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Danmarks Veteraners Mindedag.
Foto: Vibeke Oliel.

AF LANDSFORMAND  
NIELS HARTVIG ANDERSENSOL, SOMMER 

OG SAMMENHOLD
Året 2023 startede med, at jeg med ære og 
respekt på landsforeningens vegne ønskede 
H.M.D. og Kronprinsparret et godt og lykke-
bringende Nytår på Christiansborg Slot den 
4. januar. Jeg fik også lejlighed til kort at hil-
se på vores Protektor H.K.H. Prins Joachim. 
Bedre kan et veteran-år ikke starte.

GENERALFORSAMLINGER
Det er med stor glæde og anerkendelse, at 
jeg har deltaget i to generalforsamlinger, 
Kronjylland i Randers og De Blå Baretter, 
Næstved & Omegn, hvor der begge steder 
var mødt mere end 30 deltagere op. Menuen 
var ikke kun gule ærter, men også gammel-
dags oksesteg og grillstegt pattegris. Så sig 
ikke, at menuen ikke følger med tiden.

Dejligt at se de mange glade an-
sigter og aktive veteraner. 

Økonomien ser på jysk 

”tilfredsstillende” ud, og det er imponerende, 
så mange aktiviteter, der er gennemført i det 
forløbne år og de mange nye aktiviteter, der 
ligger i planerne for dette års veteranarbejde.

Tak for indsatsen til afgående bestyrelses-
medlemmer og held og lykke til mange nye 
og unge kræfter, der heldigvis er klar til at 
tage over.

NÆSTVED 50 ÅR
Jeg deltog den 10. december 2022 i De Blå Ba-
retter, Næstved & Omegns 50-års jubilæum, 
som startede med en fin reception på Mar-
vede Gl. Skole efterfulgt af en festmiddag på 
Menstrup Kro.

Et flot arrangement, som blev gennemført 
med medaljeoverrækkelse, taler, en enkelt 
sang og udgivelse af foreningens flotte bog 
over de 50 års veteranarbejde i Næstved & 
Omegn. En flot bog, som kan anbefales til 
glæde og inspiration for andre foreninger 
under Danmarks Veteraner. Læs omtalen af 
begivenheden på side 13-14.

VETERANPULJEN
Lige om lidt bliver resultaterne fra dette år 
Veteranpulje fra Veterancentret frigivet, og 
jeg håber, at vi får rigtig mange tilsagn om 
støtte til vores vigtige veteranarbejde over 
det ganske land.

Hvis/når vi får bevilget tilskud, skal jeg an-
befale, at man i lokalområdet inviterer de 
øvrige veteranaktører med til disse arrange-
menter, så vi får udbygget de gode relationer 
i respektive lokalområder.

Vores venner i Marine- og Soldaterforening- 
erne samt i Hjemmeværnet er rigtig gode 
samarbejdspartnere, som vi ikke kun på Flag-
dagen kan støtte os til.

Tak til Veterancenteret for muligheden for at 
få tilskud og anerkendelse på.

NY CHEF FOR VETERANCENTERET
Oberst Kim Simonsen tiltrådte 1. februar 2023 
stillingen som ny Chef for Veterancenteret i 
Ringsted.

Vi ønsker obersten tillykke med den nye og 
for os meget vigtige stilling. Vi glæder os til 
det kommende samarbejde.

Her skal samtidig sendes en stor tak til fg. 
Chef for Veterancenteret, kommandørkap-
tajn, Jannik T. Andersen, for veludført ar-
bejde i de mange og lange perioder, hvor du 
med dygtighed og effektivitet har bestridt 
stillingen. Sådan.

På NATO-dagen den 4. april gennemføres 
den traditionelle parade med efterfølgende 
reception I Kastellet og mange andre steder i 
landet. Sæt kryds i kalenderen og deltag.

NATO er vestens faste og effektive holde-
punkt. Lad os støtte op om denne organisati-
on og også på denne dag vise vores respekt 
for indsatsen og sende en venlig og varm 
tanke til det ukrainske folk, som kæmper 
hver dag mod den russiske invasion. De ved 
om nogen, at frihed ikke er gratis eller kom-
mer af sig selv.

NYE TILTAG
Den 9. maj gennemfører vi som noget nyt en 
parade i anledning af, at Danmark nu i 50 år 
har været medlem af EU, og at vi ikke mere 
har et forsvarsforbehold. Mere end 2.000 
veteraner har gjort tjeneste under EU, så nu 
får vi lejlighed til at hylde netop denne del 
af veteranerne, som har gået lidt stille med 
dørene i de mange foregående år. 
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Danmarks Veteraner har EU-stjernerne med 
i vores logo så mød op og vær med til hyl-
de dem, som har været med til at gøre en 
forskel ude i verden under EU-kommando. To 
veteraner er desværre ikke kommet hjem i 
live fra missioner under EU.

Vi har i vores sædvanlige gode samarbejde 
med FN-Museet lavet en mindemedalje for de 
første 50 år, som vil blive tildelt på dagen i 
Kastellet. Læs mere på side 22.

Den 29. maj er det UN Peacekeepers Day i Ka-
stellet og mange andre steder. Støt op om de 
mange flotte arrangementer.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Vi gennemfører det årlige Repræsentant-
skabsmøde i Karup, og jeg glæder mig til at 
mødes med repræsentanter for alle vores 
foreninger under Danmarks Veteraner. Hvis 
der er spørgsmål eller gode idéer, bedes I 
sende dem til landssekretæren hurtigst mu-
ligt, så vi kan nå at behandle tingene inden 
mødet. Som I kan se, er der heldigvis atter 
nye og yngre kræfter, som stiller op til Ho-
vedbestyrelsen. 

Jeg glæder mig til det kommende samarbej-
de, hvor vi vil have fokus på at kunne arbej-
de mere struktureret, fokuseret og effektivt 
i Hovedbestyrelsen. Det betyder bl.a. et nyt 
administrativt system, nyt og lettere regn-
skabssystem mm. som en naturlig forlæn-
gelse af vores nye hjemmeside. Læs mere på 
side 6-7.

JUTLANDIA
Den 16. oktober er det 70 år siden, at Hospi-
talsskibet Jutlandia kom hjem fra sin tred-
je og sidste rejse til Sydkorea. Vel nok den 
mest succesfulde mission, som Danmark 
har deltaget i. Vi markerer dagen enten den 
16. eller den 24. oktober i Kastellet. Her vil 
der også blive lavet en mindemedalje. Sæt 
kryds i kalenderen.

FORSVARSFORLIG
Vi får mange henvendelser fra forskellige 
aktører om vores ønsker til det kommende 
forsvarsforlig vedr. veteran-området.

Det deltager vi gerne i, og vi har derfor alle-
rede nu nogle tiltag, som vi gerne forhandler 
ud fra. Se side 8.

DET NORDISKE SAMARBEJDE
Vi har på det seneste møde i det nordiske 
samarbejde vedtaget, at vi vil starte et nyt 
regulært samarbejde med de Baltiske lande, 
startende med en invitation til dem efter 
sommerferien. Jeg er sikker på, at vi kan 
lære noget af dem, og at de kan lære noget 
af vores mangeårige veteran-arbejde.

Det vil også give nye muligheder for vore 
foreninger til at få nye samarbejdspartnere 
ved at etablere nye venskabsforbindelser til 
veteranforeninger i disse lande, ligesom vi 
allerede har etableret (desværre ikke mange) 
det i de nordisk lande.

Husk at få alle Jeres aktiviteter lagt ind i 
Veteranportalen, så alle i hele verden kan se 
dem og tilmelde sig de mange gode tilbud.

KONCERTER
Veteranprojekt Grønland afholder støttekon-
cert i Stærekassen den 2. maj. Vi ses.

Læs mere på side 22.

ENGAGE-veterankoncert i Kastellet. Lad os 
mødes til et brag af en fest.

Et godt forår til alle
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LEDER

Veteran som forsvarsminister
Ved regeringsdannelsen torsdag den 15. de-
cember 2022 fik Jakob Ellemann-Jensen (V) 
overdraget posten som ny forsvarsminister 
– og vicestatsminister.

Som forsvarsminister afløste han Morten 
Bødskov (A), der overtog Erhvervsministe-
riet. Danmarks Veteraner takker Morten 
Bødskov for et godt og konstruktivt sam-
arbejde i hans tid som forsvarsminister og 
byder samtidig velkommen til Jakob Elle-
mann-Jensen med ønsket om et tilsvarende 
godt samarbejde.

MILITÆR KARRIERE
Jacob Ellemann-Jensen aftjente værne-
pligt ved Den Kongelige Livgarde (1992-
94), gennemførte løjtnantsuddannelsen 
ved Hærens Kampskole i Oksbøl (1994) og 
forrettede reserveofficerstjeneste ved 
det daværende Sjællandske Livregiment 
(1994-96). Som premierløjtnant af reserven 
gjorde han tjeneste ved Den Danske Inter-
nationale Brigade (1996-99) og var som 
kaptajn udsendt i international tjeneste i 
Bosnien-Hercegovina (1999-2000), så det er 
således en veteran, der har overtaget for-
svarsministerposten.

PARLAMENTARISK KARRIERE
Politisk ordfører (2015-18), Næstformand for 
Dansk Interparlamentarisk Gruppes besty-
relse (2016-18), Miljø- og fødevareminister, 
2. maj 2018 – 27. juni 2019, Politisk ordfø-
rer, 2019, Formand for Venstres folketings-
gruppe (2019-2020), Formand for Venstre 
(2020-22) og senest Forsvarsminister og 
vicestatsminister fra 15. december 2022.

Ved overdragelsen lagde Jakob Elle-
mann-Jensen vægt på, at valget om at blive 
forsvarsminister er et valg med hjertet, og 
at det føles som at komme hjem.
I skrivende stund er Jakob Ellemann-Jen-
sen desværre sygemeldt, og i hans fravær 
fungerer Troels Lund Poulsen som for-
svarsminister.

Vi ønsker god bedring og håber snart at se 
Jakob Ellemann-Jensen tilbage.



Anerkendelse
AF LARS HAWALESCHKA MADSEN, HOVEDBESTYRELSEN

Hovedbestyrelsen forsætter arbejdet 
med anerkendelse af udsendte.

UNGCI
I Sommeren 2022 fik vi endelig samlet op på 
de udsendte til UNGCI - og til trods for at de 
måtte vente mange år, så fik Danmarks Ve-
teraner samt især Udenrigsministeriet fulgt 
ordentligt op på denne sag - og medaljerne 
kunne overrækkes i Kastellet af Udenrigsmi-
nisteren.

I forhold til UNGCI har vi arbejdet med en 
opfølgning, således at de få, der ikke var fun-
det, for en del nu er blevet samlet op af vores 
sekretariat, og vi arbejder videre med, at de 
kan anerkendes på lige fod med alle andre.

NATO’S BALTIC AIR POLICING
Hovedbestyrelsen har også undersøgt, om 
Forsvaret ville være med til at anerkende de 
udsendte til NATO’s Baltic Air Policing med 
den Baltisk indstiftede medalje fra 2004 og 
frem til 2012.

Dette mener Forsvarskommandoen dog ale-
ne er et anliggende for de Baltiske lande og 
ikke noget, som de ser grundlag for at gen-
optage. Lidt en skam for de mere end 400, 
der har været udsendt i denne periode - for 
både anerkendelsen og medaljen - og som vi 
retteligt mener hører under samme anerken-
delse for samme indsats. 

Vi arbejder nu videre med de Baltiske lande 
på veteran-niveau for at se, om denne an-
erkendelse kan være mulig igennem disse 
kanaler.

FORSVARSCHEFENS ANERKENDELSE
Da Forsvaret har opdateret hele sit grundlag 
for anerkendelse i april 2021, har vi fore-
spurgt om, hvorvidt de tidligere indstillinger 
til Forsvarschefens Anerkendelse med til-
bagevirkende kraft kunne revurderes til en 
medalje. 

Desværre ser Forsvarskommandoen ikke helt 
sagen på samme måde som os, men svarede, 
at ”Forsvarskommandoen ser ikke grundlag 
for at genoptage behandlingen af de aner-
kendelsesværdige indsatser før 2009, som 
efter Danmarks Veteraners opfattelse kunne 
give anledning til tildeling af Forsvarets Me-
dalje for Fremragende Tjeneste, Forsvarets 
Medalje for Fortjenstfuld Indsats og/eller 
Forsvarets påskønnelse for Modig Indsats 
eller Forsvarets påskønnelse for Ekstraordi-
nær Indsats.”

EGELØV
Til gengæld gav de nye anerkendelser mu-
lighed for at kunne tildele et egeløv, såfremt 
man tidligere havde modtaget Forsvarets på-
skønnelse for modig indsats eller Forsvarets 
påskønnelse for ekstraordinær indsats. 

Det er derfor besluttet, at alt personel, der 
har modtaget en af de ovennævnte påskøn-
nelser ved personlig henvendelse til For-
svarskommandoens Ledelsessekretariat kan 
få udleveret et egeløv i overensstemmelse 
med den tildelte anerkendelse.

ARBEJDET FORTSÆTTER
Dette afslutter den strukturerede og aftalte 
indsats om anerkendelse og medaljer, men 
dette betyder ikke vi er færdige. For der er 
stadig enkelte, der mangler medaljer i for-
hold til deltagelse på missioner, og der er 
stadig områder, hvor vi måske ikke er helt 
enige med Forsvarskommandoen. Der er 
også nye områder, der skal afprøves, så vi 
arbejder ufortrødent videre med sagen.

Har du været på mission og ikke har mod-
taget din anerkendelse herfor, eller har du 
kendskab til et område, som du gerne ser, vi 
behandler, så kontakt Hovedbestyrelsen eller 
HB-medlem Lars Hawaleschka Madsen.
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Kandidater til 
Hovedbestyrelsen

Repræsentantskabsmøde 2023
AF MORTEN JØRGENSEN, LANDSSEKRETÆR

Landsforeningen Danmarks Veteraner ind-
kalder til ordinært Repræsentantskabsmøde 
den 21. – 22. april. Dagsorden i henhold til 
landsforeningens vedtægter. Mødet holdes på 
Flyvestation Karup, Blå Sal.  

Foreningernes forslag til dagsorden skal være 
landssekretæren i hænde senest den 10. marts.

Foreløbig dagsorden sendes ud senest den 24. 
marts og endelig dagsorden senest 5. april.

Tilmelding af deltagere jf. vedtægterne kan 
ske på landsforeningens hjemmeside fra 5. 
marts og ikke senere end 5. april.

Spørgsmål angående Repræsentantskabsmø-
det kan rettes til landssekretæren, Jens Mor-
ten Jørgensen, landssekretaer@danmarksve-
teraner.dk  eller tlf. 26 39 90 70.

Danmarks Veteraners landsformand, Niels 
Hartvig Andersen, har tidligere meddelt, at 
ville gå af ved det kommende Repræsentant-
skabsmøde. Hovedbestyrelsen har det sene-
ste halve år set efter en værdig afløser, og 
det er nu lykkedes.

Pensioneret oberst Carsten Rasmussen har 
efter moden overvejelse sagt ja til at stille op 
som kandidat til posten som landsformand, 
men det kan først ske fra 2024.

MØDEPROGRAMMET 

Fredag den 21. april
17.50 . . . . . . . . . . . . . . .  Alle skal være på plads i Blå Sal
18.00 - 18.10 . . . . . .  Velkomst, Landsfanerne føres ind
18.10 - 18.30 . . . . . .  Velkomst ved repræsentant for Garnisonskommandanten
18.30 - 20.30 . . . . .  Dagsorden jf. vedtægterne
20.30 . . . . . . . . . . . . . .  Mødet suspenderes. 

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer og 
ressourcepersoner m.m. samt skydepræmier

20.45 . . . . . . . . . . . . . .  Kammeratligt samvær.

Lørdag den 22. april
07.00 . . . . . . . . . . . . . .  Morgenmad i Kantinen
08.00 . . . . . . . . . . . . . .  Flaghejsning ved Hovedvagten (Baret anlagt)
08.15 . . . . . . . . . . . . . . .  Repræsentantskabsmødet genoptages. Dagsorden jf. vedtægterne
12.00 – 13.00 . . . . .  Frokost i Kantinen
13.00 . . . . . . . . . . . . . . .  Repræsentantskabsmødet fortsætter
17.00 . . . . . . . . . . . . . . .  Afslutning (senest).

Derfor har Niels Hartvig Andersen indvilget 
i at tage en tørn til som landsformand, indtil 
Carsten Rasmussen er klar til at stille op til 
posten.

Indtil da vil en plads som medlem af Hoved-
bestyrelsen kunne forberede Carsten til at 
kunne overtage roret som nyvalgt landsfor-
mand. Carsten Rasmussen indstilles derfor 
af Hovedbestyrelsen til valg som medlem af 
Hovedbestyrelsen.

Fra Repræsentantskabsmødet 2022.
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CARSTEN RASMUSSEN
Oberst Carsten Rasmussen var tjenstgø-
rende i Hæren frem til sin pensionering 
i oktober 2022. Carsten har haft en mere 
end 40 år lang og alsidig karriere som 
fører, lærer, stabsofficer, chef og militær 
diplomat. I den tidlige del af karrieren 
gjorde han tjeneste i kampvogns- og pan-
serinfanterienheder ved Jydske Dragon-
regiment.

Efter gennemgang af Operations- og Fø-
ringskursus og Stabskursus II forrettede 
han først tjeneste som taktiklærer på For-
svarsakademiet og senere sagsbehandler 
i Forsvarsministeriets Internationale Af-
deling.

Carsten Rasmussen har været udsendt 
under FN til Bosnien-Hercegovina i 1994 
og med NATO til Afghanistan i 2007-08.

Efter udnævnelse til oberstløjtnant i 2002 
gjorde Carsten Rasmussen tjeneste som 
strategisk operativ planlægger i NATO’s 
strategiske hovedkvarter, SHAPE.

Fra 2008 år og frem til pensionering i 
2022 var Carsten, afbrudt af korte ophold 
i Danmark, udsendt som forsvarsattaché 
til henholdsvis Polen (2008-13), Kina og 
Sydkorea (2014-19) og Rusland (2019-22).

Carsten har siden pensioneringen været 
freelance foredragsholder, forelæser og 
debattør. Han er bosiddende i Sydjylland, 
er gift og har fire voksne sønner.

KIM WILLUM HANSEN GULDBECH

Hovedbestyrelsen indstiller derfor en ny 
kandidat til posten som suppleant. Det er 
Kim Willum Hansen Guldbech, der ganske 
frivilligt har meldt sig.

Kim Willum Hansen Guldbech er tjeneste-
gørende officer og for nuværende ansat 
ved Forsvarskommandoen. Tidligere har 
Kim været militærrådgiver ved den dan-
ske ambassade i Wien, gjort tjeneste ved 
henholdsvis Forsvarskommandoen og 
Forsvarsministeriets departement samt 
undervist på Hærens Officersskole.

Geledtjenesten er forrettet ved Garde-
husarregimentet, ligesom han har været 
chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Nord-
sjælland.

Veteranstatus er opnået ved udsendelse 
med henholdsvis SFOR 12 og IRAK 9.

Kim er årgang 1973, bosat i Dragør, gift 
med Neel og far til tre børn.

 
Danmarks Veteraner søger igen i år 
donationer på 205,- kr eller mere fra 
mindst 100 personer, så Danmarks Vete-
raner fortsat kan modtage gaver, dona-
tioner og arv med skattefradrag i 2023 
efter ligningslovens § 8 A.

VIGTIGT
Danmarks Veteraner skal have følgende 
nedenstående oplysninger, for at din 
indbetaling bliver registreret og god-
kendt af myndighederne.  

Du får skattefradrag for din indbetaling 
for skatteåret 2023. Danmarks Veteraner 
sørger for, at din donation bliver indbe-
rettet til SKAT.

SÅDAN GØR DU
Indbetal min. 205,- kr. 
•  via en bankoverførsel til reg. nr. 9570, 

konto nr. 12527934 eller
• via Mobile Pay til nr. 10093

SKRIV I KOMMENTARFELTET 
(MEGET VIGTIGT)

• Dit fulde navn,
• Dit CPR- eller CVR-nummer
• og ordet "donation"

Vi vil løbende informere om det samle-
de antal donationer. Det giver os fortsat 
mulighed for at støtte den fælles indsats 
for alle veteraner og deres familier i 
Rigsfællesskabet.

På forhånd tak for din støtte til Dan-
marks Veteraner.

AF GERT ANDERSEN

Vi har brug 
for din støtte

Ann-Christina Salquist har valgt ikke 
at modtage genvalg i 2023 til posten 
som suppleant til Hovedbestyrelsen. 
Ann-Christina fortsætter dog som res-
sourceperson vedrørende hjemmeside 
m.v. sammen med alle de øvrige opgaver, 
hun tager sig tid at løse for veteransagen.
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Udvikling af 
veteranområdet 
frem mod 2030

TEKST: NIELS HARTVIG ANDERSEN, LANDSFORMAND

Formålet med dette indlæg er kortfattet at 
redegøre for vores nuværende idéer til ud-
vikling af veteranområdet frem mod 2030. 

Disse idéer forudsætter politisk støtte og 
foreslås derfor indarbejdet i det kommende 
forsvarsforlig.

1. Evaluering af veteranpolitikken. Veteran-
politikken er fra 2016 og foreslås evalueret 
med henblik på at afdække behov for nye 
tiltag og justeringer. Arbejdet foreslås af-
sluttet i 2026.

2. Delvis professionalisering af Danmarks 
Veteraner og Veteranstøttens drift. Det 
frivillige arbejde med budget og regnskab, 
afrapportering, forberedelse af aktiviteter 
med officiel deltagelse, pårørende samt 
informationsvirksomhed vurderes at an-
drage 2 – 3 fuldtidsårsværk. Tilskuddet til 
veteranarbejdet på finansloven foreslås 
øget med 1,5 mio. kroner øremærket til 
professionalisering af sekretariatsfunk-
tionen i Danmarks Veteraner og Veteran-
støtten. 

3. 75.000 kr. årligt i støtte til Veteranråd-
givningens døgntelefon for de veteraner, 
som ikke ønsker at modtage de tilbud, der 
gives fra Veterancentret og kommunerne. 

BAGGRUND
Danmarks Veteraner er en frivillig veteranor-
ganisation, der har ca. 3.300 betalende med-
lemmer, og vi varetager administration og 
formidling af aktiviteter til alle veteraner og 
deres pårørende, bl.a. gennem økonomiske 

midler tildelt via Forsvaret.
Danmarks Veteraners vision: “Danmarks Ve-
teraner er den førende, frivillige veteranor-
ganisation, der er kendt og anerkendt i 
Danmark og i udlandet for sit virke om vete-
raners forhold.”

Danmarks Veteraner varetager efter aftale 
med Forsvarets Veterancenter anerkendelse 
af veteraner og pårørende. Herunder udfø-
rer Danmarks Veteraner en række opgaver i 
relation til anerkendelse af veteraner og på-
rørende, der ellers ses at skulle være udført 
af Forsvaret. Det sker ved landsdækkende og 
lokale arrangementer som f.eks.:

a. Seks årlige større parader på mærkeda-
ge for veteraner, hvor der bl.a. lægges 
blomster for de faldne veteraner.

b. Veterantræf, gensynsture og pårørende- 
arrangementer.

c. Rekreative aktiviteter for veteraner med 
særlige behov.

d. Mødefora for veteraner og pårørende 
efter ophør af ansættelse i Forsvaret.

e. Informationsvirksomhed om Forsvaret og 
veteransagen.

f. Herudover drøftes flere gode initiativer 
med berørte myndigheder.

Årsberetning 2022
AF ERIK PETERSEN

Der er i lighed med sidste år nu igen 
udgivet en Årsberetning – fælles for 
Danmarks Veteraner og Veteranstøt-
ten – der i ord og billeder fortæller om 
aktiviteter og tiltag i det forløbne år.

Årsberetningen var tilgængelig på 
hjemmesiden i slutningen af januar 
og er efterfølgende blevet trykt i be-
grænset omfang til uddeling til rele-
vante interessenter.

Indholdet rummer bl.a. en omtale af 
Veteranstøttens mange udvalg og de-
res aktiviteter, og den beskriver status 
og fremtidsperspektiver for hele orga-
nisationen.

Ud over, at Årsberetningen således gi-
ver et godt indtryk af de mange ting, 
der sker i Danmarks Veteraner og Ve-
teranstøtten, er den på sigt også med 
til at fastholde historien om en organi-
sation, der iværksætter en lang række 
aktiviteter til gavn for veteraner, de-
res pårørende og børn.
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 Danmarks 
 Veteraners Mindedag

TEKST: ERIK PETERSEN. FOTO: VIBEKE OLIEL

På en lidt råkold 22. december, årets korteste 
dag, gennemførte Danmarks Veteraner den 
traditionelle Mindedag.

DE BLÅ BARETTERS MINDESTEN
Som sædvanlig startede dagen med kran-
selægning ved De Blå Baretters Mindesten, 
hvor Landsfane Øst med Morten Stelzig og 
Danmarks Veteraner Københavns fane med 
Finn Kromose tog opstilling.

