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Kære forsvarsminister 
Kære Trine Bramsen, 
 
 

Hjertelig tillykke med udnævnelsen til forsvarsminister!  
 
Forsvaret er et meget vigtigt element i bevarelse af det danske velfærdssamfund og de-
mokrati.  
 
Forsvaret har rigtigt mange ansatte og det er en stor ”biks” at holde styr på. Vi håber du 
finder glæde i samarbejdet med personel fra forsvaret. 
 
Danske Soldaterforeningers Landsraad er paraplyorganisation for hærens soldaterfor-
eninger, der tæller næsten 30.000 medlemmer fordelt på en lang række landsforeninger 
og lokale foreninger, der består af tjenestegørende og veteraner eller hjemsendte solda-
ter og hjemsendte veteraner.  Alle er bundet sammen af en meget stærk korpsånd og 
forsvarsvilje. ”Hæren bag Hæren” som vi siger. 
 
Vi understøtter Forsvaret og medvirker til udbredelse af forståelsen for nødvendigheden 
af et stærkt forsvar for at beskytte danske værdier, velfærdsstaten og demokratiet. 
 
Vi har derfor en stærk forbindelse til hærens regimenter og støtter regimenterne med at 
holde traditioner i hævd ved mindedage, møder og sammenkomster, herunder jubilæer 
mv. 
 
Vi har som landsråd tradition for en tæt kontakt med forsvarsministeren og forsvarsche-
fen, Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen. Dette med henblik på at understøtte 
forsvarsministeren bedst muligt i styrkelse af forsvaret. 
 
Som organisation og landsråd for tjenestegørende og hjemsendte har vi pr. tradition 
adgang til forsvarets etablissementer, når vi holder møder, herunder mulighed for over-
natning i det omfang etablissementet ikke er booket til tjenstlige aktiviteter. Det drejer 
sig mest om weekender. Det vil vi naturligvis gerne fortsætte med. 
 



 

Vi ser frem til at fortsætte det tætte samarbejde med dig som forsvarsminister, så vi kan 
støtte forsvaret bedst muligt. 
 
Vi håber at kunne mødes med dig, når din kalender tillader det. Gerne en gang i sep-
tember måned. 
 
Endnu en gang tillykke! 
 
De bedste hilsner 
 

 
Christian Arildsen 
 
Præsident for de Danske Soldaterforeningers Landsraad 
Oberst og chef for Ingeniørregimentet 
 

 


