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Veteranåret er godt i gang. Der er fart på. Al-
lerede nu er der gennemført rigtig mange 
lokale aktiviteter, ikke mindst de årlige gene-
ralforsamlinger. Der tegner sig endnu et godt 
veteranår.

Som I vil se nedenfor, har vi rigtig mange bolde 
i luften, som det er meget spændende og læ-
rerigt at være en del af. Vi fortsætter de gode 
takter fra 2018 til gavn for veteraner og deres 

pårørende – og for os selv som forening.

KRONJYLLAND
Den 13. februar havde jeg den 

store ære og fornøjelse 
atter at deltage i 

den årlige generalforsamling i Randers. Forud 
for generalforsamlingen gik turen til den ny-
indviede mindesten på havnen, hvor vi lagde 
en blomst og holdt et minuts stilhed. Flot sten 
på et passende sted på havnen. Respekt for det 
store arbejde med at få stenen opstillet, indviet 
og brugt. En ny tradition er blevet skabt ved 
fælles hjælp.  

Generalforsamlingen gik som vanligt efter en 
snor, og der blev uddelt Årstegn og Fortjenst-
tegn. Tillykke med anerkendelsen. En rigtig god 
og hyggelig aften med næsten 40 deltagere. 
Jeg kommer gerne igen. Læs mere under Kron-
jyllands indlæg på side 33.

DANMARKS VETERANER, SØNDERJYLLAND 
– 50 ÅR 
Den 9. marts deltog min hustru og jeg i fejring-
en af den første Lokalforenings oprettelse den 
5. marts 1969 i Sønderborg. 

Mere end 60 glade veteraner, pårørende og 
venner deltog i den dejlige middag med gode 
taler af bl.a. den første Landsformand, Torben 
Alstrup-Nielsen, Sønderborgs stolte borgme-
ster, Erik Lauritzen, fg. formand for lokalfor-
eningen, Sten Boye Poulsen, og så selvfølgelig 
lokalforeningens første formand, Egon Bak.

Der blev uddelt årstegn, og det er ret specielt 
at overvære den ærefulde tildeling af 50 og 40-
års tegn. Respekt. 

Jeg havde æren af at overrække Landsfor-
eningens Skjold nr. 4 som anerkendelse for de 
mange gode år i Landsforeningens regi. Held 
og lykke i de næste 50 år – og tak for en god 
aften i gode venners lag. Læs mere om aftenen 
på side 21.

NYT VETERANHJEM I ODENSE
Der var ét, der var to, der var tre, der var fire – 
nu er der fem veteranhjem i Danmark. 

H.K.H. Kronprins Frederik klippede veloplagt 
snoren over til det nye, flotte og velindrettede 
Veteranhjem Odense den 7. marts til stor jubel 
for de mange fremmødte lokale veteraner, gæs- 
ter og sponsorer. 

Formanden for Lokalforening Fyn, Jørgen Em-
dal Larsen, og jeg var med og nød de fine taler.
Læs mere på side 12.

A.P. Møller fonden gav endnu en gave, da de på 
dagen bevilgede penge til en nænsom restau-
rering af det gamle Soldaterhjem Dannevirke, 
som Fonden Danske Veteranhjem har overta-
get. Hovedbestyrelsen og Lokalforening Fyn 
har ofte brugt lokalerne til møder mv., og vi 
glæder os til at se de nyrestaurerede lokaler. 

Danmarks Veteraner er medlem af Soldater-
foreningen Dannevirke og har derfor adgang 
til lokalerne. Endnu et bevis på, at Danmarks 
Veteraner er med til at satse på gode og leve-
dygtige projekter.

FORTSÆTTES
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H.K.H. Kronprinsen ved indvielsen 
af Veteranhjem Odense.
Foto: Erik Petersen.

AF LANDSFORMAND  
NIELS HARTVIG ANDERSEN

Forår på vej



LEDER FORTSAT

NATO-DAGEN
Danmarks Veteraner har indledt et nyt samar-
bejde med Tænketanken Atlantsammenslutnin-
gen om at markere NATO’s 70 års dag torsdag 
den 4. april i Kastellet. Vi glæder os til det gode 
samarbejde. Læs mere om Atlantsammenslut-
ningen på deres hjemmeside: http://atlant.dk/ 

Vi vil sammen med faner fra medlemmer af 
Danske Soldater og Marineforeningers Fælles-
råd og Danske Soldaterforeningers Landsråd 
danne en flot og værdig ramme omkring mo-
numentet for også på den måde at vise vores 
respekt og anerkendelse for de faldne danske 
veteraner og deres efterladte. Se det samlede 
program på side 5. 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Årets Repræsentantskabsmøde gennemføres 
på Flyvestation Karup 25.-26. april.

Læs mere på side 9 og mød op og vær med til at 
sætte kursen for Landsforeningen.

HÆRLØBET 16. MAJ 
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten bakker 
op om dette arrangement, hvor overskuddet 
går til veteranarbejdet. 

Veteranstøtten stiller med et løbehold, og sam-
men stiller vi som vanligt med op til 25 frivillige 
hjælpere.

Har du lyst til at være med som hjælper, så kon-
takt Landsformanden på formand@danmarks-
veteraner.dk senest den 10. maj. Læs mere på 
side 25.

ENGAGE
Veteranfestivalen gennemføres på Refshaleøen 

for tredje år i træk lørdag den 25. maj. Dan-
marks Veteraner og Veteranstøtten stiller med 
boder og hjælpere. Her er masser af god musik, 
og du kan møde rigtig mange gamle og nye ve-
teraner samt pårørende og familier. Absolut en 
udflugt værd. Tilmelding med veteranrabat, jf. 
hjemmesiden. 

UDSENDT AF DANMARK 
Flere fra Hovedbestyrelsen og Formandsgrup-
pen i Veteranstøtten deltog på Københavns 
Rådhus i den meget festlige og professionelle 
åbning af udstillingen ”Udsendt af Danmark” 
og ”Gennem ild & vand”, arrangeret af Fok & 
Sikkerhed. Læs mere på side 26.

PEACEKEEPERS DAG
Læs mere om begivenheden den 29. maj i Ka-
stellet på side 6.

SOMMERSTÆVNE 2019
På sidste års Repræsentantskabsmøde og på 
det efterfølgende Formandsmøde på Gniben 
blev det bestemt, at der skal gennemføres et 
Sommerstævne 2019, hvis og når en lokalfor-
ening vil byde ind på værtskabet for arrange-
mentet. 

Der er afsat kr. 10.000 i budget 2019 til arrangø-
rerne. I skrivende stund er der endnu ingen, der 
har meldt sig som arrangerende lokalforening. 
Jeg vil derfor opfordre Jer til at tage en lokal 
drøftelse af muligheden for at stå som arran-
gør af dette års Sommerstævne.

Vi tager det op på Repræsentantskabsmødet, 
hvor vi forhåbentlig finder en løsning.

OPFORDRING 
Jeg vil gerne opfordre alle lokalforeninger til at 
invitere medlemmer af Hovedbestyrelsen ud til 
Jeres arrangementer og/eller bestyrelsesmø-
der. Kun på den måde kan vi få at vide, hvor 
skoen trykker, få afprøvet Jeres og vores fælles 
nye idéer og sikre, at vi alle trækker Landsfor-
eningen i samme retning. Den fysiske kontakt 
er nu engang den bedste.

Vi har meget stor glæde af at deltage i erfa-
ringsudvekslingmøderne i Vest (ERFA-møder), 
hvor vi får en status på foreningsarbejdet 
fra de fremmødte lokalforeninger, og alle har 
mulighed for at lufte evt. uafklarede ting. Det 
behøver ikke vente med at blive bragt til torvs 
til Repræsentantskabsmødet eller Formands-
mødet. Hvis I har spørgsmål eller problemer, så 
ring eller skriv – hellere en gang for meget end 
en gang for lidt eller for sent – til mig. Jeg glæ-
der mig til, at der forhåbentlig i fremtiden også 
bliver gennemført ERFA-møder i Øst. 

2 MIO. KR. PULJEN
Så er beslutningen om tildeling af dette års 
midler fra denne pulje truffet. 

Stor tak til Veterancenteret for disse midler, 
der muliggør, at vi mange veteranaktører kan 
lave arrangementer og aktiviteter, som kan 
vise Forsvarets og samfundets anerkendelse 
af veteraner og deres pårørendes indsats for 
Danmark. 

De første har fået besked torsdag den 21. 
marts, og alle ansøgere vil i løbet af kort tid 
få besked fra Veterancenteret. Hvis ansøgere 
ikke har fået besked inden for en uge, bedes 
de henvende sig til Veterancenteret, da der 
kan ske fejl med mailadresser m.m. Følg også 
med på Veterancenterets hjemmeside: http://
veteran.forsvaret.dk/Pages/forside.aspx 

Næstformanden sender alt til alle, således at I 
har det fulde overblik. Informationen komme 
drypvis, og bare fordi I ikke er med den første 
dag, betyder det ikke, at I ikke får noget til-
skud. Først når I har fået et afslag, ved I, at I 
ikke får tilskud.

Sidst men ikke mindst, følg rapporteringsvej-
ledningen nøje, når I skal forklare Veterancen-
teret, hvordan I har brugt Jeres tilskud. Og 
gerne med kopi til mig, så jeg kan monitere 
processen og måske hjælpe lidt her og der.

God Påske og på gensyn derude.
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Danmarks Veteraner markerer traditionelt NA-
TO’s årsdag den 4. april flere steder i landet. 
Det sker også i år, som er en helt særlig mær-
kedag. I år fejrer NATO sit 70 års jubilæum. 

I den anledning vil Landsforeningen Danmarks 
Veteraner og Tænketanken Atlantsammen-
slutningen i fællesskab markere jubilæet med 
et betydeligt udvidet og festligt arrangement 
på Kastellet i København. 

Der bliver afholdt parade med kranselægning 
på ”Monumentet for Danmarks Internationale 
Indsats efter 1948”, jubilæumstaler af H.K.H. 
Prins Joachim og Generalsekretæren for 
Tænketanken Atlantsammenslutningen, Lars 
Bangert Struwe, og reception med lidt godt at 
spise og drikke. 

Veteraner er selvskrevne som gæster. Det er 
Danmarks Veteraners Protektor, H.K.H. Prins 
Joachim også. Repræsentanter fra Regering-
en, Folketinget, Forsvaret, Beredskabsstyrel-

sen, Politiet, erhvervslivet og ambassadører/
militærattachére fra alle NATO-landenes re-
præsentationer i Danmark er ligeledes invi-
teret. 

I dette fælles arrangement har Danmarks Ve-
teraner fået tildelt 100 pladser ved receptio-
nen. Derudover er der 100 pladser til øvrige 
deltagere og VIP. 

Forsvaret bidrager bl.a. med Den Kongelige 
Livgardes Fane og Æreskommando samt Den 
Kongelige Livgardes Musikkorps, ligesom Sø-
værnets Tamburkorps underholder. 

Danmarks Veteraner har planlagt - sammen 
med soldaterforeningerne - at bidrage med så 
mange faner som muligt. 

Vi har også et stort behov for at mønstre 
mindst 20 hjælpere som kransebærere og ca. 
20 hjælpere til receptionen, der af pladshen-
syn er fordelt to steder på Kastellet. 

Arrangementet er gratis for veteraner. Del-
tagelse i paraden er åben for alle veteraner, 
men deltagelse i receptionen er som anført 
begrænset til 100 veteraner. 

Hvis det bliver nødvendigt at prioritere, vil 
veteraner, der giver en hjælpende hånd, selv-
sagt stå forrest i køen til de 100 pladser ved 
receptionen.

Du kan nå det endnu. Tilmeld dig arrange-
mentet på Danmarks Veteraners hjemmeside 
(www.danmarksveteraner.dk), hvis du vil have 
en storslået og festlig oplevelse den 4. april. 

Se også programmet og praktiske informatio-
ner for dagen på hjemmesiden.

NATO’s 70 års jubilæum 
torsdag den 4. april
AF P. K. NIELSEN, PROJEKTOFFICER
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Traditionen tro vil Danmarks Veteraner og 
det officielle Danmark igen i år hylde og 
ære alle veteraner og deres pårørende for 
deres indsats i internationale missioner for 
Danmark gennem tiderne. Det sker ved et 
stort og festligt veterantræf i Kastellet på 
Peacekeepers Day.

Alle Veteraner med pårørende fra Forsvaret, 
Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelsen, 
andre civile styrelser og inviterede nordiske 
veteranorganisationer indbydes hermed til 
Veterantræf på Peacekeepers Day. 

Du behøver således ikke være medlem af Dan-
marks Veteraner for at deltage. Alle vetera-
ner og pårørende er velkomne, uanset hvilken 
type mission/operation du har været udsendt 
til, og uanset om du skal have medaljer eller 
kommer for at hygge dig med vennerne fra 
dengang.

Veterantræffet er i år et sandt overflødig-
hedshorn af spændende tilbud. 

UNDER PARADEN UDDELES BL.A.:
• Mindemedaljer til 50 års jubilarer for tjene-

ste på Cypern eller i andre mindre missio-
ner i 1969 

• Mindemedaljer til 25 års jubilarer for tjene-
ste på Balkan eller i andre mindre missioner 
i 1994

• Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje og 
The Board of the Nordic Blue Berets Medal 
of Honor til indstillede personer.

En særlig indbudt VIP holder hyldesttale til 
alle veteraner og deres pårørende under pa-
raden.

Alle aktiviteter i Veterantræffet på Peacekee-
pers Day, inklusive veteranmærke til jakken, 
en storslået reception, minde- og fortjenst-
medaljer mv. er som udgangspunkt gratis for 
alle, der har tilmeldt sig inden den 21. maj. 
(Veteraner, der ikke er medlem af Danmarks 
Veteraner, skal dog selv betale for evt. min-
demedaljer).

Til at kaste glans og ære over veteranernes 
indsats har vi også inviteret en lang række 
personer fra det officielle Danmark, bl.a. re-
præsentanter fra Kongehuset, Regeringen, 

Folketinget, Diplomatiet, Forsvaret, Politiet, 
Beredskabsstyrelsen m.fl.

Den Kongelige Livgardes Æreskommando og 
Tamburkorps, Danmarks Veteraners Æres-
kommando, Danmarks Veteraners lokalfor-
eningers faner, andre veteranforeningers 
faner og Hjemmeværnets Musikkorps Køben-
havn deltager og giver nogle smukke rammer 
om dagen. 

Slut op og vær med til at gøre den 29. maj til 
en særlig og festlig dag for alle veteraner og 
deres pårørende. 

Tilmeld dig på Danmarks Veteraners hjemme-
side www.danmarksveteraner.dk.  

På hjemmesiden finder du alle detaljer om 
programmet, praktiske informationer om 
f.eks. parkering, offentlige transportmidler, 
køb af merchandise mv. Hjemmesiden bliver 
løbende opdateret.

Peacekeepers Day den 29. maj

TEKST: P. K. NIELSEN, PROJEKTOFFICER

Fra Peacekeepers Dag 2018.
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I forbindelse med den Kongelige Livgar-
des hjemkomstparader har pårørende-
foreningen ”Familienetværket” udvirket, 
at børn til udsendte kan tildeles en ”bør-
nemedalje” for at have klaret sig igen-
nem hverdagen, mens du var udsendt. 

Dette initiativ har været en positiv suc-
ces. I samarbejde med ”Familienetvær-
ket” har Danmarks Veteraner besluttet 
at videreføre traditionen med tilbagevir-
kende kraft. 

Har du et barn og/eller har du kendskab 
til et barn (børn), som du mener, kan få 
styrket selvtillid og familiesammenhold 
ved at blive ”dekoreret” med en sådan 
”børnemedalje”, så vil vi uddele den i for-
bindelse med Veterantræf på Peacekee-
pers Day onsdag den 29. maj i Kastellet. 

Det forudsætter, at du har tilmeldt bar-
net/børnene på Danmarks Veteraners 
hjemmeside (www.danmarksveteraner.
dk) under ”Børnemedalje”. Hjemmesiden 
bliver løbende opdateret. 

Har du spørgsmål, så ret dem til Peter 
Kragh Nielsen på pkn@danmarksvetera-
ner.dk eller på telefon 21 
15 52 60.

Børnemedaljer
TEKST: P. K. NIELSEN, PROJEKTOFFICER

PROGRAM FOR DAGEN 
DEN 29. MAJ I KASTELLET:
• Kl. 09.00 – 11.30: Veteraner møder og 

indskrives, der serveres en kop kaffe 
med brød

• Kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste til ære for 
veteraner i Kastellets smukke kirke  

• Kl. 11.00 – 11.30: Lægning af blomst på 
De Blå Baretters Mindesten i Kastellet

• Kl. 11.30 - 11.55: Opstilling til parade ved 
”Monumentet for Danmarks Internatio-
nale Indsats efter 1948”

• Kl 12.00 – 13.00: Parade med kranse-
lægning ved Monumentet, hyldesttale 
til veteraner og deres pårørende og 
dekorering med 50 og 25-års minde-
medaljer samt æresmedaljer

• Kl. 13.00 – 14.30: Reception og kamme-
ratligt samvær for alle tilmeldte vete-
raner og pårørende samt VIP 

• Kl. 14.00: Dekorering af indstillede børn 
til udsendte foran Receptionsteltet

• Kl. 14.30: Rundvisning på Kastellet af 
professionel guide

• Gardehusarregimentets Veteran Pan-
ser- og Hjulkøretøjs Forening udstiller 
militære veterankøretøjer på Kastellet.

På sidste Hovedbestyrelsesmøde drøftede 
vi mulighederne for at gå mere aktivt ind i 
kampen for at få mere rabat til veteraner og 
måske endda prøve at få skabt mere værdi til 
veterankortet. 

Men vi fandt hurtigt ud af, at vi ikke har res-
sourcer til aktivt at gå ud og spørge forskel-
lige firmaer, om de vil give rabat til os. Bare 
administrationen og opfølgningen vil kræve 
driftssikre personer, rutiner og ressourcer, 
som vi ikke besidder. Vi er ikke en forretning 
og bliver det heller aldrig. 

Vi vedtog, at vi kun vil reklamere for firmaer, 
der selv henvender sig, og som vil give rabat 
til veteraner. Navnet vil vi så lægge ud på vo-
res hjemmeside og lade vores Webmaster en 
gang om året opdatere listen for at se, om ra-
batten fortsat er gældende. Og vi tager intet 
ansvar for produkterne

Vi skal fortsat anbefale, at man bruger Log-
Buy, https://logbuy.dk/, som giver rabat fra 
mere end 2.800 forretninger over det ganske 
land. Man kan tilmelde sig en nyhedsmail, 
som hele tiden opdateres med nye og bedre 
tilbud. Nemt at gå til og lynhurtig opret-
telse – én gang for alle. Opret dig via vores 
hjemmeside https://danmarksveteraner.dk/
wordpress/?page_id=3021 

Prøv det – ligesom Forsvarets mere end 23.000 
ansatte plus mange andre statsansatte.

En ordning, der dur.

Rabatordninger

Fra Peacekeepers Dag 2018.
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Stævnet arrangeres af Danmarks Veteraners 
Hovedbestyrelse i samarbejde med Danske 
Gardehusarforeninger og Sjællandske Livre-
giments Soldaterforening samt Lokalforening 
Næstved og Omegn og Gardehusarregimentet.

Det traditionelle Veteran- og Jubilarstævne 
starter atter i år med et Veteran- og Gen-
synstræf fredag den 13. september. Alle 
veteraner fra alle værn af Forsvaret, Hjem-
meværnet, Beredskabsstyrelsen, Politi, civile 
myndigheder m. fl. – uanset om de er jubilarer 
eller ej – inviteres til at deltage og mødes med 
kammerater og kollegaer fra dengang, de var 
udsendt til en mission ét eller andet sted i 
verden.

Veteran- og Jubilarstævnet lørdag den 14. 
september er åbent for alle ovennævnte ve-
teraner, og vil i år blive fejret sammen med 
Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske 
Livregiments Soldaterforening på Gardehu-
sarkasernen i Slagelse.

Du behøver ikke være medlem af Danmarks 
Veteraner for at deltage. Det vigtigste er, at 
du deltager.

Jubilarer fra alle missioner med jubilæum 5, 
10, 15…50, 55 eller 60 år vil naturligt nok blive 
hædret med ekstra opmærksomhed. Alle ve-
teraner, hvis udsendelse startede med årstal 

sluttende med 4 og 9, f.eks. 1974 (45 års jubi-
lar) eller 1999 (20 års jubilar).