I Faneborgen under kommando af Torkil Skøt 
indgik desuden faner fra De Samvirkende 
Danske Marineforeninger, Kvindelige Vetera-
ner, Danmarks Veteraner Midtsjælland samt 
Næstved og Omegn, Sjællandske Livregi-
ments Soldaterforening og EU-fanen.

Hovedbestyrelsesmedlem Lars H. Madsen 
bød på vegne af landsformanden velkommen 
til de fremmødte og takkede for deres del-
tagelse.

Det var ligeledes Lars H. Madsen, der sam-
men med Per Amnitzbøl Rasmussen, lagde 
Danmarks Veteraners og Veteranstøttens 
krans ved Mindestenen, hvor Jens Elmquist 
fra Hjemmeværnets Musikkorps København 
blæste Danmarks sidste Honnør.

PARADEPLADSEN
Herfra gik Faneborgen til Paradepladsen og 
tog opstilling med Landsfane Øst og Køben-
havns fane ved selve Mindemuren og de øv-
rige faner ved indgangen til Paradepladsen. 

Her indfandt gæsterne sig og tog plads på 
stolene, der var placeret under ”åben him-
mel”, men heldigvis var det tørvejr. Blandt 
gæsterne sås Enid Ingemanns Fond repræ-
senteret og stabschefen ved Forsvarets Per-
sonalestyrelse m.fl.

Chefen for 2 Brigade, brigadegeneral Brian 
Nissen, blev modtaget med generalsignal fra 
Jens Elmquist, og herefter ankom dagens 
honnørmodtager, Chefen for Gardehusarre-
gimentet, oberst Jørn Christensen, ledsaget 
af landsformand Niels Hartvig Andersen. 
Jørn Christensen hilste på fanerne og de 
fremmødte veteraner, inden han tog plads 
blandt de øvrige deltagere.

KRANSELÆGNING
Der blev lagt fire kranse ved Mindemuren 
fra hhv. De nordiske Veteranorganisationer, 
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, Gar-
dehusarregimentet og Veterancentret. Igen 
blæstes Danmarks sidste Honnør”, og lands-
formanden bød velkommen til de fremmødte 
til denne Danmarks Veteraners Mindedag, 
hvor vi mindedes de afdøde veteraner.

TALER
Landsformanden gav ordet videre til dagens 
æresgæst, oberst Jørn Christensen, der ud-

Klar til kranselægning.
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Glade veteraner.

Kranselægning ved De Blå Baretters Mindesten.



trykte sin respekt for de afdøde veteraner, 
men også takkede de nuværende veteraner 
for deres indsats for Danmark i missioner i 
verdens brændpunkter. Obersten kom også 
ind på familiernes betydning for, at solda-
terne kunne udføre deres vigtige opgaver i 
missionerne.

Landsformanden afsluttede paraden ved at 
sige, at der normalt ikke blev uddelt medal-
jer på Mindedagen, men dagen i dag var en 
undtagelse, idet der var et ”medaljeefter-
slæb”, der gerne skulle indhentes.

Medaljeoverrækkelsen ville dog ikke finde sted 
på Paradepladsen, hvilket vejret taget i betragt-
ning var meget velvalgt, men ved den efterføl-
gende reception i Søofficersforeningens lokaler 
på 1. sal over Informationscentret.

REFLEKTIONSRUMMET
Landsformanden opfordrede deltagerne 
til at besøge Refleksionsrummet, hvor der 
i dagens anledning var sat blomster ved 
mindetavlerne for de 111 veteraner, der var 
omkommet i international tjeneste. Mange 
benyttede sig af denne mulighed, inden de 
begav sig til receptionen.

RECEPTION OG MEDALJEOVERRÆKKELSE
I Søofficersforeningens smukke – og lune 
– lokaler var der en dejlig buffet og drikke-
varer, som gjorde godt efter opholdet uden-
dørs. Her blev der gjort klar til overrækkelse 
af den nordiske Veteranmedalje i hhv. Sølv og 
Bronze.

Der var Sølvmedaljer til Chefen for Garde-
husarregimentet, oberst Jørn Christensen, 

Klar til kranselægning. Kranselægning. Reflektionsrummet.

Modtagelse af dagens æresgæst.

Landsformanden byder velkommen.Mindemuren.

En del af faneborgen.
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og Danmarks Veteraners webmaster Henrik 
Tiede. Der var Bronzemedaljer til psykolog 
Hanne Avnegaard og socialrådgiver Henriet-
te Dueholm Christensen, begge Veterancen-
tret, til regnskabsfører i Danmarks Vetera-
ner og Veteranstøtten Jens Martinussen, til 
Steen Møller Petersen, formand for Veteran-
støttens Uddannelses- og Aktivitetsudvalg 
og Danmarks Veteraners repræsentant i 
Fonden for Rindsholm Kro, og endelig til ho-
vedbestyrelsesmedlem Birger Kjer Hansen. 
Birger fik medaljen som ”samlesæt” til stor 
moro for gæsterne.

TAK
Efter medaljeoverrækkelsen og fortjent 
hyldest til modtagerne fik landsformanden 
overrakt partituret til Danmarks Veteraners 
March med tilhørende signal af komponisten 
Martin Cholewa, der til daglig er musiker i 
Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Mar-

chen blev første gang opført ved Peaceke-
epers Day den 29. maj 2022 under overværel-
se af H.K.H. Kronprinsen.

Danmarks Veteraner er således nu i besid-
delse af partiturerne til både denne march 
og til De Blå Baretters March, skrevet af Per 
Iversen i 1995. Begge partiturer vil blive ind-
rammet og få plads i Danmarks Veteraners 
nye lokaler på Nyholm.

Orlogskaptajn Johnny Wulff Andersen fra 
Forsvarskommandoen blev takket for hans 
medvirken ved hovedbestyrelsens besøg 
i Grønland i juni 2022, og landsformanden 
overrakte Danmarks Veteraners skjold til 
Johnny Wulff.

Der var også en tak til Martin Valentin, der 
fremstiller sportstasker, der sælges til vete-
raner og andre interesserede. Martin done-

rer 100 kr. pr. solgt taske til Veteranstøtten 
og kunne således i 2021 donere 3.100 kr. for 
31 solgte tasker. I 2022 har interessen været 
enorm, og det blev til en donation på 8.700 
kr., som landsformanden, der også er for-
mand for Veteranstøtten, udtrykte sin store 
tak for.

ENDNU EN MEDALJE
Afslutningsvis fik kommandanten i Kastellet, 
major Allan B. Petersen, ordet. Han takkede 
Niels Hartvig Andersen for et mangeårigt 
godt og konstruktivt samarbejde og overrak-
te landsformandens Kastellets medalje, som 
kun kommandanten kan uddele.

En fin afslutning på et værdigt arrangement, 
hvor deltagerne ønskede hinanden en glæ-
delig jul og et godt nytår.

Tak til Martin Valentin.Medaljemodtagere. Kastellets medalje til landsformanden.

Martin Cholewa.
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Danmarks Veteraners skjold til Johnny Wulff Andersen.Afslutning på paraden.



 En fin tradition
TEKST OG FOTO: ERIK PETERSEN

Den 7. december 2022 gennemførte Veteran-
centret for 11. gang deres traditionelle Jule-
gudstjeneste – en fin tradition.

SCT. BENDTS KIRKE
De fremmødte fyldte ikke meget i den smukke 
og historisk meget interessante Sct. Bendts 
Kirke i Ringsted, der er gravkirke for konger-
ne Knud Lavard, Valdemar den Store, Knud VI, 
Valdemar Sejr, Valdemar III, Erik Menved og 
Erik Plovpenning og deres dronninger, hvoraf 
den mest berømte nok er Dronning Dagmar, 
Valdemar Sejrs første hustru.

JULEGUDSTJENESTEN
I kirkens kor var opstillet en smuk faneborg 
med faner fra Veterancentret, Danske Solda-
terforeningers Landsråd og foreningsfaner 
fra Næstved og Omegn, Midtsjælland og Kø-

benhavn. Et par tilmeldte faner fra Nordvest-
sjælland nåede desværre ikke frem på grund 
af vejret.

Det var en rigtig hyggelig julegudstjeneste 
med deltagelse af Den Kongelige Livgardes 
Tamburkorps, der blev sunget julesalmer, 
og der var et fint musikalsk indslag af kap-
tajn Henrik Lind Hansen, der til eget guitar- 
akkompagnement sang Klavs Niebuhrs tekst 
”Med indeni” om værdien af de pårørendes 
opbakning til veteranerne.

Årets juleprædiken blev holdt af Veterancen-
trets feltpræst Helle Møller Jensen, og efter 
Kongernes Konge, hvor sidste vers blev sun-
get stående, udbragte fg. chef for Veteran-
centret, kommandørkaptajn Jannik T. Ander-
sen, et ”Gud bevare Danmark”.

Hele arrangementet var – for at bruge felt-
præstens ord med rod i det jyske – Konge.

RECEPTION
Efter julegudstjenesten var der inviteret til 
en lille reception på Ringsted Kaserne med 
et fint traktement og god lejlighed til hygge 
sig i godt selskab og ønske hinanden glæde-
lig jul og godt nytår.

DANMARKS VETERANER
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten var 
fint repræsenteret ved arrangementet med 
fanerne i kirken og deltagelse af lands-
formand og næstformand, formanden for 
Veteraner til Søs, Steen Engstrøm, repræ-
sentanter for FN-museet og flere øvrige 
medlemmer. 

Henrik Lind Hansen.

Faneborgen. Kongernes Konge. Deltagere i gudstjenesten.
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God bevare Danmark. Fra receptionen.

Sct. Bendts Kirke.



Næstved 
og Omegn 
– 50 år

TEKST: ERIK PETERSEN. FOTO: VIBEKE OLIEL

Den 13. december 1972 blev foreningen De 
Blå Baretter, Næstved og Omegn, stiftet på 
Gardehusarkasernen i Næstved – altså for 
50 år siden. Derfor kunne foreningen den 10. 
december invitere til jubilæumsreception i 
foreningslokalerne på Marvede gamle Skole, 
hvor foreningen har holdt til siden 1995, li-
gesom der om aftenen var jubilæumsmiddag 
på Menstrup Kro.

En lille velkomstkomité med foreningsfanen 
og FN-fanen bød velkommen ved indgangen 
og viste op til foreningslokalerne på 1. sal. 
Her var der gjort klar til et flot traktement, 
og der var rig lejlighed til at gå rundt og hilse 
på de mange fremmødte og beundre de man-
ge gaver, der efterhånden fyldte gavebordet.

VELKOMST
Formanden, Knud Lund, bød velkommen og 
glædede sig over det store fremmøde. Han 

så frem til nogle hyggelige timer sammen i 
godt selskab og benyttede også lejligheden 
til at omtale jubilæumsbogen, der var udgi-
vet i dagens anledning – en flot bog, der på 
fornem vis skildrede livet i foreningen gen-
nem de 50 år. Alle deltagerne fik udleveret et 
eksemplar af bogen, som man senere kunne 
nærlæse ved en passende lejlighed. Ligele-
des takkede Knud på foreningens vegne for 
de mange gaver.

Det skal i denne sammenhæng nævnes, at 
Knud Lund har været formand siden 1982 og 
således kan fejre 40 års jubilæum som for-
mand – en fantastisk præstation.

GÆSTERNE
Blandt gæsterne så man ud over de mange 
lokale medlemmer et fint fremmøde fra an-
dre foreninger under Danmarks Veteraner, 
repræsentanter for Næstved Kommune, 

Receptionsdeltagere.

Receptionsdeltagere.

Lars H. Madsen og næstformanden.

Anker Seewohl.
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Næstformanden og Lars Højbak.

Modtagelseskommiteen.



bl.a. veterankoordinator Gudrún Lønborg 
Höskulsdottir, og foreningens første formand 
i perioden 1972-73, Henrik Schjelde, der pas-
sende til lejligheden mødte op med nissehue. 
Der var repræsentation fra Veterancentret 
og fra Danske Soldaterforeningers Landsråd, 
og fra Danmarks Veteraner mødte landsfor-
mand Niels Hartvig Andersen, næstformand 
Jens Winther Andersen, hovedbestyrelses-
medlem Lars H. Madsen og redaktøren op.

Mange tidligere bestyrelsesmedlemmer i 
Danmarks Veteraner havde også fundet vej 
til Marvede Gl. Skole, således de tidligere 
næstformænd Peter K. Nielsen og Allan Ven-
nike samt Anker Seewohl.

Der var livlig snak i de mange lokaler, me-
dens deltagerne nød den dejlige og rigelige 
forplejning af både vådt og tørt, og jubilæ-
umsbogen var genstand for en indledende 
granskning.

TALER
Efter Knud Lunds velkomst blev der taget 
hul på talerækken, startende med landsfor-
mand Niels Hartvig Andersen, der også er 
medlem af Næstved og Omegn, efterfulgt 
af major Lars Højbak fra Veterancentret, der 
overrakte Veterancentrets skjold til Knud 
Lund. Der var også en hilsen fra foreningen 
Marvede Gl. Skole, og talerækken afslut-
tedes af Per Skou Hansen, der overbragte 
en hilsen fra Danske Soldaterforeningers 
Landsråd. Alle talerne roste De Blå Baretter, 

Næstved og Omegn, for deres engagement i 
veteransagen og deres mange konstruktive 
indspil til landsforeningens arbejde.

JUBILÆUMSBOGEN
I jubilæumsbogen kan man læse om de man-
ge aktiviteter, der er foregået i foreningen 
regi. Her skal blot nævnes nogle få:

FNS FREDSPRISMEDALJE
I 1988 fik FNs generalsekretær på vegne af de 
mange soldater, der havde deltaget i en af de 
mange fredsbevarende missioner, overrakt 
Nobels Fredspris. Knud Lund mente, at der 
burde fremstilles en særlig erindringsmedal-
je, der kunne tildeles den enkelte FN-soldat. 
Det blev en lang, sej kamp, før den første 
Fredsprismedalje kunne udleveres den 24. 
oktober 1994, og året efter blev medaljen 
officielt godkendt. Hele historien kan læses 
i jubilæumsbogen.

SVINØ
Også Næstved og Omegns deltagelse i det 
årlige arrangement den 4. maj på Svinø Kir-
kegård, hvor man mindes de allierede fly-
vere, der er skudt ned over Danmark under 
II Verdenskrig, og som ligger begravet i en 
særlig del af kirkegården, får en fin omtale i 
jubilæumsbogen.

NATO-DAGEN
Det var også Næstved og Omegn, der tog 
initiativ til en særlig festligholdelse af 
NATO-dagen den 4. april, da mange veteraner 

efterhånden havde været udsendt i NATO-re-
gi. Dagen fejredes første gang i 2011 og er 
senere overgået til et landsdækkende arran-
gement under Danmarks Veteraner.

ANDET
I jubilæumsbogen er også nævnt Næstved 
og Omegns deltagelse i de mange sommer-
stævner, både som deltagere og arrangør, 
ligesom der er en omtale af De Blå Baretters 
March, som foreningen arrangerede gennem 
mange år.

Alt i alt eksempler fra en rigtig aktiv for-
enings ”scrapbog”.

JUBILÆUMSMIDDAG
Ved aftenens jubilæumsmiddag på Men-
strup Kro overrakte Per Skou Hansen fra 
Danske Soldaterforeningers Landsråd den 
sjældent uddelte Danske Soldaterforenin-
gers Landsråds Æresmedalje i Guld til både 
Knud Lund og Jan Koziol for deres mange-
årige og stadige tillidshverv i Næstved og 
Omegn. Danmarks Veteraner ønsker hjer-
telig tillykke med den fornemme og velfor-
tjente udmærkelse.

Knud Lund og Lars Højbak. Landsformanden.

Veterankoordinatioren med jubilæumsbogen.
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Per Skou Hansen, DSL.



 Bowling
TEKST OG FOTO: STEEN ”FYNBO” HANSEN, IDRÆTSUDVALGET

Den 4. marts var der bowling-event i Odense arrangeret af 
Veteranstøttens Idrætsudvalg.

Desværre startede det ikke så godt, da der var mange af-
bud, både før, men også på selve dagen.

Vi var 21 deltagere, og vi fik en god dag med bowling, hvor vi 
sluttede af med stegt flæsk og persillesovs.

På grund af de mange afbud spillede vi 3 serier, og der blev 
væltet en del kegler med følgende resultatet:

INDIVIDUELT
1. Hugo Bæk med 513 kegler
2. Henning Vitagliano med 439 kegler
3. Vagn Thomsen med 430 kegler.

HOLD
1. Lena Laugesen og Hugo Bæk 

med 820 kegler
2. Ole Piil og Henning Vitagliano 

med 818 kegler
3. Jacob Welin og Vagn Thomsen 

med 709 kegler.

Stor tak til alle deltagerne for en hyggelig dag i Odense.
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Vinterfjeldtur
AF ANDERS, FORMAND FOR FRILUFTSUDVALGET

I dagene 29. januar – 4. februar gennemførte Friluftsudvalget en 
vinterfjeldtur, der i år gik til Espedale i Norge, hvor vi indloge-
rede os i en gammel sæter-hytte. Den har været benyttet siden 
1890-erne, så der var masser af historier og billeder på væggene 
fra tidens gang.

Vi startede ud med et par dage omkring hytten, hvor vi skulle 
øve os på ski og blive gode venner med de brede brædder under 
fødderne.

Derefter bevægede vi os op på højfjeldet over trægrænsen og 
tilbragte tre dage i en hytte og havde dagsture derfra. Området 
kaldes Porten til Jotunheimen, og vi havde en fantastisk udsigt 
mod de højeste fjeldtoppe i Norge.

Den sidste aften blev behørigt fejret med fantastisk mad og fest-
lig stemning, og alle havde klaret turen godt. 

Tak til alle deltagere for en fantastisk tur.

Ude på ski.

Hvil i sneen.

Sæter-hytten.



Mod nye eventyr
TEKST: LARS SIEFERT. FOTO: STEEN ”FYNBO” HANSEN.

”Den uge vil ændre dit liv” var, hvad jeg hav-
de hørt fra adskillelige veteraner, som tidli-
gere havde deltaget i VETCAMP på Club La 
Santa. Der er temmelig sikkert nogle af os, 
der deler denne mening.

Syv dage i et af verdens ypperligste sports-
paradiser i fantastisk solskinsvejr, omgivet 
af elleve ligesindede, psykisk skadede vete-
raner, hvoraf mange er diagnosticerede med 
PTSD, kan vel nærmest ikke gå galt. Det gjor-
de det heller ikke.

Takket været KrogagerFondens imponerende 
og fortsatte lyst til at støtte veteranmiljøet 
for syvende gang drog vi tolv udvalgte vete-
raner assisteret af seks dygtige og erfarne 
projektgruppe-medarbejdere af sted tidligt 
om morgenen fredag den 25. november fra 
Kastrup Lufthavn.

Bestyrelsesformanden for Krogager-Fonden, 
den økonomiske primus motor bag dette ve-
teranprojekt, Rune Knude, havde som sæd-
vanlig besluttet at rejse til Lanzarote sam-
men med veteranerne.

Desværre måtte holdets designerede hold-
psykolog melde fra i sidste øjeblik på grund 
af truende fødselskomplikationer, men hun 
mødte naturligvis op i lufthavnen for at sen-
de os godt afsted.

Inden afrejsen var vi alle mødt på Vording-
borg Kaserne for at gennemgå turens pro-
gram, men også for at lære hinanden lidt 
bedre at kende.

Således opmuntret og klar til, hvad de næste 
dage ville byde på, var det en topmotiveret 
og ”kampklar” attenmands-trup, der checke-
de ind til Sunclass Airlines DK 1104.

Efter næsten fem timers flyvning landede 
flyet på Lanzarote i behagelige 24 grader 
og en skyfri blå himmel. Tredive minutters 
buskørsel senere ankom gruppen til Club La 
Santa på øens nordlige kyst, blot ca. 100 km. 
fra Afrikas nordvestkyst.

EN DRØM
For de fleste deltagere var det at besøge 
Club La Santa en gammel drøm, som ende-
lig gik i opfyldelse. De næste syv dage ville 
ifølge programmet byde på masser af kam-
meratligt samvær samt muligheden for at 
prøve kræfter med en mængde forskellige 
sportsgrene.

Størsteparten af gruppen blev hurtigt fordelt 
i feriecentrets allernyeste og lækreste boli-
ger – eller rettere suiter – som er lejligheder 
med to soveværelser, dagligstue, to badevæ-
relser og en dejlig terrasse.

Veteranerne fandt hurtigt sammen i deres 
tildelte boliger og fik skiftet vintertøjet og 
de lange bukser ud et med mere sommer-
ligt outfit. Efter at have droppet bagagen og 
modstået fristelsen til at afprøve sengene 
efter en lang dag mødtes holdet til det første 
intro-møde i det fornemme konferenceloka-
le, som også var stillet til rådighed.

Herefter blev gruppen vist rundt i det enor-
me La Santa-kompleks med adskillelige re-
stauranter, butikker, caféer og selvfølgelig 
alt, hvad hjertet begærer af sportsfacilite-
ter. Dette var også vores første møde med 
de såkaldte Green Team-medlemmer, som 
fortrinsvis består af unge, danske sportsin-
struktører og guider.

Det næste var en officiel velkomst til Club La 
Santa, hvor Rune holdt en tale, der gav de 
fleste af os en klump i halsen. Jeg tør godt 
sige, at jeg ud af min egen øjenkrog så en hel 
del blanke øjne, da han talte om hans bedste-
forældre og deres tid i modstandsbevægel-
sen, hvilket er én af forklaringerne på hans 
store engagement i veteransagen.

SPORTSLIGE UDFOLDELSER
De næste dage skulle vi lære en lang ræk-
ke af de friske unge Green Team’ere bed-
re at kende og komme til at holde af dem. 
For eksempel var der en dag en ung mand, 

Klar til cykeltur.
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som netop havde aftjent sin værnepligt på 
Bornholm. Alle morede sig kosteligt over den 
unge soldat, som nød chancen for at råbe ef-
ter veteranerne og agere rekrut-dræber.

Den første aften i restauranten blev alle hur-
tigt enige om, at det ville kræve en hel del 
sportslig udfoldelse at undgå at tage på i 
vægt den næste uges tid. Buffeten, maden og 
udvalget var overvældende og meget indby-
dende. Udfoldelsen skulle snart vise sig ikke 
at blive noget problem.

AKTIVITETER
Allerede fra morgenstunden om lørdagen 
startede de sportslige udfoldelser, og de 
næste dage bød på så forskellige aktivite-
ter som Paddle Tennis, Kajakroning, Stand 
Up Paddleboarding, Beach Games, Off Road 
Mountainbiking, Yoga og Mindfulness, Tram-
polin Fitness, Svømning og Total body Re-
sistance Exercise (Slyngetræning) m.v.

En af de første dage bød også på et meget 
interessant foredrag om sund kost og ”Brain 
Food” fra en berømt diætist.

Hver morgen indledtes med fælles ”old 
school” morgengymnastik for hele komplek-
set, hvor de altid smilende Green Team’ers 

eksercerede flere hundrede deltagere gen-
nem programmet til dejlig firsermusik. Efter 
morgengymnastikken bød hver morgen for 
os på morgenløb efter deltagernes eget valg 
og formåen.

ET PAR ANDERLEDES DAGE
Tirsdagen adskilte sig fra standardprogram-
met, idet vi fra morgenstunden kørte med 
turistbus til en af øens vulkaner, hvor man 

demonstrerede den gamle vulkans kræfter.
Efter vulkanbesøget fortsatte bussen til en 
lille by, hvor manden, som ”opfandt” hele 
La Santa-konceptet i firserne, Hr. Kenneth 
Gasque, havde inviteret hele banden til en 
skøn frokost på poolkanten i hans private 
bolig. Efter en dejlig frokost returnerede alle 
til Club La Santa.

ALT HAR EN ENDE
En anden dag, der afveg en smule fra nor-
malen, var torsdagen, hvor alle fik mulig-
hed for at gennemføre den legendariske 
mini-triatlon. Alle kom igennem i fin stil, og 
om aftenen inviterede Rune Knude os alle til 
en eksklusiv, privat afskedsmiddag på én af 
kompleksets bedste gourmet-restauranter. 
Her blev der holdt flere taler, som igen med-
førte blanke øjne hos mange.

Som bekendt flyver tiden ofte afsted i godt 
selskab, og inden vi fik set os om, var det tid 
til at starte hjemrejsen.

Alt klappede efter planen, og fredag den 2. 
december var alle tilbage i Kastrup Lufthavn. 
Alle sammen opfyldte af skønne sportsople-
velser, ømme muskler og masser af nye tæt-
te, varme og skønne kammeratskaber.

Vores taknemmelighed til Rune og Krogager-
Fonden kender ingen grænser.

Morgengymnastik.

