
 
 

Referat af møde i Sydsjællands og Lolland-Falsters Veteranforum, afholdt på 

Vordingborg Kaserne 8. april 2022. 

 

I Forum deltog 

 Garnisonskommandant Vordingborg Kaserne, oberst Johnny Rahbek Thomsen.  

 Chef for Gardehusarregimentet, oberst Jørn Christensen. 

 Chef for 4. Nationale Støttebataljon, oberstløjtnant Christian Nielsen. 

 Leder af Garnisonsstøtteelement og formand for Veterancafé Vordingborg og 

Vordingborg Garnisons Idrætsforening, major Henning Ø. Nielsen.  

 Veterancafe Vordingborg, Jørn Hvenegaard Christiansen. 

 Vordingborg Kommunes veterankoordinator, Gert Frandsen.  

 Næstved Kommunes veterankoordinator, Jannik Bauer. 

 Guldborgsund Kommunes veterankoordinator, Gudrún L. Höskuldsdóttir. 

 Veterancenter, Karin Merethe Christoffersen og Brian Nyborg.  

 Kontaktofficer ved gardehusarregimentet og rep. Interforce, region Sjælland, major 

Allan Just. 

 Danmarks Veteraner, Veteranstøtten og Folk og Sikkerhed, Storstrømmen, pens. 
oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen.  

 Veteranstøtten, FN-museet, Danmarks Veteraner Lolland Falster og Møn, Per 
Ammitzbøll. 

 Sydsjælland og Lolland Falster politi, Søren Vægter. 

 Familienetværket, Boel Nauta. 

 Veteran Fønix, Anker Sewohl. 

 Veterancafe Næstved, Per Clausen og Mogens Birch-Larsen. 
 

Garnisonkommandant for Vordingborg Garnison, oberst Johnny Rahbek Thomsen. 

Bød velkommen til alle, og glædede sig over, at vi nu igen kan samles.                               

Det er første samling siden 2019.  

Formål er fortsat at udveksle informationer og få en dialog, især mellem de lokale aktører 

på veteranområdet. 

 

Veterancenter ved Karin Merethe Christoffersen og Brian Nyborg. 

Sidste nyt fra Veterancenteret, se vedhæftet briefing: 

Bemærkninger og spørgsmål. 

- Børnerådgiver og pårørendearrangementer. Børnerådgiver deltager ikke, men 
ordningen er med i socialrådgiverens briefing.   

- PREP kurser er yderst relevant henset til det store pres, der er på især PSN ved 

4NSBTN. 
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Danmarks veteraner og Veteranstøtten ved Per Hinrichsen. 

Se vedhæftet briefing. 

 

Herefter fik alle deltagere mulighed for at præsentere sig og fortælle lidt om egen rolle 

veteranarbejdet. 

 

Danmarks Veteraner Lolland, Falster og Møn samt FN- museet ved Per Ammitzbøll. 

 Under Døllefjelde markedet 13-15. maj er der en 27 m2 stort veterantelt med 

information om veteraner. FN museet er tovholder på aktiviteten. Foreninger er 

velkomne til at hjælpe og være til stede. 

 Danmarks Veteraner Lolland Falster og møn holder til på Tingsted gl. skole. 

 Ny fælles folder for både Danmarks Veteraner og Veteranstøtten. 

 

Folk og Sikkerhed, Afdeling Storstrømmen ved Per Hinrichsen. 

Orientererede om: 

 Folk og sikkerhed er et forsvarspositivt organ. 

 De er repræsenteret på Folkemødet på Møn i august, hvor de dels inviterer debattører 

til forsvars og sikkerhedspolitiske debatter, udstilling om forsvaret på havnen, kahoot 

quiz til især de unde deltagere. 

 Arrangerer 4 maj arrangementet på Svinø. 

 Arrangerer forskellige debatmøder med fokus på forsvars og sikkerhedspolitik. 