Der vil komme en detaljeret beskrivelse af ar-
rangementet med tilmelding mv. i Baretten 3, 
der udkommer i starten af juli. Men sæt alle-
rede nu X i kalenderen ved datoerne 13. og 14. 
september.

Vi glæder os til et stort fremmøde.

Veteran- og Jubilarstævne 
den 13. – 14. september

AF CARL ÅKERLUND, VETERAN- OG JUBILARUDVALGET 

Fra Jubilæumsstævnet 2018. Carl Åkerlund.
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Repræsentantskabsmøde
Danmarks Veteraner er en Landsforening, hvis højeste myndighed er 
Repræsentantskabet. Én gang årligt holdes der ordinært repræsentant-
skabsmøde efter en dagsorden, anført i foreningens vedtægter.

De seneste år er aktiviteten afholdt på Flyvestation Karup, og det gæl-
der også for 2019, hvor Danmarks Veteraner indkalder til Repræsentant-
skabsmøde den 26. – 27. april.

Foreløbig indkaldelse sendes ud til lokalforeningerne senest den 26. 
marts og endelig indkaldelse senest 10. april. Modtagne forslag til 

dagsorden, regnskab og budget m.m. vedlægges indkaldelsen. Begge 
skrivelser med bilag vil tilgå lokalforeningerne m.fl. som elektroniske 
dokumenter via e-mail. 

Tilmelding af deltagere jf. vedtægterne skal ske til fg. Landssekretær 
ikke senere end den 11. april. 

Spørgsmål angående Repræsentantskabsmødet kan rettes til fg. Lands-
sekretær, Jens Morten Jørgensen, landssekretaer@danmarksveteraner.
dk eller på 26 39 90 70.

AF MORTEN JØRGENSEN, Fg. LANDSSEKRETÆR

CV for Lai Sørensen
Sekretær og facilitator for bestyrelsen i Danmarks Veteraner, Midtjylland. Ansvarlig for Aktivitetsudvalget 
og for samarbejde mellem bestyrelsen og de frivillige ved Veteranhjem Midtjylland.

2016 – 2017 

Job i amerikansk veteranorganisation

2011 – 2018

Næstkommanderende/Kommandogruppen ved 2 Mekaniserede Ingeniørkompagni, Skive, herunder udsen-
delse til Camp Bastion, Helmand, Afghanistan, (6 mdr)

2009 – 2011 

Gardehusarregimentet 4/I, Slagelse, herunder ”Armadillo”, Helmand, Afghanistan, 2010 (6 mdr)

2006 – 2008

Aerial Port Service, Flyvestation Karup, herunder Camp Bastion, Helmand, Afghanistan. (1 mdr)

Lai Sørensen er født i 1986, bor i Herning, hvor han er samboende og far til en lille pige.

NY KANDIDAT
Hermed præsenteres endnu en kandidat til én af de ledige pladser i Hovedbestyrelsen, når der 
skal foretages valg på Repræsentantskabsmødet, Lai Sørensen, Midtjylland.

Foto fra et tidligere Repræsentantskabsmøde i Slagelse.
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Kongres afholdt i Paris i dagene 16. – 18. fe-
bruar.

Danmarks Veteraner er medlem af den globa-
le interesseorganisation for veteraner, World 
Veteran Federation (WVF). Som forening afhol-
der WVF almindeligvis kongres (”generalfor-
samling”) hvert tredje år, denne gang således 
i Paris – den 29. i rækken! Det indholdsmæs-
sige program består i hovedtræk af en ”ge-
neralforsamling”, hvor vedtægtsspørgsmål 
og økonomi m.v. behandles, sådan som det 
kendes fra alle foreninger m.v. 

Herudover benyttes en hel dag til fælles ve-
teranfaglig aktivitet i to spor: Dels indlæg og 
paneldiskussion under overskriften ”Health 
and Welfare”, dels indlæg og paneldiskussion 
under overskriften ”Peace and Security”, hvor 
den del, der vedrører sundhed og velfærd for 
veteraner, bedst kan sammenlignes med de 
ting, som Danmarks Veteraner og Veteran-
støtten beskæftiger sig med.

Endelig benyttes lejligheden til at gennemføre 
møder i WVF såkaldte ”regionale stående ko-
miteer”, én for ”African Affairs”, én for ”Asia 
and the Pacific” og én for ”European Affairs”. 
Muligvis er der yderligere én komiteé på vej 

vedr. ”American Affairs”. Herudover er der 
også en stående komité vedr. ”Woman”. På 
den måde kan WVF opleves at have en slags 
lokalafdelingsstruktur ligesom Danmarks Ve-
teraner.

Danmarks Veteraner har gennem mange 
år haft indflydelse på tilrettelæggelsen af 
arbejdet i WVF. Således er WVF ”kasserer” 
– ”Treasurer General” – Inge Nedergaard, og 
Danmarks Veteraners tidligere Landsfor-
mand gennem mange år, Bjarne Hesselbjerg, 
var også i forbindelse med denne kongres 
en betydelig støtte for WVF ledelse både i f. 
m. planlægningen og ved gennemførelsen af 
kongressen.

Foreningens formand, næstformand og un-
dertegnede udgjorde Danmarks Veteraners 
delegation ved kongressen. Næstformanden 
– Steen Møller Petersen – var involveret som 
støtte for WVF ledelse til at forestå de mere 
proceduremæssige forhold ved kongressens 
afvikling, herunder afstemninger m.v., lige-
som han varetog mødeledelsen i f. m. gen-
nemførelsen af mødet i den stående komité 
for European Affairs” (SCEA).

Særligt kan med hensyn til SCEA nævnes, at 

aktiviteten mellem de seneste tre kongresser 
har været på et ikke tilfredsstillende niveau, 
idet de valgte formænd for komitéen af for-
skellige årsager har måttet opgive at gen-
nemføre dels møder i komitéen, dels i øvrigt 
ikke har formået at understøtte en tilstræk-
kelig kommunikation og udveksling af infor-
mation mellem medlemslandene om veteran-
forhold m.v.

Med støtte fra ikke mindst de øvrige nordiske 
veteranorganisationer endte det regionale 
møde i SCEA med, at undertegnede i konkur-
rence med en kandidat fra et andet vesteuro-
pæisk medlemsland blev valgt som formand 
på baggrund af et udtalt mål om at søge 
mindst ét møde gennemført i SCEA i perioden 
frem mod næste WVF verdenskongres, der 
forventes at finde sted i USA i 2021.

Under kongressen blev både Bjarne Hessel-
berg og Steen Møller Petersen hædret på be-
hørig vis for deres store indsats i forbindelse 
med kongressen.  

På denne måde har Danmarks Veteraner på 
bedste måde demonstreret sin indflydelse – 
også internationalt.

World Veteran Federation

AF BIRGER KJER HANSEN, HOVEDBESTYRELSEN

Bjarne Hesselbjerg 
og Steen Møller Petersen.

Steen Møller Petersen på talerstolen. Præsidenten for WVF, 
Dan-Viggo Bergtun, 
Norge, og Steen Møller 
Petersen.

Side 10  |  Baretten  |  # 02  |  2019

World Veteran Federation



Vi skrev i Baretten 1/2019 om Danmarks Ve-
teraner som godkendt organisation, der kan 
modtage gaver fra private bidragsydere og 
virksomheder, hvormed de samtidig kan opnå 
fradrag for deres gavebidrag i den personlige 
indkomst eller virksomhedens skatteregn-
skab, jf. Ligningslovens § 8a. 

Det er forsat gældende, men desværre oplyste 
vi en bankkonto, som knytter sig til Veteran-
støtten. Vi under selvfølgelig gerne Veteran-
støtten en ekstra økonomisk støtte, men det 
er nu engang Danmarks Veteraner, som er 
godkendt til at indsamle penge og ansvarlig 
for aflæggelse af regnskab og registrering 
ved SKAT. Indbetalte penge på det først op-
lyste kontonummer er ikke gået tabt, men vil 
blive overført til Danmarks Veteraners dona-
tionskonto.

Det korrekte kontonummer er: 
Reg.nr. 4716, kontonr. 473 152 3649.

OPFORDRING
Hvert år skal Danmarks Veteraner modtage 
mindst 100 donationer á mindst 205 kr. for at 
bibeholde godkendelsen som §8a modtager. 

Vi skal derfor opfordre alle, der vil give en 
pengegave på 205 kr. eller mere til at anføre 
CPR-nr. eller CVR-nr.

Ikke alle ønsker at opgive enten et CPR-nr. el-
ler et CVR-nr., og det er naturligvis frivilligt. 
Blot skal man være opmærksom på, at betin-
gelsen for at opnå ligningsmæssigt fradrag er, 

at ét af de to numre oplyses ved indbetalin-
gen. Og beløb mindre end 205 kr. er naturlig-
vis også velkomne.

Danmarks Veteraner vil gerne anmode dig om 
et gavebidrag. Med din hjælp kan vi gennem-
føre flere arrangementer for veteranerne og 
støtte arbejdet i lokalforeningerne. Veteraner 
støtter veteraner.

GUIDE TIL BRUG FOR INDBETALING AF 
GAVEBIDRAG I 2019
• Gavebidraget skal være på min. 205 kr., hvis 

ligningsmæssigt fradrag ønskes
• Du skal oplyse fulde CPR-nr. eller CVR-nr., 

hvis ligningsmæssigt fradrag ønskes
• Du skal oplyse dit fulde navn eller navn på 

virksomhed
• Du overfører beløbet til Danmarks Vetera-

ners bankkonto på reg.nr. 4716, kontonr. 473 
152 3649 og skriver ”Donation” samt navn 
og CPR-nr./CVR-nr. i feltet for meddelelser, 
eller

• Du overfører beløbet via Mobile Pay til nr. 
10093 og skriver ”Donation” samt navn og 
CPR-nr./CVR-nr. i feltet for meddelelser.

Har du spørgsmål til indbetaling af gavebi-
drag, så kontakt enten Landskassereren, Ole 
Stokholm, kasserer@danmarksveteraner.dk, 
tlf. 20626794 eller fg. Landssekretær, Jens 
Morten Jørgensen, sekretaer@danmarksvete-
raner.dk , tlf. 26399070.

Vi har brug for din hjælp – støt Danmarks Ve-
teraner. Så kan Veteraner støtte Veteraner.

Donationer
TEKST: Fg. LANDSSEKTRETÆR JENS MORTEN JØRGENSEN

GRATIS FOR VETERANER
Engage 2019 foregår lørdag 25. maj 
på Refshaleøen. 

Festivalen er gratis for veteraner og 
billetten kan bestilles allerede nu. 

Læs mere på www.engagefestival.dk

Sommer, høj musik og en masse 
danskere, der har været udsendt i 
krig. Det er idéen bag musikfesti-
valen Engage, som iværksætter og 
veteran Jeppe Michael Jensen er 
initiativtager til.

Fokus på 
veteraner

ENGAGE MUSIC FESTIVAL
25 maj 2019 
– REFSHALEØEN
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Lidt mere end fire et halvt år skulle der gå, fra 
den første tanke om et veteranhjem i Odense 
blev luftet, og til Kronprins Frederik torsdag 
den 7. marts officielt indviede det nybyggede 
veteranhjem i Odense, der så småt har været i 
drift siden december. 

Hjemmet er Danmarks første, der er opført 
med det ene formål at huse et veteranhjem. 
De fire øvrige veteranhjem i landet har alle til 
huse i tidligere villaer og lignende, der ikke al-
tid er optimale i forhold til de ting, et moderne 
veteranhjem skal kunne klare.

Formanden for Fonden Danske Veteranhjem, 
Christian Kurt Nielsen, bød velkommen og 
sagde her bl.a.: ”Der er på veteranhjemmene 
som udgangspunkt plads til alle. Her er plads 
til dem, der kommer styrkede hjem og gerne 
vil mødes og genopfriske minder, og der er 
plads til dem, der har behov for støtte og om-
sorg - både socialt, mentalt og fysisk. Derfor 
hedder det et hjem.

Det bliver et Veteranhjem, som mange vete-
raner helt sikker vil kunne få stor glæde af i 
fremtiden. Veteranhjem Odense har til formål 
at skabe et frirum for samvær og aktiviteter 
for veteraner og deres pårørende. Veteran-
hjemmet skal være et fynsk samlingssted for 
krigsveteraner og deres pårørende. Samtidig 
er det en håndsrækning til dem, som har 
svært ved at finde fodfæste i livet efter endt 
tjeneste."

Herefter åbnede Kronprinsen Veteranhjem-
met og fik en særlig rundvisning, hvorunder 
han havde lejlighed til at møde en del af ve-
teranhjemmets brugere, bl.a. den lokale for-
mand Michael Sandberg. 

Ved indvielsen deltog desuden Odenses borg-
mester, Peter Rahbæk Juel, Forsvarschefen, 
general Bjørn Bisserup, og formanden for A.P. 
Møller Fonden, Ane Uggla. Fra Danmarks Vete-
raner deltog bl.a. Landsformand Niels Hartvig 
Andersen og formanden for Lokalafdeling Fyn, 
Jørgen Emdal Larsen.

Under receptionen på Soldaterhjemmet 
Dannevirke, der er nærmeste nabo til ve-
teranhjemmet, var der taler af Steen Møller, 
formand for byggeudvalget, Ane Uggla og ve-
teran Johan Høeg Hansen. 

En flot start for veteranhjemmet, hvor Dan-
marks Veteraner ønsker tillykke og håber på 
en god fremtid til gavn for veteranerne og 
deres pårørende.

Nyt veteranhjem 
i Odense

TEKST OG FOTOS: ERIK PETERSEN

Det nye veteranhjem. Der lyttes eftertænksomt. Ane Uggla, A.P. Møllers Fond.

H.K.H. Kronprinsen i godt veteranselskab.
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Kom og se Bizets opera Carmen 
i Opera Hedeland

Opera Hedeland har igen i år tildelt Danmarks 
Veteraner og Veteranstøtten 100 billetter. Bil-
letterne vil være gældende til premieren den 
9. august 2019. Billetterne bliver fordelt efter 
”først til mølle”- princippet, og vil blive slået 
op på Danmarks Veteraners hjemmeside pri-
mo juni 2019. 

Du skal altså holde øje med hjemmesiden for 
at få adgang til dette fantastiske tilbud. Du 
kan med fordel tilmelde dig vores nyhedsmail, 
hvor opslaget bliver lagt ud, samtidig med at 
tilmelding bliver mulig.

Årets forestilling er Carmen
STORT DRAMA – SELV FOR EN OPERAFORE-
STILLING
Det er svært at overgå dramaet i Carmen. Selv 
i en genre som opera, der jo ellers ikke er 
kendt for at lægge låg på følelserne.

Man fornemmer allerede i åbningsscenen, 
at der er et teatralsk forløb under opsejling. 
Sigøjnerpigen Carmen og de andre piger fra 
tobaksfabrikken strømmer ud efter arbejds-
dagens afslutning. De lokale ungersvende flir-
ter. Men Carmen lader med en uforglemmelig 
habanera forstå, at hendes hjerte ikke lader 
sig binde. Kærligheden er en oprørsk fugl, in-
gen kan tæmme.

Habaneraen er i øvrigt også et eksempel på, 
at solosang i opera ikke altid trækker på sam-
me hammel. I Carmen leges der med genrene 
som i få andre berømte operaer.

Tilbud til veteraner
AF JAN HENRIK TIEDE, WEBMASTER

SÆRLIGE AKTIVITETER
4. april, NATO-dag (70 år)

26.-27. april, Repræsentantskabsmøde, Karup

16. maj, Hærløbet

25. maj, Engage, Refshaleøen

28. maj, Hovedbestyrelsesmøde, Kastellet

29. maj, Peacekeepers Dag, Kastellet

16.-19. august, Nordisk Veterankonference, Sverige

22. august, Hovedbestyrelsesmøde, Fredericia

5. september, Den nationale Flagdag

13. september, Hovedbestyrelsesmøde, Slagelse

14. september, Veteran- og Jubilarstævne, Slagelse

 14. september, Formandsmøde, Slagelse

24. oktober, FN-dagen
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Opdatering fra udsendte danske styrker
TEKST OG BILLEDER: FORSVARSKOMMANDOEN

Den danske fregat Niels Juel deltager i 
en fransk hangarskibsgruppe i Middel-
havet, Den Persiske Golf og Det Indiske 
Ocean.

Efter hangarskibsgruppens afgang fra 
flådebasen i Toulon er der gennemført 
et træningsprogram, der skal integrere 
de enheder, der indgår i Task Force 473, 
i hangarskibets luftoperationer. De ud-
sendte fra Flyvevåbnets Air Control Wing 
har bidraget med luftrumsovervågning 
og kontrol af de franske kampfly under 
deres træningsoperationer omkring 
hangarskibsgruppen.

Niels Juel og besætning er nu fuldt in-
tegreret i hangarskibsgruppen og klar 
til indsættelse i de opgaver der ligger 
inden for det mandat, bidraget har med 
fra Danmark.

Niels Juel side om side med 
det franske hangarskib.

Task Force 473 FRONTEX

Resolute Support – Afghanistan

KYSTOVERVÅGNING PÅ LAND, 
GRÆKENLAND
I starten af marts ankom de sidste fem mand 
fra Hold 2 til Kos, og efter overlevering fra 
Hold 1 til Hold 2 har Hold 2 har nu overtaget 
opgaven. Første opgave var en observeret 
gummibåd, der lå og drev. De dirigerede den 
finske patruljebåd hen til båden, som viste sig 
at være tom.

OVERVÅGNINGSFLY - SICILIEN
Den danske Challenger observerede en mis-

tænkelig båd med syv personer om bord, der 
havde kurs mod Italien. Besætningen på den 
danske Challenger underrettede straks opera-
tionscentret i Rom, og et skib fra de italienske 
myndigheder satte efter båden. 

Sagen undersøges nu af de italienske myndig-
heder.

Challenger-bidraget til Frontex har fløjet 
knapt halvdelen af de 110 flyvetimer, flyet skal 
være på vingerne i løbet af udsendelsen.

Det danske eskorte- og sikringsbidrag, der 
sørger for, at NATO-missionens rådgivere 
kommer sikkert fra sted til sted, gennemfører 
sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Secu-
rity Forces.

Det internationale militærpoliti på basen i 
Kabul, som danskerne er i spidsen for, foreta-
ger aktioner fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, 
køretøjskontrol for våben og ammunition, 
herunder kontrol af rejsende til og fra Hamid 
Karzai International Airport.

Det danske hundebidrag støtter med sikring 
i form af sprængstofsøgning og patruljering.

Det danske eskorte- og sikringsbidrag på opgave i 
Hamid Karzai International Airport.
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Operation Inherent Resolve

Minerydningsstyrke i Østersøen

TRÆNINGSBIDRAG - IRAK
Træningsbidraget har haft en uge uden iraki-
ske elever. Det har bl.a. givet tid til intern ud-
dannelse samt evaluering og tilretning af læ-
ringsplaner. Nogle af de tilrettede lektioner er 
blevet afprøvet med de civile tolke som elever.

De militære tolke er i gang med sprogunder-
visning i irakisk og engelsk. Sproglektionerne 
er specielt rettet mod det personel i det dan-
ske bidrag, som har en sikkerheds- eller un-
dervisningsopgaver.

Amerikanske instruktører har afholdt kursus i 
overlevelse i ørkenmiljø. Emnerne var at finde 
vand, navigation og bygning af shelter.

Sikringssoldaterne har afholdt radio- og nær-

kampslektioner med udgangspunkt i deres 
daglige virke på Al Asad-luftbasen.

Felthospitalet har nu for første gang gennem-
ført træning med det irakiske felthospital fra 
7. division. Kontakterne til det irakiske felthos-
pital vil blive overdraget til det amerikanske 
team, der skal overtage opgaven efter det 
danske kirurghold. 

TRANSPORTFLYBIDRAGET - KUWAIT
Det danske Hercules transport-fly flyver fort-
sat transportmissioner for koalitionen. Den 9. 
marts flyttede bidraget 61.800 pund gods, hvil-
ket gør denne dag til dagen, hvor der er blevet 
fragtet den største mængde gods under hele 
flybidraget gennem 2018-2019. 

Flyvningerne har bestået af fire flyvninger til 
Irak og en til Jordan.

RADAR- OG OPERATØRBIDRAGET – IRAK OG 
DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER
I Irak har Hold 13 overtaget opgaven med at 
levere luftbillede over Irak og Syrien til den 
amerikanske kommando- og kontrolcentral i 
De Forenede Arabiske Emirater.

I den seneste uge har operatørbidraget i De 
Forende Arabiske Emirater, foruden at støtte 
koalitionens operationer med at koordinere 
og kontrollere lufttrafikken over Irak, gennem-
ført kvalitetsstyring af input fra den danske 
radar i Irak og dermed bidraget til at optimere 
luftbilledet over Irak og store dele af Syrien.

NATO minerydningsstyrke i Østersøen og i den 
østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)

Vejret i den engelske kanal ud for Le Treport 
har været en udfordring den sidste uge.

De to skibe FGS Dillingen og BNS Bellis, som har 
været underlagt SNMCMG1, har kæmpet hårdt 
trods bølger og blæst.

Det lykkedes de to enheder at undersøge cirka 
42 kvadratkilometer havbund for miner og 

bomber, så styrken kan tage videre med god 
samvittighed efter tre ugers søgen. 

I alt har gruppen undersøgt omkring 246 kva-
dratkilometer havbund, fundet 12 miner og 
bomber med en total sprængværdi på cirka 
6000 kilo sprængstof.

Flagskibet Thetis har i ugens løb forberedt sig 
på besætningsskifte og gjort skibet klar til 
overlevering.
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Frederiksberg Slot dannede en smuk ramme 
om Kvindelige Veteraners Nytårskur, der blev 
gennemført den 26. januar.  

I forkvinde Sara la Cours fravær grundet op-
hold i udlandet var det Anika Tronier og Stine 
Emilie Knudsen fra bestyrelsen, der bød vel-
kommen til de ca. 20 fremmødte deltagere og 
kort præsenterede sig, fortalte lidt om besty-
relsens arbejde og lagde ikke skjul på, at der 
var brug for yderligere ”hænder” – ikke nød-
vendigvis som bestyrelsesmedlem, men som 
hjælp til de mange aktiviteter.

Stine gav en orientering om sit specialepro-
jekt fra sociologistudiet på Københavns Uni-
versitet om ”Kvinder i forsvaret”. Et spæn-
dende og tankevækkende oplæg, der gav 
anledning til en del spørgsmål og debat.

Blandt deltagerne var Anne Pilegaard fra 
Danmarks Radio, der arbejder med en idé til 
en udsendelse om kvinder i forsvaret, og hun 
opfordrede interesserede veteraner til at tage 
kontakt til hende.

Herefter blev residensen forlagt til Vestre 
Dagligstue, hvor Kvindelige Veteraners fane 

Kvindelige Veteraners 
Nytårskur

TEKST: ERIK PETERSEN. FOTOS: VIBEKE OLIEL

Marie Hansen.

Stine Emilie Knudsen.Der serveres sushi.
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var placeret. Der blev serveret sushi med til-
behør og lidt at drikke. Vel bænket i de bløde 
stole og sofaer blev det tid til en præsentation 
af deltagerne, der åbent fortalte om deres op-
levelser som nuværende og tidligere ansatte i 
forsvaret, og om deres udsendelser i forskel-
lige missioner – og hvad det efterfølgende 
havde betydet for dem – på godt og ondt.

Det var tankevækkende – og et godt eksem-
pel på, at der er brug for et frirum, hvor man 
kan tale om sine oplevelser med ligestillede, 
der ved, hvad det drejer sig om. Og et godt 
eksempel på, at Kvindelige Veteraner som en 

forening primært for kvinder absolut har sin 
berettigelse. Det var en snak, som de fleste 
mandlige veteraner ville have haft svært ved 
at deltage i – og måske interessere sig for. 

Marie Hansen fortalte om ”Baton´en”, et båre-
håndtag, der er hjembragt fra Afghanistan, og 
som nu er med til at synliggøre veteranerne på 
forskellig vis. Marie løb med den ved Hærløbet 
i 2018, og senest var den med på Grønland i 
forbindelse med Veteranprojekt Grønland, der 
er omtalt i Baretten 6/2018, side 26-27. 

En flot start på 2019 for Kvindelige Veteraner.    

VIL DU VÆRE MED TIL AT FORTÆLLE HISTO-
RIEN OM AT VÆRE KVINDE I FORSVARET? 

I foråret/sommeren 2019 laver jeg for DR P1 
en radio-dokumentar om det at være kvinde i 
Forsvaret - og historien om kvindernes vej ind 
i Forsvaret. Jeg søger kvinder med alle slags 
historier og erfaringer. Håbet er at skildre op-
levelser via personlige fortællinger - med fokus 
på både de gode, livsændrende oplevelser, men 
også de svære situationer, hvor ens køn spiller 
en rolle. 

Man kan deltage med navn eller være anonym, 
og jeg vil også gerne høre fra dig, der kun er 
interesseret i at fortælle via skrift. 

Jeg kan kontaktes på telefon 29717877 eller 
apip@dr.dk.

Anne Pilegaard

Hygge på Frederiksberg Slot.

Anne Pilegaard.

Fanebærer Carina.
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Bowling-eventen, som blev afholdt i Odense 
den 9. marts, havde en rekord stor deltagelse 
af i alt 31 veteraner og pårørende. Derudover 
havde vi to tilskuere, så vi var 33 til spisning 
af den altid veltilberedte frokost, bestående 
af stegt flæsk og persillesovs.

Alle spillerne gik til den med stor iver, og der 
blev snakket og grinet meget. Om der blev hå-
net lidt, skal jeg lade være usagt, men det var 
med et stort smil fra alle. 

RESULTATER 
HOLD
1.  Bryan, Viborg, og Bobby, Sjælland
 668 kegler
2.  Vagn og Hugo, Midtjylland   

629 kegler
3.  Richard og Jørgen, Midtjylland  

614 kegler

INDIVIDUELT
1.  Bryan, Viborg    

473 kegler
2.  Søren, Sjælland    

368 kegler
3.  Richard, Midtjylland   

339 kegler

EN GOD HISTORIE
Den gode historie er, at der deltog to vete-
raner fra Kolding, som aldrig tidligere havde 
været med til nogle af Veteranstøttens ar-
rangementer. Det bliver der nu lavet om på, 
efter at de under frokosten fik snakket med 
de andre veteraner, som fortalte om alle de 
tiltag, Veteranstøtten står for. 

Husk nu, at bowling ikke kun er for de gode, 
men for alle, der gerne vil have en sjov dag 
sammen med andre.

Bowling Event 2019  

AF STEEN "FYNBO", VETERANSTØTTENS IDRÆTSUDVALG

1. præmie, individuelt.

2. præmie, individuelt.

3. præmie, individuelt.
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Veteranstøtten deltager i 2019 med et march-
hold til Veteranmarchen i Sverige, som i år er 
henlagt til Gotland. 

Du får chancen for at udfordre dig selv, få 
oplevelser for livet og møde andre veteraner. 
Hvis du vil deltage på Veteranstøtte-holdet 
kræver det, at du har viljen til at kunne, og at 
du vil yde 100 % til det sociale samvær under 
mottoet Veteraner støtter Veteraner.

Du skal kunne tage fri i perioden 5. – 7. juli, 
så lover Veteranstøtten, at du netop vil få op-
levelser for livet, samt at du vil nyde godt af 

kammeratskabet med andre veteraner, 
samtidig med at du deltager i Veteran-
marchen 2019 i Sverige.

Du kan finde informationer samt ansøg-
ningsskema på www.veteranstotten.dk 

Ansøgningsskemaet skal være indsendt 
senest den 30. april.

Spørgsmål til koordinator Carl Åkerlund 
på aahuss7500@gmail.com  eller på 23 
25 67 42.

Socialkonsulent i 
Veteranstøtten
AF BJARNE BERNER

Sidste efterår stoppede jeg efter 5 år som for-
mand for socialudvalget i Veteranstøtten, da 
den administrative arbejdsbyrde blev alt for 
omfangsrig. 

Jeg havde dog igangværende komplekse sa-
ger, som jeg lovede at afslutte. Behovet for 
at kunne tilbyde denne særlige hjælp, som 
kræver lovmæssig specialviden og andre 
faglige kompetencer inden for arbejdsskade, 
familieret, sygedagpenge, fleksjob, pension, 
skilsmisse, gæld, misbrugsbehandling o.l., er 
desværre fortsat meget stort, og da en del 
veteraner ikke ønsker denne hjælp udført af 
Veterancenteret eller kommunale medarbej-
dere, blev det besluttet, at jeg fortsætter i Ve-
teranstøtten som (fortsat frivillig og ulønnet) 
socialkonsulent til at varetage særlige sager 
og med direkte reference til Veteranstøttens 
Forretningsudvalg.

Såfremt du måtte have spørgsmål, jeg kan 
hjælpe med at afklare, træffes jeg sådan:

På telefon 30459405, hvor jeg vil forsøge at 
besvare opkald mandag – torsdag 10.00 – 15.00 
eller på mail: vrcfyn@mail.dk

Et tilbud, du har 
svært ved at modstå

Fra Veteranmarchen 2018.

AF CARL ÅKERLUND
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INVITATION
VeteranSupport.DK inviterer den 1. juni 2019 
til et alsidigt arrangement for alle.

Har du lyst til at støtte de danske veteraner 
og deres familier i deres til tider vanskelige 
situation, så har du nu mulighed for at gøre 
det på en aktiv og givende måde.

Deltag i en vandretur i det skønne Nordsjæl-
land med efterfølgende musikfestival.

Der vil være mulighed for at gå 7,5 km, 15 km 
og 30 km og komme retur til et oplagt musik-
arrangement med mange gode kunstnere. Der 
er salg af mad og drikke på pladsen, og du 
kan købe diverse veteranstøtteprodukter og 
få god information om både veteranstøttear-
bejdet og andre spændende aktiviteter. Der er 
naturligvis hyggelige aktiviteter for de delta-
gende børn. Blandt andet kommer søde Mette 
Blomsterberg og deler marchmedaljer ud.

KUNSTNERNE
Stig Rossen, RubberBand, Milo, Shubi or not 
Shubi, Ceoneo og DJ Gerth B.

DAGEN
Marchen starter fra Løjnantsskolen på Kron-
borg fra kl. 08.30 med samlet udmarch for 30 
km. ruten. 

Musikken starter fra kl. 12.00 og slutter om-
kring kl. 20.00, og har du ikke mulighed for at 
deltage i marchturen, er det muligt at komme 
og lytte til den skønne musik. 

Så hop i vandrestøvlerne og køb din billet 
via dette link til www.ticketmaster.dk/artist/
veteranmarchen-kronborg-musik-festival-
billetter/1006484

PRISER
March og musik inkl. medalje koster 140 kr., 
hvor 135 går ubeskåret til veteranarbejdet og 
5 kr. til ticketmaster. Musikfestival koster 85 
kr. for voksne og 45 kr. for børn t.o.m. 16 år. 
Her går hhv. 80 og 40 kroner ubeskåret til ve-
teranarbejdet og 5 kr. til ticketmaster.

Vi tilbyder gratis overnatning i telt fra fre-
dag eftermiddag til søndag formiddag samt 
transport fra teltpladsen til arrangementet 
og retur.

For mere information se 
www.VeteranSupport.DK

Invitation til veteranmarch 
og musikfestival på Kronborg
Støtte & hjælpe – motion og familietur – musik og fællesskab
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”Ærede formand, hr. borgmester, ærede æresmedlemmer af Danmarks 
Veteraner, Torben Alstrup-Nielsen og Egon Bak.

Et stort tillykke til Lokalforening, De Blå Baretter, Sønderjylland i an-
ledning af Jeres 50 års jubilæum den 5. marts. Det er med glæde og 
respekt, at jeg hermed overbringer Hovedbestyrelsens og Landsfor-
eningens lykønskninger og en lille gave til jer.

Når man ser lidt tilbage på Jeres forening, som i dag består af 174 med-
lemmer, har I sat nogle store milepæle gennem tiderne. I var den første 
lokalforening, der blev oprettet som lokalforening Sønderborg og Om-
egn med Egon Bak som den første formand. 

I var de første, der kastede Jer ind i EDB-alderen i 1998.

I passer godt på hinanden, hvilket vi kan se her i aften på de mange 
gamle kammerater og deres hustruer, der har været med hele eller dele 
af vejen til de 50 år.

I var også med til at oprette FN-museet i Frøslev-lejren for 25 år siden 
og er fortsat trofaste kustoder og hjælpere her. Også hermed en lyk-
ønskning fra FN-Museets formand, Per Amnitzbøl. 

Tak til alle Jer hustruer. Uden Jeres tilladelse og velvilje ville der ikke 
have været en forening. Der er et ordsprog, der siger: Manden omfor-
mer verdenen, mens kvinden omformer manden. (Julie Burow, Tysk 
forfatterinde 1806 – 1868).

Som den første af Danmarks Veteraners lokalforeninger kunne Søn-
derjylland den 5. marts fejre sit 50 års jubilæum.

Det blev fejret ved en reception på dagen og en jubilæumsfest lørdag 
den 9. marts, hvor bl.a. Landsformanden med frue deltog.

Her gengives sammen med billederne fra festen korte uddrag af 
Landsformandens tale.

I har kæmpet Jer til, at Sønderborg Kommune har en veteranpolitik, en 
veterankoordinator, en mindesten, en VeteranCafé og så selvfølgelig en 
lokalforening under Danmark Veteraner. Fuldt hus. 

At borgmesteren er her i aften, viser også, at byen sætter pris på Jeres 
indsats og samarbejdet for veteranerne og deres pårørende. Det skal 
Sønderborg Kommune have ros for. Det kunne mange andre kommuner 
tage ved lære af.

Fremtiden tegner godt, da I også har forstået at få nye og yngre kræf-
ter ind i Jeres forening, hvilket bl.a. kan ses på Facebook, hvor I også 
er aktive.

Hjertelig tillykke med jubilæet."

50 års jubilæum

Landsformanden på talerstolen, Torben Alstrup-Nielsen og Egon Bak, 50-års jubila-
rerne Karl O. Stenild, Jørgen Petersen og Hans Laursen.

Sten Boye Poulsen, Borgmester Erik Lauritzen og Torben Alstrup-Nielsen.
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Kunsten at håndtere et psykisk krævende 
job var overskriften, da 27 mænd og kvinder 
deltog i Veterancentrets undervisningsdag 
for veterankoordinatorer. Her satte tidligere 
militær- og krisepsykolog, Rikke Høgsted, der 
er ekspert i belastningspsykologi, flere ord på, 
hvordan man som fagperson bliver påvirket af 
at have et mentalt højrisikojob. 

”Et mentalt højrisikojob er enten, når du ar-
bejder med folk, der har oplevet ulykker og 
krig, eller når du har et job, hvor der stilles 
høje følelsesmæssige krav til din indlevelse, 
og hvor du bliver udsat for nogle voldsomme 
følelser,” fortalte Rikke Høgsted og pointerede 
samtidig, at de fleste veterankoordinatorer 
formentlig vil kunne opfylde begge definitio-
ner. 

MENNESKELIGE KATASTROFER
I sin undervisning gennemgik hun dels, hvad 
det er, der påvirker os mennesker psykisk, og 
hvilke reaktioner, man skal være opmærksom 
på, og selvfølgelig også, hvad man gør for at 
mindske, at man selv bliver overbelastet som 
fagperson.

 Eva Lunde Pedersen, veterankoordinator i Ny-
borg Kommune, var ikke i tvivl om, at oplæg-
get ramte plet i forhold til den hverdag, man 
som veterankoordinator møder.

”Man involverer sig jo i nogle mennesker, der 
har det så gennemført dårligt, og der skal man 

være opmærksom på, at man ikke kommer til 
at overinvolvere eller underinvolvere sig. Der 
er vi nogle ildsjæle, der gerne vil gøre det hele 
så godt som muligt for veteranerne, og meget 
gerne i går,” siger Eva Lunde Pedersen.

VIGTIGT FOR SOLISTER
Typisk er veterankoordinatoren også den ene-
ste i kommunen, der arbejder intensivt med 
netop denne målgruppe, og det betyder også 
rigtig meget for risikoen for at blive belastet 
psykisk. Her kan man finde støtte i netværket 
af veterankoordinatorer, var én af pointerne 
på undervisningsdagen.

”Jeg synes, jeg blev bekræftet i, at det vi gør 
allerede virker. Vi har et rigtig godt samarbej-
de her i Syddanmark, hvor vi bruger hinanden 
til sparring,” siger Allan Kühne Nielsen, der er 
veterankoordinator i Vejen Kommune.

Det kan være helt lavpraktisk, hvis der er be-
hov for feriedækning eller ved sygdom, hvor 
man kan trække på hinanden, eller ved at 
støtte hinandens arrangementer ved at få ve-
teraner fra nabokommunerne til at dukke op, 
fortæller Allan Kühne Nielsen:

”På den måde var det rigtig rart at høre, at 
vi ikke er helt galt på den, for vi har faktisk 
været ekstra opmærksomme på, at det også 
kan ske for os, fordi vi også får en masse vold-
somme indtryk.”

Det kan gøre ondt 
at hjælpe folk i krise

AF KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN, VETERANCENTRET

FAKTA 
Uddannelsesdagene for veteranko-
ordinatorer er ét af de initiativer, der 
kom ud af regeringens servicetjek på 
veteranområdet fra 2016. 

Her inviterer Veterancentret til fire 
årlige uddannelsesdage for landets 
veterankoordinatorer med aktuelle og 
relevante emner. Initiativet udløber i 
2019 og skal herefter evalueres.

Krisepsykolog Rikke Høgsted fortalte, hvordan 
man som fagperson bliver påvirket af at have et 
mentalt højrisikojob som veterankoordinator. 

Veterankoordinatorer på skolebænken.
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Der behøver ikke være langt fra tanke til 
handling. Det beviste opsøgende rådgiver, 
Brian Nyborg, og Guldborgsunds nye veteran-
koordinator, Gudrún L. Höskuldsdóttir, da de 
mødtes kort tid efter hendes nye titel var 
kommet på plads. 

Gudrún L. Höskuldsdóttir er uddannet ergote-
rapeut og har været ansat i fire år i Guldborg-
sund Kommune med forskellige fysiske tilbud 
samt undervisning til borgere med stress, 
angst og depression. 

Da hun hørte, at Brian Nyborg få dage efter 
ville tage til Fredericia for at mødes med de 
veteraner, han havde fulgt til Invictus Games, 
var interessen vakt. 

”Jeg sagde, det ville jeg gerne med til, og det 
gjorde vi så. Jeg vil gerne se, hvordan andre 
arbejder med fysisk træning og personlige 
mål. 

Efter sådan nogle store events er det jo meget 
normalt, at der kan komme en nedtur bagef-
ter for atleten, og derfor er det interessant at 
se, hvordan Veterancentret følger op og gri-

ber ind,” siger Gudrún, der også nød mulighe-
den for træne sammen med repræsentanter 
for hendes nye målgruppe.

FÆLLESSKABET I FØRERTRØJEN
Interessen blev dog vakt flere måneder forin-
den. Gudrún blev ansat som veterankoordina-
tor i Guldborgsund, da hun i sommer var na-
vigatør i Ride 4 Rehab, hvor fysisk og psykisk 
skadede veteraner cyklede fra Frederikshavn 
til København med Dansk Idrætsforbunds Sol-
daterprojekt.

”Jeg fik mulighed for at lære en masse vete-
raner at kende og kunne se, hvordan de vok-
sede med opgaven. Der var en del, der af for-
skellige årsager måske ikke havde fået trænet 
så meget, som det kræver at køre Danmark 
rundt, men den stædighed og det sammen-
hold, de fik fra fællesskabet, løftede dem. 

Det var meget smukt at se,” siger Gudrún L. 
Höskuldsdóttir, der også håber, at hun med 
træning som middel kan være med til at ska-
be nye fællesskaber for veteraner i Guldborg-
sund Kommune. 

Træning som middel 
til et bedre liv

AF KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN, VETERANCENTRET

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

Gudrún L. Höskuldsdóttir ses som nummer to fra venstre.
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I dagene 1.- 3. marts afholdt DDVJ et jagttegnskursus med 20 aspiranter.

Den 9. marts holdt DDVJ generalforsamling med et flot fremmøde. Refe-
ratet fra generalforsamlingen kan læses på DDVJs Facebook side.

PLANLAGTE AKTIVITETER FOR 2019 
Den 14. september:  Andejagt (aftentræk) ved Starup/Tofterup
Den 21. september:  Andejagt (aftentræk) ved Kolding
Den 12. oktober:  Jagt ved Starup/Tofterup
Den 20. oktober:  Jagt ved Kolding
Den 10. november:  Andejagt (aftentræk) ved Kolding
Den 17. november:  Jagt ved Kolding
Den 23. november:  Jagt ved Starup/Tofterup
Den 8. december:  Andejagt (aftentræk) ved Kolding
Den 15. december:  Jagt ved Kolding
Den 21. december:  Jagt ved Starup/Tofterup

Vi vil også afholde et weekend-jagttegns kursus i august. Nærmere info 
tilgår senere.

