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Bag mottoet ”Veteraner støtter Veteraner” gemmer der sig den 
kendte viden, at de, som har gennemlevet det samme miljø, som så-
rede veteraner, også har deres tillid og bedre kan forstå dem, der 
har det svært. Derfor er de personer også ofte den bedste medicin til 
at nå ind til dem, som har særligt behov for støtte. Det er netop den 
filosofi, der ligger bag Veteranstøttens arbejde. Dertil lægger vi så 
ønsket og indsatsen for, at de få, som har det hårdt, skal få det bedre. 
Vi er helt bevidste om, at vi ikke er behandlere, men det første og 
sikre ståsted, hvorfra veteranerne kan komme videre mod en mere 
normal tilstand i hverdagen.

VETERANER – EN SAMFUNDSVÆRDI
Når det er sagt, er det også vigtigt at holde sig for øje, at kun måske 
10 % af de udsendte får problemer i hverdagen, når de kommer hjem. 
Mere end 90 % af alle udsendte kommer uskadte og styrkede hjem. 
De udgør en stor samfundsværdi for Danmark. Det viser sig nemlig, 
at de – efter 15 - 20 år – ofte sidder i besluttende og ledende stillinger 
i dansk erhvervs- og samfundsstruktur. Også udfordrede veteraner 
kan på særlige vilkår gøre stor nytte i erhvervslivet og i samfundet. 
Veteranerne udgør en værdi for samfundet – lad os huske det, og lad 
os anerkende dem for det. 

VETERANSTØTTEN - ET GODT UDGANGSPUNKT
Denne årsberetning er en opsamling af nogle af de aktiviteter, som 
Veteranstøtten har gennemført i 2018. Over for de udfordrede vete-
raner har vi haft fokus på fysisk krævende aktiviteter – det er nemlig 
dér, man kan hente de bedste resultater for fremdrift. Dertil kommer 
andre friluftsaktiviteter. Men vi må ikke glemme de mest udfordrede, 
hvor social vejledning og bisidderroller er den bedste medicin for 

at få en acceptabel hverdag igen. Denne lille gruppe har Veteran-
støtten et særligt øje til, når vi i hverdagen oplever det almindelige 
samfunds og Forsvarets utilstrækkelighed. Derfor er der brug for 
Veteranstøtten. 

ET GODT VETERANÅR
2018 blev året, hvor veteransagen for alvor slog igennem ude i kom-
munerne. Ca. halvdelen af alle kommuner har en veteranpolitik, der 
er ansat ca. 40 veterankoordinatorer, og der er etableret ca. 40 
veterancaféer fordelt over hele landet. 96 af landets 98 kommuner 
medvirkede til anerkendelse på Veteranernes Dag, Flagdagen den 5. 
september, en dag, der i 2018 for første gang også blev markeret på 
Færøerne og i Grønland.

SAMARBEJDSPARTNERE
Vores tætte samarbejde med Veteranskytterne, deltagelse i Warrior 
Week i USA, Det internationale Veterancykelløb, Denmark Challenge 
2018, samt Warrior Week i Danmark har tilført Veteranstøtten ny in-
spiration og deltagerne har fået mange, nye spændende oplevelser 
for livet. Sådan! 

Veteranstøtten vil benytte lejligheden til at takke vore mange øvrige 
samarbejdspartnere. En særlig tak til Forsvaret, herunder Veteran-
centret, samt til vores to hovedsponsorer, KrogagerFonden og Enid 
Ingemanns Fond, der ved deres store donationer har muliggjort man-
ge af vores gode aktiviteter. Også tak til donationer fra soldaterne 
fra Operation Inherent Resolve i Irak og Peter Littau Jewelry. En tak 
for godt samarbejde skal gives til Soldaterlegatet, Dansk Folkehjælp, 
Støt Soldater og Pårørende, DIF Soldaterprojekt, KFUM, Velkommen 

Formanden  
har ordet

”Veteraner Støtter Veteraner”

FORMANDENS BERETNING
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Hjem, Familienetværket, Folk & Sikkerhed, Veteran-alliancen, Den 
Norske Veteranorganisation (NVIO), veterankoordinatorer i kommu-
nerne samt de mange veterancaféer og pårørendegrupper, der også 
skal nævnes i denne sammenhæng.

VETERANSTØTTENS TILBUD
Når vi bruger ordet veteran, siger vi samtidig pårørende. Altså ingen 
veteran uden pårørende, og derfor gælder de fleste af vores tilbud 
både veteraner og deres pårørende. Vi har med glæde set oprettel-
sen af foreløbig fem pårørendegrupper – og der skal nok komme 
flere. Vores døgntelefon 80 60 80 30, vores tilbud om ophold i Camp 
Frøslev, vore gensynsture til Balkan, vores familiegruppeture og 
mange andre af vores aktiviteter er selvfølgelig for både veteraner-
ne og deres pårørende (familie), og som hovedregel er vores tilbud 
gratis at deltage i. I sagens natur er der helt bestemte tilbud, som 
alene er sammensat af friske og berørte veteraner, hvor de meget 
sårbare veteraner er i fokus. Det er her, hvor vores motto rigtigt slår 
igennem: ”Veteraner støtter Veteraner”. Tak til alle Veteranstøttens 
frivillige for et godt engagement i 2018.

