
Kære Veteran

Som en tak for din indsats og med en mission om skabe en bedre veterankultur i Danmark, er det mig en stor glæde 
at kunne invitere dig gratis med til festivalen, ENGAGE – d. 25. August 2018.

Jeg er selv veteran og har været med til at starte Billetlugen, som jeg var direktør for i 13 år. Yderligere er der Irak- og 
Afghanistanveteraner med i vores team, som arbejder for skabe en bedre forståelse for veteraner i Danmark. Vi 
samarbejder bl.a. med Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, og sammen vil vi vise at veteraner er en stærk 
ressource og når missionen er slut, kan vi stadig stå sammen, og hjælpe de af vores kammerater der har brug for 
det. De sidste 2 år, har vi arbejdet 100% frivilligt for at gøre ENGAGE til virkelighed og havde ca. 6000 besøgende til 
festen sidste år!

Anerkendelse, Fællesskab, Oplysning og Indsamling
Formålet med ENGAGE er at skabe en tilbagevende årlig begivenhed, hvor vi mødes under festlige rammer møder 
kollegaer og andre veteraner. Samtidigt er tanken, at det skal være en ”folkefest” hvor alle er velkomne, uanset om 
man blot kommer for at nyde musikken og samværet eller ønsker at blive lidt klogere på hvad det vil sige at være 
udsendt for Danmark. På sigt er det håbet, at vi vil kunne udbrede ENGAGE til flere steder i Danmark, men man må 
krybe før man kan gå og jeg håber derfor, at også I der bor lidt længere væk, vil afsætte tid til at komme og deltage. 

Vi vil også gerne tilgodese pårørende, men har desværre ikke økonomisk mulighed for at forære flere billetter væk, 
men som et tak til vores pårørende er der 100 kr. rabat, så den koster 299,- For at få billetten skal du følge 
nedenstående link. Bemærk der er er gebyr på 30,- kr., det er til Ticketmaster for at håndtere billetdistributionen 
https://www.ticketmaster.dk/event/engage-billetter/441851?camefrom=veteraner

Vi håber, du vil sprede budskabet og invitere så mange som muligt med, jo større vi kan gøre ENGAGE, jo flere 
penge bliver det til. 

Fortæl meget gerne venner og bekendte om ENGAGE, jo flere vi bliver desto bedre. Overskuddet fra ENGAGE skal gå 
til Veteranfonden, som støtter alle de veteranforeninger, der findes i Danmark. 

Jeg håber meget, at vi ses til ENGAGE. Der kommer yderligere et navn eller to på programmet senere, som vi ikke 
må offentliggøre endnu. Men vigtigst af alt er, at vi samles til en god dag, sammen med kollegaer og pårørende, 
genopfrisker minder og får nye bekendtskaber. 

Udover samarbejdet med Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, har vi et tæt samarbejde med Forsvaret og 
Beredskabsstyrelsen, samt med en lang række veteranorganisationer.

Du kan møde mange af disse initiativer i Camp ENGAGE, et særligt område på festivalpladsen, hvor det er muligt at 
genopfriske minder og møde mange af de gode kræfter, der arbejder for veteransagen. 
Slutteligt vil jeg sige tak for din indsats, den værdsætter vi højt. 

Med venlig hilsen
p.v.a. Veteranfonden
Jeppe Michael Jensen

INVITATION