Desuden håber vi igen i år at kunne tilbyde 2 herregårdsjagter ved Sla-
gelse på fasan, and og hare til en meget favorabel pris. De foregående 
år har vi også kunnet tilbyde riffeljagt aftenen inden til dem, der har 
lyst til det. Planlægningen er ikke helt på plads endnu, men det bliver 
nok en dag i oktober og en dag i november. 

Begivenheder med nærmere detaljer om antal 
deltagere, tilmelding, pris og kørselsvejledning 
vil blive oprettet på DDVJs facebook side se-
nere på året.
www.facebook.com/groups/1387619614584055/

På bestyrelsens vegne.
Kaj Knudsen, formand.

De Danske Veteraners Jagtforening

Initiativgruppen til Støtteforeningen for Dan-
ske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro 
indkalder til stiftende generalforsamling tors-
dag den 2. maj 2019 kl. 18.30 på Dragonkaser-
nen i Holstebro, Auditorie Nord. 

FORMÅLET MED STØTTEFORENINGEN 
ER AT: 
• bidrage til at markere særlige mindedage
• skabe aktiviteter og arrangementer for for-

eningens medlemmer samt veteraner og 
deres pårørende

• organisere frivilligt arbejde for foreningens 
medlemmer til gavn for Mindelunden og de 
dertil hørende servicefaciliteter

• bidrage med midler til særlige formål
• bidrage til drift og vedligeholdelse af Min-

delunden, genstande og bygninger.

Det er vores håb, at så mange som muligt vil 
støtte op om foreningens formål ved at ind-
melde sig som støttemedlem og/eller deltage 
i aktiviteterne.

Spred venligst dette budskab, og ønsker du 
yderligere oplysninger, er du velkommen til at 
kontakte korporal Tommy Bruhn på 30 91 01 
48, evt. 41 26 45 69 eller nedenstående mail.

Af hensyn til adgang til kasernen samt bestil-
ling af kaffe bedes du tilmelde dig med fulde 
navn på jdr-g-vbk02@mil.dk senest fredag den 
26. april.

Vel mødt.

Danske Soldaters Mindelund
AF KORPORAL TOMMY BRUHN
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I år gennemføres det  
traditionsrige Hærløb, der 

arrangeres af kadetter 
på Hærens Officersskole, 

torsdag den 16. maj.

Også i år bakker Danmarks Veteraner og Ve-
teranstøtten op om dette arrangement, hvor 
overskuddet går til veteranarbejdet. Veteran-
støtten stiller med et løbehold, og sammen 
stiller vi som vanligt med op til 25 frivillige 
hjælpere på dagen til udlevering vand, garde-
robebetjening, mad, trøjer, vejvisning og an-
dre ”småting”, der er nødvendige for, at et så 
stort arrangement kan gennemføres. 

Vi starter kl. 14.00 med en rundvisning på Fre-
deriksberg Slot for dem, der vil det. En ople-
velse, som du ikke kan få hver dag. Hvis du 
ikke vil deltage rundvisningen, mødes vi på 
trappen i gården kl. 15.45.

Der vil være gratis mad og drikke. Parkering 
ved ZOO. Kom glad og vær med til at gøre en 

forskel og se alle de unge og kommende vete-
raner i fuld sving. Regn med at det hele slutter 
kl. 20.00. 

Tilmelding direkte til landsformanden på mail: 
formand@danmarksveteraner.dk senest 10. maj.

PROGRAM
16.00. Afhentning af startnummer og T-shirts. 

Kom i god tid. Udleveringen lukker kl. 
17.45. Du kan desuden købe et start-
nummer, hvis du ikke fik købt et inden 
løbet. Startnummeret koster 250 kr. på 
løbsdagen. Salget lukker kl. 17.45

17.45. Snørebåndene er bundet, og startnum-
meret sidder på løbetrøjen – alle er klar

17.45. Åbningstale ved Chefen for Hærens Of-
ficersskole

18.00. Burden Run skydes i gang. Burden Run 
er et OCR/CrossFit inspireret løb, der 
har til formål at synliggøre den belast-
ning, som danske veteraner har oplevet 
på deres udsendelser. Burden Run gen-
nemføres af 10 udvalgte hold – herun-
der hold fra alle tre værn – og stiller 
høje krav til den enkelte deltagers form 
samt holdets samarbejdsevne

18.10. Det Danske Faldskærmslandshold gør 
deres entré fra luften over Søndermar-
ken med et opvisningsspring

18.20. 10 km skydes i gang
18.30. 5 km skydes i gang.

Kom og vær med – som løber eller som hjæl-
per. Vi garanterer en god oplevelse.

Hærløbet, 
torsdag den 16. maj

AF NIELS HARTVIG ANDERSEN, LANDSFORMAND
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Den 7. februar var Rådhushallen i København 
ramme om åbningen af udstillingen ”Gennem 
ild og vand”, der fortæller historien om Dan-
marks Udsendte gennem tiderne.

Udstillingen blev åbnet med velkomsttale 
af formanden for Folk og Sikkerhed, Peter 
Michael Andersen, der selv er veteran fra 
Bosnien, og derefter taler af medlem af Bor-
gerrepræsentationen (DF), Carl Christian 
Ebbesen, Brigadechef Allan Kirk Jensen, Be-
redskabsstyrelsen, og den nytiltrådte chef 
for Hærkommandoen, generalmajor Kenneth 
Pedersen.

Danmark har siden 1948 sendt danskere ud til 
krig, kriser og katastrofer. Projektet Udsendt 
Af Danmark lader de udsendte fortælle, hvor-
for de tog afsted, hvad de lavede, og hvad de 
har taget med hjem. 

Ved hjælp af udstillingen bredes de mange ve-
teraners fortællinger ud og oplyser bredt om, 
hvor og hvordan Danmark deltaget. 

Formålet med Udsendt Af Danmark er at 
skabe et bredere og mere nuanceret billede 
af alle de danskere, som har været sendt ud 

på en international mission. Målet nås på flere 
måder: Gennem online fortællinger, en fysisk 
vandreudstilling og via undervisningsmate-
rialer med tilknyttet brætspil.

Den fysiske udstilling, som blev åbnet på Kø-
benhavns Rådhus, er således blot ét element 
i folkeoplysningen om Danmarks veteraner 
og landets internationale engagement siden 
1948.

Ved hjælp af NFC-tags og QR-koder kobles 
udstillingen med universer skabt virtuelt og 
online. Således kan du ved hjælp af VR-briller 
eller din smartphone opleve udstillingen på 
flere niveauer – en moderne udstillingsform, 
der også taler til de yngre generationer.

Frem mod Flagdagen for Danmarks udsendte 
den 5. september udgiver projektet online for-
tællinger, holder foredrag og turnerer rundt 
med udstillingen, der er muliggjort ved støtte 
fra mange sponsorer, herunder Danmarks Ve-
teraner. 

Blandt de mange fremmødte var der ganske 
fin repræsentation fra både Danmarks Vetera-
ner og Veteranstøtten. 

Gennem ild og vand
TEKST: ERIK PETERSEN, FOTOS: VIBEKE OLIEL

Allan Kirk Jensen. Tamburer fra Den Kongelige Livgarde ved åbningen. Peter Michael Andersen.
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Udstillingen skal vises rundt om i hele landet, 
og jeg vil hermed opfordre lokalforeningerne 
og Jeres samarbejdspartnere til at melde sig 
direkte til projektets ansvarlige, Ann-Christina 
Salquist. Her er der en udstilling, der på en ny 
og anderledes levende og moderne måde for-
tæller vores historie som udsendte. Brug den-
ne udstilling som blikfang og vær med som 
frivillige og stil selv Jeres pavillon op, så I kan 
fortælle Jeres historie og forhåbentlig også få 
et par nye medlemmer til Jeres lokalforening. 
Ann-Christina har gjort alt forarbejdet, og nu 
skal vi være med til at skabe en landsdækken-
de succes for både projektet og os selv. Støt 
op og gør endnu engang en positiv forskel. 

KALENDER OG KONTAKTMULIGHEDER OG 
ANN-CHRISTINAS RÅB OM HJÆLP:
”I forbindelse med den fysiske udstilling ”Gen-
nem Ild & Vand” kommer udstillingen rundt til 
en lang række af landets kommuner. Her vil 
det være en stor hjælp, men også en kæmpe 
gave, hvis I kunne være med til både at skabe 
liv, men også bemande udstillingen og køre 
evt. undervisningsforløb for landets skole-
elever. Det vil være i hele projektets ånd, hvis 
vi sammen kunne sætte fokus på Danmarks 
veteraner – gerne på tværs af foreninger og 
fællesskaber.

Der, hvor udstillingen er bemandet, leverer 
vi Virtual Reality-udstyr, undervisningsforløb 
og foredrag. Og alt efter hvad vi kan stable på 

benene sammen med de frivillige foreninger i 
lokalområdet, sker der flere aktiviteter. 

Jeg leder efter nogle, der er friske på at tage 
en tørn, både inden med henblik på at koordi-
nere med de andre lokale foreninger og evt. 
garnisoner og kaserner, så der virkelig kan 
komme gang i gaden, og når Udsendt Af Dan-
mark kommer til deres lokalområde. 

Kan I tage en dag, en uge, en time eller an-
svaret for koordineringen i lokalområdet sam-
men med os, så hører vi meget gerne fra jer. 

Slagelse, uge 13, 25. – 30. marts: Vi mang-
ler kustoder og én eller flere, der vil hjælpe 
mig med at køre undervisning for de mange 
skoleklasser, der kommer forbi. Vi har ligele-
des foredrag tirsdag aften, VeteranCafé ons-
dag aften og åbent hele lørdag den 30. marts 
med afsluttende koncert med Superscum. 
Borgmesteråbning om mandagen. Placering: 
Posthuset i Slagelse.

Aalborg, 6. maj til 11. maj: Vi mangler en 
lokal koordinator, kustoder og undervisnings-
forløb. Borgmesteråbning om mandagen. Pla-
cering: Nordkraft.

Holstebro, 13. til 25. maj: Vi mangler en 
lokal koordinator, kustoder og undervisnings-
forløb. Borgmesteråbning om mandagen. Pla-
cering: Slagteriet.

Skive, 27. maj til 1. juni: Vi mangler en lo-
kal koordinator, skoleforløb og telt på torvet 
i weekenden.

Vordingborg, 11. juni til 15. juni: Vi mangler 
en lokal koordinator, kustoder og undervis-
ningsforløb. Borgmesteråbning om tirsdagen. 
Placering: Vordingborg Slotsruin.

Korsør, maritime dage, den 23. og 24. 
august: Vi mangler kustoder.

Frederiksberg, den 26. august til 5. sep-
tember: Vi mangler en lokal koordinator, ku-
stoder og undervisningsforløb. 

Der er desværre ikke så mange midler at 
rutte med, men I kan blive en del af et stort 
nationalt projekt og være med til løfte kend-
skabet både til Jeres eget lokale arbejde og 
Danmarks mange veteraner ud til de, som ikke 
allerede kender Jer. Sammen kan vi helt sik-
kert løfte kendskabet rigtig langt ud. 

Interesserede kan skrive til enten mig eller 
Bjarke Knudsen, der står for koordineringen 
på bjarkeknudsen@udsendtafdanmark.dk

På forhånd mange mange tak. 

Ann-Christina Salquist, projektansvarlig, Ud-
sendt Af Danmark.
+45 23 29 76 04 www.udsendtafdanmark.dk 
Følg med på Facebook eller nyhedsbrevet.

AF NIELS HARTVIG ANDERSEN, LANDSFORMAND

Carl Christian Ebbesen.

Peter Michael Andersen.
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”På et kort møde i går på VeteranCafé Nord-
sjælland/Halsnæs 1 års dag blev det enstem-
migt vedtaget at lukke veterancafeen på 
grund af manglende tilslutning. Såvel bank-
konto som CVR-nummer på Erhvervssty-
relsens hjemmeside er afsluttet og lukket. 
Danmarks Veteraner, Veteranstøtten samt 
Veterancentret i Ringsted er informeret. 
Skulle nogen på et senere tidspunkt ønske, at 
veterancaféen genopstår, er der betalt med-
lemsbidrag for 2019 til Frivilligcenter Halsnæs. 

Det har været en lang rejse fra august 2017 
med de første besøg på Rådhuset i Frederiks-
værk, til at Henrik Jerger tilsluttede sig idéen, 
og at vi sammen åbnede i marts 2018 og nu et 
år efter lukker og slukker. Veteraner i Halsnæs 
er efter aftale med VeteranCafé Hillerød og 
VeteranCafé Egedal velkomne der. Se venligst 
deres facebook sider for næste tid og sted for 
deres møder”.

Dette budskab blev lagt ud på Facebook den 
15. marts af medstifter af Veterancaféen, Gert 
Andersen, tidligere formand for Lokalforening 
Nordsjælland, og det tages som et godt tegn 
på, at der ikke p.t. er brug for en VeteranCafé 
i Halsnæs Kommune. Og der skal ikke bruges 
kræfter på noget, der ikke er behov for. 

RESSOURCEPERSON
Gert har været med til at etablere flere ve-
terancaféer og nu også nedlægge den første 
veteranCafé. Derfor har Hovedbestyrelsen 
spurgt, om ikke Gert vil være vores ressource-
person på veterancafé-området. 

Det har Gert heldigvis sagt ja tak til, så vi 
etablerer et kontaktpunkt på vores hjemme-
side om alle overvejelser vedr. evt. åbning, 
drift og lukning af en veterancafé, så man 
ikke skal lede efter oplysninger og erfaringer 
flere steder. 

Gert kan kontaktes på 2235 1555 og/eller gert.
lodrup@hotmail.com., dog ikke i hele maj må-
ned, hvor Gert er i Japan. 

NYT PROJEKT
Danmarks Veteraner arbejder på et koncept, 
hvor der indkaldes til samling af veterancafé-
er m.v. for at vidensdele om veteranarbejdet. 
Nærmere tilgår.

VeteranCafé Halsnæs lukker
AF NIELS HARTVIG ANDERSEN, LANDSFORMAND

Det årlige arrangement på Kronborg, der 
har rod i Slesvigske Fodregiments garni-
sonering på Kronborg, samler forsvarspo-
sitive foreninger fra Nordsjælland og det 
storkøbenhavnske område sammen med 
repræsentanter fra det nu genopstandne 
Slesvigske Fodregiments Soldaterfor-
ening.

Også Danmarks Veteraner bliver invite-
ret med – meget gerne med faner til den 
faneborg, der i forbindelse med arrange-
mentet marcherer fra Axeltorv i Helsingør 
til Kronborg med Hjemmeværnets Tam-
burkorps Københavns Vestegn i spidsen. 

Forud for marchen til Kronborg underhol-
der Kvindelige Marineres Musikkorps på 
Axeltorv, lige som de spiller som en del 
af det efterfølgende arrangement i Dan-
sesalen på Kronborg.

Arrangementet gennemføres lørdag den 
21. september – men reserver allerede 
nu datoen – og bliv en del af en rigtig god 
oplevelse.  

Forsvarets 
Dag på 
Kronborg
AF ERIK PETERSEN
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Danmarks Veteraner har et tæt samarbejde 
med FN-museet. Det er dejligt at se, at det 
meget høje besøgstal ikke er en enlig svale, 
og det vidner om, at der fortsat er mange 
nye og gamle veteraner og deres pårørende 
og mange ”civile”, der endnu ikke har set den 
fantastiske samling af minder fra de mange 
missioner, som de danske veteraner har været 
udsendte i siden 1948. 

Også økonomien tegner lyst, så det er natur-
ligt, at Danmarks Veteraner og Veteranstøtten 
gerne vil fortsætte og udbygge det gode sam-
arbejde i det nye år. Hvem vil ikke gerne være 
med til en succes? 

FN-Museets overtagelse af opgaven med at ind-
købe, administrere og sælge Landsforening- 
ens medaljer har vist sig som en stor succes 
for begge parter. Godt set af FN-Museets be-
styrelse. Det er en ren ”win – win"-udvikling. 
Dem må vi have nogle flere af.

Stor tak og respekt til FN-Museets udstillings-
hold, der farer hele landet rundt og viser ikke 
kun produkter for FN-Museet frem, men også 
er supergode repræsentanter for Danmarks 
Veteraner og Veteranstøtten. Det har givet 
mange nye medlemmer til Danmarks Vetera-
ner og mange gode snakke om Veteranstøt-
tens muligheder for at hjælpe veteraner, der 
normalt ikke er en del af veteranverdenen. 

Det værdsætter vi. Og det beviser jo tydeligt, 
at hvis man ”kommer ud af hulen”, er der 
mange, der gerne vil i kontakt med alle os, der 
har et godt budskab. 

Danmarks Veteraner glæder sig til at være 
med til at indvie Informationscenteret i Ka-
stellet, når det sker. Den planlagte åbning til 
efteråret er foreløbig udskudt til 2020. Endelig 

dato er endnu ikke fastlagt. FN-museet spiller 
en meget vigtig rolle i arbejdet med at finde 
de rigtige ting, finde de rigtige historier og få 
dem dokumenteret, så Informationscenteret 
kan blive endnu en stjerne på veteranhimlen. 
Respekt for det store arbejde, som FN-Museet 
også gør i denne sammenhæng. 

Danmarks Veteraner har med sine nu 3.225 
betalende medlemmer aldrig været flere, og 
det tager vi som et udtryk for, at vi er på rette 
spor med at forny os og indrette os til de spe-
cielle forhold, der hersker i dag på forenings-
området. Vi kan sagtens blive flere, og det gør 
vi bl.a. ved at tilbyde indmeldelsesåret ganske 
gratis, så vi kan overbevise nye medlemmer 
om, at kontingentet på 380 kr. om året er givet 
godt ud. Vi kan sammen med Veteranstøtten 
tilbyde masser af aktiviteter i Danmark og i 
udlandet. 

Jeg vil derfor opfordre dig til at blive medlem 
af Landsforeningen, hvis du ikke allerede er 
det. Så vil du kunne deltage i alle vores aktivi-
teter, parader og møder over det ganske land, 
samt modtage Danmarks eneste veteranma-
gasin Baretten, der udsendes 6 gange om året. 

Veteranstøtten har heller aldrig gennemført 
så mange aktiviteter for veteraner, som det 
skete i 2018, og vi fortsætter med at finde på 
nye, spændende og udfordrende aktiviteter. 

I 2019 vil vi for første gang tilbyde en gensyns-
tur til KOSOVO, hvor mere end 9.000 soldater 
har forrettet tjeneste. 

Hjælpen til at etablere veterancaféer, hvor 
der nu er 40 i hele landet, og Pårørendegrup-
per, hvor der p.t. er 5, fortsætter, da vi tror på, 
at flere steder, hvor veteraner kan mødes og 
uforpligtende kan få talt ud med hinanden,  

giver pote for den enkelte. 

Vores nuværende 22 lokalforeninger fordelt 
over hele landet – og på Færøerne – sikrer dig, 
at der altid er en lokalforening i nærheden af 
dig. Besøg gerne vores hjemmesider: www.
danmarksveteraner.dk  eller www.veteranstøt-
ten.dk  for nærmere oplysninger. Her kan du 
se vores mange fine aktivitetstilbud, og her 
kan du også finde dine kontaktmuligheder til 
din lokalforening og indmeldesblanketten. Du 
kan også følge os på Facebook: Danmarks Ve-
teraner og/eller Veteranstøtten.

Vi betragter fortsat FN-Museet, som lidt af 
”vores eget” – I fortæller på smukkeste vis 
alle veteranernes historie.