I 2018 har Veteranstøtten gennemført en eller flere dages aktiviteter 
for 2.576 veteraner og pårørende, hvilket er ca. 200 færre end i 2017, 
og i alt haft direkte kontakt til og berøring med 45.304 veteraner og 
deres pårørende, hvilket er mange flere end i 2017. Besøg på hjem-
mesiden er i 2018 steget fra 23.052 til 25.718, hvilket er en stigning på 
11,6 %. Følgere på Facebooksiden er steget fra 2.500 til 3.180, hvilket 
er en stigning på 27,2 % og endelig er der sket en stigning af abon-
nenter på Veteranstøttens nyhedsmail fra 233 til 299, hvilket er en 
stigning på 28,3 %.

FREMTIDEN
Vi arbejder for, og det er vores ønske, at vi fremover ser endnu 
mere anerkendelse af veteranerne, og at alle landets kommuner 
fortsætter med at festligholde Flagdagen den 5. september – gerne i  
samarbejde med Danmarks Veteraners 22 lokalforeninger, og at 
denne velfortjente anerkendelse også kommer til udtryk overfor 
veteranerne resten af året. Vi håber også på oprettelse af endnu 
flere veterancaféer og pårørendegrupper samt ansættelse af end-
nu flere veterankoordinatorer, gerne i et frugtbart samarbejde med 
Danmarks Veteraner. Som et nyt tiltag vil Veteranstøtten i 2019 gen-
nemføre en gensynstur til Kosovo. Erhvervslivet har fået øje på, at 
veteranerne udgør en værdi for samfundet, og Forsvaret ved det.  
Så nu må vi alle godt sige det højt. Meget højt.

”Stadig flere kommuner  
medvirker i forbindelse med  

anerkendelsen af veteranerne på  
Flagdagen den 5. september.”

Niels Hartvig Andersen
Formand for Veteranstøtten

Landsformand for Danmarks Veteraner
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Veteranstøttens Årsmøde 
og Forretningsudvalget

Telefonlinjen 80 60 80 30
Har i 2018 været betjent af 20 opera-
tive vagter, som er spredt over hele 
Danmark. De frivillige holder fortsat 
telefonlinjen åben 24/7 365 dage år-
ligt for veteraner og deres pårørende.

I 2018 har Telefonlinjen betjent 176 
veteraner og deres pårørende, hvil-
ket er lidt færre end i 2017.

40 % af henvendelserne kommer 
fra Balkanveteraner. 10 % er fra Af-
ghanistan. 25 % er fra øvrige missi-
oner. Ca. 5 % af opkaldene kommer 
fra kommuner, politi, sagsbehand-
lere og andre myndigheder mv.

Det er værd at bemærke sig, at i 
2018 er 20 % af den samlede op-

Årsmødet havde i 2018 deltagelse af 33 frivillige ud af de i alt 98 frivil-
lige, hvilket var et lavere antal end i 2017. På Årsmødet var der indlæg 
af chefen for Veterancentret, oberst S.K. Lund, Viceforsvarschefen, 
generalløjtnant M.A.L.T. Nielsen samt Formanden for Veteranskytter-
ne, Jacob Panton-Kristiansen. På Årsmødet blev de frivillige infor-
meret om det kommende års prioriteter, budget og aktivitetsniveau. 
Forretningsudvalget blev pålagt at ændre terminen for afholdelse 
af årsmødet fra oktober til maj, for at få flere frivillige til at deltage. 
Dette vil blive forsøgt i 2019.

I årets løb har Forretningsudvalget måtte tage afsked med både 
regnskabsfører og kasserer. Heldigvis lykkedes det at overtale Kas-
sereren hos Danmarks Veteraner til at overtage posten som Kasserer 
for Veteranstøtten og det lykkedes tillige at fremskaffe en frivillig 
regnskabsfører, Ib G. Nielsen, der vil kunne virke i stillingen i det 
næste år. Det lykkedes sidst på året endeligt at få stillingen som se-
kretær besat fra januar 2019. Stillingen har været vakant i ca. tre år.

Der er blevet gennemført tre Styregruppemøder med Chefen for 
Veterancenteret for bordenden, hvor årets projekter og den dertil 
hørende økonomi er blevet koordineret og godkendt.

Herudover er der også blevet gennemført tre økonomimøder med 
veteransekretariatet, hvor der løbende er blevet redegjort for for-
bruget i forhold til det godkendte budget.

Tak til Veterancenteret for god og positiv vejledning i årets løb. 

kaldsmængde kommet fra pårørende til veteraner, hvilket er en 
meget positiv udvikling i forhold til at få kontakt til vanskelige 
kontaktbare veteraner.

En stor del af henvendelserne er fortsat meget tunge sager, hvor 
veteraner er kommet langt ud i tovene. Tankevækkende er det, at 
Telefonlinjen fortsat får 1. gang henvendelser fra veteraner, der 
har været udsendt for 20 - 25 år siden.

