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Da har vi skrudd klokken over i vintermodus og mørketiden ligger foran oss. 
Når mørket senker seg er det viktig å ta vare på hverandre og også se om 
man kan rekke ut en hånd til en veteran som kanskje trenger en liten prat. 
Det er slik vi står sammen og kan ta vare på hverandre.

I 2022 har vi satt nådd en milepæl. Det har aldri vært så mange som har 
betalt sitt medlemskap i løpet av året. Tusen takk for det, vi trenger støt-
ten fra dere. Rekrutteringen går bra i mange lokalforeninger, men det er 
fremdeles et stort mulighetsrom for å rekruttere flere. NVIO satte i gang en 
rekrutteringskampanje på begynnelsen av året og denne går til 31. desem-
ber. Her er det fine premier å vinne, og for lokalforeningene er rekruttering 
en av faktorene som bidrar inn i forhold til kåringen av årets lokalforening. 
Ber dere alle stå på gjennom hele oppløpssiden.

Siste fra generalsekretæren

Forsvarets minnedag, søndag 6.november, 2022
Hovedarrangementet vil bli lagt til Nasjonalt veteranmonument på 
Akershus festning, Oslo. I tillegg vil det bli det avholdt arrangementer 
ved de fleste militære avdelinger andre steder, både i Norge og utlandet. 
Hvordan det markeres er opp til hver avdeling, men navn på de falne 
vil bli lest opp ved alle. Forsvaret vil nok dele bilder fra ulike steder når 
dagen er over. 
På bildet til høyre: H.K.H. Kronprinsregenten legger ned krans ved det 
nye Nasjonale minnemonumentet på Akershus festning under Forsvarets 
minnedag 2021. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Fortsatt noen plasser ledig hvis du melder deg på nå? 
Egenandel på 650 kr og du må komme deg til Bæreia selv. 
Sjekk arrangementet på Facebook-siden vår for utfyllende 
informasjon og program. Kanskje vi sees?

Høstweekend for kvinnelige veteraner,
18.-20. november på Bæreia.

Regjeringens tiltaksplan for veteranarbeid skal fremlegges Stortinget i vårsesjonen i 2023. NVIO er midt i 
arbeidet med dette og her kan alle sende sine bidrag inn til post@nvio.no Vi tar imot alle innspill og det er 
viktig at vi beskriver hva vi ønsker å oppnå og hvordan dette skal gjøres.

Forbundsstyret hadde møte fredag 28. oktober og gjennomførte tildeling av midler for aktiviteter for første  
halvår i 2023. Er det aktiviteter du synes bør gjennomføres er det bare å sende inn forslag. Som organisa-
sjon er det viktig at vi ser helheten i veteranpopulasjonen og ser på en variasjon i aktiviteter slik at det er 
noe for alle. 

Hilsen
BR
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Donasjonsknapp til Stiftelsen Veteranhjelp
Vi har fått ny knapp til Stiftelsen veteranhjelp som du finner rett på hjemmesiden vår. 
Stiftelsen Veteranhjelp er opprettet for å kunne gi akutt økonomisk støtte til veteraner og nærmeste familie 
som befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette kan også gis som rentefritt lån. Vi har hjulpet 
mange, og er avhengig av bidrag for å hjelpe flere veteraner. Tusen takk til alle som bidrar!
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Da fyller vi 62 år! 
Lurer du på hva som er gjort for 
veteraner i disse årene? 
Ta en titt på nettsiden vår, under 
Om NVIO -> Vår historie, så ser du hva 
vi har jobbet med og hvordan det hele 
startet. 

I samme meny finner du også 
-> NVIO mener.
Her kan du lese hva vi har ment, skrvet 
og gitt tilbakemelding på de siste årene, 
rundt tiltaksplan, forskning, NAV, 
veteranbegrepet mye mer.

NVIO har bursdag 
16.november!Norges 

Veteranforbund for 
Internasjonale 
Operasjoner

62 år62 år
Julegaver med våre medlemsfordeler ?
Og mens du er inne på nettsiden vår for å sjekke veterantreff, julebord eller 
neste turmarsj, kan du også sveipe innom meldemsfordeler du har i NVIO og 
kanskje få noen tips til julegaver? 
Hva med gavekort på Sandefjord Paintball? 
Raske bruller til skiløypa fra Specula?
Kamuflasje tursekk fra Utstyrskontroll?
Airfryer fra MyStuff.no ? 
Tur til Svalbard med Camp Bolterdalen, eller belgisk komfekt fra Apotek for deg?
Jaktutstyr fra Jaktfall, eller produkter fra Kompani Lauritsen hos Milrab?
Eller Kraken-bag hos Halite? Blir dette litt i tøffeste laget har du også mulighet 
for å ta med noen til Falstadsenteret, Arkivet eller Nobels Fredsenter? 
Du burde ihvertfall sjekke ut hvilke medlemsfordeler du har!

www.nvio.no                    og sosiale medier:


