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Desværre kom der samtidigt med foråret 
en ukendt fjende, nemlig Corona-virussen. 
Hvem skulle have troet, at noget sådan kunne 
standse vores veteranarbejde eller samfun-
det? Jeg havde i hvert fald ikke.

AFLYSNINGER
Da vi veteraner jo er vant til at adlyde en lov-
lig given ordre, var det ikke svært at træffe de 
selvfølgelig kedelige afgørelser om aflysning/
udskydelse af alle vores fastlagte aktiviteter 
frem til i dag og formentlig frem til 1. septem-
ber 2020. 

Vi har som veteraner prøvet at være inde-
spærret før i op til halve og hele år, uden 

ret meget kontakt til vores nærmeste, 
så vi ved, hvad det betyder med 

nedlukningen af samfundet, 
som det er sket nu. 

Men vi ved også, at vi kan overleve det. Især, 
hvis vi står sammen – igen. Også i denne si-
tuation må vi vise os som gode eksempler og 
overholde de påbud, som bliver os pålagt.

Vi skal bare ikke glemme de af vores kamme-
rater, som måtte have brug for særlig hjælp. 
Ring til dem, skriv til dem, lav videomøder på 
SKYPE, Teams m.m., så de kan se, at vi er der 
for dem, og at vi er parate til at hjælpe dem 
også i denne situation – sammen med resten 
af samfundet. 

TAK
Vi skal også huske at sende en stor anerken-
delse og tak til alle dem, der har måttet stå 
i frontlinjen herhjemme for at kunne få sam-
fundet til at fungere trods alt. Jeg er sikker 
på, at mange har følt sig usikre på at skulle 
gå på arbejde uden at vide, om de selv blev 
smittede eller ej. Derfor skal der herfra lyde 
en stor tak til alle, der har gjort en samfunds-
tjeneste for os. Respekt.

NATO-dagen den 4. april blev aflyst. UN Peace-
keepers Day 29. maj er udsat til den 24. okto-
ber, hvor FN kan fejre 75 året for sin opret-
telse. Her håber vi at få lejlighed til at uddele 
vores mange medaljer og vise deltagerne an-
erkendelse for deres indsats og forhåbentlig 
kunne tilbringe en eftermiddag i hyggeligt 
samvær – med god afstand til hinanden efter 
de regler, som gælder på det tidspunkt. Vi får 
se, men jeg glæder mig allerede.

Vores Repræsentantskabsmøde i Karup er 
udsat til september ift. vores planlagte Ve-
terantræf på Dragonkasernen i Holstebro 
den 18. – 19. september. Heldigvis har vi fået 

alt materialet sendt ud til tiden til alle lokal-
foreningernes formænd, så alt det formelle 
skulle gerne være på plads. 

Vores økonomi ser fornuftig ud, og der er 
ikke de store udfordringer med vedtægtsæn-
dringer m. v. De to afgående medlemmer af 
Hovedbestyrelsen fortsætter velvilligt, indtil 
de formelt kan blive klappet ud af Hovedbe-
styrelsen med tak for deres indsats. Hovedbe-
styrelsens to ny kandidater deltager nu i alle 
vores møder, men formelt skal de først vælges 
ind af Repræsentantskabet. Men det tegner al-
lerede nu rigtigt godt.

Tak til alle, der har arbejdet med de af vores 
arrangementer over hele landet, som er ble-
vet aflyst/udsat. Lidt surt, men på ingen måde 
forgæves.  

H.M. DRONNINGEN
Markeringen af H.M. Dronningens 80-års fød-
selsdag med faneborg mm. blev aflyst. Men 
det forhindrede os ikke i at sende en varm 
lykønskningshilsen på dagen og vide, at vores 
fælles gave sammen med Danske Soldaterfor-
eningers Landsråd (DSL) og Danske Soldater 
- og Marineforeningers Fællesråd forhåbent-
lig blev vel modtaget af Majestæten. En flot, 
dansk håndlavet bænk til parken på Fredens-
borg Slot, hvor vi håber, at Majestæten vil 
kunne nyde mange gode stunder i fremtiden. 

Og så ser vi frem til H.M. Dronningens 81-års 
fødselsdag i 2021 og ikke mindst til 50-års Re-
gentjubilæet den 14. januar 2022. Det må blive 
stort.

FORTSÆTTES
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Forsvarsministeren åbner Familieenheden.
Foto: Karen Dahlin, Veterancentret

AF LANDSFORMAND  
NIELS HARTVIG ANDERSEN

En svær tid



BREV FRA FORSVARSMINISTEREN
Forsvarsminister Trine Bramsen (S) udsendte 
den 3. april et personligt brev via E-Boks til 
samtlige registrerede veteraner om hendes 
klare og store opbakning – ikke bare til os 
veteraner, men også til vores pårørende. Mi-
nisteren opfordrede til sammenhold og støtte 
til de, der måtte have brug for det. 

Det er betryggende at vide, at selv på minis-
terniveau tænkes der på os, ikke mindst som 
en samfundsressource. Stor tak til ministeren 
for dette prisværdige initiativ. 

Hvis du ikke har modtaget dette brev, skyl-
des det formentlig, at du ikke registret i For-
svarets system. Det kan du rette op på ved 
at kontakte Veterancentret og opgive dine 
personlige oplysninger eller gå ind på vores 
hjemmeside og få oprettet et Veterankort. Så 
vil du også fremover være medlem af denne 
eksklusive klub for veteraner.

2 MIO. KR. PULJEN
Mange af de planlagte aktiviteter for landsfor-
eningen og lokalforeningerne har desværre 
måttet aflyses eller flyttes til efter 1. september. 
Hvis man ude i lokalforeningerne skulle være i 
tvivl om, hvordan man skal forholde sig i rela-
tion til de tildelte midler, bedes man kontakte 
Næstformanden, Jens Winther Andersen. Andre 
veteranaktører kan henvende sig til Veteranse-
kretariatet ved Veterancentret i Ringsted.

DRUGSTARS 
Som et nyt initiativ har vi indledt et samar-
bejde med DrugStars, som omtales nærmere 
på side 15. Lige netop i denne tid tror jeg på, at 
det kan være en god hjælp at tilmelde sig den 
APP. Ikke bare for en selv, men også for sine 
nærmeste og sine venner, der ikke kender til 
denne mulighed for hjælp. 

Selv om jeg kun tager mine daglige vitaminpil-
ler, må jeg med skam melde, at det godt kan 
smutte en gang i mellem med at huske det. 
Men her hjælper alarmklokken fra DrugStars. 
At man så kan tildele stjerner til Danmarks 

Veteraner eller til foreninger, som gør et stort 
arbejde for andre, gør jo ikke aftalen dårli-
gere. Det tager kun få minutter at downloade 
APP’en og få fotograferet sine mediciner, og 
så er man i gang. God fornøjelse og på for-
hånd tak for hjælpen.

BOBLBERG
Et andet nyt tilbud er Boblberg.dk, hvor man 
kan oprette sig og finde andre veteraner eller 
andre, som har samme interesser som en selv 
i lokalområdet. Her kan man også lave et op-
slag om tilbud på hjælp eller støtte til andre, 
hvis man har overskud til det. Eller man kan 
søge efter hjælp og nye fællesskaber. Hermed 
endnu et redskab mod ensomhed. Held og 
lykke med det.

HB-MØDER PÅ TEAMS
Hovedbestyrelsen (HB) er blevet tvunget til at 
gå nye veje rent mødemæssigt. Vi mødes nu 
virtuelt en gang om ugen på TEAMS, hvor vi 
efter en forud udsendt dagsorden opdaterer 
hinanden på status for nye og igangværende 
opgaver, som vi hver især beskæftiger os 
med. Man kunne fristes til at tro, at der ikke 
var noget at give sig til, når det ikke er muligt 
at mødes eller deltage i aktiviteter mv. Men 
nej – sådan er det ikke. 

Herfra skal lyde en stor tak til alle i HB for det 
store arbejde, der bliver lagt for dagen. Det er 
dejligt at mærke viljen til at komme fremad og 
være med til fortsat at udvikle landsforenin-
gen på alle måder.
 
Hvis der er spørgsmål til HB, skal man være 
velkommen til – via sin lokalforening – at kon-
takte undertegnede eller en anden i HB. Der 
er ingen grund til at vente til september, hvis 
man har gode idéer eller spørgsmål. Referater 
fra møderne tilgår lokalforeningsformændene 
til orientering.

BARETTEN 
For at være sikre på at ”folk” kender os og 
ved, hvad vi står for, vil vi fremover sende vo-
res veteranmagasin Baretten til flere af vores 

samarbejdspartnere, veterankoordinatorer, 
Forsvarets tjenestesteder, Forsvarsudval-
get m.fl. Noget, som vi også gjorde i ”gamle 
dage”, men som vi sparede væk. 

Vi har nu indset, at det var et dårligt sted at 
spare, så vi forsøger at genoprette skaden. 
Ca. 10 % af landsforeningens 3.500 betalende 
medlemmer har fravalgt at modtage Baret-
ten med posten, men udelukkende modtage 
den elektronisk. Derfor har vi mulighed for en 
bredere fordeling til glæde og gavn for nye og 
gamle modtagere. 

LIDT OM FREMTIDEN 
Kan vi vende tilbage til ”de gode gamle 
dage”? Nej, det tror jeg ikke, men det skal ikke 
forhindre os i at kunne være sammen om at 
vise respekt og sammenhold. Vi skal bare gøre 
det på en anden måde. Vi vil i de nærmeste 
dage tilbyde lokalforeningerne at indkøbe 
spritautomater til håndvask til de faste mø-
delokaler, så kravet om hygiejne kan opfyldes 
ved ankomst til et møde, under mødet, og når 
man forlader arrangementet. Det gør jo ikke 
møderne og samværet dårligere. Tværtimod.
 
Vi bør også se på mødelokalerne. Er der plads 
nok til alle deltagerne? Hvis vi ikke kan sidde 
med den nødvendige afstand til hinanden, må 
vi se os om efter andre og større lokaler. Det 
skal måske ikke være til alle møder, men kun 
til særlige arrangementer, som f.eks. general-
forsamlinger, foredrag, bankospil mm. 

Vores udendørsaktiviteter skal også gentæn-
kes, men det burde ikke være umuligt at finde 
brugbare løsninger. Lad os bruge tiden nu til 
at gøre os klar til efter sommerferien. 

GOD SOMMER
Lad mig slutte med at ønske alle en god som-
mer. Men også ønske, at vi hjælper hinanden 
med at overholde de gældende, givne regler. 

Bliv hjemme – ingen foreningsaktiviteter – hy-
giejne – hold kontakt på afstand.
Lad os være sammen på afstand og håbe på 
”bedre tider”.

LEDER FORTSAT
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Fredag den 16. august 1974 kørte 
den folkevognsbus, der transpor-
terede Ole Christian Jacobsen 
og 4 andre danske FN-soldater 
fra DANCON UNFICYP 21, på en 
pansermine og blev sprængt til 
ukendelighed.

Føreren og passageren på forsædet blev 
dræbt ved eksplosionen, mens Ole og en an-
den soldat på midtersædet blev såret af glas 
og fragmenter. Den sidste soldat i bussen 
overlevede uden fysiske skader og var i stand 
til at forcere minefeltet og tilkalde hjælp.

Ole blev bragt til et engelsk militærhospital 
og efter indledende behandling der overført 
til videre hospitalsbehandling i Danmark. 

Efter endt behandling i Danmark blev Ole flø-
jet tilbage til Cypern og fuldførte sin mission.

Tirsdag den 10. marts 2020 – næsten 46 år ef-
ter – fik Ole endelig tildelt ”Forsvarets Medalje 
for Sårede i Tjeneste”. 

Tidligere kunne denne medalje kun tildeles 
personer, der var kommet til skade efter den 
30. oktober 1996, men fra november 2015 om-
fattede den også personer, der er kommet til 
skade helt tilbage til den 1. januar 1948.

Den lange ventetid gjorde ikke glæden over 
at modtage medaljen mindre. Ved en lille 

Bedre sent end aldrig
TEKST OG FOTO: ERIK PETERSEN

sammenkomst i Oles hjem ved Orehoved på 
Falster overrakte oberst Johnny R. Thomsen, 
der er tjenstgørende ved Hjemmeværnskom-
mandoen og garnisonskommandant i Vor-
dingborg, på Forsvarschefens vegne medaljen 
til en bevæget, men synligt glad Ole Jacobsen. 

”Jeg er meget glad for medaljen. Den har for 
mig en betydning på noget, som er svært at 
forklare”, sagde Ole i forbindelse med over-
rækkelsen.

Ole har i de mellemliggende mange år på egen 
hånd søgt og brugt mange penge på alterna-
tive behandlinger for eftervirkningerne af de 
tragiske hændelser, han har været udsat for. 

Han er nu ved Veteranstøttens mellemkomst 
kommet i relevant behandling på Veterancen-
tret.

Til stede ved medaljeoverrækkelsen var derfor 
også Niels Hartvig Andersen, Landsformand 
for Danmarks Veteraner og for Veteranstøt-
ten, og Bjarne Berner, der som særlig rådgiver 
for Veteranstøtten har varetaget Oles sag. 

Ole modtager medalen.

Fra venstre: Landsformanden, Bjarne Berner, Ole, hustruen Anne 
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AF ERIK PETERSEN

Foråret plejer at være en rigtig travl tid for så 
vidt angår aktiviteter i Danmarks Veteraner, 
både lokalt og på landsplan.

Men det tør nok siges, at vi med corona-virus-
sens ”indtog” i Danmark oplevede et noget 
anderledes forløb fra midten af marts måned 
– og vi lever stadig i denne usikre periode.

NATO-dagen den 4. april med traditionel kran-
selægning og parade blev aflyst. Læs herom 
på side 9.

Samme skæbne overgik Repræsentantskabs-
mødet, der var planlagt til gennemførelse på 
Flyvestation Karup den 24.- 25. april og Peace-
keepers Day den 29. maj – både på Kastellet og 
i Holstebro. 

Disse arrangementer er foreløbig udsat indtil 
videre.

REPRÆSENTANTSKABSMØDET
Med hensyn til Repræsentantskabsmødet 
er planen på nuværende tidspunkt, at det 
gennemføres den 17. – 18. september 2020 i 
Holstebro forud for det planlagte Veterantræf 
og med efterfølgende Formandsmøde den 19. 
september samme sted. 

Dagsorden, som den fremstår i det allerede 
udsendte materiale, fastholdes, og der kan ikke 
modtages yderligere forslag. Den nuværende 
hovedbestyrelse og ressourcepersonerne 
fortsætter arbejdet indtil afholdelse af Repræ-
sentantskabsmødet.

PEACEKEEPERS DAY 
For så vidt angår Peacekeepers Day forventes 

Et atypisk forår
den gennemført den 24. oktober, kombineret 
med arrangementet i forbindelse med FN-
dagen på Kastellet. 

GENERELT
For alle anførte aktiviteter i den resterende del 
af 2020 gælder, at gennemførelse er afhængig 
af den videre udvikling i Corona-situationen og 
den på det pågældende tidspunkt gældende 
vejledning fra relevante myndigheder. 

Der kan således meget vel forekomme 
yderligere ændringer med udsættelser og 
aflysninger.

Se aktivitetsoversigten på side 41, men følg 
nøje med på hjemmesiden, der hele tiden vil 
være opdateret for at sikre, at du ikke går 
forgæves til forventede arrangementer, der 
alligevel ikke gennemføres. 

PAS PÅ DIG SELV – OG DE ANDRE
I bestræbelserne på at minimere 
risikoen for spredning af coronavirus 
er det vigtigt at efterleve myndighe-
dernes anbefalinger for så vidt angår 
forsamlinger, afstand mv.

Personligt kan du beskytte dig selv og 
andre mod Coronavirus/COVID-19 ved at 
følge disse 5 gode råd:  

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.

2.  Host eller nys i dit ærme – ikke dine 
hænder.

3.  Undgå håndtryk, kindkys og kram  
– begræns den fysiske kontakt.

4.  Vær opmærksom på rengøring – både 
hjemme og på arbejdspladsen. 

5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold 
afstand og bed andre tage hensyn.

MERE INFORMATION
Du kan læse mere på dette generelle link 
til Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/
corona 

MIDT I EN CORONATID 
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Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand 
- bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dk



AF ERIK PETERSEN

Nye navne
På det planlagte, men nu udsatte Repræ-
sentantskabsmøde var ét af punkterne på 
dagsordenen valg til Hovedbestyrelsen.

To af de nuværende medlemmer har ønsket 
at udtræde af Hovedbestyrelsen, nemlig Lai 
Sørensen og Jens Graff, der begge blev valgt 
ind ved Repræsentantskabsmødet i 2019. 

De har begge erkendt, at arbejde og familie-
liv har været uforeneligt med bestyrelses-
arbejdet og har derfor valgt at stoppe. Jens 
Graff fortsætter dog som suppleant.

Henning Nielsen er født i 1949 i Eskilstrup 
på Nordfalster. Han aftjente værnepligt i 
Søværnet som korporal fra april 1970 til 
august 1972.

Cand. theol. december 1981. Sognepræst 
fra maj 1982 i Hyllested-Rosmus, siden 
Hyllested-Rosmus-Tirstrup-Fuglslev – fra 
2011 desuden Ebeltoft-Dråby-Handrup. 
 Pastor emeritus 1. august 2017 – med 
bopæl på Frederiksberg.

