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Danmarks Veteraners 
Årsberetning 

Velkommen til Set og Sket i Danmarks Veteraners 

Årsberetning 2022.

Denne udgave omhandler både Danmarks Veteran

er og Veteranstøtten. Derfor er årsberetningen 

redigeret som en toien udgivelse.

Veteranstøtten og Danmarks Veteraner er næsten 

det samme. Der er dog en lille forskel.

Veteranstøtten er en del af Danmarks Veteraner, 

men det kræver ikke medlemskab for at deltage 

i Veteranstøttens ture og arrangementer.

Danmarks Veteraner er en frivillig og almennyttig 

godkendt medlemsforening med en lang række 

geografisk relaterede foreninger samt flere lands

dækkende foreninger, der samles om et specielt 

tema. Fælles for dem alle er, at de løbende sikrer og 

understøtter veteranfællesskaber, såvel lokalt som 

inden for Rigsfællesskabet og internationalt.

Danmarks Veteraner sætter fokus på og anerken

der danske veteraner og deres familier, uanset 

mission, uniformsfarve og opgave.

Vi vil i denne publikation give et overblik over nogle 

af de aktiviteter og initiativer, som Danmarks Vete

raner og Veteranstøtten har deltaget i og bidraget 

til i løbet af 2022.

Vi vil også give et indtryk af de mange opgaver og 

udfordringer, som Danmarks Veteraner og Veteran

støtten ser komme i fremtiden.
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Danmarks Veteraner er en almennyttig godkendt landsforening, 
der gennem sine visioner og målsætninger danner grundlag for 
både det traditionelle foreningsarbejde blandt sine medlemmer og 
den målrettede indsats gennem Veteranstøtten til gavn og støtte for 
veteraner og deres pårørende.

Danmarks Veteraner støtter op om den officielle danske veteranpo-
litik. Danmarks Veteraner arbejder løbende gennem dialog med alle 
relevante aktører på veteranområdet på at forbedre indsatsen og 
sikre respekten for alle danske veteraner samt undgå dobbeltarbej-
de og dublering af indsatserne.

Danmarks Veteraner har ca. 3.400 medlemmer fordelt på 25 lokale 
foreninger, heraf en forening i Grønland og en på Færøerne. Hoved-
parten (20) er knyttet til et særligt geografisk område, medens de 

resterende 5 – Kvindelige Veteraner, Værnspræsterne, Jagtforenin-
gen, Motorcykel Klubben og Veteraner til søs – er landsdækkende. 

Landsforeningen har som en af de få foreninger i Danmark en lille, 
men sikker medlemsfremgang. Det er vi taknemmelige for.

Danmarks Veteraner er også Veteranstøtten, der med mere end 100 
frivillige og eget budget planlægger og gennemfører den målrettede 
indsats til støtte for veteraner og pårørende med særlige behov og i 
øvrigt til gavn og glæde for alle veteraner og deres pårørende.

Fællesskab – Anerkendelse – Respekt - Sammenhold
Fire nøgleord, som kendetegner veteraner, og som ligger i Danmarks 
Veteraners værdigrundlag.

Hvem er Danmarks 
Veteraner

Bornholm Nordsjælland                  Sydvestjylland               Sønderjylland
Fyn                   Lolland-Falster & Møn   Nordvestsjælland         Viborg & Omegn                   
Kronjylland      Midtjylland                       Næstved & Omegn     Østjyderne
København      Midtsjælland                    Thy, Mors & Salling      Færøerne
Limfjorden       Nordvest                           Trekantområdet Grønland
   

De lokale foreninger kan kontaktes på: navn@danmarksveteraner.dk, eks.: fyn@danmarksveteraner.dk

Geografisk baserede

DE LOKALE FORENINGER

Kvindelige Veteraner
Motorcykel Klubben 
Jagtforeningen
Værnspræsterne
Veteraner til søs

Landsdækkende
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DE LOKALE FORENINGERS GEOGRAFISKE PLACERING
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Kronjylland
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Sønderjylland
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Nordvestsjælland
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Færøerne

HVEM ER DANMARKS VETERANER
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DANMARKS VETERANER I 2022

Vi nærmer os nu ”normale tilstande” efter en periode, der har været 
præget af eftervirkningerne fra Corona. 

RESPEKT
Vores løfte om, at alle veteraner, levende og afdøde, og familier og 
efterladte til afdøde veteraner, aldrig vil blive glemt, har vi holdt.  
Som anerkendelse har vi gennemført de sædvanlige mærkedage, 
herunder NATO-dagen, Peacekeepers Day, Den nationale Flagdag, 
FN-dagen og Danmarks Veteraners Mindedag. 

Ligeledes deltager vi i markeringen af mærkedage for Hospitalsski-
bet Jutlandia, hhv. afsejling i 1951 og sidste hjemkomst i 1953, sam-
men med Den Sydkoreanske Ambassade.

EN SÆRLIG FN-DAG
En ganske særlig begivenhed var festligholdelsen af FN-dagen den 
24. oktober, hvor der blev uddelt medaljer til 114 veteraner, der havde 
deltaget i missionen United Nations Guard Contingent in Iraq i peri-
oden 1991- 99. 

Ved et fint samarbejde med Udenrigsministeriet og Forsvarets Perso-
nalestyrelse var det lykkedes at få denne medaljetildeling på plads 
efter et langt forudgående arbejde.

NY MARCH
Den 29. maj fik vi en unik og sjælden gave fra komponisten og mu-
sikeren Martin Cholewa fra den Kongelige Livgardes Musikkorps: 
Danmarks Veteraner March og Danmarks Veteraner Signal, som en 

markant modernisering af den gammelkendte march De Blå Baret-
ters March. Førsteopførelsen blev spillet af Den Kongelige Livgardes 
Musikkorps med H. K. H. Kronprinsen blandt de glade og overraskede 
tilhørere. Så nu er vi opdateret med skønne marcher, som vil blive 
spillet ved vores parader og senere lagt ud på vores hjemmeside, så 
de kan nydes af flere. Mange tak for musikken.

