVPOL 
1974 og Irak 1992, København,  
den 12. marts

JOHAN PETERSEN, Cypern 1,  
Sønderjylland, den 12. marts

KJELD CHRISTIANSEN, Gaza 20 samt Cy-
pern 6, 8 og 11, København, den 14. marts

NIELS EGEBECK JØRGENSEN, Gaza 19 og 
Cypern 2, København, den 16. marts

POUL PETER POULSEN, Cypern 1,  
Næstved og Omegn, den 16. marts

ERLING GODSKERSEN, Gaza 20,  
Fyn, den 18. marts

NIELS HOLGER GOOD, Cypern 1,  
Sønderjylland, den 19. marts

STEEN BOYE POULSEN, Cypern 2,  
Sønderjylland, den 20. marts

BØJE HANSEN, Gaza 17 og 21,  
Sønderjylland, den 21. marts

JOHN CHR. POULSEN, Cypern 8,  
Nordvestsjælland, den 22. marts

70 ÅR
HANS KARGÅRD THOMSEN, Cypern 12 og 13, 
Næstved og Omegn, den 5. januar

KARL AAGE MADSEN, Cypern 14,  
Midtjylland, den 8. januar

OLE FROHOLDT, Cypern 24,  
Næstved og Omegn, den 18. januar

AGNER PEDERSEN, Cypern 11, Limfjorden,  
den 19. januar

HANS OLE ANDERSEN, Cypern 15, 16, 17, 18, 
23, 24, 25 og 26, Næstved og Omegn,  
den 23. januar

KNUD ERIK MOTHORST, Cypern 15 og 16, 
Sydvestjylland, den 4. februar

PETER VESTERGAARD LARSEN, Cypern 17, 
18 og 22, Næstved og Omegn,  
den 8. februar

PREBEN STUB MADSEN, Cypern 13,  
Næstved og Omegn, den 17. februar

KNUD MØLLER PEDERSEN, Cypern 14,  
Nordsjælland, den 19. februar

STEN SCHRADIECK LILJENSØE, Cypern 12,  
Nordvestsjælland, den 22. februar

STEEN BROCK JØRGENSEN, Cypern 17,  
Næstved og Omegn, den 27. februar

PER RUD JENSEN, Cypern 14 og 15,  
Nordvest, den 15.marts

60 ÅR
ROLAND GARCIA PEDERSEN, Cypern 55 og 
56, Kuwait 3, 4 og 5 samt Irak 2,  
København, den 10. januar

OLE LARSEN, Namibia 1, Bornholm,  
den 12. januar

EBBE LARSEN, Cypern 31,  
Nordvestsjælland, den 7. februar

JOHN ILLEMANN, Cypern 41,  
Næstved og Omegn, den 11. februar

JENS FUNK, Cypern 35, Limfjorden,  
den 12. februar

HANNE MARIE EVALD, UNMISS 2,  
Sydvestjylland, den 17. februar

PER BUHL RASMUSSEN, Cypern 34,  
Fyn, den 18. februar

JENS FILTENBORG, Bosnien 1,  
Limfjorden, den 2. marts

VERNER SCHOUENBORG BUHL, Kuwait 9, 
Bosnien 4 og IFOR 1, MC-klubben,  
den 6. marts

50 ÅR
KASPER BORN DREWS, Cypern 49,  
København, den 1. januar

BRIAN JENSEN, Cypern 52,  
Nordvest, den 4. januar

NIELS TINGGAARD OLESEN, Kuwait 3 og 4, 
Nordvest, den 21. januar

LARS MADSEN, Cypern 53 og AFOR 12, 
Sydvestjylland, den 24. januar 

PALLE MADSEN, Cypern 57,  
Viborg og Omegn, den 1. februar

BRIAN RASMUSSEN, SFOR 1 og AFOR 8,  
Thy-Mors-Salling, den 14. februar

RENÉ BJØRN BUCHHAVE, Bosnien 8,  
SFOR 0 og 1 samt AFOR 2 og 6,  
Fyn, den 20. februar

NICHOLAS AMBY ØSTERGAARD, Bosnien 6 
og IFOR 7, Østjyderne, den 20. februar

Vi starter lige med en ”forglemmelse” fra sidste nummer.
Klaus Warming, Cypern 18, Nordvest, fylder 70 år den 10. december. Vi beklager forglemmelsen og ønsker hjertelig tillykke.
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denne gang perioden 
fra den 1. januar til  

den 22. marts



ØSTJYDERNE
Mette Maja Hansen, Støttemedlem

Mona Britt Hansen, Støttemedlem

MIDTJYLLAND
Kjeld Thejl, Cypern 25, 26, 27 og 28

Hans Lauridsen, Irak 6

Thomas Møller Rasmussen,  
Kroatien 4

VIBORG OG OMEGN
Christian Lauridsen, SFOR 3 og 13 
samt KFOR 1

NORDVEST
Anton Buus Pedersen, Kroatien 5

Erik Bøttger, Kroatien 1 og 2, SFOR 11 
samt ISAF 8

LIMFJORDEN
Frode Thomsen, Gaza 11 og 12

Hans Jørgen Behrndtz, Gaza 13

THY-MORS-SALLING
Kaj Kristensen, Gaza 4

Kjeld Juul Eriksen, Congo 1960-61 

KRONJYLLAND
Ole Munch-Steensgaard, KFOR/HQ 
2003-04

NORDSJÆLLAND
Christian Jørgen Badsted, Cypern 
43, 45 og 48 samt UNGCI 1991-92

Henrik Eg Bruun, Kroatien 4

VÆRNSPRÆSTER
Victor Greve, ISAF 7, 9 og 16 samt 
Irak 6

LANDSFORENINGEN
Merete Bjerring, SFOR 1999-2000

NORDVESTSJÆLLAND
Per Gert Petersen, Cypern 31

Dennis Jørgensen, Kuwait 8 og 
KFOR 1

Preben Günther, Cypern 22

MC-KLUBBEN
Preben Meinfeldt, Cypern 33, 
Kroatien og Irak

KVINDELIGE VETERANER
Pia Brøner, Irak 8 og ISAF 14

Helle Birkehøj, Støttemedlem

Lena Larsson, IFOR 2

Hanne Stigaard, Støttemedlem

STØTTEMEDLEMMER
Jeanne Blyme, Støttemedlem

NYE MEDLEMMER

VI MINDES
SIMON PHILLIPSEN, Gaza 12, Nordsjælland  

HERLUF KRAGH SØRENSEN, Gaza 4, 
Midtjylland 

SVEND KOHSEL, Cypern 2 og 3, Limfjorden 

BENNY NIELSEN, Gaza 1, København  

SVEND AAGE SIMONSEN, Gaza 1, Midtjylland 

JENS CHRISTENSEN, Gaza 1,  
Nordvestsjælland 
 
BRUNO LAURSEN, Gaza 17 og 18, Midtjylland,  
 
JENS CHR. LUND, Cypern 28 og Bosnien 5, 
Viborg & Omegn  
 

Æret være deres minde

LARS HOFF, Kuwait 3, København,  
den 23. februar

JENS ANDERSEN, Cypern 56 og 57 samt  
Bosnien 4 og 5, København, den 28. februar

JENS KLINGE SØRENSEN, Cypern 57,  
Kronjylland, den 2. marts

KNUD ERIK BORBY BAY, Bosnien 1, 2 og 8,  
Viborg og Omegn, den 13. marts

POUL GERT NIELSEN, AFOR 3 og 5,  
Sønderjylland, den 14. marts 

 40 ÅR
RASMUS WOLDOLLF, ISAF 1 ig Irak 5,  
Bornholm, den 29. januar

JOHN CALLESEN, AFOR 8 og KFOR 3,  
Nordvest, den 6. marts

MICHAEL SOMMER LEGARTH PETERSEN, KFOR 3 og 
Irak 2, København, den 10. marts 

Efter 5 fantastisk udfordrende og spændende 
år med gode samarbejdspartnere på alle ni-
veauer vil jeg kaste mig over nye udfordring-
er. Jeg har derfor valgt at fratræde som for-
mand for Socialudvalget i Veteranstøtten. 

Posten som formand bliver heldigvis overdra-
get i kyndige hænder hos Helle Solltau. Jeg 
fortsætter som menigt medlem af udvalget 
på konsulentniveau og vil fremover primært 
hellige mig Veteranstøttens MC ture, Nordisk 

samarbejde og formandsposten i Danmarks 
Veteraners Motorcykel Klub.
 
Tak til alle, der har bidraget til at gøre de for-
løbne år spændende og indholdsrige, og ikke 
mindst bidraget til at gøre livet bare lidt let-
tere for vore udfordrede veterankollegaer og 
deres pårørende.
 
De bedste hilsner.
Bjarne Berner

Kære alle

VELKOMMEN TIL 26
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AF TOMMY ”ROCK” HARDER

I perioden 4. – 9. juni 2019 planlægger Veteranstøtten at gen-
nemføre gensynstur til Bosnien (Sarajevo, Kiseljak, Doboj og 
Tuzla).

Soldater med ar på sjæl og krop, der har forrettet tjeneste i 
Bosnien i perioden 1991 – til missionen lukkede, har fortrins-
ret. Der vil dog også blive plads til meget få deltagere, som 
er kommet igennem tjenesten i krigszonen uden midlertidige 
eller varige mén. 

Det maksimale deltagerantal er 40, og Veteranstøtten forbe-
holder sig retten til den endelige udvælgelse af deltagere på 
turen.

TILMELDING
Turen bliver pr. 1. december 2018 annonceret på www.veteran-
støtten.dk, hvor tilmelding skal foregå via link med tilmeldings-
mulighed. Der modtages ikke tilmeldinger på alternativ vis.

