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Dejligt, at vi nu igen kan mødes fysisk og gen-
optage vores daglige gøremål i veteransagen. 
Jeg er sikker på, at vi alle har savnet de fysiske 
møder, hvor der altid er plads til en røverhisto-
rie, et rygte og det sidste nye.

ERFARINGER 
formidler desværre ikke hyggeligt sammenvær 
ved et virtuelt møde. Men vi har i Hovedbesty-
relsen lært, at mediet TEAMS, hvor vi alle kan se 
hinanden og de fremsendte dokumenter samt 
tale én ad gangen, har virket på en god måde.
 
Vi har lært, at computeren ikke bider, og det 
giver god mening at have både mikrofon og 

kamera forbundet til computeren. Vi har 
også sparet mange penge til kørsel 

og forplejning, så det er noget, vi 
overvejer fortsat at bruge en 

gang i mellem.

Stor tak til vores Webmaster, Henrik Tiede, som 
har hjulpet med at få det hele til at virke. 

Når man ikke kan mødes, er det også svært at 
få underskrift på referater, køresedler m.v. Så 
fg. Landssekretær Morten Jørgensen er ved at 
finde et elektronisk system til godkendelse af 
referater m.v., så de hurtigere kan komme på 
hjemmesiden til fælles gavn. 

Referater fra de ugentlige virtuelle møder er 
tilsendt alle lokalforeningsformændene umid-
delbart efter møderne i håbet om, at det kan 
give inspiration til bestyrelserne og information 
om, hvad der sker lige om lidt. HB har også til-
sendt lokalforeningsformændene opfordring til 
at finde på nye og anderledes aktiviteter, så vi 
kan komme i gang hen over sommeren, og hvor 
der kan søges tilskud, hvis man er hurtig. 

PEACEKEEPERS DAY
Trods Coronaen er der gennemført flere af de 
traditionelle aktiviteter inden for gældende 
regler. Her skal nævnes 29. maj, hvor Lands-
foreningen i et godt samarbejde med Forsvars-
ministeren, Forsvarschefen og Kommandanten 
i Kastellet gennemførte en kort, men værdig 
kranselægning i Kastellet. 

Det efterfølgende arrangement for 10 personer 
blev både hyggeligt, sjovt og beriget af en ny 
veteransang. Tak til Lokalforening København 
for lån af grillpladsen. Læs mere på side 6 - 7.

AFLYSNINGER
Vi er gået glip af Danmarks Genforening, men 
håber, at de enkelte lokalforeninger har kunnet 
deltage under de givne begrænsede muligheder. 

H. M. Dronningens Sommertogt blev også aflyst. 
Her plejer lokalforeningerne at være med som 
en del af de kommunale arrangementer, der by-
der Majestæten velkommen til respektive byer.

TILLYKKE
Vores protektor, H.K.H. Prins Joachim, fyldte 51 
år den 7. juni. Vi ønskede Prinsen tillykke med 
dagen. Kort tid efter blev det bekendtgjort, at 
vores protektor efter sin afsluttende eksamen 
på École Militaire i Paris bliver udnævnt til briga-
degeneral og ansat som Danmarks Forsvarsat-
taché ved den Danske Ambassade i Frankrig. Vi 
ønsker et stort tillykke med både udnævnelsen 
og stillingen og håber, at det trods arbejdspres-
set vil give Prinsen mulighed for fortsat at del-
tage i nogle af vores arrangementer. 

Politiets Blå Baretter skulle den 23. april have 
fejret foreningens 25-års jubilæum. Det måtte 
desværre aflyses, men der kommer nok en mu-
lighed for hurtigt at kunne ønske foreningens 
medlemmer et stort tillykke. Vi er glade for og 
stolte over, at foreningens flotte fane jævnligt 
står skulder ved skulder med Danmarks Vetera-
ners faner til de forskellige arrangementer. Læs 
mere om Politiets Blå Baretter på www.politiets-
blaa-baretter.dk

Fonden Danske Veteranhjem kunne den 19. maj 
fejre deres 10-års fødselsdag. Vi ønsker tillykke 
og håber, at der senere i år bliver lejlighed til 
at markere dette og overrække Landsfor-
eningens gave med tak for den store indsats, 
som er blevet udført på de nu fem veletable-
rede og velkørende veteranhjem. Læs mere på  
www.veteranhjem.dk

FORTSÆTTES
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Kastellet, 29. maj.
Foto: Erik Petersen

AF LANDSFORMAND  
NIELS HARTVIG ANDERSEN

God Corona-fri sommer



Veteranhaven fejrede den 12. juni 7-års dagen 
for åbningen. Vi ønsker tillykke og glæder os til 
at følge Veteranhaven i de kommende år. Læs 
mere på www.veteranhaven.dk 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
FLAGDAGEN
Det er heldigvis bestemt, at den nationale Flag-
dag skal gennemføres over det ganske land. Det 
bliver selvfølgelig under hensyntagen til de be-
stemmelser, som nu måtte gælde omkring den 
5. september m.h.t. antal deltagere og form. 

Veterancenteret sender inden længe et inspira-
tionsoplæg ud til samtlige kommuner om, hvor-
dan et kommunalt flagdagsarrangement kan 
planlægges, gennemføres og evalueres. Her er 
Danmarks Veteraner en vigtig del, og jeg håber, 
at alle lokalforeninger proaktivt vil indgå i dette 

samarbejde, så veteranerne får en stemme i 
planlægningen. 

Flagdagen er i år en lørdag, så alle burde kunne 
planlægge deres deltagelse, som gerne skulle 
være et tilbud til veteraner og ikke mindst til de 
pårørende. Læs mere på side 25. Hvis I har evt. 
spørgsmål, kan I altid kontakte mig.

Jeg ser frem til vores næste store arrangement 
på Dragonkasernen i Holstebro den 17. – 20. 
september, hvor vi gennemfører Repræsentant-
skabsmøde, Veterantræf og Formandsmøde. 

Her kan vi forhåbentligt høre om resultaterne 
af den af Forsvarsministeren igangsatte eva-
luering af veteranpolitikken, som forventes 
udmeldt ikke senere end 5. september på Flag-
dagen. Vi har givet vores input og glæder os til 

LEDER FORTSAT

nisteren er opmærksom på Veteranstøttens 
eksistens og muligheder for at kunne hjælpe 
veteraner og deres pårørende, men også, at 
man i Forsvarsministeriet har kendskab til de 
ting, som vi deler ud via vores kontaktnum-
mer 80 60 80 30. 

I samarbejde med Veterancenteret er der nu 
bestilt et nyt parti foldekopper. Denne gang 
med både Veteranstøttens telefonnummer 
80 60 80 30 og Veterancentrets døgntelefon 
72 81 97 00 på. Vi glæder os til snart igen at 
kunne bruge dette formidable dialogredskab 
til deltagerne i vores aktiviteter. 

AKTIVITETER
Alle Veteranstøttens aktiviteter er stort set 
udsat til efter 1. september, og kun missions-
turen til Kosovo er blevet aflyst. Danmarks-
turen til CAMP Frøslev gennemføres her i juni 
som planlagt under hensyntagen til de af Re-
geringen opstillede anbefalinger og krav.

Det bliver et travlt efterår. Vi glæder os til 
at læse om de mange gennemførte ture i de 
kommende numre af Baretten og til Veteran-
støttens Årsmøde på Flyvestation Karup den 
25. – 26. september. Deltagere bliver indbudt 
via respektive udvalgsformænd.

Alle Veteranstøttens aktiviteter kan ses på 
www.veteranportalen.dk  

IDRÆTSUDVALGET
I mere end 9 år har formanden for Idrætsud-
valget Finn Pauli Nielsen med effektiv hånd 
og et smil på læben været ansvarlig for de 
mange idrætsaktiviteter. 

Nu har Finn overladt roret til den nye for-
mand, Jørn Hvenegaard Christiansen.

Tak til Finn for hans store arbejde og held og 
lykke til Jørn. Se omtalen på næste side.

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten holder 
en god og effektiv kontakt til Veterancenteret. 

Den 26. maj blev der gennemført et virtuelt 
Styregruppemøde, hvor Veteranstøttens regn-
skab for 2019 og det overordnede budget for 
2020 blev godkendt. 

Veteranstøttens tilskud fra Finansloven er for-
højet med kr. 200.000, så det samlede beløb 
nu er på kr. 2.8 mio. kr. til veteranarbejdet, 
som udføres i regi af Veteranstøtten – en del 
af Danmarks Veteraner. 

GOD PR
I begyndelsen af juni blev Veteranstøtten 
kontaktet af Forsvarsministeriet, da Forsvars-
ministeren gerne ville anvende nogle af Ve-
teranstøttens foldekopper til uddeling ved et 
arrangement. 

Det er god reklame. Det viser, at Forsvarsmi-

Veteranstøtten

at se resultaterne. 

Den 24. oktober kan FN kan fejre 75-års jubi-
læum. Vi håber at kunne gennemføre en stor 
parade med efterfølgende reception i Kastellet.  
Vi krydser fingre og håber, at mange af jer vil 
sætte kryds i kalenderen denne dag, så vi kan 
vise anerkendelse og respekt til alle fremmødte 
medaljemodtagere, gamle og nye venner m.fl. 

Jeg er sikker på, at vi kan få planlagt og gen-
nemført en fin parade med den nødvendige 
afstand og en reception, hvor vi på afstand kan 
nyde hinandens selskab. Det har vi brug for.

Med håbet om en dejlig sommer – sammen, 
 næsten som i gamle dage. 
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TEKST: FINN PAULI NIELSEN. FOTOS: STEEN HANSEN.

Veteranstøttens Idrætsudvalg gennemførte 
den 13. juni sit 20. møde på MY Padel Center 
i Slagelse. 

På mødet takkede Finn Pauli Nielsen af som 
formand efter mere end ni års frivilligt ar-
bejde for forsvarets veteraner og overdrog fa-
nen til Jørn Hvenegaard Christiansen, der har 
været næstformand gennem alle årene. Finn 
fortsætter som medlem af udvalget.

Idrætsudvalget blev oprettet den 9. septem-
ber 2011 under den daværende "Kammerat-
støtteordning" – nu Veteranstøtten – med det 
hovedformål at støtte skadede veteraner og 
deres familier ved at gennemføre idrætsak-
tiviteter for at medvirke til en mere aktiv og 
bedre hverdag gennem motion, fællesskab og 
sundhed med øget mental styrke. 

Udvalget har gennem årene udviklet og gen-
nemført en række forskellige aktiviteter som 
f.eks. Nijmegen-marchen, VETCAMP på Lan-
zarote, familietræningslejre, livsstilskurser 
og en række aktiviteter inden for march, løb, 
cykling, skydning og bowling samt en række 
særlige idrætsoplevelser. 

NY FORMAND
Jørn er idrætslederuddannet i Forsvaret og 
har en særdeles stor og kompetent viden om 
veteranarbejdets mange facetter gennem 
hans seneste tjeneste ved Veterancenteret.

IDRÆTSUDVALGET
Gennem sit årelange frivillige arbejde har 
Jørn med stort engagement gennemført en 
lang række forskellige og givende idrætsak-
tiviteter for veteraner. Han er dermed helt 
klar til at føre Idrætsudvalgets arbejde videre 
til gavn for danske veteraner og deres pårø-
rende. 

Formanden takker af

Udvalget består i dag af Jørn Hvenegård 
Christiansen, formand, Gitte Vinther, næstfor-
mand, Carl Åkerlund, Steen ”Fynbo” Hansen, 
Susan Bjergbæk, Bo Holm Petersen, Christian 
Schøler Jacobsen og Finn Pauli Nielsen.

Faneoverdragelse.

Idrætsudvalget.
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TEKST OG FOTOS: ERIK PETERSEN

Under normale omstændigheder ville der 
være 400 – 500 glade veteraner og pårø-
rende på Kastellet den 29. maj for at fejre 
Peacekeepers Day. Men intet er normalt i 
disse tider, hvor Corona-pandemien stadig 
præger hverdagen i Danmark.

Danmarks Veteraner havde trods de vanskeli-
ge, begrænsende forhold valgt at fejre dagen 
ved en mindre ceremoni under overholdelse 
af de gældende restriktioner fsva. antal 
deltagere, afstand mv.

BAGGRUND
Den 29. maj 1948 blev de første FN-observa-

tører indsat i en nyoprettet fredsbevarende 
mission til overvågning af grænserne mellem 
Israel og de arabiske nabolande for at sætte 
en stopper for fjendtlighederne efter opret-
telse af staten Israel. 

Til denne mission – UNTSO – bidrog også Dan-
mark med observatører, og det gør vi stadig. 

DE BLÅ BARETTERS MINDESTEN
Først blev der lagt en krans fra Danmarks 
Veteraner og Veteranstøtten ved De Blå Ba-
retters Mindesten med deltagelse af Lands-
fane Øst og FN-fanen. Næstformanden, Jens 
Winther Andersen, lagde kransen ledsaget af 

Landsformanden, og en trompetist fra Livgar-
den blæste ”Soldatens sidste farvel”.

MONUMENTET
Ved den efterfølgende kranselægning ved 
Monumentet for Danmarks deltagelse i 
Internationale Missioner siden 1948 deltog 
både Forsvarsminister Trine Bramsen (S) og 
Forsvarschef, general Bjørn Bisserup, der blev 
modtaget af Kastellets kommandant, major 
Allan B. Petersen, og Landsformand Niels 
Hartvig Andersen.

Også her deltog Landsfane Øst og FN-fanen. 
Der blev lagt tre kranse, én af Forsvarsmi-

En anderledes dag
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Peacekeepers Day på Kastellet

VETERANSANGEN
Tekst: Thorleif Blok. 

Melodi: Vi er børn af sol og sommer.

1.  Vi er Danmarks Veteraner.  

Det er os, der blev sendt ud. 

Vi blev kaldt og kom med faner.  

Var beredt og modet fuldt. 

 ”Danmarks mænd og Danmarks Kvinder. 

Dig, der æres for dit kald. 

Med baret og modne minder.  

Veteran – tak for dit valg”. 

2.  Der var mange operationer.  

I det fjerne modnes vi. 

Det var fremmed, der var zoner.  

Det vi lærte, stod os bi.

    ”Danmarks…

3.  År og tid for os den svinder.  

Her vi samles – ”ret og rør”. 

Og den tid med mange minder.  

Kommer stærk til – med gehør.

    ”Danmarks…  

Forsvarsministerens ankomst.



nisteren, én af Forsvarschefen og én fra 
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten af 
Landsformanden bistået af Næstformanden. 

Også her blæste trompeteren fra Den Konge-
lige Livgarde ”Soldatens sidste farvel”.

Umiddelbart efter kranselægningen forlod For-
svarsministeren og Forsvarschefen Kastellet. 

AFSLUTNING
Efter arrangementet ved Monumentet gen-

nemførtes en mindre reception i haven bag 
Bunkeren, hvor det var muligt at efterleve 
reglerne om max. 10 personer og god afstand 
i det fri.

Landsformanden holdt en lille tale med 
omtale af dansk deltagelse i internationale 
missioner og takkede de fremmødte for 
deres deltagelse.

Ved Lokalforening Københavns generalfor-
samling den 20. februar (se Baretten 2/2020, 

Veterantræf 
2020

Det planlagte Veterantræf i Slagelse 11. - 12. september er aflyst, hvorimod Veterantræffet i Holstebro (incl. Re-
præsentantskabsmøde og Formandsmøde) forventes gennemført som planlagt i dagene 17. - 20. september. 

