
Veteranforum den 08 april 2022



Tid Aktivitet Ansvarlig Sted

0945-1000 Ankomst, registrering Garnisonsstøtte-
elementet

Bygning 49, 
auditoriet

1000-1010 Velkomst Oberst Johnny 
Rahbek Thomsen

Bygning 49, 
auditoriet

1010-1030 Nyt inden for veteranområdet Veterancentret Bygning 49, 
auditoriet

1030-1045 Nyt fra Danmarks veteraner og 
veteranstøtten.

Oberstløjtnant Per 
Hinrichsen

Bygning 49, 
auditoriet

1045-1200 Nyt fra mødedeltagerne Alle Bygning 49, 
auditoriet

1200-1300 Frokost Alle Kantinen

1300-1400 Reservetid. Alt efter modtagne emner 
og behov kan vi fortsætte efter 
frokost. 

Udgangspunkt er afslutning 1200 og 
derefter frokost.

Alle Bygning 49, 
auditoriet



VETERANCENTER



DANMARKS VETERANER

• Protektor er H.K.H. Prins Joachim

• Medlem af World Veterans Federations WVF).

• P.t. Formandskabet for den europæiske del af WVF 
(Birger K. Hansen).

• Medlem af Board of the Nordic Veteran 
Federations (BNVF).

• Medlem af Forsvarets Veteranforum.

• Medlem af Frivilligt Veteranforum.

• Godkendt som almennyttig forening. 
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DANMARKS VETERANER

• Den største og ældste frivillige organisation 
med over 50 år på bagen.

• 3.500 betalende medlemmer (380 kr. 
årligt).

• 23 lokalfordelinger i Rigsfællesskabet, der 
alle gennemfører ca. 20 aktiviteter årligt.

• Anerkendelse – Stolthed – Udfordringer –
Fællesskab.

• Medaljer.

• Sammen er vi stærke!
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DANMARKS VETERANER

• Udgiver Danmarks eneste Veteranmagasin: Baretten.

• Veteranportalen (APP lanceret i 2022)

• Årsberetning.

• 6 Hovedbestyrelsesmøder.

• Repræsentantskabsmøde og Formandsmøde.

• Deltager i møder med Forsvaret og andre frivillige 
veteranaktører.

• Høringsberettiget i veteransager.

• Facebook, Nyhedsmail hver anden dag, Nyt fra 
Forsvaret/missionsupdate, Twitter, hjemmesider.
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DANMARKS VETERANER

• Parader i Kastellet og over hele landet på 
mærkedagene:

• 04. april: NATO-dag.

• 29. maj: UN Peacekeepers Day.

• 05. september: National flagdag (Veterandagen).

• 24. oktober: UN-Day.

• 22. december: Danmarks Veteraners Mindedag.

• September: Veterantræf.
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VETERANSTØTTEN – en del af Danmarks Veteraner

• Opgave:

• At være der for de veteraner og deres pårørende, 

som ikke har tillid til Forsvaret, kommunerne eller 
psykiatrien.

• Veteranstøtten behandler ikke, men faciliterer 
adgangen til behandlersystemerne.

• De frivillige taler og forstår veteranernes sprog og 

har deres tillid fra starten.

• Veteranstøttens motto: Veteraner støtter veteraner.
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VETERANSTØTTEN – Forretningsudvalget

• Økonomi: Budget og Årsregnskab.

• Årsberetning.

• Deltager i eksterne møder og aktiviteter.

• 5 Formandsmøder (driftsmøder, buget contra 
forbrug, rapport om afholdte aktiviteter og nye 
aktiviteter, udfordringer og koordination)

• Et årsmøde (Fagligt indhold krydret med spændende 
indlæg og kammeratskab. Skaber en fælles forståelse 
for VS samlede aktivitet. 

• Vision – Mission – Strategi – Struktur og oganisation
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VETERANSTØTTEN – Forretningsudvalget

• 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 udfordrede

veterans ønsker om hjælp til personlig udvikling og en bedre hverdag.”
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VETERANSTØTTEN – Telefonudvalget

• Telefonpasserne er alle veteraner.

• Over 200 opkald om året.

• Øvrige telefonlinjer: VETC, Livlinen (Fagforening), 
Selvmordslinjen og enkelte kommuner.

• Hvis man ikke har tillid til Forsvaret eller kommunerne, 
hvor skal man så henvende sig?

• Telefonpasserne sender veteranen til VETC, kommunen 
eller VS Socialudvalg.

• Behandler ikke. Lytter.
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VETERANSTØTTEN – Informationsudvalget

• Sammenlagt af Informations- og Uddannelsesudvalget i 2019.

• Står for alle Veteranstøttens interne og eksterne kurser, herunder 
Forårs/Efterårs seminarer og Veterancafe-samlinger.

• Giver indlæg på Forsvarets møder før, under og efter udsendelse til 
International tjeneste jf. VETC BST og giver indlæg til pressen m.v.

• Stiller informationspavillion op til alle større arrangementer, såsom 
Hærens Åben Hede, Hærløbet, ENGAGE, Flyvevåbnets Åben Hus, 
tjenestedernes Åbent Hus, Kulturnatten, Udsendt af Danmark, 
Danmarks Veteraners parader og stævner. 