DANMARKS VETERANERS LOGO
Efter flere års ihærdigt arbejde herfor modtog Danmarks Veteraner i 
2022 skriftlig tilladelse fra NATO til at anvende NATO-stjernen i vores 
logo. 

Det er vi meget tilfredse med og glade for. 

Danmarks 
Veteraner i 2022
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AKTIVITETER I 2022

Danmarks Veteraner gennemfører årligt aktiviteter på landsplan 
og lokalt - målrettet mod persongrupper med særlige behov. Disse 
aktiviteter er åbne for alle veteraner og deres pårørende. 

Danmarks Veteraner har i 2022 haft kontakt med flere tusinde 
veteraner og pårørende (såvel medlemmer som ikke medlemmer) 
gennem forskellige aktiviteter i medlemssøjlen og i Veteranstøtten. 

Danmarks Veteraner har gennemført markering af NATO-dagen den 
4. april, UN Peacekeepers Day den 29. maj og FN-dagen den 24. okto-
ber samt Mindedagen den 22. december. 

Danmarks Veteraner deltager i markering af Den Nationale Flagdag 
den 5. september rundt om i landets kommuner, hvor de lokale for-
eninger bl.a. deltager med deres faner og lægger blomster på faldne 
veteraners gravsteder. 

Det er en æressag for Danmarks Veteraner at kunne udføre og vise 
den anerkendelse og respekt, som veteraner og deres pårørende har 
krav på.

Aktiviteter i 2022

BESØG I GRØNLAND
En del af hovedbestyrelsen deltog i en uforglemmelig studietur til 
vores forening i Grønland, Grønlands Veteraner, i juni måned, hvor 
vi fik lejlighed til i en lille uge at besøge de grønlandske veteraner 
og nyde godt af deres store gæstfrihed. Utrolig flot natur, men også 
utroligt vanskelige forhold at udføre veteranarbejde under. Respekt 
for de allerede nu opnåede fine resultater.

VETERANCENTERET
Vi måtte i 2022 sige farvel til Chefen for Veterancenteret, oberst 
Søren Andersen, som vendte hjem efter en udsendelse til Irak og 
derefter tiltrådte en ny, vigtig stilling i Forsvarskommandoen. Tak for 
et supergodt samarbejde. 

Også tak til kommandørkaptajn Jannik T. Andersen for igen at fun-
gere som chef. Vi glæder os til at byde den nye chef, oberst Kim 
Simonsen, velkommen den 1. februar 2023. 

DET FRIVILLIGE ARBEJDE
I efteråret tog vi afsked med en af vore gode samarbejdspartnere, 
Støt Soldater og Pårørende, der i erkendelse af vanskeligheder med at 
få tilstrækkeligt mange frivillige til at forestå det omfattende arbejde, 
valgte at lade arbejdet videreføre af Fonden Danske Veteranhjem. 

Støt Soldater og Pårørende har med deres aktiviteter hele tiden haft 
fokus på veteranfamilier og især børn af veteraner, der med stort 
udbytte har deltaget på børnesommerlejre. 

VETERANTRÆF OG FORMANDSMØDE
Årets Veterantræf blev gennemført i september måned på Skive Ka-
serne med stor hjælp fra Ingeniørregimentet og med fin deltagelse 
af mange veteraner, herunder jubilarer, der for både 65, 60, 50 og 25 
år siden havde deres første udsendelse i en international mission. 
Imponerende. 

I forbindelse med Veterantræffet gennemførtes et vellykket For-
mandsmøde, der gav et godt billede af aktiviteterne i foreningerne 
og samtidig gav anledning til en god, konstruktiv debat og udveks-
ling af erfaringer foreningerne imellem.  

NYE TILTAG
Danmarks Veteraner har i 2022 fået stillet kontorfaciliteter til rådig-
hed på det maritime kulturområde Nyholm i København.

I det nye år vil Danmarks Veteraners Mønt blive uddelt. Den først 
nummererede mønt vil selvfølgelig blive overrakt til vores protektor 
H. K. H. Prins Joachim ved først givne lejlighed. Se billeder af mønten 
på side 11.

Et andet nyt tiltag i veteranarbejdet er oprettelse af regionale ve-
teranfora, der skal sikre og forbedre koordination og videndeling 
blandt de mange veteranaktører. Det er et godt initiativ, som vi for-
venter os meget af i bestræbelserne på at skabe de bedst mulige 
vilkår for veteraner, pårørende og børn. 
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FOKUSOMRÅDER

KOMMUNIKATION OG FORSTÅELSE
I 2023 vil Danmarks Veteraner og Veteranstøtten foruden de tradi-
tionelle arrangementer, der har til formål at opnå anerkendelse af 
veteraner, familier og pårørende i Danmark, have et særligt fokus 
på udvikling af kommunikation, som overordnet skal tjene to formål. 
At forbedre den interne kommunikation i forhold til serviceringen af 
foreningens medlemmer, samtidig med at vi ønsker, at der i samfun-
det som helhed er en bedre forståelse for vores identitet og virke.

SPØRGESKEMA-UNDERSØGELSE
Vi har med afsæt i en spørgeskema-undersøgelse om arbejdsrelate-
rede forhold blandt vores medlemmer afdækket flere bemærkelses-
værdige forhold. 

For det første synes der at være en uudnyttet arbejdsressource 
blandt veteraner, og for det andet har mange veteraner tilkendegi-
vet en personlig interesse i efter omstændighederne at kunne stille 
sig til rådighed for løsning af såkaldte samfundskritiske opgaver i 
situationer, hvor samfundet mangler de fornødne ressourcer. 

Vi vil i 2023 arbejde med resultaterne af undersøgelsen, som bl.a. 
indtænkes i en del af vores fremadrettede kommunikation.   

FORNYELSE
Behovet for fornyelse mhp. en stadig tilpasning til den almindelige 

samfundsudvikling vil have en særlig plads i vores strategiske og 
operationelle udvikling. 

