
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Side 1 af 1 

Dato: 1. april 2020 

 

Enhed: KSA  

Sagsnr.: 2020/002521 

Dok.nr.: 75972 

Bilag: Ingen 

 

FORSVARSMINISTEREN 

Holmens Kanal 9 

1060 København K 

 

Tlf.: +45 7281 0000 

Fax: +45 7281 0300 

E-mail: fmn@fmn.dk 

www.fmn.dk 

 

EAN: 5798000201200 

CVR: 25 77 56 35 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Brev til veteraner 

 

Kære veteran 

 

Vi er alle berørt af, at Danmark er lukket ned som følge af coronasmit-

ten. Det kan være svært at få dagligdagen til at hænge sammen med 

arbejde, børnepasning og den usikkerhed, hele situationen skaber for 

fremtiden.   

 

Fordi denne tid kan være særlig svær at komme igennem, har jeg bedt 

Veterancentret om at sætte ekstra fokus på sårbare veteraner og deres 

familier, så tøv ikke med at kontakte dem, hvis du eller din familie har 

brug for det. Ligesom du på Veterancentrets hjemmeside og sociale 

medier kan få gode råd til, hvordan du kommer igennem coronakrisen. 

Og hvordan du som veteran og frivillig kan hjælpe andre veteraner. 

 

Jeg ved, at sammenhold og fællesskab er en del af dit værdigrundlag, 

og jeg håber derfor, at hvis du har overskud til det, vil give en ekstra 

håndsrækning til den veteranven, som er særligt sårbar. Det kan være 

ved at tilbyde praktisk hjælp med indkøb, en opringning, tilbud om en 

gåtur i skoven eller en hilsen på sociale medier.  

 

Hvis du, eller nogen du kender, har brug for støtte, så kan du komme i 

kontakt med Veterancentret på døgntelefonen 72819700. Og det gæl-

der selvfølgelig også for din familie. Her står den nye Familieenhed klar 

med støtte og rådgivning. 

 

Du har som veteran bidraget til det store fællesskab, og vi skylder dig 

og din familie en stor tak for, at vi danskere lever i et af verdens mest 

frie og trygge samfund. Lad os derfor sammen passe godt på dem, som 

har passet godt på os.  

 

Med venlig hilsen 

 
Trine Bramsen 

 

 

 


