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Faneindvielser

Vi kan denne gang omtale hele to faneindvi-
elser: Veteranstøttens fane, der blev indviet 
Valdemarsdag den 15. juni i Holstebro, og en 
fane til Grønlands Veteraner, der blev indviet 
den 21. juni – Grønlands nationaldag og årets 
længste dag – ved et arrangement i Høvelte.

HOLSTEBRO
På en solbeskinnet Valdemarsdag, tirsdag den 
15. juni, fik Veteranstøtten officielt indviet sin 
nye fane ved et flot arrangement i Holstebro.

Det var Danmarks Samfundet, der i øvrigt har 
protektor fælles med Danmarks Veteraner, 
nemlig H. K. H. Prins Joachim, der forestod ar-
rangementet og faneudleveringen. 

16 faner, bl.a. Danmarks Veteraners Landsfane 
Vest og fanen fra Danmarks Veteraner, Nord-

vest, tog opstilling ved den tidligere politigård 
i Holstebro. Under kommando af Carl Åkerlund, 
medlem af Danmarks Veteraners Hovedbe-
styrelse og formand for Danmarks Samfund- 
ets lokalforening for Holstebro og Omegn, og 
med Holstebro Musikkorps i spidsen, startede 
paraden marchen gennem byens gader, en 
march, der sluttede ved Holstebro Kirke.

GUDSTJENESTE OG FANEINDVIELSE
De mange faner tog opstilling inde i kirken, 
og til sidst kom Jydske Dragonregiments Fa-
nekommando med regimentets estandart, der 
fandt deres plads i kirkens kor.

Herefter fulgte en fanegudstjeneste, hvor-
under Chefen for Jydske Dragonregiment, 
oberst Anders Poulsen, holdt talen for Danne-
brog. Der blev udleveret to faner – ud over Ve-

teranstøttens også en fane til Politi- og Infra-
struktur Hjemmeværnskompagni Holstebro.

Da Veteranstøttens fane blev indviet, var det 
regimentschefen, der slog det første søm i for 
H. M. Dronningen, efterfulgt af Carl Åkerlund, 
der slog det andet søm i for Fædrelandet, og 
afsluttet af Steen Møller Petersen, der slog 
det sidste søm i for Veteranstøtten.

Da de to faner var indviet og overrakt til respek-
tive myndigheder, forlod de kirkens kor og tog 
opstilling blandt de øvrige faner i kirken.

Veteranstøttens fane blev båret af Landskas-
serer Ole Stokholm med Steen Møller Petersen 
som fanevagt.

Gudstjenesten blev afsluttet, og med Dragon- 

Faneindvielser
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Landsfane Vest og lokalforening Nordvest.

Steen Møller Petersen, Ole Stokholm, Carl Åkerlund, 
Niels Hartvig Andersen og Jens Morten Jørgensen.

Ole Stokholm som Veteranstøttens første fanebærer, 
godt hjulpet af Steen Møller Petersen.



Faneindvielser

regimentets estandart forrest forlod de man-
ge faner kirken efterfulgt af de mange, der 
havde overværet begivenheden.

AFSLUTNING
Hele arrangementet afsluttedes med en social 
sammenkomst i Sognehuset lige overfor kir-
ken, hvor der serveredes sandwich og øl/vand 
til gæsterne.

Et meget flot arrangement, som Danmarks 
Samfundet og ikke mindst Carl Åkerlund hav-
de stor ære af.

Tak til Danmarks Samfundet og tillykke til 
Veteranstøtten med den nye fane, som vi nok 
skal få at se ved mange af Danmarks Vetera-
ners fremtidige arrangementer.   

HØVELTE
I overværelse af 20-25 gæster modtog Grøn-
lands Veteraners formand, Rasmus Lohse, 
fanen ved en højtidelighed, der var arran-
geret af initiativtagerne til Veteranprojekt 
Grønland, Gerth Sloth Berthelsen og Mads 
Rasmussen.

Fra Danmarks Veteraner deltog Landsfane 
Øst med Mogens Stelzig som fanebærer og 
Landsformand Niels Hartvig Andersen som 
fanevagt. Desuden var næstformand Jens 
Winther Andersen og redaktøren til stede. 

Blandt andre veteranaktører deltog Maria 
Hansen fra The Baton, repræsentanter fra 
Livgarden, KFUM´s Soldatermission og vete-
raner fra Veteranhjemmet i Høvelte.

Arrangementet startede allerede kl. 
08.00, hvor det grønlandske flag blev 
hejst på flagstangen ved Garderkasernen.