Oktober 2017 – juli 2018: Kst. sømandspræst 
i Allgeciras i Sydspanien. 

Orlogspræst af Reserven februar 1988 - 
juni 2009 ved Søværnets Operative Stab  
og tillige Søværnets Taktiske Stab.

INTERNATIONALE MISSIONER:
Juni – september 1991 med korvetten Olfert 
Fischer i den Persiske Golf.

Juni – september 1995 med korvetten Niels 
Juel i Adriaterhavet.

Januar – juli 2003 feltpræst ved ISAF 3, 
Kabul, Afghanistan.

September 2006 – januar 2007 feltpræst 
ved UNIFIL i Det Østlige Middelhav med 
base i Limassol på Cypern og sejlads med 
flexbådene Glenten og Ravnen.

FORENINGSAKTIVITETER:
1999 – 2009: Næstformand, siden for-
mand for Foreningen af Værnspræster af 
Reserven

Medlem af Danmarks Veteraner – tilknyttet 
”Værnspræsterne” og siden foreningens 
start udpeget som delegeret ved repræ-
sentantskabsmøder.

HENNING NIELSEN

Anne Christiane Castenschiold Bill er født i 
1959 i Aalborg. Sergentskolen i Sønderborg 
1980 og infanterigruppefører ved Sjælland-
ske Livregiment 1980 -1981.

Gennemgået Hærens Officersskole og 
udnævnt i 1983 som premierløjtnant. 
Geledtjeneste ved Telegrafregimentet, 
herunder kompagnichef for Elektronisk 
Krigsførelseskompagni. Stabstjeneste 
ved Forsvarskommandoen og udnævnt til 
oberstløjtnant i 2001.

To perioder som bataljonschef ved 
Telegrafregimentet, Chef for Forsvarets 
Center for Forvaltning og afdelingschef 
i Forsvarets Personeltjeneste samt chef 
for HR-afdelingen ved Hærens Operative 
Kommando.

Næstkommanderende og stabschef ved 
Telegrafregimentet. Sluttede sin aktive 
karriere i 2019 som regimentschef for 
Føringsstøtteregimentet og garnisonskom-
mandant i Fredericia.

INTERNATIONALE MISSIONER:
KFOR, Kosovo på Balkan i 2004-2005 

ISAF, Afghanistan i 2012 – 2013 som stabs-
chef i hovedkvarteret i Kabul

MINUSMA, Mali i 2015-2016 som Military As-
sistant for den danske Force Commander, 
general Michael A. Lollesgaard. 

ØVRIGT:
Har skrevet bogen ”hvor der er vilje…….”,  
udgivet af forlaget Forum i 2003 og bidra-
get til en række andre bøger om personlig 
udvikling og karriere.

ANNE CHRISTIANE 
CASTENSCHIOLD BILL

Lai Sørensen (til højre) og Jens Graff 
udtræder af bestyrelsen. 

Der er derfor to ledige pladser i Hovedbesty-
relsen, når der skal gennemføres valg ved 
Repræsentantskabsmødet. 

Hovedbestyrelsens kandidater til nyvalg er 
hhv.  Anne C. C. Bill og Henning Nielsen, hvis 
CV´er kan læses her. 
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Aflysning

TEKST: ERIK PETERSEN. FOTOS FRA NATO-DAGEN 2019 

Som tingene udviklede sig, valgte Landsfor-
manden i sidste øjeblik også at aflyse denne 
markering.

På Danmarks Veteraners hjemmeside kunne 
man den 3. april læse følgende nyhed: 
   
”Danmarks Veteraner aflyser den påtænkte 
lille ceremoni på Kastellet i forbindelse med 
NATO-dagen lørdag den 4. april.

Vi ønsker ikke som forening at optræde hver-
ken ”ubetænksomt eller uansvarligt”, som 
H.M. Dronningen udtrykte det i sin fjernsyns-
tale til den danske befolkning.

Regeringen opfordrer os til mest muligt at 
blive hjemme – så det gør vi.

Brug venligst dagen hjemme til stille reflek-

sion og tænk på de danske veteraner, som 
gav alt for Danmark, og send også en venlig 
tanke til de veteraner og deres pårørende, 
som passer på os både ude og hjemme. Alle, 
som vi ellers ville have hyldet på Kastellet 
den 4. april.

Pas på jer selv og hinanden.

Niels Hartvig Andersen.”

Enkelte steder ude i landet blev dagen mar-
keret lokalt, hvor et par medlemmer kunne 
lægge en krans ved den lokale mindesten 
– uden at kompromittere sikkerheden og øge 
risikoen for spredning af corona-virus. 

Danmarks Veteraner påregner at genoptage 
traditionen med en fejring af NATO-dagen 
i normalt omfang i 2021, men må i år nøjes 
med billederne fra 2019.

NATO-dagen 2020
AFLYST

I 2019 gennemførte Danmarks Veteraner 
i samarbejde Atlantsammenslutningen et 
stort arrangement på Kastellet den 4. april i 
anledning af NATO´s 70 års jubilæum.

I år var der indledningsvis lagt op til en min-
dre festligholdelse af dagen, men efterhån-
den som Corona-krisen bredte sig og stort 
set satte samfundet i stå, stod det klart, at et 
sådant tilsvarende arrangement ikke kunne 
gennemføres.

Et mindre arrangement kun med deltagelse 
af Danmarks Veteraners Landsfane Øst og 
en NATO-fane i forbindelse med, at Landsfor-
manden lagde en krans ved De Blå Baretters 
Mindesten og ved Monumentet for Danmarks 
deltagelse i Internationale missioner efter 
1948, var til det sidste en mulighed. 



Danmarks Veteraner inviterer alle veteraner og pårørende til det 
traditionelle Veterantræf, der også i år starter med et gensynstræf 
den 11. september. 

Alle veteraner fra alle værn af Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabs-
styrelsen, Politi, Civile myndigheder m.fl. – uanset om de er jubilarer 
eller ej – inviteres til at deltage og mødes med kammerater og kol-
leger fra dengang, de var udsendt til en mission et eller andet sted i 
verden.

Veterantræf den 12. september er åbent for alle ovennævnte vetera-
ner og vil atter i år blive fejret sammen med Gardehusarregimentets 
Åbent Hus, Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments 
Soldaterforening på Gardehusarkasernen i Slagelse. Du behøver ikke 
at 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 
veteraner, hvis udsendelsesår sluttede med 5 eller 0, er jubilarer f.eks. 
1975 (45 års jubilar) eller 2000 (20 års jubilar).

PROGRAM FOR VETERANTRÆF 
11. september
Kl. 16.00 – 18.00 .....  Indskrivning, indkvartering UV 17
Kl. 18.00 – 19.00  ....  Aftenspisning (dansk hakkebøf) Antvorskovstuen
Kl. 19.00 –  ...............  Socialt, kammeratligt samvær, SG-Messen

12. september
Kl. 08.00  .................  Afhentning af veteraner Slagelse Banegård
Kl. 08.10  ..................  Indskrivning af Veteraner, instruktion,  

Sportsfoyeren
Kl. 09.40 ..................  Opstilling til Parade 

Paradeplads 1
Kl. 09.45 ..................  Indmarch på paradepladsen
Kl. 10.00 – 10.30 .....Parade og tale af CH/GHR
Kl. 10.30 ...................  Afmarch og forbidefilering alle enheder
Kl. 10.35 ...................  Danmarks Veteraner fortsætter til Paradeplads 2
Kl. 10.45 ...................Kranselægning 

Kl. 10.50 ...................  LFM Danmarks Veteraner taler
Kl. 11.05 –   ...............  Danmarks Veteraner klargører og dekorerer med 

50-års Foreningsjubilæumsmedalje, 50- og 25- års 
Missionsmindemedaljer samt Danmarks Veteraners 
Fortjenstmedalje

Kl. 12.10 – 13.10  .......  Øvrige aktiviteter ved I og V/GHR og HESK, herunder: 
Historisk Samling. Demonstration og fremvisning af 
køretøjer og materiel. Udstilling af veterankøretøjer 
v/GHRVPK samt rundvisning i staldene

Kl. 13.10  ...................  Samling til frokost, gymnastiksalen
Kl. 13.20 – 14.30 .....  Frokost: Sild, bøf stroganoff m/kartoffelmos, 1 øl/

vand og kaffe/te   
Kl. 14.30 – 15.00 .....Transport til Slagelse Banegård
Kl. 15.00 ...................Aktiviteterne lukker, og Veterantræf 2020 slutter.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Tilmeld dig Veterantræf og parade samt frokost på tilmeldingsske-
maet på www.danmarksveteraner.dk eller ved at udfylde tilmeldings-
skemaet på næste side. Betaling via bankoverførsel til  
REGNR: 4716, KONTONR: 4731 523 649. 

VETERAN- OG GENSYNSTRÆF DEN 11. SEPTEMBER
Aftensmad kr. 110 m/1 øl/vand. Indkvartering kr. 70. Evt. morgenmad 
kr. 70, i alt kr. 250. Ring og spørg på 23 25 67 42 om der er kvarter til 
rådighed, inden du sætter kryds ved indkvartering på tilmeldingsske-
maet, da indkvarteringskapaciteten er begrænset.

VETERANTRÆF SAMT JUBILARPARADE DEN 12. SEPTEMBER
Veterantræffet den 12. september koster for parade og frokost samt 
Veteranmærke (reversudgave) kr. 135,-. Sidste frist for tilmelding er 
den 16. august.

TRANSPORT OG PARKERING
Du kan tage toget til Slagelse Banegård, hvor du den 12. september,  
kan blive afhentet af militære busser og kørt til Gardehusarkasernen.

Du kan også vælge egen transport, GPS-adressen er: Charlottedal Allé 
4, 4200 Slagelse. Parkering: KFUM's Soldaterhjem, Charlottedal Allé 1. 
Med offentlig bustransport skal du til Gardehusarkasernen.

11. – 12. september
Veterantræf i Slagelse
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PÅKLÆDNING
Du anlægger om muligt din/dine medaljer (store) på venstre side af 
brystet samt din missionsbaret og evt. andet udstyr fra dengang, du 
var udsendt. Det vil blive værdsat som et festligt indslag.

FN-MUSEET
vil være til stede på Gardehusarkasernen den 12. september med en 
særudstilling om Dansk International Indsats samt en salgsbod, hvor 
du bl. a. kan købe ”særligt udstyr”, baretter, UN-mærke, Veteranmærke 
i baretudgave, T-shirts, poloshirts, jakker – alle med logo – samt meget 
andet. 

Ønsker du at bestille/købe ”særligt blåt udstyr” mm. forud for den 12. 
september, kan dette gøres via FN-Museets hjemmeside www.fnmu-
seet.dk, hvor du kan se hele udvalget samt få indblik i FN-Museets 
virke. T-shirts med jubilarlogo 2020 skal bestilles og betales forud via 
Veteranshoppen på salg@fnmuseet.dk og leveres den 12. september 
fra FN-Museets bod.

INDKVARTERING PÅ GARDEHUSARKASERNEN
Indkvarteringskapaciteten på Gardehusarkasernen er begrænset. Ring 
23 25 67 42 (Carl Åkerlund) og spørg, om der er kvarter til rådighed, 
inden du sætter kryds ved indkvartering på tilmeldingsskemaet.

SPØRGSMÅL KAN RETTES TIL 
Carl Åkerlund på 23 25 67 42 eller caa@danmarksveteraner.dk 

På gensyn på Gardehusarkasernen den 11. og 12. september.

NIELS HARTVIG ANDERSEN
Landsformand, Danmarks Veteraner

Du kan tilmelde dig på nedenstående tilmeldingsskema eller på hjem-
mesiden. Betaling via bankoverførsel til Danske Bank, REGNR: 4716 
Kontonr: 4731 523 649.

SEND TILMELDINGSBLANKETTEN TIL: 
Carl Åkerlund, Niels Steensensvej 6, 7500 Holstebro

Sidste frist for tilmelding er 20. august, og når du på din  
konto ser, at beløbet er trukket, er du tilmeldt.

DU SÆTTER KRYDS I SKEMAET FOR HVER AKTIVITET, DU ØNSKER AT 
DELTAGE I, OG BETALER SOM ANFØRT ØVERST PÅ SKEMAET:

DATO AKTIVITET PRIS SÆT X KR.

Fredag den 11. Aftensmad m/ 1 øl/vand 110,- 

 Indkvartering 70,- 

Lørdag den 12. Morgenmad 70,-  

 Frokost 135,-

I alt kr. 

NAVN

ADRESSE

POSTNUMMER /BY

TELEFONNR:

ÅR: MISSION: HOLD NR.:

FORENINGSJUBILAR (SÆT KRYDS)

JEG ER IKKE JUBILAR (SÆT KRYDS)

JEG MEDBRINGER HJÆLPER
Husk! Hjælperen skal også have noget at spise

MISSIONJUBILAR: (OPGIV ÅRSTAL, MISSION OG HOLDNUMMER HER) 

TILMELDING / SLAGELSE
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FORFATTER

Danmarks Veteraner inviterer alle veteraner og pårørende til det 
traditionelle Veterantræf, der også i år starter med et gensynstræf 
den 18. september. Alle veteraner fra alle værn af Forsvaret, Hjemme-
værnet, Beredskabsstyrelsen, Politi, Civile myndigheder m.fl. – uanset 
om de er jubilarer eller ej – inviteres til at deltage og mødes med 
kammeraterog kolleger fra dengang, de var udsendt til en mission et 
eller andet sted i verden.

Veterantræf den 19. september er åbent for alle ovennævnte vetera-
ner. Stævnet arrangeres af Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse i 
samarbejde med Jydske Dragonregiment og Danmarks Veteraners 
Lokalforening Nordvest. Du behøver ikke at 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 
veteraner, hvis udsendelsesår sluttede med 5 eller 0, er jubilarer f.eks. 
1975 (45 års jubilar) eller 2000 (20 års jubilar).

PROGRAM FOR VETERANTRÆF
18. september (Veteranaften)
Kl. 16.00 – 18.00 .....  Indskrivning og indkvartering, UMAK KL. 2
Kl. 18.00 – 19.00  ....  Aftenspisning (Biksemad) Kantinen
Kl. 19.00 –  ...............  Socialt, kammeratligt samvær SG-Messen

19. september
Kl. 08.00  .................Afhentning af veteraner, Holstebro Banegård
Kl. 08.10  ..................  Indskrivning af veteraner, instruktion, Glassalen, 

KS-messe
Kl. 10.45 ...................Opstilling til Parade, Paradeplads 
Kl. 11.00  ...................  Parade, kranselægning, LFM og CH/JDR,  

CH/JDR holder jubilartale, Formand Danmarks Vete-
raner taler, Dekorering med 50-års Forenings jubilæ-
umsmedalje, 50- og 25- års, Missionsmindemedaljer 
samt Danmarks Veteraner Fortjenstmedalje

Kl. 12.10  ...................Frokost: Flæskesteg, inkl. 1 øl/vand
Kl. 15.00 ...................Formandsmøde, UMAK, Kl. 1 
Kl. 15.30 ...................Transport til Holstebro Banegård
Kl. 16.00 ...................Veterantræffet slutter. 

PRAKTISKE INFORMATIONER
Tilmeld dig Veterantræf og parade samt frokost på tilmeldingsske-
maet på www.danmarksveteraner.dk eller ved at udfylde tilmeldings-
skemaet på næste side. Betaling via bankoverførsel til  
REGNR: 4716, KONTONR: 4731 523 649. 

VETERANAFTEN DEN 18. SEPTEMBER
Aftensmad kr. 110 med øl/vand. Indkvartering kr. 70. Evt. morgenbuffet 
kr. 50, i alt kr. 230 .

Ring og spørg på 23 25 67 42 (Carl Åkerlund), om der er kvarter til 
rådighed, inden du sætter kryds ved indkvartering på tilmeldingsske-
maet, da indkvarteringskapaciteten er begrænset på Dragonkasernen.

Veterantræf, den 19. september koster for parade og frokost samt 
Veteranmærke (reversudgave) kr. 135,00. Sidste frist for tilmelding er 
den 20. august.

TRANSPORT OG PARKERING
Du kan tage toget til Holstebro Banegård, hvor vil du den 19. septem-
ber - og kun den 19. september – kan blive afhentet af militære busser 
og kørt til Dragonkasernen.

Du kan også vælge egen transport, GPS-adressen er Dragonkasernen 
1, 7500 Holstebro. Parkering: Følg parkeringsvagternes anvisning. Med 
offentlig bustransport skal du til Dragonkasernen.

PÅKLÆDNING
Du anlægger om muligt din/dine medaljer (store) på venstre side af 
brystet – over hjertet – samt din missionsbaret og evt. andet udstyr 
fra dengang, du var udsendt. Det vil blive værdsat som et festligt 
indslag.

FN-MUSEET
vil være tilstede på Dragonkasernen den 19. september med en sær-
udstilling om Dansk International Indsats samt en salgsbod, hvor du 
bl. a. kan købe ”særligt udstyr”, baretter, UN-mærke, Veteranmærke i 
baretudgave, T-shirts, poloshirts, jakker – alle med logo – samt meget 
andet. Ønsker du at bestille/købe ”særligt blåt udstyr” mm. forud for 
den 19. september, kan dette gøres via FN-Museets hjemmeside www.
fnmuseet.dk, hvor du kan se hele udvalget samt få indblik i FN-Muse-
ets virke. T-shirts med jubilarlogo 2020 skal bestilles og betales forud 

18. – 20. september
Veterantræf i Holstebro
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via Veteranshoppen salg@fnmuseet.dk og leveres den 19. september 
fra FN-Museets bod.