Yderligere oplysninger om turens gennemførelse kan fås ved 
henvendelse til Kim Andersen på 27907499 eller allerhelst på 
kiad@sonderborg.dk

Gensynstur til 
BosnienNy mindeplade

AF TURLEDER KIM ANDERSEN, VETERANKOORDINATOR SØNDERBORG

I 2014 – 50-året for danske soldaters indsættelse på Cypern – opsatte 
daværende De Blå Baretter en mindeplade på Hotel Ledra Palace, hvor 
mange danskere havde gjort tjeneste.

I haven ved Ledra Palace blev der opsat en mindesten. På min ve-
terantur i år, hvor vi var inde på Ledra Palace for at lægge blomster 
ved mindestenen for vores soldater dernede, så vi, i hvor dårlig stand 
mindepladen var – efter blot 4 år. Al farve på teksten var forsvundet.

Én af deltagerne, Pia Garder, kontaktede mig om evt. hjælp til en ny 
plade. Hun kontaktede sin ven, Bo Dollerup Hansen, chef på virksom-
heden Lysiplex, www.lysiplex.dk, der bl.a. laver skilte til Lufthavnen og 
DSB. De ville godt sponsere en ny mindeplade, en kopi af den gamle, 
men meget flottere og stærkere. Rigtig graveret, så den kan holde i 
mange år og blive kønnere med årene 

Stor tak til Pia og Bo for, at det kunne lade sig gøre. Jeg og Erik Van-
dal, Cypern 1, var med i 2014, da vi satte mindepladen op, og nu glæ-
der vi os til at kunne sætte den nygraverede mindeplade op ved det 
kommende besøg på Cypern i 2019. 
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Lokalforeningerne
eningen nævner. Vores oplysninger befinder 
sig på en extern harddisk, der er låst inde i et 
skab, når den ikke bruges.   

Med venlig hilsen. Helge Hansen, formand

 

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 året ved at være gået, og med mange 
aktiviteter har det været et godt foreningsår.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Til næste år har vi 50-års fødselsdag, og vi 
er i fuld gang med at planlægge fejringen af 
denne begivenhed.

Året 2019 starter med klubaften onsdag den 
16. januar kl 19.30 i lokalet i Ullerslev.

Generalforsamlingen påregnes at blive i uge 
9, og der er ingen klubaften i februar, grundet 
generalforsamlingen.

Se hjemmesiden, hvor der kommer nyheds-
brev. Fremover satser vi på klubaften den 3. 
onsdag i måneden. Mere herom i næste blad.  

Med dette sidste blad i 2018 ønsker foreningen 
alle medlemmer med familie en glædelig Jul 
og et godt og lykkebringende Nytår. 

På gensyn i 2019.

Jørgen E. Larsen, formand

Et spørgsmål vi stillede os selv var: Hvad gav 
det os? Vi mødte og talte med forældre og 
bedsteforældre til mange af de soldater, der 
har været eller er udsendt. En rigtig god op-
levelse.  Vi sluttede med fælles kaffebord i B 
26 hos BHV. Her var der en livlig snak på tværs 
af bordene.  

Den 24. oktober fejrede vi FN-dagen med kran-
selægning ved de to mindesten og efterføl-
gende socialt samvær i Veteranstuen.

Lige hjemkommet fra et fantastisk godt og 
velgennemført 50 års jubilæumsstævne står 
jeg tilbage med en god oplevelse. Det blev 
næsten ikke bemærket, at det regnede. Herfra 
skal lyde en stor tak til alle de ildsjæle, der 
stod for stævnet. Vi var repræsenteret med fa-
nen, fanebærer Per Jakobsen og faneløjtnant 
Per A. Nielsen. Ligeledes havde vi to medlem-
mer blandt medaljemodtagerne. Svend Aage 
Olsen og undertegnede modtog The Nordic 
Blue Berets Medal of Honour i Bronze, og jeg 
fik som 50 års jubilar Danmarks Veteraners 50 
års jubilæumsmedalje i Guld. 

Vi har også haft Veteranaftner den 6. novem-
ber og den 4. december, hvor der var gløgg og 
æbleskiver. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 21. december fejrer vi Danmarks Vetera-
ners mindedag med kranselægning.

Personoplysninger er et emne, der har fyldt 
meget i 2018. På bagsiden af Baretten 5 er 
Danmarks Veteraners politik på dette område 
beskrevet, en politik, vi føler os dækket ind af. 
Vi har de samme oplysninger, som Landsfor-

Stiftet 3/10 1969

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

Bornholm

SIDEN SIDST
Efteråret på Bornholm hører så absolut til de 
mange gode oplevelser, der er ved at bo her 
på øen. En tur i den Bornholmske natur er som 
at gå på en farve palet. For mig står øens store 
skov, Almindingen, ikke smukkere end netop 
nu. Den skal opleves.  

Efter en god sommerferie og sommerfest er 
der god gang i foreningslivet, hvor vi startede 
med Veteranaften den 2. oktober.

Den 9. oktober havde vi i samarbejde med 
Bornholms Hjemmeværns Historiske Samling 
besøg af FOA´s efterlønner- og pensionist-
klub. For at alle skulle få en god oplevelse, 
havde vi delt de fremmødte i to hold med et 
skift undervejs. Hos BHV fik deltagerne en 
gennemgang af den historiske samling ved 
Hans Jørgen Brandt. Hos os havde deltagerne 
mulighed for at se lokalerne i B 42 samt lytte 
og se på billeder fra Per Jakobsens tid som 
udsendt i Congo. Et meget populært indslag. 
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Medaljer til formanden. Bornholm.



KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 10. januar kl. 19.00 – 22.00: Mø-
deaften med vores lokale ”Nytårskur”, hvor vi 
byder hinanden et godt nytår og nyder bl.a. 
kransekage i hinandens selskab. 

Torsdag den 24. januar kl. 19.00 – 22.00:  
Mødeaften, hvor vi uanset vejrliget sætter 
grillen i gang og bager pizza.

Torsdag den 7. februar kl. 19.00 – 22.00: Møde-
aften, også denne aften kommer grillen i 
gang. 

Torsdag den 21. februar holder vi generalfor-
samling med dagsorden, jf. foreningens ved-
tægter. Der indledes med spisning kl. 18.00, 
hvorefter generalforsamlingen går i gang kl. 
19.00. Der er tilmelding til spisning. 

Torsdag den 7. marts kl. 19.00 – 22.00: Vi får 
også denne aften gang i grillen. Måske pizza 
eller andet kulinarisk. 

EN GAZA VETERAN ER GÅET BORT
Vores kære medlem, Benny Nielsen fra 
Gaza 1, døde efter kort tids sygdom den 
13. oktober. Benny var et meget aktivt og 
engageret medlem i foreningen og var 
således indtil for få år siden bestyrel-
sesmedlem i en årrække. Benny stillede 
flittigt op til arrangementer, herunder til 
Landsforeningens på Kastellet, ligesom 
han inden for sejlsport gjorde en indsats 
til fordel for de veteraner, der har udfor-
dringer i hverdagen.

talstærkt op til en hyggelig aften med gløgg, 
æbleskiver, banko og amerikansk lotteri med 
mange fine gevinster.

Derudover ønsker jeg alle en Glædelig Jul 
og på gensyn i det nye år, hvor første ar-
rangement bliver den 9. januar. Her vil det 
forhåbentlig lykkes for os at få besøg af KL 
Heino Kristensen, som fortæller om piratjagt 
i Aden-bugten og sikkert også om efterret-
ningsvirksomhed i Middelhavet, hvortil han 
blev hasteudsendt, da han første gang skulle 
være kommet til Randers.

Næste blad vil være i postkassen medio fe-
bruar, så vi annocerer allerede nu generalfor-
samlingen, der afholdes den 13. februar. Læs 
om tilmelding mv. på hjemmesiden.

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

SIDEN SIDST
Med 2019 tager foreningen også hul på et ju-
bilæumsår. Det er således i maj 50 år siden, 
Lokalforening København blev stiftet. Arbej-
det med fejring af dette jubilæum har været 
i gang hen over 2018. Bestyrelsen glæder sig 
til at kunne invitere medlemmer og gæster til 
festligholdelsen, og du opfordres til at holde 
øje med mailboksen/postkassen, så du ikke 
misser invitationen. 

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
Den 10. oktober havde vi besøg af Havne-
direktør John Morgen, som fortalte om Ran-
ders Havn som virksomhed i en tid med ter-
rorsikring. John er uddannet kaptajn og har 
sejlet som skibsfører for rederiet Lauritsen. 
Han fortalte om Randers Havn og om de lang-
sigtede planer om at flytte havnen ud langs 
fjorden. Det var rigtig god underholdning.

Den 24. oktober markerede vi FN-dagen ved at 
lægge blomster ved vores nye Mindesten. Der 
var pænt fremmøde. En tradition begynder 
altid med en "Første gang". Lad ikke denne 
gang blive den eneste. Vi skal opbygge traditi-
oner omkring stenen. Jeg ved, at jeg skal der-
ned i december. Det kommer på hjemmesiden, 
når jeg kender detaljer, og det bliver udsendt 
til alle med mailadresse.

Efterfølgende var nogle af os på Rindsholm Kro 
til Viborg og Omegns arrangement med "Stegt 
flæsk med tilbehør", hvor jeg kunne overrække 
Fredsprismedaljen til to veteraner fra det Kron-
jyske, Poul Larsen og Paul-Erik Nielsen.

Den 26. oktober var vi en 5-10 stykker fra 
Kronjylland til Jubilæumsstævne i Fredericia, 
men det kan I læse om på side 8-11.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der er Julebanko den 28. november. Mød 

Side 36  |  Baretten  |  # 06  |  2018 

LOKALFORENINGERNE

Tak til John Morgen. Kronjylland.Formanden og Iben ved Mindestenen. Kronjylland.Poul Larsen og Paul-Erik Nielsen modtog  
Fredsprismedaljer. Kronjylland.



Benny vil blive husket for sit venlige væ-
sen og gode humør og vil blive savnet i 
fællesskabet.