FANEINDVIELSEN
Gerth Berthelsen fra Veteranprojekt Grøn-
land bød velkommen, hvorefter Landsfor-
mand Niels Hartvig Andersen forud for 
indvielsen holdt en tale, hvor han fortalte 
lidt om det grønlandske flag, Erfalasor-
put, der betyder ”Vort flag”. 

Det nye flag blev hejst første gang på 
nationaldagen i 1985. De rød-hvide farver 
viser tilknytningen til Danmark, og kuglen 
symboliserer den opgående sol over isen, 
der står for lyset og varmens tilbageven-
den ved midsommer. 

FORTSÆTTES
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Grønlands Veteraners Fane klargøres til indvielse.

Fra venstre Niels Hartvig Andersen, Mads Rasmussen og Mogens Stelzig.Veteranstøttens Fane klar til indvielse.

Fra faneindvielsen i Holstebro.



Landsformanden ønskede tillykke med den 
nye fane og sagde, at Danmarks Veteraner 
og Veteranstøtten ville glæde sig til at følge 
fanen i mange år fremover – både her i Dan-
mark, men ikke mindst i Grønland.

Afslutningsvis takkede Rasmus Lohse, for-
mand for Grønlands Veteraner, for opbakning-
en til den nye forening, og han overrakte 
gaver med relation til Grønland til soldater-
hjemsleder Bjarne K. Andersen og til Gerth 
Berthelsen og Mads Rasmussen fra Veteran-
projekt Grønland. 

Selve faneindvielsen blev elegant forestået af 

Mads Rasmussen. Første søm for H. M. Dron-
ningen blev slået i af chefsergent Lars Risdahl, 
myndighedsbefalingsmand ved Den Kongelige 
Livgarde, det andet søm af Gerth Berthelsen 
for Fædrelandet og det tredje og sidste søm af 
Rasmus Lohse for den nye forening.

RECEPTION
Efter faneindvielsen var der ”kaffemik” med 
kaffe og kage samt grønlandske specialiteter, 
som rensdyr- og moskuspølse. 

Der var rig lejlighed til at hygge sig og sludre 
om løst og fast, inden det vellykkede arrange-
ment sluttede.
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Faneindvielser

Fra venstre Gerth Sloth Berthelsen, Mads Rasmussen og Rasmus Lohse.

Faneindvielse. Høvelte.

Rasmus Lohse slår det sidste søm i fanen for Grønlands Veteraner.

Rasmus Lohse og Jens Winther Andersen.
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Så lykkedes det at få gennemført årets Re-
præsentantskabsmøde. Lørdag den 26. juni 
samledes ca. 70 deltagere på Vissenbjerg 
Storkro, hvor Repræsentantskabsmødet gen-
nemførtes som et én-dags arrangement.

De to landsfaner – Øst og Vest – blev ført ind, 
hvorefter landsformand Niels Hartvig Ander-
sen bad deltagerne iagttage et minuts stilhed 
for at mindes de veteraner, der er gået bort 
siden seneste møde.

Landssekretær Morten Jørgensen sikrede sig, 
hvem der som stemmeberettigede var mødt 
frem. Klaus E. Niebuhr blev valgt til dirigent, 
og han fastslog Repræsentantskabsmødets 
lovlige indkaldelse, og der blev valgt to stem-
metællere.

BERETNINGER, REGNSKAB OG BUDGET
Dagsordenen blev godkendt, og landsformand- 
en fik ordet for at aflægge Hovedbestyrelsens 
beretning. Han kunne berette om et år, der har 
været præget af Corona-pandemien, men som 
alligevel kunne betragtes som ganske vellyk-
ket, trods en tydelig nedgang i antallet af gen-
nemførte aktiviteter. 

Beretningen blev godkendt.

Herefter orienterede landsformanden i sin 
egenskab af formand for Veteranstøtten om 
virksomheden her – også præget af Corona, 
men absolut tilfredsstillende. I forbindelse 

med dette indlæg blev Veteranstøttens nye 
fane ført ind og placeret sammen med de to 
Landsfaner.

Der henvistes til de udarbejdede årsberetning- 
er for 2020 for hhv. Danmarks Veteraner og 
Veteranstøtten.

Regnskabsfører Jens Martinussen fremlagde 
regnskabet for 2020 og det reviderede budget 
for 2021. Derefter fremlagde Landskasserer 
Ole Stokholm budgettet for 2022, herunder 
forslag om uændret kontingent på 380 kr. for 
2022 og uændret medlemsandel til lokalfor-
eningerne på 110 kr. 

Både regnskab 2020 og budget 2022 blev ved-
taget.