Holdet samlet.
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Nytårsarrangement 
hos Folk & Sikkerhed

TEKST OG FOTO: ERIK PETERSEN

Lørdag den 14. januar inviterede Folk & Sik-
kerhed til Nytårsarrangement i Kastellet.

GUDSTJENESTE
Det startede med en gudstjeneste i Kastels-
kirken forestået af Hærprovsten, Thomas H. 
Beck. I kirken var opstillet en faneborg med 
4 faner fra De Samvirkende Marineforeninger 
under kommando af Søren Konradsen. Et flot 
syn og en fin og nærværende prædiken.

KRANSELÆGNING
Efter gudstjenesten marcherede faneborgen 
til Paradepladsen ved Monumentet for Dan-
marks Internationale Indsats siden 1948, og 

de mange deltagere tog opstilling og over-
værede kranselægningen.

De to kranse blev lagt af formanden for Folk 
& Sikkerhed, Torben Ørting Jørgensen, og 
landsformanden for Danmarks Veteraner, 
Niels Hartvig Andersen. Efter kranselægning- 
en blev der holdt ét minuts stilhed for de 
faldne veteraner.

RECEPTION
Efter den tilpas korte ceremoni – vejret taget 
i betragtning – blev der inviteret til reception 
i Gl. Varmecentral. Her serveredes champag-
ne, kransekage og chokolade under Torben 
Ørting Jørgensens velkomst.

Han introducerede efterfølgende årets gæ-
stetaler, næstkommanderende ved Hærkom-
mandoen, brigadegeneral Henrik Lyhne.

Generalen gav et åbent og ærligt billede af 
den aktuelle situation i Forvaret i almindelig-
hed og i Hæren i særdeleshed. Absolut ikke 
opløftende, og især de personelmæssige 
udfordringer gav stof til eftertanke. Det gav 
også anledning til en lang række spørgsmål, 
som generalen besvarede.

Efter orienteringen fortsatte receptionen, og 
der var lejlighed til at ”netværke” og ønske 
hinanden godt nytår.

Fra Danmarks Veteraner deltog ud over 
landsformanden også Gert Andersen, Maria 
Hansen, Kvindelige Veteraner, og redaktøren.

Et fint arrangement og 
en god optakt til 2023.
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Hvor er I?
AF FLEMMING JEPSEN, MIDTSJÆLLAND

De fleste foreninger i landet, herunder Danmarks Veteraner og Veteran-
støtten, bliver ledet af frivillige medlemmer. Medlemmer, der brænder for 
en god sag.

Det bliver sagt, at ”tavshed er guld”, men det gælder ikke her. Der er ingen, 
der siger, vi skal være aktive, men det ville være fint, hvis vi ville være mere 
meddelsomme.

Før i tiden, når foreningerne skulle have kontakt med deres medlemmer, 
så blev de ringet op eller fik tilsendt et brev, og begge dele blev normalt 
besvaret.

Sådan er det ikke længere. Nu foregår det på mobiltelefon eller mail. Og 
her er det, vi svigter. Vi mener mange gange, at det ikke er nødvendigt at 
tage mobilen eller svare på en SMS fra et nummer, man ikke kender. Det er 
forståeligt, men forkert.

Danmarks Veteraner består af en landsforening og 25 lokale foreninger, der 
hver har en kasserer og en kartoteksfører. Disse personer har lovet at holde 
styr på finanser og medlemmer. Det kan ikke lade sig gøre, hvis vi derude 
ikke ændrer holdning.  
 
Sørg derfor at meddele jeres respektive foreninger jeres evt. nye telefon-
nummer, nye postadresse og nye mail-adresse.

Når I har bragt disse ting i orden, så vil I igen modtage meddelelser fra jeres 
forening om deres aktiviteter, og I vil modtage det flotte landsdækkende 
blad fra Danmarks Veteraner.

Besøg ved KFOR
Landsformanden og Landssekretæren fulgte 7. - 9. 
marts en gruppe danske veterankoordinatorer og et 
hold fra DR under et orienteringsbesøg i Kosovo og 
ved det danske element ved KFOR.
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 Nytårskur hos 
 Kvindelige Veteraner

TEKST OG FOTO: ERIK PETERSEN

For 5. gang inviterede Kvindelige Veteraner 
til deres traditionelle Nytårskur – igen i de 
fine lokaler over Cafeteriet i Kastellet. 

Forkvinde Karen bød velkommen og ønskede 
godt nytår med et glas ”bobler” til de over 30 
fremmødte deltagere – heraf ca. 25 % mænd.

FOREDRAG
Karen introducerede herefter aftenens fore-
dragsholder, Emma Holten, der havde kaldt 
sit indlæg ”Aktivisme og Feminisme i vor tid”.

Emma fortalte medlevende om egne oplevel-
ser, om offerrollen og om at tage ansvar for 
egen situation.

Det var yderst interessant og nærværen-
de, hvilket også kom til udtryk i de mange 
spørgsmål og kommentarer efter indlægget.

ORIENTERINGER
Herefter orienterede Karen om Danmarks 
Veteraner og Kvindelige Veteraner, om deres 
aktiviteter med nøgleordene Fællesskab og 
Viden.

Næstforkvinde Marie Siim fortalte om udvik-
lingen siden starten i 2017 og om aktuelle 
kontakter til politikere og Forsvarets øverste 
ledelse for at gøre opmærksom på og forsø-
ge at forbedre kvinders vilkår i Forsvaret.

Der var en præsentation af bestyrelsen og 
yderligere omtale af kommende aktiviteter – 
alt præget af gå-på-mod og optimisme.

SUSHI – ALL INCLUSIVE
Så blev der budt på et overdådigt sushi-bord 
med tilhørende øl, vin og vand. Snakken gik 
livligt, kun afbrudt at et par ”indslag”.

FANEN
Næstformand i Danmarks Veteraner, Jens 
Winther Andersen, takkede for invitationen 
og glædede sig over Kvindelige Veteraners 
fine resultater, herunder ikke mindst en flot 
medlemstilgang og deres velvilje til at stille 
op med deres fane ved Danmarks Veteraners 
parader.

I den forbindelse kunne næstformanden 
overække fanen, der var blevet forsynet med 
Danmarks Veteraners logo, og faneansvarlig 
Maria Hansen – og de øvrige tilstedeværen-
de – glædede sig over den smukke fane. Nu 
udestår en egentlig faneindvielse.

NYT TILBUD
Judy Collins, tværgående veteran-tovholder 
fra København Kommune, orienterede om et 
særligt tilbud for veteraner i København – 
målrettet mod børn og unge.

AFSLUTNING
Snakken og den gode stemning blev bevaret, 
og alle kunne tage fat på det nye års udfor-
dringer efter en hyggelig og udbytterig aften 
i godt selskab.

Emma Holten. Glade gæster.

Faneoverdragelse.

Glade gæster.

Sushi.
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Jutlandia mindes
TEKST OG FOTO: ERIK PETERSEN

EN KOLD DAG
Den 23. januar 1951 stævnede Hospitalsskibet 
Jutlandia ud fra Langelinie i København for 
at yde humanitær bistand i forbindelse med 
Korea-krigen.

Jeg ved ikke, hvordan vejret var denne janu-
ardag i 1951, men den 23. januar 2023 – 72 år 
senere – var det en iskold vind ind fra vandet, 
der tog mod deltagerne, der var mødt op ved 
Jutlandia-mindestenen på Langelinie for at 
være med til at højtideligholde afsejlingen.

FANER OG KRANSE
Der var en fane fra De Samvirkende Danske 
Marineforeninger (DSM), og Danmarks Vete-
raner og Veteranstøtten var repræsenteret 
med Landsfane Øst og FN-fanen med hhv. 
Morten Stelzig og Finn Kromose som fane-
bærere. Desuden deltog formanden for Kø-
benhavn, Per Jensen, og Birger K. Hansen fra 
hovedbestyrelsen.

Kransene blev lagt af den koreanske ambas-
sadør, H. E. Mr. Hyung Gil Kim og af Henrik 
Jagd, der repræsenterede Jutlandia-veteran- 
erne, hvor der nu kun er ganske få tilbage. 
Henrik Jagd er søn af den tidligere formand 
for Jutlandia-veteranerne, nu afdøde Svend 
Jagd. Buketten fra Danmarks Veteraner og 
Veteranstøtten blev lagt af Birger K. Hansen, 
og sluttelig lagde Ms. Sun Jeong Jørgensen 
som formand for Det koreanske Samfund i 
Danmark, der tæller over 700 medlemmer, 
en krans ved mindestenen.

De enkelte kranselæggere blev kaldt frem 
én ad gangen ved et signal fra trompetisten 

Jens Elmquist fra Hjemmeværnets Musik-
korps København, der afslutningsvis blæste 
Danmarks sidste Honnør, hvorefter der blev 
holdt et minuts stilhed.

ASIATISK NYTÅR
Der var deltagelse af rigtig mange medlem-
mer af Det koreanske Samfund i Danmark og 
medarbejdere fra den koreanske ambassade, 
ikke mindst i lyset af, at man fejrede det asi-
atiske nytår.

Derfor sluttede arrangementet på den kore-
anske restaurant Sakura over for Kongens 
Have, hvor der serveredes et typisk koreansk 
nytårsmåltid, og hvor der var lejlighed til at 
ønske hinanden godt nytår.

En fin afslutning på et værdigt arrangement. 

Klar til kranselægning.

Ambassadøren lægger krans.

Henrik Jagd.

Ms. Sun Jeong Jørgensen, Henrik Jagd, H. E. Mr. Hyung Gil Kim og Birger K. Hansen.

Ambassadøren og Birger K. Hansen.
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 EU-Dagen den 9. maj
TEKST: LARS HAWALESCHKA MADSEN, HOVEDBESTYRELSEN

Danmarks Veteraner er en organisation for 
alle veteraner, og vedtægterne siger speci-
fikt danske, NATO, OSCE og EU samt andre af 
folketinget besluttede missioner, hvor der 
har været udsendte.

Danmark har deltaget i halvdelen af opera-
tionerne i EU’s forsvarssamarbejde siden 
2003. De første operationer i EU’s fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik blev indledt i 
2003, og siden da har samarbejdet igangsat 
38 operationer, hvoraf Danmark har delta-
get i 19.

Der skelnes i forsvarssamarbejdet mellem 
militære og civile operationer. De militære 
operationer omfatter eksempelvis freds-
bevarende missioner eller træningsmissio-
ner af andre landes militær, mens de civile 

missioner eksempelvis omfatter rådgivende 
missioner, kapacitetsopbygning eller poli-
ti-missioner.

Danmark har derfor faktisk deltaget i EU’s 
civile missioner i langt mere end 20 år, hvor 
deltagelse i de militære missioner jo først 
har kunnet lade sig gøre, efter at forsvarsfor-
beholdet blev fjernet med folkeafstemning- 
en i 2022.

Danmark har faktisk haft to faldne under 
EU’s udsendelser, og de er begge på Minde-
monumentet i Kastellet.

I alt har mere end 2.000 civile specialister, 
politi og andre været udsendt for EU.

Ligeledes er 2023 50-året for Danmarks ind-

træden i EU. Derfor mener Hovedbestyrelsen, 
at det er en god idé, at markere denne dag 
med en mindre parade med særligt indbudte, 
og efterfølgende arbejder vi med at opstille 
et informations- og debat-arrangement for 
at udvide vores viden om EU’s sikkerhedspo-
litiske område samt både de civile og militæ-
re missioner.

Alle tidligere EU-udsendte er særligt velkom-
ne, da det vil være godt at se dem i regi af 
Danmarks Veteraner og selvfølgelig som mu-
lige fremtidige medlemmer, og ligeledes er 
alle øvrige veteraner velkomne.

Tag godt imod denne nye mindedag, EU-da-
gen, hvor vi mindes, anerkender og sætter 
fokus på EU og den sikkerhedspolitiske di-
mension.

 Støttekoncert
AF GERTH SLOTH BERTHELSEN

Mød op i Stærekassen den 2. maj, hvor Ve-
teranprojekt Grønland 2023 arrangerer støt-
tekoncert til fordel for projektets arbejde. 

Dørene åbner 18.00, og koncerten starter kl. 
19.00.

Det bliver en stor oplevelse, og det støtter 
et godt formål. Arrangementet er en del af 
foreningen Veteranprojekt Grønlands arbej-
de i 2023.

Foreningen støtter op om den samlede grup-
pe af veteraner og deres pårørende i Grøn-
land samt psykisk kampskadede veteraner 
og andre veteraner med et særligt anerken-
delsesværdigt behov.

Koncerten støttes af Den Kongelige Livgar-
de, og i Stærekassen kan du bl.a. opleve Den 
Kongelige Livgardes Tambourkorps, Veteran 
AllStars, Linda Andrews, Dale Smith og ikke 
mindst Nanook (unplugged) fra Grønland.

Som medlem af Danmarks Veteraner får du 50 kr. i 
rabat pr. billet. Pris for ikke-medlemmer 250 + gebyr, 
pris for medlemmer 200 + gebyr.

Du skal blot bruge rabatkoden  DV  , når du køber dine 
billetter på:

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/q8m1rfa733
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Hovedbestyrelsesmøde 
i Vordingborg

TEKST OG FOTO: ERIK PETERSEN

Årets første hovedbestyrelsesmøde blev gen-
nemført den 19.-20. januar på Vordingborg Ka-
serne, og traditionen med at invitere en eller 
flere foreninger fra området blev fulgt, idet 
der i forbindelse med bestyrelsesmødet blev 
afholdt et møde med bestyrelsesrepræsen-
tanter fra Lolland-Falster og Møn.

HOVEDBESTYRELSESMØDE
Ny hjemmeside
Mødet startede med en forevisning af den 
nye fælles hjemmeside for Danmarks Vete-
raner og Veteranstøtten, som Ann Christina 
Salquist orienterede om og demonstrerede. 

Det er et spændende projekt, som vi forven-
ter os meget af, og som vi håber, vil falde i 
brugernes smag.

Nye foreninger
Ud over de sædvanlige orienteringer om 
gennemførte og kommende aktiviteter samt 
regnskab og budget var der forslag om opta-
gelse af tre nye foreninger under Danmarks 
Veteraner: En forening i Spanien (Costa del 
Sol), en forening i Thailand og foreningen 
Team Veteran.

Der var enighed om at arbejde videre med de 
tre foreninger og se deres vedtægter, som na-
turligvis skal være i overensstemmelse med 
indholdet i Danmarks Veteraners vedtægter.

REPRÆSENTANTSKABSMØDET
Der var drøftelse af landsforeningens ind-
stilling til Repræsentantskabet for så vidt 
angår emner til valg til hhv. bestyrelse og 
suppleanter. På side 7 er gengivet CV ér for 
mulige kommende bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter.

Repræsentantskabsmødet er berammet til 
den 22. - 23. april på Flyvestation Karup, og 
det nødvendige materiale vil tilgå foreninger-
ne i overensstemmelse med vedtægterne.

MØDE MED LOLLAND-FALSTER OG MØN
Ved aftensmaden deltog tre repræsentanter 
fra Lolland-Falster og Møn, formanden Per 
Amnitzbøl Rasmussen samt bestyrelsesmed-
lemmerne Poul Erik Knudsen og Ib ”Myren” 
Jensen.

Efter den gode middag fortsatte mødet med 
en god og konstruktiv debat om forholdene 
i foreningen og om mulige ønsker til lands-
foreningen.

Vi fik et billede af en velfungerende forening, 
der medlemsmæssigt ligger lige omkring de 
100, med en sund økonomi og gode aktivite-
ter.

Foreningen har etableret samarbejde med an-
dre foreninger i området og har gode relatio-
ner til Hjemmeværnet, og de gav generelt ud-
tryk for tilfredshed med ”tingenes tilstand”.

HB-møde.

Besøg fra Lolland-Falster og Møn.

Fra middagen.Fra middagen.
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Fra generalforsamlingen.

Generalforsamling 
i Nordsjælland

TEKST OG FOTO: ERIK PETERSEN

Lørdag den 28. januar gennemførte Dan-
marks Veteraner Nordsjælland deres årlige 
generalforsamling med fint fremmøde i loka-
lerne i Jægersprislejren.

Formanden, Steen Schütz, indledte general-
forsamlingen med ét minuts stilhed til minde 
om de medlemmer, der var gået bort siden 
seneste generalforsamling.

BERETNING
Herefter blev Birger K. Hansen – traditionen 
tro – valgt til dirigent, og efter at have kon-
stateret generalforsamlingens rettidige ind-
kaldelse gav han ordet tilbage til formanden, 
der aflagde bestyrelsens beretning for det 
forløbne år.

Steen fortalte på en humoristisk og leven-
de måde om et godt veteran-år med mange 
gode aktiviteter og kunne konstatere, at for-
eningens aktuelle medlemstal var 207. Beret-
ningen blev taget til efterretning.

ØKONOMI
Regnskab og budget blev gennemgået og 
godkendt. Trods et lille underskud har for-
eningen en sund økonomi.

Der var en lille debat om fordelingen af det 
betalte kontingent mellem landsforeningen 

og de enkelte foreninger, et spørgsmål, der 
vil blive bragt videre til landsforeningen.

VALG
Der var ingen indkomne forslag, så man kun-
ne gå direkte til valgene. Formanden blev 
genvalgt for en ny to-års periode. Henning 
Vigtaliano blev valgt til kasserer for et år 
som afløser for Mogens Juhl, der ønskede at 
aftræde uden for tur.

Der var genvalg til Klaus Lundin som besty-
relsesmedlem og ligeledes genvalg til sup-
pleanterne Lars H. og Tommy ”Rock” og til 
revisoren.

Under valg af fanebærere blev der etableret 
en gruppe med Jens, Tino og Gert, der vil va-
retage hvervet med mulighed for at supplere 
sig, hvis det bliver nødvendigt.

Ole Boye forestår fortsat koordinationen i 
forbindelse med bowling, og som deltagere 
ved Repræsentantskabsmødet til april valg-
tes ud over formanden Vagn E. Hove, Torben 
Andreasen, Klaus Lundin, Vapper og Per D.

EVENTUELT
Under eventuelt var der enkelte indlæg, og 
Birger hilste fra landsformanden, orientere-
de om landsforeningens arbejde og takkede 

Nordsjælland for deres beredvillighed til at 
stille op, når der var brug for hjælp.

Dirigenten gav ordet tilbage til formanden, 
der takkede dirigenten for vel udført arbejde 
og deltagerne for deres aktive medvirken, 
hvorefter selve generalforsamlingen var af-
sluttet.

HÆDERSTEGN OG GAVER
Efter generalforsamlingen overrakte for-
manden 10-års tegn for medlemskab til Gert 
Andersen og 50-års medalje til Godtfred 
Petersen, Gaza 14, og ønskede samtidig til-
lykke med de fyldte 80 år, hvilket blev ledsa-
get af et par flasker vin. 

Der var også et par flasker vin til Poul Erik 
Petersen, der havde rundet de 70 år, og et 
par flasker vin til Mogens som afgående kas-
serer med tak for det store arbejde, han har 
udført for foreningen.

AFSLUTNING
Som afslutning blev der serveret dejlig forlo-
ren skildpadde med tilhørende sherry, æg og 
brød, og snakken gik livligt, inden deltagerne 
brød op og tog hjem for at nyde resten af 
weekenden i ”familiens skød”.

10-års tegn til Gert Andersen. 50-års medalje til Godtfred Petersen. Tak til Mogens. Tillykke til Poul Erik Petersen.



Udsendt som soldat?
Vi har brug for din hjælp

AF JØRGEN WALSETH, MUSEUMSINSPEKTØR, KRIGSMUSEET

Vi leder efter genstande fra nyere missio-
ner med en personlig historie. Måske har 
du noget liggende hjemme i gemmerne?

De Krigshistoriske Samlinger ved Krigsmuse-
et (det tidligere Tøjhusmuseet) har i årevis 
indsamlet mange forskellige typer af gen-
stande, som det danske militær har brugt 
gennem de seneste 500-600 år – alt lige fra 
rustninger, til sværd, kanoner og sågar en 
hårlok fra søhelten Peter Willemoes.

Samlingerne har altså en hel del år på ba-
gen. Men historien stopper jo ikke, så inden 
for de seneste 20-30 år har vi gjort en stor 
indsats for også at belyse den nyere historie 
i forhold til tiden efter 2. Verdenskrig, tiden 
under Den Kolde Krig samt den aktivistiske 
udenrigspolitiske periode, også kendt som 
missionsperioden.

Der er kommet mange spændende genstan-
de ind, men det har i høj grad været den offi-
cielle vinkel, der har kendetegnet disse.

Vi mangler den mere personlige vinkel på 
missionerne. Vi søger derfor hverdagsting 
eller specielle genstande, som har haft be-
tydning for dig, og som du eller dine kamme-
rater har taget med hjem fra diverse missio-
ner inden for de seneste 50-60 år – vi vil ikke 
udelukke de tidlige FN-missioner. 

GENSTANDE KAN FOR EKSEMPEL VÆRE:

• Fotografier

• Videoer

• Breve og e-mails

• Diverse typer udstyr

• Uniformer eller andre typer 
beklædningsgenstande

• Dagbøger og journaler

• Krigssouvenirs

• Sidst men ikke mindst er vi også 
interesserede i amuletter, talismaner eller 
beskrivelser af ritualer, som skulle bringe 
held i forbindelse med fx patruljekørsel.

Alt indsamlet materiale vil blive en del af De 
krigshistoriske Samlinger og kan blive brugt til 
artikler, fremtidige udstillinger, museumspubli-
kationer og onlineindhold på diverse platforme.

Hvis du ligger inde med kontroversielt materiale, 
kan du sagtens aflevere det anonymt.

Tøv derfor ikke med at kontakte museumsinspek-
tør, Jørgen Walseth, der er ansvarlig for indsam-
lingerne, på 41 20 63 70 eller JVW@natmus.dk.

Der er altid kaffe på kanden og kom gerne forbi 
til en sludder.

Jørgen Walseth.
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Bliv støttemedlem

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

FN-Museet

Tegn dig som 
Støttemedlem 
ved FN museet 
og få en GRATIS 

Veteran cap 
eller T-shirt.

Følg vejledningen på
FNMUSEET.DK

Slutdato for 
indsamlingen er den 1. juli 2023



Ny chef for 
Veterancentret

TEKST OG FOTO: MADS ULLERUP, VETERANCENTRET

Oberst Kim Simonsen har overtaget kom-
mandoen af Veterancentret ved en kom-
mandooverdragelse på Ringsted Kaserne 
torsdag den 2. februar 2023.

Kim Simonsen har en bred baggrund fra For-
svaret, der blandt andet omfatter to udsen-
delser til henholdsvis Kroatien og Irak.

Med Kim har Veterancentret fået en erfaren 
chef, der ser frem til at varetage og videre-
udvikle veteranområdet.

”Vi skal fortsætte den nuværende effektive 
veteranindsats og fastholde de initiativer og 
tilbud, som vi ved virker. Herudover er det 
vigtigt, at vi udvikler os, så vi imødekommer 
den sikkerhedspolitiske situation og de nye 
missionstyper, Forsvaret står over for.

Jeg ser frem til et tæt samarbejde med alle 
aktører på veteranområdet og til at deltage 
aktivt i arbejdet med at videreudvikle vores 
fælles veteranindsats, så den også i frem-
tiden møder de behov, der efterspørges af 
både vores veteraner og deres pårørende,” 
fortæller oberst Kim Simonsen.

Velkommen
Danmarks Veteraner byder Kim Simonsen velkommen i det 
nye job og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde 

til gavn for veteranerne, deres pårørende og børn.
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Ny start til særligt 
udsatte veteraner

TEKST OG FOTO: MADS ULLERUP, VETERANCENTRET

I starten af januar åbnede Vesterhavsgaard- 
en i Thy, der fremover skal huse og støtte 
nogle af landets mest udsatte veteraner. 

Det nyåbnede botilbud blev officielt indviet 
mandag den 16. januar med deltagelse af Ve-
terancentret samt en række andre aktører på 
veteranområdet.

Botilbuddet er en del af den styrkede ve-
teranindsats, som forligspartierne indgik i 
november 2020, og som især skal komme de 
særligt udsatte veteraner til gode.

Derfor glæder det forsvarsminister Jakob 
Ellemann-Jensen, at Vesterhavsgaarden nu 
er åbnet.

”Danske soldater kæmper for vores frihed og 
sikkerhed. Deres indsats er afgørende. Der-
for skal vi bakke op om vores veteraner, og 
derfor skal vi blive ved med at udvikle vores 
veteranindsats.

Jeg er utroligt glad for, at et specialiseret 
botilbud nu bliver til virkelighed med åbnin-

gen af Vesterhavsgaarden.

På Vesterhavsgaarden kombineres stærk 
faglighed, høj normering og unikke omgivel-
ser – til gavn for de veteraner, der har aller-
mest brug for vores støtte.

Og det er en vigtig tilføjelse til de mange 
gode initiativer, vi allerede tilbyder vores 
veteraner,” siger forsvarsminister Jakob El-
lemann-Jensen.