Lokalforeningen deltog med faner i 
bisættelsen fra Høje Taastrup Kirke. 
Benny blev 82 år.

Æret være hans minde.

 

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
Nu nærmer julen sig med hastige skridt. Det 
kan også ses på diverse udbud af aktiviteter 
rundt omkring i lokalforeningerne. Og vi går 
selvfølgelig heller ikke ram forbi. Mere om det 
længere nede.

Tordenskioldsløbet gennemførtes den 12. sep-
tember på en blæsende dag på Flådestation 
Frederikshavn. Som afvikleren sagde, ”Så var 
det som erstatning for de manglende høj-
demeter”. 615 solgte billetter = udsolgt. Der 
kunne vælges mellem 5 og 10 km eller en halv 
maraton. En rigtig god dag, med mange glade 
deltagere. Overskuddet fra løbet er endnu 
ikke gjort endeligt op, men går bl.a. til en 
”Veteran” tilbygning på Orlogshjem Frederiks-
havn, så veteraner fra området længere oppe 
mod spidsen af Danmark har et sted at være. 
Et meget spændende projekt, som vi fortæller 
mere om senere.

Den 24. oktober fejrede vi FN-dagen i Fælleslo-
kalet i Bygning 29 på Hvorup Kaserne. Det var 
en god og hyggelig aften med 25 deltagere, 
hvoraf fem modtag FN’s Fredsprismedalje.

Den 6. november havde vi foredrag om Sirius 
Patruljen. Det var vores medlem, Tommy Pe-
dersen, der var foredragsholder. Hvis I ikke 
har hørt foredraget, så hold øje med, hvornår 

Tommy holder det igen. Det er meget spæn-
dende og levende.

MAIL-ADRESSER
Vi oplever desværre, at vi ikke kan sende mail 
til en del af jer. Højst sandsynligt, fordi I har 
skiftet den ud med en ny? Har du ændret 
mail-adresse, eller har du anskaffet en mail? 
Så skriv til limfjorden@danmarksveteraner.
dk.  Angiv navn og gerne medlemsnummer og 
selvfølgelig din mail-adresse. Så opdaterer vi 
vores database. 

VETERANCAFÉ FREDERIKSHAVN  
– DANMARKS VETERANER
Grete Gundersen er ny formand, og næstfor-
mand er Bente Bøgholm Sand. Førstnævnte 
kan kontaktes på 29 25 09 70. Veterancaféen 
er forsat åben den første torsdag i måneden i 
tidsrummet kl. 17.00 – 20.00. Alle arrangement-
er foregår på KFUM Orlogshjem, Understedvej 
1 i Frederikshavn. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Søndag den 2. december kl. 15.00 er der Ju-
lekoncert med Prinsens Livregiments Musik-
korps i Nordkraft. Billetter kan købes på Bil-
letnet.

Tirsdag den 11. december er der Juleafslut-
ning i Fællesstuen i B. 29, kl. 19-22. 

Torsdag den 10. januar kl. 19.30 er der Nytårs-
gudstjeneste i Budolfi Kirke.

Onsdag den 5. februar afholdes der ordinær 
generalforsamling med dagsorden, jf. vedtæg-
terne. Vi begynder på KFUM kl. 17.30, hvor vi på 
traditionel vis spiser gule ærter (for de, der 

ikke kan lide gule ærter, tilbydes dagens ret). 
Husk at angive, hvad der ønskes ved tilmeldin-
gen. Bagefter holder vi i auditoriet i B. 29 ge-
neralforsamlingen, hvor vi begynder kl. 19.00. 
Pris for deltagelse til gule ærter er 80 kr. Del-
tagelse udelukkende til generalforsamlingen 
er gratis. Husk bindende tilmelding inden 4 
hverdage før gælder alle vores arrangemen-
ter på Aalborg Kaserner (med mindre der er 
anført specifik dato for tilmeldingsfrist). Husk 
også at have et sygesikringskort klar, som 
ombyttes med et midlertidigt adgangskort i 
vagten. 

Læs mere om arrangementerne på vores 
hjemmeside under Aktiviteter. Vi opfordrer 
også til at deltage i de andre lokalforeningers 
arrangementer. Vi skal bakke op om hinan-
dens aktiviteter. Der kunne jo være noget 
spændende?

KOMMENDE ARRANGEMENTER FOR  
VETERANCAFÉ FREDERIKSHAVN  
Torsdag 6. december kl. 17.00-20.00: Jule-
hygge med æbleskiver og Ris a'la Mande. Der 
er også bankospil. Tag en gave med til max. 
20 kr.

Torsdag 3. januar kl. 17.00-20.00: Veterancafé 
og BARS behandling.

Torsdag 7. februar kl. 17.00-20.00: Veterancafé 
og Sirius foredrag ved Tommy Pedersen.

Torsdag 7. marts kl. 17.00-20.00 Veterancafé 
og ”spis sammen”.

Med Veteranhilsen
Brian S. Laursen, næstformand
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Stiftet 24/10 1983

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

Lolland-Falster & Møn

TAK FOR I ÅR
Alle medlemmer, familier og pårørende øn-
skes en rigtig glædelig Jul samt et godt og 
lykkebringende Nytår. Bestyrelsen sender en 
tak for foreningsåret, som går på hæld.

I 2018 fik vi sat gang i nogle aktiviteter, som 
gerne skal udbygges i 2019. Vores tilstede-
værelse på Døllefjeldemusse Marked vil blive 
fulgt op, og så fik vi sat startskuddet for en 
årlig Veterandag i Tingsted. Her er der særlig 
plads til udvikling, men godt gået.

DEKORERINGER
Ved Danmarks Veteraners 50-års jubilæums-
parade i Fredericia blev Benny Hansen og 
Kjeld Jensen tildelt The Nordic Blue Berets 
Medal of Honour i Bronze, og Hans Pihl blev 
tildelt Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje 
i sølv. Ved vores egen fødselsdagssamling den 
28. oktober blev Niels Rasmussen tildelt Dan-
marks Veteraners Fortjenstmedalje i Bronze. 
Vi ønsker hjertelig tillykke til jer alle.

KOMMENDE AKTIVITETER
Vores mindestund i Bibliotekshaven i Nykø-
bing er fastsat til søndag den 16. december 
kl. 15.00. Alle er velkomne til blomsterlægning 
med efterfølgende glögg og æbleskiver. Alle 
veteraner og pårørende kan deltage, også 
selvom man ikke er medlem af foreningen. 

Den første aktivitet i 2019 er den 24. januar kl. 
19.00 med besøg på Bunkermuseet i Maribo, 
Østre Landevej 33, med efterfølgende kaffe 
og brød på hjemmeværnsgården i Maribo. 
Bunker entré 30 kr. Tilmelding senest den 10. 
januar til Fuzzy på 3091 5478.

Der indkaldes til generalforsamling torsdag 
den 21. februar kl. 18.00 i Tingsted. Vi starter 
med gule ærter og går derefter over til selve 
generalforsamlingen. Tilmelding til Benny se-
nest den 14. februar på 2118 3290. Generalfor-
samlingen gennemføres jf. vedtægterne, og 
forslag skal være formanden i hænde senest 
14 dage inden generalforsamlingen.

Besøg vores hjemmeside på www.lfm.dan-
marksveteraner.dk. Der finder du vores kalen-
der, hvor du kan se nyheder om lokalforening-
en samt alle planlagte arrangementer.

Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 26/3 1969

Formand: Palle Stausholm (kons.)
Pilegårdsvej 219 | 8361 Hasselager | Tlf. 40 32 29 31
midtjylland@danmarksveteraner.dk
midtjylland.danmarksveteraner.dk

Midtjylland

MINDEORD
Vi har modtaget meddelelse om, at Her-
luf Kragh Sørensen, Odder, er afgået ved 
døden. Herluf deltog i Gaza på hold 4 og 
har været medlem af Danmarks Vetera-
ner siden 1999. Herluf Kragh Sørensen 
blev 81 år. 

Vores tanker går til familien.

________________________________________

Én af de gamle kæmper, 50-års jubilar 
Svend Aage Simonsen, er afgået ved 
døden. Svend Aage deltog som én af 
de første udsendte på Gaza hold 1. Han 
har været medlem af foreningen siden 
starten i 1968 og kunne derfor i år fejre 
50-års jubilæum. Svend Aage har været 
alvorligt syg gennem længere tid og 
kunne ikke deltage i jubilæet i Fredericia 
den 26. oktober. På familiens opfordring 
havde lokalforeningen søgt om og fået 
tilladelse til en 50-års mindemedalje lidt 
før tid, og den blev overrakt Svend Aage 
ca. 14 dage før hans bortgang. Svend 
Aage blev 82 år. 

Vores tanker går til familien.

ÆRET VÆRE DERES MINDE

SIDEN SIDST
Den 23. september deltog vi ved Ebeltoft 
Marineforenings årlige soldaterforenings-
skydning med 6 veteraner. Vi kunne som ven-
tet ikke blande os i topplaceringerne. Bedste 
individuelle resultat blev Niels Ole Piil på en 6. 
plads med 144 point. Bedste holdplacering var 
nr. 6 med Niels L. Carlsen, Vindfeld Bostrup og 
Niels Ole Piil. De øvrige skytter var Lars Han-
sen, Anders Bang og Leif Jensen.

Den 29. september,startede bowling-sæsonen 
i Hammel Bowlingcenter. Der var fremmødt 15 
spillere, som konkurrerede i 1 time og deref-
ter buffet i Centrets restaurant. Resultaterne 
blev: Damer: 1. Bodil Hesselbjerg med 264 
kegler. 2. Inga Hansen med 243 kegler og 3. 
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H.K.H. prins Joachim i samtale med Hans Pihl,  
Congoveteran. Lolland, Falster & Møn.

Niels Rasmussen dekoreret med DV Fortjensmedalje i 
Bronze. Lolland, Falster & Møn.

