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Kære soldaterkammerater,
Det er på ny blevet tid at sende alle vore soldaterkammerater en jule- og nytårshilsen og ikke
mindst sige tak for jeres indsats i det forgangne år. Et begivenhedsrigt år, hvor I har forstået at
leve op til det, vi gerne vil – nemlig at bygge på traditioner, leve i nuet og sigte mod fremtiden.
Den indsats, der er ydet af mange af vore tilsluttede landsforeninger er et tydeligt udtryk herfor.
Der er stadig gode, gamle traditioner, der samler mange medlemmer. Der mødes flittigt til opbakning af gamle traditioner – og ikke mindst har mange foreninger forstærket indsatsen for at støtte
op om vore udsendte soldater og vore veteraner.
Og de tre veteranhjem er ikke det eneste, som gøres for at bakke op. Der er mange aktiviteter, der
viser, at vi påskønner den indsats, der ydes af soldaterne. Et flot stykke arbejde, som I kan være
stolte af – og et flot stykke arbejde, som udsendte og veteraner påskønner – og fortjener.
En af årets store begivenheder var naturligvis deltagelsen i og fejringen af Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag. En god oplevelse og et smukt syn med mere end 225 faner fra alle DSMforeningerne.
Det er også specielt værd at nævne markeringen af den anden nationale flagdag, hvor der blev
ydet en endog meget stor og flot indsats mange steder i landet. Over næsten hele landet blev vores udsendte soldaterkammerater hyldet, og de, der har betalt den højeste pris, blev behørigt
mindet. Jeg tror alle er imponeret over, hvordan flagdagsarrangementet er kommet fra start. Jeg
kan kun opfordre til, at I alle yder en ekstra indsats i 2011, så vi får endnu flere byer med.
Og i etablering af de tre veteranhjem skrider tingene fremad. De er nu åbnet og velbesøgt af både
veteraner med skader og – ikke mindst – veteraner, der er kommet styrket hjem fra mission. Der
bliver ydet en meget stor indsats fra de mange frivillige, en indsats, der har vundet respekt i mange kredse. Man er imponeret over den indsats, der ydes, og det er med god grund.
Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige, der forstår at løfte opgaven, og der skal lyde en opfordring til alle medlemmer om at støtte op om veteranhjemmene.
Og i det nye år får vi mere end nok at gøre! Indsatsen for veteranerne vil blive forstærket. Den nye
veteranpolitik sætter helt nye rammer for, hvordan vi tager os af veteranerne og de pårørende.
Helt nye rammer for, hvordan vi påskønner deres indsats, og helt nye rammer for, hvordan vi
hjælper veteraner, der er kommet hjem med sår på sjæl og legeme, og hvordan vi støtter op om
de pårørende. Arbejdet, som Landsrådet er involveret i, vil efter planen blive afsluttet tidligt i det
nye år. Jeg skal sørge for, at I – både på møder og på hjemmesiden – vil blive holdt orienteret om
status i implementeringen, og jeg er så fuld at tiltro til, at I alle vil yde en indsats, når de mange
tiltag skal rulles ud.
Imponerende er det, at alle har forstået at holde udsendelse og deltagelse i internationale missioner adskilt fra de forpligtigelser, vi har over for veteraner og deres pårørende. Det lover godt.
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Og næste år vil, som jeg tidligere har orienteret om, det nationale monument i Kastellet blive indviet. Det sker på den nationale flagdag. Grundstensnedlæggelsen sker en gang i foråret (dato endnu ikke fastlagt). For begge aktiviteter har vi løfte om, at ønsker om Landsrådets deltagelse vil blive meldt ud hurtigt i det nye år.
Og så vil vi naturligvis holde fast traditionerne og historien. I 2011 er der nordisk stævne, denne
gang i Sessvolmoen i Norge. Stævnedagene er fastsat til 15.-19. juni, og vi regner med, at vore norske kolleger meget snart udsender rammerne for stævnet. I Landsrådet planlægger vi at gennemføre turen som grupperejse med fly, men det er endnu ikke endeligt fastlagt.
Og så skal vi den 10. september 2011 markere Landsrådets 75 års jubilæum. Et arrangement er
begyndt at tage form. Dels har vi fået midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond til en ny fane til
Landsrådet, og den skal indvies på dagen, dels har en del af præsidiet påtaget sig at få opdateret
Landsrådets historie i et jubilæumsskrift. Men dagen skal naturligvis også fejres på god gammeldags maner med faner, musik og en hyggelig aften. Det er planen, at vi vil holde arrangementet i
Sønderborg og på Dybbøl.

Men først og fremmest skal vi huske at tænke på vores soldater, der gør tjeneste i internationale
missioner, og på vore veteraner og deres pårørende. De behøver og fortjener stadig al den respekt
og ros, de kan få.
Så husk – også i 2011 – når du næste gang møder en soldat: Sig tak! Tryk hans/hendes hånd og sig
tak – de fortjener det, og de sætter pris på det.
God jul og godt nytår til jer alle – og vel mødt i 2011!

Jan Brun Andersen
Præsident for Danske Soldaterforeningers Landsraad

Danske Soldaterforeningers Landsraad -

et bindeled mellem soldaterkammerater ....