Botilbuddet på Vesterhavsgaarden kommer 
blandt andet til at huse veteraner, der har 
haft mange mislykkede støtte- og behand-
lingsforsøg bag sig.

Det er veteraner, der har oplevet mange 
nederlag, og som kan have særligt svært 
ved at have forhåbninger til, at der findes et 
egnet tilbud til dem. Derfor skal Vesterhavs-
gaarden med håndholdt støtte være med til 
at vende bøtten, så veteranerne på sigt får 
mulighed for at skabe sig et bedre liv.

Vesterhavsgaarden ligger i Agger i Thy 
med Vesterhavet, Flade Sø og Nationalpark 
Thy som nærmeste naboer. Netop naturen 
kombineret med fællesskabet samt rekre-
ative oplevelser er en del af den DNA, der 
gennemsyrer botilbuddet og de aktiviteter, 
Vesterhavsgaarden tilbyder bostedets nye 
beboere.

”Vi ser frem til at kunne hjælpe nogle af de 
veteraner, som har hårdest brug for hjælp til 
at komme tilbage på sporet af et bedre liv. Vi 
vil trække på det bedste af vores erfaringer 
fra Surfgaarden, så veteranerne bliver mødt 
med et væld af aktiviteter i naturen, faglig-
hed, respekt og får mulighed for at indgå i et 
positivt fællesskab med både personale og 
andre ligesindede veteraner,” siger forstan-
der på Vesterhavsgaarden Anders Petersen.

Vesterhavsgaarden åbnede den 1. januar 
2023 og huser i dag fem særligt udsatte og 
behandlingskrævende veteraner.

Fra venstre ses fungerende chef for Veterancentret Jannik T. Andersen, daglig leder ved Surfgaarden Peter Emil 
Højlund, forstander ved Vesterhavsgaarden Anders Petersen og daglig leder ved Vesterhavsgaarden Lars Grud Søren. Danmarks�Veteraner� |� #�1� |� 2023� |� Side�27
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Nyt botilbud 
for veteraner

AF MORTEN JØRGENSEN, LANDSSEKRETÆR, DANMARKS VETERANER

Den 16. januar 2023 blev et nyt botilbud for 
veteraner med særlige behov indviet, Vester-
havsgården ved Vestervig i Vendsyssel.

Stormvejret fra dagen før havde lagt sig, 
og solen kunne titte frem mellem skyerne, 
da det nye botilbud for veteraner, Vester-
havsgården, markerede sin officielle åb-
ning under deltagelse af bl.a. fg. chef for 
Veterancentret, kommandørkaptajn Jannik 
T. Andersen, og indbudte gæster fra øvrige 
veterantilbud.

Fra Danmarks Veteraner deltog landssekre-
tæren og tre repræsentanter fra foreningen 
Thy-Mors-Salling.

Botilbuddet Vesterhavsgården er blevet til 
som følge af en politisk beslutning fra 2020 
om en styrkelse af veteranindsatsen og ikke 
mindst gennem et omfattende forarbejde i 
Veterancentret, hvor bl.a. en udbudsrunde 
skulle finde den rette til at lede og drifte bo-
tilbuddet.

Valget faldt på en allerede erfaren aktør med 
tilbud til PTSD-ramte, nemlig Surfgården, der 
også er placeret i Vendsyssel.

Ved et lykkeligt sammentræf blev faciliteten 
Vesterhavsgården, et tidligere kursus- og fe-
riested, ledigt, og en ombygning kunne gå i 
gang. Stedet opfylder nu alle myndigheder-
nes krav til bl.a. brandsikring og tilbyder fæl-
les fritids- og sportsfaciliteter og en lejlig-
hed med stue og åbent køkken, soveværelse 
samt bad/toilet.

Vesterhavsgårdens daglige leder, Lars Grud 
Sørensen, oplyser, at der på sigt vil være 
plads til op til 11 bosiddende veteraner, men 
endnu er der kun mulighed for, at 7 veteraner 
kan benytte botilbuddet.

Det er ikke et sted, hvor man selv kan melde 
sig til, og alle beboere er forud visiteret af 
egen bopælskommune til et ophold af kor-
tere eller længere varighed. Til at støtte og 
vejlede de bosiddende veteraner er ansat 
en stab af fagligt kompetente hjælpere og 
rådgivere.

Danmarks Veteraner hilser det nye botilbud 
velkommen og ønsker alt godt i fremtiden.

Repræsentanter fra Danmarks Veteraner.Vesterhavsgården.
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En sæson med 
veteranjagt

AF RUNE, JAGTFORENINGEN

Vi er nu nogle dage inde i det nye år, der 
forhåbentligt kommer til at byde på en mas-
se spændende jagter for alle medlemmer i 
foreningen, og derfor vil jeg lige runde det 
forgangne år af med en kort beretning om 
mit eget jagt-år med Danmarks Veteraners 
Jagtforening.

I 2022 havde jeg fornøjelsen af at komme 
rundt i en stor del af Danmark. Som jagt-
lod-medlem meldte jeg mig til jagter på Fyn, i 
Sønderjylland og i Rønnede på Sjælland.

Det har været fantastisk at kunne opleve nye 
jagtmarker, og jeg blev taget vældigt godt 
imod af formand Per på Fyn og i Rønnede og 
af Kim i Skrydstrup ved Vojens.

FYN
I Dyreborg Skov på Sydfyn tog formand Per 
og jeg alene af sted en varm november-mor-
gen. Vi fordelte os i skoven og nød et par stil-
le timer på anstandsjagt. 

Da jeg blev utålmodig, begav jeg mig ud på 
en tur i den store skov i håb om at kunne 
pürsche et dyr.

Desværre var vi tilsyneladende de eneste 
store pattedyr i skoven den dag, og jeg måtte 
vende snuden mod Vejle uden kød i bagage-
rummet.

SØNDERJYLLAND
Lige så begivenhedsløs var turen til Sønder-
jylland, hvor Kim før jagten bød på morgen-
kaffe, inden vi kørte ud til området, hvor vi 
efter ”min plan” skulle nedlægge dåvildt.

Det var én af de helt kolde morgener, hvil-
ket lovede perfekt for hjortevildtet, fortalte 

Kim, da vi listede op til stigen, hvor jeg skulle 
bruge de næste par timer i stilhed. Vejret var 
helt perfekt, og alt var, som det skulle være. 

Men igen udeblev dyrene, og jeg måtte end-
nu en gang køre nordpå med et tomt baga-
gerum.

Dog fejler naturen aldrig, og jeg kørte der-
fra med et genopladet, mentalt batteri og en 
god oplevelse rigere.

Før jeg forlod Sønderjylland, inviterede Kim 
og hans bedre halvdel på et overdådigt 
morgenmåltid og en masse spændende jagt-
historier, hvilket bare gjorde dagen endnu 
bedre.

SJÆLLAND
Formand Per havde i flere omgange sagt, at 
jeg skulle komme til Sjælland og prøve jag-
ten på foreningens område ved Rønnede.

Så da det tilfældigvis passede med, at en vi-
sit ved svigerfamilien lige efter jul faldt sam-
men med en foreningsjagt, slog jeg til.

Vi var fire mand, der mødtes på en mørk og 
våd parkeringsplads kl 07.00 for at gøre klar 
til dagens jagt.

Efter en god snak i tørvejr på en tankstation 
fordelte vi os i området, så hver mand fik en 
stige og en bred højre- og venstre-begræns-
ning. 

Jeg vil ikke lyve. Det pissede ned, og vinden 
var skide kold – undskyld mit franske. Det var 
ikke den bedste oplevelse.

Men til gengæld så jeg for første gang i den-
ne sæson et stykke dåvildt, der sprang for-
bi mig ca. 70 m ude på marken. Jeg nåede 
ikke og reagere og måtte også konstatere, at 
mine fingre nok alligevel var for kolde til, at 
jeg kunne ramme noget som helst.

Det gjorde dog, at dagen ikke var en fiasko, 
for jeg elsker at se på vildt, og jeg er nu end-
nu mere motiveret for at komme tilbage til 
Rønnede en dag, hvor vejret er bedre.

EN FORNØJELSE
Alt i alt har det været en fornøjelse at kunne 
gå på jagt i rammen af vores lille forening, og 
jeg glæder mig meget til at se, hvad det nye 
år vil bringe af oplevelser.

Rune.
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Forårskoncert
med Pernille Schrøder og Hjemmeværnets 
Musikkorps Storstrømmen
Dagen før juleaften 2022 ringede telefonen 
med et godt tilbud til veteranerne på Lol-
land-Falster og Møn.

Det var min første kontakt til Musikkorps 
Storstrømmen om et samarbejde med lokal-
foreningen om en forårskoncert i Nykøbing 
F Teater.

Det blev starten på et spændende projekt – 
et super professionelt arrangement – nemlig 
en forårskoncert i lokalområdet.

MUK Storstrømmen havde længe puslet med 
og øvet en mulig koncert med Pernille Schrø-
der, men var blevet stoppet af Corona’en. 
Nu bliver det veteranerne, som får gavn at 
koncerten.

Koncerten afholdes onsdag den 12. april kl. 
19.00 i Nykøbing F Teater, og der er gratis en-
tré – det tilrådes, at man bestiller de gratis 
billetter for at sikre sig en plads.

Musikkorpsets répertoire spænder bredt, så 
publikum kan glæde sig til et alsidigt pro-
gram, som blandt andet byder på evergreens 
fra Natalie Cole og Grethe Søncks repertoi-
re, Melodi Grand Prix hits, filmmusik samt 
swingmusik á la Benny Goodmann og latin-
amerikanske rytmer. På dirigentpulten står 
Kenneth Vegeberg.

”Storstrømmen” har tidligere lavet støtte-
koncerter til fordel for de store NGO’er, men 
har denne gang valgt at støtte landsdelens 
veteraner og pårørende.

Føler man sig godt underholdt, opfordres 
man til at donere et beløb til veteranerne 
– det kan gøres på Mobile Pay Box 6605ZB 

(koncert Nykøbing Teater – Hans Pihl).

Lad os gøre det til en festdag sammen.

Alle er meget velkomne uanset tilhør, og vi 
håber på fuldt hus i teatret den 12. april. Bil-
letter kan bestilles på www.nfteater.dk.

Vi håber og tror på, at denne mulighed gi-
ver os et tættere tilhør til Hjemmeværnets 

Musikkorps Storstrømmen fremover. Der er 
mange muligheder for eksponering af begge 
parter på Lolland-Falster & Møn.

Derfor er vi også meget taknemmelige for 
kontakten til orkestret – man fristes til at 
sige: En ekstra julegave – med lyd.

Per Amnitzbøl Rasmussen
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PTSD (Posttraumatisk Stress Symptom) er 
desværre en lidelse, som flere af vore hjem-
vendte veteraner har pådraget sig i forbin-
delse med deres oplevelser som udsendt.

Vi har hørt om PTSD, men hvad kan vi gøre 
for at hjælpe?

ET FORSKNINGSPROJEKT
For at få større viden om emnet havde vi in-
viteret psykoterapeut Sussi Hjort Hollensted 
til at fortælle om det.

Aarhus Universitet, Danmarks Veteraner, Ve-
teranstøtten og Sussi Hjort Hollensted er i 
gang med et rigtigt godt forskningsprojekt, 
der går ud på at hjælpe veteranerne med 
at kunne berolige deres overbelastede ner-

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) 
administrerer et antal legater, men har svært 
ved at få tilstrækkeligt med ansøgninger til 
disse.

Derfor har FPS rettet henvendelse til Dan-
marks Veteraner og Veteranstøtten for at få 
os til gøre veteraner og familier til veteraner 
opmærksom på de muligheder, der er for at 
søge legatportioner ved FPS.

Dette er vi selvfølgelig villige til.

vesystem samt give veteranerne viden om 
og redskaber til, at de og deres familie igen 
får en værdig hverdag.

Sussi Hjort Hollensted fortæller grundigt 
om, hvad PTSD er, og hvad der bliver gjort og 
forsket i, for at de angrebne veteraner med 
deres familie får det bedre.

Det er et foredrag, alle lokalforeninger skulle 
gøre plads til. I Midtsjælland havde vi rigtig 
megen glæde af foredraget. Vi har også med-
lemmer, der har en udfordring i deres hver-
dag, og dem er vi nu i stand at hjælpe på den 
rigtige måde.

Sussi Hjort Hollensted har ud over oven-
nævnte forskningsprojekt sin egen praksis, 

I første omgang drejer det sig om:
Hofråd David Amsel Meyers Legat, hvor et 
antal legatportioner ledige.

Legatet kan søges af fastansatte officerer, 
der på grund af sygdom har behov for økono-
misk støtte, fortrinsvis til rekreationsophold. 

Du kan se de legater, som PFS administrerer 
på dette link:
https://medarbejder.forsvaret.dk/da/karri-
ere-i-forsvaret/kompetenceudvikling/ledi-
ge-legater

hvor hun arbejder med stress, angst, depres-
sion mv., og for nogle giver det mening med 
hesten i dette arbejde, men hun har også 
almindelig samtaleterapi.

Der har tidligere her i bladet været skrevet 
om brug af heste i behandlingen.

Se Danmarks Veteraner 1/2021, side 28-29, og 
Danmarks Veteraner 1/2022, side 36-37.

Har man behov for hjælp kan man 
henvende sig på info@humanhorse.dk

 Foredrag om PTSD

Legater

AF FLEMMING JEPSEN, DANMARKS VETERANER MIDTSJÆLLAND
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Sussi Hjort Hollensted.



AF KAREN DAHLINRUNDE DAGE
Danmarks Veteraner ønsker hjertelig tillykke.

90 ÅR
THERKEL HASTRUP THERKELSEN, GAZA 7, 
BORNHOLM, DEN 16. JUNI

85 ÅR
PEDER RAVN JØRGENSEN, GAZA 7, 
TREKANTOMRÅDET, DEN 6. APRIL

IB JENSEN, GAZA 11 OG 12 SAMT CYPERN 1, 
FYN, DEN 9. APRIL

BENT JENSENIUS MØLLER, KUWAIT 4 SAMT 
UNTSO 1970-72, NÆSTVED OG OMEGN, 
DEN 27. APRIL

POUL MØLSKOV ANDERSEN, GAZA 9, 10, 11 OG 
12, NORDSJÆLLAND, DEN 14. MAJ

SØNNIK POUL PETERSEN, GAZA 7, 8 OG 9, 
SØNDERJYLLAND, DEN 16. MAJ 

GEORG ØSTERGAARD, GAZA 6, 
THY-MORS-SALLING, DEN 2. JUNI

KJELD PEDERSEN, GAZA 6, NORDSJÆLLAND, 
DEN 4. JUNI 

FINN KROMOSE, GAZA 10, UNCIVPOL/
DANCIVPOL 1967-69 SAMT ECOMSA 1993-94, 
KØBENHAVN, DEN 13. JUNI

SVEND RAVN, GAZA 8, NORDSJÆLLAND, 
DEN 17. JUNI

KNUD ANDERSEN, GAZA 6 OG 7, KØBENHAVN, 
DEN 20. JUNI

JOHN LARSEN, CYPERN 3, 4, 5 OG 6, 
ØSTJYDERNE, DEN 21. JUNI

SØREN PETER HANSEN, GAZA 6, FYN, 
DEN 22. JUNI

80 ÅR
BJARNE HESSELBERG, KROATIEN 3, 4 OG 5, 
NORDSJÆLLAND, DEN 5. APRIL

PREBEN HAUGAARD NIELSEN, GAZA 21 SAMT 
CYPERN 3, 4, 5 OG 7, KØBENHAVN, 
DEN 7. APRIL

AAGE LE FEVRE HONORE, CYPERN 1, FYN, 
DEN 8. APRIL 

LEIF POULSEN, CYPERN 1, KØBENHAVN, 
DEN 9. APRIL

ERIK THERKILDSEN, GAZA 17 OG 18 SAMT 
CYPERN 4, TREKANTOMRÅDET, DEN 14. APRIL

HANS EVALD PEDERSEN, GAZA 17 OG 18 SAMT 
CYPERN 4, FYN, DEN 16. APRIL 

JENS KRISTIAN PEDERSEN, CYPERN 3, 
THY-MORS-SALLING, DEN 16. APRIL

JOHN LAURIDSEN, GAZA 20, SYDVESTJYLLAND, 
DEN 17. APRIL

JENS CHR. JENSEN, GAZA 19, FYN, 
DEN 20. APRIL

FREDDIE JAMES SALQUIST HANSEN, CYPERN 4 
OG 5, KØBENHAVN, DEN 21. APRIL

GUNNER RASMUSSEN, GAZA 14, 

TREKANTOMRÅDET, DEN 29. APRIL

KNUD HANSEN, GAZA 14, TREKANTOMRÅDET, 
DEN 3. MAJ

UFFE BAY, GAZA 19, KØBENHAVN, DEN 3. MAJ

OLE NIELSEN, CYPERN 8, 9, 10 OG 11, 
NORDSJÆLLAND, DEN 5. MAJ

ERIK JANTZEN PEDERSEN, GAZA 15, 
NORDVESTSJÆLLAND, DEN 13. MAJ

IVAR MATTESEN, GAZA 10 OG 11 SAMT 
CYPERN 1, KØBENHAVN, DEN 15. MAJ

JENS-JØRGEN JUEL PEDERSEN, CONGO 1963, 
KØBENHAVN, DEN 15. MAJ 

WILLY EIGIL LAUGESEN, GAZA 18, 
NÆSTVED OG OMEGN, DEN 15. MAJ

OVE ERIK SERRITZLEV, CYPERN 2 OG 3, 
LIMFJORDEN, DEN 18. MAJ 

BENNY ELVIG ANDERSEN, CYPERN 1, 
ØSTJYDERNE, DEN 18. MAJ 

AAGE MADSEN, GAZA 17 OG 18 SAMT CYPERN 
4, 5 OG 6, MIDTJYLLAND, DEN 19. MAJ

HANS CHRISTENSEN, GAZA 15, KRONJYLLAND, 
DEN 20. MAJ

HOLGER ESKE CHRISTENSEN, CYPERN 1, 
KØBENHAVN, DEN 21. MAJ

VAGN FOG-PETERSEN, GAZA 19 OG CYPERN 2, 
SØNDERJYLLAND, DEN 22. MAJ

ERIK BJERRUM, CYPERN 2, SYDVESTJYLLAND, 
DEN 22. MAJ

FINN LEO NIELSEN, CYPERN 2, KØBENHAVN, 
DEN GAZA 18 OG 19 SAMT CYPERN 5, 
KØBENHAVN, DEN 1. JUNI

KARSTEN PETERSEN, GAZA 21, KØBENHAVN, 
DEN 8. JUNI

HENNING MAURITZEN, GAZA 17 SAMT CYPERN 
3 OG 4, SØNDERJYLLAND, DEN 12. JUNI

IB GERTS JØRGENSEN, CYPERN 2, 
KØBENHAVN, DEN 15. JUNI

VIGGO BRUSEN, CYPERN 2, 
VIBORG OG OMEGN, DEN 19. JUNI

MOGENS JON ZEIDLER, CYPERN 2, 
MIDTSJÆLLAND, DEN 21. JUNI

VIGGO ATZEN, GAZA 17 OG CYPERN 3, 
SYDVESTJYLLAND, DEN 22. JUNI

OVE POULSEN, CYPERN 1, MIDTSJÆLLAND, 
DEN 25. JUNI

75 ÅR
KNUD OSCAR ANDERSEN VEJE, KROATIEN 8, 
BORNHOLM, DEN 1. APRIL

LEO JOHANNES DALBY, CYPERN 24, 25, 26, 29, 
30, 31 OG 32, KØBENHAVN, DEN 1. APRIL

SVEN MORTENSEN, CYPERN 11, 
KØBENHAVN, DEN 6. APRIL

BENT GREVE, CYPERN 12, FYN, DEN 10. APRIL

HENRIK SCHROLL, SYDVESTJYLLAND, 
DEN 26. APRIL

BENT HAMMER, CYPERN 22 OG 23, 
SØNDERJYLLAND, DEN 5. MAJ

KNUD TAGE PETERSEN, SFOR 4 OG 9, 
LIMFJORDEN, DEN 16. MAJ

OVE HENNING LAURSEN, CYPERN 11, 
ØSTJYDERNE, DEN 19. MAJ

OLE STEEN, CYPERN 12, NÆSTVED OG OMEGN, 
DEN 20. MAJ

MOGENS SCHRØDER PETERSEN, CYPERN 12, 
MIDTJYLLAND, DEN 30. MAJ

ANKER JAKOBSEN, CYPERN 12, 
NORDVESTSJÆLLAND, DEN 6. JUNI

SVEND LAUGE PEDERSEN, CYPERN 23, 
BOSNIEN 4 SAMT UNMISS 2005-06, NORDVEST, 
DEN 7. JUNI 

PALLE DANNEMAND, IRAK 3, MIDTJYLLAND, 
DEN 7. JUNI

KURT JENSEN, CYPERN 11, 12, 17, 19, 20, 21 OG 
22, LOLLAND-FALSTER OG MØN, DEN 27. JUNI

70 ÅR
JANNICK GADBY, IFOR 1, SFOR 1 OG IRAK 8, 
LOLLAND-FALSTER OG MØN, DEN 1. APRIL

ARNE THOMSEN, CYPERN 24, 25 OG 25, 
LIMFJORDEN, DEN 7. APRIL

HENNING THOMSEN, CYPERN 32 OG SFOR 8, 
THY-MORS-SALLING, DEN 7. APRIL

KNUD ERIK BERTELSEN, CYPERN 24, 25, 25 OG 
27, FYN, DEN 10. APRIL

BO DEHN, CYPERN 27, 28, 29 OG 30, 
TREKANTOMRÅDET, DEN 14. APRIL

SVEND AAGE OLSEN, KROATIEN 6, SFOR 4, 10 
OG 11, KFOR 9 OG 10, ISAF 1 SAMT IRAK 3 OG 4, 
BORNHOLM, DEN 5. MAJ 

TAGE THOMAS BUCH, CYPERN 21 OG 22, 
SYDVESTJYLLAND, DEN 31. MAJ

HANS CHRISTIAN LUND JUHL, CYPERN 22 OG 
39, SØNDERJYLLAND, DEN 3. JUNI

STEEN ESBERN RASMUSSEN, CYPERN 27 OG 
28, NORDVESTSJÆLLAND, DEN 16. JUNI

OLE NØRBYGAARD PEDERSEN, CYPERN 23 OG 
24, TREKANTOMRÅDET, DEN 16. JUNI

OLE JACOBSEN, CYPERN 21 OG 22, 
LOLLAND-FALSTER OG MØN, DEN 22. JUNI

60 ÅR
JACK BRANDT JØRGENSEN, KROATIEN 1993-94 
OG 1995 (UNMO) SAMT 3 X FRONTEX, 
VETERANER TIL SØS, DEN 4. APRIL

FLEMMING BARDURA, CYPERN 51 OG 57, 
MIDTJYLLAND, DEN 15. APRIL

LARS ALMAR JENSEN, CYPERN 39,40 OG 45, 
KØBENHAVN, DEN 1. MAJ

POUL ERIK DAM, CYPERN 43 OG 44 SAMT 
UNGCI 1998-99, KØBENHAVN, DEN 12. MAJ

THOMAS HANSEN BECK, ISAF HOLD 5, ISAF 
RC(S) 2, 5, 7 OG 9 SAMT OIR 1 OG 11, 
VÆRNSPRÆSTERNE, DEN 13. MAJ

JOHN ERIKSEN, IFOR 1, FÆRØERNE, 
DEN 17. MAJ

JENS CHR. T. OLESEN, CYPERN 43, 44, 45 OG 
48, LIMFJORDEN, DEN 25. MAJ

HENRIK FRIIS, CYPERN 54 OG KROATIEN 1, 
MIDTSJÆLLAND, DEN 27. MAJ

LARS STEGEMEIER NIELSEN, KFOR 8 OG SFOR 
11, TREKANTOMRÅDET, DEN 27. MAJ

TOM HØJBJERG, KROATIEN 3 OG 5 SAMT 
UNOMIG (UNMO) OG UNMOP, 
TREKANTOMRÅDET, DEN 30. MAJ

LARS BERG ANDERSEN, CYPERN 39, 
NÆSTVED OG OMEGN, DEN 10. JUNI 

KARSTEN SAKARIASSEN, HELDET 7 HOLD 2, 
(FENNEC/IRAK), HELDET 8 HOLD 1 + 2, (FEN-
NEC/AFGHANISTAN), OSS 2011 (SVN), OPREC 
SYR, DATU 2015, HOLD 1 (EH 101), 
VIBORG OG OMEGN, DEN 11. JUNI 