 

Familienetværket ved Boel Nauta. 

 Deltager i pårørendearrangementer mhp. at skabe netværk. 

 Der overrækkes mange børnemedaljer med stor succes. 

 

Veterankoordinator ved Vordingborg Kommune Gert Reinhold Frandsen. 

Orienterede om: 

 Fokus på ny veteranpolitik i kommunen, hvor bl.a. Per Hinrichsen inddrages som 

repræsentant for veteranorganisationerne. 

 

Veterankoordinator ved Næstved Kommune Jannik Bauer. 

Orienterede om: 

 Han er nyansat i stillingen som veterankoordinator med 32 timer om ugen. 

 

Veterankoordinator ved Guldborgsund Kommune Gudrún L. Höskuldsdóttir. 

 Veterankoordinator på fuld tid. 

 Tovholder på aktiviteter, herunder yoga, mindfulness og floorball for veteraner.  

 

Der blev spurgt, om der var et fælles forum for veterankoordinatorerne – ja, der er et 

forum, hvor alle veterankoordinatorer deltager. 

 

Veterancafe Vordingborg og Vordingborg Garnisons If. H.Ø. Nielsen. 

Begge fremgår af vedhæftet briefing. 
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Der blev spurgt ind til veterancafeens arrangementer, hvor det ofte er anført, at det er for 

cafeens brugere. Afhænger af sponsoraftalerne, da nogen af sponsorerne direkte anfører, 

hvilket lokale område de støtter. Er der henvendelser ude fra, så fylder vi gerne 

arrangementerne op. Kontaktoplysninger til de enkelte arrangementer fremgår af 

hjemmeside/Facebook.   

 

Veterancafe Næstved ved Per Clausen. 

 Mange lighedspunkter med cafeen i Vordingborg 

 Fast åbent tirsdag og torsdag. Nu også lørdag formiddag, men resten af familien 

handler. 

  

Veteran Fønix ved Anker Sewohl. 

Orienterede om: 

 Foreningen arbejder med udfordrede veteraner og laver arrangementer og udflugter i 

mindre grupper.  

 

4. Nationale Støttebataljon ved CH MJ Christian Nielsen. 

Orienterede om: 

 Glad for de mange input og indgangsvinkler dagen har givet. Meget relevant i en af 

Danmarks travleste enheder med meget stor udsendelsesfrekvens.  

 Et område, der vil blive italesat over for bataljonen. Især PREP samtaler kan være et 

vigtigt værktøj. 

 

Politiet ved Søren Vægter. 

 Han er kontaktperson og indgangsvinklet for det lokale politiet. Glad for at politiet er 

med i forum. 

  

Gardehusarregimentet ved oberst Jørn Christensen og major Allan just. 

 Chefen for Veterancenteret bedt Gardehusarregimentet om at starte et nyt forum op, 

der skal dække stort set resten af Sjælland. Der har været indledende møder i 

Slagelse, hvor GSE fra Vordingborg har præsenteret dagens forum. Så deltagelsen er 

især for at hente inspiration til hvordan opgaven kan gribes an. 

 Tydeligt at det lokale islæt og muligheden for at hjælpe hinanden har stor betydning. 

 

Afslutning ved oberst Johnny Rahbek Thomsen. 

Tak for mange gode relevante input og diskussioner. Veteranarbejdet er meget dynamisk 

og der kommer konstant nye tiltag, nye aktører, så igen har dagen vist, at dette forum til 

fulde fortsat har sin berettigelse. 

Veteranforum vil igen blive indkaldt i 2023. Foreløbig dato er sat til fredag den 24. marts. 

 

 

 

H.Ø. NIELSEN 

major 
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Leder Garnisonsstøtteelement 

Referent 

 

Bilag. 

Briefing fra veterancenter. 

Briefing fra Danmarks Veteraner, Veteranstøtten, Veterancafe Vordingborg og 

Vordingborg Garnisons If.  