• Er ansvarlig for indkøb og fordeling af Veteranstøttens PR-materialer:

• Veteran-pins, køleskabsmagneter, foldekopper, informationsfoldere, 
klistermærker, trøjer og jakker til aktive, Roll Ups, fordeling af bøger 
m.m.

• Webmaster, Hjemmeside, Facebook, Twitter, Presseklip, nyhedsmail 
m.v.
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VETERANSTØTTEN – Socialudvalget

• Gennemfører familieture til Legoland, 
Lalandia, Fårup Sommerland m. fl. De unge 
familier deltager.

• Er ansvarlig for en Pårørendegruppe 
Nordjylland.

• Hjælper veteraner og deres pårørende, når 
disse sendes hertil fra Telefonudvalget. 
Bisidderrollen, hjælp til ansøgninger og ”hvor 
skal jeg gå hen?”.

• Mange kompetencer fra Forsvarets 
uddannelser, samt NVIO i Norge.
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VETERANSTØTTEN – Aktivitetsudvalget

• Missionsture til Kroatien., Bosnien og Kosovo 
er udvalgets kerneydelse.

• VS er de eneste, der arrangerer sådanne ture.

• Ønske om fællesstuer til USA og England 
sammen med vores allierede 
samarbejdspartnere.

• Aktivitetsture til Frøslev og Norge.

• MC-ture i Danmark og Norden. 

• Inid Ingemans Fond 250.00 = 47 aktivitete
med ca. 1.500 deltagere.
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VETERANSTØTTEN – Friluftsudvalget

• For de unge veteraner. 

• Fysisk krævende og udfordrende.

• Ture til Skotland, Norge og Sverige.

• Ingen interesse for kanoture på Susåen.

• Forholdsvis dyre ture per M/K.

• Ingen andre laver disse aktiviteter.
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VETERANSTØTTEN – Idrætsudvalget

• Løb og marchture i ind- og udland.

• Hærløbet.

• Neimegenmarch med Hærvejsmarchen m. fl. som 
afprøvning.

• Veteranmarch i Sverige.

• Livsstilændringskursus.

• VETCAMP på Club La Santa sponsoreret af 
KrogagerFonden.

• Familietræningslejr i Vejen Idrætscenter.

• DIF Soldaterprojekt og KrogagerFonden er de vigtigste 
samarbejdspartnere.
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VETERANCAFE VORDINGBORG



KFUM SOLDATERHJEM VORDINGBORG

• Ny leder – Helle, der er tidligere feltpræst

• Kører igen på fulde omdrejninger

• Plads til  foreninger og veteranaktiviteter, 

herunder veterancafe Vordingborg.



VETERANCAFE VORDINGBORG

• Hjemsted – KFUM Soldaterhjem

• Caféen holder åbent hver onsdag fra 16.00 – 19.00. 

• Andre aktiviteter fremgår af cafeens 
hjemmeside/Facebook

Link er via veteranforums hjemmeside.



VETERANCAFE VORDINGBORG

• Hensigten med veterancaféen er, at veteraner og pårørende kan mødes i 
et uforpligtende miljø og her finde fællesskab med andre veteraner og 
pårørende. 

• Her skal man kunne tale med andre, der forstår og har oplevet ting, som 
de ikke kan dele med andre, der ikke har været i mission.

• I Veteran Café Vordingborg vil der blive arrangeret både grillaftener, 
foredrag, udflugter, motion og hvad vi nu finder på.

• Veteraner og pårørende er velkomne og møder IKKE et behandlersystem –
vi har et fristed, hvor man kan snakke, sidde i et hjørne og lytte og gå igen. 

• Men vi har også kontakterne, så hvis man søger hjælp og støtte, kan vi 
guide på rette vej.

• Flere af os har deltaget i div. under under Danmarks Veteraner, 
veterancenteret m.m.



VETERANCAFE VORDINGBORG
Hvem er vi:
Formand: Undertegnede
Næstformand: OL Per Lorenz Hinrichsen
Best.: Anker Sewohl
Best.: Gert Reinhold Frantzen
Best.: Annette Helen Rasmussen

Et antal frivillige, der næsten alle har været udsendt flere gange. Deriblandt

Enkelte pårørende og andre ressourcepersoner.

Vi lever af donationer samt hvad vi kan få i kassen ved særlige arrangementer.

Muligt at tegne medlemskab af Cafeen for kr. 100,-om året. Alle – uanset

medlemskab eller ej – har adgang til cafeen. 



VETERANCAFE VORDINGBORG

Kommende aktiviteter

Fisketur efter torsk og fladfisk 
fra Langø (Nakskov) lørdag den 23 april og søndag den 1 maj.

STADIG ledige pladser!

Se veterancafeens hjemmeside/Facebook.



VORDINGBORG GARNISONS IF

• Veteraner er velkomne i foreningen og kan også deltage i DMI 
stævner (veteraner med i fodbold, flugtskydning og golf).

• Nært samarbejde med krigsveteranlandsholdet. Støtte  ved 
aktiviteter, samt sponsorat.

• Kontingent, årligt 186,36



Safe Zone træning 

• I Vordingborg: Svømning hver torsdag 1330-
1430. Veteraner og ansatte på Vordingborg 
kaserne. Typisk 5 – 10.

• God plads i dette tidsrum

• Mulighed for kaffe/kage i forlængelse af 
svømningen. 