Henvendelserne i årene fra 2015 til 2017 handlede i høj grad om 
erstatninger. Telefonlinjen har gennem et par år advaret om, at 
erstatninger, der udbetales i nogle tilfælde, falder i de forkerte 
lommer. Sådanne henvendelser har Telefonlinjen dog også fået i 
2018, men ikke i det antal, som vi frygtede. Henvendelser af den-
ne type er altid sket fra pårørende.

Telefonlinjen har igen i 2018 gjort en stor forskel og vil fort-
sat være et godt og aktuelt tilbud til veteranerne og deres  
pårørende.

FORRETNINGSUDVALGET //  TELEFONLINJEN
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Har i 2018 gennemført 9 egne aktiviteter. Herunder bl.a. gruppetur til 
Kroatien, gruppetur til Norge, Gensynstur/Norge i Camp Frøslev, Gen-
synstur/Familiesommerlejr i Camp Frøslev, Familiesommerlejr i Camp 
Frøslev, Motorcykelture i Sønderjylland, Møn, Bornholm samt Norge.  
I sidstnævnte tur deltog veteraner fra Norge, Sverige og Finland.

I alt har der i Aktivitetsudvalgets egne aktiviteter deltaget 126 vete-
raner og 59 pårørende, hvilket er flere end i 2017.

Derudover har Aktivitetsudvalget givet tilskud til 41 aktiviteter, hvil-
ket er flere end i 2017, bl.a. opstart af seks veterancafeer, seks akti-
viteter i Danmarks Veteraners Lokalforeninger, Veteransommerfest 
i Kristianholms Plantage, tilskud til veteraner på Grønland samt 27 
veterantræf.

I alt har der i de 41 aktiviteter, deltaget 1.592 veteraner og 385 på-
rørende, hvilket er flere veteraner, men færre pårørende end i 2017.

Aktiviteterne er hovedsageligt finansieret af Enid Ingemanns Fond.

Gruppeturene til Bosnien og Kroatien er kerneydelser i Veteranstøt-
ten, men prisudvikling og rådig økonomi har medført, at der frem-
over kun vil blive gennemført én af disse ture om året.

I 2019 gennemføres Gruppeturen til Bosnien og som noget nyt, gen-
nemføres også en Gruppetur til Kosovo. Der er i 2018 gennemført 
planlægning og rekognoscering for de to Gruppeture.

I 2019 gennemføres der ikke Familiesommerlejr i Camp Frøslev. Til 
gengæld er der i 2019 planlagt en Gruppetur Danmark, med base i 
Camp Frøslev.

Aktivitetsudvalget

AKTIVITETSUDVALGET
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I 2018 har udvalget i rammen af Veteraner i Vildmarken gennemført 
syv aktiviteter spændende over 42 dage. I alt deltog 55 veteraner og 
pårørende på turene, hvilket er færre end i 2017. Aktiviteterne var 
alt fra weekendture og Bushcraft kurser i Danmark til vandring og 
Packrafting i udlandet. Aktiviteterne har varieret over begynderture 
til mere udfordrende ture. 

Formålet med aktiviteterne har været at give veteraner en mulighed 
for at komme på spændende vildmarksekspeditioner, der var udfor-
drende og givende på samme tid. Ekspeditionerne har bygget videre 
på de indlærte militære færdigheder samt teamwork, som veteraner-
ne allerede besidder.

Ekspeditionerne har givet gode og strabadserende oplevelser i smuk 
og spændende natur, styrket ligesindet fællesskab og samhørighed 
med andre veteraner, ladet veteranen leve i nuet og komme i kontakt 
med sig selv gennem naturen samt bygget bro mellem militære og 
civile værdier.

Friluftsliv er kropslige, mentale og følelsesmæssige aktiviteter, som 

Friluftsudvalget

Idrætsudvalget
Har i 2018 gennemført 12 af 15 planlagte aktiviteter med deltagelse af 
223 veteraner og deres pårørende, hvilket er på samme niveau som i 
2017. De har bl.a. deltaget i Royal Run, Hærløbet, forskellige marcher, 
herunder Nijmegenmarchen og Veteranmarchen i Sverige. Veteran-
støtten støttede Hærens Officersskoles gennemførelse af Hærløbet.

Som noget nyt gennemførte Idrætsudvalget ”Fit for Fight” - et livs-
stilsændringskursus - der har som mål at give udfordrede og over-
vægtige veteraner et mere aktivt liv ved at genopleve glæden ved 
motion, træning og fællesskab til gavn for dem selv og deres pårø-
rende.

VETCAMP for PTSD-ramte veteraner blev gennemført for fjerde gang 
på Club La Santa Sport på Lanzarote, støttet af KrogagerFonden. Fon-
den har meddelt, at man vil donere midler til yderligere tre ophold, 
hvilket Veteranstøtten er meget taknemmelig for.

Aktiviteternes målgruppe har primært været skadede veteraner og 
deres pårørende - støttet af såvel ressourcestærke som udfordrede 
veteraner - med det formål, at forbedre deres trivsel og udvikling i 
hverdagen.

