
Peacekeepers Day 

 

Opgaver for Næstved & Omegn. 

1. Forestå indskrivning m.m. 

2. Udlevering af medaljekroge i Medaljemodtager-afdelingen 

3. Være kransebærer 

4. Hjælper for medaljebærer 

5. Diplomer 

6. Vagt ved reception. 

Medbringe 3 medaljepuder 

Ad. 1 Indskrivning. 

Materiel: 

1. 4 Lister over tilmeldte veteraner 

2. Kuglepenne 

3. Papir til notater 

4. Hvervefoldere 

5. Blå armbånd 

6. Medaljeæsker 

7. Medaljekroge 

8. Veteranmærker 

9. Telte eller andet i tilfælde af regnvejr. 

10. 4 borde + stole 

     Er vedkommende medlem og tilmeldt (Jubilar Gaza/ Cypern) 

1. Udleveres et Blåt armbånd (også til tilmeldte pårørende) 

2. –”-         Veteranmærke 

3. –”-         Æske med Miniaturebånd og Bånd 

4. –”-         1 stk. medaljekrog 

5. Oplyses om, at diplom vil ligge på bord, når de kommer til receptionen og de skal 

huske, at få det med hjem. 

     Er vedkommende ej medlem, men tilmeldt (Jubilar Gaza/ Cypern) 

1. Opfordres til at blive medlem. 

2. Udleveres et Blåt armbånd (også til tilmeldte pårørende) 

3. –”-         Veteranmærke 

4. –”-         Æske med Miniaturebånd og Bånd 

5. –”-         1 stk. medaljekrog 

6. Oplyses om, at diplom vil ligge på bord, når de kommer til receptionen og de skal 

huske, at få det med hjem. 

 

 



Er vedkommende medlem, men EJ tilmeldt (Jubilar Gaza/ Cypern) 

1. Vedkommende noteres på en liste 

2. Udleveres et Blåt armbånd  

3. –”-         Veteranmærke 

4. –”-         Æske med Miniaturebånd og Bånd 

5. –”-         1 stk. medaljekrog 

6. Oplyses om, at diplom vil ligge på bord, når de kommer til receptionen og de skal 

huske, at få det med hjem. 

Er vedkommende medlem og tilmeldt (Ej Jubilar Gaza/ Cypern) 

1. Udleveres et Blåt armbånd (også til tilmeldte pårørende) 

2. –”-         Veteranmærke 

Er vedkommende ej medlem, men tilmeldt (Ej Jubilar Gaza/ Cypern) 

1. Opfordres til at blive medlem 

2. Udleveres et Blåt armbånd (også til tilmeldte pårørende) 

3. –”-         Veteranmærke 

Er vedkommende medlem, men EJ tilmeldt (Jubilar Gaza/ Cypern) 

1. Vedkommende noteres på en liste 

2. Udleveres et Blåt armbånd  

3. –”-         Veteranmærke 

Ad. 2. Medaljekroge til Medaljemodtagere i Medaljemodtager-afdelingen, herunder 

VIP’er der skal have medalje. 

1. Udleverer medaljekroge til Medaljemodtagere i Medaljemodtager-afdelingen, 

herunder VIP’er der skal have medalje, og andre medaljemodtagere, som ikke har 

modtaget dem ved indskrivning eller forlagt dem, efter udleveret liste.  

 

2. Ad. 3. Kransebærer 

1. Være klar til på ordre, at bærer kranse frem til Mindesmærket. Husk at vende 

kransen rigtig. 

Ad. 4. Hjælper for medaljebærer. 

1. Sørge for, at medaljer kommer frem til bordet på pladsen. 

2. Oplægge Gaza og Cypern medaljer på puder, klar til udlevering. 

3. Når puderne kommer retur, skal der oplægges medaljer til næste udlevering. 

4. Overskydende medaljer og puder bringes til bunkeren efter paraden. 

Ad.5. Vagt ved receptionen. 

1. Kontrol af Blå armbånd, så kun dem der har det, kommer ind til receptionen. 

2. Herfra dog undtaget alle VIP, men de kommer sammen med landsformanden. 

3. Udvis konduite.   

 

 

 



Instruktion for Indskrivning 

 

Er vedkommende medlem og tilmeldt (Jubilar Gaza/ Cypern) 

6. Udleveres et Blåt armbånd (også til tilmeldte pårørende) 

7. –”-         Veteranmærke 

8. –”-         Æske med Miniaturebånd og Bånd 

9. –”-         1 stk. medaljekrog 

10. Oplyses om, at diplom vil ligge på bord, når de kommer til receptionen og de skal 

huske, at få det med hjem. 

     Er vedkommende ej medlem, men tilmeldt (Jubilar Gaza/ Cypern) 

7. Opfordres til at blive medlem. 

8. Udleveres et Blåt armbånd (også til tilmeldte pårørende) 

9. –”-         Veteranmærke 

10. –”-         Æske med Miniaturebånd og Bånd 

11. –”-         1 stk. medaljekrog 

12. Oplyses om, at diplom vil ligge på bord, når de kommer til receptionen og de skal 

huske, at få det med hjem. 