INDKOMNE FORSLAG
Hovedbestyrelsen fremlagde et forslag om 
medlemskab af foreningen Danes Worldwide. 
Forslaget blev motiveret af næstformand 
Jens W. Andersen, og det blev vedtaget at 
indgå i en prøveordning over 3 år og herefter 
evaluere resultatet.

Der var ligeledes fremsat forslag om ved-
tægtsændringer, der blev vedtaget – dog med 
en yderligere vurdering af de redaktionelle 
justeringer på det kommende Formandsmøde 
i forbindelse med Veterantræffet den 11. sep-
tember i Slagelse.

NYE LOKALFORENINGER
Der var forslag om oprettelse af tre nye lo-
kalforeninger, heraf én landsdækkende. Gerth 
Berthelsen og Mads Rasmussen fortalte om 
Veteranprojekt Grønland og deres relationer 
til grønlandske veteraner. Herefter motive-
rede Rasmus Lohse, formand for Grønlands 
Veteraner, ønsket om optagelse af Grønlands 
Veteraner som en lokalafdeling af Danmarks 
Veteraner. Herunder blev Grønlands Vetera-
ners nye fane (læs artiklen side 7-8) ført ind 
og placeret sammen med de øvrige faner. Op-
tagelsen blev vedtaget.

Næste punkt var orientering om projekt ”Ve-
teraner til søs”, en landsdækkende forening 
for veteraner med maritime interesser. Steen 
Engstrøm, pensioneret kommandørkaptajn 
fra Søværnet og formand for De Samvirkende 
Marineforeninger (DSM), fortalte om planerne 
med at overtage et udfaset fartøj fra Søværn-
et og her skabe en platform for interesserede 
veteraner. Også dette projekt blev godkendt.

Til sidst var der et ønske fra en kreds af ve-
teraner fra Silkeborg-området om at oprette 
en ny lokalafdeling, Danmarks Veteraner Sil-
keborg. Dette blev ligeledes godkendt.  

VALG 
Alle medlemmer af Hovedbestyrelsen, der var 
på valg, blev genvalgt, bortset fra Carl Åker-
lund, der ikke ønskede genvalg. I hans sted 
blev den hidtidige suppleant, Birger Kjer Han-
sen, indvalgt i Hovedbestyrelsen.

Repræsentantskabsmøde 2021
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Repræsentantskabsmøde 2021

Grønlands Veteraners Fane føres ind. I forgrunden Carl Åkerlund. Steen Engstrøm orienterer om ”Veteraner til søs”.



I dagene 3.-10. september gennemførte Ve-
teranprojekt Grønland for fjerde gang sit år-
lige besøg i og ved Nuuk.

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten har 
støttet projektet fra starten i 2017.

Projektet medbragte igen i år en videohilsen 
fra Landsformand Niels Hartvig Andersen til 
veteranerne i Grønland og deres pårørende. 
Denne blev forevist under flagdagsceremo-
nien i Nuuk.

ENDNU ET ÅR MED COVID-19
Forberedelserne til turen bar præg af endnu 
et i år i Covid-19 skyggen. Med sponsorstøtten 
på plads var spørgsmålet, om vi kunne rejse i 
år, eller om vores held var sluppet op? 

Grønland er særligt sårbar i forhold til Corona, 
så situationen i landet blev moniteret dagligt. 
Vaccinations- og testprogrammet i Danmark 

gjorde imidlertid, at vi alle kunne leve op til 
indrejsekravene og stod klar i Kastrup Luft-
havn den 3. september.

Gruppen bestod i år foruden de to projektle-
dere af seks kampskadede veteraner og to 
medarbejdere fra KFUM Soldaterrekreation i 
Høvelte. Endvidere indgik en tidligere beboer 
fra rekreationen som selvbetalende veteran. 

Sidste mand var Christian fra Militærfoto, der 
som støtte til projektet rejste med for at hjæl-
pe os med vores foto- og videoproduktion. 
Endelig blev vi ledsaget af Maria, custodian 
for den danske "Baton". Hun deltog i en del af 
projektets aktiviteter, men havde ellers sine 
egne gøremål i Grønland for sit eget projekt.

Det blev som tidligere en rigtig god og udbyt-
terig tur for alle deltagere. Mest af alt er vi 
glade for igen at have ydet et bidrag til den 
frivillige støtte til veteraner i et år, hvor akti-

viteterne til stadighed har været begrænset 
af situationen.

REJSEN 
Traditionen tro mødtes vi til morgenmad kl. 
05.00 på KFUM Soldaterhjem i Høvelte og 
satte derefter kursen mod Kastrup.

