
1. gildes gildemøde  
 7. september 2017. 

Gildemester Otto Bjerregaard 
bød velkommen til gildebrødre-
ne En særlig velkomst til Sten 
Samuelsen (Sammy) som den-
ne aften kom med indlæg om-
kring Veteranhjem Trekantsom-
rådet. Sammy var lejrchef på 
Frydenborg i ugen hvor vetera-
nerne havde deres sommerlejr. 
GM takkede for deltagelse af 
gildebrødre ved Grøn Koncert 
og Open Night. Disse indtægter 
gør det muligt at hjælpe til at 
nogle mennesker får mulighed 
for et lille ophold på vor smukke 
Frydenborg. Det kan her be-
mærkes at Veteranerne støttes 
af Hjælpekomiteen, som er fæl-
les for alle Koldings Gilder. 
Sammy gav en meget fin gen-
nemgang omkring vore vetera-
ner og deres vilkår, og takkede 
Sct Georgs Gilderne i Kolding 
for deres støtte og omsorg for 
Veteranerne. Det var 7. gang 
veteranerne var på Frydenborg. 
TAK FOR DET. 
Veteran – Hvem er det? 
Hvad er en veteran?   
En veteran er en person, der 
som enkeltperson eller en en-
hed, har været udsendt i mindst 
en international mission i mere 
end 28 sammenhængende da-
ge under Forsvarsministeriets 
område. 

Personen er veteran uanset, 
om vedkommende stadig er i 
Forsvaret eller det civile. 
Hvor mange danske veteraner 
har været udsendt? 
Der har i perioden fra 1992 – 
2016 været udsendt 31.852 
soldater, der tilsammen har haft 
63.541 udsendelser. Hvis man 
tæller veteraner med fra før 
1992, er det i runde tal60.000 
danske veteraner. 
Veteranhjem. 
Der findes i Danmark 5 Vete-
ranhjem. København–Aarhus– 
Aalborg—Odense–Veteranhjem 
Trekanten. 
Hvad er et veteranhjem? 
Veteranhjemmene ejes af og 
arbejder under fonden Dansk 
Veteranhjem. Fonden Danske 
Veteranhjem blev oprettet 19. 
maj 2010 af RealDania i sam-
arbejde med forsvarsministeriet 
og Danske Soldater – og Mari-
neforeninger. Veteranhjemme-
ne drives af frivillige, bortset fra 
en ansat daglig leder på hvert 
Veteranhjem. 
Veteranhjemmene er fristed for 
alle veteraner - både de mange 
der kommer styrket hjem, og 
gerne vil mødes for at genopfri-
ske minder og oplevelser, men 
også for de mange af vore vete-
raner, som desværre kommer 
hjem og får behov for hjælp, 
støtte og anerkendelse. Hvis 
behovet opstå er der også mu-
lighed for at overnatte i en kor-
tere periode. 



Veterancenter. 
Veterancenter har hjemme i 
Ringsted, men har afdelinger 
på alle større kaserner. Her 
virker militæpsykologer, social-
rådgivere, uddannelsesrådgive-
re, beskæftigelsesvejledere og 
forskere. Som støtter før under 
og efter international udsendel-
se. 
PTSD. 
Ca. 1000 tidligere soldater vur-
deres at lide af PTSD i et eller 
andet omfang. 531 tidligere 
soldater har fået anerkendt 
PTSD. Ca. 550 afventer sags-
behandling (anderkendelses-
procent = 83 % 450 ) 
10 % af alle udsendte soldater 
menes at udvikle PTSD i større 
eller mindre grad. PTSD. Post 
Traumatic Disorder - også kal-
det post traumatisk belastreak-
tion på dansk. Der er ingen 
medicin som hjælper på PTSD. 
Men man udvikler depressio-
nen, kan man have gavn 
Af at få antidepressiv medicin 
samtidig med, at få psykoterapi. 
Aktiviteter. 
Faste aktiviteter. Fælles spis-
ning. Kvartals brunch. Sommer-

lejr. Onsdags Walk and Talk. 
Julegudstjeneste. Jule Aften. 
 Nytårs Aften. Udflugter.  Fiske-
ture. Biografture.   Museums-
besøg.  Overværelse af Sports-
kampe. 
Shelter. 
Forskellige steder bygger vete-
raner og frivillige Shelter, som 
bruges af veteraner enkeltvis 
eller i grupper. Naturligvis efter 
tilladelse fra berørte myndighe-
der og evt. ejere. 
Økonomi. 
Det økonomiske grundlag for 
driften er skabt og skabes af 
Forsvar ministeriet og Realda-
nia, samt andre. Herunder en 
række fonde, forsvarets fagfor-
eninger, udsendte enheder, 
samt enkeltpersoner har skabt 
det økonomiske grundlag for 
aktiviteterne på veteranhjem-
mene. Veteranhjem Trekantom-
rådet råder i 2017 over 380.000 
til aktiviteter. 
Et spændende indlæg fra Sten 
Samuelsen, som var anledning 
en fin debat efterfølgende. 
Aftenen sluttede på vanlig vis. 
Tak for en fin aften 
 

Skriver Henning Nøhr 

 

 

 

 

 