Idéen med to årlige Veterantræf – ét i Øst- og ét i Vestdanmark – vil blive drøftet på det kommende Formands-
møde i Holstebro, hvor der vil blive taget stilling til kommende arrangementer. 

side 34) havde Thorleif N. Blok forfattet en 
”Veteransang”. Den havde fanebærer Finn 
Kromose medbragt, og under kyndig ”for-
sang” af Gert Andersen blev Veteransangen 
afsunget, før deltagerne skiltes med ønsket 
om God Pinse efter en anderledes, men al-
ligevel stemningsfuld Peacekeepers Day. 

Med tak til Thorleif bringes sangen i denne 
artikel – og den kan sikkert finde anven-
delse ude i lokalforeningerne ved passende 
lejligheder.

De Blå Baretters Mindesten.

Paradepladsen.

Kransene ved Mindemuren.

Næstformand og Landsformand.
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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 
kammerater og 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) i Kantinen
Kl. 19.00 –  ...............  Socialt, kammeratligt samvær i 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 du den 19. september 
- 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. – 19. september
Veterantræf i Holstebro

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 PÅRØRENDE/LEDSAGER
Husk! De skal også have noget at spise

MISSIONJUBILAR: (OPGIV ÅRSTAL, MISSION OG HOLDNUMMER HER) 

SEND TILMELDINGSBLANKETTEN TIL: 
Carl Åkerlund, Niels Steensensvej 6, 7500 Holstebro eller via mail på 
caa@danmarksveteraner.dk 

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.

Holstebro
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FORFATTER

Danmarks Veteraner planlægger at afholde sit Formandsmøde 
lørdag den 19. september på Dragonkasernen, Holstebro. I 
skrivende stund kan ingen forudse, om det tilladte antal mø-
dedeltagere opretholdes, men vi planlægger og er klar, når det 
forhåbentlig viser sig muligt at mødes. 

Formandsmødet afholdes én gang årligt med deltagelse af for-
mændene for lokalforeningerne, hovedbestyrelsen og særligt 
indbudte gæster. Formålet er at give mulighed for drøftelse af 
aktuelle emner og give inspiration til ny idéer og udvikling, som 
på sigt kan vise sig at blive til aktiviteter, såvel lokalt som på 
landsplan.

Indbydelse til Formandsmødet udsendes primo august til lokal-
foreningerne vedlagt dagsorden.

FORELØBIG DAGSORDEN
15.00 – 15.45  Velkomst og Landsformandens indlæg
15.45 – 16.15 Emner fra Hovedbestyrelsen
16.15 – 16.30   Tilbagemelding på Blivende Bestemmelser for 

Danmarks Veteraner 
16.30 – 17.00  Status, forbrug og budget 2020. Drøftelse af 

budget 2021 og aktivitetsoversigt 2021
17.30 – 18.00  Orientering fra Danmarks Veteraners Webmaster 

og redaktøren af Baretten
18.00 – 18.45 Middag
18.45 – 20.15 Emner fra Lokalforeningerne
20.15 – 20.30  Afslutning.

Formandsmødet afholdes i forlængelse af Veteranstævnet.

Formandsmøde 2020

Danmarks Veteraners Repræsentantskabsmøde planlægges 
afholdt den 17. – 18. september på Dragonkasernen i Holstebro. 
Det er en udsættelse af mødet fra april i år, hvor foreløbig og 
endelig dagsorden med tilhørende bilag blev udsendt. Se i 
øvrigt Baretten 1/2020, side 10.

Hovedbestyrelsen vil genudsende foreløbig dagsorden med 
bilag primo august og endelig dagsorden med bilag ultimo 
august. Nye forslag til den allerede udsendte dagsorden skal 
være Hovedbestyrelsen i hænde ikke senere end 10. august og 
sendes til sekretaer@danmarksveteraner.dk 

Tilmelding til mødet åbner 20. juni og skal ske på 
Landsforening ens hjemmeside ikke senere end 15. august.

Repræsentantskabsmødet afholdes forud for Veteranstævnet 
og Formandsmødet den 19. september. 

Repræsentant-
skabsmøde 2020

Fra Repræsentantskabsmødet 2019.

Fra Formandsmødet 
2019.
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I samarbejde med Jydsk Emblem Fabrik 
lancerede FN-Museet i Frøslevlejren medio 
maj en støttesløjfe med det formål at skaffe 
midler til hverdagens helte, der er med til 
at bære samfundet gennem den nuværende 
krise.

Idéen er opstået, fordi mediebilledet er fyldt 
med utrættelige, hårdt arbejdende sundheds-
personale, læger, sygeplejersker, ambulance-
folk, beredskabsfolk m.fl. 

De fortjener et skulderklap, som borgerne nu 
får chancen til at give dem.

Corona-sløjfen er fremstillet som klæbe-
mærke og koster 75 kr. pr. stk. Den findes i to 
størrelser, 9 x 20 cm. og 7 x 16 cm.

Af overskud på salget går de 40 kr. ubeskåret 
til støtteprojektet i form af legater, forskning 
og støtte til de af hverdagens helte, som er 
mærket af opgaven, medens 7,50 kr. går til 
håndtering af sløjfen, der administreres af 
FN-Museet.

Gennemsigtighed er en forudsætning for, 
at projektet vil blive taget godt imod hos 

Corona-sløjfen
 – støtter hverdagens helte

borgerne. Derfor vil man på museets hjem-
meside kunne følge summen af de midler, der 
vil gå til støtten. www.fnmuseet.dk  

Corona-sløjfen forhandles fra FN-Museets og 
Jydsk Emblem Fabriks hjemmesider (www.
salg.fnmuseet.dk  og www.jef.dk) samt fra 
FN-Museets kiosk. 

Det ligger ikke fjernt fra FN-Museets virke at 
engagere sig i sådanne støtteprojekter, da 
museets grundlag netop er at fortælle om at 
løse opgaver rundt om i verden, primært om 
Danmarks Internationale Indsats fra 1948 og 
op til i dag. 

Her finder vi god grobund for at støtte kol-
legaer på hjemmefronten – det er netop, når 
det ser mindre godt ud, at vi rykker sammen 
– hver for sig.

Én af dem, der aktivt slår et slag for mulig-
heden for at købe Corona-sløjfen, er Flem-
ming Jepsen fra Køge, medlem af Danmarks 
Veteraner, Midtsjælland. 

”I svære situationer skal man huske at give 
et klap på skulderen til de mange ”hverdags-
helte”, der får det hele til at fungere. Disse 
mennesker fortjener virkelig et klap på skul-
deren og al vores støtte, for de gør et stort 
arbejde for os alle sammen”, mener han.

Flemming Jepsen har hørt om initiativet 
gennem FN-museet, da han selv har været 
udsendt til Congo i 1962.

75,-
KØB DEN PÅ  WWW.SALG.FNMUSEET.DK

Flemming Jepsen med Corona-sløjfen.
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På video med Estland

NYE TIDER
Veterancentret kunne ikke besøge de danske 
udsendte i Estland, da covid-19 lukkede mange 
europæiske grænser. I stedet fik militærpsyko-
logerne sine første erfaringer med støttende 
videomøder.

Når Forsvaret har danske bidrag udsendt i 
internationale missioner, aflægger Veteran-
centrets militærpsykologer et såkaldt kontakt-
besøg i løbet af udsendelsen for at mindske 
psykiske udfordringer på sigt.

Men med covid-19 blev der i foråret spændt 
ben for mange oprindelige planer. Således 
måtte også Veterancentret konstatere, at in-
gen fly kunne bringe to militærpsykologer til 
Tallinn i Estland, hvor eFP hold 3 er udsendt i 
NATO-missionen Enchanced Forward Presence. 

Hele idéen med kontaktbesøgene er at få talt 
med de udsendte på den givne mission for dels 
at forebygge eventuelle uhensigtsmæssige re-
aktioner og dels for at undersøge, om der er 
behov for yderligere tiltag fra Veterancentret. 

Men når det ikke var muligt at komme fysisk til 
stede i lejren, måtte militærpsykologerne Han-
ne Avnegaard og Nikolaj Andersen indstille sig 
på en videoløsning. ”Vi må være ærlige at sige, 
at det ikke var uden bekymringer: Hvordan 
kunne samtalekvaliteten sikres, ville teknik-
ken være med os, og hvordan ville ikke mindst 
soldaternes oplevelse af det være, for bare at 
nævne nogle af vores betænkeligheder,” siger 
Hanne Avnegaard.

NYE METODER
Med de forbehold i tankerne fik militærpsyko-

logerne udarbejdet en model for videokontak-
ten og en evaluering efterfølgende i samar-
bejde med Veterancentrets Videncenter. 

På den måde fik Veterancentret testet et nyt 
set-up og samtidig sikret, at folkene i Estland 
fik den støtte, de havde behov for. ”Vi er nu 
en erfaring rigere og fandt en god måde at le-
vere en del af den støtte, som vi normalt yder i 
missionsområdet. Og ikke overraskende fandt 
vi, at behovet var der, for også i Estland var 
de udsendte påvirket af de omstændigheder,, 
som covid-19 har medført i Danmark og resten 
af verden,” siger Nikolaj Andersen.

Militærpsykologerne, der arbejder med inter-
nationale operationer, vil fremover arbejde vi-
dere med at tilpasse og optimere videoformat 
som et ekstra greb, hvis endnu en ekstraordi-
nær situation måtte kræve det.

AF KAREN DAHLIN, VETERANCENTRET

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.

Afskeden med partnere og familie før turen 
går til Estland. Billedet her er fra 2018, hvor 
Danmark havde en 200 mand stor styrke 
sendt afsted. 
Foto: Lars Bøgh Vinter
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Kender du en ung, der er påvirket af, at deres 
far eller mor har været udsendt? Så hjælp os 
med at få det her tilbud videre til dem.

Vi søger unge mellem 13 og 16 år til en samtale-
gruppe i Ringsted. Gruppen mødes på Veteran-
centret i Ringsted torsdage 17-19 fra og med uge 
33. Forløbet varer 8 gange, og der vil være af-
tensmad samt mulighed for refusion af kørsel.

Med et veterankort i hånden kan nuværende 
og tidligere ansatte medarbejdere under For-
svarsministeriet fysisk dokumentere, at de har 
været udsendt i international mission for Dan-
mark. Nogle steder bliver veterankortet også 
anvendt som identifikation ved kontakt med 
andre myndigheder og aktører på veteran-
området. 

For år tilbage blev det automatiseret, så nuvæ-
rende tjenestegørende i Forsvaret får tilsendt 

et veterankort efter deres første udsendelse. 
Det gælder dog ikke alle de veteraner, der 
har været udsendt i international mission af 
Danmark siden 1948. Skulle du mangle et ve-
terankort, kan du bestille et via www.veteran.
forsvaret.dk. 
 
HVAD KAN DU BRUGE KORTET TIL?
Medarbejdere ansat under Forsvarsministeriet 
og veteraner har adgang til rabatter og fordele 
med Visma Logbuy-ordningen. Derudover tilby-

Bestil veterankort AF KAREN DAHLIN, VETERANCENTRET

Ungegruppe i Ringsted
De unge vil i samtalegruppen arbejde med for-
skellige temaer, som handler om at spejle og 
styrke hinanden.

Forsamtaler afholdes i løbet af juni, og hvis 
du er interesseret i at være med, kontakter du  
projektleder Louise Lau Justesen på 72163331 
eller vetc-fa02@mil.dk

AF LOUISE LAU JUSTESEN

AF ERIK PETERSEN

Fortæl dine historier – før det er for sent

Vi kan kun oprette gruppen, hvis vi finder unge 
nok, der kan fungere sammen. Derfor har vi 
brug for din hjælp til at sprede budskabet. Del 
opslaget i dit netværk, så vi sammen kan hjæl-
pe nogle sårbare unge til et nyt fællesskab. 

På forhånd tusind tak.

der mange virksomheder rabatter og fordele 
som anerkendelse for veteraners indsats for 
Danmark. 

På veterankortet.dk, der er drevet af frivil-
lige, kan du finde et overblik over, hvor du kan 
bruge dit veterankort. 

Der er ingen tvivl om, at de fleste veteraner 
har haft en masse oplevelser, som kan være 
gode at give videre til børn, børnebørn, andre 
veteraner eller hvem, der ellers kan have inte-
resse i at læse om disse oplevelser.

I det følgende deler to veteraner nogle af de-
res oplevelser under deres FN-tjeneste – for-
håbentlig til glæde og inspiration for mange, 
der kan nikke genkendende til beretningerne.

Hans Lysebjerg, udsendt til Gaza på hold 9, 
har beskrevet sit livsforløb i tre bøger. Baret-
ten har fået lov til at klippe lidt i den del af 
den første bog, der omhandler de 6 måneder i 
Gaza. Perioden var 1960-61, og Hans kan såle-
des fejre 60-års jubilæum i år.

Leif Mindested kan med rette kaldes veteran 
med stort V. I alt 4 år (otte hold) på Cypern, en 
ren guldgrube af oplevelser. Leif var af sted på 

hold 16, 17, 18 og 19 – derefter en pause på ½ år 
(man måtte på daværende tidspunkt kun være 
udsendt max. 2 år i træk) – og så ud igen på 
hold 21, 22, 23 og 24. I en snak med redaktøren 
fortæller Leif om sine mange oplevelser.

Læs de to veteraners beretninger på de føl-
gende sider.  
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TEKST OG FOTOS: HANS LYSEBJERG, DANOR 9
REDIGERET AF ERIK PETERSEN.

Jeg blev indkaldt til 2. Feltartilleri Regiment i 
Holbæk den 2. juli 1959, hvor jeg først blev ud-
dannet på 155 mm Haubitser, derefter på Ho-
nest John-raketterne, da de kom til Danmark. 

JÆGERSPRIS
Jeg søgte om udsendelse til Gaza og mødte 
den 3. september 1960 til 6 ugers træning i 
Jægersprislejren. Det var en stor lejr med 
røde barakker fra Sverige, hvor de havde væ-
ret anvendt af Den danske Brigade. Der kunne 
være en deling på 30 mand i hver barak. Kø-
jerne var smalle, og der var i det hele taget 
meget primitivt, men alligevel hyggeligt. 

Det blev nogle hårde dage. Løbetur kl. 6.00, 
parade kl. 7.00 og fra kl. 8.00 øvelse hele 
dagen. Efter aftensmaden lange marchture i 
skovene omkring Jægerspris til efter midnat. 

Der var en sindig jyde fra Viborg-egnen, som 
sagde, at det var værre end at være rekrut i 
Livgarden, og det siger ikke så lidt. 

Lige inden vi skulle af sted til Gaza, blev vi 
inviteret ind for at se Tuborg Bryggeri, da de 
havde leverancen af øl til bataljonen i Gaza. 
Vi så først bryggeriet. Det var spændende, 
også fordi det var første gang, vi så dåseøl. 
Det kunne man ikke købe i Danmark dengang. 

AFREJSE OG ANKOMST
Den 22. oktober 1960 fløj vi med en jetdrevet 
propelmaskine fra BOAC.  4 timer til Rom, hvor 
vi tankede op, og derefter 5 timer til Beirut, 
hvor vi landede om morgenen. Jeg husker, det 
var meget varmt, og jeg så en rigtig levende 
palme for første gang. Dengang var der ikke 
mange, der havde været uden for landets 
grænser. Mellemøsten, det var nyt og spæn-
dende. 

Fra Beirut skulle vi videre i tre små maskiner 
til en ægyptisk militærbase i Sinai-ørkenen. 
Det var nogle gamle maskiner, der i dag ikke 
havde klaret et sikkerhedstjek. Vi havde dog 
sikkerhedsbælter på. 

Med FN i Gaza
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Da vi landede på basen, blev vi modtaget af 
nogle få svenske soldater ved et lille skur for 
enden af startbanen. Lastbilerne, der skulle 
transportere os til lejrene i Gazastriben, var 
endnu ikke ankommet. Mens vi ventede, op-
levede vi et russisk MIG 21 jetfly styrte ned i 
vores umiddelbare nærhed. En barsk start.