Soldaterforenings-skydning. Midtjylland. 



Dorthe Jensen med 231 kegler. Herrer: 1. Ri-
chard Hesselbjerg med 323 kegler. 2. Verner 
Hansen med 318 kegler og 3. Vagn Thomsen 
med 285 kegler.

Den 6. oktober deltog vi i Veteranstøttens 
mesterskab i skydning i Lind Skytteforening i 
Herning. Der skulle skydes 15 meter riffel, 50 
meter riffel og 25 meter pistol. Det er en ud-
fordring at skyde 3 forskellige discipliner, og 
specielt pistolskydning kan volde problemer. 
Denne gang lykkedes det dog at hjemtage et 
antal præmier. Deltagere fra Midtjylland var 
Niels Carlsen, Vindfeld Bostrup, Anders Bang, 
Niels Ole Piil og Palle Stausholm.

Den 24. oktober var der mindehøjtidelighed i 
Mindelunden ved Rindsholm Kro i anledning 
af FN-dagen, efterfulgt af middag på kroen. Vi 
lagde en buket ved mindestenen.

Den 26. oktober fejredes Danmarks Veteraners 
50-års jubilæum på Ryes Kaserne i Fredericia. 
Der var arrangeret fælles buskørsel, og vi del-
tog med fanen og 22 veteraner i festligheder-
ne. 6 veteraner fra Midtjylland fik overrakt 50-
års medaljen for medlemskab, og yderligere 4 
veteraner fik overrakt fortjensttegn.

Den 31. oktober var der bowling i Silkeborg ef-
terfulgt af grill-buffet, kaffe og is. De 18 delta-
gere havde nogle hyggelig timer med masser 
af snak. 

RESULTATER
Damer: 1. Ellen Clausen med 259 kegler. 2 Bo-
dil Hesselbjerg med 249 kegler og 3. Ilse Bæk 
med 211 kegler. 

danmarksveteraner.dk, eller hvis alt andet 
svigter, så ring til formanden på 40 32 29 31.
 
Med veteranhilsen. 
Palle Stausholm

    

Stiftet 24/10 1981

Formand:  Niels Bannergaard
Klempegårdvej 70 | 4140 Borup | Tlf. 21 73 41 50
midtsjaelland@danmarksveteraner.dk

Midtsjælland

FORMANDENS HJØRNE
Der er i alle lokalforeninger en række perso-
ner, der fungerer som grundpiller i lokalfor-
eningerne. Uden disse personer ville det ikke 
være muligt at få enderne til at nå sammen i 
forbindelse med arbejdet.

I Midtsjælland er én af disse ildsjæle Flem-
ming Jepsen.

Ud over at være fanebærer varetager Flem-
ming jobbet som journalist/skribent i Baret-
ten. Ligeledes er Flemming skydeudvalgsfor-
mand og tager vare på, at den årlige skydning 
bliver afviklet. Protokollen, der indeholder en 
nøjagtig beskrivelse af alle vore aktiviteter, 
føres også af Flemming. Når der er brug for 
en fotograf, er det ligeledes Flemming, der 
stiller op, og han varetager jobbet som lokal 
webmaster. Flemming har i årenes løb været 
foregangsmand for afholdelse af foredrag i 
Midtsjælland.

Derfor har Flemming Jepsen i Fredericia den 
26. oktober modtaget The Nordic Blue Berets 
Medal of Honour i Bronze.

Herrer: 1 Jørgen Damsgaard med 326 kegler. 2 
Hugo Bæk med 312 kegler og 3. Verner Hansen 
med 285 kegler.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Søndag den 2. december kl. 11.00 (faner 
møder kl. 10.30) afholdes den traditionsrige 
mindehøjtidelighed på Skæring Hede for de 5 
modstandsfolk, der blev henrettet af Gestapo 
i 1943.

Onsdag den 5. december holder vi det årlige 
julebankospil på Grimhøjvej 1 i Brabrand. Ad-
gang fra kl. 18.00.

Skydning i 2019 i Lyseng er onsdage i uge 2, 
6 og 10 med afslutning på Grimhøjvej den 3. 
april. 

Tirsdag den 19. februar indkaldes til gene-
ralforsamling på Grimhøjvej 1 i Brabrand. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Indskrivning kl. 
17.00 – 17.45. Kl. 18.00 føres fanen ind, og der 
uddeles årstegn m.v. Herefter spisning og ef-
terfølgende generalforsamling. Nærmere info 
på hjemmesiden.

Tirsdag den 26. marts kan vi fejre 50-års ju-
bilæum, der fejres bl.a. ved en reception på 
dagen. Nærmere info kommer senere.

Nærmere oplysninger om de enkelte arran-
gementer vil fremgå af hjemmesiden midt-
jylland.danmarksveteraner.dk eller Facebook 
siden Danmarks Veteraner – Midtjylland.

Så vidt muligt vil der blive lagt billeder af de 
enkelte arrangementer på hjemmesiden. Der 
kan evt. også sendes en mail til midtjylland@
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Nordsjællands Formand (th) med Protektoren ved 
Forsvarets Dag på Kronborg. Nordsjælland.

Flemming Jepsen. Midtsjælland.

Midtsjælland ønsker Flemming Jepsen tillykke 
med medaljen og takker for det store arbejde, 
der gennem en årrække er lagt i Lokalforeningen.

Niels Bannergaard, formand

SIDEN SIDST
På septembermødet fik 24 fremmødte ve-
teraner en orientering fra Bannergaard om 
stiftelsen af den nye Veteran Café i Greve/
Solrød-området. Midtsjælland ønsker dem til-
lykke og håber, at der fremover bliver et fint 
samarbejde mellem dem, Veteran Café Køge 
og os – til glæde for alle.

Samme aften kunne Bannergaard tildele Peter 
Castenheim, Cypern 2, 3 og 4, 25 års medaljen 
og byde Egon Madsen, Congo 1961-62, velkom-
men som nyt medlem.

I godt et år har Midtsjællands hjemmeside so-
vet. Det er slut nu – den er ved at vågne igen. 
Der er allerede lagt flere nye ting ind. Efter-
hånden som vi bliver bedre til at styre det, 
kommer der mere på hjemmesiden, men den 
vil aldrig blive god, hvis vi ikke hjælper 
hinanden. 

Den 3. oktober havde vi den første af vinterens 
4 skydeaftener. De fremmødte 12 skytter fik en 
god og hyggelig aften med fine resultater.

Den 7. oktober i et meget flot efterårsvejr del-
tog foreningens fane ved Flemming Jepsen 
og Kjeld Jensen i afsløringen af mindestenen 
”Varme Hænder”. Mindestenen er rejst med 
hjælp fra det lokale hjemmeværn. Den er et 
minde om hjælpeaktionerne i de første dage 
i oktober for 75 år siden, hvor Køge-borgere 

og stevnsboer hjalp flere hundrede jøder til 
Sverige i fiskekuttere og små stenfiskerbåde 
fra Køge og Strøby Ladeplads. Der var taler af 
kulturminister Mette Bock, borgmester Marie 
Stærke, 88 årige Rudolf Bier, jødisk flygtning 
fra dengang (far til filminstruktør Susanne 
Bier), Israels ambassadør, Benny Dagan, og 
Sveriges ambassadør, Frederik Jörgensen.

FN-dagen blev markeret på Kastellet med 
deltagelse af ca. 25 veteraner. Vores fanekom-
mando, Flemming, Hans Chr. og Kjeld, samt 
Leif og Gunnar deltog. En fin dag med en god 
tale af brigadegeneral Christian Herskind. Se 
omtalen på side 6-7.
 
Danmarks Veteraners 50 års jubilæum på Ryes 
Kaserne i Fredericia er omtalt på siderne 8-11. 
Vi deltog med Per Røn, Leif Petersen, Kirsten 
og Flemming Jepsen. Flemming fik tildelt The 
Nordic Blue Berets Medal of Honour i Bronze 
af H.K.H. Prins Joachim.

Vores anden skydeaften den 7. november 
havde kun deltagelse af 10 skytter, men de fik 
en god aften med et lidt dårligere gennemsnit 
end sidst.

Den 8. november besøgte den australske mini-
ster for Veterans` Affairs, Hon Darren Chester, 
Monumentet i Kastellet for at lægge en krans. 
Vi deltog med fanen, Kjeld, Hans Chr., Flem-
ming og Leif.

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Onsdag den 9. januar kl. 19.00 er der skydning 
i Ejby Hallen.

Torsdag den 31. januar kl. 19.00 holder vi klub-

møde med gule ærter. Husk tilmelding.

Torsdag den 28. februar kl. 19.00 har vi igen 
klubmøde

Torsdag den 28. marts kl. 19.00 afholdes ge-
neralforsamling. Husk tilmelding.

Alle klubmøder og generalforsamlingen finder 
sted i Borup Kulturhus, Møllevej 2 i Borup.

Med en tak for i år og på gensyn i 2019 ønskes 
I alle en glædelig jul og et godt nytår.

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

FORMANDEN HAR ORDET
Vi har afholdt to store fester. FN-dagen, som 
vi fejrede i Jægersprislejren med uddeling 
af Nobels Fredsprismedalje, og Danmarks 
Veteraners 50 års jubilæum i Fredericia med 
parade, reception og efterfølgende koncert 
og festfyrværkeri. Den 24. november har vi 
julefrokost i Jægersprislejren samt juleskyd-
ning og julebowling, som afslutter årets gang 
i Danmarks Veteraner, Nordsjælland. 