Rejseselskabet og Lufthavnen var behjælpe-
lige med ”fast tracks”, så vi undgik køer og 
det at være for længe i større forsamlinger, 
hvilket for nogle af deltagerne kan være en 
belastning. 

Rejsen gik uden problemer, og vi var heldige 
med vejret. Vi landede i høj sol i Kangerlus-
suaq (Søndre Strømfjord) med udsigt til at 
flyve videre til Nuuk samme dag. 

Vi havde fem timers ventetid, inden flyet afgik 
til Nuuk. Derfor var det en kærkommen gave, 
at vores rejseoperatør havde arrangeret en 

Det hele værd
AF MADS RASMUSSEN OG GERTH SLOTH BERTHELSEN
FOTO: MILITÆRFOTO

Smuk natur.

Glade veteraner.Projekt Grønland samlet.
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Projekt Grønland



tur for os i området. I en gammel UNIMOG gik 
turen mod indlandsisen, der altid er et beta-
gende syn, der får de fleste til at føle sig me-
get, meget små midt i det store. Vi fik også set 
køretøjerne og en del af banen fra det netop 
afholdte Extreme E Race.

GRØNLANDS VETERANER
Et af projektets omdrejningspunkter har været 
at støtte netværksdannelse for veteraner og 
pårørende i Grønland. Dette arbejde kulmine-
rede tidligere på sommeren med etablering- 
en af Grønlands Veteraner og foreningens 
optagelse som lokalafdeling under Danmarks 
Veteraner. 

Derfor var det en særlig glæde at blive budt 
velkommen af formanden Rasmus Lohse  
m. fl. ved ankomsten til Nuuk, et stærkt sym-
bol på de sidste fire års fælles indsats og ar-
bejde.

NUUK
Herefter gik kursen mod Sømandshjemmet i 
Nuuk, der er en helt særlig base for projektet 
under opholdet. Det kan bedst sammenlignes 
med KFUM Soldaterhjem, men med en tilhø-
rende hoteldel af høj standard. Dette giver en 
genkendelighed midt i alt det nye, der er sær-
lig vigtig for de deltagende veteraner.

Vi havde set frem til at møde det nye besty-
rerpar, men de var desværre i Danmark. Til 
gengæld var souschefen på plads, og hun gav 
os endnu en varm velkomst. Hun har fulgt os 
siden første tur og er blevet en del af projekt-
familien.

ANDEN-DAGEN I NUUK
Organiseringen af veteranerne i Grønland har 

bl.a. gjort det lettere at lave aktiviteter for 
dem selv og andre, og det kom vi til at nyde 
godt af på flere måder. 

Den 4. september forestod Grønlands Vete-
raner en fælles tur i fjeldet uden for Nuuk. 
Den gik gennem Paradisdalen til Cirkussøen 
og endte i Qinngorput, der er den nye bydel i 
Nuuk, hvor bl.a. Arktisk Kommando har en del 
af sin indkvartering. Gåturen udgjorde samti-
dig Mindeløbet 2021, og den danske Baton var 
selvfølgelig med.

Grønlands Veteraner har også overtaget an-
svaret for det årlige netværksmøde. Derfor 
var de om aftenen vært for mødet, der ud 
over det kammeratlige samvær gav mulighed 
for gensidige orienteringer om året, der var 
gået, og drøftelse af vejen frem.

FLAGDAG I NUUK
Ved deltagelsen i flagdagsceremonien i Nuuk 
deltager projektet i anerkendelsen af og bi-
drager til opmærksomheden på de mere end 
hundrede veteraner og deres pårørende i 
Grønland.

Dagen startede tidligt med den traditionelle 
live-hilsen og video hjem til projektets hjem-
kommune, Allerød. Vi var særligt glade for og 
stolte over, at Rasmus Lyberth og hans pla-
deselskab i år havde givet tilladelse til, at vi 
måtte bruge én af hans sange som underlæg-
ningsmusik til videoen.

Herefter forestod vi flaghejsningen på Sø-
mandshjemmet, noget som efterhånden er 
blevet en tradition, og som projektet sætter 
en stor ære i.

Efter klargøringen til den officielle højtide-
ligholdelse gik vi om eftermiddagen gennem 
Nuuk til Nuutoqaq/Lokalmuseet i Kolonihavn-
en. For andet år i træk havde Arktisk Kom-
mando og Nuuk Kommune valgt at lade mu-
seet være rammen om ceremonien. Det er en 
smuk og malerisk ramme.