INDKVARTERING 
Indkvarteringskapaciteten på Dragonkasernen er begrænset. Ring 
23 25 67 42 (Carl Åkerlund), og spørg om der er kvarter til rådighed, 
inden du sætter kryds ved indkvartering på tilmeldingsskemaet.

Spørgsmål rettes til 
Carl Åkerlund på 23 25 67 42 eller caa@danmarksveteraner.dk 

På gensyn på Dragonkasernen den 18. og 19. september.

NIELS HARTVIG ANDERSEN
Landsformand, Danmarks Veteraner

TILMELDING / HOLSTEBRO

DU SÆTTER KRYDS I SKEMAET FOR HVER AKTIVITET, DU ØNSKER AT 
DELTAGE I, OG BETALER SOM ANFØRT ØVERST PÅ SKEMAET:

DATO AKTIVITET PRIS SÆT X KR.

Fredag den 18. Aftensmad m/ 1 øl/vand 110,- 

 Indkvartering 70,- 

Lørdag den 19. Morgenmad 50,-  

 Frokost 135,-

 Aftensmad m/ 1 øl/vand 110,-

 Indkvartering 70,- 

Søndag den 20. Morgenmad 50,-  

I alt kr. 

NAVN

ADRESSE

POSTNUMMER /BY

TELEFONNR:

ÅR: MISSION: HOLD NR.:

FORENINGSJUBILAR (SÆT KRYDS)

JEG ER IKKE JUBILAR (SÆT KRYDS)

JEG MEDBRINGER HJÆLPER
Husk! Hjælperen skal også have noget at spise

MISSIONJUBILAR: (OPGIV ÅRSTAL, MISSION OG HOLDNUMMER HER) 

SEND TILMELDINGSBLANKETTEN TIL: 
Carl Åkerlund, Niels Steensensvej 6, 7500 Holstebro

Sidste frist for tilmelding er 20. august, og når du på din  
konto ser, at beløbet er trukket, er du tilmeldt.

Du kan tilmelde dig på nedenstående tilmeldingsskema eller på hjem-
mesiden. Betaling via bankoverførsel til Danske Bank, REGNR: 4716 
Kontonr: 4731 523 649.
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AF ERIK PETERSEN

Veteranstøtten har de seneste år udgivet en 
Årsberetning, der i ord og billeder fortæller 
lidt om, hvad der er sket i årets løb. 

Formanden giver en opsummering af årets 
forløb, og de enkelte udvalg fortæller om 
deres aktiviteter, udfordringer og fremtids-
planer.

Årsberetninger
Årsberetningen ligger normalt klar først på 
året, og kunne i år læses på hjemmesiden 
medio februar.

Som noget nyt har Danmarks Veteraner i år 
besluttet at gøre det samme – altså udarbejde 
en Årsberetning for 2019. 

Den er kommet lidt senere ”fra land”, men 
medio april – næsten som en fødselsdagsgave 
til H. M. Dronningen – var den klar og kunne 
også læses på hjemmesiden.

De to Årsberetninger giver et rigtig godt ind-
tryk af de mange aktiviteter og tiltag, der 
foregår i Danmarks Veteraner og i Veteran-
støtten.

DRUGSTARS
Danmarks Veteraner har indgået en 
samarbejdsaftale med organisationen 
DrugStars, hvor du kan få hjælp til at 
”styre” dit medicinforbrug, samtidig med 
at du støtter Danmarks Veteraner.

Læs mere på næste side, download 
App´en og gå i gang.

Danmarks Veteraner siger på forhånd 
tak for hjælpen.
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Vi er hos Danmarks Veteraner stolte af vort 
nyindgåede samarbejde med DrugStars – 
et samarbejde til gavn for både dig som 
privatperson, Danmarks Veteraner samt 
det globale patientsamfund. 

Støt Danmarks 
Veteraner helt 
gratis ved 
brug af gratis 
medicin-app.

Hvad er DrugStars?
DrugStars er en let anvendelig app til 
din mobiltelefon eller tablet, der først 
og fremmest hjælper dig med at få 
mere ud af din medicin. Samtidig kan 
du gratis donere penge til foreninger 
som Danmarks Veteraner. Det eneste 
du skal gøre er, at tage din medicin som 
ordineret og indimellem bedømme din 
medicin. For begge dele tjener du stjerner, 
som du efterfølgende kan donere til en 
forening efter eget valg – eksempelvis 
Danmarks Veteraner – hvorefter DrugStars 
konverterer stjernerne til penge.

Hvordan gør jeg?
1. Fra din mobiltelefon eller tablet åbner 
du App Store eller Google Play, søger på 
DrugStars og trykker på DrugStars, når 
denne valgmulighed fremkommer.

2. Tryk på Download og download 
DrugStars appen helt gratis til din 
mobiltelefon eller tablet.

3. Åbn appen, når den er færdig med at 
downloade, og registrer dig som bruger.

4. Benyt Drugstars til at registrere dit 
medicinindtag, og optjen stjerner i appen, 
som du kan donere til Danmarks Veteraner. 

Hvordan tjener du stjerner?
• Når du har indtastet dine lægemidler, 
minder DrugStars dig om at tage din 
medicin, som ordineret og belønner dig 
med stjerner for at gøre det.

• Du kan tjene ekstra stjerner på at 
bedømme din medicin. 

• Du kan tjene stjerner på at aflevere 
dine medicinrester på apoteket med 
henblik på sikker og korrekt bortskaffelse. 
Herved støtter du samtidig FNs globale 
bæredygtighedsmål.

Dine erfaringer kan hjælpe  
patienter i hele verden.
DrugStars vision er, at patienters 
holdninger til og erfaringer med medicinen 
skal blive hørt. Derfor gør dine løbende 
bedømmelser af din medicin ikke kun en 
forskel for dig selv. Efter anonymisering 
og aggregering deles disse data med 
producenterne af din medicin, så de kan 
lære lidt og forbedre medicinen til glæde 
for alle. DrugStars er fuldt engageret 
i databeskyttelse og beskyttelse af 
personlige oplysninger. Formålet er, at 
denne indsigt anvendes til gavn for den 
enkelte patient såvel som det bredere 
patientsamfund.

Sammen kan vi gøre en enorm forskel.
DrugStars har mere end 300.000 brugere, 
der donerer til velgørenhed i hele verden, og 
der kommer nye brugere til hver eneste dag. 

Vi håber meget, at du også vil anvende 
DrugStars i forbindelse med dit medicin-
forbrug og donere til Danmarks Veteraner.

DrugStars Fakta

3 ud af 4 oplever, 
at blive bedre 
til at tage deres 
medicin, som 
ordineret, efter 
at have brugt 
DrugStars i kun 
60 dage.
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Veteraner er statsansatte, primært soldater, 
der har været udsendt til konfliktområder. 
Mange veteraner har været udsat for excep-
tionelle belastninger under deres udsendelse 
for Danmark på farlige og vigtige missioner. 
Nogle bliver sårede eller kommer til skade un-
der deres udsendelse. Andre bliver syge, efter 
de er kommet hjem. Her kan Arbejdsmarke-
dets Erhvervssikring (AES) komme ind i bille-
det, og det er afgørende for os, at den enkelte 
veteran får en korrekt vurdering af sin sag. 

Når en veteran bliver syg og søger hjælp, træ-
der en række offentlige institutioner til: sund-
hedsvæsenet, kommuner og AES. Men selv 
om alle myndigheder gerne vil gøre det godt 
for veteranerne, kan det godt af den enkelte 
opleves som et langt og besværligt forløb. I 
AES arbejder vi målrettet for at gøre det mere 
enkelt. 

AES’ s rolle er, at vi er en uafhængig myn-
dighed, der afgør arbejdsskadesager efter 
gældende lovgivning. Arbejdsskadeområdet 
fungerer som en forsikringsordning, hvor ar-
bejdsgiveren skal betale en erstatning, hvis 
arbejdstageren får en skade forårsaget af ar-
bejdet. I veteransagerne er det vores opgave 
at vurdere, om de belastninger, veteranen har 
været udsat for i forbindelse med udsendel-

sen, sammen med veteranens symptomer, gør 
veteranen berettiget til erstatning. Eller mere 
populært sagt, om skaden er dækket af for-
sikringen.

Det er Arbejdsskadesikringsloven og særlo-
ven, der afgør, om veteranen er berettiget til 
en erstatning. Langt de fleste veteraner, cirka 
70 %, får anerkendt deres sag. Men nogle sa-
ger må afvises, fordi de ikke opfylder de krav, 
der er fastsat i lovgivningen. Uanset udfaldet 
af sagen er det vigtigt, at veteranerne føler 
sig godt behandlet af os. 

AES skal først og fremmest sikre, at vi træffer 
afgørelser inden for lovgivningens rammer. 
Dette bliver løbende efterprøvet hos Anke-
styrelsen og domstolene og bekræfter os i, at 
vores kvalitet i afgørelserne er høj. Men lige 
så vigtigt skal vi sikre, at veteraner, der har 
en arbejdsskadesag hos AES, oplever en sam-
menhængende oplevelse, hvor man forstår, 
hvad der sker i forløbet.

I AES har vi en målsætning om at møde de 
skadelidte med åbenhed, service og bruger-
venlige løsninger. Og vi har fortsat et stykke 
vej at gå. Men vi har de sidste år arbejdet mål-
rettet med at få nedbragt sagsbehandlings-
tiden og forenklet vores kommunikation. Det 

første er sket i forlængelse af veteranpakken, 
som trådte i kraft i 2018. Det er lykkedes at 
få nedbragt sagsbehandlingstiden i veteran-
sagerne på under ét år. 

Jeg ved godt, at det stadig kan lyde af lang 
tid, men her skal man huske, at det er sager, 
hvor der skal oplyses om forhold, som ofte 
ligger langt tilbage i tiden og har fundet sted 
uden for Danmark. 

Vi arbejder fortsat på at forklare vores afgø-
relser bedre. Vi ved, det er vigtigt, at det er 
tydeligt, hvad vi lægger vægt på i afgørelsen. 
Vi ved også, at vi har en opgave i at se på, 
hvordan Forsvarets og vidners forklaringer 
kan gengives mere nuanceret. Derudover er vi 
er i gang med at forbedre den måde, vi beder 
om oplysninger i sagen. I det arbejde har vi 
et tæt samarbejde med mange af de organi-
sationer og personer, der har tæt kontakt til 
veteranerne. Dette for at sikre, at vi arbejder 
på de rigtige tiltag.

Og det er nok det løfte, jeg kan give til vete-
ranerne. At vi fortsat vil arbejde hårdt på at 
blive bedre til at få kommunikeret vores afgø-
relser, ligesom vi vil arbejde sammen med alle 
de andre aktører på området om at forbedre 
den sammenhængende oplevelse. 

Vi kan ikke give alle erstatning, men vi 
kan give alle en god behandling

AF ANNE KRISTINE AXELSSON, DIREKTØR I ARBEJDSMARKEDETS ERHVERVSSIKRING

Nedenstående artikel er bragt i ”Altinget”, der følger det politiske liv på Christiansborg og skriver nyheder, baggrund, analyser og portrætter, 
vi bringer meningsmålinger, debatindlæg og klummer. Her fortæller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om arbejdsgange og procedurer 
i arbejdet med at behandle arbejdsskadesager for veteraner.  Vi håber, artiklen kan medvirke til belysning af sagsforløb, og også hvorfor det 
ind imellem kan virke langsommeligt.

Side 16  |  Baretten  |  # 2  |  2020

Erstatning



Hjælp Veterancentret  
– og Danmarks Veteraner
Danmarks Veteraner deltager sammen med Veterancentret i en ”op-
datering” af mindesten o.l., der er rejst landet over for veteraner, så vi 
kan medvirke til at mindes og ære disse veteraner, f.eks. ved at lægge 
blomster på Flagdagen.

På nuværende tidspunkt ser Veterancentrets oversigt ud, som I kan se 
den på dette link: http://veteran.forsvaret.dk/hjalpdig/veteraner/aner-
kendelse/Pages/Monumenter.aspx#Over2 

Vi opfordrer derfor alle lokalforeninger og andre til at checke listen og 
meddele evt. mangler til Veterancentret, hvor ansvarlig for projektet 
er Kristina Schønnemann Jensen. Hun kan kontaktes på vetc-le05@mil.
dk eller på 72819715.  

AF ERIK PETERSEN

Den 29. maj skulle på mange måder have været en festdag i Kastellet med parade på Peace-
keepers Day og åbning af Informationscenteret i underetagen af Kommandantgården.
 
Men Coronaen kom og ændrede planen for denne dag. Dels er der bl.a. restriktioner for forsam-
linger, og museer er ikke åbne – dels er der afstande, der skal overholdes mellem besøgende. 

På nuværende tidspunkt er der ikke fastsat en ny dato for åbningen, men der skal ikke være 
tvivl om, at rigtig mange gerne ser det åbnet snarest muligt. 

Men ikke før restriktionerne løftes. Så også her skal der udvises tålmodighed. 

Vi er allerede nu opmærksomme på mangler, f.eks. De Blå Baretters 
Mindesten i Kastellet, Mindestenen i Randers og et vejskilt for en fal-
det husar i Fuglebjerg, som ses på billedet. Der er sikkert også andre 
mangler, og det er dem, vi forsøger at finde frem til.

Hjælp os med at skabe en opdateret oversigt, så vi kan sikre anerken-
delse af Danmarks udsendte og faldne veteraner.
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Efter 15 år slutter Danmarks militære bidrag 
til FNs største mission, UNMISS i Sydsudan. 
Der er langt fra trygt i klodens yngste og 
mest korrupte land, men det seneste år er 
der sket fremskridt, vurderer én af de sidste 
fem danskere i hovedstaden Juba. 

Da de sidste fem danske soldater den 7. 
marts lettede med flyveren fra hovedstaden 
Juba, var FNs mission UNMISS langt fra slut. 
Tilbage er der stadig 14.000 soldater, 2.100 
politifolk og tusinder af civile humanitære 
hjælpearbejdere.  

SIDSTE DONATION
Den sidste danske chef for U9 CIMIC-sektio-
nen var oberstløjtnant Søren Kærgaard, der 
til daglig er sagsbehandler i Hjemmeværns-
kommandoens Udviklingsafdeling i Vording-
borg. Sammen med de øvrige danskere har 
Søren haft travlt med at samle og afskrive 
materiellet, der i de fleste tilfælde er blevet 

delt ud til projekter og organisationer, hvor 
det gør mest gavn.

”Cykler, vaskemaskiner, TV, feltrationer mv. 
vil blive doneret på en forsvarlig, værdi-
fuld, miljømæssig korrekt måde. I de fleste 
tilfælde er omkostningerne ved hjemtagelse 
langt højere end tingenes værdi,” fortæller 
Søren Kærgaard. 

DANNEBROG STRØGET I TOMPING
FN har to lejre i Juba. Tomping, som ligger 
i forbindelse med lufthavnen, og UN-House, 
hvor UNMISS hovedkvarter ligger, 10 kilo-
meter uden for hovedstaden. De danske 
soldater flyttede til de to lejre i 2016. Indtil da 
havde de 12-15 udsendte været indkvarteret i 
en privat ejendom kaldet Danish House. 

Markeringen af, at Danmark lukker missionen 
i Sydsudan, foregik i Tomping ved at stryge 
Dannebrog under en kort ceremoni, hvor 

AF LARS BØGH VINTHER, FORSVARSKOMMANDOEN. FOTOS FRA FORSVARSGALLERIET

EXIT 1 Dansk FN-deltagelse 
i Sydsudan slut

Chefsergent Claus Skou Larsen havde det 
ærefulde hverv at hale flaget ned. 

FAKTA:
•  Danmark har bidraget til United Nations 

Mission in Sudan (UNMIS) og United Nations 
Mission in South Sudan (UNMISS) siden 
etablering af missionen i 2005, der afslut-
tede 20 års borgerkrig. Først en stabsde-
ling fra SHIRBRIG (Special High Readiness 
Brigade) i Høvelte. Siden 2006 op til 15 
observatører. I alt har 427 danskere været 
på FN-mission i Sudan og Sydsudan

•  Den 9. januar 2011 erklærede Sydsudan 
nationens selvstændighed. 9. juli 2011 
etablerede FNs sikkerhedsråd UNMISS, med 
henblik på at støtte opbygningen af den 
nye stat. Danmark besluttede at bidrage til 
missionen med op til 15 stabsofficerer og 
observatører.  

•  UNMISS er FNs største mission. FNs Sik-
kerhedsråd vedtog senest resolution 2459 i 
2019. Mandatet ventes fornyet i marts 2020.

De danske observatører med oberstløjtnant Søren Kærgaard i midten.

Dannebrog stryges.
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To af de danske  

internationale missioner er  
ved at skulle afsluttes. 

Missionen i Sydsudan (UNMISS) sluttede i marts, og netop i disse 
dage er Operation Inherent  

Resolve i Irak under afvikling.

De to missioner beskrives  
i det følgende. 



TEKST: FORSVARSKOMMANDOEN. FOTOS: FORSVARSGALLERIET

De danske soldater på Al Asad-luftbasen i 
Irak fokuserer fortsat på nedbygning og pak-
ning. Det handler om at afslutte de opgaver, 
som danske styrker har løst i en årrække, 
og få gjort materiel og køretøjer klar til at 
blive sendt hjem til Danmark eller til Kuwait, 
så det kan anvendes til den kommende NATO 
Mission Iraq, som Danmark ifølge planen 
overtager ledelsen af i december 2020. 

