Veteranportalen
Hvis du er medlem af en organisation, forening, aktør
eller enkeltperson, der laver arrangementer for veteraner, så kan du få lagt dit/jeres arrangement op på Ve-

Veteranportalen

teranportalen ved at indtaste arrangementet på Veteranportalens hjemmeside. På forsiden af hjemmesiden
er der en knap

Veteranportalen er stedet, hvor arrange-

”Tilmeld arrangement”
tryk på den og du kommer til en formular, hvor du kan
indtaste arrangementer.
Der vil ikke blive foretaget censur af arrangementer/aktiviteter, der ønskes offentliggjort. Men af
hensyn til Danmarks Veteraners og Veteranstøttens gode navne, vil kun lødige arrangementer blive lagt ud.

Veteraner støtter Veteraner

menter for veteraner udgives i en samlet
oversigt!
Det er derfor også stedet, hvor du kan finde de arrangementer, der passer dig, foregår i dit nærområde m.m.
Læs om, hvordan du finder arrangementer, og hvad du kan gøre for, at få flere arrangementer lagt op på

Veteranportalen.

Veteranportalen er etableret
af Danmarks Veteraner og
Veteranstøtten

Der har gennem flere år været et ønske fra såvel veteraner som veteranorganisationer m.fl. om, at alle arrangementer rettet mod veteraner, var samlet et sted
for at skabe overblik.
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten har besluttet at
lave et forsøg på at skabe dette overblik. Vi kalder
hjemmesiden for

Veteranportalen
Veteranportalens hjemmeside finder du på adressen:

https://veteranportal.dk
På facebook kan du finde os på:

https://www.facebook.com/
veteranportalen/

På hjemmesiden findes der oversigt over arrangementer, samt hvem der lægger arrangementer ud.
Du kan søge mellem alle arrangementer.
Der er mulighed for fritekstsøgning (øverste linje i søgeformularen) mulighed for at vælge en periode, en
kategori (f.eks. familiearrangement), en region
(Danmarks fem regioner) samt en bestemt by.
Hvis du søger en bestemt veteranaktør gøres det som
fritekstsøgning.
Når du har fundet netop det arrangement, som du søger, så kan du let dele det med dine venner ved at bruge dele-knapperne i højre side eller i bunden af hjemmesiden.
Finder du ikke din forening, veterancafé eller andre,
som du ved laver arrangementer for veteraner, så
spørg dem om, hvorfor de ikke reklamerer for deres
arrangement på

Veteranportalen
HUSK

Veteraner støtter Veteraner