PETER NYGAARD NIELSEN, KRONJYLLAND, 
DEN 14. JUNI 

PER M. NIKOLAJSEN, UNTSO 2014-15, 
NORDVEST, DEN 21. JUNI 

STEEN CHRISTIANSEN, CYPERN 48 OG 49, 
NORDSJÆLLAND, DEN 26. JUNI

50 ÅR
BRIAN BAK-ALBRECHT, KROATIEN 7 OG SFOR 5, 
THY-MORS-SALLING, DEN 9. APRIL

ULF KVISTBORG, KROATIEN 6, KØBENHAVN, 
DEN 10. APRIL

JES KAAS, IFOR 2, NÆSTVED OG OMEGN, 
DEN 16. APRIL

ORAL SHAW, ISAF 7, PT 20 (IRAK) SAMT FT 3 
OG 4, VÆRNSPRÆSTERNE, DEN 20. APRIL

JERRY FOGH, KROATIEN 4 OG 8 (UNCRO), 
TREKANTOMRÅDET, DEN 22. APRIL

SVEND ERIK PEDERSEN, KROATIEN 7, FYN, 
DEN 24. APRIL

RENÉ OLE ANDERSEN, KROATIEN 2, 
NORDVESTSJÆLLAND, DEN 25. APRIL

RENÉ LARSEN, IFOR 1 OG KFOR 1, 
NORDSJÆLLAND, DEN 26. APRIL

MARTIN PETERSEN, KROATIEN 5 OG 8 SAMT 
IFOR 0 OG KFOR 1, MIDTJYLLAND, 
DEN 28. APRIL

HENRIK HJORTH, KROATIEN 3 OG 4, SFOR 14, 
KFOR 3 OG IRAK 4, NORDSJÆLLAND, 
DEN 16. MAJ

LARS NEDERGAARD NIELSEN, KROATIEN 7, 
MIDTJYLLAND, DEN 17. MAJ
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VI MINDES

ÆRET VÆRE DERES MINDE

KURT F. BJELKE HANSEN, CYPERN 37 OG 38, NÆSTVED & OMEGN

EIGIL ANDREAS TRAMM, GAZA 9 OG 10, NÆSTVED & OMEGN

HENNING JENSEN, GAZA 4, MIDTJYLLAND

NIELS RASMUSSEN, CYPERN 2, LOLLAND FALSTER & MØN

ERIK RASMUSSEN, GAZA 10, ØSTJYDERNE

EGON BRÜLLE, CYPERN 5 OG 6, MIDTJYLLAND

BENT SØRENSEN, CYPERN 37 OG 38, NORDVEST

HENRIK FABRIN, KROATIEN 8, KØBENHAVN

ERIK MARIUS JENSEN, STØTTEMEDLEM, SØNDERJYLLAND

LEIF KNUDSEN, CONGO 1963, SYDVESTJYLLAND

TORBEN RASMUSSEN, CYPERN 47 OG 48, VIBORG & OMEGN

AAGE STOUSTRUP, CYPERN 11, LIMFJORDEN

KARL VILHELM DENCKER PEDERSEN, GAZA 3, KØBENHAVN

EGON KRISTENSEN, CYPERN 1, SØNDERJYLLAND

KURT PETER TYCHO NIELSEN, GAZA, SYDVESTJYLLAND

ERIK HANSEN, CYPERN 2 OG 3, NÆSTVED & OMEGN

GERT RAVN, CYPERN 8, 9, 19 OG 20, SYDVESTJYLLAND

HARALD CHRISTENSEN, CYPERN 6 OG 7, SØNDERJYLLAND

TIM DALSKOV, CYPERN 15, KØBENHAVN

STANLEY MØLLER NIELSEN, KROATIEN 5, VIBORG & OMEGN

MARTIN A. ANDERSEN, GAZA 11, 12 OG 13, VIBORG & OMEGN

ROBERT BURGWALD MÜLLER, CYPERN 32, SØNDERJYLLAND

HENNING IBSEN HANSEN, CYPERN 1, LOLLAND-FALSTER & MØN

POUL SIMONSEN, GAZA 1, FYN

AKTIVITETSOVERSIGT
2023

16. – 17. marts Hovedbestyrelsesmøde

4. april NATO-dagen

21. – 22. april Repræsentantskabsmøde

4. maj Hærløbet

9. maj EU-dag

29. maj Peacekeepers Day

9. juni HB-møde

5. september Flagdag

21. – 22. september Veterantræf

JOHNNY NØRREGAARD DAVIDSEN, KROATIEN 6 OG 
7, NORDVEST, DEN 21. MAJ

HENRIK VILLUMSEN, IFOR 1 OG KFOR 4, 
NÆSTVED OG OMEGN, DEN 28. MAJ

MORTEN OLSEN, KROATIEN 7, NORDSJÆLLAND, 
DEN 29. MAJ

MARTIN MUNDUS, KROATIEN 6 OG SFOR 6, 
NÆSTVED OG OMEGN, DEN 6. JUNI

ANDREAS CHRISTIAN JENSEN, KROATIEN 6 OG RS 
13, NÆSTVED OG OMEGN, DEN 8. JUNI

PETER SCHUBERT, KROATIEN 5, KØBENHAVN, 
DEN 13. JUNI

CHRISTIAN BERGQUIST, KFOR 25 E, 
KØBENHAVN, DEN 17. JUNI

UFFE CHRISTOPHERSEN, KROATIEN 4, 
JAGTFORENINGEN, DEN 24. JUNI

40 ÅR
PHILIP ENGELHOLM, UNMIS, NORDSJÆLLAND, 
DEN 6. APRIL

LARS LAMBERTSEN, KFOR 10, MIDTJYLLAND, 
DEN 10. MAJ

STEFAN A. HYLLEBORG, ISAF 8, JAGTFORENINGEN, 
DEN 14. MAJ

ANIKA TRONIER-RASMUSSEN, ISAF 1, 
KVINDELIGE VETERANER, DEN 26. MAJ

DANIEL JUUL LAURSEN, P. TORDENSKJOLD 2008 
OG ISAF 15, SØNDERJYLLAND, DEN 7. JUNI 
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BORNHOLM
HENRIK HOFFENSETZ, KFOR 26

PETER BØJE ALBERT LARSEN, IFOR 1, SFOR 
4 OG KFOR 1

KØBENHAVN
KIM BOLT, STØTTEMEDLEM

KIM GLERUP STEENDAHL, ECMM 1992/1993 
SAMT KROATIEN 7 OG 8

JESPER VOIGT SIMONSEN, CYPERN 54 OG 55

KIM MÜLLER HALLAS, BOSNIEN 6 OG 
KROATIEN 6

KLAUS TOFT HØG, UNTAG 1

DENNIS PEDERSEN 

KIM WOLFF, BOSNIEN 4

SIMON EKELUND NIELSEN, STØTTEMEDLEM

KIM WIILUM H. GULDBECH, BOSNIEN 2001-02 
SAMT IRAK 9

LASSE OLESEN, KROATIEN 8 OG SFOR 6

MADS FERDINAND ELLGAARD, IRAQ 6

DZENANA DOZIC SECIC, STØTTEMEDLEM 

JENS JENSEN, CYPERN 26, 27 OG 28

JAN KENNET NIELSEN, CYPERN 40, 41 OG 42

BRIAN STRANDBYGAARD, KFOR 6 OG 12

MIDTSJÆLLAND
KIM ABILDGAARD CARLSEN, KROATIEN 7 
SAMT KFOR 2 OG 3

NÆSTVED OG OMEGN
THOMAS CLAUSEN, KFOR 5 OG IRAK 2

HENRIK SORRING, KROATIEN 7

VICTOR VERNER, KROATIEN 4

JAN NIELSEN, CYPERN 30, 32, 33, 34, 35 OG 
36 SAMT UNMIBH 1998 OG UNMIK 2003 

FINN ROKSØ, BOSNIEN 6

LOLLAND-FALSTER & MØN
BRIAN MEYER, SFOR 15

THOMAS HANSEN, UNMEE 2001

JACOB AMNITZBØL NIELSEN, ISAF 10 OG 15 
SAMT IRAK 5 (OIR)

MICHAEL HANSEN, KROATIEN 7 OG 8 

FYN
THOMAS MUNTER EMILIUSSEN-BROBERG, 
KFOR 8, ISAF 2 OG 13 SAMT 2015

ANDERS HAAGEN JENSEN, ISAF 5 OG 15

MORTEN JANICHEN, BOSNIEN 4

SØNDERJYLLAND
DAN HANSEN, SFOR 6

RENÉ PEDERSEN VARMING, SFOR 4

MORTEN SULDRUP LARSEN, CYPERN 37 OG 38

MORTEN NIELSEN, ISAF 7

SYDVESTJYLLAND
CHRISTIAN ELIASEN, MALI 1

MORTEN THODSEN, ISAF 11 OG 14

TREKANTOMRÅDET
PREBEN KJÆR ERIKSEN, CYPERN 48 
OG IRAK 1991

BENNY TOLLESTRUP JENSEN, EUPOL/AFGHA-
NISTAN 2013-14, UNPD 2016-17, IRAQ EUAM 
2017-20 OG KOSOVO EULEX 2022-23

ØSTJYDERNE
PETER MARTIN KARLSEN, CYPERN 35

MARCUS KNUTH, ISAF 6

MIDTJYLLAND
PINYA THOMSEN NA AYUDHYA, TRANSLATØR 
2003 - 06

JAN BO LILLIENDAL, KROATIEN 6, 7 OG 8

LEIF A.L. PINDSTRUP, STØTTEMEDLEM

TOMMY RASMUSSEN, ISAF

CARSTEN PETER BAK, STØTTEMEDLEM 

PER BECK NIELSEN, KROATIEN 2

BENNY EILSØ ANDERSEN, IFOR 2, SFOR 7, 10 
OG 12, KFOR 1, IRAK 2 SAMT ISAF 4, 5 OG 12

MADS MADSEN, IRAK 5, KFOR 3 OG BOSNIEN 7

THOMAS LYKKEGAARD, NFP 1

VIBORG OG OMEGN
KRISTIAN YASAY THORBYE, FLV/RSM

JENS MØLGAARD, CYPERN 54 OG 55 SAMT 
KUWAIT 4

KENT GANTRIIS, CYPERN 39 OG 40

NORDVEST
JAN VAN DEURS, CYPERN 4, 44,  45 OG 52

VIGGO MICHAEL JENSEN

BERTIL FOGTMANN, CYPERN 45, 46 OG 48 
SAMT KROATIEN 1

LIMFJORDEN
SØREN MATZ, UNTAG 1, CYPERN 52, 53 OG 54, 
UNTSO 1992-93 SAMT IFOR 1 OG 2

MICHAEL IVERSEN 

BJØRN NYGAARD, CYPERN 34, 35 OG 36

NIELS-ULRIK GALBERG, KROATIEN 3

MARK SØGAARD, KFOR 1

HENRIK BUSK RASMUSSEN, ISAF 6 OG 12

THY-MORS-SALLING
ANDREW JAMES WOOLHEAD, STØTTEMEDLEM

ANDERS KRISTIANSEN, KROATIEN 3 OG 7

EBBE BO SLOTH, CYPERN 58, SFOR 3, 
KFOR 7 OG 11 SAMT IRAK 8

JESPER FERSLEV, KROATIEN 4, SFOR 7 OG 10 
SAMT KFOR 13

KRONJYLLAND
HENRIK SKOVRUP, CYPERN 31 OG 32

NIELS BRUUN, STØTTEMEDLEM 

JOHNNY RYTTER KNUDSEN, 
KROATIEN 1, 2 OG 10

PETER JENSEN, IRAK 

LARS STIG ANDERSEN, CYPERN 44

THOMAS BJERRE OLESEN, KROATIEN 4 OG 5

HENRIK BENDIXEN, KROATIEN 5 OG 6 

NORDSJÆLLAND
JOHN GENART 

HENRIK SÖDERGREN, SFOR 14 SAMT KFOR 7, 
9 OG 10

PETER ERIK SØRENSEN, MAKEDONIEN 2 

VÆRNSPRÆSTERNE
CARL-GUSTAV CHRISTENSEN, MALI 4

HENRIK BUSK RASMUSSEN,  ISAF 6 OG 12 

NORDVESTSJÆLLAND
SUNE NIKOLAJSEN, SFOR 9, IRAK 4 OG ISAF 2

FÆRØERNE
BJARKI JOENSEN, SNMCMG1/2019

MC-KLUBBEN
JESPER MÜNSTER SKOV, IRAK 9

FLEMMING NELDAHL, KROATIEN 5 OG 8 SAMT 
KFOR 1 OG 8

NIELS LANGFELDT JØRGENSEN, KFOR 10, IRAK 
5 OG 9 SAMT ISAF 13 OG 15

JØRGEN CLASEN, MONCU 2006–07, UNMISS 
2012–13, SIERRA LEONE 2014–15 SAMT CJTF, 
OIR 2017

SVEND PER REIMANN, CYPERN 24 OG 27

MICHEL ROSENGREN PEDERSEN, 
SFOR 7 OG 10

MARTIN LONG TEGLGAARD, KROATIEN 5 OG 6, 
SFOR 2003, ISAF 4 OG 5, IRAK 2004, UNMEE 
2005 SAMT UNMISS 2009

KVINDELIGE VETERANER
ULLA SØLVSTEN, SFOR 6, KFOR 7, ISAF 3, 4, 6 
OG 11 (AIAT)

SIGNE LI JAKOBSEN, EFP 5 OG OIR 17

HEIDI FREDSTED, KFOR 9

STEPHANIE BERNER, ISAF 2009-16 SAMT 
2019 RS

MILLE FIE HEWALO, KFOR 17

KARINA BJARNABERG WEISS, ISAF3, OIR 2016 
SAMT MALI 2017

SOPHIE YTTE ANDERSEN, OIR 05

STINE LETH, STØTTEMEDLEM

SANNE PHILLOE, STØTTEMEDLEM

TINA MONBERG, STØTTEMEDLEM 

LISBETH BRIX BØGGILD, STØTTEMEDLEM 

PERNILLE BECH, KFOR 20 OG 23

JAGTFORENINGEN
JACOB UDSEN, KROATIEN 7, IFOR 1, SFOR 8 
OG UNMEE 1 

KNUD JESPERSEN, CYPERN 31, 32, 42 OG 43

MIKKEL BRINK HANSEN, SFOR 7, IRAK 1 OG 2, 
ISAF 5 OG 16 SAMT MALI 2 

ANDREAS BRINK ELBÆK, KFOR 21, ISAF 14 
SAMT MALI 1 OG 4

MADS PETERSEN, ISAF 8

RASMUS KASTBJERG VESTERGAARD, IRAK 6

SØREN PROBST JEBJERG, KFOR 6

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
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Charlie-træf 2023
AF TOMMY ”ROCK”

Velkommen til alle DANCON-krigere fra Cy-
pern (Charlie, Kokkina, Bravo, Xeros og HQ) 
og venner.

I år har vi fået arrangeret en stor overras- 
kelse til Charlie-træffet. Vi er en del drenge, 
som har været med til at sponsere en flybil-
let til Smiley og hans kone Mine. 

Vi glæder os meget til at se dem her i Dan-
mark. Vi har jo tit nydt godt af deres gæstfri-
hed, når vi har besøgt Cypern.

STEDET
Jeg har fået en aftale med Blue Berets MC 
Denmark om at låne deres klubhus Holger 
Danske i Slagelse, den tidligere oberstbolig, 
Parcelgårdsvej 12 i Slagelse (på øvelsesplads- 
en), så vi kan holde Charlie-træffet der.

Betingelsen er, at vi støtter deres bar – en 10 
– 20 kr. -bar, så det er til at overkomme. Der 
er masser af sovepladser inde (ca. 40 senge/
eller gulvplads) og ude til teltpladser mm.

Der er ingen booking, men ”først til mølle”, 
så skynd jer med tilmelding.

Træffet holdes den 19.- 21. maj. Den 18. maj 
er Kristi Himmelfart, hvor man kan komme 

og hygge sig. Der er intet særligt program 
for den 18. maj.

Fredag åbner vi officielt kl. 16.00. Fredag er 
jo Yallah-aften, og der serveres Charlie-gry-
de ca. kl. 18.30.

Lørdag morgen er der mulje kl. 09.00 til 
10.00.

Kl. 12.00 evt. en tur ud i det blå?

Kl. 15.00 laver vi konkurrencer (dart, bord-
foldbold, billard mm.)

Kl. 15.00 til 17.00 holder vi Åbent Hus, hvor 
folk, som ikke er tilmeldt, kan kikke forbi til 
kaffe eller købe en øl/vand.

Kl. 18.00. Gris med det hele, inkl. vin og et 
godt anker fadøl. Festaften nok med en live 
guitar .
 
Søndag morgen er der mulje fra kl. 09.00 til 
11.00.

Derefter oprydning. Husk at rydde op og 
hjælpe med rengøring.

Hvis vi ikke rydder op, skal vi betale 1.000 kr. 
til rengøring.

Så mulighed for en pizza efter oprydning, 
hvis vi har penge nok på kontoen.

TILMELDING 
til Træffet inkl. betaling 1. maj. Pris 350 kr. for 
weekenden, incl. mad og morgenmad begge 
dage og vin og en fadøl lørdag samt under-
holdning. Lørdag 200 kr. (aftensmad/mor-
genmad, incl en fadbamse eller rødvin og 
underholdning) samt overnatning alle dage. 
Priserne er beregnet på min. 35 deltagere.

BETALING
Regnr. 3434, kontonr. 3434593190 eller Mo-
bilePay BOKS 0819PK (mærket Charlie-træf 
2023)

Vi glæder os til at se jer. Husk jeres DAN-
CON-bog, hvis I vil have en autograf af Smiley. 

PS. Vi tager gerne imod lidt økonomisk støtte 
til Smiley´s ophold i Danmark. 

De bedste Charlie-hilsner.

Billedtekst. Billedtekst.
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GENERALFORSAMLING
Foreningen holdt den 7. februar generalfor-
samling. Mødet startede med, at vores fane-
bærer, Per Jacobsen, fik tildelt The Nordic 
Veterans Medal of Honour.

MØDER
Vi holder fortsat medlemsaften den første 
tirsdag i måneden, hvor der vil være én, 
der fortæller om sin udsendelse, et aktuelt 
forsvarspolitisk emne eller lignende. Heref-
ter vil der være kammeratligt samvær med 
nogle stykker smørrebrød. Normalt holdes 
vores medlemsmøder i Veteranstuerne på 
Almegårds Kaserne, men vi vil gerne holde 
nogle aktiviteter uden for kasernen og se 
eksempelvis Beredskabsstyrelsens kaserne. 

Et væsentligt mål er at få nogle yngre og 
gerne tjenestegørende medlemmer i for-
eningen. Det er en svær opgave, og derfor 
vil vi tilbyde, at man vil kunne afholde egne 
kammerataftener ud fra hvilken mission, 
man har været udsendt til. Som eksempel vil 
veteraner, som har været udsendt til Balkan, 

Stiftet 3/10 1969
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Bornholm

kunne holde møder mindst én bestemt dag 
i måneden. Derudover vil der for alle være 
tilbud om at mødes til de fælles mødeaftener 
den første tirsdag.

MØDE MED SVENSKERNE
Vi startede sidste år med at få besøg af den 
svenske veteranforening fra det sydlige Sve-
rige. Vi tager senere på året på genvisit, og 
vi håber, at det kan udvikle sig til et årligt 
besøg på Bornholm eller i Ystad på skift.

SIDEN SIDST
Årets banko blev afholdt på Dannevirke Sol-
daterhjem med begrænset antal deltagere.

Årets julefrokost blev afholdt den 3. decem-
ber i lokalet på Uglehøjen 104. Vi var 14 del-
tagere, som havde en hyggelig eftermiddag 
med god, hjemmelavet mad. Vi havde igen 
Birgit og Gudrun i køkkenet. En stor tak til 
dem for det store arbejde, som de beredvil-
ligt stiller op til.

Stiftet 9/9 1969
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Fyn

Onsdag den 18. januar havde vi klubaften i 
lokalet i Ullerslev med kammeratlig samvær.

Torsdag den 16. februar holdt vi generalfor-
samling på Dannevirke Soldaterhjem med 17 
deltagere. Alle bestyrelsesposter er besat 
som tidligere. 

KOMMENDE AKTIVITETER
Onsdag den 15. marts kl. 19.30 er der klub- 
aften i lokalet Svendborgvej 39 i Ullerslev 
med kammeratligt samvær.

Onsdag den 19. april kl. 18.30 er der klubaf-
ten/spisning (brunkål) i lokalet Svendborgvej 
39 i Ullerslev. Tilmelding senest den 11. april 
til formanden på joergen.emdal.larsen@nal-
net.dk eller på 4083 7365.

Onsdag den 24. maj er der udflugt til Vest-
jylland med besøg på Flugt-museet og Pan-
ser- og Artillerimuseet, begge i Oksbøl. Pris 
kun 200 kr. pr. person, incl. spisning. Nærme-
re oplysninger ved Preben Birk på 2961 5705 
og seneste tilmelding og betaling den 1. maj. 
Se også hjemmesiden.

Juni og juli er der ingen aktiviteter bortset 
fra Valdemarsdag torsdag den 15. juni.

Onsdag den 2. august arrangeres tur til Ny-
borg Voldspil, hvor der spilles Cabaret. Pris 
kun 100 kr, incl. spisning. Nærmere oplysning- 
er ved Preben Birk på 29 61 57 05. Se også 
hjemmesiden. Seneste tilmelding og betaling 
den 30. maj.

Med de bedste hilsner i håbet om at se rigtig 
mange til vore aktiviteter.

Jørgen Emdal Larsen, formand

 Foreningerne
Set og sket  

samt kommende  
arrangementer  

i landets  
foreninger

Den nye bestyrelse. Bornholm.

Pers medalje. Bornholm.
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SIDEN SIDST
Kronjylland markerede sammen med er re-
kordstort antal fremmødte Veteranernes 
Mindedag den 22. december. Ved Mindeste-
nen i Randers mindedes vi de 111 veteraner, 
som har mistet livet siden 1948. Tankerne gik 
til veteranerne og deres pårørende. Vore tan-
ker gik også til de veteraner, som ikke kunne 
være hjemme i forbindelse med fejringen af 
julen og nytåret. 

Der blev lagt en krans ved Mindestenen, hvor-
efter oberst Christian Arildsen holdt en me-
get bevægende tale om 18. september 1995, 
hvor soldater fra Den danske Bataljons hold 
8 i Dvor og Kostanica blev fanget i krydsild 
mellem serbiske og kroatiske styrker. Som 
FN-soldater var danskerne overhovedet ikke 
bevæbnet til at forsvare sig mod så voldsom-
me angreb. 

I løbet af de efterfølgende 36 timer miste-
de to danske soldater, Robin Bargholz og 
Michael Madsen, æret være deres minde, 
livet, mens 14 blev sårede. I dagene efter de 
voldsomme hændelser blev langt de fleste 
af soldaterne sendt hjem til Danmark. Des-
værre var modtagelsen af de danske solda-
ter, som var rystede og tydeligt mærkede af 
de voldsomme begivenheder, som de havde 
været vidne til, præget af ukendskab til de 
psykiske eftervirkninger.

Det resulterede i, at mange af de involverede 
soldater i årene efter har lidt af psykiske ef-
terveer, og desværre begik to af soldaterne 

Stiftet 1/11 1988

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

Kronjylland
selvmord kort efter hjemkomsten. Æret være 
deres minde. Efter Christian Arildsens tale 
bevægede vi os mod Marinestuen til socialt 
samvær og god forplejning. Formanden for 
Marineforeningen i Randers, Lars Gjætter-
mann, overrakte veterankoordinator, Stanley 
Schmücker, og formanden for DV-Kronjylland 
et kongeflag, som nu pryder Veteranhuset.

FOREDRAG
Årets første foredrag var lidt af et scoop. 
Cand.mag. og historiker, Jakob Tøttrup 
Kjærsgaard, som har arbejdet på Utah Beach 
Museum i Normandiet og skrevet bogen 
”Den Røde Brænding – Danske beretninger 
fra D-dag og invasionen i Normandiet 1944”, 
leverede foran ca. 40 fremmødte en medle-
vende og utrolig interessant fortælling om 
de danske krigssejlere under 2. Verdenskrig 
møntet på deres tapre indsats den 6. juni 
1944 og dagene efter D-dag. 

Han satte tilhørerne ind i, at hvis man i dag 
står ved Normandiets kyst, er det ikke svært 
at forestille sig, at synet af de mange tusin-
de skibe, der i morgentågen den 6. juni 1944 
mødte de tyske soldater, måtte have været 
skræmmende for dem. 

Ca. 6.300 danske krigssejlere assisterede de 
allierede under krigen, og ca. 800 deltog i inva-
sionen i Normandiet. Desuden deltog et større 
antal danskere i andre allierede værn, flåde, 
luftvåben og hær, fra Spitfirepiloter til marine-
inspektører og endda faldskærmssoldater.

Også dengang tog hjemkomst og eftervirk-
ninger af krigen hårdt på krigsdeltagerne, og 
specielt krigssejlerne led i mange år et poli-
tisk svigt af nærmest historiske dimensioner. 
På 70-års dagen for D-dag i 2014 var Danmark 
for første gang officielt repræsenteret ved 

mindehøjtideligheden i Normandiet, og der-
med blev der skrevet et nyt kapitel i histori-
en om Danmark under 2. Verdenskrig. Vores 
smukke Dannebrog vajer nu sammen med 
flagene fra de øvrige allierede nationers flag, 
og det kan vi takke danske krigssejlere for.