En stor del af materiellet er allerede klar til 
at blive sendt af sted, ligesom nogle af de 
danske områder på basen er klargjort til at 
blive overdraget til de amerikanske styrker. 

EXIT 2 Operation Inherent Resolve (OIR)

FAKTA 
OM DET DANSKE BIDRAG TIL 
 OPERATION INHERENT RESOLVE 

Danmark har siden 2014 deltaget 
i den internationale koalition, der 
bekæmper terrororganisationen 
ISIL i Irak og Syrien. 

Bidraget, som primært har haft 
base på Al Asad-luftbasen i Irak, er i 
færd med at lukke ned, så Danmark 
er klar til at overtage NATO Mission 
Iraq fra december 2020. 

Operatørbidraget fortsætter i de 
Forenede Arabiske Emirater og et 
mindre stabsbidrag fastholdes i 
Operation Inherent Resolve. 
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TEKST: FORSVARSKOMMANDOEN. FOTOS: FORSVARSGALLERIET

Det danske sikrings- og eskortebidrag eskor-
terer normalt rådgivere sikkert rundt i Kabul, 
men på grund af coronavirus/covid-19 restrik-
tioner bliver størstedelen af rådgivningen af 
afghanerne foretaget via telefon.

På Hamid Karzai International Airport North 
modtager det danske nationale støtteelement 
med jævne mellemrum gods fra Danmark. Det 
nationale støtteelement sørger for, at godset 
leveres videre til de danske enheder i Kabul, 
så de har den nødvendige udrustning til at 
løse deres opgaver.

De danske logistiske rådgivere fra Flyvevåb-
net arbejder på at gøre det afghanske flyve-
våben mere selvstændigt. Det er meningen, 
at afghanerne selv skal være i stand til at stå 
for transport af gods mellem sikkerhedsstyr-
kerne i landet.

Det nationale støttelement læsser det mod-
tagne gods af, så det efterfølgende kan sen-
des videre til de andre lejre med danske en-
heder. 

Resolute Support – Afghanistan

FAKTA 
OM DET DANSKE BIDRAG TIL RESO-
LUTE SUPPORT MISSION

Danmark har siden januar 2015 bidra-
get til NATO’s Resolute Support Mission 
i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 
140 soldater i og omkring Kabul. 

Soldaterne udfører eskorte- og be-
vogtningsopgaver for NATO-rådgivere, 
militærrådgivning af afghanske sikker-
hedsinstitutioner samt militærpoliti-
opgaver.
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TEKST: FORSVARSKOMMANDOEN. FOTOS: FORSVARSGALLERIET

FAKTA 
OM DET DANSKE BIDRAG TIL  
ENHANCED FORWARD PRESENCE

Danmark har siden januar 2020 haft 
omkring 200 soldater udstationeret i 
Tapa som en del af NATO’s fremskudte 
tilstedeværelse i Estland. Soldaterne 
indgår i en britiskledet kampgruppe.

Enhanced Forward Presence
Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland
De danske soldater i Estland forbereder sig 
på at deltage i årets største estiske øvelse, 
som kommer til at foregå i perioden fra den 
27. april til den 1. maj. 

Øvelsen hedder Springstorm og har delta-
gelse fra mere end 3.500 soldater. Det danske 

bidrag skal arbejde tæt sammen med estiske 
og britiske enheder. 

Den estiske veterandag den 23. april blev 
markeret med en mindre parade på basen i 
Tapa. 

Danmark bidrog med et fanekommando. 

Veterandagen er kulminationen på en måned, 
hvor esterne mindes og ærer deres soldater. 

Måneden symboliseres ved en blå anemone, 
som i øjeblikket blomstrer overalt i landet 
og også i øvelsesterrænet, hvor soldaterne 
træner. 
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AF ÆRESMEDLEM, TIDL. LANDSFORMAND ERIK BLYME

I seneste udgave af Baretten (1/2020, side 11) 
kunne man læse, at stabslæge Finn Warburg 
var blevet benådet med Ridderkorset af 1. 
grad.

Hvad der ikke fremgik af omtalen, og hvad 
mange af de veteraner, der har nydt godt af 
Veteranstøttens mange tilbud, næppe er vi-
dende om, er at Finn Warburg også har sin sto-
re andel i, at vi i dag har denne vidtfavnende 
ordning.

BEGYNDELSEN
Da dette arbejde – i øvrigt efter norsk forbil-
lede – blev påbegyndt tilbage i 1999 – 2001 var 
det primært for skadede veteraner. Der var 
indledningsvis ikke nogen nævneværdig for-
ståelse fra hverken militære eller civile myn-
digheder herfor, men Finn Warburg stillede 

sin store ekspertise til rådighed for igangsæt-
terne og deltog også selv aktivt.

TELEFONLINJEN
Han både tilrettelagde og gennemførte un-
dervisning for dem, der skulle betjene tele-
fonerne i den del af Kammeratstøtten – som 
Veteranstøtten oprindelig hed – der blev til Te-
lefonlinien 80608030, og som eksisterer den 
dag i dag.

ANERKENDELSE
Gennem de første år satte han således et so-
lidt fingeraftryk i såvel ord som handling, og 
for denne ekstraordinære indsats blev Finn 
Warburg i 2006 tildelt The Nordic Blue Berets 
Medal of Honour. I 2010 blev han som en af de 
første desuden tildelt den dengang nyindstif-
tede Forsvarsministerens Medalje.

Finn Warburg har siden 2001 været medlem af 
Danmarks Veteraner og er en veteran i ordets 
bedste betydning, som vi kan være stolte af at 
have som medlem i vores forening. 

LÆS MERE
Der kan i øvrigt henvises til artiklen om Finn 
Warburg i Baretten 1/2011, side 10 - 11. Du kan 
finde bladet på Danmarks Veteraners hjemme-
side under tidligere udgaver af Baretten.

Soldaternes trolddoktor

Finn Warburg.

Under udstationering i Kosovo.
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Den 10. februar kunne logen Sirius i Silkeborg markere sin 85 års stif-
telsesdag. Logen har et bredt udsnit af mandlige medlemmer i alderen 
fra 39 til 85 år i sin medlemskreds, og er en privat frimurerloge under 
Storlogen af Gamle Frie og Antagne Murere af Danmark.

I anledning af stiftelsesdagen donerede logen Sirus 20.000 kr. til Vete-
ran Café Silkeborg. Veterancaféen er for alle, som har været udsendt 
af den danske stat til krigsområder, og har til formål at skabe netværk 
blandt tidligere udsendte og deres pårørende.

Efter modtagelsen af den fine donation overrakte formanden for Vete-
ran Café Silkeborg, Axel Hofmann Schollert, caféens skjold til ophæng-
ning i loge Sirius´ lokaler.

En rigtig fin dag.

Veteran Café Silkeborg  
fik gave fra fødselar

Bliv sommerklar

Bestil dine varer på 
www.veteranshoppen.dk eller ring 40 35 13 33

FN-Museet 
Souvenir & varesalg

Find os fremover på www.veteranshoppen.dk

AF AXEL HOFMANN SCHOLLERT

Flagpins

T-shirts

Polo shirt m/FN 75-års logo på
Gaveskjold DV

DV 50-års Mindemedalje

NYHED

NYHED

Poul Rey og Axel Hofmann Schollert fra »Veteran Café Silkeborg« takkede logen 
Sirius’ mester, Kaj Bach for donationen på 20.000 kr. Til højre ses logens velgører 
Torben Mogensen.

Overrækkelse af caféens skjold.
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AF LARS FALK HANSEN, VETERAN CAFÉ EGEDAL

Veteran Café Egedal havde arrangeret en ud-
flugt til Ejby Bunkeren i Rødovre for veteraner 
og deres pårørende. Turen startede med bus 
i Stenløse, og efter en opsamling i Smørum 
forsatte vi til Ejby Bunkeren. 

Her stod museumsleder Martin Jespersen 
klar, så alle kunne komme ind i bunkeren, hvor 
der var samling i messen. Aftenen startede 
med spisning af den medbragte mad, som 
hurtigt blev fordelt sammen med tallerkener, 
bestik og nogle kaffekander. 

Museumsleder Martin gennemgik meget le-
vende, hvordan, og hvorfor bunkeren var 
blevet opført i sin tid og fulgte tidslinjen frem 
til Luftforsvaret forlod stedet. Her overtog 
formanden for Veteran Café Egedal, Lars Falk 
Hansen, der kunne fuldføre historien frem til 
2004, hvor bunkeren blev rømmet af Forsva-
ret. 

Det viste sig, at Martin Jespersen var meget 
interesseret i historien og forsvarets sidste 

brug af bunkeren, da det var et næsten ube-
skrevet blad i historien. Senere har han for-
talt, at dette besøg har givet inspiration til, at 
udstillingen skal laves om, så også denne del 
af bunkerens historie skal udstilles. 

Et ægtepar havde hørt om Veteran Caféens tur 
til bunkeren og spurgt, om de måtte komme 

Besøg i Ejby Bunkeren

med, da de i mange år havde boet lige op af 
hegnet, men aldrig havde vidst, hvad der fore-
gik. De kunne oplyse, at forsvarets taktik med 
ikke at frigive oplysninger på noget tidspunkt 
havde succes, for de havde troet, at bunkeren 
ikke blev brugt og var forladt i alle årene.

Udflugten sluttede med en rundvisning af mu-
seumslederen, hvor Lars kunne supplere med 
oplysningerne fra hans tjenestetid i bunkeren.  

Ejby Bunkeren.

Stor interesse.

Interiør.

Foredrag om Bunkeren.
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turen ikke gennemføres i august, men rykkes 
til oktober, som det fremgår af notitsen t.h. på 
siden. 

Vi planlægger at gennemføre Kosovo-turen i 
september.

En række af de aflyste aktiviteter vil blive søgt 
gennemført efter den 1. september, hvis for-
holdene tillader det.

Veteranstøtten gennemfører dialog og koordi-
nation i udvalgene og i formandsgruppen via 
videomøder, ligesom mail, Facebook og tele-
fon benyttes flittigt.

Veterancentret og vores donorer vil blive ori-
enteret om status og konsekvens af de aflyste 
og udskudte aktiviteter.

VETERANER STØTTER VETERANER
Vores telefonlinje 80 60 80 30 er altid beman-
det 24/7 og venter på dit opkald.

Veteranstøtten under Coronakrisen
EN SVÆR TID
Veteranstøttens aktiviteter er blevet hårdt 
ramt af de restriktioner, som myndighederne 
har udmeldt i forbindelse med den igangvæ-
rende Coronakrise.

Det har kun været muligt at gennemføre en 
tur med Friluftsudvalget til Norge samt for-
mandsmøde i Slagelse i februar måned.

UDSÆTTELSE
Myndighedernes pålæg har indtil videre re-
sulteret i udsættelse af en familieudflugt til 
Lalandia i Billund, veterancafésamling i Øst-
danmark samt Gruppetur Danmark.

AFLYSNING
Forretningsudvalget har bestemt, at alle Ve-
teranstøttens aktiviteter aflyses til og med 10. 
maj, og at der – afhængig af myndighedernes 
udmelding – planlægges for udskydelse af alle 
aktiviteter til efter 1. september.

Det har indtil videre betydet, at Kroatien- 

AF PER L. HINRICHSEN, NÆSTFORMAND FOR VETERANSTØTTEN

ÆNDRING
AF SUZI ELENA APELGREN, TURLEDER

På grund af COVID-19 situationen samt 
opfølgning på relevant feedback ryk-
ker vi Veteranstøttens årlige gensyns-/
gruppetur til Kroatien til uge 44, så den 
gennemføres i dagene fredag den 23. til 
lørdag den 31. oktober.

Se øvrig omtale af aktiviteten i Baretten 
1/2020 på side 28.

Rejseleder er tidl. militærsygeplejerske 
Suzi Elena Apelgren, UNPROFOR HQ COY 
BHC Hold 1, tlf. 3069 3975 eller mail 
aktivitet/kroatien@veteranstotten.dk
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Trodser PTSD'en 
Det er 15 år siden, Tommi Hansen forlod For-
svaret, da han blev psykisk skadet i tjeneste. 
Nu er han tilbage og vil hjælpe danskerne un-
der COVID-19.

”Er du klar til kamp mod COVID-19?,” lød det 
simple spørgsmål på Facebook hos Forsvars-
ministeriets Personalestyrelse i sidste uge. 

Tommi Hansen, 49-årig veteran fra Balkan, var 
en af de mange reservister, frivillige og tidli-
gere ansatte i Beredskabet, Hjemmeværnet og 
Forsvaret, der svarede.

Han søgte stillingen som en af de ca. 240 tele-
fonoperatører i det kompagni, Hjemmeværnet 
opstiller de næste tre måneder i Rigspolitiets 
callcenter i Jonstruplejren.  

Herefter gik det stærkt, og en imødekommen-
de arbejdsgiver i Københavns Lufthavn bevil-
ligede ham orlov fra dag til dag. 

Lørdag den 21. marts mødte Tommi Hansen op i 
Jonstruplejren til sin første dag tilbage i tjene-

sten, godt og vel 15 år efter han forlod Forsva-
ret. Han hilser derfor på flere folk, han kender, 
både fra tjenestetiden og fra veteranmiljøet, 
og han kender omgående omgangstonen.
 
”Det ville være forkert at sige, at jeg er vendt 
hjem, for jeg har ikke fået min uniform – end-
nu,” siger han.

TIDLIGERE SÅRET I TJENESTE
Tommi deler i dag kontor med tre hjemme-
værnsfolk, en af dem med en fortid ved Hest-
eskadronen ved Gardehusarregimentet, en fra 
depotet i Skalstrup og så en tidligere værne-
pligtig ved Gardehusarregimentet.

”Og så er der mig, der føler mig som et erfa-
rent gammelt røvhul med nogle ret brogede 
erfaringer,” siger han og hentyder til sine fire 
og en halv udsendelse i Kroatien, Bosnien, Ko-
sovo og Makedonien i 90’erne og de tidligere 
00’ere.

Ja, og så al det der fulgte efter. Symptomerne 
på PTSD, der kom snigende og spændte ben for 

mangt og meget. Men Tommi har endnu ikke 
ladet sig standse. Og altså heller ikke, når lan-
det står på den anden ende.

”Der er da folk, som selv er veteraner, og som 
har deres at kæmpe med, som siger til mig 
”pas nu på” eller ”du har gjort dit”. Men det 
føler jeg ikke. Jeg føler stadig et kald, når der 
sker noget. Og ærlig talt: At tage en telefon bli-
ver vel næppe det mest traumatiske i mit liv,” 
siger han.

EN HELT ANDEN ROLLE
Efter sin første arbejdsdag i Jonstruplejren er 
han blevet styrket i den antagelse. Telefonope-
ratørerne sidder i små hold, hvor de kan sparre 
og bruge hinanden. Der er arrangeret daglige 
møder før vagten og efter endt arbejdsdag til 
at følge op på eventuelle ubehagelige oplevel-
ser på telefonen. 

Tommi har brugt dagen på at lære styresyste-
met på den nye arbejdstelefon at kende, tage 
imod opkald fra borgere, der er bekymrede, 
rådvilde, eller som måske bare lige skal have 
gentaget, hvilke anbefalinger, der lige nu står 
til troende. 

Han er vant til spørgsmål i både øst og vest fra 
sit job som sikkerhedsvagt i Købehavns Luft-
havn og vant til at takle personer, der både er 
stressede og dét, der er værre.

Status efter første arbejdsdag er slet og ret, at 
der er meget nyt at lære, og at det til tider går 
stærkt, når en spritny krisestab skal finde sine 
rutiner, fortæller Tommi. 

”Det har været en helt anden opgave at sidde ved 
telefonen end de operative opgaver, jeg har haft 
i Forsvaret. Men det er en opgave, der skal løses.”

TEKST AF KRISTINA SCHØNNEMANN JENSEN, VETERANCENTRET. FOTOS AF MORTEN LYKKEBERG, HJEMMEVÆRNET

Tommi Hansen.
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Den danske regering har indført meget alvor-
lige tiltag i forhold til inddæmning af corona-
virussen, hvilket betyder, at store dele af det 
offentlige Danmark er lukket ned, og mange 
skal arbejde hjemmefra. 

Veterancentret vil dog stadig varetage arbej-
det med sårbare veteraner og pårørende, be-
roliger chefen for Veterancentret.

Når en psykiatrisk diagnose skal stilles, bli-
ver klienten spurgt om sine symptomer af en 
fagperson, ud fra en interviewguide kaldet 
diagnostisk interview. Lige præcis sådan et 
har Veterancentrets forskere og psykologer 
sammen med forskere fra Kompetencecenter 
for Transkulturel Psykiatri nu gjort tilgænge-
lig på dansk.

”Vi er stolte over, at det er lykkedes for os, 
som nogle af de første i verden, at få oversat 
det nye internationale diagnostiske interview, 
som vi kan bruge til udredning af henholdsvis 
PTSD og kompleks PTSD. På den måde hjælper 
vi dansk forskning og psykiatri i gang med at 
kunne bruge interviewet i Danmark,” siger 
psykolog og ph.d. Sofie Folke fra Veterancen-
tret.

