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Veteranhjems-projektet stærkt på vej
Efter en forhåbentlig vel overstået sommerperiode er det tid til at komme i gang igen – også for os ”gamle”, der jo bare beskæftiger os med soldaterforeningsarbejde!
Det er nu ikke alle, der har ligget på den lade side over sommeren, så derfor lidt status på et par af vore
hovedemner, flagdagen og veteranhjem.
På veteranhjems-fronten har folkene bag veteranhjemmene i Aalborg, Fredericia og København haft
”hænderne fulde” hen over sommeren. Og man er nået langt.
I Aalborg har man med hjælp fra kommunen fundet et egnet veteranhjem. Man har været i detaljer med
udgifter til indretning, klargøring og etablering, og budgettet for perioden 2010 til og med 2014 er udarbejdet og fremsendt til DSM (Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd).
I Aalborg er Veteranhjemmet – de vil nu gerne kalde det Veterancenter Aalborg – baseret på leje. Budgettet for det første år, hvor etableringsomkostninger er indregnet, er på 1.825.000 kr., og driftsudgifterne for de efterfølgende fire år er beregnet til 756.000 kr., hvoraf huslejen alene udgør 300.000 kr.
Samlet giver det over alle fem år et beløb på 4.849.000 kr.
I Fredericia har man været på ejendomsmarkedet og har fundet et egnet hus, der p.t. er ejet af kommunen. Man har fået løfte om en endog meget favorabel købsaftale. Som i Aalborg er der udarbejdet
budgetter dækkende både klargøring, indretning og drift for femårsperioden 2010-2014. Husprisen er sat
til ca. 1.750.000 kr. Istandsættelse og inventar er sat til ca. 700.000 kr. og den årlige drift til ca.
380.000 kr.
Samlet giver det et beløb over de fem år på ca. 4.316.000 kr., altså meget lig beløbet for veteranhjemmet i Aalborg.
I København har man været i dialog med Frederiksberg Kommune, men drøftelserne er endnu ikke
mundet ud i så konkrete planer, som vi har set det i Aalborg og Fredericia.
Jeg syntes vi skylder alle tre grupper en stor tak for deres store indsats – og husk nu at støtte op om
sagen, når vi når længere frem, og der er brug for de mange frivillige hænder.
I DSM ledelse har vi også forsøgt at bidrage til projekterne. Budgetterne for Aalborg og Fredericia er
sendt til Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet til godkendelse, ligesom vi har bedt om et møde
for at drøfte den videre vej frem. Denne mødedato er endnu ikke fastlagt – men ændrer dog ikke ved, at
vi stadig satser på at åbne 1. januar 2009.
Herudover har projektet givet genklang i mange kredse. Tidligere – og stadig - meget aktive veteraner (I
kender sikkert alle sammen Harald Jensen og kredsen bag hjemmesiden ”Veteranhjem.dk”) slutter nu op
om vores model. På et møde i Fredericia blev vi enige om, at skulle veteranhjemmene komme op og stå
var det bydende nødvendigt, at vi stod sammen. Og det gør vi så – og ikke mindst erkender vi, at ingen
kan få deres vilje, men vi skal i fællesskab forsøge at finde den bedste model. Det glæder mig meget.
Herudover har ”Ordo Supremus Miitaris Templi Hierosolymatani” (OSMTH)– en Tempelridderorden, der er
verdensdækkende – kontaktet os med henblik på støtte af projektet. OSMTH’s danske afdeling og DSM
holdt møde for at sætte og afklare rammer og betingelser – og når man som alle andre vil støtte betingelsesløst, er man altid velkommen. Så vore tre projekter vil få støtte – på mange måder – fra OSMTH.
Herudover er det jo alle bekendt, at såvel konstablernes (HKKF) som befalingsmændenes fagforeninger
(CS) slutter op om projektet. Yderligere har officerernes fagforening bedt om et møde, idet de også overvejer at slutte op om projektet.

Danske Soldaterforeningers Landsraad -

et bindeled mellem soldaterkammerater ....