Sidst på året holder man status for at se, om 
man er kommet igennem året med de for-
udsætninger og planer, man startede med. 
Nye planer og nye målsætninger lægges for 
det kommende år. Flere medlemmer, aktive 

Peter Castenheim modtager 25 års medaljen. 
Midtsjælland.
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Formanden hilser på Protektoren ved Forsvarets Dag 
på Kronborg. Nordsjælland.

medlemmer, nye og anderledes aktiviteter og 
strukturer sammen med gammelkendte arran-
gementer skal indarbejdes i de kommende år. 
Også på andre fronter har vi fremgang i 2018. 
Medlemmer af Danmarks Veteraner, Nordsjæl-
land, står som initiativtagere til oprettelsen 
af 3 veterancaféer i Nordsjælland. Yderligere 
2 er kommet til - den seneste i Hørsholm, se 
mere på side 31. Således er der i 2018 åbnet 
5 veterancaféer i Nordsjælland: Halsnæs, Hil-
lerød, Egedal, Gribskov og Hørsholm. 

Den 21. februar 2019 kl. 18.00 afholder vi ge-
neralforsamling i Jægersprislejren. Her skal 
der bl.a. vælges en ny formand. Nye og yngre 
kræfter må træde til for at videreføre Dan-
marks Veteraner, Nordsjælland. 

På Bestyrelsens vegne ønsker jeg alle vetera-
ner og deres familier en Glædelig Jul og et 
Godt Nytår.

MINDEORD
Veteran og medlem af Danmarks Vetera-
ner, Simon Philipsen, er gået bort efter 
længere tids sygdom 77 år gammel. Si-
mon forrettede tjeneste ved Gaza 12 fra 
maj til november 1962 og blev medlem af 
foreningen i år 2000. 

Simon var et meget aktivt medlem.  Han 
sad i foreningens bestyrelse i mange år 
og var i en periode fanebærer. Simon 
deltog i vore arrangementer, hvor han 
altid gav en hånd med i det praktiske – 
Simon var både en nyder og en yder.  

Simon deltog gennem mange år i 
Veteranstøtten og sad i Idrætsudvalget. 

For hans aktive indsats i foreningen og 
veteransagen er Simon foruden hans 
missionsmedalje blevet dekoreret med 
De Blå Baretters Fortjenstmedalje i sølv 
samt med The Nordic Blue Berets Medal 
of Honour.

Æret være Simons minde. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Lørdag den 24. november kl. 18.00: Julefro-
kost i Jægersprislejren, Bygning. 65. Tilmel-
ding via hjemmesiden.
 
Torsdag den 29. november kl. 19.30: Bestyrel-
sesmøde i Jægersprislejren.

Mandag den 3. december kl. 19.30: Skydning 
i Sigerslevøster Forsamlingshus og mandag 
den 10. december kl. 19.00 juleskydning sam-
me sted.

Torsdag den 13. december kl. 13.45: Julebow-
ling i Frederikssund Center Bowl, Kocksvej 23, 
Frederikssund. Tilmelding via hjemmesiden.
 
Mandag den 17. december kl. 19.00-22.30: Ju-
leafslutning, hvor Skytteforeningerne mødes i 
Sigerslevøster Forsamlingshus, og traditionen 
tro slutter vi efterårssæsonen med spisning. 
Pris 125 kr. Tilmelding af hensyn til bestilling 
af maden til Niels Sørensen på 20 48 58 05 
eller på sidsel_nielserik@hotmail.com.
  
Onsdag den 9. januar kl. 19.00: Veteran-aften i 
Jægersprislejren.
 
Mandag den 14. januar kl. 19.30: Skydning i 
Sigerslevøster Forsamlingshus. 

Torsdag den 17. januar og torsdag den 14. fe-
bruar kl. 13.45: Bowling Frederikssund Center 
Bowl, Kocksvej 23.
 
Tirsdag den 5. februar kl. 19.30: Bestyrelses-
møde i Jægersprislejren.
 
Hermed indkaldes til generalforsamling tors-

dag 21. februar i Jægersprislejren. Der er 
åbent fra kl. 18.00, og kl. 18.30 har vi spisning, 
3 stk. smørrebrød og 1 øl/vand. Spisning kræ-
ver tilmelding på hjemmesiden danmarksve-
teraner.dk/wordpress eller til formanden på 
mobil 22 35 15 55 – gerne som en SMS besked 
med navn og medlemsnummer. Tilmelding 
senest den 14. februar. Generalforsamlingen 
starter kl. 19.30 og kræver ingen tilmelding.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
Valg af dirigent og stemmetællere
Valg af formand (ulige år): Gert Andersen modta-
ger ikke genvalg.
Valg af 1 (3) bestyrelsesmedlem (ulige år) for 2 år 
2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
1 revisor- og 1 revisorsuppleant for 1 år
2 repræsentanter til Repræsentantskabsmødet 
26.-27. april i Karup.
Øvrige valg i henhold til vedtægterne. Under en 
kort pause uddeler vi årstegn og diplomer.
Iflg. vedtægterne §8 stk 4. skal forslag til ge-
neralforsamlingen være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen (6. fe-
bruar). Forslag leveres skriftligt, dateret og un-
derskrevet af forslagsstilleren.

Vi håber at se et begyndende generations-
skifte i lokalforeningens bestyrelse. Det er 
vort store ønske, at der blandt vore FN- og 
NATO-veteraner findes yngre kræfter med 
gode idéer og lyst til fornyelse. Så kom og vær 
med - din stemme er vigtig.

Glædelig Jul og et Godt Nytår.
 
Tommy Harder, lokalredaktør.

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
Ved 50- års jubilæumsstævnet i Fredericia fik 
tidligere kasserer i Nordvest, Tommy Bruhn, 
overrakt ”The Board of the Nordic Blue Berets 
Medal of Honour”. To andre Nordvest-medlem-
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Tur til Stevnsfortet. Nordvestsjælland. Tommy Bruhn. Nordvest.

mer, Jens Nielsen og Niels Olsen, fik overrakt 
25 års mindemedalje for tjeneste på Balkan. 
Se billede af de to unge fyre på hjemmesiden. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi har ikke flere arrangementer i år, men det 
nye år byder på Nytårsgudstjeneste den 6. ja-
nuar i Viborg Domkirke.

I Veteran-caféen kommer en hollandsk flå-
deofficer og fortæller om Falklandskrigen og 
andre spændende ting. Det sker den 9. januar. 
Se caféens hjemmeside.

I 2019 bliver Nytårskuren afholdt lørdag den 
19. januar kl. 18.00 på Skive Kaserne. Det er 
Thy-Mors-Salling, der inviterer til en god og 
glad aften. Påklædning er pænt tøj og nytårs-
hat. Der bliver pakkeleg, så alle bedes med-
bringe 2 pakker til max 20 kr. stykket. Menuen 
er en overraskelse. Ligeledes prisen, men det 
bliver i omegnen af 200 kr. Der bliver arrange-
ret bustransport. Tilmelding til Klaus Warming 
kwarming@youmail.dk eller 61609617, alterna-
tivt til Erhard Jepsen emjepsen@youmail.dk, 
21668682 – senest den 10. januar.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 
22. januar kl. 19.30 i Officersmessen ved JDR. 
Vi begynder med spisning kl. 18.30. Dagsorde-
nen er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg. På valg er:
 a. Formand Klaus Warming
 b. 1 Bestyrelsesmedlem Carl Åkerlund
 c. 2 suppleanter, Kjeld Steen Andersen

 d. Revisor, Knud Knudsen
 e. Revisorsuppleant, Jørgen Sørensen
  f.  Tre fanebærere, Klaus Warming, Carl 

Åkerlund (Foreningsfane, FN-fane, NA-
TO-fane)

  g.  Tre fanevagter, Villy Hove, Svend Erik 
Jensen og Werner Riggelsen

7. Næste års generalforsamling.
8. Eventuelt

Tilmelding til Klaus Warming kwarming@you-
mail.dk eller 61609617, alternativt til Erhard 
Jepsen emjepsen@youmail.dk, tlf. 21 66 86 82 
– senest den 12. januar.

Sæt X i kalenderen ved den 15. maj, hvor vi 
har lerdueskydning.

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
Nils Ulrik og jeg var til Formandsmøde på Gni-
ben, hvor mange ting blev diskuteret. Resulta-
tet af snakken kan bl.a. ses på Landsforening-
ens aktivitetsoversigt.

Vi har afviklet sidste skydedag i Tuse, og nu 
venter vi i spænding på om vi genvinder sky-
depokalen endnu engang.

Vi deltog på Mørkøv Kræmmermarked i week-
enden 29.-30. september. Der var en del besøg, 
men ingen nye medlemmer meldte sig ind.

Turen til Stevnsfortet den 8. oktober blev en 
succes, som dog kunne have været større, så-
fremt flere havde deltaget. Vi fik en flot rund-
visning på fortet af et medlem fra Næstved og 
Omegn, som fortalte levende og besvarede de 
mange spørgsmål. Efterfølgende indtog vi en 
dejlig frokost på traktørstedet Højeruplund 
med efterfølgende kaffe udendørs i det dej-
lige solskinsvejr.

Vores 5 års jubilæum startede med et ”åbent-
hus-arrangement” om eftermiddagen, hvor 20 
gæster mødte op og fik en rundvisning i vores 
lokaler, og herefter var der kaffe og kage. Det 
gav 1 nyt medlem og måske endnu 1 på vej. Om 
aftenen hyggede 45 medlemmer og ledsagere 
sig med dejligt smørrebrød og efterfølgende 
kaffe. I pausen holdt Kalle Nilausen en flot tale 
om FN, lokalforeningen og 5. september.

Den 26. oktober deltog Nils Ulrik Bagge, Frede 
Jønson, Jan Burmeister, Christian Ring og un-
dertegnede ved Danmarks Veteraners 50 års 
jubilæum på Ryes Kaserne i Fredericia. Et flot 
arrangement med taler af bl.a. foreningens 
protektor, H.K.H. Prins Joachim.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Bestyrelsen er ved at planlægge aktiviteterne 
i 2019. Det gælder om at indpasse lokalfor-
eningens mødedage med café-dage og skyde-
dage samt ikke mindst med Landsforeningens 
aktiviteter. Aktivitetsplan 2019 bliver snart of-
fentliggjort på hjemmesiden.