Jakob Tøttrup Kjærsgaard kan i den grad an-
befales til andre lokalforeninger.

GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling blev afholdt 8. fe-
bruar. Efter at fanen var ført ind og diverse 
formalier var iagttaget, blev der tildelt års-
tegn/medaljer til følgende: Niels Jørgen Berg, 
20-års tegn, Knud Erik Rasmussen, Ole Bloch 
Nielsen og Aage Lund fik alle 25-års medalje. 
Søren Marius Lund skulle ligeledes have til-
delt 25-års medalje, men var ikke fremmødt. 
Endvidere skulle Erik Hjelm Engelund have 
tildelt 10-års tegn. Det var dog ikke muligt 
at komme i kontakt med ham, da vi ikke er 
i besiddelse af telefonnummer, mail-adresse 
eller korrekt bopælsadresse. Såfremt han læ-
ser dette, bedes han sætte sig i kontakt med 
formanden, H.C. Mortensen.  

Herefter var det tid til spisning. De senere 
år har vi hvert andet år fået gule ærter med 
alskens tilbehør og hvert andet år helstegt 
pattegris. Dette forsøg har været for at se, 
om der mødte flere op til generalforsamling- 
en, når det ikke var gule ærter. Da det nu har 

Kranselægning før generalforsamlingen. 
Kronjylland.

22. december. Gave til Christian Arildsen.
Kronjylland.

Foredrag med Jakob Tøttrup Kjærsgaard. Kronjylland.

Socialt samvær 22. december. Kronjylland.
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stået på i nogle år, kan formanden konstate-
re, at menuen ikke spiller nogen større rolle, 
da det så at sige er det samme antal, der 
møder op.

Efter spisningen kunne formanden byde 
velkommen til forsamlingen og specielt til 
landsformand, Niels Hartvig Andersen, der 
nok engang viste sin interesse for, hvad der 
sker i DV-Kronjylland. Der blev også budt spe-
cielt velkommen til vores tre æresmedlem-
mer, Arne Rousing, der i år har været med-
lem af Danmarks Veteraner i 51 år, samt Aage 
Pedersen og Knud Spangsø, begge tidligere 
formænd.

Formandens fremlæggelse af bestyrelsens 
beretning var hans 3. af slagsen og til diri-
gentens glæde kortere end sidste år. Det 
skyldtes dog ikke, at der var sket mindre i 
DV-Kronjylland. 

Formanden fortalte om det lidt mere per-
sonlige i at være formand, idet det at have 
været en del af bestyrelsen havde været en 
lang rejse. ”Det har lært mig, at hvis man ikke 
ønsker at gøre en indsats for det, som man 
er blevet valgt til, er det ikke den rette hylde, 
som man befinder sig på, og så bør man tak-
ke af”, sagde formanden.

For 3 år siden satte jeg nogle mål for DV-Kron-
jylland. Mål. der i dag er blevet nået til fulde, 
og vi står nu med en forening, der nyder an-
erkendelse og er mere velkonsolideret end 
nogensinde før. Det har været op ad bakke 
mange gange, men stædighed og godt sam-
arbejde med veterankoordinatoren, Randers 
Kommune og andre lokale foreninger, både i 
og uden for Veteranindsatsen i Randers Kom-
mune, har gjort, at vi står, hvor vi gør i dag.

Der blev givet et kort resumé af årets arran-
gementer, som var blevet gennemført efter 
Covid-nedlukningen. Særligt blev der hæftet 
ved, at antallet af fremmødte til vores ar-
rangementer i løbet af året var steget støt. 
Det højeste antal fremmødte var 65, hvilket 
gjorde, at dette arrangement måtte flyttes 
fra Veteranhuset til Glassalen i Hjemme-
værnscentret overfor.

Endvidere blev det nævnt, at andre for-
eninger også har opdaget DV-Kronjyllands 
arbejde og givet donationer. Vi har således 
modtaget en donation fra Kystartillerifor-
eningen til brug i Veteranindsatsen. Til sam-
me formål gav Randers Rotary Breakfast 
Club et beløb, der straks blev øremærket til 
gode tiltag i Veteranindsatsen. Endvidere 
gav Randers Skipperlaug og bombebøsse en 

donation, som DV-Kronjylland har brugt som 
tilskud til vores donation til Veteranhuset i 
form af det supermoderne og flotte laserpro-
jektor og lærred, der bliver flittigt brugt af 
brugerne i huset.

DV-Kronjylland har doneret 2.050 kr. til lands-
foreningen, i alt 10 donationer á 205 kr., som 
hjælp til at Danmarks Veteraner kan blive be-
tragtet som en almennyttig forening med ret 
til at modtage arv mm. År efter år bliver vi 
via mail opfordret til at indbetale 205 kr. til 
dette formål. Derfor besluttede bestyrelsen 
på et tidligt tidspunkt at give 10 donationer 
til formålet, fordi vi kan og vil støtte vores 
landsforening. Tak til de personer, der lagde 
navn og personnummer til, således, at dona-
tionen kunne gives.

Vi har sammen med Veteran-pårørendegrup-
pen givet duge til vores slidte borde, så de 
fremstod pæne og præsentable for husets 
brugere.

Vi indkøbte faner (NATO, EU, OSCE og FN), så 
det synliggjorde, hvem vores veteraner hav-
de været udsendt for.

Via Danmarks Veteraner har vi doneret kom-
fur, stole, printer og meget mere. Alt dette så 
vi har et Veteranhus, som veteranerne i Ran-
ders Kommune kan være glade for og stolte 
over, men også har lyst til at komme i.

Til slut opfordrede formanden de fremmødte 
at komme med deres visioner til et fremti-
digt DV-Kronjylland. Der var desværre ikke 
reaktion på dette.

Generalforsamling. Kronjylland.

Gave til Niels Hartvig. Kronjylland.

Kongeflag fra Marinestuen til Veteranhuset 
i Randers. Kronjylland.

Modtagere af årstegn og jubilæumsmedaljer. 
Kronjylland.
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Kasserer Tom Zielke kunne fremlægge årets 
regnskab/resultat, hvilket formentligt var 
det bedste i foreningens historie.

Der var genvalg til Erik Bugge og Jes Nør-
holm samt til kasserer Tom Zielke. Bo Styhm 
blev valgt som 1. suppleant efter Erik Schou 
Kristensen, der af arbejdsmæssige årsager, 
ikke ønskede genvalg.
Revisorsuppleant Karl Sørensen blev valgt 
til revisor grundet tidligere revisor Bo 
Styhms valg som suppleant til bestyrelsen. 
Herefter blev Preben Johannesen valgt til 
revisorsuppleant.

Til slut fik landsformanden overrakt en flot 
”feltration”, ligesom vores dirigent, Aage 
Pedersen, fik overrakt en vingave for sin 
indsats.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi markerer Nato’s årsdag den 4. april. Da det 
er en tirsdag starter arrangementet kl. 17.00 
ved Mindestenen på havnen i Randers, efter-
fulgt af socialt samvær i Marinestuen.

Den 10. maj gentager vi successen med for-
tællingen om Kim Larsen. Aftenen sluttes af 
med det lokale band Fifi-dong, der giver en 
koncert med populære Gasolin-numre.

Følg med på hjemmesiden www.dv-kronjyl-
land og Facebook under DV-Kronjylland.

SIDEN SIDST
Efter en vellykket julefrokost i slutningen 
af november ønskede vi den 15. december 
hinanden ”Glædelig jul” med æbleskiver og 
gløgg. Et hyggeligt møde i Bunkeren med et 
moderat antal deltagere.

Traditionen tro havde landsforeningen ar-
rangeret Mindedag på Kastellet den 22. de-
cember, hvor København deltog.

Stiftet 21/5 1969
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Storkøbenhavn

I begyndelsen af januar blev der konstate-
ret vandindtrængen i Bunkeren, formentlig 
på grund af en skade efter gravearbejde i 
forbindelse med skybrudsikringen af Kastel-
let. Forsvarets Ejendomsstyrelse arbejder 
på sagen, så lignende tilfælde kan undgås i 
fremtiden.

Vandet var blevet pumpet ud, og der var ikke 
mere vand på gulvene, end at vi den 12. janu-
ar kunne fejre det nye år med lidt ”bobler og 
kransekage”. 15 - 20 medlemmer deltog.

Den 23. januar var det 72-års dagen for ho-
spitalsskibet Jutlandias afsejling på sit første 
togt til Korea. Med den koreanske ambassadør 
i spidsen afholdtes en lille, men stemningsfuld 
mindehøjtidelighed ved mindesmærket på 
Langelinje. Der blev lagt kranse og blomster. 
Morten var til stede med landsfane Øst og 
Finn med FN-fanen, ligesom Marineforenin-
gens flag var med.  15-20 personer deltog, incl. 
hovedbestyrelsesmedlem Birger Kier Hansen 
og lokalformand Per Jensen. Læs artiklen om 
arrangementet på side 21.

Ved bestyrelsesmødet den 26. januar var 
mange emner på dagsordenen, bl.a. aktivi-
tetskalenderen og ikke mindst den kommen-
de forestående generalforsamling. Tillige så 
bestyrelsen med tilfredshed tilbage på de 
forgangne måneders arrangementer. Der var 
kritik fra flere bestyrelsesmedlemmer over 
hovedbestyrelses nye hjemmeside.

GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 
Februar måneds højdepunkt var foreningens 
generalforsamling, der med Søren Henning-
sen som dirigent blev styret med vanlig ro.
I sin beretning indledte formanden Per Jen-
sen en ny tradition med at afspille ”Dan-
marks sidste Honnør” for de af foreningens 
medlemmer, der var gået bort siden sidst.

Per rettede en tak til såvel Kastellets stab 
som hovedbestyrelsen for godt samarbejde. 

For foreningen er det med sponsorater, do-
nationer fra bl.a. Bilka og en særdeles god 
vilje fra landsforeningen, lykkedes at blive 
den glade ejer af tre gasgrills. Så vil der 
fremover ikke være risiko for, at der ikke er 
grill-kapacitet nok. 

Formanden gennemgik nogle begivenheder i 
2022, herunder bl.a. Tour de France, der var 
årsagen til, at foreningen måtte udsætte den 
årlige fejring af jubilarer fra den 30. juni til 
den 25. august, hvor det – trods udsættelsen 
- blev en skøn aften med stort fremmøde.

Oktober var vanen tro foreningens travleste 
måned. Ud over mindst to gange Åben Bun-
ker var der også kulturnat, Jutlandia Minde-
dag, FN-dag og Kastellets fødselsdag.

Det er nu blevet muligt – foruden kontanter 
- at anvende betalingskort i baren. På grund 
af de tykke mure (intet signal) i Bunkeren er 
mobilepay stadig ikke muligt. 

Jutlandia–mindedagen den 16. oktober står i 
vedtægterne. Foreningen bliver nu mere in-
volveret, da den Koreanske Ambassade også 
ønsker fejring med foreningens deltagelse 
den 23. januar.

Tillige har landsformanden anmodet om, at 
lokalforeningen er den direkte kontakt til 
den Koreanske Ambassade. Det skal vi være 
glade for og stolte over, og ”selvfølgelig kan 
vi i fællesskab løfte den opgave”, som for-
manden udtrykte det.

Per afslørede, at Ambassaden i 2023 plan-
lægger et større arrangement den 16. okto-
ber, hvor det er 70 år siden den sidste Jut-
landia-ekspedition kom retur til Danmark. 
Desværre ligger det i skolernes efterårs-
ferie, hvorfor H. K. H. Kronprinsen allerede 
har meldt forfald. Et muligt arrangement i 
forbindelse med FN-dagen den 24. oktober 
overvejes. 

Per nævnte, at foreningen i løbet af et år har 
30-35 arrangementer: Det er godt, og det 
kan vi være stolte og glade over. Han lagde 
ikke skjul på, at han meget gerne så større 
deltagelse på foreningens almindelige Åben 
Bunker-aftener.
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Per så dog med stor glæde på, at stadig fle-
re medlemmer deltager i paraderne. Det er 
flot, og ”jeg kan ikke sige hver enkelt nok tak 
for dette fremmøde”. Også til at hjælpe med 
enkelte opgaver under paraderne er der fle-
re, der melder sig under fanerne. Det er ikke 
nødvendigvis opgaver, der kræver mange 
timer eller masser af arbejde, men bare det, 
at der er et par ekstra hænder at tage med i 
arbejdet er jo en stor glæde.

Per sluttede sin beretning med at takke be-
styrelsen og de fremmødte og henviste til 
landsforeningens nye hjemmeside, der mere 
er målrettet mod samfundet.

Så skal vor egen hjemmeside rettes mod 
vore medlemmer. Det skal vi nok finde en 
løsning på hurtigt.

Hele beretningen er vedlagt som bilag til det 
endelige referat.

NYT NAVN
På vegne af bestyrelsen fremlagde formand- 
en forslag til ændring af foreningens navn 
fra Danmarks Veteraner, Lokalforening Kø-
benhavn til:

DANMARKS VETERANER, 
LOKALFORENING STORKØBENHAVN

Motivering for ændringen var, at der i 2022 
blev lavet en ”grænsedragning” i forhold til 
nuværende foreningers dækningsområde. 
Ved denne grænsedragning dækker lokalfor-
eningen de 17 kommuner, der udgør Storkø-
benhavn. Derfor vil det være naturligt at æn-
dre navnet i overensstemmelse med dette.

Dertil kommer, at foreningen, jfr. vedtæg-
tens § 2 skal samarbejde med de offentlige 
myndigheder, relevante institutioner og for-
eninger i området. Det vil sige 17 kommuner, 
hvoraf kun én kommune hedder Københavns 
Kommune. Også i den sammenhæng giver 
det mere mening at ændre til Lokalforening 
Storkøbenhavn.

Forslaget blev vedtaget sammen med nød-
vendige afledte ændringer af vedtægterne.

VALG
Punktet Valg udløste både genvalg og nyvalg, 
hvorefter bestyrelsen ser således ud:

Formand Per Jensen
Kasserer Gert Juster
Bestyrelsesmedlem Finn Kromose
Bestyrelsesmedlem Søren Henningsen
Bestyrelsesmedlem Thomas Smidt
Bestyrelsesmedlem Hugo Strunge
Bestyrelsesmedlem Morten Stelzig

Bestyrelsen konstituerer sig ved senere lej-
lighed.

ØVRIGE VALG
To suppleanter, vakante.

Fanebærer og fanevagt, nationalfanen 
Stig Christensen og Finn Kromose

Fanebærer og fanevagt, FN fanen 
Vakant

Generalforsamlingen bemyndigede besty-
relsen til at finde emner til at besætte de 
vakante poster.

EVENTUELT
Under punktet henstillede et medlem, at der 
blev halvårlig revision. Kassereren havde in-
tet imod en sådan ordning.

Formanden hyldede det fratrådte bestyrel-
sesmedlem, Poul Sloth Jørgensen, ved at 
tildele ham foreningens skjold, det første 
med foreningsnavnet Danmarks Veteraner, 
Lokalforening Storkøbenhavn.

Tillige blev Poul tildelt en flaske spansk rød-
vin, der kan minde Poul om hans tre år i den 
spanske legion, en periode, Poul ser tilbage 
på med stolthed. På grund af sygdom kunne 
Poul ikke deltage i generalforsamlingen. Han 
vil senere blive besøgt og her få sine gaver.
 
Tillige takkede formanden dirigenten med 
en god flaske rødvin. Endelig blev general-
forsamlingen afsluttet med at udbringe et 
trefoldigt leve for lokalforeningen, hvorefter 
fanen blev ført i kvarter.

I forbindelse med, at fanen skulle føres i 
kvarter overdrog afgående fanebærer natio-
nalfanen til den nyvalgte fanebærer.

Det færdige referat fra generalforsamlingen 
kan efter godkendelse af dirigenten ses på 
vores hjemmeside.

KÆRE MEDLEMMER
Vi har i 2023 allerede opdateret vores akti-
vitetsoversigt på hjemmesiden, ligesom den 
er udsendt via mail. Det betyder også, at det 
allerede nu er muligt at tilmelde sig til de 
arrangementer, hvor vi gerne vil have tilmel-
ding. Så gør det gerne så tidligt som muligt. 
Til de arrangementer, hvor der skal betales 
et deltagergebyr, har vi fuld forståelse for, 
at du venter med at tilmelde dig, til deadline 
nærmer sig.

Uanset hvad, så glæder vi os til at se dig til 
både ”Åben Bunker” og til de særlige arran-
gementer.

Med veteranhilsen. 
Per Jensen, formand
og Finn Kromose, næstformand.

SIDEN SIDST
Det er med beklagelse, at der har indsneget 
sig en skrivefejl i sidste blad om årstegnsju-
bilarer. Navnene er korrekte, men antal år 
som medlem er ikke i overensstemmelse 
med de faktiske forhold.

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

Asaa Vinterbaderklub, sauna. Limfjorden.

Side�40� |� Danmarks�Veteraner� |� #�1� |� 2023

FORENINGER



Her er de rigtige:
10 års nål: Jens Funk, Robert Chr. Carnot, 
Niels H. D. Helver, John Jørgensen, Car-
sten Pedersen, Tommy Pedersen og Søren 
Pedersen.
20 års nål: Poul Aage Pedersen, Jens Bak 
Simonsen, Henning M. Bentsen og Leif Skatt 
Christensen.
25 års medalje: Kaj Verner Bang.
40 års medalje: Ole Haarbo.
50 års medalje: Niels Jørgen Kjeldgaard.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Lørdag den 1. april kl. 11.00 prøver vi med et 
noget anderledes og udfordrende arrange-
ment, nemlig vinterbadning med gus.

Der vil her være mulighed for at prøve sau-
nagus og badning i Asaa Vinterbaderklub. 
Dette er ikke en aprilsnar. Efterfølgende vil 
der være en kop kaffe eller fadøl på Café 
Havblik samt live musik, alt sponseret af Al-
lan, der er veteran og ejer af Café Havblik.

Medbring: Badetøj, 2 håndklæder, drikke-
dunk, hue, badehandsker og badekåbe. Der 
er desværre ikke mulighed for bad, men op-
delt omklædning.

Kom med og få én på opleveren og velvæ-
re til krop og sjæl. Tilmelding til vores mail: 
limfjorden@danmarksveteraner.dk. Adressen 
er Asaa Havn (i havnehuset, se efter skiltet).

GENERALFORSAMLING
Vi vil stadigvæk gerne se jer til general-
forsamlingen den 20. april kl. 17.30 på 
KFUM-soldaterhjemmet til spisning. Vi håber 
at se jer alle til en hyggelig aften, og efter 
spisning kører vi til kasernen til generalfor-
samling i auditoriet bygning N29 og efterføl-

gende til kaffe og en lille en i vores stue. Bin-
dende tilmelding senest den 2. april på mail 
eller tlf. 20 12 10 54.

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN.
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning ved formanden
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved 

kassereren til godkendelse. Regnskabs-
året er 1. januar - 31. december

4. Indkomne forslag behandles og skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før ge-
neralforsamlingens afholdelse

5. Valg:
a. Formand.
b. Bestyrelsesmedlemmer
c. 1 suppleant til bestyrelsen
d. 1 bilagskontrollant.

Generalforsamlingens beslutninger træffes 
ved simpelt stemmeflertal. Personvalg er 
skriftlig, såfremt et medlem forlanger det. 

NB
Tilmeldinger til arrangementer på Aalborg 
Kaserner skal efter den seneste stramning af 
adgangskravene nu også indeholde person- 
ens fødselsdato.

SIDEN SIDST
Efter generalforsamlingen har den nye be-
styrelse konstitueret sig således: 
Formand Per Amnitzbøl Rasmussen, kasserer 
Hans Pihl, sekretær Poul Erik Knudsen, besty-
relsesmedlemmer Arne Jørgensen, Kurt Jen-
sen, Steen “Yalla” Frederiksen og Ib Jensen. 
Ressourceperson Henrik Schelde.

Ny i bestyrelsen er Steen ”Yalla”.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Der bliver flere spændende aktiviteter i for-
året. Allerede den 14. marts har vi et fælles 
arrangement med Garderforeningen: ”Mød 

Stiftet 24/10 1983

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

Lolland-Falster & Møn

en værnepligtig garder af i dag”. Vi får besøg 
af landstalsperson, garder Tina Kjær, der har 
få uger tilbage af sin 8 måneders værnepligt. 
Alle er velkomne, og der serveres kaffe.

Den 9. april er der mulighed for at deltage, 
når ESK 233 holder mindearrangement ved 
Saxfjed Inddæmningen med efterfølgende 
mindre traktement i Jagthytten. Alle er vel-
komne.

Den 12. april er der Forårskoncert i Nykø-
bing F Teater med Hjemmeværnets Musik-
korps Storstrømmen og solist Pernille Schrø-
der – et stort populær repertoire. Det er i 
samarbejde med lokalforeningen og til fordel 
for områdets veteraner. Se omtalen på side 
XXX. Der er gratis adgang, og det anbefales, 
at man bestiller billetter.

Den 4. maj er der to Frihedsarrangementer. 
Det ene går til Svinø, hvor vi har deltaget i 
mange år. Det andet til Vestenskov Kirke på 
Lolland. Begge steder kan man møde uan-
meldt op og markere Frihedsbudskabet.

Den 5.–7. maj er der Døllefjelde Musse Mar-
ked, hvor vi igen deltager i samarbejde med 
andre soldaterforeninger. Besøg os igen i 
år, og der er stadig mulighed for at opleve 
markedet fra en informationsbod – meld dig i 
nogle timer til opgaven.

Den 24. maj er der lukket Veteransejlads 
med Hjemmeværnsfartøjet ENØ – en aften på 
Guldborgsund. Vi har kun 15 pladser, så skynd 
jer med tilmeldingen. Turen går fra Nykøbing 
F til Guldborgsund retur.

Vi slutter foråret af med at fejre Valdemars-
dag den 15. juni i Nysted med endnu et min-
dearrangement.

FLERE KLUBAFTNER UDGÅR
I foråret falder helligdagene således, at flere 
klubaftner udgår, men til gengæld er vi ved 
at falde over andre aktiviteter. Hold øje med 
vores hjemmeside hvor og hvornår, der er 
ting at deltage i.

Deltag i vores fællesarrangementer med Fal-

Asaa Vinterbaderklub, kaj. Limfjorden.
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ster- og Østlollands Garderforeninger. Støt 
op omkring deres aktiviteter, ligesom de er 
inviteret til vore aktiviteter – et fællesskab, 
der gavner begge parter.

POLITISK DEBAT
Selvom vi ikke er partipolitisk, så arbejder vi 
på at få Kasper Roug herned til at fortælle 
om det kommende forsvarsforlig. Han sid-
der i Forsvarsudvalget, er medlem af vores 
forening og har været udsendt til Kosovo på 
hold 4 – én af vore egne. Han har også invite-
ret os en tur på Borgen.

Det var lidt om forårets arrangementer, og 
vores første klubaften i efteråret er den 23. 
august. Det helt store i efteråret er vores 40-
års jubilæum den 24. oktober – det fejres 
den søndag, der kommer tættest på dagen. 
Gode ideer og input modtages til festlighol-
delse af dagen og jubilæet.

Bak op omkring vores nye samarbejde sol-
daterforeningerne imellem og deltag gerne.
Vi er i øvrigt begyndt at planlægge Flagda-
gen den 5. september sammen med Guld-
borgsund Kommune – målsætningen er flere 
veteraner, pårørende med børn og faner.

Per Amnitzbøl Rasmussen

SIDEN SIDST
Årets julebanko var flyttet tilbage til Grim-
højvej, hvor ca. 70 veteraner og pårørende 
deltog i de mange spil og lotterier. Igen i år 
var det lykkedes for medlemmer af bestyrel-
sen at skaffe mange flotte sponsorgaver.

Torsdag den 15. december havde Aarhus 
Samvirkende Soldaterforeninger inviteret de 
tilsluttede foreningers formænd, fanebærere 
og fanevagter til julefrokost som tak for del-
tagelse i foreningens arrangementer.

Stiftet 26/3 1969

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

Midtjylland

Torsdag den 22. december deltog Niels 
Carlsen og Palle Stausholm ved mindehøjti-
deligheden på Rindsholm Kro, hvor der blev 
serveret varm suppe efter arrangementet i 
Mindelunden.

Onsdag den 22. februar holdt Midtjylland den 
årlige generalforsamling i Brabrand. Fanerne 
blev ført ind, og formand Palle Stausholm 
bød velkommen til de 31 fremmødte vetera-
ner.

Forsamlingen mindedes de 6 veteraner, som 
var gået bort i årets løb med 1 minuts stilhed. 
(Henry Elkær Petersen, Erik Juul Rasmussen, 
Gert Christensen, Anders Lauge Bang, Hen-
ning Jensen og Egon Brülle). Formanden ud-
trykte et ”Æret være deres minde”.