Og veteranhjem er naturligvis på dagsordenen ved både det kommende præsidiemøde (19. august) og
formandsrådsmøde (9. september). Til Formandsrådsmødet vil vi i øvrigt invitere de tre formænd for
projekterne til at komme og give en mere opdateret status samt svare på spørgsmål.
Endelig vil vi i DSM regi, så snart vi har fået godkendt budgetterne, afholde et koordinationsmøde med
alle involverede. Her vil vi få fastlagt uddannelse af hjælperne, drøfte udformning af ”husorden”, samt
alle de andre detaljer, der er forud for åbningen – og der er mange detaljer.
Skulle du ikke lige have været opmærksom på, at vi er i fuld gang med etablering af veteranhjem, og
skulle du have overskud i din hverdag – så meld dig under fanerne – der vil blive brug for alles hjælp.

Flagdag 5. september

Og så til noget helt andet – Den Nationale Flagdag. Alle er nu bekendt med, at datoen er den 5. september – i år altså på en lørdag. Nogen vi syntes det er godt – andre, at det er skidt. Men et er sikkert – det
bliver ikke ændret.
Mange har spurgt til, hvad der skal ske, og i Landsrådet har vi været lidt tøvende med en udmelding. Det
skyldes ikke vi har ligget på den lade side, men at vi gennem DSM gerne ville koordinere den samlede
indsats fra soldaterforeningerne. Og Karl Erik Nielsen (Forsvarsbrødrene), der ”kører det” for DSM, har
gjort – og gør fortsat en meget stor indsats for at få markeret, at blandt de mange, der støtter op om
hæderen til vores tidligere og nuværende udsendte – er soldaterforeningerne et markant element.
Ikke alene ser det flot ud, når vi stiller op med vore faner – men vi er i front, når der året igennem, hver
eneste dag, og på alle tider af døgnet skal støttes op om vores ”helte”.
Derfor bør vi være et centralt element i højtideligholdelsen af den nationale flagdag.
Lige nu står det fast, at der er et stort arrangement på Christiansborg, hvortil der endnu ikke er inviteret
soldaterforeninger – men der arbejdes på sagen.
Formænd/præsidenter for Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets soldaterforeninger og Forsvarsbrødrene
er inviteret til at deltage – og vi kommer naturligvis.
For Landsrådet er det af stor betydning, at Folketinget og Regeringen vil hædre vores udsendte, og det er
meget flot, at man gør det i ”magtens centrum” – Christiansborg.
Men for Landsrådet er det lige så vigtigt, at det bliver en begivenhed, der markeres i alle egne af landet.
Hver eneste by, stor som lille, bør bruge denne dag til at hylde vore udsendte. Flaget skal til tops, og
som man hylder andre af landets sande helte – uanset om det er sportsfolk eller andre, der har forstået
at ”kæmpe for Danmark” – så er den 5. september den dag, hvor vi over hele landet siger tak for indsatsen til dem, der har været udsendt for at ”vinde freden” for at vi andre kan få lov at leve i den civilisation, som vi sætter så meget pris på.
Jeg er sikker på, at mange af jer måske er en smule skuffede over, hvad der er blevet arrangeret. Til jer
vil jer bare sige, at den første gang altid er lidt anderledes. Man prøver lidt ideer af. Men jeg vil også
sige til jer, at mange af vores kammerater rundt om i landet, allerede er nået langt med lokale arrangementer. Så hvis du er skuffet, er det primært din egen skyld – det er bare om at komme i gang! Det kan
stadig nås. Og dem der har været udsendt, dem der er udsendt, og dem der skal udsendes fortjener, at
der alle steder i landet er arrangementer, der hylder dem som ”Danmarks sande helte”.
Dette var de ”varmeste” nyheder. Nu er sommeren ovre. Præsidiemøde og Formandsrådsmøde står for
døren. Og jeg skal love jer, at der, ikke mindst i en tid, hvor der sker meget i soldaterforeningsarbejdet,
vil komme jævnlige opdateringer.
Og skulle du savne status, gode råd eller ideer, er du som vanligt altid velkommen til at kontakte os.
De bedste hilsner – og god arbejdslyst

Jan Brun Andersen
præsident / DSL
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