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Danmarks Veteraner inviterer alle Veteraner til 
Veteran- og Jubilarstævne, den 13. – 14. september 2019 

 
Det traditionelle Veteran- og jubilarstævne starter atter i år med et Veteran- og gensynstræf, den 13. september. D.v.s., at 
alle veteraner fra alle værn af Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, politi, Civile myndigheder m. fl., uanset om 

de er jubilarer eller ej – inviteres til at deltage og mødes med kammerater, kollegaer fra dengang, de var udsendt til en 
mission et eller andet sted i verden. 
 
Veteran- og Jubilarstævnet, den 14. september er åbent for alle ovennævnte veteraner og vil i år blive fejret sammen med 
Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforeninger på Gardehusarkasernen i Slagelse. 
Du behøver ikke være medlem af Danmarks Veteraner for at deltage, det vigtigste er, at du deltager. 
 
Jubilarer fra alle missioner med jubilæum 5, 10,15…50, 55 eller 60 år, vil naturligt nok blive hædret med ekstra 
opmærksomhed. Alle veteraner, hvis udsendelse startede med årstal sluttende med 4 og 9 f.eks.1974 (45 års jubilar) eller 
1999 (20 års jubilar) 
 
Stævnet arrangeres af Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse i samarbejde Danske Gardehusarforeninger og 
Sjællandske Livregiments Soldaterforening samt Lokalforening Næstved og Omegn og Gardehusarregimentet. 

 
Program for Veteran- og Jubilarstævne 2019: 
 
13. september (Veteranaften): 
Kl. 1500 – 1700  Indskrivning, indkvartering  UV 12 
Kl. 1800 – 1900  Aftensspisning (Dansk bøf)   Antvorskovstuen 
Kl. 1900 –   Socialt, kammeratligt samvær  SG-Messen 
 

14. september: 
Kl. 0800 –   Afhentning af veteraner  Slagelse Banegård 
Kl. 0810 –   Indskrivning af Veteraner, instruktion Sportsfoyeren  
Kl. 0940  Opstilling til Parade  Paradeplads 1 
Kl. 0945  Indmarch på paradepladsen 
Kl. 1000 – 1030  Parade 
Kl. 1030  Afmarch og forbidefilering alle ENH 
Kl. 1035  Danmarks Veteraner fortsætter til paradeplads 2   
Kl. 1040  LFM Danmarks Veteraner taler 
Kl. 1055 –   Danmarks Veteraner klargører og dekorerer med 

50-års Forenings jubilæumsmedalje, 50- og 25 
års Missionsmindemedaljer samt Danmarks  
Veteraner Fortjenstmedaljer 

Kl. 1210 – 1245  Øvrige aktiviteter:  

ved I/GHR, V/GHR, HESK og GHR herunder:  
Historisk Samling 
Demonstration og fremvisning af køretøjer og  
materiel 
Udstilling af veterankøretøjer v/GHRVPK 
Rundvisning i stalde 

Kl. 1310   Samling til frokost  Gymnastiksalen   
Kl. 1320 – 1430  Frokost, Sild, Bøf Stroganoff m/kartoffelmos,  

1 øl/vand og Kaffe/te    
Kl. 1430 – 1500  Transport til Slagelse Banegård 
Kl. 1500  Aktiviteterne lukker og veteran- og Jubilardagen  

Slutter. 
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Praktiske informationer: 
Tilmelding til Veteranaften, Parade og frokost samt betaling: 

Du kan tilmelde dig Veteranaften og til Parade og frokost på tilmeldingsskemaet og betale via bankoverførsel til 
REGNR: 4719 KONTONR: 4731 523 649 

 
Veteranaften, den 13. september: 
Aftensmad kr.120, indkvartering kr. 60, evt. morgenbuffet kr. 70 i alt kr. 250 
Ring og spørg 23 25 67 42 om der er kvarter til rådighed, inden du sætter kryds ved indkvartering på 

tilmeldingsskemaet. (Indkvarteringskapaciteten er begrænset på Gardehusarkasernen) 
Veteran- og jubilarstævnet, den 14. september koster for parade og frokost samt Veteranmærke (reversudgave)  
kr. 135,00   
 
Sidste frist for tilmelding er den 16. august 2019 
 
 

Transport og parkering: 
Du kan tage toget til Slagelse Banegård, her vil du, den 14. september (og kun den 14. september) blive afhentet af 

militære busser og kørt til Gardehusarkasernen 
 
Du kan også vælge egen transport, GPS-adressen er: Charlottedal Allé 4, 4200 Slagelse. Parkering KFUM's Soldaterhjem 
 Charlottedal Allé 1. Med offentlig bustransport skal du til: Gardehusarkasernen. 
 