Ceremonien startede med musik af to unge 
grønlandske kunstnere, efterfulgt af borgme-
sterens tale fremført af en repræsentant fra 
kommunen i borgmesterens fravær i andet 
tjenstligt ærinde. Herefter holdt chefen for 
Arktisk Kommando en meget rammende og si-
gende tale til de fremmødte. Så talte formand-
en for Grønlands Veteraner, og foreningen 
forestod uddelingen af Børnemedaljen. Slutte-
lig var det projektets tur til at give sit bidrag.

Vi takkede for endnu engang at måtte deltage 
i højtideligholdelsen i Nuuk og fremviste her-
efter de tre medbragte video-hilsner til ve-
teranerne og deres pårørende i Grønland fra 
medlem af Folketinget Aaja Chemnitz Larsen, 
den nyligt afgåede chef for Arktisk Komman-
do og Landsformanden for Danmarks Vetera-
ner og Veteranstøtten.

Vi havde set meget frem til en særlig del af 
ceremonien. På Grønlands nationaldag 21. 
juni blev Grønlands Veteraners foreningsfane 
indviet ved et arrangement på KFUM Soldater-
rekreation i Høvelte (læs artiklen på side 7-8).

Nu var det blevet tid til den formelle overdra-
gelse af fanen på selve Flagdagen. Projektets 
fanekommando førte fanen ind, hvorefter den 
under behørig oplæsning af fane-eden blev 
overdraget på vegne af Danmarks Veteraner 
og Veteranprojekt Grønland til foreningens 
kommando. Det var en særlig højtidelig ære 
for os alle.

DONATION
Men der var også en anden ting, vi havde 
set frem til. Soldaterrekreationen i Høveltes  

FORTSÆTTES

Tid til eftertanke.

Projektlederne Mads Rasmussen (tv.) 
og Gert Sloth Berthelsen.
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søsterrekreation i Varde iværksatte tidligere i 
år en støtteindsamling til fordel for Sømands-
hjemmet i Nuuks velgørenhedsarbejde. To 
gange om ugen i vinterperioden serverer Sø-
mandshjemmet gratis morgenmad for hjem-
løse i Nuuk. 

Selvom det ligger uden for projektets porte-
følje, besluttede vi at samle ind til formålet. 

Derfor kunne vi på flagdagen overbringe et 
beløb fra Varde og os selv på godt kr. 10.000 
til Sømandshjemmets arbejde. 

Donationen blev mere end værdsat, og for os 
var det en mulighed for at vise, at veteraner 
generelt også er ressourcestærke personer.

AFSLUTNING
Som sidste del af vores bidrag kunne vi vide-
regive en særlig hilsen til veteranerne og de-
res pårørende i Grønland fra Rasmus Lyberth, 
hvilket i Grønlandsk kontekst er noget helt 
særligt. 
 
De unge kunstnere afsluttede ceremonien på 
smukkeste vis, hvorefter der var mulighed for 
at mødes på kryds og tværs under den efter-
følgende reception.

Den ramme og det indhold for højtidelighol-
delsen, kommunen og kommandoen i fælles-
skab har sat, er et udmærket og ærefuldt for-
billede for synlig anerkendelse af veteraner 
og pårørende på Flagdagen.

ÅRETS TUR I FJORDEN
Turen i fjorden er et andet vigtigt omdrej-
ningspunkt for projektet. Efter de tre første 
meget travle dage er der et stort behov hos 
de deltagende veteraner for ro og tid til at få 
de første indtryk og oplevelser bearbejdet.

Den 6. september om morgenen begav vi os 
ud på en syv timers tur i fjorden. Vores venner 
i Nuuk Water Taxi tog os ud til Isfjorden og sør-
gede for, at vi kunne fiske og bade undervejs.

Vi vidste det ikke, men årets Piniartorsuaq 
(storfanger) blev allerede fundet på turen ud. 
En rødfisk på 4.6 kilo, 53 cm. lang og på øre-
stenene vurderet til at være 54 år gammel.

Trætte anløb vi Qooqqut i bunden af fjorden 
og blev indkvarteret på Qooqqut Nuan. Selvom 
det er et yderst populært sted i Nuuk, så har vi 
kun mødt en overstrømmende hjælpsomhed 
og forståelse for, hvilken særlig gruppe vi er.

RETUR TIL NUUK
Den 8. september drog vi tilbage til Sømands-
hjemmet i Nuuk, hvor vi havde en stille aften.

Der var nogle, der havde brug for ekstra hvile 
den sidste dag i byen. Andre fik klaret de sidste 
indkøb, og der var for projektledelsen en del for-
melle pligter, der skulle opfyldes.