Vi kørte ind mod Gazastriben, hvor vi passe-
rede den store tidligere britiske militærbase 
Rafah, der nu var FN’s hovedbase for hele 
kontingentet. 

Soldaterne fra Danmark og Norge udgjorde én 
bataljon (DANOR), og vores kompagni skulle 
bo i El Jamus-lejren, der stadig var en telt-
lejr, som vi kender det fra TV-serien MASH. 
De andre lejre var renoveret til barakker af 
træ med eternittag. I El Jamus havde hver 
10-mandsgruppe sit telt, som lå til den ene 
side, og på modsat side af den åbne lejrplads 
lå officersmessen, befalingsmandsmessen og 
kostforplejningen. 

Alle lejre lå på de højeste punkter i landska-
bet. Uanset om vi boede i hovedlejren eller i 
en af de nye delingslejre, havde hver mand 
kun en almindelig feltseng, der kunne slås 

sammen. Der var ingen skabe, kun nogle 
gamle whiskykasser ol. Bag hver seng hang 
al vores udrustning.  Da vi ankom, fik vi udle-
veret skarp ammunition, som vi havde, lige til 
vi skulle hjem. Lejren var primitiv, men på en 
måde også hyggelig.

Næste dag var 24. oktober, FN-dag. Det blev 
fejret med en parade om formiddagen og fri 
resten af dagen. Vi blev kørt ned til stranden, 
hvor bataljonen havde sin egen badestrand 
med livredder og ishus med kolde colaer. Det 
var dejligt – og nu var 3. deling tømret godt 
sammen. 

Vi var tre danske kompagnier i den dansk-
norske bataljon og to norske kompagnier. De 
norske havde vagten i bataljonslejren, som lå 
på ”Hill 88” – det højeste punkt i Gaza. Des-
uden var det også nordmænd, der passede 
feltlazarettet og tandklinikken. 

Mit kompagni lå fortrinsvis på linjen helt frem-
me ved grænsen til Israel, der for øvrigt ikke 
anerkendte FN styrken, hvilket var lidt proble-
matisk. Vi havde et bredt bælte på 500 meter, 
som vi skulle patruljere i, og derudover skulle 
vi besætte nogle poster, der bestod af et hul i 

jorden med sandsække som væg og et lille tag 
over, helt fremme ved grænsen.

Vi havde to uger i El Jamus med lettere vag-
ter, og så tre uger på linjen i en lille lejr, hvor 
vi havde et afsnit med tre poster. I lejren var 
der en barak til hver af de tre grupper, og en 
barak til de 11 officerer og befalingsmænd, og 
der var et hus bygget af gasbeton med eter-
nittag, hvor der var vagtstue med felttelefon.

Efter to uger skulle vi på den første tur på lin-
jen med vagter og patruljer i en uendelighed. 
Dog begyndte hver morgen med en ordentlig 
løbetur. Vi skulle jo helst bevare kondien. Der 
var ingen eksercits, men der skulle pudses og 
gøres rent som sædvanligt. 

Den megen regn, der falder i området om 
vinteren, skaber dybe render – wadier – i ter-
rænet, nogle af dem 3-4 meter dybe og meget 
smalle. Patruljerne bestod af 4 menige og en 
befalingsmand og sommetider en hundefører 
med en schæferhund.
 
Efter første tur på linjen var vi tilbage i El Ja-
mus i to uger. Vores oversergent Hansen var 
fra Livgarden, for øvrigt en dygtig befalings-
mand. Han var meget optaget af at få os til at 
spille volleyball, der var nyt dengang. Vi havde 
en volleyballbane i lejren, og den blev flittigt 
benyttet. 

Det var stadig varmt, så vi tog til stranden i 
middagspausen hver dag. Normalt hyrede vi 
en lokal taxa, og med tudehornet i bund gik 
det gennem den massive trafik til stranden. Vi 
gik som regel en tur gennem Gaza by på vej 
hjemad for at se på livet der. Det var meget 
spændende, men også meget fattigt. Det er 
svært at beskrive, så nogen kan forstå det. 

JERUSALEM
Nogle af os fik mulighed for at købe en tur 
til Jerusalem. Da vi ikke måtte komme ind i 
Israel, skulle vi flyves de 70 km dertil. I Jeru-
salem var der nogle få danske officerer, der 
var observatører for FN. De havde særstatus 

FORTSÆTTES

Min gruppe efter medaljeparaden.
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og kunne bevæge sig overalt. De havde ikke 
noget at gøre med styrken i Gaza, men nogle 
af konerne påtog sig opgaven som guide. 

Det blev til en tur på 4 dage i december 1960. 
Vi blev hentet i lufthavnen af vores guider 
med 4 store amerikanerbiler og kørte ind til 
byen, der dengang var delt mellem Jordan 
og Israel. Stort set hele den gamle bydel var 
jordansk, og her skulle vi bo på et pænt hotel 
med et begrænset antal værelser. 

Under opholdet besøgte vi Grædemuren, der 
står tilbage fra det tempel, vi hører om i Det 
nye Testamente. Vi gik ad Via Dolorosa, den 
vej Jesus fulgte med sit kors, vi så den store 
gravkirke, moskeerne på Tempelbjerget, Geth-
semane Have og andre hellige steder. 

Vi var også i Jeriko, hvor vi badede i Det Døde 
Hav. Da vi var der igen i 1984, var der fordam-
pet meget vand, og Det Døde Hav var blevet 
betydeligt mindre. Vi var også i Bethlehem, 
hvor vi så Fødselskirken.  

Det var et eventyr for os unge mennesker fra 
det kolde nord, og det er en tur, jeg aldrig 
glemmer.

JUL I EL JAMUS
Vi var en tur mere på linjen, før vi kunne holde 
jul i El Jamus. Feltpræsten holdt gudstjeneste 
om eftermiddagen, hvor vi sad i korte bukser 
og sang julesalmer, men det fangede mig ikke. 

Om aftenen var alle samlede i kostforplej-
ningsteltet, også officerer og befalingsmænd. 

Da der var faldet ro over det hele, stod jeg ale-
ne på pladsen. Det var en meget stjerneklar 
aften, og i den tørre luft er stjernerne klarere 
end normalt i Danmark. Jeg så op mod Jeru-
salem og Bethlehem og så en stor klar stjerne. 
Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, 
at jeg stod dér så tæt på, hvor vores religion 
begyndte. Det var en juleaften, som jeg stadig 
tænker på.

4. juledag skulle vi på linjen igen. Det blev en 
stor omvæltning. Vi havde indtil da haft godt 
vejr, nærmest sommervejr, og nu blev det 
regnvejr og koldt. Det var ret ubehageligt, for 
hvor alt før havde været tørt og fremkomme-
ligt, blev det nu ét stort ælte, sommetider så 
meget at forsyningsbilerne ikke kunne køre. 

Men værst var kulden om aftenen og natten. 
Det var en brat overgang. 

Jeg husker særligt én episode fra denne tur 
på linjen. Ved en natpatrulje skulle vi skifte 
vagt, og da det var meget koldt, foregik det 
inde i kostforplejningen. Vi 8 menige stod i en 
rundkreds om de to befalingsmænd. 

Jeg fik lov til at gå på toilettet, og da jeg sad 
på latrinet, hørte jeg et brag fra kostplejning-
en. Der gik ild i taget, og der var stor opstan-
delse. 

Da den ene befalingsmand skulle aflevere 
lyspistolen til den anden, var den gået af, og 
granaten var gået lige imellem mine sidekam-
merater, hvor jeg lige havde stået. Var jeg ikke 
gået på toilettet, havde jeg fået den lige i ma-
ven, og en fosforgranat overlever man næppe. 
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Fornylig ved et træf for gamle FN-soldater 
kom der én hen til mig og spurgte, om jeg 
kunne huske den episode. Han glemte den i 
hvert fald aldrig. Det er sådan en hændelse, 
der styrker min tro på, at der er én, der pas-
ser på os. 

ALEXANDRIA
Vi kunne købe en tur til Alexandria og El Ala-
mein, hvor Montgomerys og Rommels styrker 
havde kæmpet mod hinanden i II Verdenskrig. 
To dage med overnatning i Alexandria, hvor vi 
så den sidste konges sommerpalads. Vi var ca. 
30 mand og 2 guider i en bus, men guiderne 
var bange for, at der skulle ske os noget i Ale-
xandria. 

Der var intet orlovscenter og intet militær-
politi, så vi skulle være meget forsigtige. Vi 
fik dog en guidet rundtur i byen om aftenen. 
Det var spændende, men de to guider var helt 
oppe på mærkerne. 

Togturen tilbage fra Cairo til Gaza varede en 
hel dag. Det var interessant at køre langs Su-
ez-kanalen og se skibene, hvoraf kun overbyg-
ningen stak op over sandet. Det så ud, som om 
de sejlede i selve sandet. Det var også mærke-
ligt at køre i ørkenen, hvor det hele var sand, 
og kun jernbaneskinnerne skilte sig ud. 

CAIRO     
Vi havde også en orlov i Cairo. Vi var to fra 
min deling, der havde været sammen i Hol-
bæk, og vi fulgtes ad på opdagelse i Cairo. En 
dag gik vi lige efter morgenmaden til fods ud 
til pyramiderne i Giza. Det blev en særdeles 
spændende tur. 20-25 km. lang gennem Kairos 
forstæder. Vi så slum og fattigdom, som vi 
ikke kendte magen til. 

Vi nåede de store pyramider og Sfinksen 
hen på eftermiddagen, og vi gik rundt om de 
vældige pyramider og klatrede op på dem. Vi 
havde stort set pyramiderne for os selv. Det 
var efterhånden blevet aften, så vi tog en taxa 
hjem til hotellet – en uforglemmelig oplevelse 
rigere. 

Næste dag drak vi kaffe på Hilton Hotel i Cairo, 
hvor der kom mange udlændinge fra ambas-
saderne. Vi følte os helt hjemme i vores egen 
kultur, og en herre kom og spurgte, om vi var 
danske FN-soldater. Han præsenterede sig 
som den danske ambassadør i Ægypten og 
satte sig ned og talte med os om området, vi 
gjorde tjeneste i, dels historie og dels den øje-
blikkelige situation. 

Han sagde, at der aldrig ville blive fred, da 
nabolandene ikke var interesserede i, at Pa-
læstina blev en selvstændig stat. Det var i 
deres interesse, at palæstinenserne generede 
Israel mest muligt. Det er en samtale, jeg tit 
har tænkt på, når talen faldt på Mellemøsten. 
Nu er det 60 år siden, men han har jo fået ret. 

KIBBUTZERNE
Efter en god orlov var det tilbage til vagt- og 
patruljetjeneste, som efterhånden var ved at 
være temmelig ensformig. Der var dog afvi-
gelser. 

Mellem demarkationslinjen og de nærmeste 
kibbutzer var der et åbent landskab på 1½ - 2 
km i bredden. Vi kunne se bygningerne – bedst 
i kikkert. Vi måtte ikke fraternisere med israe-
lerne, men der var dog undtagelser. Om lørda-
gen, når de holdt sabbat, skete det, at nogle af 
de unge mennesker kom over for at tale med 
os. Vi stod på hver vores side af plovfuren, så 
tæt, at vi kunne tale sammen. 

Det var for nogen en sport at gå over og be-
søge kibbutzen om aftenen – uden befalings-

mændenes viden.  Der var en stiltiende aftale 
med dem derovre, at man skulle gå og ryge 
en cigaret og tale højt, så de derovre var klar 
over, at det var danske FN-soldater. Jeg var 
ikke over linjen, men andre fortalte, at de blev 
vist rundt og så kibbutzen og som regel også 
beværtet med lidt frugt, inden de blev fulgt 
tilbage.  

EN SÆRLIG OPLEVELSE
Det canadiske kontingent stod for transport 
og forsyninger, og engang imellem kørte de 
op langs linjen, fire mand i en jeep. Kort før 
vi tog hjem, blev en svensk soldat overfaldet 
og dræbt og hans ejendele stjålet af nogle 
arabere eller palæstinensere. De havde blandt 
andet taget hans transistorradio. Det var en 
hændelse, der gav genlyd i hele FN-kontin-
gentet. 

Kort tid efter mødte nogle canadiske soldater 
på patrulje de to gerningsmænd i ørkenen. Da 
canadierne så, at de havde svenskerens radio, 
trak de deres pistoler, skød og dræbte dem 
begge på stedet. Det fortaltes, at de canadi-
ske soldater slap godt fra det, og vi danske 
var noget imponerede. 

HJEMAD IGEN
Det var ved at være tid til, vi skulle hjem, og så 
kom spørgsmålet: Hvad skulle jeg så?  Der var 
flere, der søgte et halvt år mere i Gaza, men 
det var ikke noget for mig. Jeg havde fået nok 
– men også en oplevelse for livet. 

Beboere fra den nærliggende kibbutz.
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AF LEIF MINDESTED (”LILLE MINDE”) 
REDIGERET AF ERIK PETERSEN

Leif Mindested blev i maj 1970 indkaldt til Hæ-
rens Materielkommando (i dag FMI) i Frederi-
cia. Han var uddannet mekaniker og blev efter 
rekruttiden overført til Stabskompagniet ved 
Kongens Jyske Fodregiment med tjeneste på 
motorværkstedet.

En bekendt, der var ansat i Politiet, fortalte 
Leif om FN-tjeneste på Cypern, og efter FN-
uddannelse i Jægersprislejren var han klar til 
udsendelse i november 1971 med hold 16 – be-
gyndelsen til en glorværdig og begivenheds-
rig periode under FN´s blå flag.

HOLD 16 – 19
Leif husker turen til Cypern med Sterling Air-
ways og den specielle varme duft fra plan-
tagerne, da de steg ud af flyet i lufthavnen 
i Nicosia. Herfra blev de kørt til Viking Camp 
i Xeros, hvor de blev indkvarteret i telte. An-
komsten var ved 8-tiden om morgenen, og der 
blev serveret morgenmad i kostforplejningen. 
Her opdagede de nyankomne for første gang 
forskellen fra Danmark, da de så kakkerlakker 
løbe rundt i havregrynene. ”Dem skubber I 
bare væk”, blev der sagt.

Da Leif senere på dagen blev præsenteret på 
værkstedet, hvor han skulle forrette tjeneste, 
fik han hurtigt tilnavnet ”erhvervspraktikan-
ten” på grund af sin spinkle størrelse og sit 
ungdommelige udseende.      

På hold 17 blev teltene erstattet med barak-
ker, fortæller Leif, og vi fik også en ny værk-
stedsbygning. Man brugte tagpladerne fra det 
gamle værksted, men tre sider af det gamle 
blev stående. Så vi arbejdede ”i det fri” og 
blev nærmest stegt, når vi var på arbejde. Men 
da en officer havde været på besøg og brændt 
fingrene på værktøjet, fik vi lov at arbejde fra 
kl. 4 om morgenen til kl. 9.

På et tidspunkt kørte vores postmester galt 
med en jeep M38. Han overlevede heldigvis, 
men det gjorde jeepen ikke. Posthjælper Sø-
ren og jeg fandt så en lignende jeep blandt 
skrotbilerne, som vi genopbyggede. Det blev 
nok den fineste jeep i DANCON´s historie. Selv 
i handskerummet var der malet, som NK, kap-
tajn Mentz, bemærkede.

En del af min fritid gik i øvrigt med at male. 
Jeg malede HMAK-mærket på en motorhjelm, 
der blev opstillet foran værkstedet, og jeg 
malede et par platter med hhv. HMAK og HJV-
logoer. Min karriere som maler sluttede brat, 
da jeg ikke fandt det rimeligt, at jeg skulle 

Mine 4 år på Cypern

Leif i dag.