Idrætten bidrager til at optimere skadede veteraners sundhed, men-
tale styrke og selvværd gennem fysisk aktivitet, fællesskab og so-
cialt samvær til gavn for familien og samfundet som helhed.

udvikler selvværd, stolthed, tillid og fællesskab. Mange færdigheder 
lært i militæret går igen i friluftslivet, som det fysiske, teamwork, kom-
munikation og de udendørs færdigheder som telt, bivuak, bål o.s.v.

Alle aktiviteter har været ledet af en eller flere erfarne friluftsvej-
ledere, hvor de fleste selv var veteraner. De har stået for sikkerhed 
og planlægning, men det blev forventet, at hver deltager har taget 
ansvar og bidraget til, at turen har været en god oplevelse for alle.

Turene blev annonceret gennem veteranmagasinet Baretten, sociale 
medier samt de frivillige veteranorganisationer som Veteranhjem-
mene, KFUM, mv.

2019 tegner sig til at blive endnu et godt år for Veteraner i Vildmar-
ken, hvor en række ekspeditioner til både sommer- og vinterfjeld 
allerede udbydes. Derudover skal otte veteraner deltage i The Great 
Outdoor Challenge, som er en ekspedition på tværs af Skotland til 
fods gennem 14 dage.  Friluftsudvalget gentager i 2019 succesen med 
at udbyde Bushcraft-kurser i Danmark.

IDRÆTSUDVALGET //  FRILUFTSUDVALGET
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Har i 2018 bistået mere end 150 veteraner og pårørende, hvilket er 
på samme niveau som i 2017. Udvalgets tilbud efterspørges i højere 
grad end tidligere. Dette er sket i takt med, at Socialudvalgets aktive 
er blevet mere udadvendte og opsøgende, end de tidligere har været, 
bl.a. ved personlig deltagelse i Åbent Hus-arrangementer, møder i 
Veterancafeer, deltagelse i regionale veteranfora, Frivilligt Veteranfo-
rum samt de steder, hvor veteraner og pårørende møder op. Udvalget 
arrangerede således ultimo 2018 en dag i Lalandia Svømmeland i Bil-
lund for udfordrede veteranfamilier, hvor 108 veteraner og pårørende 
deltog. Her fik man fik lejlighed til at drøfte udfordringer med mange 
veteraner og pårørende.

Udvalget er blevet mere udfordret i forhold til tidligere mht. de ofte 
tunge problemstillinger, som Socialudvalget anmodes om hjælp til. 
I de tungeste sager er det oftest veteraner og pårørende, som har 
en lang historik bag sig i hjælpe- og behandlingssystemet, men som 
undervejs har mistet troen og tilliden til dette og sig selv.

Øvrige opgaver, som har fyldt meget i 2018, har været arbejdsskade- 
sager, anke af disse, misbrugsproblematikker, ensomhed/isolation, 
skilsmissesager, børnesamværssager, bisidderstøtte til møder med 
banker, offentlige myndigheder samt retssager.

Udvalget er i år blevet suppleret med nye medlemmer med grundig 
baggrundsviden/erfaring og uddannelse – og selvfølgelig egen vete-
ranbaggrund – inden for det sociale og sundhedsfaglige område. Til 
gengæld har udvalget måtte tage afsked med dets formand gennem 
fem år, som hermed takkes for en stor og uegennyttig indsats til gavn 
for mange udfordrede veteraner og deres pårørende. En ny formand 
er indsat i slutningen af 2018.

Udvalgets medlemmer har deltaget i mange relevante kursustilbud, 
som har kunnet være en støtte i udvalgets ofte komplicerede virke.

Udover støtten til veteraner og pårørende har udvalget også bistået 
kommunale samarbejdspartnere, veterancafeer, væresteder, mis-
brugscentre, forsorgshjem, regionale PTSD klinikker og lokalpsykia-
tri med viden og ekspertise i form af rådgivning og undervisning af 
deres medarbejdere/frivillige. Dette er en opgave, som også er med 
til at styrke de personlige relationer, som er vigtige i forhold til det 
fælles virke og samarbejde for veteranerne.

Herudover arbejdes der tæt sammen med Veteranstøttens Telefonlin-
je 8060 8030, Aktivitetsudvalget, KFUM Soldaterrekreation, de faglige 
organisationer, tjenestestedernes tillidsfolk, kollegastøtter, Kontakt 
og Velfærdsofficerer, samt de dertil knyttede socialrådgivere, Sol-
daterlegatet, Veterancentret i Ringsted og de lokale Veterancentre, 
samt andre frivillige aktører nationalt og regionalt.

Der har i 2018 flere gange været afholdt samarbejdsmøder med Ve-
terancentret i Ringsted, hvor udvalget har drøftet mulighederne for 
at udnytte hinanden mere/bedre, men det har desværre ikke endnu 
givet nogen mærkbar effekt ude i udvalgets ende af problemlinien. 
Det vurderes, at der er plads til udprægede forbedringer i forhold til 

Socialudvalget

Veterancentrets vilje til rent faktisk/praktisk at ville samarbejde og 
anerkende de kompetencer, som de frivillige organisationer besidder. 
Det skal dog her bemærkes, at der i den Nordjyske region og i det Syd-
sjællandske område er et forbilledligt og særdeles godt og frugtbart 
samarbejde mellem Socialudvalget/Pårørendestøtten og den lokale 
afdeling af Veterancentret.