Vi ønsker at sikre, at foreningen er attraktiv og relevant – også for de 
personer, som netop opnår status som veteran. 

Dette vil vi gøre med respekt for traditioner, og vi ser gerne en bre-
dere vifte af udbud/tilbud, som styrker både fællesskab og individu-
elle behov. 

Fokusområder 
i 2023-2024
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Medlemmer af Danmarks Veteraner betaler årligt et kontingent på 
380 kr. Af dette beløb overføres minimum 110 kr. til den lokale for-
ening, medlemmet er knyttet til. 

Det resterende beløb dækker udgifter til medlemsbladet ”Danmarks 
Veteraner”, fælles aktiviteter og stævner, medaljer og anerkendelse, 
informationsmaterialer og andre fællesudgifter.    

Forsvarets Veterancenter i Ringsted forvalter en Veteranpulje af øko-
nomiske midler, som Danmarks Veteraner efter ansøgning hvert år 
normalt også får del i. 

Veteranstøtten, de lokale foreninger og landsforeningen kan gennem 
disse midler gennemføre arrangementer til gavn og glæde for vete-
raner og deres pårørende. Det er både traditionsbærende stævner, 
parader med et indhold af anerkendelse, aktiviteter med fokus på 
pårørende og børn samt arrangementer for veteraner med særlige 
behov.

DONATIONER
Danmarks Veteraner er af SKAT godkendt til at modtage donationer 
efter Ligningslovens § 8a. Giver man en gave på kr. 205,- eller mere 
til Danmarks Veteraner, kan beløbet opgives som fradragsberettiget 
på selvangivelsen. Vi klarer indberetningen til SKAT.

Man kan mindske arveafgiften efter 30 %-reglen ved at indføje Dan-
marks Veteraner i sit testamente. Kontakt Liv & Lov Aps på tlf. 51 23 
27 28, E-mail: lw@liv-lov.dk, hjemmeside: http://liv-lov.dk/liv-og-lov/ 
for yderligere rådgivning.

Almindelige donationer modtages også meget gerne, da det giver os 
en stor grad af handlefrihed i vores arbejde for veteraner og deres 
pårørende – ikke mindst i forsøget på at afprøve nye tiltag til gavn 
for veteranerne.

Danmarks Veteraner fremlægger hvert år et regnskab, der er revideret 
af revisorfirmaet Øernes Revision A/S, Vordingborg og Nykøbing Fal-
ster. Tlf. 5538 1234, E-mail: vor@oernes.dk, hjemmeside www.oernes.dk,  
CVR-nr. 37 12 19 24.  

Danmarks Veteraners er registreret med CVR-nr. 32 91 39 38 og har 
MobilePay-nummer 10093
Bankkonto i Danske Bank: Reg.nr. 9570, kontonr. 12 52 79 34.

Landsforeningens økonomi

LANDSFORENINGENS ØKONOMI
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DANMARKS VETERANER OG DE SOCIALE MEDIER

HJEMMESIDEN
Antal besøgende er i 2022 udregnet som et samlet antal for både 
Danmarks Veteraners og Veteranstøttens hjemmesider. Årsagen til 
dette er, at pr. årsskiftet bliver de to hjemmesider til en. 

I 2022 har vi set en fremgang i besøgstallet på vores hjemmesider 
i forhold til 2021. Dette især efter, at der igen er blevet åbnet for 
gennemførelsen af aktiviteter i Veteranstøtten. Der havde pr. 19. de-
cember 2022 været 101.384 besøgende på hjemmesiderne.

VETERANPORTALEN
I 2022 har Veteranstøtten og Danmarks Veteraner også arbejdet med 
at informere om arrangementer fra alle veteranaktører på Veteran-
portalen. 

Der er i øjeblikket tilmeldt 582 aktører på Veteranportalen, altså ak-
tører, der lægger deres arrangementer ind til gavn for alle veteraner. 
Det har ikke været muligt at få et tal for antal af besøgende.

ØVRIGE SOCIALE MEDIER
I 2022 er der udsendt 126 nyhedsmails, hver til ca. 3.300 medlemmer 
og faste modtagere af Nyhedsmails.

Veteranstøtten og Danmarks Veteraner havde i 2022 7.381 følgere på 
Facebook og rundede 1.000 følgere på LinkedIn umiddelbart inden 
nytår.

MEDLEMSBLADET DANMARKS VETERANER  
Medlemsbladet Danmarks Veteraner, også benævnt Veteranmagasi-
net, er i 2022 udkommet 4 gange, idet bladene 2 og 3 samt 4 og 5 
hver var slået sammen til én udgivelse. Blad 4-5 var til gengæld det 
hidtil største blad på i alt 72 sider. Årets samlede sidetal var 268.

Bladet udkommer i ca. 4.000 eksemplarer og udgives både elektro-
nisk og postomdelt. Det fordeles til medlemmer og til offentlige og 
private interessenter i veteranarbejdet. 

Veteranmagasinet sendes elektronisk til alle de medlemmer, der har 
opgivet deres mailadresse til landsforeningen. 

En del medlemmer har frivilligt fravalgt den trykte, postomdelte ud-
gave, og vi forsøger at få endnu flere til at tilslutte sig denne ordning 
– dels for at nedsætte papirforbruget, dels for at minimere distribu-
tionsomkostningerne.

Veteranmagasinet omtaler bl.a. aktiviteter i Danmarks Veteraner og 
i Veteranstøtten samt andre begivenheder for veteraner og deres 
pårørende.

ANDRE BRUGERE
Danmarks Veteraner er Danmarks eneste Veteranmagasin, og det 
anvendes derfor også af andre veteranaktører, f.eks. Forsvarets 
myndigheder, herunder Forsvarets Veterancenter, Soldaterlegatet, 
Fonden Danske Veteranhjem, KFUM´s Soldatermission, Folk og Sik-
kerhed, Gardernetværk m.fl. til at få budskaber ud til veteraner og 
pårørende. 