Samarbejdet med FN-museet
AF NIELS HARTVIG ANDERSEN, LANDSFORMAND

Protetoren og museets formand.
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AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

90 ÅR
CARL BENT OLSEN, Gaza 15 og Cypern 30, 
Viborg og Omegn, den 2. juli

85 ÅR
ERIK HANSEN, Gaza 1,  
Næstved og Omegn, den 22. maj

ERIK HANSEN, Gaza 8,  
Nordvestsjælland, den 6. juni

STEFFEN WARMING AVLUND, Cypern 19, 
Nordsjælland, den 4. juli

HENRY SØRENSEN, Gaza 7 og 8,  
Sydvestjylland, den 7. juli

80 ÅR
JOHN JENSEN, Cypern 29,  
Nordvestsjælland, den 15. maj

POUL SLOTH JØRGENSEN, Gaza 10,  
København, den 22. maj

LEIF BRIX LAURSEN, Gaza 9,  
Næstved og Omegn, den 22. maj

BENT KALLESØ AGGER, Cypern 28 og 
Namibia 2, Kronjylland, den 23. maj

GEORG HARMSEN, Gaza 10 og 11 samt 
Cypern 1, Limfjorden, den 27. maj

KURT NIELSEN, Gaza 7,  
Limfjorden, den 3. juni

ERIK BACH REFSGAARD, Gaza 7, 10 og 11 
samt Cypern 36 og 49,  
Trekantområdet, den 4. juni

JENS PETER SIIG, Gaza 6 og 7 samt  
Namibia 2, Trekantområdet, den 13. juni

EGON MADSEN, Congo 2, 3 og 4 (1962-64), 
Midtsjælland, den 14. juni

LEIF FREDERIKSEN, Gaza 7,  
Midtjylland, den 22. juni

KRISTIAN IVERSEN, Gaza 11 og 12,  
Thy-Mors-Salling, den 25. juni

LEIF BENTZEN, Gaza 7,  
Midtjylland, den 27. juni

PETER SCHRADER, Gaza 6 og 7,  
Midtsjælland, den 8. juli

JØRGEN SØRENSEN, SFOR 7,  
Nordvest, den 11. juli

KELD H. I. MARCUSSEN, Gaza 7,  
Fyn, den 14. juli

75 ÅR
KARL AAGE RASMUSSEN, Gaza 16,  
Fyn, den 16. maj

POVL ERIK NIELSEN, Gaza 20,  
Sønderjylland, den 18. maj

KARL HENRIK Ø. LUND, Gaza 16,  
Nordvest, den 19. maj

MOGENS PETERSEN, Cypern 4,  
trekantområdet, den 20. maj

KJELD STEEN ANDERSEN, Cypern 2,  
Nordvest, den 21. maj

JØRGEN KAALUND RAMM, Cypern 1,  
København, den 23. maj

HOLGER DINESEN, Cypern 4,  
Trekantområdet, den 25. maj

FREDDY FOGTMANN, Cypern 1,  
Fyn, den 31. maj

KAJ MOBERG, Cypern 2, 3, 5 og 6,  
Sønderjylland, den 31. maj

NIELS ÅGE BJERREGÅRD, Gaza 16,  
Sønderjylland, den 1. juni

KNUD ERIK MØLLER, Cypern 3,  
Limfjorden, den 5. juni

EGON BØRGE MORTENSEN, Gaza 17 og 18, 
Næstved og Omegn, den 7. juni

BJARNE JUEL HANSEN, Gaza 17,  
Nordvestsjælland, den 7. juni

RICHARD HESSELBJERG, Cypern 2,  
Midtjylland, den 8. juni

AAGE BLICHER JEPSEN, Gaza 17 samt 
Cypern 3 og 4, Kronjylland, den 9. juni

LEIF RYE DANNERFJORD, Cypern 1,  
Fyn, den 10. juni

GERT RUD JACOBSEN, Cypern 1,  
Fyn, den 11. juni

PETER JERSING, Cypern 1,  
København, den 14. juni

KNUD WERNER HØJRIS, Gaza 19 og  
Cypern 5, Nordvest, den 15. juni

BENT A. BODDUM, Gaza 16,  
Nordvest, den 15. juni

HANS BRUN JENSEN, Gaza 17 og 18,  
Nordvestsjælland, den 24. juni

BRUNO LARSEN, Cypern 5 og 6,  
Sydvestjylland, den 24. juni

JAN HANSEN, Cypern 6,  
København, den 24. juni

HANS MUNCH, Gaza 21 og Cypern 7,  
Næstved og omegn, den 25. juni

ERIK A. BORGBJERG, Cypern 4,  
Kronjylland, den 25. juni

NIELS KRISTIAN KORSGAARD, Gaza 19 og 
Cypern 5, Nordsjælland, den 28. juni

HANS PETER ESBJERG JEPSEN, Gaza 18, 
Sydvestjylland, den 1. juli

BJARNE BIRK HANSEN, Gaza 18,  
Nordvestsjælland, den 2. juli

HANS HELGE SKJOLD HANSEN,  
Cypern 2, 3 og 4, Bornholm, den 3. juli

JENS CHRISTIAN WOLLER, Gaza 20,  
Landsforeningen, den 3. juli

ERIK OLSEN, Cypern 2,  
Nordvestsjælland, den 4. juli

KNUD RASMUSSEN, Cypern 2,  
Fyn, den 6. juli

VIGGO FREDERIKSEN, Cypern 13, 14 og 15, 
Østjyderne, den 6. juli

HENRIK MYGIND ANDERSEN, Gaza 19,  
Fyn, den 13. juli

KNUD JENSEN THISTED, Cypern 3 og 4, 
Landsforeningen, den 14. juli 

JOHN ALFRED KRISTIANSEN, Cypern 2, 
Midtsjælland, den 14. juli

70 ÅR
JESPER NØRSKOV ERIKSEN, Cypern 17, 
Trekantområdet, den 22. maj

ERIK KNUDSEN, Bosnien 1993,  
Nordsjælland, den 25. maj

JØRN ARNE NIELSEN, Makedonien 1 og 2, 
KFOR 13 og 14 samt UNMOGIP 1994-95, 
Lolland-Falster og Møn, den 25. maj

BENNY AISTRUP, Cypern 25, 26, 27, 28, 29, 
30 og 31, Nordvestsjælland, den 25. maj

JOHN ANDERSEN, KFOR 15,  
Værnspræsterne, den 26. maj

BENT JØRGENSEN, Cypern 19, 20, 27 og 28, 
Limfjorden, den 6. juni

HANS PETER HANSEN, Cypern 15 og 16, 
Sydvestjylland, den 7. juni

HENNING NIELSEN, Golfen 1991 og Adriater-
havet 1995, Værnspræsterne, den 12. juni

KNUD VOETMANN, Cypern 14 og 15,  
Trekantområdet, den 12. juni

NIELS ROLIN, Cypern 20, 21 og 22 samt 
Namibia 1, Thy-Mors-Salling, den 1. juli

ANDRÉ NIELSEN, Cypern 15,  
Sønderjylland, den 15. juli

60 ÅR
IWAN PETER KRISTENSEN, Cypern 4 og 
SFOR 5, Viborg og Omegn, den 10. juni

BENT UFFE LUND, Cypern 33, 34 og 37 
samt Kroatien 2 og 3, Fyn, den 18. juni

PETER BOE MADSEN, Seychellerne 2, 
Limfjorden, den 27. juni

JØRGEN TROJ JENSEN, Cypern 46 samt 
SFOR 5 og 6, Fyn, den 7. juli

FINN EISENSØE, Kroatien 7,  
Næstved og Omegn, den 11. juli 

50 ÅR
JAKOB VANDDAM, Cypern 57 samt Kroatien 
4 og 5, Nordsjælland, den 19. maj

PETER DAHL, Kroatien 5,  
Viborg og Omegn, den 20. maj

ERIK FRØDSTRUP, Kroatien 3 og ISAF 3, 
Viborg og Omegn, den 22. maj

MARTIN FAST JØRGENSEN, KFOR 19, ISAF 2, 
IRAK 2 og UNMIL 2011,  
Viborg og Omegn, den 6. juni

KIM HENRIK DAUGAARD ØRBERG, Kroatien 
2 og 5, IFOR 1 og SFOR 4,  
Næstved og Omegn, den 11. juni

HENRIK TRUESEN, Bosnien 7, IFOR 2, KFOR 
9 og ISAF 4, København, den 13. juni

JIMMY BARTHOLDY HEÜSER, Kroatien 2 og 
8, København, den 16. juni

LEO NIELSEN, Cypern 51 og 51 samt  
Kroatien 1, Limfjorden, den 17. juni

MICHAEL JESPER SIMONSEN, Cypern 57 
samt Kroatien 4 og 5,  
Midtsjælland, den 25. juni

HENRIK RØMER, Cypern 57 samt Kroatien 6 
og 7, Sydvestjylland, den 26. juni

BJARNE FRIESE DALBY, KFOR 6,  
Østjyderne, den 2. juli

DENNIS BANG E. MADSEN, Kroatien 1, 
Limfjorden, den 4. juli

ERLING MUNCH THOMSEN, Kroatien 4, 
Nordvest, den 7. juli

PETER FRANGELEV DAHL, Kroatien 3, 
Limfjorden, den 15. juli 

 40 ÅR
RENÉ ANDERSEN, SFOR 7 og KFOR 4, 
Midtjylland, den 4. juni

KASPER ROUG, STØTTEMEDLEM,  
Lolland-Falster og Møn, den 6. juni

DANIEL DRAMMELSBÆK CORDUA, KFOR 5 
og IRAK 8, København, den 11. juli

JACOB WALENTHIN JENSEN, UNTSO,  
København den 11. juli
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BORNHOLM
Søren Primdahl, Støttemedlem

MIDTJYLLAND
Jesper Kønig Wilms, UNMISS

Verner Dam, UNAMA 2012

VIBORG OG OMEGN
Kim Beier Skov Hessellund, Mali 7

Poul-Erik Chortsen, Kosovo 1999  
og UNIKOM 2002-03

SØNDERJYLLAND
Søren Huusmann, SFOR 14, KFOR 13 
samt ISAF 2 og 14

THY-MORS-SALLING
Henrik Bøytler Back Christensen, 
Støttemedlem

NORDVEST
Dennis Jan Mortensen, SFOR 13  
og UNMEE 1

Alexander Didriksen, KFOR 20  
og ISAF 12

LIMFJORDEN
Robert Bedsted, Kroatien 3 og 4 
samt TF150 2007 (Adenbugten)

Knud Tage Petersen, SFOR 4 og 9

SYDVESTJYLLAND
Andreas Carstensen, ISAF 5 og 8 
samt KFOR 23

KØBENHAVN
Henrik Abildstrøm, ISAF 8

NORDVESTSJÆLLAND
Tommy Christensen, Gaza 14

Claus I. Johansen, Støttemedlem

Bjarne Birk Hansen, Gaza 18

MIDTSJÆLLAND
Majbrith Liukkonen Unger,  
Støttemedlem

FÆRØERNE
Òlavur Mørkøre, ISAF 4a

Jes Hultquist, NATO Sharp Guard 
1995 og UNIFIL 2007-08

MC-KLUBBEN
Dennis Christensen, UNAMI 2007, 
ISAF 2012, Mali 2013, 2016, 2018  
og OIR Kuwait 2018

Hans Krogh Kjeldsen, ISAF 2,  
Kabul 2005, Mali 2014 og 2017  
samt UNIFIL 2

Thomas Christensen, ISAF 5

KVINDELIGE VETERANER
Karen Larsen, UNIFIER 3 og 8, 
(Sprogofficer/støttemedlem)

NYE MEDLEMMER
VELKOMMEN TIL 23

Æret være deres minde

VI MINDES
CARL-ERIK MUNCH JØRGENSEN, 
Cypern 12,  
Lolland-Falster & Møn

RENÉ DEBOIS, 
UNTSO, Lolland-Falster & Møn

SVEN OLE JENSEN, Gaza 10 og 
11, Lolland-Falster & Møn

HANS WORCH, 
Gaza 10, Nordsjælland

TORBEN HANSEN, 
Gaza 14, 19, 20 og 21 samt 
Cypern 2, Næstved & Omegn

HANS SCHWARTZ, 
Gaza 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 
samt Cypern 3, 4, 5, 16, 17, 18 
og 19,  
Fyn

Èn af Danmarks Veteraners primære indtægts-
kilder er de enkelte medlemmers kontingent-
indbetaling. Det er på denne måde, der skaffes 
midler til de mange gode aktiviteter, der iværk-
sættes for veteraner og pårørende. Det er der-
for kritisk, hvis man glemmer at betale.

Dags dato har vi 48 restanter fra 2018 og 
140 restanter fra 2019.

Gjort op i penge svarer de næsten 200 re-

stanter til en manglende indbetaling på 60 
– 70.000 kr. – og det er et stort beløb for Dan-
marks Veteraner.

Kartoteksføreren har sendt besked ud til re-
spektive lokalafdelinger i håb om, at de ved 
personlig kontakt kan få nogle af pengene i 
kassen. Der er jo nogle, der bare har glemt det 
og skal have en lille påmindelse.

Også for lokalafdelingerne har det stor betyd-

ning, da 110 kr. af det indbetalte kontingent 
går retur til lokalforeningen.

Skulle du være blandt dem, der har glemt at 
betale kontingent, kan det nås endnu – bedre 
sent end aldrig.

Skulle du være i tvivl, kan du altid rette hen-
vendelse til lokalforeningsformanden eller 
kartoteksføreren på 31111789 eller kartotek@
danmarksveteranerdk

Har du betalt dit kontingent?
AF MADS TONSGAARD, KARTOTEKSFØRER
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Lokalforeningerne

50-ÅRS JUBILÆUMSFEST
Foreningens 50- års jubilæumsfest afholdes 
lørdag den 14. september kl 18.00 på Møl-
lekroen, Brolandvej 7 i Bullerup med følgende 
menu: Velkomstdrink, forret, hovedret, des-
sert, kaffe og natmad. Husets vin, øl og vand 
ad libitum under hele arrangementet, dessert-
vin 1 gang. Musik og dans til midnat. Kuvertpris 
729 kr. – din pris 300 kr pr. deltager. 

Tilmelding ved indbetaling på bankkonto 5391-
0521717. Husk at påføre navne på indbetalin-
gen, som skal være sket senest den 1. august. 
Du kan også kontakte Preben på birk-olsen@
get2net.dk eller 2961 5705. Se endvidere hjem-
mesiden. 

Se mere på foreningens hjemmeside for den 
komplette oversigt eller kontakt bestyrelsen.

Jørgen E. Larsen

Der var også udlevering af årstegn og medal-
jer med diplom. Afdelingen har i år en 50 års 
jubilar, der vil få sin jubilæumsmedalje udle-
veret på jubilæumsdagen den 3. oktober i år. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi har sædvanen tro veteranaften første tirs-
dag i måneden.   

Torsdag den 4. april markeres NATO-dagen. 
Hvorledes det kommer til at foregå, kan der 
ikke siges noget om her i skrivende stund. 

Normalt plejer vi at have et par billeder med. 
Det er ikke tilfældet denne gang – formandens 
brede ryg var kommet til at dominere for meget.

Med veteranhilsen
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
Bestyrelsens sammensætning efter general-
forsamlingen ser således ud:
Formand Jørgen Emdal Larsen 
Kasserer Preben Birk 
Bestyrelsesmedlemmer: Tommy Jensen, Finn 
Pedersen og Leif Rye Dannerfjord
Suppleanter: Lars M.W. Andersen og Elmer 
Lunding.  

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Næste klubaftener er torsdag den 25. april, 
torsdag den 23. maj og onsdag den 21. august.

Stiftet 3/10 1969

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

Bornholm

SIDEN SIDST
Et regnfuldt efterår er gået lige over i et regn-
fuldt forår. Så hvor blev vinteren egentlig af.                                                                        

Jeg har da nydt den manglende årlige sne 
kamp med den kommunale snerydder - altså 
der, hvor jeg rydder fortovet ved at smide 
sneen ud på gaden, og han rydder gaden ved 
at skubbe sneen op på mit fortov. 

SIDEN SIDST
Et mindre arbejdshold har fået sat skik på 
stue 112. Af udsmykningen fremgår tydeligt, at 
det er kampsoldater, der har været udsendt. 
Som noget nyt er der en reol med et udvalg af 
bøger – til såkaldt bytning. Sæt en bog ind og 
tag en med hjem. God fornøjelse. 

Det skal da også lige nævnes, at vi har fået 
foræret et flygel fra et medlem. Nu mangler vi 
bare én, der kan spille på det. 

Tirsdag den 5. marts afviklede afdelingen den 
årlige generalforsamling. Bestyrelsens beret-
ning gav anledning til en livlig debat – hvilket 
jo er dejligt, når det bare ikke er på en kedelig 
baggrund, som tilfældet var her. Pladsen her 
i bladet tillader ikke, at jeg går dybere i ind 
problemstillingen, men der henvises til hjem-
mesiden. 

Der var genvalg til de, der var på valg. Dog var 
der nyvalg af Erik Qvist som anden suppleant. 
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Formanden ved indvielse af Veteranhjem Odense. Fyn. 

Set og sket  
samt kommende  
arrangementer  
i landets lokal-

foreninger



Lørdag den 13. april er der i andet regi arran-
geret foredrag med oberst Lars Møller. Her vil 
nærmere detaljer blive annonceret ved mail 
og på hjemmesiden.

Vi ønsker alle lokalforeningens medlemmer 
et rigtig godt forår og på gensyn. Måske på 
et sommerstævne, ved et veteranstævne el-
ler måske først til september, hvor vi lægger 
ud onsdag den 11. september med besøg af 
Anders Straarup. Se mere på hjemmesiden.

Vi har søgt tilskud til to "udflugter". Til Rinds-
holm Kro og til Sea War Museum i Harboøre, 
men vi har endnu ikke fået svar. Når dette ken-
des, vil der blive rundsendt mail herom.

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
Hver anden torsdag er der som bekendt med-
lemsmøde i bunkeren. Den 24. januar var der 
ikke fastsat noget program, men flere af de 
fremmødte besad ”teknisk snilde”, så com-
puteren kom i gang, og den store skærm blev 
tilsluttet.

Ud kom der film om ”Den spanske Legion”, 
parade for ”Hendes Majestæt Dronning Eli-
sabeth”, indslag fra ”Edinburgh Tattoo”, hvor 
sækkepibemusikken var fremherskende, og 
ikke mindst vores egen ”Kongelige Livgarde”, 
der leverede den sædvanlige flotte eksercits, 
som vi kan lide den.

1. suppleant: Jacob Wormslev Møller  
2. suppleant: Erik Bugge
Revisor: Keld Egon Bendtsen
Revisorsuppleant: Bo Styhm 

Selvom vi fik ny næstformand, vil Kaj frem-
adrettet stadig beholde nogle af sine mange 
opgaver, bl.a. hilsner og gaver til jubilarer og 
fødselarer.

Formanden takkede Landsformanden for be-
søget og overrakte en lille present.

Læs hele referatet på hjemmesiden.

Onsdag den 6. marts var foreningen med 
23 deltagere på virksomhedsbesøg på Ran-
ders Automobil-, Maskin- og Tandhjulsfabrik, 
hvor direktør Søren Fischer på en hyggelig 
og spændende måde fortalte om fabrikkens 
historie og sin egen indlevelse i familievirk-
somheden, hvor han er 4. generation i di-
rektørstolen. Herefter gik vi en tur gennem 
fabrikken, og vi så hans samling af knallerter, 
motorcykler og biler, der bl.a. omfatter hans 
første tunede knallert, flere motorcykler og 
biler, herunder en Rolls Royce og to Bentley 
cabriolet'er, hvor Marilyn Monroe har været 
passager i den ene. Det var en rigtig spæn-
dende aften.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 10. april kommer Politiinspektør 
Jørgen Hoxer, som nogle af os hørte holde 
tale på Rådhustorvet den 5. september. ”Fra 
Thy og skovmand, rødder og brænde til Politi, 
rødder og brændpunkter i verden omkring 
os”. 

Vi kan godt glæde os. Han er utrolig spænden-
de og kan minde noget om Kai Wittrup.

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
Vi havde generalforsamling den 13. februar. 
Som sædvanlig med gule ærter med tilbehør.
Inden generalforsamlingen besøgte formand-
en sammen med Landsformand Niels Hartvig 
Andersen Mindestenen på Randers Havn, hvor 
de lagde blomster.

Fanen blev ført ind, og Landsformanden 
overrakte årstegn til Alexandar Laumann (10 
år), Jan Toft (10 år), Ulrik Leth (10 år), Asger 
Tørslev Thomassen (20 år) og Lars Holst (25 
år). Herefter blev Landsforeningens Fortjenst-
tegn overrakt til Næstformand Kaj Rasmussen 
(Sølv) for det store arbejde, han har udført for 
foreningen, til bestyrelsesmedlem Erik Bang 
Andersen (Sølv) for hans altid beredvillige 
medvirken i køkkenet ved medlemsmøderne 
og til slut til Daniel Andersen (Bronze) for 
sit mangeårige virke som opråber ved Ju-
lebanko. Han har proklameret sin afgang og 
samtidig doneret computeren med spillet til 
foreningen. 

De har alle tre virket i deres funktioner i en 
årrække tilbage fra den tidligere – nu afdøde 
– formand Erik Johannsen.