Socialudvalget har i 2018 iværksat et pilotprojekt ”Pårørendestøt-
ten”, i første omgang med udarbejdelse og igangsættelse af et pro-
jekt i Nordjylland. I 2018 er dette blevet udbredt til andre regioner, 
hvilket viser, at der er et stort behov for disse tilbud. Der er p.t. etab-
leret fem Pårørendegrupper. Det er vigtigt at understrege, at ”Pårø-
rendestøtten” ikke er tænkt, som konkurrent til eksisterende tilbud, 
men som et supplerende tilbud, der udelukkende retter sig til voksne 
pårørende til veteraner. Der vil således, som hovedregel, ikke blive 
lavet aktiviteter/arrangementer, som inkluderer børn eller veteraner 
i dette regi.

§§

SOCIALUDVALGET
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Informationsudvalget

Briefinger for soldater og deres pårørende er stadig udvalgets kerne- 
ydelse. Opgaverne med briefinger i forbindelse med udsendelse til 
de missioner, der er beordret af forsvaret, har i 2018 haft 1.753 sol-
dater, som tilhørere. Et tilsvarende antal pårørende vurderes at have 
været til stede.

Informationsudvalget har i 2018 gennemført en lang række informa-
tionsarrangementer, foredrag, kontakt på messer o. lign., hvor delta-
gerne over en eller flere dage har haft mulighed for at se Veteran-
støttens stand, komme i dialog med Veteranstøttens frivillige og 
modtage informationsmateriale om Veteranstøttens tilbud. Antallet 
af besøgende vi har været i kontakt med og udleveret materiale til, 
er ca. 43.225 personer ifølge indrapporteringerne.

Veteranstøttens hjemmeside www.veteranstøtten.dk  blev i 2018 flyt-
tet over på et nyt webhotel. I fm. flytningen blev hjemmesiden også 
lagt op på en sikret forbindelse, en såkaldt https:// forbindelse. Det 
betyder, at kommunikation mellem bruger og server foregår krypte-
ret, så uvedkommende ikke umiddelbart kan se de data, der sendes. 
Dette tiltag blev gennemført for at leve op til EU-dataforordningen, 
der blev indført 25. maj 2018. Et andet tiltag på hjemmesiden og i 
Veteranstøtten er indarbejdelsen af en persondatapolitik, der sikrer, 
at persondata modtaget af Veteranstøtten opbevares og behandles 
jf. gældende regler og forordninger.

Facebook- og hjemmesiden fortsætter den gode udvikling i antallet 
af besøgende. Vi har besluttet at indstille, at Veteranstøttens Face-
books daglige drift flyttes fra Aktivitetsudvalget til Informations-
udvalget efter aftale med formanden for Aktivitetsudvalget og på 
anbefaling af Webmaster.

Statistisk blev 2018 også et år med fremgang i aktiviteten på såvel 
hjemme- som Facebook siden. Besøg på hjemmesiden er steget fra 
23.052 til 25.718, hvilket er en stigning på 11,6 %. Følgere på Face-
booksiden er steget fra 2.500 til 3.180, hvilket er en stigning på 27,2 
% og endelig er der sket en stigning af abonnenter på Veteranstøt-
tens nyheds-mail fra 233 til 299, hvilket er en stigning på 28,3 %.

Baretten er Danmarks eneste veteranmagasin. Baretten udgives af 
Danmarks Veteraner i samarbejde med Veteranstøtten seks gange 
om året med et oplag på ca. 5.000 stk. per nummer Når man regner 
med en veteranfaktor på 8, så har mere end 40.000 mulighed for at 
læse om veteranarbejdet ved hver udgivelse. Baretten kan desuden 
læses gratis på vores hjemmeside www.veteranstøtten.dk hvilket kan 
lade sig gøre allerede, når bladet sendes til trykkeriet. Anvendelsen 
af denne service er absolut stigende, og kvaliteten er helt i top, hvil-
ket også gælder læsevenligheden.

Veteranstøtten har stor glæde af samarbejdet med Baretten. Vi får 
den plads, der er behov for, og der udgives hvert år et særtryk med 

Jeg fik hjælp fra de andre danskere på mit 

hold. De stod ved start/mål med plancherne af 

vores faldne og fortalte om projektet til dem, 

der kom forbi. 

Marchen blev gennemført den 27. og 28. de-

cember, og den første dag havde jeg fornøjel-

sen af at gå sammen med nogle amerikanere, 

der gerne ville støtte projektet og ære vores 

faldne danskere. En enkelt US Airman gik ikke 

mindre end 25 omgange første dag, inden han 

måtte stoppe, da han skulle på vagt. 

Den 28. december blev jeg mødt af en US Air-

man, der ville ære de faldne danskere ved at 

gå alle 28 omgange sammen med mig. 