Vi kan ikke pege på et andet trykt medie, der når så bredt ud i ve-
teranverdenen. 

Bladet redigeres i samarbejde med GB Grafisk A/S og trykkes af Print-
connect Aps.

Danmarks Veteraner 
og de sociale medier
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DANMARKS VETERANERS MEDALJE OG HÆDERSTEGN

Danmarks Veteraner er den eneste veteranorganisation i Danmark, 
der hædrer veteraner ved afholdelse af parader og stævner. Som 
medlem af Danmarks Veteraner kan man blive tildelt hæderstegn for 
trofast medlemskab, men man kan også blive hædret for en særlig 
indsats for veteraner og deres pårørende.

Danmarks Veteraner administrerer i øjeblikket to medaljer, som er 
approberet af H. M. Dronningen, hvilket betyder, at de har permanent 
bæringstilladelse. 

”The Nordic Veterans Medal of Honour”, der kan tildeles med-
lemmer og ikke-medlemmer for en ekstraordinær indsats over for 
veteransagen. Medaljen tildeles efter indstilling og uddeles normalt 
årligt den 29. maj på The International Peacekeepers Day. Medaljen 
er indstiftet i 2001.

FREDSPRISMEDALJEN
Den 10. december 1988 blev Nobels Fredspris tildelt De Forenede Na-
tioners Fredsbevarende Styrker med motivationen, at ”Prisen er en 
hyldest til alle dem, der har tjent organisationen og især til modet 
og offerviljen hos alle dem, der har deltaget og fortsat vil deltage i 
de fredsbevarende operationer”. 

På denne baggrund indstiftede De Blå Baretter, i dag Danmarks Ve-
teraner, i 1995 ”De Blå Baretters Fredsprismedalje”. Medaljen kan 
tildeles dem, som har forrettet tjeneste ved en FN-mission. 

Medaljen tildeles efter ansøgning og uddeles normalt på 
FN-dagen den 24. oktober. Den uddeles i to versioner: Én 
med palmegren til dem, som har forrettet FN-tjeneste før 
1988 ved Nobels tildeling, og én uden palmegren for de, 
som har forrettet FN-tjeneste senere. 

FORTJENSTMEDALJEN
Derudover har Danmarks Veteraner i 2012 indstiftet ”Danmarks 
Veteraners Fortjenstmedalje”, der kan tildeles medlemmer og ik-
ke-medlemmer for en ekstraordinær indsats over for veteransagen. 

Fortjenstmedaljen findes i guld, sølv og bronze og tildeles efter ind-
stilling. Den kan uddeles lokalt ved en særlig begivenhed (sølv og 
bronze), medens guld normalt kun uddeles ved det årlige Repræsen-
tantskabsmøde i april måned. 

ANERKENDELSE OG SYNLIGHED
I forbindelse med branding og synlighed af organisationen har 
Danmarks Veteraner i år indstiftet en ”Danmarks Veteraners 
Mønt”, der i lighed med ”Commanders Coin” uddeles som særlig 
tak for arbejdet i og for veteransagen. 

På forsiden er det med Danmarks Veteraners logo, og på bagsiden er 
det med Veteranstøttens logo. Den administreres normalt af Lands-
formanden, men lokalforeningerne tildeles et antal til brug efter 
egne bestemmelser.

Derudover er der igangsat produktion af ærmemærker. En variant 
med Danmarks Veteraners logo og en variant med Veteranstøttens 
logo. Formålet er igen synlighed og branding. 

Produktet forventes færdigt i løbet af marts måned 2023. Ærmemær-
kerne er i standardstørrelse 80 mm og monteres på velcro.

Familienetværket uddeler hvert år ”Børnemedaljen” til børn 
og unge af veteraner i forbindelse med bl.a. vore arrangemen-
ter. En handling, der er meget værdsat. 

Danmarks Veteraners 
medalje og hæderstegn
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GLOBALT NETVÆRK

WORLD VETERANS FEDERATION
Danmarks Veteraner har gennem en længere årrække været medlem 
af World Veterans Federation (WVF), hvis mål er at fremme veteraners 
anerkendelse, vilkår, traditioner og sammenhold i alle verdensdele. 

Ud fra en vurdering af bl.a. at økonomisere med kræfterne har Dan-
marks Veteraner – sammen med de tre nordiske søsterorganisatio-
ner, jf. nedenfor – imidlertid med virkning fra 1. januar 2023 valgt at 
forlade organisationen for at lægge tyngden på det nordisk/baltiske 
veteran-samarbejde.

Dette er dog ikke ensbetydende med, at Danmarks Veteraner – situa-
tionsbestemt – ud fra en konkret vurdering ikke opretholder globale 
kontakter som led i bedst muligt at varetage veteranernes interesser 
– herunder informere om den danske/rigsfælles veteranpolitik. 

Flere udenlandske veteranorganisationer og nyhedsorganer har 
i 2022 således rettet henvendelse til Danmarks Veteraner for at få 
oplysninger om danske veteraninitiativer. 

DET NORDISKE SAMARBEJDE 
De nordiske veteranorganisationer samarbejder på formandsniveau 
gennem ”The Board of Nordic Veteran Federations” (BNVF), hvor der 
drøftes fælles mål og udveksles erfaringer om praksis vedrørende 
veteraners vilkår, både generelt og konkret. 

De aktuelt fire medlemmer af BNVF er Danmarks Veteraner, Suomen 
Rauhanturvaajaliitto (Finlands Fredsbevararförbund), Norges Veteran-
forbund for Internasjonale Operasjoner og Sveriges Veteranförbund. 

En islandsk veteranorganisation har tidligere været med og ses ger-
ne at genindtræde i samarbejdet, da det nordiske militære samarbej-
de (NORDEFCO) inkluderer alle fem nordiske lande.

DE BALTISKE LANDE
Fra 2023 vil det indgå som nyt opmærksomhedsområde at søge at 
inkludere de baltiske landes veteranrepræsentanter - afhængig af 
mulighederne.