HMAK-mærket ved værkstedet. Paradestyrken .

male platter, der skulle bruges som gaver fra 
officersmessen.

Jeg var så heldig at blive udtaget til en lille 
æresvagt, der var i aktion, når der kom fint 
besøg. 

Denne opgave havde jeg på alle 8 hold, og jeg 
var bl.a. med, da FN´s daværende generalse-
kretær, Kurt Waldheim, besøgte UNFICYP´s 
hovedkvarter i Nicosia. Der var to soldater fra 
hvert kontingent – og altså kun to danskere.
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HOLD 21 – 24
Mens det var forholdsvis fredeligt – måske ind 
i mellem lidt ensformigt – så skal jeg love for, 
at det blev anderledes, da jeg efter et halvt år 
i Danmark kom tilbage i maj 1974. 

Stridighederne mellem de græske og de tyr-
kiske cyprioter eskalerede, og i slutningen af 
juli måned invaderede Tyrkiet øen og besatte 
en stor del af det nordlige Cypern. Det fik også 
stor indflydelse på forholdene i DANCON.

Jeg kom til at genoptage malerarbejdet, men 
nu var det ikke platter, men køretøjer og 
hjelme, der skulle males i FN´s blå farve. På 
10 dage malede L. O. Jensen og jeg ca. 45 biler 
og 200 hjelme.

Transport var blevet besværlig og farlig på 
grund af minerede veje. I august havde vi 
den tragiske ulykke, der er omtalt i Baretten 
1/2010, side 5, hvor en folkevognsbus ramte 
en pansermine, og to soldater blev dræbt og 
andre to alvorligt kvæstet.

Vi gjorde også klar til om nødvendigt at eva-
kuere både C-kompagniet fra Limnitis og selve 
Xeros-lejren. Jeg husker, hvor imponeret jeg 
var over, at CH/DANCON, oberstløjtnant Seve-
rinsen, kom rundt og sagde godmorgen til alle 
os, der natten igennem havde været i alarm-
beredskab, og spurgte hvordan vi havde det.

I EN LILLE BÅD, DER GYNGER…
Men midt i alvoren var der også pudsige ople-
velser. Vi skulle bringe forsyninger til Charlie-

lejren, og for at undgå kørsel på de minerede 
veje, lånte vi en båd fra det engelske minesel-
skab, der drev den store kobbermine. Vi fik la-
stet forsyningerne, og ved et ”cola-værksted” 
afleverede vi lasten til Charlie og fik til gen-
gæld friske vindruer med tilbage. 

Halvvejs hjemme skete det, der bare ikke 
måtte ske. Motoren døde, og vi drev rundt på 
Middelhavet uden motorkraft. Jeg var jo me-
kaniker, så jeg måtte ned og se, hvad der var 
sket. Det viste sig at være et knækket olierør, 
men vi havde jo hverken værktøj eller reser-
vedele, så der måtte improviseres.

Alt, hvad vi kunne finde af klude, blev vik-
let om olierøret, og ved at holde stramt om 
denne ”pakning” og ved brug af håndpumpen 
lykkedes det os at få gang i motoren igen og 
nå sikkert i havn med lasten af vindruer.

”MINEFELTET”
På et tidspunkt var jeg på besøg ved RECCE-
delingen, der boede i en villa i Skouriotissa-
lejren, hvor B-kompagniet havde domicil. Hen 
på dagen skulle de aflevere forsyninger til én 
af OP´erne, men da de havde været i terræn-
et hele dagen, var der ikke den store lyst til 
at skulle ud at køre igen. Jeg tilbød mig som 
chauffør, hvis der kom én med, der kendte 
vejen.

Det var blevet mørkt, og min ledsager kom 
pludselig i tvivl om, hvorvidt det var den rig-
tige vej. Jeg standsede øjeblikkeligt og bad 
ham gå tilbage og se, hvad der stod på et 
skilt, vi lige havde passeret. Han var rystet, da 
han kom tilbage og sagde, at vi holdt inde i et 
mine felt.

Jeg beordrede ham til at gå ganske forsigtigt 
baglæns, og jeg ville forsøge at bakke i det 
samme spor, vi var kørt ind på. Jeg tror nok, 
adrenalinen pumpede, men langsomt, meget 
langsomt, kom vi tilbage til skiltet. ”Cyprus 
Mine Cooperation” stod der – og vi kunne ånde 
lettet op. Makkeren var i mellemtiden blevet 
sikker på, at det var den rigtige vej, så vi fik 
afleveret forsyningerne og kom godt hjem til 

Skouriotissa. Men vi var enige om ikke at for-
tælle om vores tur i ”minefeltet”.

Sådanne oplevelser og utallige andre samt 
et fantastisk kammeratskab gør, at jeg aldrig 
glemmer de 4 år, som jeg tilbragte på Cypern 
under FN´s blå baret. Faktisk er vi stadig nog-
le stykker, der mødes én gang om året til hyg-
geligt samvær, hvor vi genopfrisker minderne 
fra den gang   

AFSLUTNING
Leif havde fortællinger – ikke mindst om for-
holdene omkring den tyrkiske invasion – der 
kunne fylde flere numre af Baretten – og han 
fortæller dem gerne. Her har det været nød-
vendigt med et beskedent udpluk.

Leif kunne i øvrigt fejre sin 70-års fødselsdag 
den 14. juni, og ved Veterantræffet i 2021 kan 
han fejre 50 års jubilæum for sin første ud-
sendelse til Cypern i 1971 – og det glæder han 
sig allerede til.

Og så er Leif i øvrigt en travl pensionist. Med 
et stort hus med ca. 1 ha. jord, gartneri og et 
velassorteret mekanikerværksted keder man 
sig ikke. Og så er der naturligvis børn og bør-
nebørn i nærheden, ligesom Leif er ”tilkalde-
vikar” ved Affald & Genbrug i Vejle Kommune.

Imponerende.  

Leif på hold 24.

Indkørslen til lejren i Xeros.
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Tirsdag den 19. maj rundede Danske 
Veteranhjem de første 10 år. I den an-
ledning har Fonden fået lavet et jubilæ-
umsmagasin, og fejringen var planlagt 
til at foregå i juni måned, men grundet 
COVID-19 har vi desværre set os nødsa-
get til at udsætte denne.

Vi går i luften med en officiel Facebook-
side for Fonden. Den kan du finde på 
www.facebook.com/FondenDanskeVe-
teranhjem/.

Vi vil være så glade, hvis du vil gå ind på 
Facebooksiden Fonden Danske Veteran-
hjem og kommentere og dele vores 
opslag, så vi dermed kommer ud til flest 
mulige veteraner og pårørende.

Der skal samtidig lyde en stor og varm 
tak til alle vores dygtige og vigtige 
frivillige, samarbejdspartnere samt 
bidragsydere, uden hvem Fonden Danske 
Veteranhjem ikke havde været dér, hvor 
vi er i dag.

Tak for de første 10 år. Vi glæder os til 
mange flere.

Folk og Sikkerhed afholder Årsmøde onsdag 
den 2. september kl. 16.30 – 21.00 på Sol-
daterhjemsforeningen Dannevirke, Søndre 
Boulevard 15 i Odense.

Ved Årsmødet sætter vi fokus på Totalfor-
svaret, hvor oberst Flemming Agerskov, chef 
for Landsdelsregion Vest, giver et oplæg om 
Totalforsvaret, der efterfølgende debatteres.

Årsmødet er altid en god måde at få et 
direkte indblik i udviklingen af forening en 
og samtidig få mulighed for at møde andre 
medlemmer af foreningen og på den måde 
udvide ens netværk.

Vi glæder os til en hyggelig aften med jer alle 
sammen. 

Læs mere på www.folkogsikkerhed.dk
 

Soldaterlegatet skulle den 25. maj have 
afholdt fondens 11. årsmøde. Men på 
grund af COVID-19 og forsamlingsfor-
buddet producerede fonden i stedet en 
digital mini-udgave af formand Peter 
Højlands oplæg over Soldaterlegatets år 
i tal og fakta. 

Forsvarsminister Trine Bramsen, der 
gerne ville have deltaget i årsmødet, 
sendte os en hilsen, som også er en del 
af den digitale udgave. 

Vi håber at kunne byde vore mange 
samarbejdspartnere, donorer og 
andre med tilknytning til arbejdet med 
skadede veteraner velkommen, når 
Soldaterlegatet den 1. oktober afholder 
et efterårsmøde, som finder sted i 
Kuppelsalen i Danske Bank, København. 
Invitation og program følger.

Tak for et godt samarbejde og på 
gensyn.

Danske 
Veteranhjem

Folk og  
Sikkerhed

Soldater-
legatet

Dronning Olgas Vej 9, st. 
2000 Frederiksberg
www.mwmorch.dk
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Informationscentret, Kastellet

AF FORMANDEN FOR MONUMENTKOMTTEN, GENERAL (PENS.) JESPER HELSØ

FN-Museet udgiver en flot mindemedalje i an-
ledning af FN’s 75-års jubilæum den 24. okto-
ber 2020. 

MEDALJEN
Mindemedaljen tager udgangspunkt i den 
medalje-klump, vi alle så godt kender, med 
jordkloden og laurbærbladene i relief, udfor-
met i bronze. På forsiden pryder teksten FN 75 
ÅR medaljen. På bagsiden er de fire nordiske 
flag sat ind med teksten Peacekeepers rundt 

FN’s 75-års  
Mindemedalje

AF PER AMNITZBØL RASMUSSEN

øverst og datoen 24. oktober 1945 – 2020 
rundt nederst. Flagene lagt i emaljefarver.

BÅNDET
Krydsbåndet taget udgangspunkt i FN’s lyse-
blå farve, med en tynd guldtråd i midten og en 
tynd rød stribe i hver side.

LEVERING
Mindemedaljen er under produktion og vil 
kunne leveres efter den 1. september, selv 

om udgivelsesdatoen fastholdes til jubilæ-
umsdagen 24. oktober. Den vil således kunne 
forudbestilles allerede fra 1. august på www.
veteranshoppen.dk.   

Mindemedaljen kommer til salg for 275 kr. plus 
forsendelse. Alle forudbestillinger vil blive 
sendt som Quickbrev uden meromkostning.

Nu åbner Informationscenteret i tilknytning 
til Monumentet for Danmarks internationale 
Indsats efter 1948. 

Fra den 22. juni er der åbent alle dage. Ind-
gangen er i gavlen af Kommandantgården i 
Kastellet.

Åbningstiderne er mandag-fredag kl. 09.30-
15.30 og lørdag-søndag kl. 09.30 til 17.00.

Der er gratis adgang, og alle er velkomne. Be-
mærk at Informationscenteret er videoover-
våget. Grundet Covid-19 er der begrænsninger 
på antal af besøgene på samme tid (40 per-
soner). Håndsprit og muligheder for håndvask 
er til stede. 

For henvendelse omkring Informationscen-
teret kontakt sekretær Neel Guldbech på 
29402250 eller mail FKO-L-GK4@mil.dk
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JENS MORTEN JØRGENSEN

Det var rørende at modtage meddelelse fra 
de pårørende til en afdød veteran om, at man 
i dødsannoncen ville indsætte en opfordring 
om at give en pengegave til Danmarks Vete-
raner i stedet for at sende blomster til bisæt-
telsen.

Mange gange har vi læst om afdødes eller 
de efterladtes ønske om at tilgodese velgø-
renhed eller foreninger, men nu gjaldt det 
Danmarks Veteraner. Tankerne går til de på-

Danmarks Veteraner er godkendt som almen-
nyttig forening efter ligningslovens §8a. Vi 
skal dog hvert år runde 100 indbetalinger for 
at opretholde den status. Derfor har vi brug 
for din hjælp.

Danmarks Veteraner fortsætter sit arbejde 
og de mange aktiviteter i efteråret og vinte-
ren 2020, og vi vil gerne anmode dig om et 
gavebidrag. Med din hjælp kan vi fastholde 
den høje kvalitet af vore arrangementer for 
veteraner og pårørende og støtte arbejdet i 
lokalforeningerne. 

Her er en guide til brug for indbetaling af ga-
vebidrag i 2020:
•  Gavebidraget skal være på min. 205 kr., hvis 

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

hvis ligningsmæssigt fradrag ønskes

Pengegave i stedet for blomster

•  Du skal oplyse dit navn eller navn på virk-
somhed

•  Du overfører beløbet til Danmarks Vetera-
ners bankkonto på reg.nr. 9570, kontonr. 
12527934 og skriver ”Donation” samt navn 
og CPR-nr./CVR-nr. i feltet for meddelelser 
eller

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

Vi har brug for din hjælp – støt Danmarks Ve-
teraner.

ARV OG TESTAMENTE
Danmarks Veteraner kan opnå fritagelse for 
boafgift for beløb testamenteret til Landsfor-
eningen. Søg juridisk rådgivning hos Liv & Lov, 
som kan hjælpe dig med svar vedrørende arv 
og testamente.

RÅDGIVNING OM ARV OG TESTAMENTE
Danmarks Veteraner har indgået aftale med 
cand.merc.jur. Lotte Møhring-Andersen Wag-
ner, Liv & Lov Aps, Vasevej 80, 3460 Birkerød, 
om rådgivning vedrørende oprettelse af testa-
mente, hvori Danmarks Veteraner tilgodeses.

Læs mere om Lotte Møhring-Andersen Wagner 
og rådgivningsfirmaet Liv & Lov på www.liv-
lov.dk eller kontakt Liv & Lov på lw@liv-lov.dk, 
tlf. 51 23 27 28. 

Har du spørgsmål vedrørende donation eller 
testamentarisk bidrag til Danmarks Veteraner 
generelt, så kontakt medlem af hovedbesty-
relsen Jens Morten Jørgensen, jmj@dan-
marksveteraner.dk, tlf. 26 39 90 70.

rørende, som skal tage en beslutning, der i 
øjeblikket kan være svær at træffe. Vil man 
såre nogle, vil det afholde nogle fra at tænke 
på afdøde og de efterladte, vil det for omgi-
velserne virke afvisende ikke at måtte vise sin 
deltagelse.

I dette tilfælde har det til dato indgåede beløb 
”i stedet for blomster” vist familien Antonsen, 
at deres eventuelle bekymringer var unødige. 
Danmarks Veteraner har fra 14 forskellige ind-

betalere modtaget godt 4.000 kr. som blom-
sterdonationer. 

En flot gestus af de mange, som derved har 
imødekommet afdødes og de efterladtes øn-
ske. 

Danmarks Veteraner skal ydmygt udtrykke et: 
Tak, fordi I tænkte på os.

Vi fortsætter i 2020

Side 22  |  Baretten  |  # 3  |  2020

Støt Danmarks Veteraner



AF ERIK PETERSEN

AF LANDSFORMAND NIELS HARTVIG ANDERSEN

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.

I Baretten 1/2020, side 15, skrev vi om det 
nyindgåede samarbejde med DrugStars – et 
samarbejde, der skulle være til gavn for den 
enkelte og samtidig for Danmarks Veteraner, 
der afhængig af opbakningen kunne se frem 
til en økonomisk gevinst til fordel for veteran-
arbejdet.

I artiklen kan du læse mere om, hvad DrugStars 
er, og om hvordan du tjener stjerner, ligesom 
du kan læse, hvordan man melder sig til.

På nuværende tidspunkt (medio juni) har Dan-
marks Veteraner modtaget 41.177 stjerner, der 
er doneret af 298 personer.

Det er med stor glæde og tilfredshed, at vi 
med dette nummer kan fejre, at vores man-
geårige redaktør, Erik Petersen, har lagt hånd 
og hjerte til dette blad, som er nr. 75 med Erik 
ved roret. 