Efter de første 20 omgange kom flere og flere 

mennesker til og hujede og heppede, hver 

gang jeg kom forbi. 

Der var skilte med ordene ”Go Moose”, én af 

vores Security Force-biler stod med fuld ud-

Mit navn er Mike ”Moose” Lund, og jeg er p.t. 

udsendt med Flyvevåbnet, RDAF ASAC UNIT 

OIR, på på Al Dhafra Airbase i De Forenede 

Arabiske Emirater.

Inden jeg tog af sted, havde jeg besluttet, at 

jeg ville ære de danske soldater, vi mistede 

under operationerne i Irak og Afghanistan i 

perioden 2002-2014. 

Da jeg altid går den tilbagevendende DANCON 

march, syntes jeg, at en ”March for the Fallen” 

var en god idé. 

Jeg havde opmålt en rute hernede, der pas-

sede med 1.1 km og tænkte én omgang for hver 

af de faldne: 

52 dræbte drenge og piger

2 Military Working dogs

1 omgang for en personlig ven såret i 

Afghanistan

1 omgang for alle, der kom hjem med ar 

på krop eller sjæl

rykning, og folk klappede og sang i megafo-

ner, da jeg kom i mål. 

En meget ydmyg og speciel oplevelse. At se 

folk støtte op om et projekt, der betyder så 

meget for mig, gjorde et kæmpe indtryk, som 

jeg sent vil glemme.

En kæmpe tak til alle fra mit hold, der hjalp 

med at sætte op, hente vand og generelt 

hjælpe mig med at få March For The Fallen 

gennemført.

Amerikanerne bruger et udtryk, som jeg sy-

nes er meget rammende for March For The 

Fallen: ”Gone, but not forgotten”. 

ÆRET VÆRE DERES MINDE

Det gav i alt 56 omgange, fordelt over to dage 

med 28 omgange pr. dag, og som ved DANCON 

med 10 kg. oppakning. I alt ca. 30 km. pr. dag.

Jeg postede en lille video på Facebook i håb 

om at skabe opmærksomhed for arrange-

mentet, men også for at kunne indsamle lidt 

penge til Veteranstøtten. Jeg syntes, det var 

en god måde at ære dem, vi mistede, ved at 

indsamle penge til dem, vi stadig har.

Jeg fik udsendt en flyer på basen med hjælp 

fra vores amerikanske public affairs folk. Jeg 

håbede på denne måde at skabe opmærksom-

hed om alle dem, der mistede livet, og vise 

vore koalitionspartnere, at selv om vi er et 

lille land, har vi også tab. 

Jeg havde forberedt en lille planche for hver 

af de faldne, og ved start og mål stod der et 

billede, der viste, hvem den pågældende om-

gang var for. 

”Gone, 
but not forgotten”

AF MIKE ”MOOSE” LUND (REDIGERET AF ERIK PETERSEN) Fakta

Videoen er ved udgangen af 2018 set 

over 9.100 gange og delt over 100, og 

der er indsamlet 3.203 kr. – og der 

indgår fortsat penge på ”kontoen”. 

Et meget flot resultat, som Veteran-

støtten er dybt taknemmelige for 

– ikke mindst på grund af måden, 

pengene er tilvejebragt på.

Pengene vil gå til veteranarbejdet, 

bl.a. til blomster ved de faldnes grave 

her i Danmark den 5. september eller 

ved andre mærkedage.

En stor tak Mike ”Moose” Lund for det 

gode initiativ og den store indsats.

Mike ”Moose” Lund

Under marchen.

Der blev heppet.

TAK FRA DANMARKS VETERANER  

OG VETERANSTØTTEN

Sammen med en amerikansk kollega.
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Er Veteranstøttens aktivitets- og kursussted, beliggende i Frøslevlej-
ren i Sønderjylland. Der har i 2018 været 1310 overnatninger fordelt 
på 757 personer, hvilket er færre end i 2017. Camp Frøslev har i 2018 
været anvendt til Veteranstøttens egne kurser og årsmøde, møder 
i respektive udvalg og i Formandsgruppen, Familiesommerlejr, ve-
terantræf for veteraner og pårørende samt for frivillige i regi af ve-
terancafeerne. Forretningsudvalget har i 2017 besluttet at afhænde H 
15 af økonomiske grunde. Dette vil få effekt fra januar 2019.

Camp Frøslev har i november/december 2018 fået malet hele ganga-
realet i Barakken H – 16, samt et enkelt værelse. I november måned 
blev de gamle tæpper i gangen og forgangene taget ud. I gangare-
alet er der kommet nyt tæppe på i form af flisetæpper i mørk grå 
farve, samt nye kokosmåtter i forgangene. Alle tæpper er afsluttet 
med sandlister.

Camp 
Frøslev

opsamling af det stof, som Veteranstøt-ten har haft i bladet i løbet af 
året. Dette særtryk kan også læses på hjemmesiden.

Informationsudvalget har været behjælpelig, som ”fødselshjælpere” 
hos 3-4 veterancaféer i løbet af året. Udvalget har øremærket et 
medlem til specielt at tage sig af veterancafeerne i den udstrækning, 
som de har behov og i det omfang, som udvalget har ressourcerne 
hertil. Der er ingen tvivl om, at veterancafeerne gerne vil være en 
varig del af noget større.