EKSTRA SPØRGSMÅL
Kompleks PTSD er en ny diagnose, hvor den 
ramte udover de kendte symptomer på PTSD, 
som genoplevelse af traumet, undgåelse og 

forøget alarmberedskab, også har proble-
mer med at regulere følelser, har et negativt 
selvbillede og har svært ved at omgås andre 
mennesker. Også følelsesforladthed er et 
symptom, som Veterancentrets fagpersoner 
oplever hos veteraner med kompleks PTSD. 

”Efter en workshop med Neil Roberts, der sid-
der i ekspertgruppen bag interviewet, valgte 
ekspertgruppen at tilføje et ekstra spørgsmål, 
som afdækker vedvarende følelsesforladthed. 

Det skete, fordi erfarne klinikere fra Veteran-
centret beskrev, at det ofte ses hos danske 
veteraner med kompleks PTSD. 

Så på den måde har Veterancentret bidraget 
til de nye internationale diagnosekriterier for 
kompleks PTSD,” siger Sofie Folke.

Neil Roberts er psykolog og forsker ved Car-
diff & Vale Universitet i England. Han arbejder 
med traumepsykologi og PTSD.

Veterancentret først med diagnostisk interview
AF KAREN DAHLIN

”Jeg vil gøre alt for, at vi ikke lader sårbare 
veteraner og deres pårørende i stikken. Vi kig-
ger lige nu på, hvilke tiltag og forløb vi kan 
skubbe eller gennemføre via telefon. Men vi 
er der for de veteraner, som er særligt sår-
bare,” siger oberst Søren Andersen, Chef for 
Veterancentret, og fortsætter:

"Veterancentrets døgntelefon vil være ryg-
graden i vores beredskab, så de veteraner 

og pårørende, der ikke kan vente, skal ringe  
tlf. 7281 9700. Døgntelefonen er altid åben," 
siger han.

Der er dog andre aktiviteter, der må udskydes. 
Således udskydes parforholdskurset PREP, 
uddannelse af frivillige samt samtalegrup-
per for børn, ligesom planlagte møder med 
veteranaktører også vil blive afholdt senere 
end planlagt.  

NØDBEREDSKAB FOR DE MEST SÅRBARE VETERANER  
AF KAREN DAHLIN

VETERANCENTRET 72 81 97 00
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Forsvarsminister Trine Bramsen indviede 
den 2. marts en helt ny familieenhed under 
Veterancentret. Den skal hjælpe og støtte 
veteranen og familien og er etableret på 
initiativ af ministeren, efter at møder med 
veteraner og deres familier gjorde det 
tydeligt for hende, at der manglede et stærkt 
fokus på familierne. 

”Det påvirker en familie meget, når en soldat 
sendes ud og kommer hjem igen. Specielt 
børnene. Det siger sig selv, at det kan være 
svært og hårdt at være barn til en udsendt 
soldat. Der er savnet, frygten og tvivlen, som 
kan være svær at håndtere. Det skal Familie-
enheden hjælpe med. Ligesom den skal give 
familierne bedre redskaber til at være familie 
– både under og efter en udsendelse,” siger 
Trine Bramsen. 

Familieenheden skal hurtigt og direkte støtte 
familierne til udsendte, og der vil være et 
helt særligt fokus på børnene. 

Et andet markant fokus for Familieenheden 
vil være på familierne til skadede soldater. 

”Det er en kæmpe omvæltning for en familie, 
hvis mor eller far bliver skadet under en 
udsendelse. Her må børnene ikke blive 
taberne. Jeg er meget optaget af, hvordan vi 
beskytter børn bedre. Derfor er det vigtigt, 
at der bliver taget hånd om hele familien og 
ikke bare den skadede veteran. Der skal være 
rådgivning for både børn og voksne, og hele 

familien skal have målrettede tilbud,” siger 
forsvarsminister Trine Bramsen. 

De otte medarbejderne i Familieenheden 
bliver lokalt forankrede i hele landet, så de 
hurtigt og direkte kan yde støtte. Desuden 
skal enheden i tæt samarbejde med de frivil-
lige aktører og eksisterende tilbud i det of-
fentlige være med til at opbygge og formidle 
viden på området. 

GODT FRA START 
”Jeg er positivt overrasket over, at så mange 
allerede nu har søgt støtte ved Familieenhe-
den. Vi er i gang med at hjælpe familierne, 
ligesom vi også er i gang med de familiesa-
ger, der allerede er i Veterancentret, i et 
tværfagligt samarbejde med vores øvrige 
kollegaer,” siger Stine Gran Hansen, der er 
leder af den nye familieenhed. 

Det betyder, at Familieenheden – udover de 
17 nye henvendelser – arbejder med over 

hundrede andre familierelaterede sager, som 
tovholdere eller samarbejdspartnere. 

INGEN SKAL STÅ ALENE 
Den nye Familieenhed skal arbejde fra de 
lokale Veterancentre rundt om i landet og 
består af otte medarbejdere. Familieenheden 
er sammensat af et tværfagligt og børnesag-
kyndigt team, sådan at medarbejderne har 
specialiseret viden om børn og kan vejlede, 
rådgive og støtte familier, børn og pårørende 
ud fra et konkret og individuelt behov. 

”De følger, som en såret veteran kan bringe 
med hjem efter udsendelse, er der ingen, der 
kan forvente, at familien selv kommer ud af. 

Det kan kræve faglig ekspertise – en eks-
pertise, som vi i Veterancentret nok har i 
forvejen – men som vi nu forstærker med 
vores specialiserede børnerådgivere,” siger 
Stine Gran Hansen. 

Ny enhed for  
familier til veteraner

TEKST OG FOTOS: KAREN DAHLIN, VETERANCENTRET 

Forsvarsministeren og Chefen for Veterancentret.

Fra indvielsen.
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Hen over sommeren og det tidlige efterår 
gennemfører SSOP en række aktiviteter for 
både forældre og unge fra veteranfamilier.

Nogle af aktiviteterne var planlagt til gen-
nemførelse tidligere, men er udsat pga. 
COVID-19 situationen, men her er den gæl-
dende oversigt over arrangementerne, idet 
der dog stadig tages forbehold i relation til 
corona-situationens udvikling: 

1. NETVÆRKSCAMP
SSOP Netværkscamp for unge fra veteran-
familier i dagene 19. – 21. juni. Tilmelding 
kan ske via www.ssop.dk.

2. CAMP FOR BØRN OG UNGE
Der er få ledige pladser tilbage på vores 
SSOP camp for børn og unge fra veteran-
familier i i dagene mandag den 27. – fre-
dag den 31. juli. Vi har i år oplevet en helt 
overvældende tilmelding til campen, men 
vi skulle gerne have fyldt de sidste plad-
ser op også. Tilmelding kan foregå via  
www.ssop.dk 

3. FORÆLDRECAMP
Ikke overraskende har vi været nødt til 
at udskyde vores forældrecamp, der var 
planlagt til 1. maj 2020. SSOP forældrecamp 
afholdes i stedet i dagene 25. – 27. sep-
tember. 

På forældrecampen arbejder vi med, hvor-
dan familien bedst kan håndtere en travl 
hverdag, løse de problemstillinger og kon-
flikter, der opstår, samt opbygge et sundt 

selvværd og en god trivsel for alle familiens 
medlemmer. 
 
UDBYTTE FRA CAMPEN
Hvis mor eller far skal udsendes eller har væ-
ret udsendt eller måske har følger af udsen-
delsen, giver det undertiden særlige udfor-
dringer for både forældre og børn oven i de 
udfordringer, der allerede findes i børnefami-
lier. Det arbejder vi med på forældrecampen.

Som opfølgning på campen vil det være mu-
ligt at søge SSOP om hjælp til f.eks. familieråd-
givning, lektiehjælp eller andet.

HVEM KAN DELTAGE
Deltagere kan være mor/far, papmor/papfar, 
bedsteforældre,  veninde eller andre, der spil-
ler en væsentlig rolle som voksen i familien. 
Børn kan ikke deltage på campen. 

Du behøver ikke selv være veteran for at del-
tage, blot ét af barnets/børnenes forældre 
er veteran – uanset om denne deltager eller 
ej. Det er heller ikke en forudsætning, at fa-

miliens børn har deltaget på SSOP’s camp for 
børn og unge fra veteranfamilier, ligesom du 
kan få noget ud af at deltage, uanset om dit 
barn er 2 år eller 15 år. 

HVOR OG HVORNÅR
Campen, der afholdes fra fredag kl. 16.00 
– søndag kl. 15.00, finder sted på Svejbæk 
Færgegård, en gammel færgekro, der ligger 
i et naturskønt område ved Silkeborgsøerne. 

TILMELDING
Tilmelding sker på tilmeldingsskemaet på 
www.ssop.dk. Deltagelse er gratis. Er trans-
portomkostningerne til campen en økonomisk 
udfordring, er det muligt at søge dækning af 
disse via stotte@ssop.dk. 

Der er et begrænset antal pladser på foræl-
drecampen, og da der er rift om pladserne, 
sker tilmelding efter først-til-mølle princippet. 

Vi glæder os til at modtage din tilmelding.

Støt Soldater og Pårørende 
(SSOP) samt Familienetværket
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AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

85 ÅR
HANS JACOB ANDERSEN, Gaza 4 og 5, 
Limfjorden, den 20. juni

FRODE ANDERSEN, Gaza 5,  
Viborg og Omegn, den 25. juni 

80 ÅR
KARL-HENRIK FISCHER, Gaza 14,  
Næstved og omegn, den 5. juni

ERNST FRANK JENSEN, Gaza 15 og 16 samt 
Cypern 2, 3 og 4, Fyn, den 6. juni

VIGGO JENSEN, Gaza 9,  
Nordsjælland, den 7. juni

CARL PETER HANSEN, Gaza 9,  
Nordsjælland, den 18. juni

EDDIE FORNØ, Cypern 2 og 3,  
København, den 19. juni

GUNNAR FABRICIUS, Gaza 10,  
Sønderjylland, den 26. juni

IVAN SØNDERGAARD, Gaza 10 og 11 samt 
Cypern 1, den 16. juli

ARNE KRISTENSEN, Gaza 10, Fyn, den 27. juli

KNUD GULDHAMMER, Gaza 16,  
Kronjylland, den 29. juli

POUL JES MUNCK HVIID, UNTSO 1991-93 og 
UNIKOM 1994-95, Bornholm, den 31. juli   

75 ÅR
JØRGEN LINDOR-HOLM, Cypern 3 og 4,  
Thy-Mors-Salling, den 2. juni

FREDE ISAKSEN, Cypern 7, Sønderjylland, 
den 5. juni

KENNY LEMVIG, Cypern 3,  
Bornholm, den 10. juni

JENS HOUGAARD, Cypern 5,  
Viborg og Omegn, den 12. juni

HELGE TORBEN DUVANDER, Cypern 3,  
Midtjylland, den 12. juni

KRESTEN CHRISTENSEN, Gaza 19 og Cypern 
8, Limfjorden, den 20. juni

KAJ JENSEN KJÆR, Cypern 3, 4 og 5,  
København, den 21. juni

OLE LARSEN, Gaza 20 og 21, Fyn, den 23. juni

EGON BRÜLLE, Cypern 5 og 6,  
Midtjylland, den 25. juni

JØRGEN DYREHAVE, Gaza 18,  
København, den 28. juni

VILNER JOHANNES MARCUSSEN, Cypern 5, 
6 og 10, København, den 6. juli

LEO REBSDORF, Cypern 2, Trekantområdet, 
den 16. juli

JØRGEN DAMSGAARD, Cypern 3 og 4,  
Midtjylland, den 17. juli

SVEND ERIK KRISTENSEN, Cypern 6, 7, 8 og 
9, Viborg og Omegn, den 20. juli

JOHN SØKÆR LAURSEN, Gaza 21 og  
Cypern 7, Østjyderne, den 23. juli 

70 ÅR
HANS OLUF HANSEN, Cypern 19 og 20,  
Østjyderne, den 4. juni

JØRGEN BO LEIMAND, UNTSO 2004,  
Næstved og Omegn, den 4. juni

POUL JENS BJERRE, Cypern 21 og 22,  
Nordvestsjælland, den 7. juni

LEIF MINDESTED, Cypern 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 23 og 24, Trekantområdet, den 14. juni

KRISTIAN NØRSKOV, Cypern 17, 21 og 22, 
København, den 22. juni

ALLAN STUHR PEDERSEN, Cypern 17 og 18, 
MC-klubben, den 26. juni

STEEN DREWS, Kroatien 2, SFOR 3, 4, 5, 6, 
7 og 10 samt IRAK 7, Næstved og Omegn, 
den 30. juni

ROBERT HANSEN, Cypern 18, 19 og 20, 
Trekantområdet, den 2. juli

LISBETH SOLMUNDE MICHELSEN, NATO Air 
Policing 2011, Værnspræsterne, den 2. juli

SØREN MØLLER, Kroatien 6, IFOR 2 samt 
KFOR 5 og 7, Nordvest, den 3. juli

ROAR JEPPESEN, Cypern 18,  
Nordvestsjælland, den 20. juli 

60 ÅR
POUL JENSEN, Cypern 34 og Kroatien 1, 
Nordvest, den 9. juni

HENRIK VETTER, Cypern 34,  
Nordsjælland, den 10. juni

PER ROSSANDER, Cypern 38 og 42, Fyn,  
den 18. juni

CARSTEN KRUSE JENSEN, Cypern 41, Fyn,  
den 19. juni

BENT SØRENSEN, Cypern 37 og 38,  
Nordvest, den 19. juni

KAJ BØNNELAND, Cypern 44,  
Trekantområdet, den 22. juni

SØREN TOFT NIELSEN, Cypern 42 og 43, 
Midtjylland, den 27. juni

TORBEN CHRISTENSEN, Cypern 35,  
Nordsjælland, den 28. juni

BENNY DAM KRISTENSEN, Cypern 33,  
Kroatien 8, IFOR 0 og KFOR 21,  
Sydvestjylland, den 6. juli

50 ÅR
THOMAS BERG, Cypern 56 og 57,  
Kronjylland, den 10. juni

OTTAR Í FUNNINGSTOVU, Kroatien 6, 
Færøerne, den 29. juni

PETER FRANZSEN, SFOR 3 og 10, KFOR 17 
samt IRAK 3, Østjyderne, den 12. juli

JENS PETER RAMSAGER, Kroatien 4 og 6, 
København, den 16. juli

NIELS ARNE FREDERIKSEN, SFOR 8 og 11, 
Nordvest, den 16. juli

THOMAS PEDERSEN, SFOR 5, 9, 12 og 15, 
Næstved og Omegn, den 21. juli

RENÉ ANDREASSEN, Kroatien 8,  
Bornholm, den 24. juli

40 ÅR
KENNET B. KRISTENSEN, SFOR 14,  
Viborg og Omegn, den 23. juni

DANIEL KLÆSTRUP BJÆRGE, KFOR 14,  
Trekantområdet, den 8. juli

VELKOMMEN TIL 23 NYE MEDLEMMER
KØBENHAVN

DANNY MØLLER VILHELMSEN, 
Kroatien 5

PER LOCHT, Cypern 37

ANNE STEGMANN, Støttemedlem

HENRIK LARSEN,  
Golfen 2003 (Iraq)

MIDTSJÆLLAND
KARSTEN WEGENER, IFOR 2

OLE JØRGENSEN,  
Kroatien 4 og KFOR 4

NORDVESTSJÆLLAND
SØREN FOGDE, Cypern 17, 28, 
29 og 30

RUNE GULDBÆK JENSEN, 
Cypern 5 

NÆSTVED OG OMEGN
EBBE EGON BERGMAN LARSEN, 
Gaza 19

HANS PETER HANSEN MICHAELSEN, 
RS Kabul 6 

SØNDERJYLLAND
JØRGEN CARSTENSEN, UNMISS

SYDVESTJYLLAND
JØRGEN H. PETERSEN, Cypern 
45 og 46, IFOR 1 samt SFOR 4

MIDTJYLLAND
JESPER EKMAN-NIELSEN,  
KFOR 18 og ISAF 9

IAN BRIK VILHELMSEN,  
MINUSMA 12

BO NØRBY, Cypern 45 og 46

VIBORG OG OMEGN
MIKKEL FABRICIUS-JAKOBSEn, 
ISAF 11 og 16/17 samt KFOR 41b

LIMFJORDEN
JIMMY JACOBSEN, Irak 6

KRONJYLLAND
IB JØRGEN PEDERSEN,  
Støttemedlem

NORDSJÆLLAND
ULRIK MAINZ, Støttemedlem

MC-KLUBBEN
TOMMY RASMUSSEN, ISAF 1, 4  
og 5 samt MINUSMA 2

FÆRØERNE
JANUS THOMASSON, KFOR 8 og 
Bosnien 8

KVINDELIGE VETERANER
KATE VICTORIA HAND, OPREC-
SYR, Libyen 1, Irak ( OIR) 1, 
OPRECLIB Syrien 1 samt Sea 
Guardian 1

GITTE FELSTED, Kroatien 1
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Æret være deres minde

MOGENS ELG JENSEN, Cypern 24, Midtsjælland

ELI BREVADT,  Støttemedlem, Næstved & Omegn

ERIK JOHANSEN, Gaza 12, Fyn

JAN BACHER, Gaza 10 og 11, Midtsjælland

ERIK BACH REFSGAARD, Gaza 7, 10 og 11 samt  
Cypern 36 og 49, Trekantområdet

POUL ELMER MØRUP RASMUSSEN, Gaza 3 samt  
Cypern 2, 3, 4 og 5, Næstved & Omegn

HENNING NIELSEN, Gaza 16, Limfjorden

FLEMMING HOLMGREEN, Gaza 10, København

GUNNAR ROBERT MADSEN, Gaza 19, København

CHRISTIAN FREDERIK TILLISCH, Gaza 21, København

PER CHR. RØNN, Gaza 14 og 15 samt Cypern 3 og 4, 
Midtsjælland

KAJ BØRGE RASMUSSEN, Gaza 15, Kronjylland

ERIK JUELLUND, Gaza 6, Nordsjælland

LARS PETER KRISTENSEN, Cypern 29 og 30, Limfjorden

JENS MIKKELSEN, Gaza 6 og 14 samt Cypern 3, Nordvest

BENT BLANKENSTEINER, Irak 5 og 6 samt UNGCI, 
Limfjorden

ARNE THOMSEN, Cypern 17, Sønderjylland

CARL PETER HANSEN, Gaza 9, Nordsjælland

OLAV DEGN ANDERSEN, Cypern 43 m.m., Værnspræsterne

Mangeårigt medlem af Lokalforening Midtsjælland, Per Rønn, døde 
den 6. marts efter en kort indlæggelse på Sjællands Universitets-
hospital i Køge. 