Årets sidste møde bliver torsdag den 6. de-
cember, hvor vi holder årsafslutning/julefro-
kost  – naturligvis med ledsagere. Husk at 
tilmelde jer på hjemmesiden.

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
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Fra FN-dagen. Næstved & Omegn.De Blå Baretters March. Næstved & Omegn. Fra FN-dagen. Næstved & Omegn.

SIDEN SIDST
Den 16. september blev der afholdt Pokalskyd-
ning med øvrige foreninger under Sydsjæl-
landske Soldaterforeninger. Vi stillede med et 
hold bestående af Jan Koziol, Flemming Qvo-
trup og Thomas Furustubbe. De gjorde det så 
godt, at vi hjembragte 2 pokaler. Flemming fik 
for bedste skytte med riffel, og holdet fik for 
bedste hold med Riffel og Pistol sammenlagt. 
Stort tillykke.

Den 18. september var vi på Vordingborg Ka-
serne, hvor vi lagde blomster ved mindepla-
derne for faldne på Balkan i 1995 på vegne af 
Danmarks Veteraner.

Den 6. oktober deltog vi sammen med Vete-
ran Café Næstved i Kulturnat på Grønnegades 
Kaserne i Næstved. Det var en dejlig vindstille 
aften med mange besøgende og en hel del 
snak. Desværre ikke mange nye medlemmer.

Den 21. oktober deltog 47 i De Blå Baretters 
March i omegnen af Næstved. Det går desvær-
re lidt ned af bakke for dette arrangement, 
men de, der deltog, havde en rigtig god dag 
i dejligt vejr.
 
Den 24. oktober på FN-dagen kunne vi tildele 2 
Fredsprismedaljer, 5 40-årstegn, 4 25-årstegn, 
5 20-årstegn og 10 10-årstegn. I alt deltog 60 
medlemmer og pårørende i arrangementet. 
Stort tillykke til modtagere af Fredsprismedal-
jen og en stor tak for trofast medlemskab af 
foreningen til alle, som modtog årstegn.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 2. december arrangerer vi sammen 
med Sydsjællandske Soldaterforeninger Ad-

ventskoncert i Musikstalden på Grønnegades 
Kaserne i Næstved. Det starter kl. 14.00 og 
slutter ca. 16.00. Hjemmeværnets Musikkorps 
Vestsjælland vil igen i år komme og give en 
musikoplevelse og forberede os på julen.

Det nye år starter med foreningsaften den 2. 
januar kl. 19.00 på Marvede gl. Skole. 

Vi varsler allerede nu om generalforsamling 
den 1. marts kl. 18.00. Vi starter med general-
forsamling og derefter spisning. Se mere på 
hjemmesiden, hvor man også kan tilmelde sig.        

Husk også, at der er åbent i vores lokaler på 
Marvede gl. Skole 1. onsdag i måneden fra 
19.00 – 22.00.

Jeg vil ønske alle medlemmer samt pårørende 
en rigtig Glædelig Jul og et lykkebringende 
Nytår. Vi ses forhåbentlig til mange arrange-
menter i 2019.

Formanden

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 8. januar er der medlemsmøde i Offi-
cersmessen på Ryes Kaserne med spisning kl. 
18.30 (19.00). Pris 25 kr. for tre håndmadder. 
Tilmelding til Orla på 26607050, alternativt på 
orla.birthe@gmail.com senest den 2. januar.

Den 19. februar afholder vi generalforsamling 
i Officersmessen på Ryes Kaserne kl. 18.30 
med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Indkomne forslag
5. Valg: 
  a.  Formand, Lars Jakobsen er villig til gen-

valg
 b.  2 bestyrelsesmedlemmer, Ole Stokholm 

Petersen og Daniel Klestrup Bjærge er 
begge villige til genvalg.

 c.  2 suppleanter, Jens Erik Frost er villig til 
genvalg. 

 d.  Revisor, Gert Mortensen er villig til gen-
valg

 e.   Revisorsuppleant, Thorkild Brandt Thom-
sen er villig til genvalg

6. Eventuelt 

Af hensyn til de gule ærter er der tilmelding 
til Orla på 26 60 70 50, alternativt på orla.bir-
the@gmal.com senest den 12. februar.

Pfv. Daniel.

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
Vi havde et hyggeligt arrangement, hvor vi på 
FN-dagen lagde en blomst ved mindestenen 
på Rådhuspladsen. Tak til Hjemmeværnet, som 
også havde en krans med. Efterfølgende var 
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der brunch. Tak til de deltagende veteraner.
Jeg håber at se endnu flere til næste år. 

Også vores torsdagsmøder kunne fortjene 
flere deltagere. Sidst fortalte Kaj Moberg, 
 Cypern 2, 3, 4 og 5, levende og med et læng-
selsfuldt glimt i øjet om sin og Jyttes tur til 
Øst grønland. På mødet den 15. november for-
talte Steen om Hitlers Bunkere. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
De næste torsdagsmøder bliver den 17. januar 
og den 21. februar. På grund af 50-års jubi-
læet og generalforsamlingen den 29. i marts 
bliver der ikke holdt torsdagsmøde i marts.

50-ÅRS JUBILÆET 2019
Tirsdag den 5. marts kl. 11.00 til ca. 14.00 af-
holder Danmarks Veteraner/De Blå Baretter, 
Sønderjylland, reception i anledning af vores 
50-års jubilæum på Danhostel Sønderborg 
City, Kærvej 70 i Sønderborg, hvor alle er vel-
komne.

Fredag den 9. marts kl. 18.00 holder vi fest-
middag med musik, dans og tale af bl.a. for-
eningens første formand, Torben Alstrup. 
Festen er for alle vores medlemmer og invi-
terede gæster med damer. Tag medaljerne på 
til denne festlige aften. Det er jo ikke så ofte, 
vi holder 50-års jubilæum. Her bliver uddelt 
medaljer og tegn til de, der har personlige 
jubilæer. Vi glæder os og håber på at se så 
mange som overhovedet muligt. Vi vil jo selv-
følgelig også gerne se deltagere fra andre 
lokalforeninger.

Hvis man ønsker at overnatte kan det ske på 
Danhostel, telefon 74 42 31 12, for egen reg-
ning. Menuen er endnu ikke fastlagt, men pri-
sen er 260 kr. pr. person. Tilmelding til dette 
arrangement bør ske senest den 1. marts til 
Inger på 30 40 65 27 eller Egon på 26 51 26 15, 
alternativt egonbakgaza@gmail.com

På bestyrelsens vegne.
Egon Bak

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
Vi har i år prøvet et nyt tiltag, nemlig  sammen 
med de 3 veteran-caféer at afholde en ”efter-
flagdag”. På Mors i Jesperhus, i Thisted på 
Falck-stationen og i Skive på Brandstationen. 
Vi arbejder på fremover at afholde vores ar-
rangementer i samarbejde med caféerne eller 
støtte op om deres arrangementer. Da vores 
lokale i Tødsø er ude af drift, afholdt vi FN-dag 
sammen med Thy Veteranerne i Vestervig, og 
dagen blev også markeret i caféen i Skive. 

Den 26. oktober var vi en håndfuld + påhæng i 
Fredericia for at fejre Foreningens 50-års fød-
selsdag. Det var et meget fint arrangement.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi opfordrer alle til at deltage i veterancaféer-
nes arrangementer.

Veterancafé Skive: veterancafe.dk (mødes 
onsdage i ulige uger)
Veterancafé Mors: Veterancafe Mors på Face-
book (mødes hver 3. torsdag)
Thy Veteraner: Thy veteraner på Facebook 
(mødes onsdage i ulige uger).

Nytårskur den 19. januar kl. 18.00 på Skive Ka-
serne. Vi vil igen i år gerne invitere TMS, vores 
venner fra Nordvest og alle andre interesse-
rede til Nytårskur til en god og glad aften. På-
klædningen er pænt tøj og nytårshat. Vi laver 

pakkeleg igen i år, så derfor bedes alle tage 
2 pakker med til max. 20 kr. stykket. Menuen 
er ikke helt på plads endnu og derfor ej hel-
ler prisen, men det forventes at blive ca. 200 
kr. pr. person. Følg informationer på facebook 
eller tms.danmarksveteraner.dk. Tilmelding til 
Christian på sms 50238080 eller på thymors-
salling@gmail.com. Husk at skrive navn på. 

Generalforsamling den 22. februar kl 18.00.
Nærmere om sted og yderligere info i næste 
udgave af Baretten og på hjemmesiden. Vi er 
en forening i stormende udvikling, så mød op 
og hjælp os med at få Danmarks bedste vete-
ran-forening. 

Sidder du og brænder for veteransagen, men 
ikke ønsker at indgå i bestyrelsen, så har vi 
mange andre typer opgaver, hvor vi mangler 
hjælp. Du bestemmer selv, i hvilket omfang du 
ønsker at deltage – selv små opgaver har stor 
betydning.

Vi ønsker alle en Glædelig jul samt et lykke-
bringende Nytår.

Vel mødt derude.
Hilsen Maria Agerholm Thomsen, formand

 
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
Vi deltog i Folkemødet i Silkeborg den 28. og 
29. september. Vores pavillon blev sat op med 
god hjælp fra veteranerne i Silkeborg. Vi fik en 
god respons på vores tilstedeværelse i løbet 
af fredagen, da rigtig mange mennesker i alle 
aldre kom forbi og stillede en masse spørgs-
mål. Lørdag forløb mere roligt, og over mid-
dag pakkede vi sammen og sagde farvel og 
tak til Medborgerhuset i Silkeborg.