Informationsudvalget har haft to medlemmer på en uges kursus ved 
Hjemmeværnsskolen, hvor der bl.a. blev undervist i håndtering af  

Instagram og Facebook. Udvalget overvejer selv at afholde et lig-
nende kursus.

Informationsudvalget har etableret et samarbejde med organisatio-
nen ”Velkommen Hjem”, der arbejder for at give hjemvendte vetera-
ner bedre muligheder for at få job i det civile erhvervsliv. Endvidere 
er der også etableret et samarbejde med organisationen ”Udsendt 
af Danmark”, der frem mod Flagdagen 5. september 2019 (10 års ju-
bilæum for Flagdagen) udgiver 365 personlige beretninger fra 70 års 
international tjeneste. Projektet er et ambitiøst anerkendelses- og 
oplysningsprojekt.

INFORMATIONSUDVALGET // CAMP FRØSLEV
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Uddannelsesudvalget har i 2018 gennemført Veteranstøttens Forårs- 
og Efterårsseminar i Frøslevlejren af tre dages varighed i maj og ok-
tober med henholdsvis 25 og 25 deltagere. Seminarerne er sammen-
sat af følgende temaer: Orientering om Veteranstøtten og Danmarks 
Veteraner, Veteraner og selvmordsadfærd, PTSD-ramte veteraner 
i relation til arbejdet i Veteranstøtten, Kommunikation, der skaber 
tillid og positive relationer mellem ramte veteraner og pårørende, 
stress, kriser og depressioner på missioner og efter hjemkomst. Se-
minarerne er blevet gennemført med et bredt udsnit af deltagere, 
herunder veterankoordinatorer, medlemmer fra veterancafeer, Ve-
teranstøttens egne frivillige og også med norsk deltagelse. Flere end 
sidste år deltog. Tilbagemeldingerne fra de to seminarer har været 
meget tilfredsstillende.

Udvalget har forsøgt at etablere et samarbejde med Veterancentret 
om uddannelse af frivillige. Det er imidlertid ikke lykkedes at få dette 
samarbejde realiseret, og håbet er at det vil lykkes i 2019.

Udvalget har gennemført et opfølgningskursus til kurset ”Få dit bud-
skab igennem”, som blev gennemført i 1. del af i 2017. Vægten på det 

Uddannelsesudvalget
opfølgende kursus blev lagt på de sociale medier og igen med god 
og professionel støtte fra instruktører fra Hjemmeværnsskolen, der 
af sparehensyn måtte deltage for egen regning. Der var 14 deltagere 
og 3 instruktører. Det blev gennemført i Camp Frøslev 18. – 20. sep-
tember.

Udvalget har i 2018 haft en deltager på NVIO´s (Den Norske Ve-
teranorganisation) Kammeratstøtteseminar. Udvalget har deltaget i 
flere kurser ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Det lykkedes desværre ikke udvalget at finde deltagere til Kollega-
støttens uddannelse i RITS, som sætter fokus på krise- og psykisk 
ramte veteraner Der blev heller ikke fundet nogen deltagere på kur-
set i konfliktmægling hos Kollegastøtten.

Den nye EU Persondataforordning (GDPR) har givet anledning til ud-
fordringer, som bl.a. har medført en øget anvendelse af oplysning 
om antal deltagere, blot som ”antal” i de aktiviteter, der ikke er  
Veteranstøttens egne.

UDDANNELSESUDVALGET
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BUDGET/FORBRUG 2018

UDVALG FINANSLOV ENID INGEMANNS FOND KROGAGERFONDEN

Forretningsudvalget 250.000 40.000  

Telefonudvalget 110.000   

Aktivitetsudvalget 625.000 190.000  

Idrætsudvalget 300.000  250.000

Friluftsudvalget 200.000   

Socialudvalget 125.000 10.000  

Informationsudvalget 450.000 110.000  

Camp Frøslev 300.000  

Uddannelsesudvalget 140.000   

BUDGET/FORBRUG 2.500.000 350.000 250.000

Økonomi
Veteranstøtten har i 2018, foruden bevillingen på 2.5 mio. kr. fra Finansloven, haft rådighed 
over  fondsmidler på ca. 350.000 kr. til generelle veteranformål, samt 250.000 kr. øremærket til 
 idrætsaktiviteten VET CAMP på Lanzarote. 

Denne årsberetning er et udtryk for aktiviteter, gen-
nemført for de samlede til rådighed værende midler.

ØKONOMI
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ØKONOMI
Veteranstøttens tilbud og resultater anerkendes af flere og flere 
myndigheder, veteranaktører, veteraner og pårørende, hvilket med-
fører et behov for tilførsel af økonomiske midler til de enkelte ud-
valg. Aktivitetsniveauet i 2018 har kun været muligt på grund af til-
skud fra Veterancentrets puljer til gennemførelse af Veteranstøttens 
Familiesommerlejr og til friluftsaktiviteterne samt ved tilførsel af 
fondsmidler til VETCAMP fra KrogagerFonden og Inid Ingemans Fond 
til støtte for mange af de øvrige aktiviteter.