Per Rønn blev 77 år og har i de senere år kæmpet med et vigende 
helbred. Dette til trods besøgte Per lige indtil sin død stadig Lokalfor-
ening Midtsjælland på mødeaftnerne.

Allerede kort efter hjemkomst fra Gaza og Cypern startede Per Rønn 
med at arbejde for at skabe et ståsted for tidligere udsendte soldater 
fra internationale udsendelser, et arbejde, Per aldrig holdt op med. 

Tilbage i 1973 var Per aktiv i og medstifter af en forening for tidligere 
udsendte soldater, og i 1981 var han én af de drivende kræfter bag 
det, der i dag hedder Lokalforening Midtsjælland, Danmarks Vetera-
ner, hvor han var aktiv indtil sin død.

Per Rønn har bl.a. været bestyrelsesmedlem, sekretær samt mange-
årig formand for Lokalforening Midtsjælland. Ligeledes var Per en 
skattet kustode på FN-Museet i Frøslev-lejren.

Derfor vil Per Rønns DNA altid vil være en del af Danmarks Veteraners 
historie, og som alle tilbageværende veteraner skylder ham en stor 
tak for. Tak for din dåd. Tak for dit store bidrag.

Per Rønn blev bisat fra Vor Frue Kirke ved Roskilde den 14. marts.

Niels Bannergaard

MINDEORD

Per Rønn, Midtsjælland Kaj Bøje Rasmussen, Kronjylland
Kronjylland har mistet en god og trofast ven, idet Kaj Børge Rasmussen 
døde den 29. februar efter nogle års forgæves kamp mod kræften.

Kaj var udsendt til Gaza på hold 15. Han var med fra starten, da Kronjyl-
land blev stiftet i 1988. Ved generalforsamlingen i 2010 blev han ind-
valgt i bestyrelsen og hurtigt udnævnt til næstformand, en post han 
bestred indtil han i 2019 på grund af kræftbehandlingen ønskede at 
udtræde af bestyrelsen.

For denne lange indsats fik Kaj i 2019 tildelt Danmarks Veteraners For-
tjenstmedalje i sølv. 
Vi savner hans rolige og behagelige væsen i bestyrelsen.

Æret være Kajs minde.

Knud Spangsø
Kronjylland deltog i bisættelsen med fane og 

fanevagt samt yderligere 5 medlemmer.

  VI MINDES
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DET YDERSTE INDERMÅL
"Projektilet borer sig med et skarpt smæld 
ned i jorden tæt ved Jans hoved. Den varme 
jord fra nedslaget pisker ansigtet til blods 
og sender hørelsen ind i en dynelignende 
tilstand. En varm fornemmelse og smagen af 
metal, som knaser mellem tænderne, sender 
den velkendte krampe op gennem halsen, og 
han kaster op. 

Kun den hvislende lyd fra mortergranaten 
advarer Jans centrale nervesystem, som 
per instinkt gemmer det sandblæste ansigt 

Født 1976. Aftjening af værnepligt ved JDR i 
Holstebro efter endt uddannelse som bager 
og konditor. Uddannes som opklaringsmand, 
kører og dysekanonskytte. Efter 11 mdr. vær-
nepligt optagelse i Hjemmeværnet. 

Efter et par år i HJV kontrakt med DIB'en og 
udsendelse med KFOR 4 i 2000. Efter udsen-
delsen tilbage til HJV og får grad som ser-
gent. Arbejder derefter i en længere periode 
som bagermester i Dansk Supermarked. 

Efter 13 år skiftes ”spor”. Tager en 2-årig 
HF på VUC og optages på lærerseminariet 

Det yderste indermål
Den 5. maj udgiver Jan Pedersen bogen ”Det yderste indermål”. Bogen er 
den første i en planlagt serie på tre, hvor læseren følger veteranen Jans 
ydre og indre kamp på randen af sindsyge og mental stabilitet.

i albueledet. Som ramt af Guds hånd fejes 
Jan væk fra den dundrende eksplosion. Efter 
adskillige baglæns kolbøtter bringes hans 
slatne krop til standsning mod endevæggen i 
et gammelt hønsehus."

Det yderste indermål er en hæsblæsende 
historie om soldaten Jan, som under en 
mission i Kosovo involveres og ufattelig vold 
og mord. Jan forsøger efterfølgende at leve 
et "normalt" liv som veteran, men nogen fra 
fortiden spøger, og igen bliver Jan indviklet i 
grusomheder." 

INFO
ISBN 9788771533354, 48 sider.
Format 148x210 mm, Softcover. 
Pris 135 kr.

ER DU INTERESSERET 
i at købe bogen, kan du rette henvendelse til 
forfatteren Jan Pedersen på 30615129 eller på 
mail powwowofdisorder@hotmail.com 

i Odense og gennemfører en 4-årig uddan-
nelse med linjefag i matematik, samfundsfag 
og idræt med en svømmelærer-overbygning. 

Får under HF-uddannelsen smag for at skrive 
og starter på det, som i dag er blevet en lille 
bog. Bogen har været en proces, hvor ople-
velserne i Kosovo er blevet bearbejdet. 

Arbejder i dag som specialklasselærer, 
skriver, spiller i band, er far til tre børn. Gift 
på 20. år med Jane. 

Fik for ca. 3 år siden diagnosen ADHD og har 

siden arbejdet med den side af sig selv. Har 
altid haft brug for tydelige rammer, og har 
nok derfor haft det så godt som soldat. 

Om forfatteren

AF ERIK PETERSEN

Side 32  |  Baretten  |  # 2  |  2020

NY BOG



Lokalforeningerne
gælder naturligvis også på Fyn. Da vi ikke ved 
hvor mange, der må mødes, er der lukket til 
og med august. Vi håber, at der kan startes 
med Flagdagen ved respektive kommuner den 
5. september.

Vi satser på at starte med klubaften onsdag 
den 16. september, evt. med grill. Mere herom 
i næste nummer og på hjemmesiden.

Hermed ønskes god sommer til alle med hå-
bet om, at I alle er friske og ved godt mod.

Med de bedste hilsner.
Jørgen E. Larsen, formand

Stiftet 1/11 1988

Formand: Hans Christian Mortensen
Møllevej 47 | 8920 Randers NV | Tlf. 31 34 54 23  
kronjylland@danmarksveteraner.dk
www.danmarksveteraner-kronjylland.dk

Kronjylland

SIDEN SIDST
Da ingen endnu har meldt sig, bringer vi end-
nu en gang opfordringen til at melde sig som 
fremtidens opråbere til Julebanko. Daniel vil 
gerne have to "elever" til dette vigtige hverv.

Generalforsamlingen i februar forløb plan-
mæssigt, bortset fra at kun ca. halvdelen af 
modtagere af årstegn var til stede. Der blev 
uddelt 10-års tegn til Ole Lehmann Jørgensen, 
25-års tegn til Erik Bugge, Tom Zielke og Knud 
Guldhammer Kristensen og 40-års tegn til 
Ernst Kristensen og Tommy Pedersen. 

Der blev overrakt Fortjenstmedalje i sølv til 
kasserer Erik Borgbjerg og bestyrelsesmed-

Først i maj var der planlagt en øvelse ude på 
kasernen med deltagelse af amerikanske sol-
dater. Vi havde lånt vores lokaler i Bygning 42 
ud til amerikanerne, og vores medlemmer var 
blevet stillet en briefing om øvelsen i udsigt. 
Men som bekendt er al aktivitet ude på kaser-
nen lukket ned. 

Det var ordene herfra denne gang. Forhåbent-
lig kan vi i næste nummer af Baretten vende 
tilbage med en masse optimistiske informa-
tioner.

De bedste hilsner. 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
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen 
følgende sammensætning:
· Formand, Jørgen Emdal Larsen
· Næstformand, Finn Pedersen
· Kasserer, Preben Birk
·  Bestyrelsesmedlemmer, Leif Rye Dannerfjord 
og Lars M.W. Andersen

·  Suppleanter, 1. Elmer Lunding og 2. Tormod 
Tønnesen

·  Bilagskontrollanter, Christian Laursen og 
Bent Greve

·  Fanebærere, Jørgen W. Møller og Lars M. W. 
Andersen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Som alle ved, er alt sat på vågeblus, og det 

Stiftet 3/10 1969

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

Bornholm

SIDEN SIDST 
Vi har nærmest ligget i en påtvungen dvale – 
årsagen er jo kendt af os alle. Hvornår vi igen 
kan mødes, står lidt hen i det uvisse. Nogle få 
i bestyrelsen går og tumler med nogle mulig-
heder. Når vi ved noget konkret, vil det blive 
meldt ud via de sædvanlige kanaler. 

Torsdag den 16. april gik flaget til tops her på 
matriklen - på den måde var Danmarks Ve-
teraner, Bornholm med til at højtideligholde 
Dronningens fødselsdag.  

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Som bekendt er øens store events, såsom Fol-
kemødet, Etape Bornholm og lignede aflyst. 
Så det bliver heller ikke her, vi kan mødes. 
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Set og sket  
samt kommende  
arrangementer  
i landets lokal-

foreninger

Dannebrog kom til tops på H.K.H. Dronning 
 Margrethes fødselsdag. Bornholm. 



til daglig bor i Schweitz. Thorleif er veteran fra 
Cypern 2 og deltager ofte i landsforeningens 
parader på Kastellet. En eftermiddag efter en 
sådan parade kom inspirationen, og ”så flyder 
tingene jo let”, som Thorleif udtrykker det. 
Hurtigt kom hans tanker på tryk, og ”Veteran-
sangen” blev en realitet. 

Sangen havde premiere, og alle generalfor-
samlingens deltagere sang med de stemmer, 
de nu en gang er udstyret med. Det lød, som 
det skulle lyde. Tak for sangen, Thorleif. Den 
er værd at synge igen ved en anden lejlighed.

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen 
således ud:
Formand: Carsten Cederbye
Kasserer: Erik Kallenbach
Bestyrelsesmedlemmer: 
 Per Jensen
 Poul Sloth Jørgensen
 Leif Goth
 Thomas Smidt
 Finn Kromose

Bestyrelsen konstituerer sig ved et senere møde.

ØVRIGE VALG
Bestyrelsessuppleanter: Hugo Strunge og 
Jimmy Heuser
Fanebærer (Dannebrog): Finn Kromose
Fanevagt (Dannebrog): Per Jensen
Fanebærer (FN-fanen): Erik Kallenbach
Fanevagt (FN-fanen): Morten Stelzig.

Det fulde referat fra generalforsamlingen vil 
senere kunne ses på foreningens hjemmeside, 
hvor du blot skal trykke start/generalforsam-
linger.

ved Mindestenen for at markere NATO's fød-
selsdag den 4. april.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Om vi lokalt kan markere Peacekeepers Day 
er tvivlsomt, ligesom et sommerstævne nok 
hænger i en tynd tråd. Følg med på hjemme-
siden www.dv-kronjylland.dk, hvor kalenderen 
er udfyldt med mødedatoer til og med 2022. 

Første aftalte møde er som nævnt den 9. sep-
tember, efterfulgt af pens. major Jens Morten 
Jørgensen den 14. oktober.

Sten Boye Poulsens foredrag om De Slesvig-
ske Krige er udsat til næste år.

Lad os håbe og bede til, at Coronakrisen er 
overstået til den tid.

Med Veteranhilsen
Hans Christian Mortensen, 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
Februar blev indledt den 6. med en ganske al-
mindelig veteranaften.

Den 20. februar løb den årlige generalfor-
samling af stablen med Søren Henningsen 
som dirigent. Lars Almar Jensen var referent. 
Generalforsamlingen indledtes med en sang, 
forfattet af vort medlem Thorleif N. Blok, som 

lem Ernst Kristensen. Fortjenstmedalje i bron-
ze til fanevagt Kurt Schacht, den nye formand 
Hans Christian Mortensen og sluttelig til for-
manden for Marineforeningen, Lars Gjætter-
mann, for velvilligt at stille hyggelige lokaler 
til rådighed for vore arrangementer omkring 
Mindestenen. Alle blev uddelt af Landsfor-
mand Niels Hartvig Andersen, som selv med-
bragte BNBB's bronzemedalje til Bent Agger.

Forinden selve generalforsamlingen havde 
Landsformanden sammen med Formanden 
lagt en krans ved Mindestenen.

Den 10. marts måtte vi tage afsked med den 
tidligere mangeårige næstformand, Kaj Ras-
mussen, som var død af kræft. Vor fane var 
med i kapellet og på kirkegården, og udover 
fanevagten, var vi fem medlemmer, som tog 
behørig afsked med Kaj. Se side 31.
 
Den 11. marts havde vi besøg af pens. major 
Peder Korshøj, som levende fortalte og viste 
billeder fra sine ture med Den Transsibiriske 
Jernbane. Som sædvanligt kunne vi godt have 
været flere, men de, der kom, havde en for-
nøjelig aften, og det blev aftalt, at Peder skal 
komme igen den 9. september og fortælle 
anekdoter og berette om oplevelser fra sine 
godt 40 år i Forsvaret 

Da Formanden havde takket Peder for sin ind-
sats, blev den afgåede formand kaldt op for 
at modtage en vingave som tak for sine tre 
perioder som formand for Kronjylland.

Grundet Corona-situationen er alle fremtidige 
arrangementer aflyst. Dog mødtes den tidlige-
re og den nye formand for at lægge en blomst 
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Kaptajn Søren Strunge (jo - det er Hugos søn) 
besøgte Bunkeren den 28. februar sammen 
med en mindre gruppe fra Forsvarsakademiet.

Der var kaffe og kage og senere hygge i ba-
ren, men forinden havde gæsterne fået et lille 
foredrag, som gav dem indblik i Bunkerens 
historie. Tillige fik de informationer om Dan-
marks Veteraner, landsdækkende og lokalt, 
ligesom Veteranstøtten og FN-museet blev 
omtalt.

Ved medlemsmødet den 5. marts var der al-
mindelig hygge og kammeratligt samvær. 

Medlemsmødet den 19. marts blev aflyst grun-
det Corona, og der har ikke siden været ak-
tiviteter i bunkeren, som efter bestyrelsens 
bestemmelse er lukket indtil videre.

Finn Kromose

 Stiftet 4/10 1971

Formand: Ole Nørholt
Estrupvej 29 B | 9530 Støvring | Tlf. 20 12 10 54  
limfjorden@danmarksveteraner.dk 
www.limfjorden.danmarksveteraner.dk

Limfjorden

SIDEN SIDST
Nu sidder vi her midt i en coronatid og tænker 
tilbage på tiden siden generalforsamlingen, 
som var en med det mindste antal deltagere 
i mange år, med det resultat at det ikke var 
muligt at at få en fuldtallig bestyrelse. Efter-
følgende kunne vi ikke konstituere os, idet vi 
mangler 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 supple-
ant, fanebærer til NATO-fanen og fanevagter 
til alle 3 faner. Formanden havde ønsket at 

overdrage posten til en yngre veteran, men 
det var ikke muligt at finde en, så han valgte 
at fortsætte til næste generalforsamling.

En anden stor opgave er, at vi mangler en 
Webmaster og en til at vedligeholde vores 
Facebook-profil, efter at vores tidligere gode 
webmaster ønskede at stoppe. Vi håber, at 
der sidder en blandt vores medlemmer, som 
kunne tænke sig at gøre en indsats, for at vi 
kan videreføre de 2 vigtige ting i en moderne 
forening. Hjemmesiden og Facebook er lukket 
ned, indtil der melder sig en ny.

En anden trist nyhed var vores tur til TV2 i Aa-
bybro, som vi måtte aflyse på grund af kun 10 
tilmeldte.

Grethe Gundersen fik overrakt vandrepokalen 
for sin indsats i vores veterancafé på Orlogs-
hjemmet i Frederikshavn.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
En kraftig opfordring til vores medlemmer: 
Mød op til vores første kammeratskabsaften
tirsdag den 1. september kl. 19.00 i vores stue 
på kasernen, hvor vi vil tage en snak om for-
eningens fremtid. Medbring gerne forslag til 
nye aktiviteter.

Corona og en svækket bestyrelse har gjort, at 
der ikke er aftalt nogle nye aktiviteter, men 
trods det har vi et par stykker, som vi håber at 
kunne bekendtgøre i næste nummer.

