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Sommerhilsen fra presidenten

     Det siste halvåret har vært spesielt på alle måter, ikke bare for Norge men glo 
     balt. Covid19-krisen som var noe vi ikke så komme, eller var veldig forberedt   
     på, ble plutselig en realitet og en ny hverdag vi måtte forholde oss til. Aldri har  
     jeg vært mer stolt som president enn i denne perioden og grunnen til det er  
     dere! Alle våre medlemmer og lokallag har uten unntak tilpasset seg situasjonen  
	 	 	 	 	 og	meldt	tilbake	at	«vi	har	vært	ute	en	vinternatt	før	så	dette	fikser	vi».	Det	har		
       vært rørende å lese og høre om alle store og små bidrag, som dere har bidratt  
     med over hele landet når det har vært påkrevet. Vi har tilpasset oss en   
     ny hverdag med større grad av usikkerhet, noe som vi er vant til ute på oppdrag  
     og på vegne av nasjonen. Vi har i denne spesielle perioden bidratt og støttet  
     lokalsamfunn, viktige institusjoner og stått sammen over hele linja i hele landet. 
Jeg sier det igjen; veteraner er en ressurs! Det har blitt mindre aktivitet enn hva vi er vant til, men det har vært nød-
vendig for å bidra i samfunnsdugnaden landet vårt har vært igjennom. 

Sommer og ferietid er tiden hvor vi lader batteriene og tar en pust i bakken sammen med venner og familie og de vi 
er	glade	i.	Mindre	utenlandsreiser	i	år	gir	muligheter	til	å	utforske	vårt	lille,	store,	vakre	land.	Videre	reflektere	over	
de store eksistensielle spørsmålene med god mat og godt drikke i hyggelig lag. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle for den formidable innsatsen dere legger ned for våre veteraner, 
deres familier og veteransaken. Jeg vil ønske alle en riktig god sommer i visshet om at samfunnet slipper opp, litt 
og	litt.	Noe	som	gir	oss	muligheter	til	flere	aktiviteter	utover	høsten.	Vi	har	levd	samhold,	erfaring	og	styrke	til	fulle	
og vist samfunnet hvilken kompetanse vi veteraner har og kan bidra med når krisen inntreffer. En riktig god sommer 
ønskes	til	alle	veteraner	og	deres	familier.	Ta	vare	på	dere	selv	og	flokken	-	vi	sees	til	høsten!

Sommerhilsen fra Dag-Magne Lunde, stolt president NVIO

NVIOs 
nyhetsbrev Juni 2020

Begrenset åpningstid i sekretariatet

Etter en lang periode preget av hjemmekontor og begrenset åpningstid hos 
oss og i bygning 60, ser vi frem til normal kontortid og fysisk oppmøte etter 
ferien. 

NVIOs sekretariat vil i ferieperioden som kommer fortsatt ha begrenset 
åpningstid med muligheter for svar på telefonen. Vi vil selvsagt prøve å 
hjelpe alle som tar kontakt på epost eller sms hvis noe haster. 

Vi gleder oss til å høsten og ønsker alle en riktig god sommer! 



Kameratstøtte i  sommer

Kameratstøtte er viktig uansett hvordan 
verden ser ut, sa vi ved forrige nyhetsbrev 
og det gjelder fortsatt. Det er godt å se at 
vår kameratstøttetelefon fungerer like godt 
som den alltid har gjort og de som opere-
rer den har verktøyene for å skape en god 
dialog og gjøre en god jobb. Det har blitt 
bevist	flere	ganger	denne	våren.	Nå	som	
sommeren står for tur sitter jeg igjen med 
en god følelse av at våre veteraner virkelig 
stiller opp for hverandre. 

Vårens Kameratstøttekurs har blitt utsatt til 
høsten og det er fortsatt knyttet usikkerhet 
til om vi får gjennomført på Bæreia. Vi ven-
ter i spenning og må bare følge utviklingen 
fremover.

Vi er også med på mange ulike nettverk 
og forum, en av dem er Next step Norway 
som er et mentorprogram i samarbeid med 
Olympiatoppen, Forsvarets Høyskole, 
Forsvarets	Veterantjeneste	m.fl.	Dette	vil	
starte opp igjen i høst og er et spennende 
prosjekt for å fange opp unge veteraner.