Lørdag den 13. oktober deltog vi med fanen – 
efter ønske fra familien – ved vores medlem, 

TMS til 50-års fødselsdag. Fra venstre Mads  
Tonsgaard, Maria Agerholm Thomsen, Martin Klausen, 
Kaj Kristensen og Torben Alstrup. 
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oberst Jens Christian Lunds begravelse fra 
en fyldt Viborg Domkirke. Biskoppen holdt en 
meget personlig tale, som viste, at han havde 
kendt oberst Lund.  

Viborg & Omegn markerede traditionen tro 
FN-dagen i Danske Soldaters Mindelund ved 
Rindsholm Kro. I år blev der afsløret en ny min-
desten. Under et besøg af Frans Løvschal blev 
Frode Hansen spurgt, om der ikke manglede 
en mindesten i Mindelunden. Frans Løvschal 
har skrevet bøger om Den danske Brigade 
i Sverige, senere kaldt Danforce. For at gøre 
mindelunden komplet blev den - formentlig 
sidste - mindesten i Mindelunden afsløret af 
den 83-årige forfatter. Som repræsentant for 
forsvaret lagde oberst Kim Nielsen, der er 
chef for Forsvarets Forsyning, Depot og Distri-
bution ved Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse, blomster ved FN-mindeste-
nen. Ceremonien i Mindelunden blev afsluttet 
med, at de fremmødte sang sidste vers af "Al-
tid frejdig, når du går" akkompagneret af Arne 
fra Prinsens Musikkorps på trompet. 

Efterfølgende var der spisning, kaffe, æble-
kage og hyggeligt samvær på kroen. I år var 
der fem, der fik udleveret Fredsprismedaljen. 
Fra Viborg & Omegn fik MJ Michael B. Elgaard, 
SG Pernille T. Jensen og SSG Klaus Liboriussen 
overrakt medaljerne af Ingerlise.

To andre modtagere, KS Palle Madsen og OL 
Carsten M. F. Møller, har fået eller får deres 
medaljer overrakt ved andre lejligheder. De to 
medaljemodtagere fra Kronjylland fik medal-
jen overrakt af Knud Spangsø. Under kaffen 
fortalte oberst Kim Nielsen om sin karriere 
i forsvaret, og Per Hjortshøj fortalte om den 
store betydning, hans udsendelse til Gaza 
havde haft for ham.

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Der er vinterskydning hver onsdag kl. 19.00 
på 15 meter bane i Bjerringbro Hallens skyde-
kælder. Man skal bare møde op. Der kan lånes 
våben, og skiver og ammunition kan købes på 
stedet. Evt. spørgsmål besvares af skydekoor-
dinator Eigil D. Andersen på 6175 5234

 
VETERANCAFÉ
Mandage i lige uger kl. 18.00-21.00 i Paradi-
set på den gamle kaserne i Viborg. Her vil der 
være to værter, som sørger for, at der er kaffe 
og te på kanden samt kage. Der er kommet en 
del spil i lokalet, og man er også meget vel-
kommen til bare at komme og få en snak. 

Søndag den 6. januar: Nytårsgudstjeneste i 
Viborg Domkirke kl. 19.00. Hjemmeværnet står 
for arrangementet, hvor der er mulighed for 
at komme og ønske godt nytår.

Tirsdag den 15. januar: Bowling med spisning i 
Viborg Bowling Center, Tingvej 2 i Viborg. Mød 
op i god tid, da vi jo skal have udleveret sko og 
valgt den rigtige kugle. Holdene skal sættes, 
inden vi er klar til at indtage banerne. Husk 
også at købe lidt til at læske ganen med under 
spillet. Efter 1 times bowling er der spisning 
og hyggeligt samvær til kl. 22.00. Man behø-
ver ikke bowle for at være med disse aftner. 
Der er egenbetaling og tilmelding til Anders 
Nielsen på 6177  4074 eller til Ingerlise Klaris 
på 2149  0055 senest den 6. januar. Der kan 
komme ændringer, afhængig af om de har 
fået bygget et køkken.

Mandag den 18. februar kl. 18.00 afholdes den 
årlige generalforsamling på Rindsholm Kro 
med dagsorden i henhold til lokalforeningens 
love og vedtægter. Vi starter med spisning, 
hvor menuen er et stort stjerneskud og kaffe 
med æblekage til 145 kr. pr. person. General-
forsamlingen er med ledsagere.  

DAGSORDEN:
Velkomst og tegnoverrækkelser
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4.  Indkomne forslag, som skal være formand-

en eller bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
før mødet

5.  Valg, jfr. §5.
 På valg som kasserer: Niels Stevn
  På valg til bestyrelsen: Leif Jakobsen
  Valg af suppleanter: Jan Egon Kristensen 

og Niels Anton Nielsen

  Valg af revisorer: Jens Ole Berthelsen og 
Ove Kokholm

  Valg af fanebærer: Ejgild Tapdrup Ander-
sen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole 
Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, 
Jan Egon Kristensen og Jens Hougaard

6.  Valg af repræsentanter til Landsforening-
ens repræsentantskabsmøde den 26.-27. 
april i Karup

7. Eventuelt.

Tilmelding til Erik Klausen på 86625828 el-
ler Ingerlise Klaris på 21490055 eller klaris@
webspeed.dk senest den 10. februar.

Tirsdag den 12. marts: Kammeratskabsaften. 
Reserver datoen, emnet kommer i næste num-
mer af bladet.

Torsdag den 4. april Kl 16.00 fejres NATO-
dagen ved Rindsholm kro. Der bliver lagt en 
krans ved vores mindesten, hvorefter der er 
kaffe og lun kringle på kroen. Af hensyn til 
receptionen er tilmelding nødvendig til Erik 
Klausen på 86625828 eller Ingerlise Klaris på 
21490055 eller klaris@webspeed.dk senest 
den 26. marts.

Tirsdag den 16. april: Bowling med spisning i 
Viborg Bowling Center, Tingvej 2 i Viborg. Det 
sædvalige koncept, se under bowling den 15. 
januar. Tilmelding senest den 7. april.

Lørdag den 4. maj: Mindehøjtidelighed ved 
mindestenen Freden – Glæden – Sorgen ved 
Viborg Domkirke. De Danske forsvarsbrødre 
står for dette arrangement. Se aftenens pro-
gram på vores hjemmeside, hvor I også kan 
læse om forårets øvrige arrangementer..

Da bladet ikke udkommer så ofte mere, vil vi 
meget gerne kunne sende jer en mail med in-
formation om arrangementer. Send derfor je-
res mailadresse til vores webmaster jensaj@
live.com, hvis vi ikke har den i forvejen eller 
I har fået ny. 

Vores hjemmeside vil altid være opdateret 
med sidste nyt om arrangementer.
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Jubilæum i Fredericia. Der lines op til flagkommando. 
Østjyderne.

Frokost i grøftekanten i Blåvand. Østjyderne. Ove Laursen får overrakt medalje. Østjyderne.

Med dette sidste nummer af Baretten i 2018 
vil vi fra bestyrelsen ønske alle en glædelig jul 
og et godt nytår. Vi takker for den fine opbak-
ning, som vi har haft i løbet af året.

På bestyrelsens vegne.
Ingerlise

Stiftet 21/11 1972

Formand: Hans Oluf Hansen
Østergade 19 | 8723 Løsning | Tlf.  51 74 07 53 / 75 65 07 34
hoh@lafnet.dk  
www.oestjyderne.danmarksveteraner.dk

Østjyderne

SIDEN SIDST
To repræsentanter fra Østjyderne deltog i for-
mandsmødet på Gniben, Sjællands Odde. Det 
var et godt møde med mange nye input og nye 
planer for fremtidens virke i foreningen, bl. a. 
drøftelser om Sommerstævnet. Vi håber, no-
gen byder ind, så stævnet kan bevares. Bud-
get og regnskab blev fremlagt og grundigt be-
handlet. Heldigvis har vi dygtige folk til dette, 
så det er i de bedste hænder.

Vores bustur til Tirpitz-museet ved Blåvand 
i september blev en spændende tur og hel-
digvis med mange deltagere. Vi fik en god 
oplevelse med interessante timer på museet 
og efter frokost i grøftekanten med hjem-
mesmurte sandwich. Vi havde et par timer i 
Blåvand by, en meget turistpræget vestkystby. 
På hjemvejen fik vi en dejlig middag på Filskov 
Kro med god mad og fin betjening. 

På FN-dagen havde vi besøg af politimand 
Flemming Hansen, der holdt et interessant 
foredrag for os, hvor han fortalte på en le-
vende og engageret måde om sine oplevelser 

som politimand. Han blev optaget ved Lyngby 
Politi som elev i 1970.  Efter nogle års tjeneste 
i Københavnsområdet kom han i 1978 til Få-
borg, og herfra havde han nogle udsendelser 
til bl. a. Hanoi i en udleveringssag. Han er nu 
endt her i Horsens og er gået på pension.

Den 26. oktober deltog nogle stykker i 50-års 
jubilæumsfesten i Fredericia. Det blev en fest-
lig dag med taler af bl.a. H.K.H. Prins Joachim 
samt uddeling af medaljer til velfortjente 
modtagere. En lille byge undervejs kunne ikke 
ødelægge den gode oplevelse, og bagefter 
var der dejligt smørrebrød og en øl til delta-
gerne. Tak til Fredericia for en rigtig god dag. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Det store julebanko er i år fastsat til fredag 
den 7. december kl. 19.00, som sædvanlig på 
Hjemmeværnscenter Horsens på Ove Jensens 
Allé. Igen i år er der mange fine præmier 
og gevinster, så mød talrigt op og lad os få 
startet julen på en god måde. I pausen er der 
varme æbleskiver, kaffe og kage. Andre drik-
kevarer kan købes til rimelige priser. 

Nytårsparolen gennemføres søndag den 6. ja-
nuar, hvor vi mødes kl 10.00 på Krudthusvej og 
ønsker hinanden godt nytår. Prisen er 60 kr. 
pr. deltager, og Forsvarsbrødrene er værter.

