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2016 blev året hvor foreningen skiftede navn til Danmarks 

Veteraner. Det er ikke noget vi har mærket det store til i 

Lokalforeningen. Jeg har dog lige skullet huske mig selv på 

det når jeg omtaler foreningen, men det er nu ved at være 

kommet helt på plads. På landsplan er der kommet flere 

medlemmer, så en af de ønskede effekter ved en 

navneændring er ved at være slået igennem. 

 

Vi har igen i løbet af året haft vores faste aktiviteter som 

bowling, kammeratskabs aften med foredrag og 

virksomhedsbesøg. Vi er meget åbne for input af emner til 

både foredrag og virksomhedsbesøg. Vores bowling aftner 

er blevet nogle aftner med et stort socialt islæt, der er 

næsten lige så mange der kommer for det kammeratlige 

samvær som der kommer for at bowle. Det er nogle rigtigt 

dejlige aftner. 

 

Af særlige aktiviteter i det forgangne år vil jeg nævne.: 

Den 25. april hvor vi med faner var med til, at byder HM 

Dronningen velkommen til Hedeselskabets 150 år jubilæum. 



Den 7. September. Var fanen igen ude at repræsentere 

foreningen da HM Dronningen var på besøg i Faverskov 

Kommune.   

 

Vi har fået 2 nye faste datoer årligt med arrangementer her i 

Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro, hvor vi har 

vores mindesten. Det er NATO dagen den 4. april og 

Mindedagen den 22. December. Vi har i bestyrelsen valgt at 

disse skal være med kranselægning og en kort reception, 

da vi har vores store arrangement FN-dagen den 24. 

oktober. Vores nærmeste nabo lokalforeninger kommer 

også disse datoer. Vi har til nu været så heldige at der også 

er kommet en VIB og lægge en krans fra forsvaret og ved 

receptionen fortælle kort om deres daglige job i forsvaret. 

 

Vi har investeret i et højtaleranlæg og mikrofoner, da det 

ellers er næsten umuligt at høre hvad der bliver sagt nede i 

Mindelunden for trafikken på Århusvej.  

 

Vi havde en fantastisk sommerudflugt til Stauning Whisky, 

Stauning flymuseum og Ringkøbing. Erik Klausen havde 

igen gjort et kæmpe arbejde med at søge midler til dette i 10 

mill. puljen og arrangere turen. Der skal her lyde en kæmpe 

tak til Erik for dette. 

 



Vores juleafslutning er et helt kapitel for sig. Her skal endnu 

engang lyde en stor tak for de fine sponsorrater vi 

modtager. Vi fik også et tilskud fra landsforeningen hvorfor 

vi denne gang kunne gøre det uden egenbetaling. Det er 

dog ikke sikkert vi er så heldige en anden gang.  

 

Veteran cafeen i Paradiset er kommet godt i gang, vi er 4 fra 

bestyrelsen der har værts opgaver der. I starten kom der 2-3 

veteraner pr. gang, nu er vi oppe på at der kommer 5-7 

veteraner pr. gang. Jeg tror lige at rygtet skulle spredes. Der 

er mulighed for at spille forskellige spil der, dog bliver det 

oftest til at veteranerne sidder og snakker over kaffen og 

kagen i stedet. Der er åbent mandage i lige uger fra kl. 18-

21. 

 

Vores hjemmeside og mail liste styres fantastisk af vores 

Webmaster Jens A. Jensen, så de altid er opdateret. Stor 

tak for det Jens. Der har været lagt op til fra landsforeningen 

at de kunne hjælpe lokalforeninger med at få hjemmesider 

op at køre. Det har vi nu ikke haft brug for, da vores fungere 

upåklageligt. 

 

Igen i år har nogle nøglepersoner udenfor bestyrelsen gjort 

et stort arbejde på hver deres felt, det er Fanekoordinator 



Ejgild T. Andersen og Skydekoordinator Eigil D. Andersen. 

Her skal lyde en stor tak for det uvurderlige arbejde de gør. 

 

Til slut skal lyde en ekstra stor tak til den øvrige bestyrelse 

og deres hustruer for altid at give en hånd med og sørge for 

hjemmebag. Jeg har i det forgangne år måttet trække ekstra 

på dem i forbindelse med min sygdoms periode.  

 

Ingerlise Klaris 

Formand, Danmarks Veteraner, Viborg og Omegn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