DEN NORDISKE MEDALJE 
De fire medlemmer af BNVF ændrede i løbet af året navnet på ”The 
Nordic Blue Berets Medal of Honour”, således at også i så henseende 
signaleres, at det nordiske samarbejde – selvsagt – inkluderer alle 
veteraner og dermed veteraner fra også anden international tjene-
ste end FN-missioner. Det nye navn er ”The Nordic Veterans Medal 
of Honour”. 

Den oprindelige medalje blev for Danmarks Veteraners vedkommen-
de approprieret af H.M. Dronningen i 2008 som bæringsberettiget. 
Det er derfor en stor ære, at Majestæten den 27. august 2022 tilsva-
rende har godkendt medaljens nye benævnelse og fortsatte status 
som approprieret. 

Medaljen kan, som en særlig belønning, gives for den helt ekstraordi-
nære indsats for veteraner m.fl., og den tildeles i guld, sølv og bronze 
efter et fælles, nordisk sæt statutter.  

ANDRE KONTAKTER
Veteranorganisationer fra to lande, Sri Lanka og Uruguay, har ved 
slutningen af 2022 udtrykt et ønske om at etablere en kontakt til 
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten. 

Forretningsudvalget vil i 2023 lægge op til et eller flere virtuelle 
møder med veteranrepræsentanter fra de to lande for at undersøge 
eventuelle samarbejdsmuligheder.

Danmarks Veteraner som 
del af et globalt netværk
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RESSOURCE FOR ANDRE

ÅRETS VETERANKOMMUNE
Prisen som ”Årets Veteran-kommune” tildeles en kommune, der 
i særlig grad formår at løfte ansvaret for veteraner – og som har 
politisk fokus på området, som arbejder aktivt for at anerkende Dan-
marks veteraner, for eksempel på Flagdagen for Danmarks Udsendte, 
som har et stærkt samarbejde med relevante aktører, og som har en 
helhedsorienteret tilgang til veteranindsatsen – med udgangspunkt i 
den enkelte veterans situation. 

Prisen blev uddelt første gang i 2021, hvor den tilfaldt Randers Kom-
mune.

I 2022 blev prisen overrakt den 20. juni på Københavns Rådhus af da-
værende Forsvarsminister Morten Bødskov til Københavns Kommu-
nes Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken 
og forvaltningens medarbejdere, der til dagligt har ansvaret for at 
hjælpe bl.a. ledige veteraner, som kommer i Jobcenter København. 

Prisen blev modtaget i selskab med en lang række aktører fra kom-
munens veteranindsats, ligesom eksterne aktører, herunder Dan-
marks Veteraner, deltog.  

I Københavns kommune bor der knap 3.300 danskere, der har været 
udsendt i internationale missioner. Som det er gældende for alle ve-
teraner inden for Rigsfællesskabet er langt de fleste (mere end 90%) 
vendt tilbage efter afsluttet opgaveløsning som ressourcestærke 
borgere med nye eller styrkede kompetencer. 

KONTAKTER
Også Danmarks Veteraner og Veteranstøtten ønsker at takke Køben-
havns Kommune for det store arbejde, som er udført i og af forvalt-
ningen til gavn for veteraner bosiddende i kommunen gennem 2022.  

Danmarks Veteraner er en 100 % frivilligt drevet landsforening. Med 
sine ca. 3.500 medlemmer og en berøringsflade til mere end 10.000 
veteraner og pårørende er Danmarks Veteraner en ressource, som 
både det officielle Danmark, erhvervslivet og øvrige veteraninitiati-
ver kan få glæde og gavn af at samarbejde med. 

Journalister og mediefolk har fået øjnene op for, at man ved Dan-
marks Veteraner altid får et validt svar, som ikke er farvet af politiske 
interesser eller skjulte dagsordner. 

Danmarks Veteraner arbejder gerne sammen med offentlige myndig-
heder og private veteraninitiativer i bestræbelserne for at give vete-
raner og deres pårørende de bedst mulige vilkår at eksistere under. 

Danmarks Veteraner har gennem årene modtaget udkast til kundgø-
relser og lovforslag i høring. En tillid, vi er stolte af, og som vi sætter 
en ære i at honorere.  

Danmarks Veteraner er en troværdig og stabil samarbejdspartner, 
der sætter opgaveløsning og samarbejde i fokus. 

Danmarks Veteraner  
som en ressource for andre
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VETERANSTØTTEN I 2022

Veteranstøttens aktiviteter i 2022 har haft kurs mod en normalise-
ring efter nedlukning som følge af Corona-pandemien.

Samtidig har flere nye aktiviteter set dagens lys. Disse er omtalt i de 
efterfølgende afsnit, der har fokus på de enkelte udvalg.

Et begyndende samarbejde mellem lokale foreninger og Veteranstøt-
tens udvalg er også blevet en realitet i 2022. Således har Frilufts-
udvalget og foreningen Kvindelige Veteraner haft stort udbytte af 
gensidig inspiration og vist, at vi sammen kan mere og noget nyt til 
gavn for både fællesskabet og den enkelte veteran.
  
ÅRSMØDE
Efter flere års pause gennemførtes et succesfuldt Årsmøde i Ve-
teranstøtten i november 2022. Mødets formål var dels at evaluere 
aktiviteter til dato, dels at koordinere og budgetlægge aktiviteter i 
2023. 

Årsmødet er samtidig en mulighed for at samle alle de frivillige, som 
yder en meget stor indsats i aktiviteternes gennemførelse, og i den 
forbindelse sige tak for en flot indsats til gavn for alle de veteraner, 
som har benyttet foreningens tilbud.

Der er over 100 frivillige tilknyttet Veteranstøtten, og de skal alle 
være medlem af Danmarks Veteraner.

Veteranstøtten i 2022
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VETERANSTØTTEN I 2023-24

Vi vil i 2023 – 24 prioritere en fortsat fornyelse i de tilbud, som vi 
udbyder til veteraner, og bl.a. derigennem sikre os, at vi kan matche 
mange af de ønsker og forventninger, som kommer til foreningens 
kendskab. 