EN SÆRLIG OPLEVELSE
Den sidste aften oplevede vi noget, vi ikke har 
oplevet før. Vi plejer at afholde en lille afslut-
ningsmiddag, hvor et af højdepunkterne er 
at uddele vandrepokalen for den største fisk. 
”Pokalen” er Arktisk Kommando Commander’s 
Coin No. 1. 

I år blev vi indbudt til afslutningsmiddag i et 
privat grønlandsk hjem. Forberedelserne af 
maden havde stået på i fire dage. Et overflø-
dighedshorn af grønlandske specialiteter – 
nogle gled lige ned, andre var en oplevelse. 

Men mest af alt gik gæstfriheden, hjerte-
varmen, omsorgen og forståelsen for, hvem 
vi er, lige ind i vore hjerter. En forståelse og 
anerkendelse vi kun kan unde enhver anden 
veteran.

Men vi skal huske at fortælle, at Commander’s 
Coin selvfølgelig blev tildelt på behørig vis.

TAK
I al ærbødighed, tak for jeres støtte til 
os, så vi kan hjælpe andre – det er det 
hele værd.

Sammenhold.

Den store fangst.

Side 22  |  Danmarks Veteraner  |  # 4-5  |  2021

Projekt Grønland



Lørdag den 11. september blev en flot dag på 
Gardehusarkasernen i Slagelse, hvor Dan-
marks Veteraner holdt Veterantræf kombine-
ret med Åbent Hus ved Gardehusarregimentet 
og jubilæumsparader for Danske Gardehusar-
foreninger og Sjællandske Livregiments Sol-
daterforening.

EN FLOT PARADE
Ved en fælles parade på Idrætspladsen, hvor 
Hjemmeværnets Musikkorps Vestsjælland 
underholdt de mange fremmødte, bød chefen 

for Gardehusarregimentet, oberst Jens Ole 
Rossen-Jørgensen, velkommen. 

I den flotte Faneborg sås for første gang det 
samlede Rigsfællesskab repræsenteret, da 
både Danmarks Veteraner, Færøerne, og Grøn-
lands Veteraner stillede op med deres nye 
faner. Et flot syn, som fremkaldte mange posi-
tive kommentarer blandt tilskuerne.

Danmarks Veteraner stillede med et flot kon-
tingent, hvor der ud over Færøerne og Grøn-

land også var faner fra Nordsjælland og Kron-
jylland samt Landsfane Øst. Alexander Krabbe 
førte med fast kommando kontingentet, og 
mangen en veteran fik rettet ryggen en ekstra 
gang og mindedes fordums tiders eksercits.

JUBILÆUMSMEDALJER
Efter den fælles parade på Idrætspladsen mar-
cherede Danmarks Veteraner under Alexander 
Krabbes kommando til plænen ved Gardehu-
sarregimentets administrationsbygning, hvor 
der var uddeling af jubilæumsmedaljer.

Veterantræf - 
i Rigsfællesskabets tegn

TEKST OG FOTO: ERIK PETERSEN

Midtjyllands fane flankeret af fanerne fra Grønland og Færøerne.

Danmarks Veteraner på Paradepladsen.

På vej til medaljeoverrækkelse. 
Med sort baret Faneansvarlig Alexander Krabbe.

50-års jubilarer fra Cypern.
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Arrangementet startede med, at chefen for 
Gardehusarregimentet og Danmarks Vetera-
ners landsformand lagde en krans ved Minde-
muren, hvor en trompetist fra Musikkorpset 
blæste Soldatens sidste Honnør.

Landsformanden bød de mange veteraner vel-
kommen og glædede sig over, at det nu igen 
var muligt at mødes efter den lange Corona-
pause.

Inden medaljeoverrækkelsen fik Leif Minde-
sted, 50-års jubilar fra Cypern, ordet, og han 
takkede Danmarks Veteraners Hovedbestyrel-
se for det store arbejde med at planlægge og 
gennemføre Veterantræf, så ”vi almindelige 
veteraner bare kan møde op og have en god 
dag”. 

Der var jubilæumsmedaljer (egeløv) til 60-års 
jubilarer fra Gaza, 40- og 50-års jubilarer fra 
Cypern og 25-års jubilarer fra Balkan samt 50-
års foreningsmedaljer.

For overrækkelsen stod landsformanden og 
hovedbestyrelsesmedlem Anne C. C. Bill.

ÅBENT HUS OG FROKOST
Efter medaljeoverrækkelsen var der lejlighed 
til at se de mange udstillinger i anledning af 
Åbent Hus-dagen, FN-museets ”udesalg” kun-
ne besøges, og der var kammeratligt samvær 
i Sergentmessen inden frokosten.