Herefter var der tildeling af årstegn og me-
daljer: 50-års medalje til Jørgen Clausen 
(Aage Madsen ikke mødt). 40-års medalje til 
Niels Henning Andersen og Niels P. Jørgen-
sen (Niels Erik Ravn ikke mødt). 25-års me-
dalje til Arne Østergaard, Svend E. Frand-
sen og Poul Ejner Sørensen. 20-års tegn til 
Jeppe Kristian Hansen (Svend Laursen ikke 
mødt) og 10-års tegn til Vindfeld Bostrup og 
Jesper Næsborg (Bjarne Smedegaard Mor-
tensen ikke mødt) samt overrækkelse af to 
manglende FN 75-års Jubilæums-medaljer til 
Bent Neergaard og Søren Madsen.

Derefter pause med servering af de obligato-
riske gule ærter med tilbehør. 

Generalforsamlingen startede med Otto 
Westergaards valg som dirigent, og han kon-
staterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. Formanden gennemgik besty-
relsens beretning, som blev godkendt uden 
kommentarer og med applaus. Det var også 
formanden, som gennemgik foreningens 
regnskab i kassererens fravær. Regnskabet 
blev ligeledes godkendt uden kommentarer 
og med applaus.

Der var ingen indkomne forslag, så man gik 
videre til valg til bestyrelsen m.m. Kasserer 
Jørgen Damsgaard var på valg og var villig 
til genvalg, som dog ville blive de sidste 2 år, 

og der var en opfordring til forsamlingen om 
at tilmelde sig som ”føl” for dermed at kun-
ne overtage kassererposten om 2 år. Der var 
dog ingen kandidater.

Niels Ole Piil blev genvalgt som bestyrelses-
medlem. Bilagskontrollant Johannes Raben-
Beck blev genvalgt, og Mogens Randa blev 
nyvalgt. Som suppleanter til disse poster 
blev Per-Ole Overgaard og Jeppe Kristian 
Hansen valgt. Fanebærere og fanevagter var 
også genvalg, og til Repræsentantskabsmø-
det blev Jørgen Damsgaard og Niels Carlsen 
valgt med Per-Ole Overgaard som suppleant.

Under eventuelt orienterede formanden om 
mulige §8 donationer til Danmarks Veteraner 
og evt. støttemedlemskab af FN-museet.

Dirigenten afsluttede herefter generalfor-
samlingen, takkede for god ro og orden og 
fanerne blev ført ud.

Lørdag den 25. februar var Midtjylland vært 
for årets ERFA-møde med 12 deltagere fra 
de jyske lokalforeninger samt Jens Morten 
Jørgensen fra hovedbestyrelsen. Mødet blev 
afviklet med god debat og trak derfor lidt ud.

Søndag den 26. februar gennemførte vi vores 
første FN-hyggebowling i år i Ebeltoft, hvor vi 
var 14 deltagere. Som tidligere år havde vi en 
rigtig hyggelig dag.

Resultater:
Damer: 1. Ilse Bæk, 361 kegler. 2. Anne Thue-
sen, 287 3. Mariann Carlsen, 267.
Herrer: 1. Verner Hansen, 486 kegler 2. Hugo 
Bæk, 459 3. Jørgen Damsgaard, 458.
Trøstpræmier: Ellen Clausen, 257 og Jørgen 
Clausen, 227.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Næste bowling er planlagt til onsdag den 
29. marts. På nuværende tidspunkt er det 
ikke besluttet, hvor det afholdes.

Den 4. april fejres NATO-dagen ved Rinds-
holm Kro og i Kastellet.

Der er skydeafslutning på Grimhøjvej den 
20. april.  
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21.- 22. april gennemføres Repræsentant-
skabsmøde på FSN Karup med de på general-
forsamlingen valgte deltagere.

Den 4. maj arrangerer Aarhus Samvirkende 
Soldaterforeninger mindedag på Skæring 
Hede.

Den 29. maj fejres Peacekeepers Day i Hol-
stebro og i Kastellet. Vi satser på, at der bli-
ver mulighed for bustransport til Kastellet.

Den 15. juni fejres Valdemarsdag med fa-
neoptog fra Ridehuset i Aarhus til Vor Frue 
Kirke og retur til Rådhuset med uddeling af 
faner. Arrangør er Danmarks Samfundet.

Modtager du ikke vores nyhedsbrev, er det 
fordi vi mangler din mailadresse. Send os en 
mail, så vi kan kontakte dig. midtjylland@
danmarksveteraner.dk

Med veteranhilsen. 
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Veterancentret i Ringsted havde arrangeret 
julegudstjeneste den 7. december, hvor vi 
deltog med fane.

Den 18. december havde vi sammen med Ve-
teranCafé Køge inviteret til en mindestund 
ved Veteranstenen i Køge. Der blev lagt 
blomster og holdt 1 minuts stilhed. Vi var 8 
deltagere, bl.a. formanden for Pro Patria Fon-
den, Bruno Juul, Thomas Buus Kristensen, 
VeteranCafé Køge, og formand Niels Banner-
gaard. Midtsjællands fane var også til stede. 
En kold, men stemningsfuld ceremoni.

Året sluttede med en fin Mindedag i Kastellet, 
hvor vi deltog med vor fane og Leif. En meget 
fin dag, hvor vi fik mulighed for at mindes og 
ønske hinanden en god jul og et godt nytår.

Stiftet 24/10 1981

Formand:  Niels Bannergaard
Stenhøjparken 9 A | 4140 Borup | Tlf. 21 73 41 50
midtsjaelland@danmarksveteraner.dk

Midtsjælland

Det nye år startede med 3. skydeaften, hvor 
9 skytter havde en hyggelig aften med små 
drillerier over deres skydning. De fik et gen-
nemsnit på 185,2 point.

Vort første medlemsmøde i år bød vanen tro 
på Leifs lækre gule ærter med tilbehør. De 21 
fremmødte veteraner blev ikke snydt, men 
fik en hyggelig aften i hinandens selskab.
 
Vinterens 4. og sidste skydning havde delta-
gelse af 14 skytter, der hyggede sig i hinan-
dens selskab, imens de skød et fint gennem-
snit på 185,6. Vinder blev Bent Jepsen med 
194,3 point, nr. 2 Flemming Jepsen med 193,3 
point, og nr. 3 blev Nicolaj Krogh med 190,5 
point.

Til vort februar møde havde vi inviteret psy-
koterapeut Sussi Hjort Hollensted til at for-
tælle om lidelsen PTSD. De 30 fremmødte fik 
et berigende foredrag, som vi fremadrettet 
vil få megen glæde af. Læs om arrangemen-
tet på side XXX.

Vi havde også den glæde at byde Kim Abild-
gaard Carlsen velkommen som nyt medlem. 
Kim var udsendt til Kroatien på hold 7 og til 
Kosovo på hold 2 og 3.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Torsdag den 30. marts. Generalforsamling 
kl. 19.00. Program udsendes senere.

Torsdag den 27. april. Medlemsmøde kl. 
19.00.

Torsdag den 25. maj. Medlemsmøde kl. 
19.00 – det sidste møde inden sommerferien.

MINDEORD
Søndag den 10. december modtog vi det 
triste budskab, at et af vore medlemmer, 

Per Nielsen, var afgået ved døden. Per 
var født den 29. november 1951 og døde i 
juni 2022. Han var udsendt til Cypern på 
hold 21 og var medlem af Midtsjælland 

siden 1984.

Æret være Pers minde.

Med venlig hilsen.
Flemming

SIDEN SIDST
Året startede med en parole, hvor bobler og 
kransekage var med til at gøre det til en god 
start på vores nye veteran-år. Stor tak til alle 
fremmødte.

Vi har gennemført årets generalforsamling 
lørdag den 28. januar, hvor der blev udleve-
ret årstegn/jubilæumstegn til følgende til-
stedeværende medlemmer: 

50-års medalje + diplom til Godtfred Peter-
sen og 10-års tegn til Gert Lødrup Andersen.

Stiftet 14/8 1989

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

Nordsjælland

Veteranstenen. Midtsjælland.

Nr. 1-2-3 fra vinterskydningen. Midtsjælland.
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Generalforsamlingen hyldede modtagerne 
under stor applaus. Bestyrelsen og medlem-
merne ønsker modtagerne et stort tillykke. 
Tak til Jer, der var arrangører, og alle Jer, der 
aktivt deltog.

Læs mere om generalforsamlingen i artiklen 
på side 24.

Vi gennemførte en super veteranaften, hvor 
vi kunne tildele Per Henrik Winkler sit 20-
års tegn – stort tillykke. Derefter fortalte 
Thomas Nielsen om sine udsendelser, som 
minerydder på Balkan. Det var hyggeligt at 
se så mange, der var mødt op for at høre 
om Balkan-turen. Tak til Thomas for et rigtig 
godt indlæg.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Veteranaften holdes torsdag den 16. marts 
kl. 19.00 sammen med Logen Puritas, Sno-
strupvej 2 i Frederikssund.

Skydning i april og maj i Sigerslevøster For-
samlingshus, Skævinge mandag og tirsdag i 
tiden 19.00 – 21.00.

Lørdag den 29. april kl. 13.00 holder vi 
forårsfest i Jægersprislejren, bygn. 65, som 
man ikke skal gå glip af. Der bliver dækket 
op til et fornøjeligt arrangement med lækker 
mad, og det koster kun 100 kr. Vin, øl og vand 
kan købes til populære priser.

Skulle du have lyst til at være med i opdæk-
ningen/afrydning m.m., så lad mig høre fra dig.

Tilmelding senest søndag den 23. april Se 
mere på foreningens hjemmeside.

Den 4. maj er der kranselægning kl. 18.00 ved 
mindesmærket ”Søminen” i Frederikssund.

Veteranaften med vinsmagning holdes i lej-
ren torsdag den 11. maj kl. 19.00. Husk til-
melding.

Der er Fjordbowling følgende dage i Frede-
rikssund kl. 18.00. Den 12. april, den 24. maj 
og den 14. juni.

Vi tager en tur på Sjælsø Skydebane med 
stabskompagniet i Nordsjælland lørdag 
den 13. maj i tiden 08.30 – ca. 15.00. Mere 
på hjemmesiden. Tilmeldte vil få opfølgende 
mail om arrangementet.

Tilmelding til alle vores aktiviteter på hjem-
mesiden Danmarks Veteraner Nordsjælland, 
https://nordsjaelland.danmarksveteraner.dk/
wordpress/

Med Veteranhilsen.
Steen Schütz, formand

Gert L.  Andersen 10-års tegn. Nordsjælland.

Tak til Mogens Juul for tiden som kasserer.
Nordsjælland.

Per Henrik Winkler 20-års tegn. Nordsjælland.

Thomas Nielsen. Nordsjælland.Godtfred Petersen 50-års tegn. Nordsjælland.Veteranaften med Thomas Nielsen. Nordsjælland.
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SIDEN SIDST

NYTÅRSKUR
Den 14. februar mødtes 18 festglade veteraner 
og pårørende til en veltilrettelagt Nytårskur 
på Dragonkasernen. Formanden kunne under 
middagen overrække FN 75-års mindemedal-
jen til Villy Hove. Sange, historier og lotteri 
mm. gjorde aftenen rigtig festlig. Stor tak til 
festkomitéen for en flot aften, selvom ho-
vedmenuen bestod af ”Husar”-steg og ikke 
”Dragon”-steg. Næste år håber vi på mange 
flere deltagere.

Stiftet 24/10 1985

Formand: Tommy Andreasen-Bruhn
Hovedgaden 8, Tvis | 7500 Holstebro | Tlf. 30 91 01 48
nordvest@danmarksveteraner.dk
nordvest.danmarksveteraner.dk

Nordvest

GENERALFORSAMLING 
Den 16. februar afholdt vi den årlige general-
forsamling på KFUM Soldaterhjem i Holstebro. 
14 deltagere var mødt op til en god og stem-
ningsfyldt aften, der startede med de traditi-
onelle gule ærter, veltilberedt af KUF-fatter. 
Referatet lægges op på vores hjemmeside af 
vores dygtige webmaster Alex.

FORMANDEN
Jeg og ikke mindst vores kartoteksfører 
ved Danmarks Veteraner, Mads Tonsgaard, 
savner forsat mail-adresser fra nogle af jer. 
Såfremt I syntes, at I ikke rigtig hører noget, 
så skriv eller ring endelig, så jeg kan få jer 
oprettet i mail-kartoteket hos undertegnede 
og hos Mads Tonsgaard. Jeg har gode tilbud 
og oplysninger, jeg gerne vil dele med jer.

Med veteranhilsen og på gensyn til vores ar-
rangementer.
Tommy Andreasen-Bruhn, formand

SIDEN SIDST
Generalforsamlingen den 9. februar blev 
gennemført med spisning kl. 18.00 med 27 
Medlemmer. Der blev serveret skipperlabs- 
kovs med tilbehør, og kl. 19.00 startede selve 
generalforsamlingen.

Den blev indledt med et minuts stilhed for 
dem, der ikke er her mere.

Formanden kom med en kort beretning, og 
kassereren fremlagde regnskabet.

Der skulle vælges en ny formand, da Carsten 
ikke ønskede at fortsætte. Carsten modtog et 
skjold som tak for indsatsen. 

Som ny formand valgtes Jan Burmeister.

EN GAVE
Vi har fået en ny støvsuger af Jesper fra 
Punkt 1 i Kalundborg. Det er vi glade for. Stor 
tak til Jesper. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
De næste møder bliver hhv. den 9. marts og 
den 13. april.

Veteranhilsner.
Jan Burmeister, nyvalgt formand

Stiftet 24/10 2013

Formand: Jan Burmeister
Sandbjerggård 7, Rørby | 4400 Kalundborg | Tlf. 50 52 73 69
nordvestsjaelland@danmarksveteraner.dk

Nordvestsjælland

Formanden læser op af sin årsberetning. Nordvest.

Uddeling af vingaver til sidste års runde 
fødselsdage. Nordvest.

Villy Hove modtager FN 75-års mindemedaljen. Nordvest.

Klaus Warming modtager 50-års medaljen. Nordvest.

Flemming Katkjær modtager sin vingave. Nordvest. Erhard med fanen. Nordvest.

Carsten. Nordvestsjælland. Jesper. Nordvestsjælland.
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SIDEN SIDST

50-ÅRS JUBILÆUM
Foreningens store arrangement den 10. de-
cember i anledning af 50 år for oprettelsen 
krævede en del forberedelse, for der var me-
get, der skulle falde på plads. Først havde vi 
en reception fra 11.00 til 14.00 i lokalerne på 
Marvede gl. Skole. Der var mødt ca. 85 perso-
ner op til receptionen. 

Der var repræsentanter fra stort set alle, som 
vi har kontakt med. Danmarks Veteraner, Ve-
terancenteret, Søværnet, Hæren, kommunen, 
Sydsjællandske Soldaterforeninger, Marvede 
gl. Skole og sidst, men ikke mindst, alle de 
medlemmer, som var mødt frem. 

Det var et hyggeligt arrangement, og vi siger 
tak for alle gaverne, som vi modtog på da-
gen. I dagens anledning udgav vi en bog om 
foreningens 50 år. 

Kl. 18.00 mødte ca. 55 deltagere til en fest-
middag på Menstrup Kro og igen nogle hyg-
gelige timer. Der var taler af landsformanden 
med efterfølgende sang, som han havde la-
vet ud fra Husarsangen, for som han sagde, 
var vi jo i Husarland. Tak for det Niels. 

Stiftet 13/12 1972

Formand: Knud Lund
Møllevej 6 | 4700 Næstved | Tlf. 40 79 28 95 
naestved@danmarksveteraner.dk | www.fns-naestved.dk

Næstved & Omegn

Som afslutning på middagen var der lige en 
stor overraskelse, da Per Skou fra DSL plud-
selig tog ordet. Hans tale sluttede med, at 
Jan blev kaldt frem og fik tildelt DSL Æres-
medalje i Guld for sit virke som kasserer. Li-
geledes blev jeg overrasket, da jeg blev kaldt 
frem og også fik tildelt denne hædersbevis-
ning. Aftenen sluttede med dans og derefter 
lidt natmad.

Læs artiklen fra receptionen på side 13-14.

GENERALFORSAMLING
Til generalforsamlingen den 24. februar var 
der 35 medlemmer mødt op. Det foregik i en 
roligt atmosfære, og efter generalforsamling- 
en ser bestyrelsen således ud:

Formand Knud Lund
Næstformand/sekretær Flemming Qvotrup
Kasserer Jesper Klintø
Bestyrelsesmedlemmer Jan Koziol, Egon 
Mortensen, Jan Dokkedal, Willy Laugesen og 
Per Kornerup
Suppleanter til Bestyrelsen Erling Pedersen 
og Leif Borkenfelt.

Et stort velkommen til Jesper og Leif.

Vi sluttede med gule ærter eller gl. dags ok-
sesteg efter eget valg.

Den nye Veteranmønt blev overrakt til Jan 
for arbejdet som kasserer og til René Adolf 
for arbejdet som bilagskontrollant. Tak for 
jeres indsats.

Vi håber, at alle er kommet godt ind i 2023, 
og at vi ses til arrangementerne.

Aktivitetsoversigt for 2023 findes på hjem-
mesiden.

MAIL-ADRESSER
Såfremt man ikke modtager Nyhedsbrev fra 
os og har en mail adresse, så send lige en 
mail til formand@fns-naestved.dk, blot med 
et OK eller andet, så det er muligt at rette 
jeres adresser, hvis der er noget galt. 

Eller man kan tilmelde sig Nyhedsbrevet på 
hjemmesiden www.fns-naestved.dk. Tak.
Knud Lund, formand

Fra jubilæumsfesten. Næstved & Omegn.

Fra jubilæumsfesten. Næstved & Omegn. Fra jubilæumsfesten. Næstved & Omegn. DSL Æresmedalje i Guld. Næstved & Omegn.

Fra jubilæumsfesten. Næstved & Omegn.
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SIDEN SIDST
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og 
orden med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent: Tage Buch
2. Formandens beretning: Godkendt
3. Regnskab: Godkendt
4. Indkomne forslag: Tilskud til projekt ”Hil-

sen hjemmefra”, hvor der blev besluttet 
et tilskud på 500 kr.

5. Valg af formand: Finn Falck
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Susan 

Bjergbæk og Brian Ethelberg
7. Valg af 2 revisorer: Tage Buch og Karsten 

Jensen
8. Valg af repræsentanter: De fremmødte
9. Eventuelt: Intet.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 29. april prøver vi lidt hygge på flugt-
skydningsbanen i Varde. Vi mødes kl. 14.00 
ved bagporten til Varde Kaserne, Sønder-
marksvej i Varde. Derefter kører vi samlet til 
skydeområdet, hvor der vil være mulighed 
for at købe pølser og vand. Efter skydningen 
kan træffere fejres med en kølig fad. Der er 
tilmelding til Finn på finnfalck@hotmail.com  

Den 25. juni er der Åben Hede på Oksbøl Ka-
serne. Vi har teltet og hyggen med til arran-
gementet, så kig forbi til en lille snak.

Hold øje med Danmarks Veteraner, Sydvest-
jylland på Facebook. Der vil dukke arrange-
menter op, og der vil blive sendt mail til dem, 
vi har på mail-listen. 

På planlægningsstadiet er der en fælles tur i 
maj måned og til Vestkystløbet den 11. juni.

Den 5. september gennemføres Flagdag i 
Varde og i Esbjerg.

Skulle du ligge inde med en god idé til et ar-
rangement, så giv besked.

Finn Falck

Stiftet 12/10 1981

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

Sydvestjylland

SIDEN SIDST
Kære veteraner. Vi håber, at alle er kommet 
godt over julen og ind i det nye år.

Vi afsluttede 2022 med julelottospil og lidt 
godt til maven i Frøslevlejrens kantine. Des-
værre var vi kun 24 deltagere, men så var vi 
jo færre om at dele gevinsterne.

Det var nu så som så med det, for én fra be-
styrelsen vandt ikke mindre end tre af dem. 
Men vi havde en hyggelig afslutning.

En af årsagerne til, at vi ikke blev flere, er 
nok, at en stor del af os er blevet så gamle, at 
vi ikke har lyst til at køre i de mørke aftener. 
Vi har ændret juleafslutningerne til at blive 
afholdt på en lørdag som middagsarrange-
ment i stedet for.

I næste nummer af bladet vil der komme 
lidt om, hvad vi skal få resten af året til at 
gå med. 

Stiftet 5/3 1969

Formand: Niels Andersen
Luneparken 67  |  6070 Christiansfeld
Tlf. 20 13 14 33
formand@dbb-soenderjylland.dk

Sønderjylland
GENERALFORSAMLING
21 medlemmer + 8 damer deltog i generalfor-
samlingen, der startede med serveringen af 
den største bøf, jeg nogensinde har set. Efter 
maden holdt vi generalforsamling med fhv. 
formand og HB-medlem, Jan Sørensen, som 
dirigent. Han førte os uden den store pole-
mik igennem mødet.

Formanden Sten Poulsen læste beretning- 
en op, kassereren fremlagde regnskabet. 
Begge dele blev vedtaget med applaus. Ef-
terfølgende valg endte med formandsskifte, 
således at bestyrelsen nu kommer til at se 
således ud:

Formand Niels Andersen, næstformand Sten 
Poulsen, kasserer Henrik Sørensen, sekretær 
Jørn Bue Madsen og bestyrelsesmedlem 
George Sørensen. Suppleanter; Kaj Jensen 
og Egon Bak.

Efter generalforsamlingen blev der tildelt 
10-års tegn til Allan Witting, 20 år til Rudolf 
Grünert, 40 år til Jan Sørensen og Birger 
Jønsson. Desværre havde vi glemt vores 50 
års medlem, Jens Struck. Det undskylder vi 
og råder bod på ved en senere lejlighed.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Vi har torsdagsmøderne i april og maj. Så 
holder vi sommerferie i juni og juli. Husk at 
man kan deltage i bowling den sidste tirs-
dag i hver måned, minus juli. Ønsker man 
at være med, så ring til Kaj på 2159 5859. Vi 
deltager også med faner til diverse dage, så-
som Dybbøldagen den 18. april, den 5. maj 
og Flagdagen den 5. september. 

MAIL-ADRESSER
Jeg har overtaget foreningens kartotek og 
kan konstatere, at vi mangler eller har for-
kerte mail-adresser på 18 af vores medlem-
mer. Vi vil så gerne sende vores meddelelser 
ud til jer om angående vores arrangementer 
i god tid, da det nogle gange kniber med at 
få det til at passe med Danmarks Veteraners 
udgivelsestidspunkt.

Derfor vil jer hermed bede følgende personer 
om at henvende sig til mig, enten ved at sen-

Fra generalforsamlingen. Sønderjylland.

Tildeling af årstegn. Sønderjylland.
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de mig en mail til Egonbakgaza@gmail.com 
eller ved at ringe til mig på 26 51 26 15, så vil 
jeg sørge for at få det ajourført snarest.

Dette gælder medlem nr. 829, 862, 884, 972, 
1273, 1922, 3044, 3281, 3997, 5274, 6063, 6079, 
6879, 7205, 7308, 8887, 10610, 11717.

Hvis du ikke har mail eller ikke ønsker at bruge 
den, vil vi også gerne vide det. Jeres medlems- 
nummer findes lige over jeres navn bag på 
bladet. På forhånd tak.

Til orientering: Lokalforeningens hjemmesi-
de er nedlagt indtil videre.

Hilsen til jer alle og godt forår. 
Egon Bak

SIDEN SIDST
Ved den afholdte generalforsamling fik for-
eningen ny formand, idet Maria ønskede at 
gå af efter flere års ihærdigt arbejde som 
formand.

Som ny formand valgtes Peter Penner Ustrup, 
der takkede Maria for det store arbejde, hun 
har gjort for foreningen.

Stiftet 8/11 1987

Formand: Peter Penner Ustrup
tms@danmarksveteraner.dk, ppu@outlook.dk 
www.tms.danmarksveteraner.dk

Thy, Mors & Salling

SIDEN SIDST
Vi holdt generalforsamling den 6. februar.

Vi startede med at ære de 3 medlemmer, der 
er afgået ved døden i løbet af året.

Ole Stokholm blev valgt som dirigent og kun-
ne konstatere, at generalforsamlingen var 
lovligt varslet og indkaldt.

FORMANDENS BERETNING 
Formanden omtalte de mange aktiviteter, 
der er gennemført i løbet af året, herunder 
foredrag, Flagdagen den 5. september i Skyt-
tehushaven i Vejle, der var godt besøgt, og 
hvor vi havde vores fane med, samt FN-da-
gen, der blev gennemført sammen med De 
Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og 
Omegn. Vi vil undersøge mulighederne for 
et yderligere samarbejde med dem om bl.a. 
foredrag og evt. skydning. 

REGNSKABSAFLÆGGELSE
Kasserer Thorkild B. Thomsen gennemgik 
regnskabet for de fremmødte. Regnskabet 
med et mindre underskud er godkendt af re-
visor uden bemærkninger.