Grundet indgåelse af det nye forsvarsforlig så sent, som i januar 
2018, kunne udbetaling af puljemidler fra Veterancentret først effek-
tueres fra maj 2018, hvilket gav en række udfordringer med planlagte 
aktiviteter i første halvår af 2018.

Veteranstøtten har efter et mangeårigt pres fået dyrtidsreguleret de 
siden 2009 udbetalte årlige 2.500.000 kr. med 100.000 kr., således at 
vi i 2019 modtager 2.600.000 kr. Der vil dog fortsat være behov for at 
arbejde på, at det økonomiske fundament konsolideres, hvis støtten 
til veteraner og pårørende ikke skal forringes.

UDMØNTNING AF VISION, MISSION OG STRATEGI

VETERANSTØTTENS VISION ER FORMULERET SÅLEDES:
”At være Danmarks førende, anerkendte frivillige organisation, der 
nyttiggør alle veteraner og pårørendes ressourcer til gavn for den 
enkelte og samfundet.”

VETERANSTØTTENS MISSION ER FORMULERET SÅLEDES:
”Veteranstøttens mission er, gennem et konstruktivt samarbejde 
med andre veteranaktører, at fremme den enkelte – primært udfor-
drede veterans ønsker om hjælp til personlig udvikling og en bedre 
hverdag.”

FØLGENDE STRATEGIER SKAL TILSIKRE, AT MÅLENE NÅS:
• Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi.
• Opdatering af hjemmesiden, udfærdigelse af en standardbriefing, 

samt gennemgang af PR-materiale og Facebookside.
• Udarbejdelse af en pressepolitik, herunder en talsmandsliste samt 

tilknytning af en ansvarlig pressetalsmand.
• Udarbejdelse af en plan for Informationsvirksomhed i samarbejde 

med Danmarks Veteraner.
• Rekruttering af en fundraiser i samarbejde med Danmarks Veteraner.
• Plan for rekruttering og fastholdelse af frivillige til Veteranstøtten.

MÅLGRUPPEN
Det er fortsat en udfordring at nå den store ”tavse” gruppe af vetera-
ner, som har behov for særlig støtte og hjælp, men som ikke magter 
selv at opsøge støtten/hjælpen. Veteranstøttens større synlighed på 
bl.a. veterancafeer, veteranhjemmene, veteranmagasinet Baretten, 
på de sociale medier og i pressen har heldigvis medført en øget 
tilgang af henvendelser fra veteraner, der ikke tidligere har været 
kontakt til.

Til aktiviteterne er der fortsat udfordringer med at nå ud til de yngre 
veteraner. Det skal dog fremhæves, at friluftsaktiviteterne appellerer 
netop til denne målgruppe.

VISIONER I 2019
Veteranstøtten vil i 2019 arbejde for, at den vedtagne vision, missi-
on og de dertil hørende strategier udmøntes i tæt samarbejde med 
Danmarks Veteraner. Herunder vil vægten blive lagt på et udvidet 
konstruktivt samarbejde med øvrige veteranaktører til gavn for ve-
teraner og pårørende.

Desuden vil Veteranstøtten arbejde på at blive inddraget i den kom-
mende analyse/evaluering af Veteranområdet, der forventelig sæt-
tes i gang i 2020.

Udfordringer i 2018

UDFORDRINGER 2017



VETERAN:

”Jeg lærte noget om vinterfjeld og at gå på ski,  
men jeg lærte også noget om andre mennesker,  

og min egen rolle i sociale sammenhænge med mennesker 
jeg ikke kender, så jeg har fået venskaber ud af det!”

Forretningsudvalget 
og formandsgruppen 
i 2018
FORMAND: 
Niels Hartvig Andersen

NÆSTFORMAND: 
Per Lorenz Hinrichsen

SEKRETÆR: 
Ubemandet.

KASSERER: 
Kurt V.V. Larsen og Ole Stokholm Pedersen

REGNSKABSFØRER: 
Alex S. Andersen og Ib Guldberg Nielsen

FORMAND FOR: 

TELEFONLINJEN:  
Niels Bannergaard

INFORMATIONSUDVALGET: 
Preben Korreborg

UDDANNELSESUDVALGET: 
Preben Korreborg

AKTIVITETSUDVALGET: 
Jan Flemming Hansen

FRILUFTSUDVALGET: 
Niels Overgaard Blok

IDRÆTSUDVALGET: 
Finn Pauli Nielsen

SOCIALUDVALGET: 
Bjarne Berner og Helle Soltau

CAMP FRØSLEV: 
Ole Stokholm

WEBMASTER OG SIKKERHEDSANSVARLIG: 
Jan Henrik Tiede

FORRETNINGSUDVALGET OG FORMANDSGRUPPEN



”Veteraner støtter Veteraner”

VETERANSTØTTEN 
www.veteranstøtten.dk

Mail: formand@veteranstotten.dk 
Tlf. 80 60 80 30 

Danske Banks kontonummer: 9570 – 0012 627 831
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