Efter valgene er bestyrelsens sammensæt-
ning således:
Formand:  Knud Spangsø
Næstformand: Hans Chr. Mortensen
Kasserer: Erik Borbjerg
Bestyrelsesmedlem: Erik Bang Andersen
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Erik, Kaj og Daniel. Kronjylland. Fanen bæres ind. Kronjylland. Blomsterlægning ved Mindestenen. Kronjylland. 



Filmene var meget forskellige, men alle blev 
underholdt denne aften, som blev fuldendt, da 
Per midt i det hele dukkede op med pølser og 
brød, som i løbet af ”no time” blev gjort klar 
på grillen. Tak for en hyggelig aften.

Den 7. februar var der igen hygge på program-
met. Ved kaffebordet blev de gamle mere 
eller mindre sandfærdige historier fra mis-
sionerne genopfrisket, krydret med moderne 
dronekrigsførelse, som blev fundet frem på 
Youtube.

Generalforsamling 2019 løb af stablen den 21. 
februar i god ro og orden med Søren Henning-
sen som dirigent og Lars Almar Jensen som 
referent.

Carsten Cederbye indledte sin beretning med 
at mindes de veteraner, der er gået bort siden 
sidste års generalforsamling, herunder i sær-
lig grad tidligere bestyrelsesmedlem Benny 
Nielsen, veteran fra Gaza 1, samt vores barbe-
styrer Jesper Smidt, som sov stille ind få dage 
før generalforsamlingen. 

Medlemstallet er p.t. 430.

Medlemmerne blev opfordret til at følge med 
på hjemmesiden samt i den elektroniske del 
af Baretten, idet arrangementer kan være for-
ældede, når bladet udkommer i trykt form. I 
samme relation opfordrede formanden til, at 
hvis man ingen mails får, bør man rette hen-
vendelse til kartoteksfører Mads Tonsgaard, 
således at mailadressen kan rettes.

I anledning af jubilæet har foreningen ansøgt 
Danmarkssamfundet om tildeling af en ny 
fane, som forventes at være klar til jubilæet 
den 21. maj. Finansiering til udsmykning af fa-
nen m.v. tilvejebringes dels via donation, dels 
via udstedelse af faneaktier, som sælges i 
Bunkeren. Faneaktierne koster 100 kr. pr. styk.

Valg til bestyrelsen blev gennemført uden 
sværdslag, hvorefter bestyrelsen ved et efter-
følgende møde konstituerede sig:
- Carsten Cederbye: Formand
- Erik Kallenbach: Kasserer, lokalmedlems-

kartotek, fanebærer FN-fanen
- Per Jensen: Næstformand, webmaster, 

fanebærerass./-vagt Lokalfanen
- Finn Kromose: Sekretær, fanebærer Lokal-

fanen, kontaktperson til Torkil Skøt og til 
Kastellet

- Poul Sloth Jørgensen: Landsfanebærer Øst
- Thomas L. Smidt: Bestyrelsesmedlem, bar-

ansvarlig
- Leif Goth: Bestyrelsesmedlem.

Lørdag den 10. marts gik fire bestyrelsesmed-
lemmer i gang med at renovere barlokalet, 
så det nu fremtræder i en ny og mere indby-
dende form. Øvelsen skulle jo gerne ”lokke 
husarerne til”, så flere kommer på besøg på 
mødeaftenerne hveranden torsdag i lige 
uger. Søndag fortsatte den nyvalgte besty-
relse denne ”handyman-øvelse” og sluttede 
med det konstituerende møde, hvor de kom-
mende store arrangementer på Kastellet samt 
foreningens 50-års jubilæum blev drøftet. 

Finn Kromose

MINDEORD
Vi må med stor sorg meddele, at vores 
støttemedlem og barbestyrer Jesper 
Lindgren Smidt sov stille ind efter lang 
tids sygdom.

Selv om Jesper gennem 6 år ventede på 
et nyt hjerte, var han et livsglad men-
neske, som var flittig til at møde op, når 
der var brug for ham. Jesper fortjener 
vores respekt og taknemmelighed for 
det store arbejde han på trods af sin 
sygdom lagde i foreningen. Vi vil mindes 
hans livsglæde og gode humør.

Jesper blev bisat fra Skovvejens Kirke i 
Ballerup den 2. marts, hvor Foreningen 
stillede med fane.

ÆRET VÆRE JESPERS MINDE.

KOMMENDE AKTIVITETER
Torsdag den 4. april fejres NATO´s 70-års 
dag i Kastellet, hvor vi støtter som følger:
• Åbne Bunkeren kl. 09.00 som base for sam-

ling af fanekommandoer
• Stille så mange veteraner som mulig som 

kransebærere, idet Landsforeningen skøn-
ner at have et behov for op til 25 kransebæ-
rere (samling ved Monumentet til instruk-
tion kl. 10.40) 

• Stille så mange veteraner som muligt som 
hjælpere til receptionen i St. Spisesal (over 
Kantinen) i Nordre Magasin mhp. primært 
udskænkning af vin, øl, vand mv. (samling 
ved St. Spisesal til instruktion kl. 10.15 efter 
lægning af blomst på DBB Mindesten).
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Foran garagen. Kronjylland. Asger, Ulrik, Jan, Alexandar og Lars. Kronjylland. Søren fortæller. Kronjylland. 



Det er muligt at løse opgaver efter ”Torden-
skjold-metoden”. Tilmeld dig enten direkte via 
Landsforeningens hjemmeside under aktivite-
ter eller via vores egen hjemmeside.

Torsdag den 4. april gennemfører vi selv-
følgelig vores mødeaften og vil for de udhol-
dende byde på lidt godt fra grillen, mens vi 
drøfter dagens festligholdelse af NATO-dagen.

Torsdag den 2. maj kl. 16.00 – 18.30, er der 
rundvisning på Frederiksberg Slot, som ingen 
ringere end Torkil Skøt står for. Vi slutter af 
med et besøg i Kadetkælderen, og vi vil ar-
rangere en mindre fællesspisning efter rund-
visningen. Der vil være begrænset deltagelse, 
så tilmelding via hjemmesiden er nødvendig. 
Denne dag har vi ikke åbent i Bunkeren.

Torsdag den 16. maj falder vores mødeaf-
ten sammen med Kastellets traditionsrige St. 
Bededagsaften arrangement. Foreningen kan 
kun anbefale at aflægge Kastellet et besøg 
denne dag, hvor vi også åbner for publikum.
Se det samlede program på vores eller Kastel-
lets hjemmeside

Tirsdag den 21. maj fejrer vi 50 års jubilæum. 
Vi forventer at få overrakt vores nye fane, 
hvilket vi selvfølgelig vil fejre på behørig vis. 
Nærmere vil fremgå af hjemmesiden og i mail 
til dem, som enten er tilmeldt nyhedsbrev el-
ler har en mailadresse, der virker. 

Vi påregner at have åbent fra 15.00 til 21.00, så 
alle har mulighed for at komme forbi Bunke-
ren, hvor foreningen vil være vært.

Onsdag den 29. maj vil der på Peacekeepers 
Day i lighed med tidligere og som ved NATO-
dagen blive brug for hjælpere. Tilmelding her-
til som sædvanlig via hjemmesiden. Vi sender 
mail om arrangementet ud til medlemmerne 
forinden.

Lørdag den 15. juni kl. 18.00 holder vi fest-
aften i anledning af 50 års jubilæet i spise-
salen, Ndr. Magasin ved Cafeteriet. Vi starter 

med velkomstdrink, inden vi går til bords i en 
3-tretters menu med drikkevarer. Kuvertpri-
sen er 275 kr., der skal betales ved tilmelding 
via hjemmesiden.

Der åbnes for tilmelding efter modtagelse af 
den fysiske udgave af Baretten i uge 16 før 
Påsken. Såfremt vi når det maksimale antal, 
lukkes der automatisk for tilmelding. 

Torsdag den 27. juni holder vi et grillarran-
gement for vores jubilarer – 68 medlemmer er 
jubilarer – med ledsager samt selvfølgelig vo-
res medlemmer. Foreningen er vært for jubi-
larerne. For øvrige medlemmer og ledsagere 
vil der være en forventet kuvertpris på 75 kr.

Der bliver tilmelding ca. en måned før. Man 
kan få sin medalje/årstegn overrakt denne 
aften, man kan vælge et senere arrangement/
medlemsmøde, eller man kan få tilsendt sin 
medalje/årstegn. Nærmere herom vil tilgå de 
pågældende.

MAILADRESSER OG MOBILNUMRE
Trods mange opfordringer er det meget få, 
der får opdateret deres mail-adresse. Sam-
tidig kan vi konstatere, at mange har mobil-
numre, som de tilsyneladende ikke skifter. Vi 
vil derfor ved modtagelse af dette nummer af 
Baretten benytte os af SMS service.

Carsten Cederbye

 

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
Ved generalforsamlingen den 5. februar var 
der genvalg på alle poster. 
Ole B. Nørholt, Formand 
Brian Strandbygaard Laursen, Næstformand
Kjeld Thomsen, Kasserer
Jacob Qvist, Sekretær

Lars Peter Kristensen, menigt medlem
Ole Schmidt, suppleant
Svend Erik Jørgensen fratrådte som fanevagt. 
Desværre lykkedes det ikke at finde en afløser. 
Nu er det op til bestyrelsen at finde en afløser, 
når der er brug for en
Kjeld Thomsen fortsætter som fanebærer for 
Dannebrog
Egon Jensen fortsætter som fanebærer for 
FN-Fanen.

Den 4. februar havde vi en stor begivenhed på 
Orlogshjemmet i Frederikshavn med overræk-
kelse af 30.000 kr som tilskud til opførelse af 
en veteranstue på Orlogshjemmet. Pengene 
kommer som overskud fra Tordenskjoldsløbet, 
der blev afholdt den 12. september sidste år, 
hvor vi i Limfjorden var medarrangør.

Ved overrækkelsen deltog borgmester Birgith 
Hansen, 3 officerer fra Flådestation Frede-
rikshavn, Lions Club i Sæby, bestyreren af Or-
logshjemmet og ildsjælene bag Orlogshjem-
met, som har formået at indsamle omkring 
900.000 kr til byggeriet.

Tirsdag den 5. marts havde vi en velbesøgt 
drop in aften med hyggeligt samvær. 

Der var grundstensnedlæggelse den 12. marts, 
hvor formanden deltog.

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Vi arbejder på højtryk for at få programmet til 
årets Euro Stævne op at stå. Da det er 25 års 
jubilæum satser vi højt og vil tilstræbe at få 
en festlig veekend  den 6.-7.-8. september. 
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Så sæt allerede nu X i kalenderen. I bliver ikke 
skuffet.

Der er ikke planlagt nogle aktiviteter i den 
følgende tid, idet Euro Træffet kræver mange 
resourcer, og efter sidste års manglende til-
slutning er vi gået i tænkebox for at overveje, 
hvad vi så kan finde på? Vi opfordrer alle til at 
komme med idéer og ønsker.

Tirsdag den 2. april, tirsdag den 7. maj og 
tirsdag den 4. juni er der ”Drop-In aften” i 
Fællesstuen i Bygning 29.

Husk bindende tilmelding inden 4 hverdage 
før ved alle vores arrangementer på Aalborg 
Kaserner, med mindre der er anført specifik 
tilmeldingsfrist. Husk også at have et sygesik-
ringskort klar, som ombyttes med et midlerti-
digt adgangskort i vagten. 

Med Veteranhilsen
Brian S. Laursen, næstformand

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

SIDEN SIDST
Den 21. februar blev der afholdt den årlige 
generalforsamling med 26 fremmødte med-
lemmer. Der blev imidlertidig ikke valgt nogen 
ny formand, hvorfor bestyrelsen på sit første 
møde i marts besluttede foreløbigt at fungere 
kollektivt, hvilket er lykkedes tidligere med 
held. Der er således heller ingen, der er udpe-

Stiftet 26/3 1969

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

Midtjylland

SIDEN SIDST
Tirsdag den 19. februar blev den årlige gene-
ralforsamling afholdt. Fanerne blev ført ind, 
formanden bød velkommen og bad de frem-
mødte iagttage 1 minuts stilhed for at mindes 
de medlemmer, vi har mistet i årets løb: Carl 
Christian Brix Laursen, Bruno Laursen, Herluf 
Kragh Sørensen og Svend Aage Simonsen.

Der var 10-årstegn til Anders Peter Braagaard-
Sørensen, Per-Ole Overgaard, Jørgen Frederik 
Nielsen, Gert Stougaard Kristiansen, Søren 
Toft Nielsen, Henry Danielsen, Nikolaj Meyer 
og Henry Elkær Petersen. 20 års-tegn til Erik 
Balzer, Niels Chr. Nielsen, Vagn Thomsen og 
Leif Bentzen. 25-års medalje til Keld Petersen, 
Finn Steensig Jensen og Leif Jensen.  40-års 
medalje til Jan Bech Andersen og 50-års me-
dalje til Bent Riis.

Det samlede referat af generalforsamlingen 
kan læses på hjemmesiden, herunder ved-
tægtsændringerne, der blev vedtaget på ge-
neralforsamlingen. Både formandens beret-
ning og regnskabet blev godkendt.

VALG
Formand for et år: Palle Stausholm 
Kasserer for 2 år: Jørgen Damsgaard 
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Niels Ole Piil 
Bestyrelsesmedlem for 1 år: Niels Carlsen
2 Bestyrelses-suppleanter for 1 år: Svend Åge 

get som kontaktperson i bestyrelsen, så grib 
fat i én af os, hvis du har behov herfor.

FREMTIDIGE AKTIVITETER
Indtil vi har styr på vores organisation, fort-
sætter mødeaftenerne hver anden torsdag 
som vanligt. De planlagte aktiviteter fortsæt-
ter også helt traditionelt.

Henrik har påtaget sig opgaven at koordinere 
vores tilstedeværelse på Døllefjelde Musse 
marked, sammen med vores andre soldater-
foreninger i området. Så vi er på Dølle igen 
i år – og vi har endda besluttet at holde den 
torsdags-mødeaften ovre på markedet i vores 
telt, så der er ingen undskyldning for ikke at 
møde op.

WEBMASTER EFTERLYSES
Sidder der et skjult talent med lyst til at drive 
vores hjemmeside, så er du meget velkom-
men. 

Og brug det kommende forår til at finde eg-
nede emner til at køre vores dejlige forening 
videre ind i de kommende år. FN-soldater er 
kendt for at tage initiativ og gå forrest – det 
kan vi også.

Per Amnitzbøl Rasmussen
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Jensen og Hugo Bæk
2 Bilags-kontrollanter for 1 år: Johannes Ra-
ben-Beck og Per Hjortshøj
2 Bilags-kontrollant-suppleanter for 1 år: Sø-
ren Toft Nielsen og Egon Brülle
2 Fanebærere for 1 år: Jens Hou og Niels Ole 
Piil.
2 Fanevagter for 1 år: Leif Jensen og Jørgen 
Damsgaard
Repræsentant til Repræsentantskabsmødet 
2019: Per-Ole Overgaard 
Suppleant til Repræsentantskabsmøde 2019: 
Søren Toft Nielsen

Palle Stausholm takkede for valget og så frem 
til samarbejdet med den nye bestyrelse. Der 
var tak til Per-Ole Overgaard for virket gen-
nem 4 1/2 år.

Lørdag den 23. februar startede vi foråret 
med hyggebowling i Hammel med efterføl-
gende dejlig dagens ret m/ kaffe samt et par 
timers hyggesnak. Tak til Verner Hansen for 
hans store rabat på banerne. 
Resultater
Damer
Nr. 1: Bodil Hesselbjerg, 299 kegler. 2: Anne 
Thuesen, 253 og 3: Inga Hansen, 249.
Herrer
Nr. 1: Verner Hansen, 361 kegler. 2: Hugo Bæk, 
305 og 3: Vagn Thomsen, 289.

Lørdag den 9. marts deltog bowlingspillerne 
ved Veteranstøttens DM i Bowling i Odense. 
Resultaterne kan læses på side 18.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 26. marts. Reception i af anled-
ning Midtjyllands 50 års jubilæum kl. 11.00 – 
14.00 på Hotel Årslev Kro, Silkeborgvej 900 i 
Brabrand for indbudte gæster og samarbejds-
partnere samt lokalforeningens medlemmer.

Fredag den 29. marts kl. 18.00, 50 års jubilæ-
ums festmiddag på Hotel Årslev Kro.

Onsdag den 3. april kl. 18.00 Skydeafslutning 
på Grimhøjvej 1.

Tirsdag den 4. april. NATO-dag

Lørdag den 4. maj fejres Danmarks Befrielse 
på Skæring Hede.

Onsdag den 29. maj fejres Peacekeepers Day

Fredag den 14. juni. Valdemarsdag i Aarhus 
(dagen før normalt p.g.a. arrangementet i Kø-
benhavn).

Lørdag den 15. juni. Danmarks Samfundet af-
holder Valdemarsdag i København i anledning 
af Dannebrogs 800 års jubilæum. Der arrange-
res bustransport for faneansvarlige.

Nærmere oplysninger om de enkelte arran-
gementer vil fremgå af hjemmesiden midtjyl-
land.danmarksveteraner.dk  eller Facebook 
siden Danmarks Veteraner – Midtjylland. 
  
Så vidt muligt bliver der lagt billeder fra de 
enkelte arrangementer på hjemmesiden.

Der kan evt. også sendes en mail til: midtjyl-
land@danmarksveteraner.dk. Eller hvis alt an-
det svigter, 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

SIDEN SIDST
Årets første klubaften havde deltagelse af 24 
veteraner, der havde glædet sig til Leifs gule 
ærter, og de blev ikke snydt. Bannergaard bød 
det nye medlem Jens Martinussen, Cypern 15 
og Kroatien 1, velkommen, og derefter gav han 
en kort orientering om arbejdet siden sidste 
møde. Thomas Buus fra VeteranCafé Køge for-
talte om deres arbejde, og hvad de tilbyder i 
fremtiden. Flemming gav en orientering om 

fanekommandoens arbejde i december og om 
foreningens skydning. Aftenen sluttede med 
et på gensyn fra alle.

Den 6. februar sluttede vor 4. og sidste skyd-
ning for denne vinter. 15 skytter har dystet 
mod hinanden og ikke mindst imod sig selv, 
og det gav et gennemsnit på 181 point. Vinder 
med 194 point blev Henrik Krogh, nr. 2 blev 
Nicolai Krogh med 191,5 point, og 3.pladsen 
gik til Flemming Jepsen med 190 point. (Se 
billedet).

Den 28. februar var 21 veteraner samlet til må-
nedens møde. Bannergaard meddelte, at han 
ikke kunne deltage til vor generalforsamling, 
men at der ville være en værdig veteran, der 
overtog hans plads den aften. Flemming for-
talte, hvordan vinterens skydning var gået, og 
hvornår foreningens fane skulle i aktivitet i 
den kommende tid. Vi havde også besøg fra 
VeteranCafé Sydkysten, der fortalte om deres 
arbejde. Midtsjælland glæder sig til et fremti-
digt samarbejde.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 25. april: Klubmøde.

Torsdag den 23. maj: Sidste klubmøde i for-
året.

Torsdag den 29. august: Første møde i ef-
teråret.

Alle møder er i Borup Kulturhus, Møllevej 2 i 
Borup.

Med venlig hilsen
Flemming Jepsen
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Fra generalforsamlingen. Nordsjælland. Tak til Bjarne Spritmus. Nordsjælland. Tegn og medaljer. Nordsjælland.

Stiftet 14/8 1989

Formand: Steen Schütz
Dyrlægegårds Allé 17  | 3600 Frederikssund
Tlf. 40 86 03 29
nordsjaelland@danmarksveteraner.dk
steens@outlook.com

Nordsjælland

FORMANDEN HAR ORDET
Vi har gennemført årets generalforsamling 
den 21. februar. Stor tak til Jer, der var arran-
gører, og alle Jer, der aktivt deltog.

Det er en fornøjelse at kunne overtage en 
så velfungerende forening. Tak til afgående 
formand Gert Andersen for din indsats i de 
forgangne år.

Jeg ser frem til samarbejdet med den nye 
bestyrelse og alle medlemmer af vores lokal-
afdeling.

Som det kan ses under kommende aktiviteter, 
er der stort behov for, at vi kan stille med fa-
nebærer ved aktiviteter, hvor vi hædrer vete-
raner – herunder afdøde – på værdig vis samt 
deltager i markeringen af særlige begivenhe-
der, såvel på landsplan som lokalt.

Skulle du have lyst til at være med som fa-
nebærer, så lad mig høre fra dig. Vi kan altid 
bruge en hånd mere.

Har du en idé eller selv vil arrangere noget, 
så lad os høre fra dig. Du kan også læse om 
vores arrangementer på Facebook: Danmarks 
Veteraner Nordsjælland.