Aftensmad, den 13. september: 
Dansk bøf med løg, kartofler, sauce og rødbeder 
 

Frokost, den 14. september: 
Sild, Bøf Stroganoff med kartoffelmos, øl/vand samt kaffe/te 
 

Påklædning: 
Du anlægger om muligt din/dine medaljer (store medaljer) på venstre side af brystet (over hjertet) samt din missionsbaret 
og evt. andet udstyr fra dengang du var udsendt, det vil blive værdsat som et festligt indslag. 
 

FN-Museet: 
FN-Museet vil være tilstede på Gardehusarkasernen, den 14. september med en særudstilling om Dansk international 
indsats samt en salgsbod, hvor du bl. a. kan købe ”særligt udstyr”, baretter, UN-mærke, Veteranmærke i baretudgave, T-
shirts, poloshirts, jakker – alle med logo – samt meget andet. Ønsker du at bestille/købe ”særligt blåt udstyr” m.m. forud for 
den 14. september kan dette gøres via FN-Museets hjemmeside www.fnmuseet.dk, hvor du kan se hele udvalget samt få 
indblik i FN-Museets virke. 
T-shirts med jubilarlogo 2019, skal bestilles og betales forud via FN-Museets hjemmeside www.fnmuseet.dk og leveres 
derefter den 14. september fra FN-Museets bod. 
 

Ønske om indkvartering på Gardehusarkasernen: 
Indkvarteringskapaciteten på Gardehusarkasernen er begrænset. Ring 23 25 67 42 og spørg om der er kvarter til 
rådighed, inden du sætter kryds ved indkvartering på tilmeldingsskemaet. 
 

Spørgsmål kan rettes til:  
Carl Åkerlund; Tlf.nr. 23 25 67 42; E-mail: aahuss7500@gmail.com  
 

På gensyn på Gardehusarkasernen, den 13. og 14. september 2019 
 
 

NIELS HARTVIG ANDERSEN 
Landsformand Danmarks Veteraner 
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Tilmelding: 
 

Du kan tilmelde dig på nedenstående tilmeldingsskema og betale via bankoverførsel til: 
Danske Bank REGNR: 4716 Kontonr: 4731 523 649 
 
NAVN 
 
ADRESSE: 
 
POSTNUMMER: BY: 
 
TELEFONNR: 
 
FORENINGSJUBILAR (sæt kryds) 
 
MISSION: 

(kun 1 mission her. Hvis du er jubilar, da jubilarmissionen) 
 
HOLD NR: 

(brug arabertal, 1, 2…) 
 
ÅRSTAL: 

(kun ét årstal) 
 
ENHED, JEG VAR UDSENDT MED: 
 
Jeg er jubilar (sæt kryds) 
 
Jeg er ikke jubilar (sæt kryds) 
 
Jeg medbringer hjælper: (sæt kryds) 
 
Du sætter kryds i skemaet for hver aktivitet, du ønsker at deltage i, 
og betaler som anført øverst på skemaet: 

 

Dato Aktivitet Pris Sæt kryds Kr. 

13. september Aftensmad 120   

 Indkvartering   60   

     

14. september Morgenmad   70   

 Frokost 135   

 Aftensmad 120   

 Indkvartering   60   

     

15. september Morgenmad   70   

   Alt i alt Kr.  

  
Ønske om indkvartering på Gardehusarkasernen – inden betaling – kontakt  
Carl Åkerlund, Tlf.: 23 25 67 42; E-mail: aahuss7500@gmal.com   
 
Sidste frist for tilmelding er 16. august 2019 

 
Når du på din konto ser, at beløbet er trukket – er du tilmeldt 
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