VALG  
Fungerende formand Brian B. R. Sønderborg 
var egentlig suppleant i bestyrelsen, men 
påtog sig opgaven som fungerende formand 
efter Mogens Petersen, som stoppede pga. 
helbredsproblemer. Brian B. R. Sønderborg 
vælges enstemmigt til ny formand (2-årig 
periode).

Bestyrelsesmedlem Ole Stokholm og Jørn 
Jensen var på valg også for en 2-årig perio-
de. Ole ønskede ikke genvalg pga. helbredssi-
tuationen, og i stedet vælges Jens Christian 
Nielsen. Jørn Jensen genvælges.

Suppleanter (1-årig periode): Martin Søren-
sen vælges.

Stiftet 12/9 1969

Trekantområdet: Formand: Brian Bøgholm Rask Sønderborg
Zartmannsvej 3 | 7000 Fredericia
Tlf: 40 64 00 98
trekanten@danmarksveteraner.dk

Trekantområdet
Revisorer og revisorsuppleant vælges for en 
1-årig periode: Til 1. revisor vælges Orla Chri-
stensen, til 2. revisor vælges Daniel Klestrup 
Bjærge. Til revisorsuppleant vælges Henning 
Kjær.

Den nye bestyrelse ser herefter således ud:

Formand Brian Bøgholm Rask Sønderborg, 
sekretær Inga Frisk, kasserer Thorkild B. 
Thomsen, bestyrelsesmedlemmer  Jørn Jen-
sen og Jens Christian Nielsen og suppleant 
Martin Sørensen.

Orla Christensen og Knud Voetmann fortsæt-
ter som ressourcepersoner.

EVENTUELT
Under eventuelt blev der rettet en stor tak 
fra forsamlingen til Brian for at påtage sig 
hvervet, tak til Ole for hans lange indsats for 
foreningen og tak til de to ressourceperso-
ner, Orla og Knud, for deltagelse med faner 
og udbringning af medaljer samt gaver til 
medlemmers runde fødselsdage.

MAIL-ADRESSER
Der blev udsendt mails i forbindelse med ind-
kaldelse til generalforsamlingen til 141 med-
lemmer, men 39 af dem var ikke i brug. Der er 
brugt meget tid på at få adgang til og styr på 
mailkontoen, og vi er næsten i mål.

Men for at der ikke næste gang, vi sender no-
get ud, skulle være nogle af de 39, som ikke 
fik vores indkaldelse til generalforsamlingen, 
så må man meget gerne sende os sin nye 
mail, så vi kan få det rettet. 

SIDEN SIDST
Sidste arrangement i 2022 var i Mindelunden 
sammen med Støtteforeningen for Danske 
Soldaters Mindelund, hvor de 35 fremmød-

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

Formanden aflægger beretning. Sønderjylland.
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te mindedes de 111 personer, som er blevet 
dræbt siden 1948. Der blev lagt en krans, 
og Arne fra Prinsens Musikkorps spillede 
Kongernes Konge. Traditionen tro blev der 
sunget sidste vers af Altid frejdig, hvorefter 
vi rykkede ind på kroen til varm suppe efter-
fulgt af kaffe og kage.

Det første arrangement i 2023 var en bow-
lingaften den 17. januar, som blev afviklet 
sammen med Marineforeningen. Der var 
mødt 26 M/K frem, hvoraf de 20 gik i gang 
med at vælte kegler. Efter en times spil var 
der spisning, hvor der blev serveret dansk 
bøf med løg og tilbehør – en rigtig hyggelig 
aften med godt humør.

Viborg og Omegn holdt generalforsamling 
den 25. februar i Hjemmeværnets lokaler 
på Livøvej. Formanden bød de 23 tilmeldte 
personer velkommen, og derefter blev der 
uddelt hæderstegn – et 10-års tegn til Ole 
Fisker Andersen, en 25-års medalje til Ove 
Kokholm og en 50-års medalje til Ole Peder-
sen.

Så kunne dagens dirigent, Peder Korshøj, 
konstatere, at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet, og vi kunne gå i gang med dags-
ordenen. Der skete ingen ændringer i besty-
relsen, da der var genvalg til dem, der var på 
valg. Da det formelle var overstået, var der 
smørrebrød, øl, vand og kaffe, og snakken gik 

lystigt den næste times tid. Et lille hjertesuk: 
Det ville være rart, hvis flere medlemmer 
mødte frem. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 4. april: NATO-dagen.

Den 13. maj: Lysterfiskerdag ved Tusågård 
Put and Take.

Den 29. maj: Peacekeepers Day holdes i Hol-
stebro sammen med Nordvest.

Den 3. juni: Udflugt.

Den 15. juni: Valdemarsdag. Hold jer opda-
teret via hjemmesiden www.dv-viborg.dk, da 
der kan ske ændringer i programmet.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at del-
tage i de arrangementer, vi laver. Husk også 
at Veterancaféen holder åbent mandage i 
lige uger fra kl. 18.00 til kl. 21.00 i Paradiset 
over den gamle kostforplejning, som nu er 
restaurant Flammen. Der vil være lidt godt 
til ganen og mulighed for en god snak med 
andre veteraner. 

MINDEORD
Vi har mistet to af vores mangeårige 
medlemmer: Martin V. Andersen, der 

forrettede tjeneste i Gaza på hold 11, 12 
og 13, samt Stanley Møller Nielsen , der 
forrettede tjeneste i Kroatien på hold 5.

Æret være deres minde.

På bestyrelsens vegne. 
Erik Klausen

SIDEN SIDST
Vores julebanko løb af stablen den 2. de-
cember. Det blev en god aften med mange 
deltagere, og vi hyggede os med bankospil, 
gløgg og æbleskiver. Vi fik uddelt ænder, vin 
og chokolade, og der var brug for al gløgg 
og alle æbleskiver. En stor tak til sponsorer 
og givere for de fine gaver og tak til alle del-
tagere.

Nytårsparolen blev aflyst, men til kammerat-
skabs-skydningen var der god tilslutning. Det 
endte med en førsteplads til holdet fra Øst-
jyderne, og individuelt vandt Hans O. Hansen 
med 197 point. Tak til Forsvarsbrødrene for et 
veltilrettelagt arrangement. 

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen den 14. februar forløb i 
god stemning. Formanden aflagde en fyldig 
beretning over, hvad der er sket i årets løb 
– med et afholdt foredrag, nogle spændende 
busture og gode sammenkomster, hvor det 
gode kammeratskab blev tilgodeset. Kasse-
reren kunne fremvise et pænt regnskab med 
et lille overskud.

De fleste valg var genvalg, men som ny sup-
pleant blev Kjeld Emil Olsen valgt, og vi byder 
ham hjertelig velkommen i bestyrelsesarbej-
det og håber, det bliver til glæde og gavn for 
alle parter.

Stiftet 21/11 1972

Formand: Frits Brantzen
Ikærvej 11 | 7130 Juelsminde | tlf. nr. 21 79 18 95
frits@brantzen.dk  
www.oestjyderne.danmarksveteraner.dk

Østjyderne

Bowling. Viborg & Omegn.

Fra generalforsamlingen. Viborg & Omegn.

Årstegn og medaljer. Viborg & Omegn.

Rindsholm Kro. Viborg & Omegn. Julebanko. Østjyderne.
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Aftenen blev afsluttet med dejligt smørre-
brød og en øl eller vand. Herunder gik snak-
ken lystigt, og der kom mange gode forslag 
og idéer op til tiden fremover. Vi siger tak for 
alle indlæg, og bestyrelsen prøver at arbejde 
videre med dem.

Så var det tid for højtidelig uddeling af års-
tegn og medaljer, herunder fotografering af 
de vedholdende og trofaste medlemmer. Af-
slutning af formanden, som udtrykte en tak 
for god ro og orden og held og lykke frem-
over.

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
Lige nu er der ikke planlagt noget bestemt i 
forbindelse med 9. april og 4. maj, men hold 
øje med hjemmeside og indkomne mails. Her 
vil det blive bekendtgjort, hvilke planer der 
foreligger.

MAIL-ADRESSER
Hvis du jævnligt modtager informationer fra 
os, som f.eks. referat fra Østjydernes gene-
ralforsamling, er alt, som det skal være, og 
du skal ikke foretage dig noget.

Hvis du derimod ikke får disse informationer, 
har vi ikke din rigtige mailadresse, og så be-
des du venligst sende den til os. Send den 
gerne til frits@brantzen.dk 

Det er vigtigt for os, at vi kan give dig den 
optimale service ved løbende at informere 
om arrangementer, herunder også lokale, 
der ikke alle bliver adviseret i Danmarks Ve-
teraner.

Caféen har stadig åbent hver torsdag efter-
middag fra kl. 13.00 til 16.00 og den anden 
torsdag i måneden også om aftenen fra kl. 
18.00 til 21.00. Her vil der blive serveret lidt 
lunt.

Vi håber at se mange af vores medlemmer til 
kommende arrangementer – f.eks. til kræm-
mermarked på Dyrskuepladsen sidst i juli 
måned.

Så vil vi ønske alle vores medlemmer et rig-
tigt godt forår. 

På bestyrelsens vegne.
Erik V. Pedersen

SIDEN SIDST
En trofast skare af tidligere aktive Værnspræs- 
ter havde tirsdag den 13. december sat hin-
anden stævne til den årlige julefrokost på 
Dannevirke i Odense. Dagen gik med god mad 
og masser af snak om nutiden og tilbage i 
tiden.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Mandag den 15. maj og torsdag den 16. maj 
er der et arrangement i Oksbøl og nærmeste 
omegn. Vi bliver indkvarteret i Oksbøllejren. 

Stiftet 11/6 2008

Værnspræsterne: Formand: Knud Erik Kristensen
Kølstrup Bygade 25  | 5300 Kerteminde
Tlf: 65 59 11 17  | kekr@km.dk

Værnspræsterne

Mødetid vil være mandag over middag. Man-
dag eftermiddag vil der være rundvisning 
og orientering om selve lejren og det store 
øvelsesområde. Om aftenen vil der være en 
god middag samt hyggeligt samvær.

Tirsdag formiddag vil der være en orien-
tering om DAR ved regimentschef, oberst 
Michael A. Villumsen. Derefter til museet 
FLUGT, hvor vi efter frokosten afslutter vores 
to-dagsmøde.

Allerede nu kan det noteres i kalenderen, at 
årets generalforsamling vil finde sted tirs-
dag den 22. august i Nymindegab. Her er vi 
igen i år inviteret af Hærprovsten til at delta-
ge de sidste to dage i årets orienteringsmø-
de. Efter generalforsamling, middag og hyg-
geligt samvær er der overnatning og afrejse 
onsdag den 23. august om formiddagen.
 
Nærmere om begge arrangementer og til-
melding vil tilflyde medlemmerne direkte. 
Men når dette læses, kan man allerede for-
håndstilmelde sig til formanden til begge 
arrangementer.

Med venlig Veteranhilsen.
Knud Erik Kristensen, formand

SIDEN SIDST
Den 10. december holdt vi Familie-julebrunch. 
Hotel Brandan havde givet os et rigtig godt 
tilbud på god familie-julebrunch, hvor nogle 
medlemmer med familie havde trodset de 
Færøske vejrguder.

Den 16. december var der Julegudstjeneste 
i Tórshavns Domkirke. Arktisk Kommando 
(AKO) havde fornøjelsen at invitere AKO per-
sonel, Politi, THETIS besætning og veteraner 
til julegudstjeneste i Domkirken i Tórshavn. 
Orlovspræst Theodor E. D. Olsen forestod 
gudstjenesten, hvorefter der var der invite-

Føroyskír Veteraner
Formand: Johan Højgaard
Marinagøta 28, FO-188 Hoyvík | Tlf. 00298 511009
faeroeerne@danmarksveteraner.dk  

Oprettet den 18/2 2017

Færøerne

Julebanko. Østjyderne. Formanden og Rasmus. Østjyderne.

Glade vindere. Østjyderne.
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ret til kirke-kaffe på Café Hvonn. En hyggelig 
og mindeværdig dag. 

Med ønsket om et godt nytår, pas godt på 
hinanden – også i det nye år.
Ove Ritter, sekretær

SIDEN SIDST
Den traditionelle Nytårskur på Kastellet var 
velbesøgt og meget vellykket. Emma Holten 
fortalte om ”Aktivisme og Feminisme i vor 
tid” – meget spændende, og det gav anled-
ning til mange spørgsmål.

Vi fik ved samme lejlighed overrakt vores nye 
fane med Danmarks Veteraners logo.

Læs mere om Nytårskuren på side xx

MEDLEMSTAL
Vi kan fortsat glæde os over fin tilgang af 
nye medlemmer – både ”egentlige” med-
lemmer og støttemedlemmer, og vi er meget 
glade for alle, der gerne vil være en del af 
Kvindelige Veteraner.

Læs mere om vores aktiviteter på vores 
hjemmeside og på Facebook.

Karen, forkvinde

Optaget i Danmarks Veteraner 21/4 2018

Forkvinde: Karen Philippa Larsen
Frederikssundsvej 68 B, 5 t.v. | 2400 København Ø
Tlf. 60 44 22 32 | kvindeligeveteraner@gmail.com
www.kvindeligeveteraner.dk

Kvindelige Veteraner

SIDEN SIDST
Der har været afholdt generalforsamling.
Referat herfra følger senere.

Der sker flere nye ting på museet.

NAVNEÆNDRING
Vi har på vores første bestyrelsesmøde i ja-
nuar besluttet, at vi vil tilpasse museets navn, 
så vi fremadrettet fremhæver, at det er Dan-
marks Internationale Veteranmuseum/FN 
Museet, hvilket fremover bliver museets navn.

Vi har valgt denne ændring, da Danmark 
gennem de sidste mange år kun i begrænset 
omfang har deltaget i  missioner under FN, 
men mere og mere under NATO, EU mv.

Vi tror, at vores medlemmer bedre kan iden-
tificere sig med det nye navn, og ingen må 
tro, at museet kun omhandler FN missioner, 
hvor Danmark har bidraget.

STØTTEMEDLEMMER
Når jeg ser på medlemstallet hos Danmarks 
Veteraner, er man på over ca. 3.400 beta-
lende medlemmer. Flot. FN museet har i dag 
466 støttemedlemmer – og her der plads til 
forbedring.

Jeg håber, at den del af jer, der er medlem 
hos Danmarks Veteraner, men  ikke er støt-
temedlem hos os, vil kigger forbi på vores 
hjemmeside og vores web-shop, idet vi lige 
har startet en ny kampagne, hvor hvert nyt 
støttemedlem i Danmarks Internationale Ve-
teranmuseum/FN museet får én af vores fine 
T-shirt gratis, når de melder sig ind. 

Formand: Andreas Carstensen
Skjedsbølvej 21 | 6830 Nørre Nebel | Mobil: 24895647
ac@laces.dk 

Danmarks Veteraners  
Motorcykel Klub

Stiftet 22/9 1990

Formand: Stig Ødorf
Rolighedsparken 48 | 3060 Espergærde | Tlf. 22 69 77 24 
formand2@fnmuseet.dk | www.fnmuseet.dk

Danmarks Internationale Veteranmuseum,
FN-museet

Årskontingentet er 200 kr.

Hov – jeg glemte helt at fortælle, at du som 
støttemedlem af museet også får 20% rabat 
på køb af medaljebånd, sild mv. hos Jysk Em-
blem Fabrik.

MAIL-ADRESSER
For at kunne holde vores medlemmer op-
dateret planlægger vi på fremadrettet med 
jævne mellemrum at udsende en nyheds-
mail. Desværre er det kun ganske få, der har 
opgivet deres mailadresse, hvorfor skal jeg 
opfordre alle til at fremsende denne til vores 
kartoteksfører Frede Mørch Pedersen, karto-
tek@fnmuseet.dk

PRÆSIDIEMØDE
Vi afholder i april for første gang i lang tid 
møde med vores præsidie, som består af bl.a. 
chefer fra forskellige dele af forsvaret og Po-
litiet. På mødet vil præsidiet blive opdateret 
om museets status og bestyrelsens tanker 
og planer for fremtiden. De vil derigennem 
få mulighed for at støtte os i de nye tiltag og 
evt. bidrage med råd, støtte og inspiration.
 
Noget af det, vi kigger på, er nye oplevelser 
for børn og barnlige sjæle. Noget af det vi 
har i tankerne er, hvad en moderne soldat 
bærer rundt på i dag. Her ønsker vi at give 
gæsterne mulighed for at prøve kræfter med  
forskellige udrustningsgenstande, så som 
rygsække med indhold, fragmentationsveste 
og hjelme – og hvad vi ellers kan finde på. 
Vi har en forhåbning om, at præsidiet kan 
være behjælpelig med at tilvejebringe noget 
sådant udstyr.

SÆSONÅBNING
På åbningsdagen lørdag den 25. marts vil 
næstformanden og jeg være kustoder. Så 
kom forbi og få en snak og en kop kaffe.

ØKONOMI
Vi er startet på vores udesalg, og første sted 
var Livgardens Forældredag den 15 januar, 
hvor Bodil og Frede Jønsson var på pletten. 
Vi er meget opmærksomme på vores økono-
mi, og i 2022 har de stigende priser på bl.a. el 
været hårde ved budgettet.

Ove Ritter og Birger K. Hansen. Færøerne
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For at kunne gennemføre de ønskede opda-
teringer af museet har vi søgt flere donatio-
ner og afventer lige nu svar fra dem. De vil, 
hvis vi får pengene, være med til, at vi kan 
bibeholde og udvikle museets mange for-
skellige udstillinger. 

FREMTIDEN
Jeg er generelt ret fortrøstningsfuld i for-
bindelse med det nye museums-år. Det er en 
meget aktiv bestyrelse, der knokler på for at 
bibeholde museets høje standard.

Jeg ser frem til de mange nye medlemmer, 
der kommer til at støtte museet, og som med 
deres nye T-shirt vil reklamere for veteraner-
ne i Danmark.

Stig Ødorf, formand

SIDEN SIDST
Jagtforeningen deltog i december 2022 med 
to mand på bevægelsesjagt (drivjagt) i Tysk-
land. 
 
Jagtforeningen glæder sig igen over fin til-
gang af nye medlemmer. Der er kommet flere 
fra Hjemmeværnet og Politiet på det seneste. 
Tusind tak til alle, der spreder det glade bud-
skab ude i landet – langsomt, men sikkert.
 
Der er flere veteraner, der har forespurgt om 
aktiviteter med hunde, og dette kommer der 
mere om i år. Se nyhedsbrev efter general-
forsamlingen den 23. april i Odense.

Optaget i Danmarks Veteraner 27/4 2019

Formand: Per Locht
Tlf. 29 84 80 25
jagtforeningen@danmarksveteraner.dk

Danmarks Veteraners Jagtforening

Foreningens skydeudvalg har igen været i 
kontakt med medlemmer, som er skydein-
struktører på riffel eller hagl, og der er i år 
på Sjælland og i Jylland ved at blive afsat 
datoer. Følg med på vores kalender og læs 
mere herom i Nyhedsbrev 1/2023.

JAGTLOD 
Vi har introduceret vores egne områder på 
Fyn og Sjælland i 2022, og nu er jagten godt i 
gang igen på et område i Midtjylland, således 
af vi gerne skulle blive landsdækkende. Følg 
med i Nyhedsbrevet om Jagtlod 2023.

JAGTUDBUD MEDLEM TIL MEDLEM
Besøg hos flere nye medlemmer, som har 
tilbudt forskellige jagter. Bestyrelsen udtryk-
ker stor tak.

Der har været nogle jagter hos Kim Jensen 
samt hos Henrik Skovbo Hansen.

Følg med i Nyhedsbrevet og book i DVJ-ka-
lender og detaljer om begivenheder på FB.   

Formanden har igen været inviteret på flere 
fællesjagter med henblik på at se nærmere 
på diverse muligheder for et samarbejde, så-
ledes at vi kan komme rundt i landet og få 
nogle oplevelser. Dette har b.la. resulteret i 
”råge-regulering” i Dyreborg Skov samt i ju-
letræs-plantagen ved siden af skoven.

Aftalen er i orden. Mere herom i Nyhedsbrev 
1/2023.

Turen til Pyrenæerne i Spanien for 6 mand 
er gennemført meget tilfredsstillende og 
med gode oplevelser fra det bjergrige udfor-
drende terræn der flere steder havde masser 
med sne.

KOMMENDE AFTALER
GF forsikring har indgået en aftale med Dan-
marks Veteraners Jagtforening – Jubiiii. 

Vi arbejder på at skaffe vildtfløjter samt at-
traktive forsikringer til alle i Danmarks Vete-
raner samt Forsvaret.

Pyrenæerne. Jagtforeningen.

Pyrenæerne. Jagtforeningen.

Drivjagt, Tyskland. Jagtforeningen. Dyreborg Skov. Jagtforeningen.

Side�52� |� Danmarks�Veteraner� |� #�1� |� 2023

FORENINGER

Fællesjagt i Jylland. Jagtforeningen. Rågeregulering. Jagtforeningen.



Dejlig honning fra Veteranernes Biavlerfor-
ening kan nu købes igennem Jagtforeningen.
Skriv til dvjagtjacob@gmail.com 

LIDT OM FREMTIDEN
Se mere på Facebook, hvor alle kan følge for-
eningens store arbejde. Stor tak for tilstrøm-
ningen af nye følgere, som bliver større uge 
for uge.

Kender du en virksomhed, der vil støtte os 
med donationer eller med en sponsoraftale?

Spørgsmål til ovenstående: Kontakt formand- 
en, ring 29 84 80 25 eller send besked på 
jagtforeningen@danmarksveteraner.dk
 
Se foreningens Facebook-side og -gruppe.
Vi ses - Knæk & Bræk.

Per Locht, formand.

SIDEN SIDST
Intet nyt er godt nyt. Der følger yderligere 
nyheder i næste udgave af Danmarks Vete-
raner.

Optaget i Danmarks Veteraner 2022

Formand: Steen Engstrøm
Facilitator/fg. Formand
Tlf: 22 32 26 43 | maritime@danmarksveteraner.dk

Veteraner til søs

Mvh. på bestyrelsens vegne – pas på jer der-
ude.
Per Locht, formand

EN GOD HISTORIE
Veterancafé Lejre, Dykkerafdelingen Falck i 
Lellinge/Køge og Veteranprojekt Grønland 
har doneret en tørdragt til havkajak til Grøn-
lands Veteraner.

Med hjælp fra Stations- og Patruljetjenesten 
Aalborg med en C-130 Hercules kom tørdrag-
ten til Grønlands Veteraner i Nuuk, der vide-
reformidler denne donation til en veteran i 
Ilulissat, der kan bruge en tørdragt til hav-
kajak.

Et fint eksempel på hvad godt samarbejde 
betyder.

Optaget i Danmarks Veteraner 27/9 2021

Formand: Rasmus Lohse
Noorlernut 4, 402 | 3900 Nuuk
Tlf: 23 66 99 81 | Lohse116@gmail.com  

Grønlands Veteraner

Rasmus Lohse. Grønlands Veteraner.
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2023
ARRANGEMENTER

I KASTELLET

* ENTRÉ/GEBYR KAN FOREKOMME

04. april NATO-Dag

04. maj  St. Bededagsaften

07. maj  Forårsmønstring af veteranbiler 

24. maj  Alsang i Kastelskirken 

29. maj Peacekeepers Day

03. juni  Cph Pipe Band Gathering 

07. juni Sommerkoncert

09. juni  *ENGAGE Festival 

10. juni  *ENGAGE Festival 

14. juni Sommerkoncert

18. juni  *Dansk Mølledag   

21. juni  Sommerkoncert

09. august Sommerkoncert

15. august *Kastelløbet

16. august Sommerkoncert

23. august Sommerkoncert

05. september Flagdag, Danmarks udsendte

13. oktober Kulturnat

24. oktober FN-Dag

29. oktober Kastellets fødselsdag

BEMÆRK VENLIGST Ingen cykler og løbehjul på voldene. Hunde skal holdes i snor. Ingen brug af grill. Flere retningslinjer findes på de 
opstillede skilte og online. Der tages forbehold for ændringer i programmet. Kontaktinformation Kastellet.dk og Facebook.com/KastelletKbh

Vi ses i Kastellet





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

DANMARKS ENESTE VETERANMAGASIN

STIFTET 1968 SOM DE BLÅ BARETTER

DANMARKS VETERANER
53 .  ÅRGANG  |  NR .  4 -5  |  2022

DANMARKS ENESTE VETERANMAGASIN

STIFTET 1968 SOM DE BLÅ BARETTER

DANMARKS VETERANER
53 .  ÅRGANG  |  NR .  2-3  |  2022

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

INDMELDELSES-
ÅRET GRATIS

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

PRODUKTIONSPLAN 
FOR DANMARKS 
VETERANER
Nr.  Deadline Hjemmeside Omdeling
2023
2 1. juni 9. juni Uge 26
3 8. september 15. september Uge 40
4 27. oktober 2. november Uge 46
5 24. november 1. december Uge 51