En super flot præstation, som vi ikke kunne 
have undværet. Baretten – Danmarks eneste 
veteranmagasin – er rubinen i vores turban. 

Samarbejdet  
med DrugStars

Tak til redaktøren

Hver stjerne udløser et beløb på 7 øre til Dan-
marks Veteraner, hvilket altså betyder, at det 
indtil nu bliver til næsten 3.000 kr. – helt nøj-
agtigt 2.882,39 kr.

Forestil dig, hvad det kunne blive til, hvis en 
større andel af vore godt 3.300 medlemmer 
tilsluttede sig ordningen.

Tænk over det – og skulle du have lyst til at 
være med, skal du være meget velkommen.

Veteraner støtter veteraner.

Her kan man læse om meget af det, som fore-
går i veteranverdenen, ikke mindst i Lands-
foreningen, og der ventes med længsel efter 
næste nummer. 

Respekt og tak til Erik for den flotte indsats. 

Jeg glæder mig til de næste 75 numre.

Erik  
Petersens 
første samt 
det seneste  
nummer af 
Baretten.
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Gennem Ild & Vand er en mobil formidlings-
udstilling, der handler om danske udsendte 
soldater, sundheds- og beredskabsfolk samt 
politi siden 1948.

Du kan høre en masse af Danmarks udsendtes 
fortællinger og bl.a.: 
•  Tage på VR-tur, på træningsmission i Irak og 

på øvelse med Jægerkorpset og Frømands-
korpset

•  Prøve Gennem Ild & Vands fysiske test med 
udrustning på

•  Spille brætspillet Gennem Ild & Vand og løse 
verdens krige, kriser og katastrofer.

Gennem Ild & Vand er et forsøg på at skabe 
en mere nuanceret formidling omkring Dan-
marks internationale aktiviteter og herigen-
nem øge forståelsen og anerkendelse af de 
mænd og kvinder, der vælger at lade sig sen-
de ud til krig, kriser og katastrofer på vegne 
af Danmark. 

CALL TO ACTION
Er du veteran og har du lyst til at være frivil-
lig? Så tjek tourplanen og se, om vi kommer 

til din kommune i løbet af næste halvår. Er du 
interesseret, så kontakt os på kontakt@ud-
sendtafdanmark.dk

TOUR-PLAN 2020
Randers Kommune, Randers Bibliotek. Man-
dag 17. august - 28. august.

Guldborgsund Kommune, Guldborgsund 
Hoved bibliotek. Mandag 31. august - fredag 11. 
september.

Aabenraa Kommune, Aabenraa Bibliotek. 
Mandag 14. september - fredag 25. september.

Skive Kommune, Skive Bibliotek. Mandag 28. 
september - fredag 9. oktober.

Sønderborg Kommune, Borgen Indkøbscen-
ter. Mandag 12. oktober - fredag 30. oktober.

Gå Gennem Ild & Vand  
med Danmarks udsendte siden 1948

AF SARA LA COUR, KVINDELIGE VETERANER

Den 17. august starter Gennem Ild & Vand sin Danmarks Tour 2020. 

Bornholm Kommune, Campus Bornholm. 
Mandag 2. november - fredag 6. november.

Vordingborg Kommune, lokation tilgår.  
Mandag 9. november - fredag 20. november.

Glostrup Kommune, Glostrup Bibliotek.  
Mandag 23. november - fredag 4. december. 

Gentofte Kommune, Garderhøjfortet. Mandag 
7. december – fredag 18. december.

Følg med på vores Danmarks Tour 2020 på 
facebook på @udsendtafdanmark

For mere information: 
www.udsendtafdanmark.dk 

UNDERVISNINGSMATERIALE & BRÆTSPIL
Find undervisningsmaterialet og mere infor-
mation om brætspillet på 

www.udsendtafdanmark.dk
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Nu er det meldt ud, at det officielle Danmark 
fejrer Flagdagen, og vi håber også, at I, kære 
kommuner og frivillige, vil være med til at 
markere den 5. september i samarbejde med 
jeres veteraner, de frivillige foreninger og 
nysgerrige borgere. 

Vi opfordrer alle til at overholde retningslin-
jerne for Covid-19, men ellers fejre dagen, som 
I måtte være i gang med at planlægge den. 

Siden 2009 har Folk & Sikkerhed i samarbejde 
med jer og mange andre ydet en målrettet 
indsats for at udbrede kendskabet til Flagda-
gen for Danmarks Udsendte den 5. september 
– og vi er rigtig godt på vej. 

I 2019 var der Flagdagsarrangementer i 97 
ud af landets 98 kommuner, og Færøerne og 
Grønland var med for anden gang. 

Vi håber, at I også i år vil være med til at mar-
kere dagen – og vi har brug for jeres hjælp til 
at løfte niveauet endnu højere. Se vores op-
fordringer nederst på siden. 

Flagdagen 2020
AF ANN-CHRISTINA H. SALQUIST, FOLK & SIKKERHED

Flagdagen 2019 i Aalborg. Forsvarsgalleriet.

FLAGDAGEN, FÆLLESSKABET OG FAMILIEN
Vi ser, at samarbejdet omkring den 5. septem-
ber vokser mellem landets kommuner og de 
mange frivillige foreninger. Enkelte steder går 
man endda på tværs af kommunegrænser og 
laver en fælles fejring. 

Det er til stor glæde for alle parter, da det 
både sikrer en større opbakning til arrange-
mentet og understøtter ønsket om at skabe 
fællesskaber på tværs. Fokus på familierne 
er ganske flot, da den både under og til tider 
også efter en mission yder en særlig indsats. 

DEN BREDE ANERKENDELSE
Folk & Sikkerhed har fokus på den brede aner-
kendelse og folkeoplysning. Det sker gennem 
projektet Udsendt Af Danmark. Den består af 
små korte og personlige videofortællinger, 
workshops, spil og udstilling. Fra august tager 
den på turné, hvor vi starter i Randers og tur-
nerer rundt til en række kommuner – se side 24. 

FÆLLES MARKEDSFØRING
•  Send link til program og invitation for jeres 

fejring. Den smider vi på flagdagen.dk under 
jeres kommune

•  Send gerne billeder fra såvel i år og sidste 
år. Vi har opbygget et billedgalleri på Flag-
dagen.dk samt bruger dem på Flagdagens 
facebook

•  Input til det online Flagdagsmagasin – vi op-
fordrer alle til at bidrage med en fortælling 
eller en kort udtalelse fra f.eks. borgmeste-
ren, veterankoordinatoren eller en frivillig 
forening

•  Send gerne en kort videohilsen. Afhængig af 
antal poster vi den enten i dagene op mod 
Flagdagen eller på selve dagen.

Materiale m.m. bedes sendt til flagdagen@
flagdagen.dk. Inden den 3. august. 

PRAKTIK OG KONTAKT
Såfremt I eller andre har brug for gode råd og 
kontakter til øvrige foreninger, kommuner og 
organisationer, må I endelig tage kontakt til 
Folk & Sikkerheds sekretariat på 33 14 79 00 
eller på flagdagen@flagdagen.dk eller læse 
mere på www.flagdagen.dk/gode-raad-til-
arrangoerer/

Vi ser frem til et godt samarbejde og glæder 
os til Flagdagen.
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AF FRANK RASMUSSEN, HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

Han har i mange år flirtet med tanken om at 
søge om international udsendelse. Men først 
da ungerne var blevet store nok og med mu-
ligheden for at sætte sin egne opgaver i sin 
virksomhed på standby, ansøgte Gunni Mik-
kelsen om at blive finansiel ledelsesrådgiver 
i Afghanistan. 

Finansiel ledelsesrådgiver, kaptajn af reser-
ven og premierløjtnant i et hjemmeværns-
kompagni. Det er i krydsfeltet af de tre egen-
skaber, at Gunni Mikkelsen er klædt på til at 
gøre en forskel i Afghanistan.

Tre måneder inde i udsendelsen til Opera-
tion Resolute Support (RSM) har Gunni da 
også med sin finansielle baggrund opnået 
mærkbare resultater. Med styringsansvar for 
121 projekter for i alt 1,2 mia. dollars har han 

formået at samle en bunke af excelark til én 
database, så løsningen af arbejdsopgaverne 
kan fastholdes med seks personer frem for de 
hidtidige 13 personer.

MILITÆR BAGGRUND
Umiddelbart lugter det ikke af camouflage og 
kommandoveje. Men det er ikke desto mindre 
Gunnis militære baggrund, der har skabt for-
udsætningen for at kunne omsætte finansiel 
viden til konkrete resultater til gavn for den 
afghanske hær.

”Jeg kender kommandovejen og ved, på hvil-
ket niveau beslutningerne bliver taget på i 
både NATO og koalitionsstyrkerne. Jeg er med 
på, hvordan det bliver spejlet over i den af-
ghanske struktur, og i de forskellige projekter 
kan jeg genkende meget af det udstyr, der 

skal bruges. Der kommer mit kendskab fra det 
militære system mig til hjælp.”

CORONA HAR VENDT OP OG  
NED PÅ MISSIONEN
Gunni Mikkelsen lister tre afgørende punkter 
op for, hvorfor det var vigtigt for ham at være 
udsendt. For det første har selve oplevelsen 
ligget ham på sinde, for det andet at betale til-
bage for den træning og uddannelse, han har 
modtaget i både Forsvaret og Hjemmeværnet, 
og for det tredje den idealistiske overligger, 
der består i at gøre en forskel for den afghan-
ske befolkning.

FLEKSIBILITET
Det kræver fleksibilitet og robusthed at be-
stride stillingen som finansiel ledelsesrådgi-
ver i et konfliktfyldt område af verden. Oven 
i købet midt i en Corona-tid.

”Man skal være fleksibel som enkeltmand. Jeg 
sidder sammen med amerikanere, australiere, 
tyrkere, italienere og tyskere. Da jeg tog af 
sted, var min rolle at fungere som finansiel 
rådgiver for det afghanske forsvarsministe-
rium, men da jeg kom herud, blev opgaven 
ændret til at have den overordnede styring af 
en række af de projekter, som de 38 koaliti-
onslande udfører for at støtte den afghanske 
hær. Projekterne omfatter blandt andet barak-
ker, medicinsk udstyr, træning i rydning af mi-
ner og sprængladninger.

Corona-krisen har også ramt Gunnis tid i Af-
ghanistan. Fitnesslokalet er lukket, rejser til 

Hjemmeværnssoldat i  
Resolute Support Mission Gunni Mikkelsen (tv.) med NATOs  

generalsekretær Jens Stoltenberg.
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projekterne og andre lejre er aflyst, cafeteriet er kun åbent for afhent-
ning af mad, og der skal konstant holdes to meters social afstand. Der 
er ingen kontakt til de afghanere, som han i realiteten hjælper, og det 
er naturligvis en skuffelse, at der ikke er mulighed for at opleve de ting, 
han havde glædet sig til.

Også naturlige afbræk som at tage hjem til familiens mærkedage er 
blevet aflyst. COVID har gjort, at al orlov er aflyst. 

”Det var planen, at jeg skulle have været hjem til min fars 80-års fød-
selsdag, min datters 21-års fødselsdag og en konfirmation. Omstæn-
digheder, som trækker store veksler på familien. Det må jeg undvære.

TRÆNINGSBIDRAGET – IRAK
Torsdag den 11. juni forlod den sidste chef for det danske kontingent, 
oberstløjtnant Brian Busk, den irakiske luftbase Al Asad. Her har dan-
ske soldater i mere end fem år undervist irakiske sikkerhedsstyrker. 

Dermed slutter den danske deltagelse i den amerikanskledede koali-
tion Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve, som har 
bidraget med uddannelse af knap 20.000 irakiske betjente og soldater 
til kampen mod ISIL.

TEKST OG FOTO: FORSVARSKOMMANDOEN

Træningsbidraget lukker ned 
på Al Asad-luftbasen i Irak

Torsdag den 11. juni forlod chef og chefsergent luftbasen og satte 
et officielt punktum for den danske tilstedeværelse på Al Asad-
luftbasen i Irak.

OPERATION INHERENT RESOLVE (OIR)

Det interessante ved at være udsendt er, at nok kan man forberede sig 
et langt stykke ad vejen, men man rammer også virkeligheden.”

BRUGER HJEMMEVÆRNET TIL KOMPETENCELØFT
Gunni Mikkelsen har haft Forsvaret under huden i størstedelen af sit liv. 
Han var medlem af Hjemmeværnet i seks år, inden han blev uddannet i 
Ingeniørtropperne. Siden 1996 har han været ansat i Forsvarets Reserve 
og genoptog sit medlemskab af Hjemmeværnet for to år siden. Men 
selv en erfaren soldat har brug for at holde kompetencerne up-to-date.
”Jeg skulle lige banke lidt rust af i forhold til stabsarbejdet, før jeg 
skulle af sted. Så jeg undersøgte mulighederne for et koncentreret 
kursus, der passede med tidspunktet, og fandt stabsofficerskurset i 
Nymindegab, hvor jeg deltog i min egenskab af hjemmeværnssoldat.”

At bruge Hjemmeværnet som kompetenceløft kan bestemt anbefales, 
også hvis man er i reserven.

EN GOD KOMBINATION
”Folk i reserven burde melde sig ind i Hjemmeværnet for at få supple-
rende uddannelse og vedligeholdelse af kompetencer. Det ene udeluk-
ker ikke det andet. Reserven kan tilbyde mig en række positioner og 
stabsuddannelser, som Hjemmeværnet ikke kan tilbyde. 