De kommende kammeratskabsaftener er tirs-
dag den 6. oktober og den 3. november.

Juleafslutningen er den 1. december. 

Alle aktiviteter starter kl. 19.00 og husk tilmel-
ding 4 hverdage før til formanden.

Med ønske om en god sommer trods alt. 

På vegne af Lokalforening Limfjorden 
Ole B.Nørholt

MINDEORD
Den 27. marts modtog vi den triste be-
sked, at vores mangeårige medlem, Lars 
Peter Kristensen, var død efter et kort 
sygdomsforløb kun 65 år gammel.

Lars Peter var på Cypern 29 og 30 i Xeros-
lejren og har været aktiv i bestyrelsen 
både i Limfjorden og hos Cypernvetera-
nerne. 

Lars Peter har været på Cypern flere 
gange, bl.a. med hans blå drenge i Brøn-
derslev, og har været guide ved et kultur-
arrangement i Phafos i forbindelse med 
en af rejserne til Cypern.

Han deltog flittigt i Limfjordens café på 
Orlogshjemmet

Æret være Lars Peters minde.
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Stiftet 24/10 1983

Kontaktperson: Per Amnitzbøl Rasmussen 
Bøtøvej 154 | 4873 Væggerløse | Tlf. 40 35 13 33
lolland-falster@danmarksveteraner.dk 
www.lfm.danmarksveteraner.dk

Lolland-Falster & Møn

MØDEAKTIVITET
Alle special-arrangementer i resten af foråret 
er udsat indtil videre.

Tingsted er lukket indtil 10. maj – en beslut-
ning fra Guldborgsund Kommune – og hvad 
det sker herefter afhænger af, hvad Folketin-
get beslutter.

Det er vores hensigt at ”genstarte” forenings-
aftenerne, så snart vi må igen – med behørig 
afstand og i respekt for de retningslinjer, som 
bliver gældende. 

Følg med på vores hjemmeside lfm@danmarks-
veteraner.dk, hvor I bl.a. kan se kalenderen.

Vi glæder os til at se jer alle igen. 
Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 26/3 1969

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

Midtjylland

SIDEN SIDST
Den årlige ordinære generalforsamling blev 
afholdt på Grimhøjvej med deltagelse af 35 
veteraner. Vi havde inviteret landsformand 
Niels Hartvig Andersen til overværelse af 

generalforsamlingen, og han var ledsaget af 
landsforeningens webmaster Henrik Tiede. Vi 
startede kl. 18.00 med at foreningens faner 
blev ført ind i lokalet - med lidt besvær p.g.a. 
loftshøjden. Herefter 1 minuts stilhed for at 
mindes veteraner, vi havde mistet i årets løb. 
Efterfølgende var der overrækkelse af årstegn 
og medaljer til de 10 fremmødte veteraner. 

10 år:  Michael Schou Petersen, Ole Anders  
Jakobsen og Jørgen Damsgaard. 

20 år:  Helge Rosenberg Hansen og Henning 
Jensen. 

25 år:  Leif Sanggaard Knudsen. 

40 år:  Steffen Bo Lillelund, Sven Soelberg  
Jensen og Preben Olsson. 

50 år:  Ole Bøjstrup Hansen.  

Landsformanden forestod overrækkelsen.

Herefter gik vi over til de gule ærter med 
flæsk og medister samt tilbehør. Efter spis-
ningen kom den alvorlige del af aftenen, ge-
neralforsamlingen. Henrik Tiede blev valgt 
som dirigent og konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovligt indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning blev gennemgået af 
formand Palle Stausholm og blev godkendt 
uden kommentarer. Foreningens regnskab 
blev gennemgået af kasserer Jørgen Dams-
gaard og blev godkendt uden kommentarer.

Der var ikke indkommet forslag til behandling 
på generalforsamlingen.

·  Formand Palle Stausholm blev genvalgt.
·  Bestyrelsesmedlemmerne Leif Jensen og 
Niels L. Carlsen blev begge genvalgt.

·  Bestyrelsessuppleant Hugo Bæk blev gen-
valgt, og Vindfeld Bostrup blev nyvalgt som 
suppleant.

·  Bilagskontrollanter og suppleanter, fanebæ-
rere og –vagter blev alle genvalgt.

·  Til Repræsentantskabsmødet blev Niels L. 
Carlsen valgt. Han deltager sammen med 
formand Palle Stausholm og kasserer Jørgen 
Damsgaard.

·  Under eventuelt gennemgik Palle Stausholm 
et koncept vedrørende arv og donationer 
til Danmarks Veteraner samt opfordrede til 
støttemedlemsskab af FN-museet.

Landsformand Niels Hartvig Andersen takke-
de for invitationen til deltagelse i generalfor-
samlingen og glædede sig meget over Midt-
jyllands virke på mange fronter. Han sluttede 
med at tale om sammenhold og roste alle, der 
deltager i arbejdet for Danmarks Veteraner.

Derudover var der debat om kommende ar-
rangementer, bl.a. om lokalforeningen skulle 
”lægge billet” ind på Sommerstævnet 2021. 
Der blev dog ingen afklaring på det forelig-
gende grundlag. Yderligere var der en debat 
om tilskudsmuligheder fra Veteranstøtten og 
Veterancenteret.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsam-
lingen, og fanerne blev ført ud.

SYGEBESØG 
Bestyrelsen har sendt en stafet på sygebe-
søg hos vores Grand Old Man, Per Hjortshøj, 
der har været indlagt til kemoterapi-behand-
ling igennem længere tid. Vi har modtaget 
følgende fra Per:

”Tak for besøget her hos den langtidssy-
gemeldte veteran. Tak til Niels Ole Piil fra 
bestyrelsen for den medbragte ”five in one 
ration”, som dog indeholdt noget andet end 
dem, vi levede af i delingslejrene på Gaza 5”. 

sign.Per Hjortshøj

Hædersbevisninger. Midtjylland.Fra generalforsamlingen. Midtjylland.

Side 36  |  Baretten  |  # 2  |  2020

LOKALFORENINGERNE



KOMMENDE ARRANGEMENTER
Alle arrangementer indtil 1. september er  
aflyst p.g.a. COVID-19.

Vi håber, at de næste arrangementer er:
Onsdag den 2. september.  
Start på Lyseng-skydning.

Lørdag den 5. september. Flagdag for Dan-
marks udsendte.

Fredag den 18. september – lørdag den 19. 
september. Veterantræf på Dragonkasernen 
i Holstebro.

Lørdag den 24. oktober. FN-dag.

Såfremt der skulle ske ændringer i regeringens 
nedlukning af Danmark, vil vi bestræbe os på 
at informere jer hurtigst muligt. Hjemmesiden 
vil så vidt muligt blive holdt opdateret.

Nærmere oplysninger om de enkelte arrange-
menter vil fremgå af midtjylland.danmarksve-
teraner.dk eller vores Facebookside: Danmarks 
Veteraner – Midtjylland.

Så vidt muligt vil der blive lagt billeder at de 
enkelte arrangementer på hjemmesiden.

Der kan også sendes mail til midtjylland@dan-
marksveteraner.dk, eller hvis alt andet svigter, 
så ring til formanden på 40 32 29 31.

Modtager du ikke vores nyhedsbrev, er det 
fordi vi mangler din mailadresse. Send os en 
mail, så vi kan kontakte dig.
 
Med veteranhilsen. 
Palle Stausholm, formand

 Stiftet 24/10 1981

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

Midtsjælland

SIDEN SIDST
På vinterens sidste og 4. skydeaften var der 
mødt 12 op. Der blev skudt nogle fine resul-
tater, hvor 196 point med 9 blinktiere var det 
bedste. Vinterens samlede vinder blev Nicolai 
Krogh med 192,0 point, nr. 2 blev Flemming 
Jepsen med 191,8 point, og nr. 3 blev Niels 
Bannergaard med 189,5 point. Der var præmie 
til alle 3. 

Skytteforeningens formand, Ingolf Christian-
sen, der har hjulpet os i de 4 eller 5 år, vi har 
skudt i foreningen, stopper som formand, og 
han fik derfor også en lille hilsen fra os. 

I marts kunne vi byde Ole Jørgensen velkom-
men i Midtsjælland som nyt medlem. Ole var 
udsendt til Kroatien 4 og KFOR 24.

Så kom COVID-19 farende ind over landet og 
satte en stopper for al sammenkomst med 
flere deltagere. Den ramte også os, og gene-
ralforsamlingen er udsat til senere, ligesom 
medlemsmøderne i april og maj er aflyst.

Den 6. marts mistede vi foreningens stifter 
Per Rønn. Læs formand Niels Bannergaards 
mindeord på side 31.

De arrangementer i foråret, hvor foreningens 
fane skulle have deltaget, er alle aflyst.

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Så længe COVID-19 bestemmer, hvad vi må og 
ikke må, vil I blive informeret via ”Spjæt”
eller Midtsjællands hjemmeside om, hvornår 
vi mødes igen. 

Forhåbentlig bliver det torsdag den 27. august 
kl. 19.00 til medlemsmøde i Borup Kulturhus.

Med venlig hilsen 
Flemming Jepsen

Stiftet 14/8 1989

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

Nordsjælland

SIDEN SIDST
COVID-19 har desværre sat en stopper for vo-
res fælles arrangementer, både lokalt og med 
landsforeningen, men vi ser frem til igen at 
kunne nyde vores gode fællesskab.

Inden vi stoppede med vores fælles aktivite-
ter, havde vi et hyggeligt hjemmebesøg hos 
Knud Rasmussen, der var i Gaza på hold 7 og 
9, hvor vi kunne overrække Knud hans 20-års-
tegn. Der ønskes et stort tillykke til Knud.

Ole Boye deltog i Veteranstøttens flot arran-
gerede bowling-stævne, ledet af Steen Fynbo 
i Odense. Der var ca. 30 deltagere. Næste år 
afholdes arrangementet lørdag den 6. marts.

Kom og træn på vores bowling-aftener, så vi 
kan sætte et par stærke hold næste år.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vores næste "planlagte" veteranaften er sat 
til onsdag den 13. maj i lejren. Nu må vi så se, 
om det kan holde, men vi har da mulighed for 
at være udendørs.

Vi må se, når vi kommer hen mod 10. maj, om 
det får indflydelse på vores øvrige arrange-
menter, som er:
 
Onsdag den 10. juni kl. 19.00 
Bestyrelsesmøde.

Tirsdag den 16. juni kl. 18.00 
Veteranaften/Petanque i Jægersprislejren.

Torsdag den 20. juni kl. 18.00 
Bowling i Frederikssund, Fjordbowling, Kocks-
vej 23

Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 
Sankt Hans Aften i Jægersprislejren bygn. 65.

Fra venstre: Nicolai Krogh, Fl. Jepsen og  
Niels Bannergaard. Midtsjælland.
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Du kan læse mere om vores arrangementer 
på vores hjemmeside eller på Facebook-siden 
Danmarks Veteraner Nordsjælland.

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

Hvis vi får din mailadresse, kan du komme 
med på vores nyheds-mailliste. Vi sender ny-
hedsmail ud oftere, end du modtager Baret-
ten, så det er en god måde at blive opdateret 
på, så du ved, hvad der sker i foreningen.

I forbindelse med Karls begravelse, hvor vi 
blandt andet deltog med fane, modtog vi den-
ne mail fra hans kone.

Kære Steen.  
Vil du bringe følgende videre:

Til alle Jer veteraner, der mødte op til 
Karl’s begravelse den 8. februar i Ll. 
Lyngby Kirke, skal der lyde en stor tak for 
Jeres deltagelse og ”varme ord” og tusind 
tak til fanebærerne. I var alle med til at 
give Karl en værdig afsked. På grund af 
det store fremmøde er det mig umuligt 
at takke hver enkelt, så jeg håber, I får en 
lille hilsen på denne måde. 

I skal vide, at Jeres samvær og møder i 
Jægersprislejren har haft stor betydning 
for Karl. Han så frem til hver eneste gang, 
der var noget på programmet, og Jeres 
generalforsamling den 22. januar blev 
Karl’s sidste deltagelse i sociale arrange-
menter. Han blev syg næste dag og døde 
den 2. februar. Endnu engang bringer jeg 
min og mine børns dybeste tak for jeres 
deltagelse, og jeg håber, I alle har det 
godt. 

Pas godt på foreningen og hinanden.

Mange hilsner.
Anne-Marie Mikkelsen.

Fra generaforsamlingen. Nordvestsjælland. Anerkendelse. Nordvestsjælland.

MINDEORD
Vi har desværre mistet veteran og 
medlem af Danmarks Veteraner Nord-
sjælland, fhv. slagter Carl Peter Han-
sen, Skibby. 
Carl forrettede tjeneste på Gaza hold 
9, og har været 40 år i foreningen og 
meget aktiv, før han blev syg. Carl 
blev 79 år.

Æret være Carls minde

Pas på jer selv og hinanden.

Med Veteranhilsen
Steen Schütz, formand

Stiftet 24/10 1985

Formand: Klaus Warming
Chr. Winthersvej 67 | 7500 Holstebro | Tlf. 61 60 96 17
nordvest@danmarksveteraner.dk
nordvest.danmarksveteraner.dk

Nordvest

SIDEN SIDST
Siden sidst er der desværre ikke sket noget, 
og I ved hvorfor. Jeg håber, vi ses efter som-
merferien, hvor der er planlagt Veterantræf i 
dagene 18.- 20. september på Dragonkaser-
nen i Holstebro.

MINDEORD
Vores mangeårige medlem og tidligere 
fanebærer, Jens Mikkelsen, er død den 1. 
april efter flere måneders sygdom. 

Jens, der blev 83 år, gjorde tjeneste på 
Gaza 6 og 14 samt på Cypern 3. Han blev 

meldt ind i FN-soldaterforeningen i 1973, 
og før Nordvest blev startet, har vi sam-
men tit taget turen til Viborg & Omegn. 
Han var en trofast deltager til alle slags 
arrangementer sammen med sin kone 
Hanne. Deres datter Lisbeth deltog også i 
de ”gode gamle dage”, da vi kunne samle 
folk til fastelavnsfest for børn.

Æret være Jens´ minde.

Med venlig hilsen
Klaus Warming

Stiftet 24/10 2013

Formand: Mogens Pagh
Nyvej 6 B 1. sal | 4450 Jyderup | Tlf. 59 20 89 66
nordvestsjaelland@danmarksveteraner.dk

Nordvestsjælland

SIDEN SIDST
I februar afholdt vi årets generalforsamling 
under kyndig ledelse af dirigent Steen Klink.
Beretning og regnskab blev godkendt med 
akklamation. Der var genvalg til bestyrelsen, 
som stadig ser således ud:

Formand: Mogens Pagh
N.formand: Steen E. Rasmussen
Kasserer: Søren Juel
Sekretær: Nils Ulrik Bagge
Medl.: Thor C. Larsen.

På generalforsamlingen blev der uddelt års-
tegn til 6 fremmødte medlemmer:
Leif Thune Petersen modtog 10-års tegn, Jan 
Burmeister og Kaj Hersinger modtog 20-års 
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tegn, Finn Buchardt fik 25-års tegn, og der 
var 40-års tegn til Preben Nehls og John Chr. 
Poulsen

KOMMENDE ARRANGEMENTER
På grund af Corona-krisen har vi aflyst med-
lemsmøderne i april og maj samt udflugten 
til Odsherred. Vi håber på, at vi får mulighed 
for at afholde medlemsmødet i Veteranengen 
i juni måned.

Da fremtiden stadig er usikker, vil ingen ar-
rangementer blive nævnt i denne omgang, 
men hold øje med Facebook-siden og hjem-
mesiden.

På bestyrelsens vegne.
Mogens Pagh.

Stiftet 13/12 1972

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

Næstved & Omegn

SIDEN SIDST
Den 28. februar blev der afholdt generalfor-
samling med 41 deltagere. Der var fremkom-
met et forslag vedr. navneændring. Der blev 
foretaget en skriftlig afstemning, og lokalfor-
eningens højeste myndighed – Generalfor-
samlingen – nedstemte forslaget med 18 stem-
mer for og 23 i mod. 

Der var genvalg til kasserer Jan Koziol og be-
styrelsesmedlemmerne Egon B. Mortensen, 
Jan Dokkedal, Willy Laugesen ”Lauge” samt 
suppleant Erling Pedersen. 

sen (genvalg) og Finn Zeiglermann (nyvalg). 
Tillykke med valget. 

7.  Valg af 2 revisorer: Tage Buch og Karsten 
Jensen (genvalg).

8.  Valg af repræsentanter: Bestyrelsen og de 
tilstedeværende som evt. suppleanter. 

9.  Eventuelt, herunder gennemgang af kom-
mende arrangementer. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Alle arrangementer er indtil videre aflyst. Vi 
vil sætte kommende arrangementer op på 
Facebook, Danmarksveteraner Sydvestjylland. 
Følg med der, når der åbnes for forsamlinger 
og vær klar med kort varsel. Håber, vi ses.

Følg også Veterancafé Esbjerg på Facebook.

Skulle du ligge inde med en idé til en aktivitet 
eller selv vil arrangere noget, så kom ende-
lig ud af busken. Skriv til Finn på: finnfalck@
hotmail.com

Formanden

Stiftet 5/3 1969

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

Sønderjylland

SIDEN SIDST
Vi var på sin vis heldige, at vi kunne gen-
nemføre generalforsamlingen, inden Corona-
krisen satte en stopper for stort set al møde-
virksomhed. Som det ser ud nu, sker der ikke 
noget før efter sommerferien.