Lørdag den 26. januar er der Kammeratskabs-
skydning kl. 14.00 på Krudthusvej. Senere er 
der lidt mad til alle deltagerne. Prisen er 50 
kr. for hovedskydning, 20 kr. for festskydning 
og 60 kr. for mad.
 
Generalforsamlingen er fastlagt til tirsdag 
den 12. februar kl. 19.00 på Hjemmeværnscen-

ter Horsens. Dagsorden iflg. vedtægter. For-
slag til behandling skal være formanden i 
hænde 14 dage før mødet. Der er planlagt 
en ændring af vedtægterne med fanebærere 
og -vagter, og på valg i år er Rasmus Reedtz, 
Viggo Frederiksen og Robert Kock. Husk til-
melding en uge før.

VÆRD AT VIDE
Veteran-caféen er stadig på Allégade, og åb-
ningstiderne er hver torsdag fra 13.00 til 16.00 
og den 2. torsdag i måneden fra kl 18.00 til 
21.00. Her bliver der serveret lidt lunt. 

Hold øje med indkommende mails og med 
hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne  
Hans O. 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

2018 - ET GODT MUSEUMSÅR
FN-Museet har lukket for sæson 2018, og vi 
kan se konturerne af et godt museumsår. 
Den gode sommer har betydet et lille fald 
i alle museers besøgstal. Vi nåede dog over 
den magiske grænse på 15.000 gæster. Støt-
temedlemstallet er steget ganske lidt, men 
stabilt, og vi er nu på 581 støttemedlemmer. 
Økonomien er det for tidligt at konkludere på, 
men her ser vi ud til at slutte endnu bedre end 
vores rekord i 2016, hvilket særligt skyldes 
Danmarks Veteraners 50-års jubilæum, og de 
varer, som vi har udgivet i den anledning.
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NYE VARER PÅ HYLDEN
Nyt foreningsslips, nyt blazermærke, nye UN 
og Baret pins, nye jubilæumspoloshirts, ny 
vognpolet i 20 kr. størrelse og ny Jubilæums-
mindemedalje. Så har vi igen fået nogle få 
Brigademindemedalje (Tysklandsbrigaden) på 
lager, og vi har fået en Dybbøl 150 års Minde-
medalje i kommission. Derudover er der kom-
met paradejakker i store størrelser – op til 6 
XL. De leveres på bestilling. Der er masser af 
gode julegaver i FN-Museets webshop. Over-
vej en Dannebrogsvalmue, den med de fire 
hjerter, til fruen som adventsgave.  

TAK TIL DANMARKS VETERANER
Året 2018 har budt på et endnu tættere sam-
arbejde med Danmarks Veteraner, hvor vi har 
udviklet en del varer til jubilæet. Samtidig har 
vi fået et bredere og særdeles godt samar-
bejde med lokalforeningerne. Derfor var det 
også med lidt stolthed, at vi kunne glæde den 
jubilerende veteranorganisation med en stak 
gavekort, som nu bliver fordelt ud i hele lan-
det. Hjertelig tillykke med jubilæet og tak for 
det gode samarbejde.

KUSTODEPLAN 2019
Benthe Rolin er meget langt med kustodepla-
nen for 2019, og heldigvis er der mange inte-
resserede. Selvom planen næsten er booket 
op, sker der ikke noget ved at spørge Benthe, 
om der kan blive plads til lidt afløsning. Vi er 
glade for den store interesse.

GENERALFORSAMLING 2019
Datoen for næste generalforsamling er fast-
sat til lørdag den 30. marts, hvor museet 
også sæsonåbner. Vi håber til den dag endelig 
at kunne åbne en helt ny udstilling – den om 
Danmarks FN-engagement i Mali.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Alle i og omkring FN-Museet og jeres familier 
ønskes en rigtig glædelig Jul samt et godt og 
velsignet Nytår. Uden jeres fantastiske indsats 
var der intet FN-Museum. 

Besøg www.fnmuseet.dk og vores webshop.

Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 11/6 2008

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

Værnspræsterne
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Julefrokosten gennemføres torsdag den 6. 
december kl. 12.30 på Soldaterhjemmet Dan-
nevirke, Sdr. Boulevard 15 i Odense.

Da lokalforeningen yder et tilskud, er prisen 
kun 100 kr. + drikkevarer til rimelige priser for 
en god og righoldig julemenu. Vel mødt til en 
hyggelig eftermiddag med gode samtaler. 
Tilmelding snarest til Olav (odegn-a@hotmail.
com) eller Vilhelm (vv@vaerge.com)

Samtidig ønskes alle medlemmer på forhånd 
en glædelig jul og et godt og velsignet nytår 
med tak for godt fællesskab i det forløbne år.

Vilhelm Værge

Færøernes Veteraner
Formand: Ottar i Funningsstovu
Marknarlið 13, FO100 Tórshavn | Tlf.  00298 210008
faeroeerne@danmarksveteraner.dk  

SIDEN SIDST
Vi har fået et nyt medlem på Færøerne: Vel-
kommen ombord til Rói Vágadal Drangberg.

KOMMENDE ARANGEMENTER
Atter i år afholder Arktisk Kommando, Færøer-
ne, Julegudstjeneste (på dansk) i Domkirken i 
Tórshavn. Gudstjenesten afholdes ved Orlogs-
præst Theodor E. D Olsen, og efterfølgende 
er der kirkekaffe ombord i inspektionsskibet 
Vædderen, som ligger til kaj i Tórshavn. Alle 
veteraner med familie er hjertelig velkomne 
i domkirken, til kirkekaffen og til en rundvis-
ning i Vædderen. Mere info tilgår på FO VETS 
FB side. 

På gensyn. Ove Ritter

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

Danmarks Veteraners  
Motorcykel Klub

Vi ønsker alle en rigtig Glædelig Jul 
og et Godt Nytår.

Optaget i Danmarks Veteraner 21/4 2018

Forkvinde: Sara la Cour
Astrupvej 2 B | 2700 Brønshøj  
Tlf. 26 20 28 58 | kvindeligeveteraner@gmail.com
www.kvindeligeveteraner.dk

Kvindelige Veteraner

TAK TIL RICKIE
Det er med både vemod og stor opbakning, at 
vi siger farvel til Rickie, som har valgt at træk-
ke sig fra Kvindelige Veteraners bestyrelse.

Vi bakker op om Rickies beslutning og siger 
rigtig mange tak til Rickie for hendes enorme 
bidrag til foreningens første halvandet år. Hun 
har givet foreningen sit hjerteblod og har væ-
ret med til at forme både ramme og indhold i 
Kvindelige Veteraner.

Tak for indsatsen Rickie, der er altid en plads 
til dig i bestyrelsen. Vi glæder os over dit med-
lemskab.

VIL DU VÆRE MED
Har du tid og lyst til at hjælpe os, eller har du 
nogle afklarende spørgsmål, så hold dig ikke 
tilbage fra at kontakte bestyrelsen på: kvinde-
ligeveteraner@gmail.com
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LOKALFORENINGERNE



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

UDGAVE DEADLINE PÅ HJEMMESIDEN OMDELING 

1 15.01.19 25.01.19 uge 7

2 15.03.19 22.03.19 uge 15

3 15.06.19 21.06.19 uge 28

4 07.08.19 16.08.19 Uge 36

5 02.10.19 11.10.19 Uge 44  

6 20.11.19 29.11.19 Uge 51

BARETTEN, PRODUKTIONSPLAN FOR 2019 WWW.DANMARKSVETERANER.DK

SÆRLIGE AKTIVITETER
5. december: Julegudstjeneste, Veterancentret i Ringsted

21. december:   Danmarks Veteraners Mindedag med  

kranselægning på Kastellet 

22. december  Danmarks Veteraners Mindedag med  

kranselægninger i Oksbøl, ved Rindsholm Kro 

og på Bornholm

23. – 24. januar:  Hovedbestyrelsesmøde i Fredericia

16. – 17. februar:   World Veteran Federation  

General Assembly, Paris

5. – 6. marts:  Hovedbestyrelsesmøde, Kastellet

4. april:   NATO-dag med kranselægninger bl.a. på  

Kastellet, Oksbøl, Rindsholm Kro og Bornholm  

26. – 27. april:  Repræsentantskabsmøde, Karup

28. maj:  Hovedbestyrelsesmøde, Holmen

29. maj:   Peacekeepers Dag. Landsforeningens  

arrangement på Kastellet og lokale arrange-

menter, bl.a. i Holstebro og på Bornholm.

Glædelig jul og Godt Nytår
Vi er nu nået til udgivelsen af den sidste udgave af Baretten i 2018. 
Vi har efter lidt turbulens mht. til antal årlige udgivelser fundet et 
stabilt leje med 6 numre om året – fordelt med 3 pr. halvår.

Det forventer vi også at kunne leve op til i 2019, og distributionspla-
nen kan ses her på siden.

Ved afslutningen af 2018 er der god grund til at sige tak til de mange 
bidragydere til bladet, hvis indhold er helt afhængigt af, hvad jeg 
som redaktør modtager udefra. 

Og tak til læserne, fordi de efterspørger Baretten.

Tak til de mange fra lokalforeningerne, der troligt – og næsten altid 
med overholdelse af deadlines – bidrager til det samlede billede af 
de mange aktiviteter, der foregår i regi af Danmarks Veteraner og 
Veteranstøtten.

Tak for et godt og konstruktivt samarbejde med Hovedbestyrelsen 
og med eksterne samarbejdspartnere, der med deres bidrag medvir-
ker til at gøre Baretten til et blad med varieret indhold – og dermed 
interessant for læserne.

Tak for godt og behageligt samarbejde med GB Grafisk A/S i relation 
til Barettens layout og til trykkeriet Printconnect.

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle med ønsket om et på genhør/gen-
syn i 2019.  

AF ERIK PETERSEN, REDAKTØR