Men Hjemmeværnet kan holde mig skarp på mine grundlæggende mili-
tære færdigheder, samtidig med at Hjemmeværnet er skarpe i snitfla-
den mellem det militære og civile.”
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AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
FØDSELSDAGE

Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

85 ÅR
PETER M. A. PETERSEN, Gaza 2 og 3, 
Østjyderne, den 8. august

DAN GREGERSEN, Gaza 7, København,  
den 11. august

VILLY MADSEN, Gaza 1, Viborg og Omegn,  
den 25. august

FLEMMING KNUDSEN, Gaza 1,  
Trekantområdet, den 28. august

ERIK GYLDENBERG, Gaza 1, Fyn,  
den 8. oktober

80 ÅR
AKSEL NORMAN PAULSEN, Gaza 8,  
Sønderjylland, den 1. august

BIRGER RISTOFTE, Cypern 5, 6, 11, 12, 16, 17, 
28 og 29, Trekantområdet, den 3. august

HANS LARSEN, Gaza 10,  
Lolland-Falster og Møn, den 8. august

THORKILD BRANDT THOMSEN, Gaza 8,  
Trekantområdet, den 17. august

HOLGER JØRGEN MØLLER-NIELSEN,  
Makedonien, Kronjylland, den 21. august

JØRGEN THANE NIELSEN, Gaza 12,  
Nordvestsjælland, den 30. august

BRUNO STEINSØE, Cypern 1 og 2, Fyn,  
den 1. september

NIELS JØRGEN BERTHELSEN, Cypern 5,  
Viborg og Omegn, den 4. september

KJELD KALTOFT, Gaza 16, Trekantområdet,  
den 8. september

ARNE ØSTERGAARD, Gaza 10, Midtjylland,  
den 8. september

ERIK VANDAL, Cypern 1, København,  
den 8. september

HENRIK LÜNEBORG-NIELSEN, Gaza 15 og 16 
samt Cypern 3, 4, 5 og 6, Midtjylland,  
den 19. september

MARTIN JØRGEN KRUSE DALHEDE, Gaza 10, 
11, 12 og 13, Fyn, den 21. september

AXEL HENRIK HESCHE MADSEN, Cypern 21 
samt Bosnien 1 og 4, Thy-Mors-Salling,  
den 22. september

HANS AAGE OHLENSCHLAEGER, Gaza 14  
og Cypern 2, Landsforeningen,  
den 29. september 

BØRGE DAHLSLUND, Gaza 14 og 15,  
Midtsjælland, den 5. oktober

ASGER PEDERSEN, Gaza 11, 12 og 13,  
Nordsjælland, den 5. oktober

HENNING FREDERIKSEN, Cypern 2,  
Kronjylland, den 9. oktober

Leif Ronny Goth, Gaza 20 og 21 samt 
Cypern 4, København, den 11. oktober  

75 ÅR
AAGE H. RASMUSSEN, Gaza 20,  
Midtjylland, den 6. august

HENNING NIEMANN, Cypern 6, 7, 8 og 9, 
Nordsjælland, den 9. august

CARL AAGE SKYTTHE, Cypern 2, Fyn,  
den 12. august

RUNE GULDBÆK JENSEN, Cypern 5,  
Nordvestsjælland, den 14. august

CLAUS HENRIK PONTOPPIDAN, Kroatien 7, 
UNPROFOR 1995/96, KFOR 2, ISAF 1 og IRAK 
4, Værnspræsterne, den 16. august

LEIF ERIK CHRISTENSEN, Cypern 17 og 18, 
Næstved og Omegn, den 18. august

KARIN CLEMMENSEN, Midtjylland,  
den 22. august

FREDE SØNDERGAARD HANSEN, Gaza 19, 
Nordsjælland, den 29. august

KURT DAMSHOLT OLSEN, Gaza 19 samt ISAF 
9 og 11, Fyn, den 5. september

HENNING OVE SØRENSEN, Cypern 6,  
Fyn, den 10. september

PER LEO JEPSEN, Cypern 5 og Kroatien 1 
(CIVPOL), København, den 18. september 

VILLY HOVE, Cypern 5, Nordvest,  
den 19. september

PER ERIK CHRISTIANSEN, UNIKOM 1993/94  
og 1996/97, Viborg og Omegn,  
den 20. september

ERLING MATTHIESEN, Cypern 6 og 7,  
Sønderjylland, den 27. september

LEIF OTTO JENSEN, Cypern 13, 14, 15, 16, 18 
og 19, Sønderjylland, den 1. oktober 

MOGENS GRAF POVELSEN, Cypern 5, 6 og 7, 
Næstved og Omegn, den 14. oktober 

70 ÅR
PER AMNITZBØL RASMUSSEN, Cypern 23, 
24, 25 og 26, Lolland-Falster og Møn,  
den 2. august

KARSTEN LOMHOLT, KFOR 21 og ISAF 6, 
København, den 5. august

STEEN PEDERSEN, Cypern 17, 18 og 19, 
København, den 10. august

ANDERS HØGH, Cypern 27 og 28,  
København, den 19. august

THOMAS SCHAK OKSEN, Cypern 20, 21,  
22 og 25, IFOR 1, IRAK 9, Bosnien 1992  
og UNAMET/UNTAET 1999,  
Fyn, den 1. september

FINN PAULI NIELSEN, Bosnien 1,  
Sydvestjylland, den 15. oktober

60 ÅR
JAN ERIK HEDEGAARD LARSEN, Cypern 36  
og 37, Fyn, den 8. august

FLEMMING THORSEN, KFOR 6 og 12,  
Næstved og Omegn, den 8. august

ROBERT CARSTEN HANSEN, Kosovo 1998, 
Trekantområdet den 24. august 

KIM WILSBORG, UNGCI 1993-95, UCMM 
1996, Ex Jug. 1998-99 og Hebron 1998-99, 
Nordsjælland, den 26. august

ULF MØLLER, Cypern 41 og 42 samt UNGCI 
1993-94, Nordvestsjælland, den 29. august

BRIAN Z. TINDBÆK KRISTENSEN, Cypern 
38, Østjyderne, den 30. august

TORBEN RASMUSSEN, Cypern 47 og 48, 
Viborg og Omegn, den 6. september 

JOHN BENT NIELSEN, Sarajevo 1,  
MC-klubben, den 8. september

SØREN DAMKJÆR CLAUSEN, Kroatien 7, 
IFOR 2 og KFOR 2, Lolland-falster og Møn,  
den 10. september

NICOLAI FROULUND, Namibia 1 og 2,  
Limfjorden, den 15. september

POUL ILLUM FROM, Cypern 42, 43, 44 og 
45, Nordvestsjælland, den 6. oktober

MARIANNE BESKE, Cypern 51,  
Næstved og Omegn, den 7. oktober

MADS S. MADSEN, Cypern 38, 39, 40 og 41, 
Sydvestjylland, den 11. oktober 

50 ÅR
JANUS THOMASSEN, Kroatien 8 og KFOR 8, 
Færøerne, den 2. august

CHARLES C. KOCK, Kroatien 1 og 3, IFOR 1, 
KFOR 9 og ISAF 6, Sønderjylland,  
den 8. august

MORTEN RAAHEDE, IFOR 1, Østjyderne,  
den 13. august

LARS STEEN NIELSEN, Kroatien 1 og 2,  
Midtjylland, den 12. september

HELLE BIRKEHØJ, Kvindelige Veteraner,  
den 13. september

EJNER WINTER, Kroatien 1 samt Bosnien 1  
og 3, Midtsjælland, den 14. september

UFFE KLIXBÜLL SØRENSEN, Bosnien 5,  
Nordvestsjælland, den 15. september

KIM BJØRNEKÆR JENSEN, Fyn,  
den 18. september

KARSTEN WEGENER, IFOR 2,  
Næstved og Omegn, den 21. september

NIELS JESPER SKOVGAARD NIELSEN,  
Kroatien 8 og IFOR 2, Fyn,  
den 22. september

HENRY DANIELSEN, Kroatien 7, IFOR 0 samt 
TF-7 4 og 6, Midtjylland, den 25. september

THOMAS JACOBSEN, Kroatien 7,  
Nordsjælland, den 28. september

RENÉ SCHÆRFF LEONHARDT, KFOR 24 b,  
Fyn, den 11. oktober   

40 ÅR
LARS LANG LEHRSKOV, KFOR 19 og ISAF 7, 
Nordsjælland, den 22. august

KENNETH ROAR OLOFSEN,  
Makedonien TFF 1,  
København, den 29. august

NIKOLAJ MEYER, KFOR 11, ISAF 13 og IRAK 
7, Midtjylland, den 10. oktober

HENRIK SØNDERGAARD, SFOR 14,  
København, den 19. oktober
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JONNI JOHANNSEN, SØNDERJYLLAND
Pensioneret seniorsergent Jonni Johannsen, 
Kollund, er død 84 år. Han var et rart, varmt og 
omsorgsfuldt menneske.

Jonni Johansen var født og opvokset i Kollund, 
hvor faderen var lastbilchauffør. I sine tidlige 
drengeår var han optaget af sport, og i sine unge 
år var han postbud, men gik siden til Forsvaret. 
Han var ansat i Søgårdlejren og på Sønderborg 
Kaserne og var udsendt som FN-soldat til Gaza-
striben.

Han var meget aktiv i Sct. Georgs Gildet i Bov, 
politisk engageret i Bov Venstre og i flere år kas-
serer i Kruså Vandværk.

Jonni efterlader sig hustruen Inger og to dejlige 
døtre, Jette og Lone, som var hans stolthed.

Æret være Jonnis minde.

ARNE STEGGER, KRONJYLLAND
Kronjylland har mistet en god og trofast ven, idet 
Arne Stegger sov stille ind den 31. maj efter nogle 
års forgæves kamp mod kræften. Han blev 74 år.

Arne var udsendt til Cypern, Detachement Louro-
dina på holdene 9, 10, 11, 12 og 22. Han blev med-
lem af De Blå Baretter i 1971 og kunne således 
næste år have modtaget 50-års medaljen.

Han var med fra starten, da Kronjylland blev stif-
tet i 1988 og stillede villigt op som fanebærer, da 
den tidligere fanebærer lod sig pensionere. Den 
post bestred han trofast sammen med Leo, indtil 
sygdommen for et par år siden tog overhånd. Han 
deltog ved foredrag så sent som den 11. marts.

Arne blev bisat fra Mariager Klosterkirke den 5. 
juni, hvor Kronjylland deltog med fane og fane-
vagt samt yderligere 4 medlemmer.

Æret være Arnes minde.

BJARNE RAMSING LORENZ, SØNDERJYLLAND
er ikke længere blandt os. Han sov stille ind  
den 17. maj efter lang tids sygdom. 

Bjarne gjorde tjeneste ved Jyske Dragonregiment 
og var på Cypern med hold 28 og 29. Få år efter 
hjemkomsten fra Cypern blev han i 1980 medlem 
af De Blå Baretter i Sønderjylland. 

Han blev ret hurtigt aktiv i bestyrelsen, men på 
grund af arbejde flyttede han til Aalborg. Ved sin 
tilbagekomst til Sønderjylland gik der ikke lang tid, 
før vi atter så ham i bestyrelsen. 

Han var bl.a. primusmotor ved starten på bow-
lingklubben, der skulle vise sig at være et godt 
initiativ. Ikke blot trak det mange medlemmer til, 
men vi fik også nye medlemmer, hvoraf mange 
blev aktive i bestyrelsen. 

I 2004 modtog han Nordic Blue Berets Fortjenst-
medalje i Bronce. I 2010 overtog han formandspo-
sten i lokalforeningen. Det var et job, han varetog 
med stor entusiasme støttet af hustruen Inger, og 
han var bl.a. medvirkende til at gøre foreningen 
mere synlig i Aabenraa og Haderslev. 

I de sidste år var Bjarne stærkt præget af sin 
sygdom, men han deltog i det omfang, han kunne, 
stærkt støttet af Inger. 

Vores tanker går til Inger og hans familie.

Æret være  
deres minde

ARNE SØRENSEN,  
Congo 1962, Fyn

HANS PALLESEN, Gaza 9,  
Midtjylland

JOHN WESTENHOLZ PEDERSEN,  
Cypern 7, Østjyderne

BJARNE RAMSING LORENZ,  
Cypern 28 og 29, Sønderjylland

FLEMMING H. PEDERSEN,   
Cypern 8, Sydvestjylland

JENS EMIL JØRGENSEN,  
Gaza 1, Midtjylland

JONNI JOHANSEN,  
Gaza 2, Sønderjylland

HENNING STUB JENSEN, Cypern 
36, Kroatien 3 og KFOR 3, Fyn

JØRN KLIT, Cypern 5, 6 7 og 8,  
Viborg & Omegn

ARNE STEGGER, Cypern 9, 10, 11, 
12 og 22, Kronjylland

VELKOMMEN  
TIL 10 NYE  
MEDLEMMER

VI MINDES

KØBENHAVN
ANNE STEGMANN, Støttemedlem

SØNDERJYLLAND
FRITS KRISTIAN HOBERG SØRENSEN, 
MINUSMA 12

LAUS SKOVBJERG KNUDSEN,  
MINUSMA 12

SYDVESTJYLLAND
KASPER ROSENBERG, MINUSMA 12

ØSTJYDERNE
KENNETH STEENSGAARD KRAGH,  
MINUSMA 12

VIBORG & OMEGN
PETER EWALD HORNBECH  
CHRISTENSEN, MINUSMA 12

MC-KLUBBEN
NIELS PORSBØL JACOBSEN, KFOR 18 

LIMFJORDEN
PHILLIP ELLERMANN GORGIN,  
MINUSMA 12

DENNIS LYNGHOLM BJERREGAARD,  
MINUSMA 12

LANDSFORENINGEN
BRIAN JØRGENSEN, Støttemedlem
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Lokalforeningerne
DV-Kronjylland skal være med som aktør. Til-
stede var Per Rasmussen fra Randers FC, som 
støtter veteranindsatsen i Randers, Stanley 
Schmücker, Nils Jakobsen og Jesper Bahnsen, 
ligeledes Veterancaféen i Randers. 

Vi havde et godt møde, hvor indtrykket var, 
at vi vil se muligheder frem for begrænsnin-
ger i en samlet veteranindsats i Randers. Det 
bliver rigtig spændende at være med i dette 
arbejde, hvor der ikke vil være skel imellem 
de forskellige tilhørsforhold, idet der var bred 
enighed om, at en veteran er en veteran, og 
sammen står vi stærkest.

Det var ret usikkert, om vi kunne markere 
Peacekeepers Day den 29. maj, da restriktio-
nerne i forbindelse med Corona-situationen 
på daværende tidspunkt forbød forsamlinger 
på mere end 10 personer. Derfor blev kun be-
styrelsen i Kronjylland, fanevagt, formanden 
for Veterancafé Randers og Veterankoordi-
natoren i Randers Kommune inviteret. De to 
sidstnævnte var dog forhindret på dagen. 

Foruden Kronjyllands fanevagt, var der ligele-
des fane fra Marineforeningen og yderligere 
fire medlemmer og to pårørende. Efter at fa-
nerne var ført ind til vores mindesten, lagde 

Onsdag den 16. september kl 19.30 er der klub-
aften i lokalet på Svendborgvej 39 i Ullers lev. 
Vær opmærksom på, at arrangementet i Sla-
gelse den 11. - 12. september er aflyst.

Husk Veterantræf i Holstebro den 18. - 20. sep-
tember. Læs mere på side 8-9. 

Håber I alle er friske og ved godt mod. På gen-
syn i august og ha´ en god sommer.

De bedste sommerhilsner.
Jørgen Emdal Larsen

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 
Efter flere uformelle samtaler med veteran-
koordinatoren for Randers Kommune, Stanley 
Schmücker, og formanden for Veterancaféen 
i Randers, Nils Jakobsen, blev jeg den 28. maj 
inviteret til møde på Cepheus Park i Randers 
for at debattere en stærk og koordineret ve-
teranindsats i Randers/Kronjylland, hvor også 

Stiftet 3/10 1969

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

Bornholm

 SIDEN SIDST 
Ja, jeg kan jo ligeså godt sige det, som det 
er. Covid-19 har lagt lokalforeningen ned, og vi 
er i venteposition. Det er, hvad vi kan berette 
denne gang, men lidt har jo også ret.

Vi ønsker jer alle en god sommer.

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
Vi har jo været afskåret fra at samles grundet 
COVID-19. Nu er vi ”frigivet” igen, da der må 
samles 50 personer, så vi starter igen i august.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 19. august kl. 18.30 i lokalet 
Svendborgvej 39 i Ullerslev med Grill. Pris 
25 kr. pr. person. Der er tilmelding til Jørgen 
på joergen.emdal.larsen@nal-net.dk eller på 
4083 7365 senest den 12. august.

Husk Flagdagen den 5. september, hvor der 
er arrangementer i de respektive kommuner. 
Indbydelser følger.
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tidligere formand, Knud Spangsø, og jeg en 
krans ved stenen.

Efter kranselægningen blev Marinestuen 
åbnet til hygge, smørrebrød og kaffe. Lars 
Gjættermann, formand for Marineforeningen, 
blev takket for, at han endnu engang velvil-
ligt stillede op med fane ved Mindestenen 
på mærkedage samt tager sig tid til at åbne 
Marinestuen. Han fik fortjent overrakt et par 
flasker vin.