Frokosten – en god sandwich med tilhørende 
øl/vand – blev indtaget i Parolesalen og i Ser-
gentmessen, og der var rig lejlighed til at få 
genopfrisket de mange soldaterhistorier fra 
”dengang” – og de bliver bestemt ikke kede-
ligere med årene.

Efter frokost drog veteranerne hver til sit ef-
ter en god dag i det fine vejr med et ”på gen-
syn i Holstebro i 2022”.

FORMANDSMØDE 
For Hovedbestyrelsen og lokalforeningsfor-
mændene var dagens program dog ikke slut 
endnu, for i forlængelse af Veterantræffet var 
der indkaldt til det årlige Formandsmøde.

Hovedparten af lokalforeningsformændene 
deltog i mødet, der blev en konstruktiv og 
livlig debat med statusorienteringer fra de 
enkelte lokalforeninger og orienteringer fra 
Hovedbestyrelsen om igangværende og fore-
stående projekter.

Under mødet kunne næstformand Jens 
Winther Andersen fortælle om Årets Folke-
hjælper (se side 5) og fremvise det modtagne 
diplom og bronzestatuetten. Diplomet vil i 
kopi tilgå samtlige lokalforeninger som en tak 
for deres indsats, der ligger til grund for mod-
tagelsen af den fine pris.

Mødet var præget af generel optimisme, men 
for flere lokalforeninger pressede behovet for 
flere nye, yngre medlemmer sig på.

Der var flere konstruktive tiltag i en række 
foreninger, der blev delt som inspiration for 
andre. Ikke mindst Kronjyllands samarbejde 
med flere veteranaktører, bl.a. Randers Kom-
mune og Randers F. C., blev omtalt – et arbej-
de, der er medvirkende til, at Randers Kom-
mune er udnævnt til Årets Veterankommune. 
Se omtalen på side 40-41.

Veteraner. Leif Mindested holder tale. Klar til medaljeoverrækkelse.

Kranselægning ved 
Gardehusarregimentets 
Mindemur. Fra Formandsmødet.
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Føroyskír Veteraner
Formand: Johan Højgaard
Marinagøta 28, FO-188 Hoyvík | Tlf. 00298 511009
faeroeerne@danmarksveteraner.dk  

Oprettet den 18/2 2017

Færøerne

SIDEN SIDST
Flagdagen 2021 blev afholdt ud fra invitation 
af Tórshavn Kommunes borgmester Heðin 
Mortensen. 

Borgmesteren bød velkommen med efterføl-
gende højtidelig tale til veteranerne.

15 Færøske veteraner samt 3 veteraner fra 
Inspektionsskibet Knud Rasmussen deltog i 
arrangementet.

Den 25. september holdt vi lørdagsbrunch i 
SMS.

Vi var meget glade for at kunne deltage i årets 
Veterantræf og Formandsmøde i Slagelse og 
her have lejlighed til at ”vise fanen”.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 24. oktober. UN-dags-arrangement. Nær-
mere følger.

Den 26. november afholdes Julegudstjeneste 
samt jule-bowl & frokost.

Ove Ritter, sekretær 

Formand: Henning Vinther 
Falkoner Allé 53, 5 | 513, 2000 Frederiksberg
Tlf: 31 67 03 12 | henning@memonic.dk

Danmarks Veteraners  
Motorcykel Klub

SIDEN SIDST
MC-klubben har skiftet formand ved sidste ge-
neralforsamling. Den nye bestyrelse vil gerne 
takke den gamle for det store arbejde, der 
er lagt for dagen. Særligt vil vi gerne takke 
den afgående formand, Bjarne Berner, for det 
store arbejde, han har ydet.

Klubben har været hårdt ramt af Covid-19 
restriktionerne, men vi håber, at når foråret 
kommer, vil lyden af veteranernes mc’ere igen 
lyde over landet.

NORDIC MC-TOUR
Vi fik dog gennemført Nordic MC-Tour 2021 
med deltagere fra både Danmark, Sverige, 
Norge og Finland, hvor vi sluttede af i Næst-

ved og var med til Næstved og Omegns flag-
dagsarrangement den 5. september. Stor tak 
til Næstved.  

Peace is like a delicate flower struggling to 
blossom in the stony ground of violence.
Be safe. 