SKYDERESULTATER 
7. januar
Niels Erik 193/4
Ib Jensen 179
Lise Jensen 179
Ulrik Hansen 184/1

11. februar
Sidsel Sørensen 194/8
Niels Erik 184/2

4. marts
Ulrik Hansen 179
Sidsel Sørensen 192/4
Niels Erik 195/5
 
KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 4. april er det NATO´s 70 års 
jubilæum. Højtideligholdelse sker ved et stort 
arrangement i Kastellet. Se program i bladet 
eller på hjemmesiden.

Lørdag den 6. april afholder vi forårsfest, 
hvor der vil være dækket op til en fornøjelig 
aften med lækker mad, og så koster det kun 
125 kr. Vin, øl og vand kan købes til populære 
priser. Tilmelding nødvendig, senest søndag 
den 31. marts kl. 21.00 på hjemmesiden.

Tirsdag den 9. april. Veteranaften i bygning 
65 kl. 19.00 - kl. 22.00. Formanden vil stå på 
”øl” kassen kl. 19.30. Håber, det bliver et par 
hyggelige timer i Jægersprislejren.

Lørdag den 13. april. Fugleskydningen er 
blevet én af vore årligt tilbagevendende tra-
ditioner, og sædvanen tro foregår det i Sigers-
levøster Forsamlingshus. Der bliver serveret 
mørbradgryde og kartoffelmos for kun 100 kr. 
Tilmelding nødvendig, grundet spisning, på 

hjemmesiden eller til Niels Erik Sørensen på 
47 31 31 50/3301@interflora.dk, senest søndag 
den 8. april.

Tirsdag den 16. april, torsdag den 23. maj 
og torsdag den 20. juni kl. 13.45 er der bow-
ling i Frederikssund Center Bowl. Tilmelding til 
Ole Boye på 30 13 67 00.

Lørdag den 4. maj kl. 18.00 er der kranselæg-
ning ved mindesmærket “Minen” på Sydkajen 
i Frederikssund, hvor vi deltager i Frederiks-
sund Marineforenings arrangement. Der vil 
senere komme yderligere om arrangementet 
på hjemmesiden og Facebook.

Onsdag den 8. maj og onsdag den 12. juni 
har vi veteranaften i Jægersprislejren, hvor 
vi dyster i Petanque. Vi mødes i bygning 65. 
kl. 18.00. Foreningen giver pizza. Der er også 
plads til ”heppere”.

Onsdag den 29. maj fejres Peacekeepers Day 
på Kastellet, hvor Landsforeningen hædrer 
og mindes vore veteraner, som har forrettet 
international tjeneste i en FN-ledet mission. 
I paraden kan alle, der har været udsendt i 
internationale missioner, deltage. Nærmere 
detaljer om arrangementerne vil fremgå af 
Baretten og på hjemmesiden, hvor tilmelding 
også kan ske.

Søndag den 23. juni. Så er der igen gået et år, 
og nu er det tid til at fejre Sankt Hans og må-
ske se heksen flyve? Vi mødes i Jægerspris-
lejren til en fornøjelig eftermiddag og aften 
med god mad. Det koster kun 150 kr. Øl, vand 
og vin kan købes til de altid populære priser. 
Husk sidste frist for tilmelding er den 18. juni 
kl. 21.00.
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25-års tegn. Nordvest. Nytårskur. Nordvest.Fra generalforsamlingen. Nordsjælland.

Sæt lige X i kalenderen for den 14. august, 
hvor vi har 30 års fødselsdag.

MINDEORD
Veteran og medlem af Danmarks Vetera-
ner Nordsjælland, Hans Worth, Frederiks-
sund, er stille gået bort efter kort tids 
sygdom.

Hans forrettede tjeneste i UNEF Gaza på 
hold 10 fra maj 1961 til november 1961.

Hans blev medlem af foreningen i 2006 
og blev 81 år.

ÆRET VÆRE HANS' MINDE.

Med veteranhilsen
Steen Schütz, formand og
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
Der var mødt 15 medlemmer til generalfor-
samlingen i Officersmessen på Holstebro 
Kaserne den 22. januar. Efter indtagelse af 
de traditionsrige gule ærter bød formanden 
velkommen og uddelte 25 års tegn til Knud 
Knudsen og Finn Jensen. Tillykke.

Beretning og regnskab blev godkendt med et 
pænt overskud. Klaus Warming og Carl Åker-
lund blev genvalgt til bestyrelsen. Knud Wer-

ner Højris blev nyvalgt suppleant, og Michael 
Grøngård nyvalgt fanebærer. Knud Knudsen 
nyvalgt fanebærersuppleant.

Nytårskur den 19. januar i Sergentmessen på 
Skive Kaserne. Vores venner fra Thy-Mors-
Salling havde lavet et fint arrangement med 
grillmad og det hele. Vi var 14 deltagere fra 
Nordvest.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 15. maj afholdes lerdueskydning 
på Holstebro Strandjagtforenings baner på 
Vilhelmsborgvej 4 i Holstebro. Start kl. 16.00. 
Slut senest kl. 21.00.  

Der er lagt op til en eftermiddag, hvor unge og 
gamle veteraner kan hygge sig med skydning. 
En ting, vi alle har, eller har haft, til fælles. Der 
serveres pølser og brød i pausen.

Det er vores håb, at nye/unge veteraner kan 
fatte interesse for det kammeratskab, der er 
i de to foreninger. Du behøver ikke at være 
medlem nogen steder, men medbring venligst 
dit veterankort.

Tilmelding til Kjeld Steen Andersen på 4093 
2429/kjeld@itbo.dk eller Jens Nielsen på 4031 
0397/moesby.nielsen@oncable.dk senest den 
8. maj. Pris: 100 kr.

Onsdag den 29. maj markerer vi igen Peace-
keepers Day ved at lægge en krans ved De Blå 
Baretters Mindesten og mindes vore faldne 
kammerater. 

PROGRAM:
Kl. 17.00 
Fanerne på plads på plænen 
Kl. 17.05 
Kranselægning ved mindestenen
Kl. 17.10 
Mindeord ved lokalforeningsformanden
Kl. 17.15 
Rykker vi ind i Laden, hvor der serveres kaffe 
og et beskedent traktement.
Ca. 18.00 
fortæller Vinnie Højmark, der er formand for 
Familienetværket i Karup, Holstebro & Skive 
med temaet: "Udsendelsen, set fra de pårø-
rendes side". 

Arrangementet slutter ca. 19.00. Pris: 30 kr. Øl 
og vand kan købes til en flad 10´er. Adressen 
er Brogårdsvej 4 i Holstebro, mellem Kvickly 
og Museet. Påklædning: Fri med ordner anlagt. 
Ledsagere er meget velkomne. Ingen tilmel-
ding. Husk veterankortet.

Sæt allerede nu X i kalenderen den 15. juni. 
Danmarkssamfundet fejrer Dannebrogs 800 
års fødselsdag. Vi har fået vores faner af dem 
og har faktisk pligt til at møde op denne dag, 
som bliver noget særligt.

Med venlig hilsen
Klaus Warming
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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
Årets generalforsamling blev afholdt den 11. 
februar på Kasernen i god ro og orden og med 
fint fremmøde under kyndig ledelse af diri-
gent Kalle Nilausen.

Der var genvalg til alle, og derfor ser bestyrel-
sen fortsat således ud:
Formand: Mogens Pagh
Næstformand: Steen E. Rasmussen
Sekretær: Nils Ulrik Bagge
Kasserer: Søren Juel
Best.medl: Thor C. Larsen.

Under eventuelt overrakte formanden årstegn 
til de modtagere, som var mødt op.

Carsten Mortensen, Paw Kurtzweil og Nils Ulrik 
Bagge modtog 10 års tegn, Klaus Jakobsen og 
Poul Jens Borre modtog 20 års tegn, og Søren 
Juel modtog 25 års tegn.

De modtagere, som ikke deltog i generalfor-
samlingen, har fået tilsendt deres årstegn.

Endvidere kunne formanden fortælle, at han 
sammen med Thor C. Larsen havde været til 
møde med Holbæks borgmester, Christina K. 
Hansen, samt en afdelingsleder, idet vores af-
tale med kommunen om brug af lokalerne på 
Kasernen udløb den 1. marts 2019. Da vi sam-
tidig havde kunnet læse i avisen, at kommu-

nen skulle benytte kasernebygningen til eget 
brug, var vi jo noget spændte på, hvad man 
ville fortælle os. Vi blev dog straks beroliget 
med, at kommunen ikke har nogen aktuelle 
planer om at skulle bruge vores lokaler, samt 
at vi ville få forlænget vores aftale på samme 
vilkår som hidtil. Det var en god besked at 
kunne viderebringe til medlemmerne.

Spørgsmålene om de varslede ændringer af 
skydereglerne er endnu ubesvarede, hvorfor 
Kalle har fremsendt vores skyderesultater for 
2018 i håb om, at den hidtidige fremgangsmå-
de bliver anvendt. Svarene får vi formentlig 
senest ved Repræsentantskabsmødet i april, 
hvor de varslede ændringer helt sikkert vil 
blive diskuteret.

Undertegnede og Søren Juel har besøgt Jytte 
og Preben Senniksen, der den 1. marts kunne 
fejre guldbryllup. Guldbrudeparret fik over-
rakt gavekurv og hilsner fra lokalforeningens 
medlemmer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Sidste forårsskydning er den 27. marts i Tuse.

NATOs 70 års jubilæum fejres ved en ceremoni 
på Kastellet den 4. april, hvor undertegnede 
er inviteret som lokalforeningsformand, og 
hvor vores fane forventes at deltage. Se om-
talen af begivenheden på side 5.

Dagen efter, den 5. april, afholder Veteran-
café Holbæk faneindvielse på Kasernen. Ved 
indvielsen deltager Holbæks borgmester, 
Christina K. Hansen, som vil slå første søm 
i, undertegnede, som slår andet søm i, samt 
Paw Kurtzweil, som vil slå tredje søm i. Endvi-

dere deltager en repræsentant fra Danmarks-
Samfundet, som har doneret fanen til caféen.

Der er medlemsmøder tirsdag den 9. april og 
torsdag den 23. maj, begge dage kl. 19.00 på 
Kasernen. Husk tilmelding på hjemmesiden.

I dagene 26. og 27. april deltager vi med tre 
mand i Danmarks Veteraners Repræsentant-
skabsmøde, der ligesom sidste år afholdes på 
Flyvestation Karup.

Onsdag den 29. maj er der som sædvanlig 
Peacekeepers Day på Kastellet.

På bestyrelsens vegne
Mogens Pagh

Stiftet 13/12 1972

Formand: Knud Lund
Møllevej 6 | 4700 Næstved | Tlf. 55 73 28 95 
naestved@danmarksveteraner.dk | www.fns-naestved.dk

Næstved & Omegn

SIDEN SIDST
Nu må vi se at komme i gang igen. Januar og 
februar har været en lidt stille periode, vi har 
”kun” haft to foreningsaftner. Der har selvføl-
gelig været lidt for bestyrelsen at se til med 
nogle møder og fødselsdage, der skulle klares.

Vi har afholdt ordinær generalforsamling den 
8. marts med efterfølgende spisning. Der var 
44 deltagere, så der var fyldt godt op i loka-
lerne. Det var dejligt at se så mange kendte 
ansigter, men også at se, at nye kommer til.

25-års tegn. Nordvestsjælland. 20-års tegn. Nordvestsjælland. 10-års tegn. Nordvestsjælland.
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Efter formandens beretning og kassererens 
regnskab var der valg til bestyrelsen, og re-
sultatet heraf blev:
Knud Lund blev genvalgt til formand
Flemming Qvotrup og Christian T. Jensen blev 
genvalgt 
Per Kornerup blev genvalgt som suppleant 
Henry Petersen og René Adolf blev genvalgt 
som bilagskontrollanter
Anker Sewohl blev genvalgt som suppleant for 
bilagskontrollant
Ole Villers blev genvalgt som fanebærer
Egon Mortensen blev genvalgt som fanevagt.

Ved den efterfølgende spisning og hyggeligt 
samvær gik snakken lystigt.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 1. april er vi inviteret til foredrag ved 
Hjemmeværnet i anledning af 70-året. Her 
kommer Helge Adam Møller og fortæller om 
Hjemmeværet gennem tiderne.

Den 3. april markerer vi NATO-dagen i forbin-
delse med vores foreningsaften. Dette sker 
med en kort parade, hvor der lægges blomster 
ved mindepladen. 

Den 4. april deltager vi med fanen ved mar-
kering af NATO-dagen på Kastellet.

Den 8. april er vi sammen med Veteran Café 
Næstved arrangører af et foredrag ved For-
svarschef, general B. Bisserup på Hjemme-
værnsgården i Næstved.

Den 26.-27. april deltager vi i Danmarks Ve-
teraners Repræsentantskabsmøde på Flyve-
station Karup.

Den 4. maj deltager vi igen i mindehøjtidelig-
heden ved Svinø Kirke.

Den 26. maj afholder vi den årlige fugleskyd-
ning på Toksværd skydebaner.

Den 29. maj er der Peacekeepers Day på Ka-
stellet i København.

Husk, at det er muligt at blive støttemedlem 
direkte under lokalforeningen. Så kender du 
nogen, som kunne være interesseret, så kon-
takt kassereren på kasserer@fns-naestved.dk

Og husk, at vi den 1. onsdag i hver måned fra 
19.00-22.00 har åbent i lokalerne på Marvede 
gl. Skole, Menstrup Bygade 60. Alle er meget 
velkomne, og man er også velkommen til at 
tage pårørende og andre veteraner med, så 
de kan se, hvad vi laver og få et kig på vore 
dejlige lokaler.

God påske til alle.
Formanden

Stiftet 12/10 1981

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

Sydvestjylland

SIDEN SIDST
Julehygge på Veterancaféen, godt besøgt, og 
der var enkelte, der havde svært ved at trans-
portere gaverne hjem. Nogen har jo de rigtige 
plader til banko.

GENERALFORSAMLINGEN
1. Valg af dirigent: Tage Buch 
2. Formandens beretning: Godkendt, selvom 

Brian meddelte at han trækker sig efter 
denne valgperiode (måske i 2020)

3. Regnskab: Godkendt
4. Indkomne forslag: Ingen
5. Valg af formand: Brian Ethelberg. 
6. Valg af 2 bestyrelses medlemmer: Michael 

Leuenhagen og Susan Bjergbæk blev valgt. 
Jan Pedersen havde valgt ikke at stille op, 
og der takkes for hans tid i bestyrelsen

7. Valg af revisorer: Tage Buch
8. Valg af repræsentanter: Bestyrelsen – Brian 

Ethelberg, Finn Falck, Michael Leuenhagen, 
Bent Jensen og Susan Bjergbæk 

9. Eventuelt: Kort orientering om kommende 
arrangementer. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Den 2. maj er der bowling og spisning. Vi mø-
des på The Grill, Glarmestervej 6-12 i Esbjerg 
kl. 16.30 og bowler en time, derefter spisning 
på The Grill. Begrænset antal pladser. Tilmel-
ding til Finn på finnfalck@hotmail.com

Den 11. maj. Varde Marchen, hvor Varde Ka-
serners Venner støtter op om garnisonerne 
i Varde Kommune. Et eventuelt overskud fra 
marchen går ubeskåret til et arrangement for 
de pårørende til vores udstationerede solda-
ter. Det ser vi meget frem til at skulle arran-
gere efterfølgende.

Fra generalforsamlingen. Næstved. Fra generalforsamlingen. Næstved.Fra generalforsamlingen. Næstved.
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Dagens program er følgende:
Kl. 07.00  – start på Varde Torv for 40 km rute
Kl. 10.00 - start Varde Torv alle øvrige ruter 

(5 – 10 - 15 – 25 km)
Kl. 17.00 – vi forventer at alle er i mål

Der vil være forsyningsdepoter undervejs 
med mulighed for at købe sandwich, samt 
gratis vand og frugt, der udleveres ved start 
sammen med evt. bestilt sandwich. Der vil 
være mulighed for at få stemplet i marchbø-
ger. Priser: 20 kr. pr. person på 5 km rute, 50 
kr. pr. person på 10, 15, 25 og 40 km ruter, 50 
kroner for medalje (tilkøb), 30 kr. for årspin (til 
medalje) og 35 kr. for en sandwich. Se mere og 
tilmelding på:
http://www.vardekasernersvenner.dk/Aktivite-
ter/Varde-Marchen-2019.aspx

Den 29. maj på Peacekeepers Day prøver vi 
at arrangere en fællestur til København. Følg 
med på facebook, Danmarksveteraner Syd-
vestjylland.

Den 23. juni holdes Åben Hede i Oksbøl. Kig 
forbi veteranernes telt til en lille snak.

Arrangementet starter kl. 10.00. Her åbner 
udstillingsområdet, som du frit kan bevæge 
dig rundt i. Fra kl. 10.00-14.45 kan du besøge 
de mange stande med køretøjer, materiel og 
våben. Benyt lejligheden til at tale med sol-
daterne. De ved en masse om både det nye og 
det historiske materiel. 

I udstillingsområdet kan du også møde Dan-
ske Artilleriregiment, der fortæller om job-
mulighederne i Oksbøllejren, og du kan møde 
Hjemmeværnet, der fortæller om mulighe-
derne der. KFUM er også til stede – de sælger 
mad og drikke.

kl. 14.45 byder oberst Torben Dixen Møller vel-
kommen til skarpskydning og køretøjsdemon-
stration. Du skal forvente bilkø, når du skal 
hjem fra Åben Hede.

HUSK
Veterancaféen har åbent hver onsdag fra kl. 
16-21. Kig forbi til en kop kaffe og en snak.

Der er også fællesspisning en gang i mellem. 
Se mere på facebook, veterancafé Esbjerg.

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

UDFLUGT
Den 1. juni arrangerer Lokalforening Trekant-
området en tur på Randbøl Hede for Veteraner 
og Veteranfamilier.

Tilbuddet er for alle, som har lyst og interesse 
for en gåtur eller en tur på egen cykel, og har 
du en hest, kan du også tage den med.

Vi mødes kl. 11.00 og slutter senest kl. 17.00. 
Undervejs vil der være lidt forplejning.

Husk tilmelding med angivelse af antal voks-
ne og børn til Ole Stokholm Pedersen på inol.
teamwork@mail.dk  

Stiftet 5/3 1969

Sten Boye Poulsen
Oehlenschlægersgade 35 | 6400  Sønderborg
Tlf. 40 86 08 47
formand@dbb-soenderjylland.dk

Sønderjylland

SIDEN SIDST
Så fik vi afholdt vores 50-års jubilæumsfest, 
og jeg kan kun sige at vi har fået megen ros 
fra både vores medlemmer og gæster fra LF 
og andre lokalforeninger. Og jeg synes per-
sonligt, at det gik rigtig godt. 

Se omtale med billeder på side 21.

Når dette blad kommer ud, har vi afholdt ge-
neralforsamlingen. Og der er nok kommet et 
par nye folk i bestyrelsen, men der kommer et 
referat i næste nummer. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der vil på grund af generalforsamlingen og 
påsken ikke blive afholdt møder før torsdag 
den 16. maj, og indtil videre bliver det i Fri-
villighedens Hus, Perlegade 50. Hvis man øn-
sker at møde veteraner i Sønderborg i april, 
kan man jo prøve at kigge op i Penny Lane, 
som ligger på St. Rådhusgade 13 i Sønderborg. 
Det er fra kl. 20.00 den sidste torsdag i hver 
måned. 

Den 29. april, den 27. maj og den 24. juni er 
der bowling, Det foregår i Fun Bowling, Dam-
gade 106. Hvis man er interesseret i at deltage 
i bowling, skal man tilmelde sig hos Kaj på te-
lefon 2129 5859. 

Torsdagsmøder afholdes i Frivillighedens Hus, 
Perlegade 50 i Sønderborg kl. 19.00 den 23. 
maj og den 20. juni. Så bliver der holdt som-
merferie til engang i august. 

Dette indlæg på Sønderjyllands side i Baretten 
er det sidste fra min hånd, idet jeg efter 50 år i 
bestyrelsen har meddelt, at jeg træder tilbage 
på generalforsamlingen. Jeg vil dog ikke ga-
rantere for, at I helt slipper for mine skriverier, 
idet jeg nok vil komme med en lille beretning 
ind imellem. 

Mange tak for, at I har gidet at læse mine skri-
verier.