Vores tidligere formand, Knud Spangsø, fik 
tildelt Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje 
i Sølv. Som motivation kan bl.a. nævnes, at 
Knud har været en stor drivkraft i Kronjylland 
siden stiftelsen i 1988. Knud var revisor frem 
til 2014, hvor han blev valgt til formand under 
betingelse af, at det kun var for én valgpe-
riode. Alligevel modtog han genvalg i yderlige 
to perioder indtil 2020. Knud var stor forta-
ler for, at veteraner i Kronjylland skulle have 
en mindesten, og som én af initiativtagerne 
kunne han i 2018 se en mindesten opstillet ved 
havnen i Randers. Knud sørger ligeledes for, at 
vi har det ene spændende foredrag efter det 
andet, og vi har aftaler med foredragsholdere 
til udgangen af 2021. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Veterancaféen i Randers flytter adresse til Ud-
byhøjvej 3 b i Randers NØ. Der har været stor 
aktivitet af frivillige, der har arbejdet ihærdigt 
på at skabe hyggelige lokaler. Der er officiel 
åbning den 7. august. Jeg vil opfordre alle lo-
kale medlemmer af Danmarks Veteraner om 
at støtte op om de nye flotte lokaler.
 
Vores bestyrelsesarbejde har ligget i dvale 

p.g.a. Corona-situationen, og korrespondan-
cen har foregået telefonisk eller på mail. Som 
det ser ud i skrivende stund bliver første be-
styrelsesmøde afholdt i august.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 5. 
september, så vi kan møde talstærkt op og 
markere Flagdagen.

Endnu engang opfordres til at følge med på 
hjemmesiden www.dv-kronjylland.dk, hvor ka-
lenderen er udfyldt med bl.a. foredragsdatoer 
til og med 2022. Første aftalte møde er den 
9. september, efterfulgt af pens. major Jens 
Morten Jørgensen den 14. oktober.

Vi mangler stadig en opråber til Julebanko, 
idet Daniel gerne vil have 2 "elever" til denne 
opgave

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
Som bekendt hersker Coronaen stadig, og Bun-
keren ligger stille hen, som den gjorde det un-
der den kolde krig. Restriktionerne tilsiger, at 
der ikke kan holdes møder i Bunkeren.

En undtagelse, der bekræfter reglen, fandt 
sted den 29. maj, hvor Landsforeningen i 
anledning af ”Peacekeepers Day” afholdt et 

yderst begrænset arrangement, som under 
intens iagttagelse af Corona-restriktionerne 
sluttede i Grill-haven bag Bunkeren. Arrange-
mentet omtales på side 6 - 7.

EN RÆV BAG ØRET 
Store Bededag var skribenten på besøg i Bun-
keren sammen med fruen. Grill-haven blev 
tilset. På stien langs volden mødte vi en stor 
rævehvalp. Den blev meget forskrækket, da 
den mødte os, og løb i retning mod toiletbyg-
ningen. I den modsatte retning skete det sam-
me. Stor forskrækkelse på begge sider. Om 
det var rævehvalpen eller os, der blev mest 
forskrækket, skal jeg ikke kunne sige. Det er 
min opfattelse, at en rævemor har stiftet bo 
i ”Kommandantens have”, og én af hvalpene 
var på ”sight-seeing” i området. For god or-
dens skyld er kommandanten underrettet om 
rævefamilien, så han har styr på, hvad der be-
væger sig rundt i kommandantskabet.

Lad os håbe, at Corona-restriktionerne snart 
lempes, så vi igen kan mødes i Bunkeren, vo-
res unikke mødested.

Med veteranhilsen 
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

KÆRE VETERANER I LIMFJORDEN
Et nødråb fra bestyrelsen til alle medlem-
mer. Vi står i den fortvivlede situation, at vi 
har måttet aflyse vore sidste arrangementer 
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på grund af alt for få tilmeldinger. Endvi-
dere har vi det store problem, at vi til vores 
sidste generalforsamling ikke kunne få en 
fuldtallig bestyrelse. Vi mangler to bestyrel-
sesmedlemmer, én suppleant, en fanebærer 
til NATO- fanen, en fanebærer til OSCE-fanen, 
fanevagter til Dannebrog og FN-fanen samt en 
webmaster, som kan vedligeholde vores hjem-
meside og indsætte billeder og tekst. 

Så kære medlemmer. Tænk på, om det ikke var 
noget for jer at bidrage med et stykke frivil-
ligt arbejde i en forening, som til næste år har 
eksisteret i 50 år med mange gode arrange-
menter og hyggestunder i vores vidunderlige 
lokaler på Aalborg Kaserne. 

Vi deltager med faner til Regimentets Års-
dag med march i Aalborg by, 9. april med 
kranselægning, Hjemmeværnets Nytårsguds-
tjeneste i Budolfi Kirke, Alsang på Gl. Torv i 
Aalborg, Trænregimentets nytårsparole, vi er 
repræsenteret ved regimentets Åbent-Hus 
på kasernen og ikke mindst Flagdagen med 
gudstjeneste i Budolfi Kirke, kranselægning 
ved Soldatens Sten på Garnisonsmuseet, og 
derudover har vi den ære at lægge blomster 
på de 7 gravsteder for faldne i vores område 
og en buket ved Mindemuren på Kasernen. 

Desuden har vi Veterancaféen på Orlogshjem-
met i Frederikshavn, som er et samlingssted 
den 3. tirsdag i måneden fra kl. 17 til 20. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Det er planlagt, at vi holder vores første kam-
meratskabsaften den 1. september i vores 
stue i Bygning 28.

Kammeratskabsaften tirsdag den 6. oktober, 
FN-dagen den 24. oktober, den 3. november 
samt juleafslutning den 1. december.

Alle møder starter kl. 19.00. Der serveres kaffe 
og kage, og der kan købes øl og vand. Tilmel-
ding mindst 4 hverdage før på vores mail eller 
telefon, hvor I også er velkomne til at stille 
uddybende spørgsmål.

På bestyrelsens vegne – Ole B. Nørholt, formand

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

Nu, hvor Danmark så småt er ved at åbne igen 
efter et skrækkeligt forår, er vi klar med et 
foreløbigt program for efteråret. Som det teg-
ner lige nu, må vi snart mødes 100 personer 
ad gangen – og til august endda 200 personer.

Vi har planlagt følgende arrangementer:

Den 20. august åbner klubaftnerne igen i 
Tingsted.

Den 29. august det traditionelle arrangement 
på Svinø.

Den 5. september Flagdag i både Nakskov og 
Nykøbing F. Arrangementet i Nykøbing må for-
ventes at blive med ændringer grundet COVID 
19 situationen.

Den 25. oktober kl. 10.00 brunch på forening-
ens fødselsdag.

Den 27. november årets julefrokost i Tingsted.

Den 20. december kl. 15.00 Jule-mindearran-
gement i Bibliotekshaven, Nykøbing F, med 
efterfølgende glögg og æbleskiver.

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
Alle arrangementer i foråret og hen over som-
meren er aflyst pga. COVID-19, som er gælden-
de indtil 1. september.

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Vi påregner, at de næste arrangementer er:

Torsdag den 20. august. Ekstraordinært ar-
rangement med besøg på Ebeltoft Gårdbryg-
geri. Bus fra Aarhus kl. 13.30. Pris 100 kr. incl. 
bus og sandwich. Tilmelding til Jørgen Dams-
gaard på 20 29 31 17 senest den 5. august.

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.

Onsdag den 23. september kl. 12.00. Bowling 
i Ebeltoft ”Spis og Bowl”, 130 kr. Tilmelding til 
Hugo Bæk på 26 87 02 11.

Lørdag den 24. oktober. FN-dag på Rindsholm 
Kro kl. 11.00. Tilmelding til Palle Stausholm på 
40 32 29 31 senest den 15. oktober.

Såfremt der skulle ske ændringer i Regering-
ens nedlukning af Danmark, vil vi bestræbe os 
på at informere jer hurtigst mulig. Hjemmesi-
den vil så vidt muligt blive holdt opdateret.

Nærmere oplysninger om de enkelte arran-
gementer vil fremgå af vores hjemmeside 
midtjylland.danmarksveteraner.dk eller vores 
Facebook side Danmarks Veteraner – Midtjyl-
land. 

Billede fra sidste års 4. maj på Skæring Hede. 
Midtjylland.
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MINDEORD
Den 21. april modtog vi meddelelsen om, 
at Hans Pallesen var gået bort kort tid 
efter sin 80 års fødselsdag. Hans har 
været medlem af De Blå Baretter/Dan-
marks Veteraner siden 1977. Han var 
veteran fra Gaza hold 9. 

Hans var meget engageret i foreningen 
og deltog i alle arrangementer. Han blev 
bisat fra Ormslev kirke den 1. maj med 
deltagelse af foreningens faner. 

Æret være hans minde.

Med veteranhilsen  – Palle Stausholm

 Stiftet 24/10 1981

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

Midtsjælland

SIDEN SIDST
Midt i marts lukkede Regeringen for alle ak-
tiviteter indtil videre. Vi skulle have haft ge-
neralforsamling i marts, medlemsmøde i april 
og maj. Fanen skulle have været med til at 
festliggøre NATOs fødselsdag den 4. april og 
ikke mindst H.M. Dronning Margrethes 80 års 
dag den 16. april samt 75 års markeringen den 
4. maj for Danmarks Befrielse. Peacekeepers 
Day den 29. maj begrænset.

Det viste sig, at vi havde fået en meget farlig 
fjende til landet – Covid 19. Vi kan ikke se den 
med det blotte øje, men vi kan desværre føle, 
den er der, og den trækker nogle sørgelige 
spor efter sig, hvis vi ikke passer på, så som at 
holde afstand, at vi renser vore hænder, når vi 
skal handle eller andre ting uden for hjemmet. 

Indstillingen til at passe på gjorde, at vi alle-
rede i starten af maj – samtidig med at bøgen 
blev lysegrøn – kunne åbne gradvis for en 
mere normal tilværelse. Det vil tage lang tid, 
før alt bliver som før. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 27. august kl. 19.00. Medlems-
møde.

Torsdag den 24. september kl. 19.00 afholder 
vi generalforsamling, hvis det går, som vi hå-
ber. Dagsorden udsendes senere.

Onsdag den 5. oktober kl. 19.00 Skydning 
i Ejby Hallen. Skydning for den kommende 
sæson er på plads og fortsætter den 4. no-
vember, den 6. januar og den 3. februar 2021. 
Prisen bliver som sidst.

Torsdag den 28. oktober kl. 19.00. Medlems-
møde.

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

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
Vi har afholdt et mindre arrangement, hvor 
vi var så heldige at modtage en donation fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjællands Støt-
teforening. Formand James Pedersen og kas-
serer Finn Kromose gav lidt af historien om 
støtteforeningens formål og aktiviteter igen-
nem tiden. Støtteforeningen har nu valgt at 
nedlægge sig selv og donere et beløb, som er 

tænkt til bred støtte til vores lokalafdelings ak-
tiviteter og gøremål. Vi takkede Støtteforenin-
gen for donationen med et glas champagne.

Efterfølgende fik vi en god snak. Det blev en 
rigtig fin aften, hvor alle retningslinjer blev 
overholdt.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Onsdag den 5. august: Bestyrelsesmøde.

Fredag den 14. august: 31-års fødselsdag. Vi 
hygger med lidt mad og godt samvær. Se mere 
på hjemmesiden.

Lørdag den 5. september: Flagdagen. Vi har 
desværre ikke alle detaljer endnu om alle ar-
rangementerne, så følg med på hjemmesiden.

Frederikssund Kommune: Indvielse af minde-
sten m.m., se program på hjemmesiden.

Egedal Kommune afholder flagdag med kon-
cert og taler fra kl. 11.00 til 14.30. Program 
kommer på hjemmesiden og i lokalaviser. Mu-
siker som spiller er ZZ Top jam og Bed Rock 
Blues Band samt SU Price.

Hillerød Kommune afholder ligeledes flagdag 
fra kl. 11 med march igennem byen.

Mandag den 14. september skydes igen i Si-
gerslevøster Forsamlingshus, Strøbjergvej 11 
i Sigerslevøster. Tilmelding på hjemmesiden.

Torsdag den 17. september er der Fjordbow-
ling i Frederikssund. kl. 18.00. Tilmelding på 
hjemmesiden.

En flot donation. Nordsjælland.Flemming og Corona-sløjfen. Midtsjælland.
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Fredag den 18. – lørdag den 19. september: 
Veteranstævne, Dragonkasernen i Holstebro. 
Tilmelding via Baretten eller hjemmesiden.

Lørdag den 19. september: Formandsmøde 
(bestyrelse), Holstebro.

Lørdag den 3. oktober: Bengnavergilde.

Mandag den 5. oktober: Skydning i Sigerslev-
øster Forsamlingshus.

Du kan læse mere om vores arrangementer 
på hjemmesiden eller på Facebook-siden: Dan-
marks Veteraner Nordsjælland.

De bedste ønsker til Jer alle om en god som-
mer. Vi ser frem til gode aktiviteter i andet 
halvår 2020.

MINDEORD
Vi har mistet veteran og medlem af 
Danmarks Veteraner Nordsjælland 
Erik Jullelund, Melby.

Erik forrettede tjeneste på Gaza hold 
6 og blev 82 år.

Æret være Eriks minde.

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

VETERANTRÆF I HOLSTEBRO
Selve arrangementet er annonceret på side 
8-9, men Nordvest er medarrangør på det 
praktiske område. Derfor beder jeg om hjælp 
af 10 frivillige til P-vagt, indskrivning, medal-
jebærere, fanebærere m.v. Det drejer sig kun 
om lørdag den 19. september. Kontakt Klaus 
Warming, hvis du har lyst til at give en hånd 
til din forening.

FN-dagen 2020 fejres lørdag den 24. oktober 
kl. 11.00 i Danske Soldaters Mindelund ved 
Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, 8800 Viborg.

I år blev veteraner og pårørende snydt for 
Peacekeepers Day. Derfor er Danmarks Vete-
raners lokalforeninger Nordvest og Viborg & 
Omegn gået sammen om at gøre lidt ekstra ud 
af FN-dagen for hele familien. 

Vi mødes i Mindelunden, hvor der bliver lagt 
en krans ved mindestenen. Mindetaler og 
uddeling af Nobels Fredsprismedaljer, andre 
fortjensttegn, og børnemedaljer. I tilfælde af 
dårligt vejr vil det foregå indendørs. 

Herefter går vi ind på kroen og spiser en dej-
lig frokost – også børnemenu. Efterfølgende 
er der kammeratligt samvær for voksne og 
udeaktiviteter for børn. 

Arrangementet er gratis, dog er drikkevarer 
for egen regning. Tilmelding er nødvendig 
til Erik Klausen på 8662 5828 erk@webspeed.
dk eller til Klaus Warming på 6160 9617 kwar-
ming@youmail.dk senest den 17. okt. Hvis 
der bliver adgangsbegrænsning, så er det 
“først til mølle”. Husk venligst at oplyse antal 
voksne og børn at hensyn til børnemedaljer 
og –menu. 

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
Flere medlemmer har været i Veteranengen 
for at klargøre til brug, bl.a. til vores første 
grilldag, som, når dette læses, har været af-
holdt den 14. juni. Billeder herfra kan ses i næ-
ste nr. af Baretten.

Vi har modtaget penge fra Velux Fonden i 

forbindelse med vores planer om en slægts-
forsknings-gruppe. Vi forventer at starte i 
september, hvilket vil blive annonceret på FB 
og hjemmesiden. Tilmelding kan ske allerede 
nu til enten Thor eller undertegnede.

Etablering og afsløring af mindesten for 
Sophia Bruun, som var planlagt til 1. juni, er 
blevet udsat og forventes i stedet afholdt på 
Soldatens Dag den 5. september. Der er lovet 
tilskud fra Danmarks Veteraner og Gardehu-
sarregimentet i Slagelse. Ansøgninger til div. 
fonde er afsendt og afventer svar.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Juli måned er mødefri, men grilldagen i Vete-
ranengen lørdag den 15. august bliver ligele-
des afholdt.

Første regulære medlemsmøde på kasernen 
bliver den 16. september.