Med venlig hilsen.
Henning Vinther, formand

Optaget i Danmarks Veteraner 21/4 2018

Forkvinde: Sara la Cour
Astrupvej 2 B | 2700 Brønshøj  
Tlf. 26 20 28 58 | kvindeligeveteraner@gmail.com
www.kvindeligeveteraner.dk

Kvindelige Veteraner

SIDEN SIDST 
Vi har haft deltagere med på en dejlig vandre-
tur til Sverige. Se omtalen på side 28-29.

Vores forkvinde, Sara la Cour, deltager i øje-
blikket sammen med tre andre veteraner i 
teaterforestillingen My Deer Hunter. Det kan 
du læse mere om på side 45.

Så har vi udarbejdet et program med spæn-
dende aktiviteter hen over efteråret. Hele 
programmet kan læses på side 53.

Vi glæder os til se dig ved et eller flere af vore 
arrangementer.

Pas godt på hinanden og på jer selv.

Sara, forkvinde

Flagdagen. Færøerne. Flagdagen. Færøerne.Flagdagen. Færøerne.

Deltagelse i Flagdag ved Næstved & Omegn. 
MC-Klubben.

Den nye formand, Henning Vinther. 
MC-Klubben.
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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

SIDEN SIDST
Den 8. juni holdt Grønlands Veteraner stiften-
de generalforsamling, hvor der blev valgt en 
bestyrelse og godkendt vedtægter.

Bestyrelsen er efter generalforsamlingen 
sammensat således:
Formand Rasmus Lohse
Næstformand Claus Wheler
Kasserer Henrik Philipsen
Bestyrelsesmedlem og idrætsansvarlig 
Lars Aalund Kruuse
Bestyrelsesmedlem Ditte Nonno-Nielsen
Suppleanter 1. Tom Olsen og 
2. Claus Jordening.

Ved generalforsamlingen deltog Aaja Chem-
nitz Larsen (IA), MF og medlem af Grønlands- 
og Forsvarsudvalget. 

På Grønlands nationaldag den 21. juni fik vi 
indviet vores nye fane ved et arrangement 
på KFUM Soldaterrekreation i Høvelte (se side 
7-8), og vi deltog i Danmarks Veteraners Re-
præsentantskabsmøde på Fyn.

På Flagdagen deltog vi sammen med Projekt 
Grønland i et arrangement, som Nuuk Kom-
mune og Arktisk Kommando forestod. Et rig-
tig flot arrangement, hvor der bl.a. blev uddelt 
børnemedaljer.

Vi havde også lejlighed til at støtte Projekt 
Grønland under deres ophold, og vi fik etab-
leret mange nye kontakter.   

Vi var meget glade for at kunne deltage i årets 
Veterantræf og Formandsmøde i Slagelse og 
her have lejlighed til at ”vise fanen”.

Veteranhilsner.
Rasmus Lohse, formand

Flagdag i Nuuk. Grønland.

Flagdag i Nuuk. Grønland.Den nye formand, Rasmus Lohse. Grønland.

Flagdag i Nuuk. Grønland.
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Støt Danmarks 
Veteraner – og opnå 
skattefordele
LIGNINGSLOVENS § 8A
Danmarks Veteraner har siden 2018 været på 
listen over godkendte almindelige, frivillige or-
ganisationer, der kan modtage gaver fra private 
bidragsydere og virksomheder, der kan opnå 
fradrag for deres gavebidrag i den personlige 
indkomst eller virksomhedens skatteregnskab.

For fortsat at figurere på listen som godkendt 
organisation skal der årligt være mindst 100 
bidragsydere, der hver skal donere min. 205 kr.   

I 2021 håber vi fortsat at modtage det fornødne 
antal donationer – men vi er ikke helt i mål 
endnu.

Derfor denne opfordring til et gavebidrag, så vi 
med din hjælp kan fastholde den høje kvalitet 
i vore tilbud til veteraner og pårørende – ikke 
mindst for børn af veteraner. 

Her er en guide til brug for indbetaling af gave-
bidrag i 2021:
•  Gavebidraget skal være på min. 205 kr., hvis 

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

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

somhed
•    Du overfører beløbet til Danmarks Vetera-

ners bankkonto på reg.nr. 9570, kontonr. 
12527934 og skriver ”Donation” samt navn 
og CPR-nr./CVR-nr. i feltet for meddelelser,  
eller

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

Har du spørgsmål til indbetaling af gavebidrag, 
så kontakt enten Landskasserer Ole Stokholm, 
kasserer@danmarksveteraner.dk, tlf. 20626794 
eller Landssekretær Jens Morten Jørgensen,  
sekretaer@danmarksveteraner.dk, tlf. 26399070.

Vi har brug for din hjælp 
– støt Danmarks Veteraner. 
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