Vi ønsker at fortsætte brobygningen mellem foreninger i Danmarks 
Veteraner og Veteranstøttens forskellige udvalg. Vi tror, det fortsatte 
samarbejde kan betragtes som en hensigtsmæssig force-multiplier, 
der kan gavne begge søjler i Danmarks Veteraner og ikke mindst 
”kunderne” i vores butik, både de eksisterende og de fremtidige. 

Hensynet til en stadig optimering i anvendelsen af de midler, som 
begge søjler i Danmarks Veteraner råder over, er en yderligere para-
meter, som vi vægter højt.  

Veteranstøtten i 
2023-24



FORRETNINGSUDVALGET & VETERANRÅDGIVNINGEN
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Forretningsudvalget har i 2022 afholdt tre økonomimøder med Ve-
terancentret, hvor der er redegjort for Veteranstøttens forbrug i 
forhold til det godkendte budget og drøftet nye muligheder for at få 
mest mulig gavn ud af de tildelte midler. 

Forretningsudvalget deltager i Forsvarets Regionale Veteranfora, der 
er omtalt på side 7.

Internt i Veteranstøtten arrangerer udvalget kvartalsvise koordine-
ringsmøder med udvalgenes formænd samt et årsmøde for de frivil-
lige hjælpere i Veteranstøtten. 

Forretningsudvalget er desuden bindeled i Danmarks Veteraner mel-
lem medlemsdelen og Veteranstøtten.

Veteranstøttens udvalg

Forretningsudvalget

Telefonlinjen har skiftet navn til Veteranrådgivningen. Det har været 
en proces, som er forløbet gennem flere år. Nu er det en kendsger-
ning, og udvalgets medlemmer har valgt at gå nye veje. 

På et møde med Veterancentret i foråret 2022 blev der enighed om 
det nye udvalgs indsatsområde. Et godt samarbejde med Veteran-
centret er gået i gang i løbet af efteråret 2022. 

Udvalget ser sine opgaver som værende bl.a. at tage over der, hvor 
Veterancentret slipper. Der er tilgået udvalget nye og kompetente 
frivillige med personlige kapaciteter inden for de sociale områder.

SAMARBEJDE
I 2023 vil vi arbejde på at skabe en tættere kontakt til de lokale for-
eninger i Danmarks Veteraner, der tæller ca. 3.400 medlemmer. Det 
betyder, at der uden tvivl er rigtig mange kræfter at trække på for at 
støtte de veteraner, der har det sværest.

Det tættere samarbejde med Veterancenteret skal ses som en styrkel-
se af den samlede indsats. Rådgivningen skal på ingen måde overtage 
nogen af Veterancenterets eller kommunale opgaver. Rådgivningen 
arbejder fortsat på, at alle henvendelser til 80 60 80 30, der kræver 
indsats fra en myndigheds side, kanaliseres til rette myndighed. 

Nogle af Danmarks udfordrede veteraner har desværre tabt tilliden 
til de etablerede systemer, grundet dårlige oplevelser med systemer-
ne eller en dyb følelse af ikke være blevet forstået. 

En vigtig rådgiverrolle her er at være brobygger og støtte veteranen, 
indtil der er skabt så megen tillid, at veteranen igen ”tør” bede om 
hjælp på rette sted.

Udvalget kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 80 60 80 30.

Veteraner støtter fortsat veteraner

Formand: Niels Bannergaard

Formand: Niels Hartvig Andersen

Veteran- 
rådgivningen
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STÆRK OG STOLT
Vi har nu sagt endeligt farvel til billedet af veteranen som et ødelagt 
menneske, der ikke kan klare sig i det almindelige samfund. En ve-
teran er stærk og stolt. Det var han/hun før udsendelsen, hvor kun 
de bedst egnede blev udvalgt til - på Danmarks vegne - at skulle løse 
en vanskelig og til tider farlig opgave. Og efter hjemkomst er vete-
rangruppen stærkere end den generelle befolkning på næsten alle 
parametre, man normalt måler på. 

Veteranerne er en samfundsressource, som hver dag gør Danmark 
til et lidt bedre sted at leve, hvad enten veteranen fortsætter i For-
svaret, påbegynder en uddannelse eller er ansat i erhvervslivet. Alle 
steder nyder vi godt af veteranens erfaringer fra udlandstjenesten 
i Danmarks navn.

TAK FOR DIN TJENESTE
Veteraner fortjener anerkendelse for at have stillet sig til rådighed 
for Danmark og ultimativt risikeret liv og helbred. Veteranen fortje-
ner et ”Tak for din tjeneste!” fra alle han/hun møder. 

Veteranen fortjener livslang anerkendelse fra det officielle Danmark, 
som sendte veteranen ud for at kæmpe for vores interesser, der hvor 
det gør ondt. 

Anerkendelse er mange ting, men vigtigst er, at veteranen selvfølge-
lig fortjener den bedst mulige behandling, hvis man bliver skadet på 
sjæl eller krop i udførelsen af sin påtagne opgave. Den bedst mulige 
behandling – uden filter og kassetænkning – det er ægte anerken-
delse.

VETERAN-KURSUS
I Veteranstøtten har vi oparbejdet viden og erfaringer, som vi gerne 
giver videre. Veteranstøtten gennemførte i september et Veterankur-
sus for alle de frivillige, der kunne tænke sig at arbejde med vetera-
ner. Kurset var overtegnet, hvilket understreger behovet. 

28 forventningsfulde kursusdeltagere fik ny viden og en bredere for-
ståelse for ramte veteraner og deres vilkår, og gik fra kurset med 
nye værktøjer og ny inspiration. En god weekend med glade og en-
gagerede frivillige.