Uden for bestyrelsen var der genvalg til bi-
lagskontrollanterne Henry Petersen og Rene 
Adolf, supp. bilagskontrollant Anker Sewohl 
og fanevagt Thomas Furustubbe. 

Grundet Corona eller COVID-19 var forenings-
aftenen den 1. april aflyst, og vi kommer også 
til at aflyse den 6. maj. Hvad der sker frem-
adrettet vides ikke endnu. Dog er mindehøj-
tideligheden på Svinø Kirkegård aflyst og 
holdes i stedet den 29. august. Med hensyn 
til Fugleskydningen den 24. maj, så må vi bare 
se tiden an.

Nogle lyspunkter er der dog, idet vi nu har 
fået varme i vores lokaler igen, og der er fore-
taget hovedrengøring.

Formanden

Stiftet 12/10 1981

Formand:  Finn Falck
Stellas alle 40 | 6715 Esbjerg N | Tlf. 40344037 
sydvestjylland@danmarksveteraner.dk, finnfalck@hotmail.com
sydvestjylland.danmarksveteraner.dk

Sydvestjylland

SIDEN SIDST 
Vi gennemførte generalforsamlingen 2020 
med følgende dagsorden: 

1.  Valg af dirigent: Tage Buch. 
2.  Formandens beretning. Selv om Brian valgte 

at træde tilbage fra bestyrelsen, hvilket var 
meddelt inden, blev beretningen godkendt. 

3. Regnskab: Godkendt. 
4. Indkomne forslag: Ingen. 
5. Valg af formand: Finn Falck blev valgt. 
6.  Valg af 2 bestyrelses medlemmer: B.C. Jen-

Generalforsamling 2020. Foto: Christian. 
Næstved & Omegn.

Gule ærter ved generalforsamlingen 2020.  
Foto: Christian. Næstved & Omegn.

Generalforsamling 2020. Foto: Christian. 
Næstved & Omegn.
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Ved generalforsamlingen kunne vi uddele års-
tegn til:
· Kaj Jensen, 25 år
·  Johan Petersen og Bjarne Ramsing Lorenz, 
40 år

· Christian Jepsen, 50 år.
 
Historien om lokalforeningens første 50 år nå-
ede på grund at fejltryk – hele oplaget skulle 
trykkes om – ikke at være færdig til general-
forsamlingen. Den vil blive uddelt ved frem-
møde ved kommende arrangementer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 5. september. Måske. Nærmere vil tilgå, 
når vi ved besked.

Den 24. oktober. Her er vi ved at få opbygget 
en god tradition, som vi håber gennemføres.

Ligeledes vores julearrangement.

Bowling og torsdagsarrangementer. Her må vi 
se tiden an.
 
Pas godt på jer selv.
Sten Boye Poulsen

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 havde en super hyggelig generalforsam-
ling, hvor vi fik valgt 2 nye i bestyrelsen, så 
den nu består af: 
Formand: Maria Agerholm Thomsen 

Øvrige medlemmer: Peter Therkilsen, Peter 
Penne Ustrup, Jørgen Staal Erichsen og som 
nyt medlem Niels Elle Rolin. 

1. suppleant Kjeld Boel (ny), og 2. suppleant 
Poul V. Larsen.

Vi har dog ikke fået konstitueret bestyrelsen 
pga. Corona. 

Vi fik også uddelt års-tegn til Flemming Chri-
stensen og 50-års medaljen til Poul V. Larsen. 
Vores andre jubilarer, som vi ikke har kunnet 
træffe telefonisk, får deres tegn sendt med 
posten.

Vi fik også for første gang valgt en fane-an-
svarlig, og vi håber, det vil gøre vores faner 
mere flexible, og at det bliver lettere at få fa-
nerne af sted til de forskellige arrangementer.

Der er jo ikke sket meget pga. Corona. Vi har 
aflyst alle aktiviteter indtil videre og åbner 
først, når regering og sundhedsmyndigheder 
siger god for det. 

Når det er sagt, så vil jeg minde om, at vi kan 
”fanges” både på Facebook, på telefon og mail. 

Dog har vi fået sendt en hilsen afsted med 
sang, flag og fane i anledning af Dronningens 
fødselsdag.

Så snart vi starter igen, skal vi nok informere 
om det her i bladet, på vores hjemmeside og 
på Facebook.

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

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

Alle caféer er indtil videre lukkede p.g.a. Co-
rona-krisen.

Stiftet 12/9 1969

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

Trekantområdet

Lokalforeningen Trekantområdet har valgt at 
aflyse Bowlingaftenen på Bowl´n Fun i Vejle 
på grund af Coronavirus (COVID-19).

Aktivitetsgruppen for Lokalforeningen Tre-
kantområdet havde planlagt en oplevelsestur 
i Kirstinelyst/Frederikshåb Plantage, men her 
har vi også besluttet at aflyse på grund af 
”Coronakrigen”.

Det var, hvad det kunne blive til lige nu, men 
lidt har også ret.

På gruppens vegne
Ole Stokholm 

Jubilæumsbogen. Sønderjylland.Modtagere af årstegnene. Sønderjylland.Fejring af Dronningen sammen, men hver for sig.  
Thy, Mors & Salling.
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Stiftet 15/12 1969

Formand: Erik Klausen
Teglbrændervej 27 | 8800 Viborg | Tlf. 86625828/23249295 
viborg@danmarksveteraner.dk, erk@webspeed.dk
www.dv-viborg.dk

Viborg & Omegn

SIDEN SIDST
Ved generalforsamlingen den 20. februar på 
Rindsholm Kro var der mødt 34 medlemmer.
Efter at fanen var ført ind, blev der overrakt 
årstegn og medaljer: 10-års tegn til Henning 
Pedersen og Svend Aage Madsen, 25-års me-
dalje til Claus Lange-Kornbak, Gert Hjort Pe-
dersen og Per Erik Kristiansen samt 50-års 
medalje til Jens Hougaard og Tage Pedersen.

Formand Ingerlise Klaris ønskede at stoppe 
som formand efter 11 1/2 år på posten. Under-
tegnede blev valgt som ny formand. Derud-
over stoppede Anders S. M. Nielsen i besty-
relsen og Niels Anton Nielsen som suppleant. 
Vi siger et stort tak til de 3 fratrådte for det 
arbejde, de har ydet.

Nye i bestyrelsen er Jan Egon Kristensen og 
Jens A. Jensen, og som suppleanter blev Ove 
Kokholm og Egil D. Andersen valgt

Den 9. marts var jeg inviteret af en pensionist-
forening til at fortælle om, hvordan skadede 
veteraner får hjælp. Det var et par hyggelige 
timer sammen med 50 pensionister, som stil-
lede mange spørgsmål.

Tirsdag den 10. marts havde vi inviteret til et 
besøg i Prinsens Livregiments Mindelokaler. 
Der kom desværre kun 7 medlemmer, men vi 
havde en hyggelig aften, hvor vores guide, 

Erik Jensen, fortalte om regimentes historie 
og om de udstillede genstande. Det var abso-
lut et besøg værd.

Lørdag den 4. april var vi to mand, der i Dan-
ske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro 
lagde blomster i anledning af NATO-dagen.

På grund af COVID-19 er alle arrangementer 
aflyst indtil videre, men hold jer orienteret på 
hjemmesiden www.dv-viborg.dk.

På bestyrelsens vegne
Erik Klausen

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
Tirsdag den 18. februar fik vi afholdt den år-
lige generalforsamling på Hjemmeværnscen-
ter Horsens, og det var som sædvanlig en god 
aften, med gode indlæg i forløbet. Beretning 
og regnskab blev godkendt, og valgene blev 
hurtig overstået med genvalg over hele linien.

Derefter var der uddeling af velfortjente 
årstegn og medaljer. Fyldigt referat fra ge-
neralforsamlingen kan ses på Østjydernes 
hjemmeside, herunder omtale af de fremsatte 
bemærkninger på mødet. Bestyrelsen takker 
for fremmøde og de mange gode indlæg. 

Det er godt at se, at der stadig er god interes-
se for foreningen, og vi vil fortsætte med at 
gøre vores bedste for, at det vedbliver at være 

en god forening, som vi kan være glade for.
 
Lørdag den 7. marts - inden Coronaens lam-
mende indtog – havde vi et hold med til Ve-
teranstøttens Idrætsudvalgs bowling-event i 
Odense. Det var en rigtig god dag, og vi kla-
rede det udmærket. Vi hylder pricippet om, at 
det drejer sig om at være med og ikke nødven-
digvis om at vinde.

På samme tidspunkt var der ERFA-møde i 
Odense, så vi kunne slå det hele sammen, og 
kun sende en bil derover. Vældig praktisk. På 
ERFA-mødet blev der især drøftet nye tiltag og 
afholdte arrangementer. Men nu er alt jo sat 
på stand-by indtil videre. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
4. april, H.M. Dronningens fødselsdag og Dyb-
bøldagen er allerede aflyst, og det samme 
sker nok med 4. maj, så vi ser tiden an, og hå-
ber alt snart bliver normaliseret igen. 

Hold øje med indkommende mails og med 
hjemmesiden.

Vi ønsker alle en god og sygdomsfri sommer.

På bestyrelsens vegne. 
Erik V.

Stiftet 22/9 1990

Formand: Per Amnitzbøl Rasmussen
Bøtøvej 154 | 4873 Væggerløse | Tlf. 40 35 13 33 
formand@fnmuseet.dk | www.fnmuseet.dk

FN-Museet i Frøslevlejren

ÅBNING AF FN-MUSEET
Sæsonåbningen er udskudt. Så snart Folke-

Besøg i Prinsens Livregiments Mindelokaler.  
Viborg & Omegn.

Rindsholm Kro. Viborg & Omegn. Fra generalforsamlingen. Viborg & Omegn.
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tinget giver tilladelse, vil vi straks åbne igen 
– dog tidligst efter 10. maj. Kustodelisten fast-
holdes som hidtil, men kontakt kustodekoor-
dinator Benthe, hvis I selv ønsker ændringer 
til planen.

GENERALFORSAMLING 2020
Generalforsamlingen er udsat indtil videre og 
vil blive indkaldt på ny med mindst 3 ugers 
varsel. Tidligere udsendt indkaldelse er fort-
sat gældende med undtagelse af dato og tid. 
Lige nu tages der også forbehold for frokost-
delen.

NYE VARER I VETERANSHOPPEN
I anledning af 75-året for stiftelsen af FN har 
vi produceret to flotte poloshirts, en i blå og 
en i khaki, med FN’s jubilæumslogo på.

Som noget nyt har vi sammen med Danmarks 
Veteraner fået en variant af gaveskjoldet til 
salg – se annoncen på side 23.

For at sikre en varm og solrig sommer har vi 
indkøbt nogle regn-poncho´er med museets 
logo – vel vidende at de sælger bedst i regn-
vejr. 

UDE-SALGS ARRANGEMENTER
Alle ude-salgs arrangementer frem til august 
er desværre aflyst eller flyttet til senere i år. 
Derfor tror vi på et mega travlt efterår på den 
front. Brug i mellemtiden vores Veteranshop-
pen.dk, der har næsten alle varegrupper på 
lager.

DANMARKS VETERANERS ÅRSBERETNING 
2019
Gå en tur på www.danmarksveteraner.dk og 

se den flotte omtale, som FN-Museet har fået 
under samarbejdspartnere. 

UDFORDRINGER I 2020
Da vi ikke er dækket af nogle af Folketingets 
mange støtteordninger, håber vi på gode 
omsætningstal ved efterårets mange arran-
gementer. Vi har særlige forventninger til ef-
terårets parader og især markeringen af FN’s 
75 års jubilæum.

Besøg vores hjemmeside og Veteranshoppen 
på www.fnmuseet.dk 

Per Amnitzbøl Rasmussen

Stiftet 11/6 2008

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

Værnspræsterne  

KOMMENDE ARRANGEMENTER
I skrivende stund er det usikkert, om vi kan 
gennemføre forårets værnspræstetræf den 
25. – 26. maj i København. Men alle tilmeldte 
vil få besked, hvis det må aflyses.

Årets generalforsamling afholdes den 26. 
august i forbindelse med Hærprovstens felt-
kursus den 26. – 27. august. I den forbindelse 
er vi inviteret til efterfølgende at deltage i af-
tenspisningen og også til at overnatte.

Dagsordenen for generalforsamlingen er jfr. 
vedtægterne følgende:
1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent 
2. Formandens beretning 

3. Kassereren aflægger regnskab 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg, jævnfør vedtægternes § 5 
   Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Flem-

ming Høgh er på valg.) 
   2 suppleanter for 1 år ad gangen
   1 revisor for 1 år ad gangen 
   Repræsentant(er) til landsforenin-

gens Repræsentantskabsmøde for 
1 år ad gangen 

6. Eventuelt.

Nærmere oplysninger sendes direkte til alle 
foreningens medlemmer.

Vilhelm Værge

 

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

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

Danmarks Veteraners  
Motorcykel Klub

Hans O. Hansen modtager Fortjenstmedalje i sølv.
Østjyderne.

Niels Haglund modtager 25-årstegnet. Østjyderne. Årstegnsmodtagerne. Østjyderne.
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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

KOMMENDE BEGIVENHEDER
Kvindelige Veteraner udsender situationsrap-
port (SITREP) i slutningen af april. Du kan få 
den lige i din indbakke ved at melde dig til 
nederst på vores hjemmeside www.kvindeli-
geveteraner.dk.

I denne SITREP vil du bl.a. høre mere om føl-
gende:
• Webinar om konflikthåndtering den 5. maj 
• Generalforsamling den 7. juni 
• Skål & Tak for støtte fra Veterancentret 
• Et dejligt gensyn med Nytårskuren 2020
•  Kvindelige Veteraner på vandretur. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 7. juni 
og vær med til vores virtuelle generalforsam-
ling. Mere information følger. Husk at holde 
øje med Facebook.

Vi ønsker alle medlemmer og støttemedlem-
mer samt deres kære et stærkt helbred.

Sara la Cour, forkvinde

Optaget i Danmarks Veteraner 27/4 2019

Formand: Kaj Knudsen
Hovborgvej 101 | 7200 Grindsted  | Tlf. 51 27 37 46
lupus@os.dk

Danmarks Veteraners Jagtforening

AKTIVITETS-
OVERSIGT 2020

5. september Flagdag

11. – 12. september  Veterantræf, Gardehusarkasernen, 

Slagelse

17. september,   Hovedbestyrelsesmøde,  

Dragonkasernen, Holstebro

17. – 18. september,   Repræsentantskabsmøde,  

Dragonkasernen, Holstebro

18. – 19. september,   Veterantræf, Dragonkasernen,  

Holstebro

19. september,   Formandsmøde, Dragonkasernen, 

Holstebro

23. oktober,   Hovedbestyrelsesmøde, Kastellet

24. oktober,  FN-dag og Peacekeepers Day, Kastellet

19. – 20. november,   Hovedbestyrelsesmøde, Skive

22. december,   Danmarks Veteraners Mindedag, 

Kastellet

Dronning Olgas Vej 9, st. 
2000 Frederiksberg
www.mwmorch.dk
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FORNAVN(E)

MISSIONS-NAVN OG HOLDNUMMER

BEMÆRKNINGER (SOLDATERNUMMER, KALDE-/ØGENAVNE M.V.):

ADRESSE

TELEFONNUMMER

CPR-NR.                       -

JEG ØNSKER MEDLEMSKAB AF LOKALFORENING:

DATO/UNDERSKRIFT

NUMMER VETERANKORT:

E-MAIL

POST NR. OG BY

WWW.DANMARKSVETERANER.DK

Kartoteksfører Mads Tonsgaard
Faarupparken 1
7900 Nykøbing Mors
Telefon: 3111 1789
E-mail: kartotek@danmarksveteraner.dk

INDMELDELSE
Du finder også denne blanket på vores hjemmeside. 
Den kan du også indsende elektronisk på kartotek@danmarksveteraner.dk

MISSIONER

MEDLEMSKAB:

Plads til 
endnu flere

KUN 380,-om året

Danmarks eneste veteranorganisation

Meld  
dig ind 

nu!

EFTERNAVN

JEG ER BLEVET TILDELT FØLGENDE MEDALJER, UDOVER MISSIONSMEDALJER (SÆT AFMÆRKNING I FELTER HERUNDER):

Forsvarets medalje for International tjeneste 1948 - 2009

Fuldgyldigt medlemskab

Jeg ønsker at modtage
medlemsblad i papirudgave:

Danmarks Veteraner må behandle mine persondata, så længe jeg er medlem  
af foreningen. Persondatapolitik kan læses på Danmarks Veteraners hjemmeside.

Støttemedlemskab

Ja Nej

Fredsprismedaljen

FØRSTE  KALENDERÅR 
GRATIS

DANMARKS VETERANER
Ændringer vedr. abonnement:
Kontakt Mads Tonsgaard
Mobil: 31 11 17 89
kartotek@danmarksveteraner.dk

PRODUKTIONSPLAN 
FOR BARETTEN 2020

NR. DEADLINE HJEMMESIDEN OMDELING 
1 06.02.20 17.02.20 uge  10
2 15.04.20 30.04.20 uge  21
3 10.06.20 22.06.20 uge  27 
4-5 17.09.20 25.09.20 uge  43    
6 18.11.20 27.11.20 uge  51    
    