Hilsner til jer alle.
Egon Bak, Gaza 9-14, 1960-63 Coy Rafah.
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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 kom godt over generalforsamlingen, hvor 
der var en god debat om foreningens fremtid, 
og hvad vi skal gøre bedre. Det blev sagt, at 
vi skulle være bedre til at lægge billeder op 
på vores hjemmeside og i Baretten, så det vil 
vi prøve fremover. Det betyder også, at hele 
teksten fra Baretten kommer på vores hjem-
meside, hvis det er nødvendigt at forkorte 
teksten i Baretten. 

Den nye bestyrelse ser ud som følger: 
Formand:  Maria Agerholm Thomsen 
Næstformand:  Peter Penne Ustrup 
Sekretær:  Peter Therkildsen 
Kasserer:  Jørgen Staal Erichsen 
Webmaster:  Christian Andersen 
og de 2 suppleanter er Poul Larsen og Mads 
Tonsgaard.

Bestyrelsen er allerede godt i gang med ar-
bejdet. Der er udarbejdet et årshjul, som ses 
herunder, og derudover arbejdes der i samar-
bejde med Veterancafé Mors og Morsø Kom-
mune på at finde nye, fælles lokaler. 

Stort Tillykke til Thy Veteranerne, der var 
blandt de sidste 3 nominerede til Nordjyskes 
Initiativpris, hvor de fik 10.000 kr. Vinderen fik 
100.000 kr.

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 
Facebook (mødes hver 3. torsdag)

Thy Veteraner: Thy veteraner på Facebook 
(mødes onsdag i ulige uger)

ÅRSHJUL 
Den 4. april: NATO- dag på Rindsholm Kro. Se 
arrangementet under Viborg.

Den 29. maj: Peacekeepers Day. Se arrange-
mentet under Nordvest.

Den 31. maj: Foreningernes dag i Nykøbing. 
Mød vores stand på gågaden i Nykøbing, hvor 
vi står sammen med Veterancafé Mors. 

Den 31. august: Heldagstur til Randers Regn-
skov og Hvidsten Kro. Vi vil lave en familietur 
for veteraner og deres familier.

Den 5. september: Flagdag, der afholdes i 
alle 3 kommuner.

Den 7. september: Åbent-Hus på Skive Ka-
serne, hvor vi gentager succesen fra sidste år 
med en stand. 

Den 24. oktober: FN-dag i eget regi, forhå-
bentlig i nye lokaler.

Næste generalforsamling holdes fredag den 
28. februar 2020 kl. 18.00.

Der kan godt komme flere arrangementer i lø-
bet af året, så hold øje med os på hjemmeside 
og Facebook.

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
Den 18. februar holdt vi vores årlige general-
forsamling. Der var i år mødt 31 medlemmer 
og 8 pårørende op. Generalforsamlingen blev 
afholdt i god ro og orden. Der var genvalg på 
alle poster.

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Veterancafé: Mandage i lige uger kl. 18.00-
21.00 i Paradiset på den gamle kaserne i Vi-
borg. Her vil 2 værter sørge 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. 

Tirsdag den 16. april kl. 18.00: Bowling med 
spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 2 i 
Viborg. Da vi endnu ikke kender køkkenets 
beskaffenhed i bowlingcentret til den tid, vil 
der komme yderligere information via mail fra 
Anders, når tiden nærmer sig. Mød op i god 
tid, da der jo skal udleveres sko, betales for 
bowlingen og vælges den rigtige kugle. Hol-
dene skal ligeledes sættes, inden vi er klar til 
at indtage banerne. Husk også at købe lidt til 
at læske ganen med under spillet. Det er ikke 
en betingelse, at man bowler for at være med 
disse aftner. Der er egenbetaling for dette ar-
rangement med tilmelding til Anders Nielsen 
på 6177  4074 eller til Ingerlise Klaris  på 2149  
0055 senest den 7. april.

Claus. Thy, Mors & Salling. DV Fortjensttegn (bronze) til Chris.  
Thy, Mors & Salling.
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Lørdag den 4. maj: Mindehøjtidelighed ved 
mindestenen Freden – Glæden – Sorgen ved 
Viborg Domkirke. De Danske forsvarsbrødre 
står for dette arrangement, der har følgende 
program:
19.15 møder deltagende faner og stiller op. 

Koordineres af DFB Fanevagt
19.30 byder formanden (eller stedfortræder) 

for DFB velkommen til de fremmødte
19.32 synger vi ”I natten klam og kold”
19.35 introducerer formanden for DFB årets 

taler
19.37 årets tale
19.48 årets taler og DFB formand lægger 

blomster eller krans. 1 minuts stilhed
19.50 synger vi ”En lærke letted”
19.55 DFB indbyder til kammeratligt sam-

vær i ”Paradiset” på kasernen enten 
umiddelbart efter arrangementet eller 
senere – efter en eventuel Mindeguds-
tjeneste i Domkirken.

Tirsdag den 21. maj kl. 19.00 besøger vi 
Asmild plantecenter. Bemærk ny dato. Efter 
velkomst og præsentation af centret går vi 
en tur rundt, hvor der er mulighed for indkøb.

Vi ser, hvordan man binder en fin buket og 
slutter af med kaffe og kage. Tilmelding øn-
skelig med hensyn til kagestørrelse til Erik 
Klausen på 86625828/erk@webspeed.dk eller 
til Ingerlise Klaris  på 21490055/klaris@webs-
peed.dk senest den 16. maj.

Onsdag den 29. maj: Peacekeepers Day i Hol-
stebro, hvor vi støtter op om Nord Vest´s ar-
rangement. Læs mere under Nord Vest.

Lørdag den 8. juni: Udflugt til Den Gamle By i 
Århus eller Lille Vildmose. Grundet manglende 
kendskab til, hvordan økonomien bliver for 
turen,  vil der kommer mere information på 
mail og på vores hjemmeside, da dette er det 
sidste nummer af Baretten inden. Vi har søgt 
økonomisk tilskud, men kender ikke udfaldet 
endnu.

Lørdag den 15. juni: Valdemarsdag.

På bestyrelsens vegne.
Ingerlise Klaris

Stiftet 21/11 1972

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

Østjyderne

SIDEN SIDST
Vi fik afholdt en lidt sen fælles julefrokost i 
Veterancaféen den 25. januar. Det blev en god 
aften med dejlig mad, fællessang og pakkeleg, 
så alle havde en herlig aften.
 
Den 26. januar var der kammeratskabsskyd-
ning på Krudthusvej. Denne gang blev det 
Marineforeningen, som tog førstepladsen i 
holdskydning, og bedste individuelle skytte 
blev Mona Hansen med 93 point. 

Generalforsamlingen løb af stablen den 12. 
februar med et pænt fremmøde. Formand 
Hans O. aflagde beretning om, hvad der var 
sket i årets løb, og Rasmus fremlagde regn-
skabet, som fremviste et pænt resultat – med 

et overskud. Der var forslag om et par mindre 
vedtægtsændringer, som blev enstemmigt 
vedtaget. 

De fleste valg var genvalg, men som ny sup-
pleant blev valgt Frits Brantzen, som vi byder 
velkommen til bestyrelsesarbejdet. Vi håber, 
det bliver til glæde og gavn for alle parter. 
Samtidig vil vi takke Kurt for lang og tro tje-
neste i foreningen og ønske held og lykke 
fremover. 

Der fremkom mange gode indlæg og kommen-
tarer, som vi i bestyrelsen kan arbejde videre 
med. Til sidst var der uddeling af årstegn og 
medaljer til trofaste medlemmer i foreningen. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 9. april, på besættelsesdagen, 
møder vi op ved Klosterkirken kl. 18.45 med 
faner. Så er der en seance ved mindestenen 
med blomsterlægning og sang. Derefter går vi 
til Flagstangen på havnen, hvor seancen gen-
tages. Senere er der hyggeligt samvær på Ma-
rinestuen med kaffe og hjemmebagte boller. 

Lørdag den 4. maj, på befrielsesdagen, gen-
tager vi arrangementet fra den 9. april, og mø-
detid igen kl. 18.45  Også her er der afslutning 
på Marinestuen. Husk tilmelding en uge før af 
hensyn til boller med pålæg. 

Vi planlægger deltagelse i Danmarkssamfun-
dets arrangement i København den 15. juni 
i anledning af 800 året for Dannebrog, der 
faldt ned fra himlen i 1219. Mødestedet bliver 
Livgardens Kaserne, og vi håber på fælles bus-
transport derover – ellers med toget. 

Vinderholdet til kammeratskabsskydning. Østjyderne. Bedste individuelle skytte, Mona Hansen. Østjyderne. Modtagere af årstegn og medaljer. Østjyderne.
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VÆRD AT VIDE
Veteran-caféen er stadig på Allé Gade, og 
åbningstiderne er hver torsdag fra 13.00 til 
16.00 og den 2. torsdag i måneden fra klok-
ken 18.00 til 21.00. Her bliver der serveret lidt 
lunt. 

Hold øje med indkommende mails og med 
hjemmesiden.

Hvis du ikke får en mail, når der er et arrange-
ment i Østjyderne, så er det fordi, vi ikke har 
din mail adresse, så send den straks til lokal-
redaktør Erik V. Pedersen på evhlp@mads-p.dk

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

NYHEDER PÅ MUSEET
Her ved åbningen af sæson 2019 kan vi byde 
på flere nyheder, der giver FN Museet endnu 
et løft. Hele tre nyheder er på vej.

1. Mali-udstillingen er nu blevet en realitet og 
samtidig en nyskabelse, hvad angår præsen-
tationen. Et helt nyt udstillingssystem danner 
ramme for opstillingen. Udstillingen tager 
udgangspunkt i de to år, Danmarks havde le-
delsen af MINUSMA missionen (2015 – 2016), 
men rører også ved den tid, hvor Flyvevåbnet 
har været repræsenteret med et transportfly 
C130. Nævnt bliver også Hjemmeværnets be-
vogtningsenhed. Udstillingen er blevet til ef-
ter inspiration af og i samarbejde med Livgar-
dens Historiske Samling. En stor tak til deres 
leder, Eric Lerdrup Bourgois.

2. Namibia har fået en ny-opsætning, specielt 
da vi har modtaget en del kulturelle effekter 
fra missionen. Her er der blevet plads til en 
udvidelse med indbyggede montrer og sågar 

et ”giraf-bur”. Vi har taget lidt af vores lager-
rum i brug for at forme den nye udvidelse.

3. I skrivende stund ved vi ikke helt, hvor vi 
havner med en ny-opsætning af ”Bøllebank”. 
Vi får besøg af besætningen fra chefkampvog-
nen i 1994 den 19. marts. De har sat os flere 
spændende ting i udsigt fra deres mission og 
oplevelserne den aften. Rygtet vil vide, at de 
ønsker at male deres logo på vores udstillings-
væg. Vi glæder os meget over, at de har valgt 
at fortælle deres historie på netop FN Museet.

Om vi når det, står vores kiosk foran en ny-
indretning, så vi kan præsentere vores efter-
hånden mange relevante tilbud på en pæn 
måde. Flere hylder, flere synlige varer og en 
bedre præsentation af vores store udbud af 
Mindemedaljer. Dertil knytter sig også en op-
gradering af vores webshop.

EKSTERNE ARRANGEMENTER
Vær med til at besætte en arbejdende obser-
vationspost a’la Cypern og/eller Kroatien. Vi 
har påtaget os den opgave at forsøge at lave 
en arbejdende observationspost til Panzer-
museum East’s store arrangement den 14. - 
15. september. Her er der brug for alle gode 
kræfter, og vi håber at kunne etablere denne 
OP i samarbejde med Danmarks Veteraner, Ve-
teranstøtten og de nærmeste lokalforeninger. 

ENGAGE-koncerten kalder også på alle gode 
kræfter. Det er lørdag den 25. maj på Refsha-
leøen på Amager – med masser af gode bands. 
Vi skal i samarbejde med Veteranerne lave en 
spændende opstilling om Danmarks Vetera-
ner, Veteranstøtten og FN Museet. Sidste år 
var det med en Rom- og cigar-bar og mange 
spændende personer. Har du lyst, så meld dig 
til en opgave.

NY FLYER
Vi har udgivet en lille og nem ”flyver” om de 
forskellige minde-medaljer og erstatnings-
medaljer samt en kort forklaring på, hvem 
der bruger hvad. Er du interesseret i at have 
nogle liggende i din forening eller klub, så giv 
et kald eller en mail. Vi sender gerne en hånd-
fuld til jer.

MÅL FOR 2019
Vi har sat os to mål for sæsonen 2019, nemlig 
at fastholde eller styrke vores besøgstal og 
så skabe et endnu bedre fællesskab omkring 
støttemedlemmer.

Vi havde sidste år 15.100 gæster – gennem de 
sidste fem år over 16.000 gæster i gennem-
snit. Det skulle vi gerne fastholde, og det gø-
res bedst ved, at I alle går og praler lidt med, 
hvor spændende FN Museet er, og at det er et 
besøg værd – ja hele Frøslevlejren er et besøg 
værd.

Hvad angår antallet af støttemedlemmer, så 
har vi brug for, at I alle hjælper med at skaffe 
bare nogle få flere – gerne fra jeres omgangs-
kreds, klub eller forening. Vi har ligget stabilt 
på ca. 560 – 570 støttemedlemmer, og da nog-
le af vores trofaste superstøtter er ved at sige 
tak for denne gang, har vi brug for nye. 200 kr. 
for et personligt støttemedlemsskab, familier 
350 kr. og Superstøtterne – med reklame og 
fradrag – kun 2.500 kr. om året. Det er dem, 
som skaber muligheden for, at vi har et FN 
Museum – endda et flot og unikt et af slagsen.

Besøg vores hjemmeside og vores webshop 
på www.fnmuseet.dk 

Per Amnitzbøl Rasmussen
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Stiftet 11/6 2008

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

Værnspræsterne
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Det årlige værnspræstetræf afvikles i år på 
Gardehusarkasernen i Slagelse den 8. – 9. 
maj med følgende program:
Onsdag den 8. maj
14.00 - 15.00 
Ankomst (samling ved cafeteriet)
15.00 - ca 17.30 
Briefing om Gardehusarregimentet, dets en-
heder og opgaver samt rundvisning på kaser-
nen. Besøg ved og orientering om den histo-
riske samling
18.00 
Aftensmad i officerscasinoet (hentes i ca-
feteriet). Kaffe og hygge i officerscasinoet. 
Forlægning til Flådestation Korsør, hvor der 
overnattes.
                           
Torsdag den 9. maj
Morgenmad (i Korsør).
08.15 
Forlægning til Gardehusarkasernen
09.00 - 11.00 
Besøg hos Hesteskadronen med briefing og 
rundvisning
11.00 
Evt. briefing om Veterancenteret
12.00 
Frokost og afrejse.

Alle indbydes til at deltage i dette spændende 
arrangement med det gode kammeratskab.
Prisen for deltagelse (indkvartering og mid-
dag) er 240 kr. Tilmelding senest den 16. april 
til Vilhelm Værge (vv@vaerge.com.)

Generalforsamligen afvikles i år onsdag den 
21. august i forbindelse med det Værnsfæl-
les Værnspræstekursus på Flyvestation Karup. 
Nærmere oplysninger senere. Indbydelse sen-
des direkte til alle medlemmer.

Venlig hilsen
Vilhelm Værge, formand 

Danmarks Veteraner 
Lokalafdeling Færøerne
Føroyskír Veteranar
Formand: Ottar i Funningsstovu
Marknarlið 13, FO100 Tórshavn | Tlf.  00298 210008
faeroeerne@danmarksveteraner.dk  

SIDEN SIDST
Der blev holdt generalforsamling den 9. 
marts, og herefter er bestyrelsen sammensat 
således:
Formand: Ottar í Funningsstova
Kasserer: Helena Av Reyní
Næstformand: Delmar Tórasonohn 
Sekretær: Ove Ritter  
Bestyrelsesmedlem: Heðin Hansson 
1. suppleant: Niels Boye Christensen 
2. suppleant: Olavur Mørkøre 
Revisor: Hanus Lamhauge
Revisorsuppleant: William Askham
Webmaster: Poul Martin Jørgensen. 

Samtidig blev det besluttet, at Lokalforening-
en skifter navn til Danmarks Veteraner, Lo-
kalafdeling Færøerne, Føroyskír Veteranar, i 
daglig tale kaldet FO VETS.

Jes Hultquist  orienterede om AKO snarlige 
planer om ansættelse af reservepersonel, 
hvor veteraner opfordres til at ansøge stillin-
ger både i Grønland og på Færøerne.  

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Ove Ritter orienterede om retningslinjerne 
for afholdelse af Flagdagen i Danmark, samt 
at Forsvaret (Arktisk Kommando) vil bidrage. 
Flagdagen den 5. september 2019 forsøges 
afholdt på én af Søværnets enheder ved Fær-
øerne. 

Ønskelige arrangementer for 2019 blev de-
batteret – Go-kart, vandreture, fælles bygge-
projekter og skydning. Veterancafé i Harley 
Klubben er en ønskværdig mulighed, som bør 
benyttes. 

HJEMMESIDE 
En lokal FO VETS hjemmeside på Danmarks 
Veteraners side er under udarbejdelse af Poul 
Martin, som modtager støtte fra Danmarks Ve-
teraner. Siden bør vedligeholdes af alle med 
billeder, reportager mv. 

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

Danmarks Veteraners  
Motorcykel Klub

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

I januar holdt vi Nytårskur for medlemmer og 
interesserede. Læs omtalen på side 16.

I februar havde vi møde vedrørende fremtidi-
ge aktiviteter og arrangementer i foreningen. 
Vi har fået henvendelser fra interessede hjæl-
pende hænder, som vi er meget taknemmelige 
for. Ligeledes har det givet os ny viden om, 
hvordan vores aktiviteter og arrangementer 
kan udføres. Derfor arbejder vi nu på at finde 
en form, der kan befordre flere aktive med-
lemmer, og som samtidig tilgodeser et bredt 
udsnit af vores medlemmers behov og ønsker 
for aktiviteter og arrangementer. 

Fra generalforsamlingen. Færøerne.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Vi søger bestyrelsesmedlemmer, der har lyst 
til at være med til at forme foreningens frem-
tid, og som har lyst til at tage mere ansvar 
i foreningensarbejdet. Vi inviterer derfor po-
tentielle bestyrelsesmedlemmer til at deltage 
i vores bestyrelsesmøde den 6. maj i Køben-
havn. 

Ønsker du at have indflydelse i Kvindelige 
Veteraner og sørge for, at vores forening le-
ver op til dens formål, kan du tage kontakt til 
os på kvindeligeveteraner@gmail.com - med 
emne-teksten: Potentielt bestyrelsesmedlem. 
Skriv lidt om din motivation, og hvorfor du sy-
nes, det kunne være spændende at være del  
en af foreningens bestyrelse. 

Ved mødet vil vi fortælle nærmere om vores 
arbejde, og du kan stille eventuelle spørgs-
mål. Mødet er ganske uforpligtende.

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

eller ring 40 35 13 33

FN-Museet 
Souvenir & varesalg

Klar til forårets parader

N
YH

ED

PARADEJAKKE 
STR. M – 6XL

JUBILÆUMS 
POLOSHIRT

STORT UDVALG AF MEDALJER

SLIPS OG  
BLAZERMÆRKE

VENSKABSFLAG
DANMARK/CYPERN

STRIKHUE M/
VETERANMÆRKE

Fra Nytårskuren. Kvindelige Veteraner.

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

UDGAVE DEADLINE 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

KUN 
380,-
OM ÅRET

Navn ....................................................................................................................................................................................................................

Fødselsdag/år ..................................................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................ Lokalforening ......................................................................................

Postnummer ................................................................................... By ............................................................................................................

Telefon ............................................................................................. Mobil ......................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................................................................................

Tjenestested/Udstationering/Hold .......................................... Veterankortnummer ..........................................................................  

Ønsker at blive medlem

Ønsker at blive støttemedlem

       Jeg fravælger BARETTEN i papirudgave Underskrift............................................................................

Blanketten sendes til : 

Danmarks Veteraner
Kartoteksfører Mads Tonsgaard, Faarupparken 1, 7900 Nykøbing Mors 

Du kan også tilmelde dig på www.danmarksveteraner.dk eller ringe til kartoteksføreren tlf. 31 11 17 89

Ja tak! Jeg vil gerne meldes ind i Danmarks Veteraner og modtage 6 udgaver af Baretten årligt.

Baretten indeholder bl.a:
 » Interviews og portrætter 

 » Opdateringer fra internationale missioner

 » Historiske tilbageblik

 » Arrangementer og events

Plads til endnu flere
Danmarks eneste veteranorganisation

FØRSTE  
KALENDERÅR 

GRATIS

Meld  
dig ind 

nu!