Informations- og 
Uddannelsesudvalget

INFORMATIONS- OG UDDANNELSESUDVALGET

Formand: Steen Møller Petersen
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INFORMATIONS- OG UDDANNELSESUDVALGET

VETERANCAFÉKURSUS
Veterancaféer er i de seneste år skudt op over hele landet og har 
også høstet de første erfaringer i lokalsamfundet. I november gen-
nemførte Veteranstøtten et kursus for caféerne med henblik på at 
identificere de tilbud og aktiviteter, der kan tiltrække og fastholde 
veteraner, ikke blot her og nu, men også i fremtiden. 

Deltagerne fra mere end 15 forskellige veterancaféer fik præsenteret 
relevante foredrag og indlæg, som satte rammerne for engagerede 
diskussioner og nyttig videndeling mellem de i alt 36 kursusdelta-
gere. 

Et godt netværk blev dannet, og grundlaget for nye spændende 
initiativer fra de involverede veterancaféer blev lagt. Endnu en god 
weekend med dedikerede frivillige.

DEN BREDE INFORMATIONSINDSATS
Veteranstøtten er til stede og informerer alle interesserede om ve-
teransagen overalt i Danmark. Dette sker i forskellige kommunale og 
regionale fora, hvor vore frivillige giver relevante og værdsatte input 
til politikere og andre beslutningstagere. 

Det sker også på markeder, Åbent Hus arrangementer i Forsvaret, 
Informationscenteret i Kastellet i København, Folkemødet på Born-
holm, Kulturnatten i København og en lang række andre aktiviteter, 
hvor vore frivillige møder almindelige, interesserede danskere. 

I alt er det blevet til mere end 40 arrangementer med en berørings-
flade på estimeret 250.000 personer.

ORIENTERINGER FOR ÅRETS UDSENDTE
En anden informationsopgave er orienteringerne for soldater og på-
rørende før, under og efter Forsvarets udsendelser til international 
tjeneste. 

Der er i 2022 gennemført briefinger for store hold udsendt til spe-
cielt Baltikum samt for enkeltmandsudsendte til brændpunkter over-
alt i verden. Der er i alt gennemført 20 briefinger med i alt 4.050 
deltagere. 

Veteranstøttens budskaber på disse briefinger bliver løbende udvik-
let henset til missionernes karakter, og også i 2023 er ambitionen at 
deltage overalt, hvor Forsvaret har behov.
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SOCIAL- OG AKTIVITETSUDVALGET

Udvalget har i 2022 haft fokus på at gennemføre en gensynstur til 
Kosovo og en gensynstur til Kroatien. Deltagerne i disse ture er både 
veteraner og deres nærmeste pårørende, og for de fleste deltagere 
giver det en vis ro at gense de områder, hvor den enkelte måske har 
haft urolige oplevelser under tjenesten som udsendt for Danmark. 

For de deltagende pårørende er det et vigtigt element i forståelsen 
af veteranens reaktioner og adfærd at se og høre om de vilkår, vete-
ranerne dengang som tjenestegørende var indsat under.

På hver tur deltager mellem 40 – 50 veteraner med pårørende.

Hjemme har udvalget stor succes med arrangementer, bl.a. hvor ve-
teranfamilier inviteres til fælles sociale oplevelser i badeland, som-
merland og kulturelle seværdigheder. 

To arrangementer i Badeland Lalandia, henholdsvis i Rødby på Lol-
land og i Billund i Jylland, begge med fuldt hus. Besøg på Egeskov 
Slot, også med fuldt hus, og arrangement i LEGO House, Billund, lige-
ledes med fuldt hus. 

Omkring 1.000 veteraner og pårørende har fået en fælles oplevelse 
og en fridag sammen med familien.

Aktivitets- og 
Socialudvalget
Formand: Michael Jeppesen



FRIUFTSUDVALGET
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Årets første tur var ”Vinterfjeld” i Norge. En fantastisk tur på fjeldski 
ud over de norske vidder med veteraner, der hver for sig havde be-
hov for både fysiske udfordringer og socialt nærvær i en lille gruppe. 

Udvalget har i 2022 taget en ny aktivitet op: Bushcraft-ture, hvor 
veteranerne på en af turene bl.a. fik lov til at smede jern til knive 
og økser. 

En sommerfjeldtur gik til Norge og var forbeholdt et hold kvindelige 
veteraner. Turen gav et godt udbytte og et sammenhold for vetera-
nerne. 

Årets nye tur var en vandring på Island. Veteranerne fik en fanta-
stisk naturoplevelse sammen med fysiske udfordringer, uvant vejrlig 
og tid til refleksion. 

Årets familiekanotur for veteraner med pårørende blev gennem-
ført i Sveriges sydligste vildmark, og det var en både fantastisk og 
udfordrende tur.

Udvalget deltog igen på efterårets Outdoor Festival i Silkeborg med 
ca. 20.000 besøgende, og der var mange veteraner forbi udvalgets 
stand til en snak om friluftsliv m.m.

Frilufts-
udvalget
Formand: Anders Nielsen
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IDRÆTSUDVALGET

Udvalget arrangerer aktiviteter for veteraner og for veteranfamilier. 
Det er både konkurrenceprægede aktiviteter samt udfordrende og 
lærings- og informationsprægede aktiviteter.

Det største arrangement er den årlige VETCAMP, der gennemføres 
på La Santa Sport på Lanzarote, sponseret af KrogagerFonden.
 
Der er gennemført en landsdækkende bowlingturnering og et me-
sterskab i skydning.

På det mere strabadserende område forbereder og udtager udvalget 
et hold til at deltage i Nijmegen-marchen i Holland. Det er både en 
fysisk og psykisk udfordrende tur, som giver vabler og godt kamme-
ratskab. 

DHL-løbet i København havde i år deltagelse af et hold veteraner, 
hver især med særlige behov for støtte. Det var en stor sejr for hol-
det at gennemføre løbet, som udfordrede ikke kun den fysiske for-
måen.

Familietræningslejr i Vejen Idrætscenter er en oplevelse for hele 
veteranfamilien, hvor man både lærer, får viden og morer sig i fælles 
fysiske udfoldelser. Et arrangement med stor søgning og gode tilba-
gemeldinger.