 

Er vedkommende medlem, men EJ tilmeldt (Jubilar Gaza/ Cypern) 

7. Vedkommende noteres på en liste 

8. Udleveres et Blåt armbånd  

9. –”-         Veteranmærke 

10. –”-         Æske med Miniaturebånd og Bånd 

11. –”-         1 stk. medaljekrog 

12. Oplyses om, at diplom vil ligge på bord, når de kommer til receptionen og de skal 

huske, at få det med hjem. 

Er vedkommende medlem og tilmeldt (Ej Jubilar Gaza/ Cypern) 

3. Udleveres et Blåt armbånd (også til tilmeldte pårørende) 

4. –”-         Veteranmærke 

Er vedkommende ej medlem, men tilmeldt (Ej Jubilar Gaza/ Cypern) 

4. Opfordres til at blive medlem 

5. Udleveres et Blåt armbånd (også til tilmeldte pårørende) 

6. –”-         Veteranmærke 

Er vedkommende medlem, men EJ tilmeldt (Jubilar Gaza/ Cypern) 

4. Vedkommende noteres på en liste 

5. Udleveres et Blåt armbånd  

6. –”-         Veteranmærke 

 

 



 

Instruktion for Medaljekroge til Medaljemodtagere i Medaljemodtager-afdelingen, 

herunder VIP’er der skal have medalje. 

 Udleverer medaljekroge til Medaljemodtagere i Medaljemodtager-afdelingen, 

herunder VIP’er der skal have medalje, og andre medaljemodtagere, som ikke har 

modtaget dem ved indskrivning eller forlagt dem, efter udleveret liste.  

 

 

Instruktion for Kransebærer 

 Være klar til på ordre, at bærer kranse frem til Mindesmærket. Husk at vende 

kransen rigtig. 

 

 

 

Instruktion for Hjælper for medaljebærer. 

 Sørge for, at medaljer kommer frem til bordet på pladsen. 

 Oplægge Gaza og Cypern medaljer på puder, klar til udlevering. 

 Når puderne kommer retur, skal der oplægges medaljer til næste udlevering. 

 Overskydende medaljer og puder bringes til bunkeren efter paraden. 

 

 

Instruktion vedr. Diplomer 

 Kuverter med diplomer for Gaza/Cypern medaljer bringes til Receptionen. 

 Kuverter med diplomer med indlagte medaljeæsker for øvrige medaljer bringes til 

Receptionen. 

 

 

Instruktion for Vagt ved receptionen. 

 Kontrol af Blå armbånd, så kun dem der har det kommer ind til receptionen. 

 Herfra dog undtaget alle VIP, men de kommer sammen med landsformanden. 

 Udvis konduite.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Instruktion for Medaljekroge til Medaljemodtagere i Medaljemodtager-afdelingen, 

herunder VIP’er der skal have medalje. 

 Udleverer medaljekroge til Medaljemodtagere i Medaljemodtager-afdelingen, 

herunder VIP’er der skal have medalje, og andre medaljemodtagere, som ikke har 

modtaget dem ved indskrivning eller forlagt dem, efter udleveret liste.  

 . 

 

 

Instruktion for Kransebærer 

 Være klar til på ordre, at bærer kranse frem til Mindesmærket. Husk at vende 

kransen rigtig. 

 

 

 

Instruktion for Hjælper for medaljebærer. 

 Sørge for, at medaljer kommer frem til bordet på pladsen. 

 Oplægge Gaza og Cypern medaljer på puder, klar til udlevering. 

 Når puderne kommer retur, skal der oplægges medaljer til næste udlevering. 

 Overskydende medaljer og puder bringes til bunkeren efter paraden. 

 

 

Instruktion vedr. Diplomer 

 Kuverter med diplomer for Gaza/Cypern medaljer bringes til Receptionen. 

 Kuverter med diplomer med indlagte medaljeæsker for øvrige medaljer bringes til 

Receptionen. 

 

 

Instruktion for Vagt ved receptionen. 

 Kontrol af Blå armbånd, så kun dem der har det kommer ind til receptionen. 

 Herfra dog undtaget alle VIP, men de kommer sammen med landsformanden. 

 Udvis konduite.  

 

 

 

 

 



 

 

Instruktion for Medaljekroge til Medaljemodtagere i Medaljemodtager-afdelingen, 

herunder VIP’er der skal have medalje. 

 Udleverer medaljekroge til Medaljemodtagere i Medaljemodtager-afdelingen, 

herunder VIP’er der skal have medalje, og andre medaljemodtagere, som ikke har 

modtaget dem ved indskrivning eller forlagt dem, efter udleveret liste.. 

 

 

Instruktion for Kransebærer 

 Være klar til på ordre, at bærer kranse frem til Mindesmærket. Husk at vende 

kransen rigtig. 

 

 

 

Instruktion for Hjælper for medaljebærer. 

 Sørge for, at medaljer kommer frem til bordet på pladsen. 

 Oplægge Gaza og Cypern medaljer på puder, klar til udlevering. 

 Når puderne kommer retur, skal der oplægges medaljer til næste udlevering. 

 Overskydende medaljer og puder bringes til bunkeren efter paraden. 

 

 

Instruktion vedr. Diplomer 

 Kuverter med diplomer for Gaza/Cypern medaljer bringes til Receptionen. 

 Kuverter med diplomer med indlagte medaljeæsker for øvrige medaljer bringes til 

Receptionen. 

 

 

Instruktion for Vagt ved receptionen. 

 Kontrol af Blå armbånd, så kun dem der har det kommer ind til receptionen. 

 Herfra dog undtaget alle VIP, men de kommer sammen med landsformanden. 

 Udvis konduite.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Instruktion for Medaljekroge til Medaljemodtagere i Medaljemodtager-afdelingen, 

herunder VIP’er der skal have medalje. 

 Udleverer medaljekroge til Medaljemodtagere i Medaljemodtager-afdelingen, 

herunder VIP’er der skal have medalje, og andre medaljemodtagere, som ikke har 

modtaget dem ved indskrivning eller forlagt dem, efter udleveret liste.. 

 

 

Instruktion for Kransebærer 

 Være klar til på ordre, at bærer kranse frem til Mindesmærket. Husk at vende 

kransen rigtig. 

 

 

 

Instruktion for Hjælper for medaljebærer. 

 Sørge for, at medaljer kommer frem til bordet på pladsen. 

 Oplægge Gaza og Cypern medaljer på puder, klar til udlevering. 

 Når puderne kommer retur, skal der oplægges medaljer til næste udlevering. 

 Overskydende medaljer og puder bringes til bunkeren efter paraden. 

 

 

Instruktion vedr. Diplomer 

 Kuverter med diplomer for Gaza/Cypern medaljer bringes til Receptionen. 

 Kuverter med diplomer med indlagte medaljeæsker for øvrige medaljer bringes til 

Receptionen. 

 

 

Instruktion for Vagt ved receptionen. 

 Kontrol af Blå armbånd, så kun dem der har det kommer ind til receptionen. 

 Herfra dog undtaget alle VIP, men de kommer sammen med landsformanden. 

 Udvis konduite.  

 

 

 



 

 

 

 

Instruktion for Medaljekroge til Medaljemodtagere i Medaljemodtager-afdelingen, 

herunder VIP’er der skal have medalje. 

 Udleverer medaljekroge til Medaljemodtagere i Medaljemodtager-afdelingen, 

herunder VIP’er der skal have medalje, og andre medaljemodtagere, som ikke har 

modtaget dem ved indskrivning eller forlagt dem, efter udleveret liste.. 

 

 

Instruktion for Kransebærer 

 Være klar til på ordre, at bærer kranse frem til Mindesmærket. Husk at vende 

kransen rigtig. 

 

 

 

Instruktion for Hjælper for medaljebærer. 

 Sørge for, at medaljer kommer frem til bordet på pladsen. 

 Oplægge Gaza og Cypern medaljer på puder, klar til udlevering. 

 Når puderne kommer retur, skal der oplægges medaljer til næste udlevering. 

 Overskydende medaljer og puder bringes til bunkeren efter paraden. 

 

 

Instruktion vedr. Diplomer 

 Kuverter med diplomer for Gaza/Cypern medaljer bringes til Receptionen. 

 Kuverter med diplomer med indlagte medaljeæsker for øvrige medaljer bringes til 

Receptionen. 

 

 

Instruktion for Vagt ved receptionen. 

 Kontrol af Blå armbånd, så kun dem der har det kommer ind til receptionen. 

 Herfra dog undtaget alle VIP, men de kommer sammen med landsformanden. 

 Når folk går fra Reception, skal medaljemodtagere mindes om diplom 

 Udvis konduite.  

 

 

 



 

Peacekeepers Day  

Opgaver. 

1. Forestå indskrivning m.m. 

2. Udlevering af medaljekroge i VIP afdelingen 

3. Være kransebærer 

4. Hjælper for medaljebærer 

5. Diplomer 

6. Vagt ved reception. 

Medbringe 3 medaljepuder 

 

Ad. 1 Indskrivning. 

Materiel: 

1. 4 Lister over tilmeldte veteraner 

2. Kuglepenne 

3. Papir til notater 

4. Hvervefoldere 

5. Blå armbånd 

6. Medaljeæsker 

7. Medaljekroge 

8. Veteranmærker 

9. Telte eller andet i tilfælde af regnvejr. 

10. 4 borde + stole 

 

 