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

CORONA NYT
Det er i øjeblikket svært at planlægge frem-
tidige arrangementer, men det er lettere at 
aflyse dem. 

Derfor har vi stadig vores foreningsaften den 
5. august og sommerfest den 15. august med 
i planlægningen. Det samme gælder Åbent 
Hus på Flådestationen i Korsør samt minde-
højtideligheden på Svinø Kirkegård den 29. 
august, hvor vi håber at se mange af vore 
medlemmer samt øvrige veteraner. 

Flagdagen den 5. september er også med i 
planlægningen.

Det gælder for alle arrangementer, at de kan 
blive aflyst, såfremt situationen ikke ændrer 
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sig væsentligt. Hold jer orienteret på hjemme-
siden eller kontakt foreningen på formand@
fns-naestved.dk eller tlf. 40792895.

Veterantræf i Slagelse den 12. august er aflyst, 
da regimentet og de to øvrige soldaterfor-
eninger har aflyst deres arrangementer. Ve-
terantræf i Holstebro forventes gennemført 
den 18. - 19. september.

Under alle omstændigheder må I alle have en 
rigtig god Coronafri sommer, og vi håber, at vi 
snart kan mødes igen.

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

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 27. juni er der hygge ved Veteraners Le-
vevilkår, Møllevangen 27 i Oksbøl. Det er i Je-
gum Ferieland, og der åbnes kl. 12.01. Vi giver 
en pølse og vand.

Den 28. juni. Hyggetur på Fanø. Vi mødes 
kl. 10.00 ved Fanøfærgen, Dokvej 5 i Esbjerg. 
Medbring cykel. Det bliver en lidt længere tur 
i roligt tempo, hvor vi vil se noget af efterla-
denskaberne fra 2. Verdenskrig. Vi er vært ved 
frokost og væske et sted undervejs. I tilfælde 
af dårligt vejr er der en plan B i nærområdet. 
Tilmelding senest den 26. juni til Finn på finn-
falck@hotmail.com eller sms 40344037, så vi 
ved, om alle er med færgen.

Den 11. august. Minigolf-turnering ved Jegum 
Cafe & Købmand, Blomstervangen 1 i Oksbøl. Vi 
starter kl. 18.00 med lidt til maven. Tilmelding 
senest den 3. august til Finn på finnfalck@hot-
mail.com

DEN 5. SEPTEMBER. FLAGDAG
Varde Kommune: På torvet fra kl. 11 til 15 med 
parader, kaffe og kage.

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
Der sker stadig intet pga. Corona. Vi har aflyst 
alle aktiviteter indtil videre og åbner først, 
når regering og sundhedsmyndigheder siger 
god for det. Vi kan ”fanges” både på facebook, 
på telefon og mail. 

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

SIDEN SIDST
Vi har jo i den grad været i Corona-mode, så 
der har ikke været afholdt arrangementer.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Men nu kan vi se lidt frem til fornyet aktivitet. 

Tirsdag den 10. november bowler vi i Bowl ´n 
Fun i Vejle. Alle veteraner med pårørende kan 
deltage. Tilmelding til Orla Christensen på mo-

Esbjerg Kommune: På Torvet fra 15.30 til 17.00. 
Programmet kommer til at indeholde taler fra 
lokale og nationale politikere samt musik 
fra lokale artister. Derudover vil der være 
boder, hvor man kan høre mere om veteran-
politikken i Esbjerg og om de lokale forening-
ers arbejde for veteraner. Der vil være gratis 
kaffe og kage til alle, der kommer forbi Torvet 
denne dag. Der kan ske ændringer/aflysning, 
og der opdateres på facebook gruppen.

Følg os på facebook.com, Danmarksveteraner 
sydvestjylland. Der blive der reklameret for 
aktiviteter, der kommer med kort varsel. Og 
andet, der kan have interesse.

Skulle du ligge inde med en idé til en aktivitet 
eller selv vil arrangere noget, så kom endelig 
med idéen. Skriv til Finn om det på finnfalck@
hotmail.com

Veterancaféen har åbent hver onsdag fra kl. 
16 - 21. Kig forbi til en kop kaffe og en snak.
Der er også fælles spisning en gang i mellem. 
Se mere på facebook, veterancafe, Esbjerg. 

Stiftet 5/3 1969

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

Sønderjylland

SIDEN SIDST
Der har været holdt lav profil i disse Corona-
tider, men vi håber at komme i gang igen efter 
sommerferien. Hold øje med hjemmesiden.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdagsmøderne starter igen i august. Det 
samme gælder bowling. 

Den 5. september gennemføres flagdagen på 
Rådhustorvet i Sønderborg – hvis alt går vel. 
Hvis du har veterankort, kommer der direkte 
invitation fra kommunen.

Den 24. oktober vil FN-dagen blive gennem-
ført som sidste år. 

Sten Boye Poulsen
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bil 26 60 70 50 senest den 27. oktober. Der er 
ankomst senest kl. 17.45, og vi starter spillet 
kl. 18.00. Der er spisning efter bowlingen.
 

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
Der har ikke været nogen aktivitet, men nu 
tyder det på, at der måske bliver mulighed i 
efteråret for igen at lave arrangementer.

Den 29. maj på Peacekeepers Day blev der lagt 
blomster i Mindelunden ved Rindsholm Kro.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Med hensyn til Flagdagen den 5. september 
vil der blive udsendt nærmere information.

KÆRE VETERANER OG PÅRØRENDE
I år blev I snydt for Peacekeepers Day. Derfor 
er Danmarks Veteraners lokalforeninger Nord-
vest og Viborg & Omegn gået sammen om at 
gøre lidt ekstra ud af FN-dagen den 24. okto-
ber for hele familien.

Vi mødes i Mindelunden ved Rindsholm Kro, 
hvor der bliver lagt en krans ved mindeste-
nen. Der er mindetaler og uddeling af Nobels 
Fredsprismedaljer, andre fortjensttegn, og 
børnemedaljer, der gives til børn, der enten 
har oplevet at have en soldat udsendt, el-
ler som har levet med soldatens mén efter 
udsendelse. Medaljen gives for at anerkende 
børnenes afsavn, ekstra bidrag i familien og 
de bekymringer, udsendelse eller følger deraf 
har givet barnet.

Herefter går vi ind på kroen og spiser en 
dejlig frokost. Der er også børnemenu, og ef-
terfølgende er der kammeratligt samvær for 
voksne og udeaktiviteter for børn.

Arrangementet er gratis, dog er drikkevarer 
for egen regning. Tilmelding er nødvendig til 

Erik Klausen 8662 5828 erk@webspeed.dk el-
ler Klaus Warming 6160 9617 kwarming@you-
mail.dk senest den 17. oktober. Det er først til 
mølle princippet.

Husk ved tilmelding at oplyse antal voksne og 
børn at hensyn til Børnemedaljer og –menu. 

Den 1. december er der vores traditionsrige 
juleafslutning med banko. Hold Jer orienteret 
på hjemmesiden www.dv-viborg.dk
 

MINDEORD
Vi har mistet vores mangeårige med-
lem Jørn Klit fra Silkeborg i en alder 
af 77 år. Jørn forrettede tjeneste på 
Cypern 5, 6, 7 og 8.

Æret være Jørns minde.

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
Selv om alt har været lukket ned og sat på 
stand by blev den 4. maj alligevel markeret 
her. Rasmus, JK. og gode gamle Johannes Kra-
rup tog turen rundt med blomster og kranse, 
både ved Klosterkirken og på Havnen, så da-
gen blev tilbørlig mindet. 

Derudover har der været meget stille, men nu 
ser det heldigvis ud til at lysne. Det glæder 
vi os til. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Nu holder vi så sommerferie et stykke tid, 
men snart går aktiviteterne i gang. Første of-
ficielle arrangement bliver – om alt går vel – 
Flagdagen den 5. september, hvor vi mødes 
ved flagstangen på Havnen kl. 08.00 og hejser 
flaget. Derefter er der morgenkaffe på Råd-
huset, og om aftenen efter flagnedtagning er 
der samvær på Marinestuen. 

Til FN-dagen lørdag den 24. oktober er der 
kommet invitation til at deltage i festligheder-
ne på Rindsholm sammen med Nordvest samt 
Viborg og Omegn. Det takker vi ja til og tager 
derop med dem, der ønsker det. Tilmelding til 
Hans snarest. 

Veterancaféen er nu igen åben og har åbent 
hver torsdag kl. 13.00 til 16.00. Husk adressen 
er Hattingvej 14 i Horsens.

Hold øje med indkommende mails og med 
hjemmesiden. Hvis vi ikke har din e-mail adr., 
så send den venligst straks til lokalredaktør 
Erik V. på evhlp@mads-p.dk

Vi ønsker alle en god og sygdomsfri sommer.

På bestyrelsens vegne. 
Erik V. 

Fra bowling 2019. Østjyderne. 4. maj. Østjyderne.
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UDE-SALGS ARRANGEMENTER
Da alle arrangementer er flyttet til efter 1. sep-
tember, forventer vi at få utrolig travlt hele 
efteråret, men du kan være sikker på at kunne 
møde os ved alle begivenheder i efteråret.

UDFORDRINGER I 2020
Coronaen har ændret vores sæson meget, så 
årets udfordringer bestemt er at få omsæt-
ningen på omgangshøjde igen og få stimu-
leret besøgstallet mest muligt. Da vi har ført 
en fornuftig økonomisk politik de seneste år, 
klarer vi nok også denne sæson uden de helt 
store skrammer, men al hjælp er velkommen.

SOMMEREN 2020
Jeg vil gerne anbefale et besøg i den meget 
smukt beliggende Frøslevlejr. Der er oplevel-
ser for hele familien med et stort kulturelt 
udbytte. Gør det til årets besøg.

Besøg vores hjemmeside og Veteranshoppen 
på www.fnmuseet.dk 

Stiftet 11/6 2008

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

Værnspræsterne  

SIDEN SIDST
Desværre måtte forårets værnspræstetræf i 
København den 25. - 26. maj aflyses på grund 
af Corona-krisen.

Men vi regner med at gennemføre generalfor-
samlingen den 26. august om eftermiddagen 
i forbindelse med feltkurset for feltpræsterne. 

Det vil formentlig foregå i Jægersprislejren, 
og vi er inviteret til at deltage efterfølgende 
aftenspisning og at overnatte i lejren.

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 (Flemming 

Høgh er på valg.) 
• 2 suppleanter for 1 år ad gangen
• 1 revisor for 1 år ad gangen 
•  Repræsentant(er) til Landsforeningens 

Repræsentantskabsmøde for 1 år ad gangen 
6. Eventuelt.

Nærmere oplysninger vil blive sendt direkte 
til alle medlemmer.

Vilhelm Værge, formand

Så er der åbent igen. FN-Museet. Operation Bøllebank. FN-Museet.

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

SÅ KOM VI I GANG
FN-Museet åbnede på Peacekeepers Day fre-
dag den 29. maj, og kustoderne stod i kø for 
at hjælpe med bemandingen. Det er en ren 
fornøjelse at være bestyrelse her. Vi har dog 
bestemt, at der højst må være 40 gæster inde 
ad gangen, håndspritten hænger i entreen, og 
der er sat ”Hold afstand”- mærker på gulvet, 
helt som myndighederne ønsker det.

GENERALFORSAMLING 2020
Vi planer på et bestyrelsesmøde før sommer-
ferien, og hvis myndighederne tillader det, 
bliver der generalforsamling i sidste halvdel 
af august. Så snart vi må samles over 50 per-
soner ad gangen, skal I straks få besked om 
en dato.

NYHEDER PÅ FN MUSEET
Særligt to ting er spændende, dels vores op-
sætning af Kampvognsbesætningen fra Bølle-
bank, med bl.a. radiokommunikationen og bil-
lederne fra operationen, og dels over 60 små 
videoklip fra Udsendt af Danmark, der kører i 
vores nye biograf, der er indrettet i PREFAB’en 
sammen med Irak-udstillingen.

NYE VARER I VETERANSHOPPEN
Vi har i samarbejde med Jydsk Emblem Fabrik 
skabt en Corona-sløjfe – ”støtter hverdagens 
helte”, der allerede er i handlen. Der går 40 
kr. ubeskåret fra hver solgte sløjfe til legater 
og donationer, og hvis det går godt, så også 
til forskning. Følg med på vores hjemmeside 
(øverst), hvordan det går.

Som I kan se på side 21 er vi på vej med en 
ekstra flot mindemedalje i anledning af FN’s 
75-års jubilæum den 24. oktober. Den kan be-
stilles fra den 1. august, leveres fra den 1. sep-
tember, medens udgivelsesdagen fastholdes 
til selve jubilæumsdagen den 24. oktober.
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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

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

SIDEN SIDST
Det gamle ordsprog "Der er ikke noget, der er 
så skidt, at det ikke er godt for noget", gælder 
stadig.

COVID-19 retningslinierne gjorde, at Kvindelige 
Veteraner valgte at lave en virtuel løsning for 
Generalforsamlingen 2020.

Det betød, at søndag den 7. juni – vores Pro-
tektors fødselsdag – var 18 medlemmer/støt-
temedlemmer samt interesserede samlet på 
store afstande rundt om på Sjælland, Fyn og 
i Jylland og – hold fat i hat og briller: Vi havde 
også et medlem med fra Nuuk i Grønland.

Forkvinden berettede om året, der gik, kas-
sereren fremlagde regnskabet, som blev god-
kendt, og vi fik vedtaget en vedtægtsændring, 
der gør det muligt at sælge produkter online.

Hele den siddende bestyrelse genopstillede til 
valg og blev glædeligt genvalgt, og vi fik en 
ny, sej suppleant med på holdet.

Vi benytter her lejligheden til at byde Maria 
Bang hjertelig velkommen i bestyrelsen, der  

består af:
· Forkvinde Sara la Cour
· Næstforkvinde Marie Sihm
·  Kasserer/bestyrelsesmedlem Sophie Ellgaard
·  Bestyrelsesmedlemmer Anika Tronier, Gitte 
Lodal og Karen Philippa

·  Suppleanter Gitte Felsted og Maria Bang.

Vi er meget taknemmelige, og vi glæder os til 
det kommende år.

KOMMENDE ARANGEMENTER
Hvis alt går efter planen, kan man forvente, 
at der vil blive sendt selfies hjem fra Norges 
fjelde en gang i juli måned af en gruppe kvin-
delige veteraner og Mette Mortensen fra DR-
programmet Alene i Vildmarken.

I samarbejde med Veteranstøtten og Mette 
Mortensen har Kvindelige Veteraner kunnet 
tilbyde en gruppe kvindelige veteraner en 
vandretur i Norges smukke fjelde, kvit og frit. 

Da turen havde begrænset pladser, skrev de 
kvindelige veteraner motiverede ansøgninger 
om at deltage på turen, og 9 kvindelige vete-
raner er udpeget til turen.

SE MERE
På hjemmesiden kan du læse meget mere om 
Kvindelige Veteraner. Du kan også finde os på 
facebook og løbende følge med i vores arbej-
de. Referatet samt forkvindens beretning vil 
være at finde inden længe på www.kvindeli-
geveteraner.dk 

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

Virtuel generalforsamling. Kvindelige Veteraner. 
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AKTIVITETS-
OVERSIGT 2020

19. - 21. august  Hovedbestyrelsesmøde, Bornholm

5. september Flagdag

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

Bliv sommerklar

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

FN-Museet 
Souvenir & varesalg

Polo shirt  
m/FN 75-års logo på

Corona-sløjfen, to varianter

Ny FN 75-års Mindemedalje 
Bestil allerede nu din FN 

mindemedalje

Gaveskjold DV

NYHED

NYHED

FN Museets t-shirt

NYHED
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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 01.10.20 uge  43    
6 18.11.20 27.11.20 uge  51    
    


