
Til 

Danmarks Veteraners Lokalforening De Blå Baretter Næstved & Omegn 

 

Emne: 

Veterantræf i Kastellet i anledning af ”Peacekeepers Day 2018”.   

I lighed med foregående år gennemfører Danmarks Veteraner et veterantræf i Kastellet på 

Peacekeepers Day den 29. maj 2018 med henblik på at anerkende og hylde veteraner og 

deres pårørende for deres indsats for Danmark.  

Arrangementet er betydeligt udvidet i sammenligning med tidligere år (se skitse over 

Kastellet på dagen).  

Den udvidede (med rød tekst) tentative plan for arrangementet tirsdag den 29. maj 2018 

ser således ud: 

 Kl. 08.00 – 11.00 Bunkeren åbnes for fanevagter m.fl. hjælpere til arrangementet. 

 Kl. 09.00 – 11.30: Veteraner indskrives og får udleveret armbånd og medaljehæfte, 

veteranmærke mv. foran LF Københavns ”Bunker”.  

 Kl. 09.00 – 11.30: Der serveres kaffe og blødt brød ifm indskrivningen. 

 Kl 10.00 – 10.50: Gudstjeneste i Kastellets kirke 

 Kl. 11.00 – 11.30: Lægning af krans på De Blå Baretters Mindesten i Kastellet med 

deltagelse af Den Kongelige Livgardes æresstyrke, Danmarks Veteraners 

Paradestyrke og faner fra Danmarks Veteraners lokalforeninger. 

 Kl. 11.30 – 12.00: Opstilling af veteraner på paradepladsen ved ”Monumentet for 

Danmarks Internationale Indsats siden 1948” sammen med Danmarks Veteraners 

Paradestyrke og faner fra Danmarks Veteraners lokalforeninger. 

 Kl 12.00 – 13.00: Parade med alle på paradepladsen ved Monumentet for ”Danmarks 

Internationale Indsats siden 1948”: 

- Den Kongelige Livgardes detachements indmarch. 

- Modtagelse af Honnørmodtager og VIP (repræsentanter fra Diplomatiet, 

Regeringen/Folketinget mv. og om muligt Kongehuset)  

- Kranselægning ved Monumentet. 

- VIP hyldesttale til alle veteraner. 

- 50 års jubilarer for tjeneste på Cypern og Gaza i 1968 dekoreres med 50 års 

mindemedalje af VIP. 

- 25 & 50 års jubilarer fra ”Små Missioner” dekoreres med mindemedaljer. 

- Indstillede dekoreres med The Board of the Nordic Blue Berets Medal of Honor, 

Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje og evt. andre medaljer af VIP. 

- Den Kongelige Livgardes detachements udmarch. 

 Kl. 13.00 – 14.30: Reception for veteraner, pårørende, inviterede gæster og VIP. 

 Kl. 14.00 -: Uddeling af ”Børnemedaljer foran Kastelskirken. 

 Kl. 14.00 + 15.00 + 16.00 Guidede (gratis) tur på kastellet. 

 Kl. 14.30 –: Grill ved Bunkeren. 

 Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) vil hele 

dagen have udstillet flere af deres klenodier rundt om i Kastellet. 



 

Som sædvanlig er veteraner med pårørende inviteret ”’en masse” sammen med en lang 

række VIP fra det officielle Danmark og diplomatiet. Den Kongelige Livgardes 

æreskommando med fane og tambourkorps og Hjemmeværnets Musikkorps København 

er ligeledes inviteret til at danne en festlig ramme om arrangementet.  

Planlægningsgrundlaget er ca. 400 deltagere.  

 

Der vil – om muligt - den 25. april 2018 kl 10.00 – 11.00 blive afholdt planmøde i 

”Bunkeren” vedr. arrangementet.  

 

Jeg kunne forestille mig, at LF DBB N&OBH måske kunne varetage følgende 

programpunkter: 

 Indskrivning uddeling ar armbånd, medaljehæfter, veteranmærke (lille) mv.. 

 Så mange kransebærere og medaljebærer til paraden som muligt. (hjælperfunktioner 

sammen med LF KBH) 

 3 – 4 hjælpere til receptionen. (hjælperfunktioner sammen med LF KBH) 

Så finder jeg hjælpere til alle øvrige programpunkter fra andre lokalforeninger. 

 

NB! 

Jeg har i første omgang tildelt LF KBH opgaven at betjene med kaffe og blødt brød 

(selfmade eller købt) ifm indskrivningen, men jeg vil bede LF N&O om at vurderer, om I 

kan løse denne opgave også, hvis LF KBH slår sig i tøjret. 

 