Nyt sommeren og husk at noen er tilstede 
365 dager i året og er på 24/7.
Kameratstøttetelefonen: 800 48 500. 

Her har vi hatt en liten oppgang i våres, 
men ikke overraskende mange henven-
delser. De nordiske kameratstøttelederne 
melder det samme.
Nå som det igjen er muligheter for å treffes 
for en kaffe, kan det være en hyggelig å ta 
en telefon til en veteran som du ikke har 
sett	på	en	stund.	Kanskje	dere	kan	finne	
inspirasjon til å gjøre noe sammen? Om 
det er noe dere ønsker eller lurer på så ta 
kontakt på mail eller telefon.

Vil også minne dere om Forsvarets åpne dør 
for veteraner og veteranfamilier, hvor de 
besvarer alle typer veteranhenvendelser, på 
telefon 800 85 000 (08–15 hverdager) eller 
epost veteraner@mil.no.

Sommerhilsen fra kameratstøtte-leder 
Anders Aks
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Forsvarets veteransenter

Fra 1. september blir det igjen mulig å kom-
me til Forsvarets veteransenter!
I takt med at samfunnet gradvis åpnes igjen 
gjør de det samme. Nå kan du på nettsiden 
deres søke om opphold fra og med 1. sep-
tember. Inntil videre vil de prioritere enkelt-
veteraner. De opprettholder selvsagt fokus 
på smittevern, og følger de til enhver tid 
gjeldende smittevernsregler. Nå har de også 
fått minigolf! 
 
Du	finner	mer	informasjon	og	søknads-
skjema for opphold på 
www.forsvaret.no/veteransenteret. 
Har du spørsmål kan de kontaktes på telefon 
62 82 01 00 eller e-post:  

Aktiviteter etter sommerferien

Våre lokallag spredt over det ganske land er gang med å planlegge høstens aktiviteter. Kanskje bruker du 
å få tilsendt sms hvis noe skjer, eller epost? Noen bruker også aktivitetskalenderen på nettsidene. 
Her kommer et lite knippe med aktiviteter de første ukene etter ferien;

15 Aug    Merkeskyting på Heistadmoen     NVIO Drammen og omegn
18 Aug    Veteranbowling     NVIO Trøndelag
20 Aug    Veterantreff med pårørende i Fosen    NVIO Trøndelag
22 Aug    Elvefestivalen / Stand      NVIO Drammen og omegn
27 Aug    Veterantreff i Rana      NVIO Rana og omegn
30 Aug    Skjærgårdstur med DS Kysten     NVIO Vestfold
2 Sept     Høsttreff for veteraner med familie på Helligskogen NVIO Troms
4 Sept     Veteran- og familietreff i Åndalsnes   NVIO Romsdal
5 Sept     Dugnad på Kronstad hovedgård   NVIO Bergen og omegn
7 Sept     Veterantreff i Kongsberg    NVIO Kongsberg
12 Sept   Hedersløpet, Akerhus festning    NVIO Oslo
12 Sept   Familietreff Høyt og Lavt    NVIO Vestfold
24 Sept   Veterantreff i Harstad     NVIO Harstad

siri@nvio.no

MIN

Her er mine svar på det beste 
jeg vet i sommer:

1. Jeg elsker å grille....
2. Isen jeg spiser mest av..
3. Liker meg best på ...

Det beste med sommeren for deg? 
 
I sommer ønsker vi å vise mangfoldet hos 
våre veteraner og lurer rett og slett på hva det 
beste med sommeren er nettopp for DEG? Vi 
ønsker å ta pulsen på hva dere gjør i ferien og 
lurer på følgende:

1. Hva er det beste du hiver på sommergrillen?
2. Hvilken is spiser du mest i sommer?
3. Hvor går ferien i år?
4. Hvilken sang gir deg sommerfølelsen?
5. Hvem ville du sendt sommerhilsen til hvis du 
hadde sjansen?

Send oss svar og sommerbilde av deg som vi 
kan bruke (vil bli postet på sosiale medier) så 
kommer det overraskelse i posten!

Send svar og bilde til siri@nvio.no