Udvalget afholder på andet år et Livsstilskursus for veteraner med 
ægtefælle/ledsager. Deltagerne får viden om muligheder for en sund 
og måske mere stabil livsstil og lærer nogle teknikker til at føre 
denne viden ud i livet. Der er stor søgning til kurset, som der også 
efterspørges flere af.

Idrætsudvalget
Formand: Jørn Hvenegaard Christiansen



ØKONOMI & DONATIONER

Veteranstøttens tilbud og resultater er bredt anerkendt i det civi-
le samfund og blandt offentlige myndigheder. Der vil derfor fortsat 
være behov for en positiv udvikling af det økonomiske fundament 
for Veteranstøttens arbejde. 

Veteranstøtten modtog i 2022 2,8 mio. kr. fra Finansloven.

Veteranstøtten modtager hvert år en række donationer, både fra 
strategiske samarbejdspartnere, firmaer, fonde og enkeltpersoner. 
Også fra indsamlinger blandt udsendt personel ydes der donationer, 
og sådanne gaver varmer ekstra om hjertet.

Nogle donationer er øremærket til særlige formål, andre kan anven-
des generelt til arbejdet for veteraner og pårørende. Donationerne 
udgør et væsentligt supplement til økonomien og muliggør gennem-
førelse af en lang række nye tiltag og aktiviteter. 

Veteranstøtten er taknemmelig for alle bidrag, og blandt flere bi-
dragydere skal nævnes Kroager Fonden, Enid Ingemanns Fond, Ris-
lumFonden, PL Jewelry, Gardernetværket og Sedgewick,  
 
STØT DANMARKS VETERANER/VETERANSTØTTEN 
Ønsker du at støtte Veteranstøtten økonomisk – og dermed øge vo-
res muligheder for at hjælpe veteraner og pårørende – kan du gøre 
det på flere måder.

Danmarks Veteraner er af SKAT godkendt til at modtage donationer 
efter Ligningslovens § 8a. Giver man en gave på kr. 205,- eller mere, 
kan beløbet opgives som fradragsberettiget på selvangivelsen. Vi 
klarer indberetningen til SKAT.

Man kan mindske arveafgiften efter 30 %-reglen ved at indføje Dan-
marks Veteraner i sit testamente. Juridisk vejledning vedrørende arv 
til Danmarks Veteraner gives af Liv & Lov Aps.  
 
Øvrige donationer modtages også og kan indbetales på Veteranstøt-
tens konto i Danske Bank: 
Reg.nr. 9570, kontonummer 126 278 31 eller MobilePay 10093. 

Økonomi

Donationer

FORMAND
Niels Hartvig Andersen

NÆSTFORMAND
Jens Winther Andersen 

SEKRETÆR
Jens Morten Jørgensen

KASSERER 
Ole Stokholm Pedersen

FORMAND
Niels Hartvig Andersen

NÆSTFORMAND
Jens Winther Andersen 

KASSERER 
Ole Stokholm Pedersen

SEKRETÆR
Jens Morten Jørgensen

REGNSKABSFØRER
Jens Martinussen

VETERANRÅDGIVNINGEN
Niels Bannergaard

INFORMATIONS- OG UDDANNELSESUDVALGET
Steen Møller Petersen 

AKTIVITETS- OG SOCIALUDVALGET
Michael Jespersen 

FRILUFTSUDVALGET
Anders Hansen

IDRÆTSUDVALGET
Jørn Hvenegaard Christiansen 

WEBMASTER  
Jan Henrik Tiede

VETERANSTØTTENS BANKOPLYSNINGER: 
Danske Bank: Reg. Nr. 9570, Kontonummer 126 278 31. 
MobilePay: 10093.
CVR-nummer 29 28 79 10.

FORRETNINGSUDVALGET 2022

FORMANDSGRUPPEN 2022  
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DANMARKS VETERANER
taler veteranernes sag og er din indgang til fællesskabet og gode oplevelser!

Meld dig ind og mød kammeraterne fra din mission.

Som godkendt almennyttig forening har du mulighed for at give en skattefri 
gave/donation til Danmarks Veteraner og Veteranstøtten. 

Danske Bank, Reg. Nr.: 9570, Kontonummer 12 52 79 34 eller Mobile Pay 10093. Mrk. ”Donation”. 
CVR-nummer 32 91 39 38.

VETERANSTØTTEN
Kan kontaktes 24/7 på tlf. 80 60 80 30.

Vi gennemfører aktiviteter, gensynsture, møder, 
idræt mm. for veteraner, deres børn og pårørende.

Veteraner støtter Veteraner

Danske Bank: Reg. Nr. 9570, Kontonummer 126 278 31. 
CVR-nummer 29 28 79 10. 

FN MUSEET I FRØSLEVLEJREN
Fra Gaza til Afghanistan

Vi fortæller din historie 
– og om alle de andre missioner fra og med 1948.

Tak til mere end 14.000 gæster, som besøgte FN Museet i sæson 2022.
Åbent hver dag fra 25. marts til 29. oktober 2023 – dagligt kl. 09.00 – 17.00.

Uden for sæsonen kan du booke rundvisning på mobil 40 35 13 33.

Besøg vores webshop - Veteranshoppen.dk – åben hele året med gode tilbud.

Dine kontakter til mere viden 
om Veteranerne

VETERANCENTRET
- din indgang til støtte!

Hvis du er i tvivl, så ring 24/7/365
Telefon 72 81 97 00  //  www.veteran.forsvaret.dk 

sekraetaer@danmarksveteraner.dk  //  Telefon 26 39 90 70
www.danmarksveteraner.dk  //  Facebook: Danmarks Veteraner  //  Følg os på LinkedIn: Danmarks Veteraner

sekraetaer@danmarksveteraner.dk  //  Telefon 26 39 90 70
www.veteranstøtten.dk  //  Facebook: Veteranstøtten

FN Museet, Lejrvej 81  //  6330 Padborg
Telefon 74 67 68 55  //  www.fnmuseet.dk


