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JOINT WARFARE CENTRE HEDRER NORSKE VETERANER

07.03.2012 – (JWC) Jåttå, Stavanger --- NATO’s Joint Warfare Centre (JWC) kommer fredag
9. mars 2012 til å holde en spesiell seremoni på oppstillingsplassen på Jåttå for å gjøre ære på
norske veteraner i takknemlighet over det de har utrettet og ofret i tjenesten for fedrelandet, og
for å hedre minnet om dem som falt.
Media inviteres til å overvære seremonien og anerkjennelsen de 69 deltakende norske
veteranene. Seremonien begynner kl. 1045 ved flaggborgen, som har flagg fra bl.a. de 20
nasjonene som er representert ved JWC. Sjef JWC, generalmajor Jean-Fred Berger fra den
franske hæren, vil foreta en høytidelig inspeksjon av veteranene.
Seremonien er en del av det offisielle besøksprogrammet for Norges Veteranforbund for
Internasjonale Operasjoner (NVIO), som har sitt sete på Akershus festning i Oslo. Forbundet
avlegger offisielt besøk ved JWC 9. mars for å møte generalmajor Berger og den øvrige
ledelsen ved JWC.
NVIO er en partipolitisk uavhengig og frivillig organisasjon og landets største sammenslutning
for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner. NVIO har nesten 7 700
medlemmer, som er samlet i 53 lokalforeninger over hele Norge, bl.a. Rogaland.
Rogalandsavdelingen dekker området indre Ryfylke, Stavanger med omegn samt Jæren,
inkludert Dalane.
Etter seremonien vil generalmajor Berger og veterangruppens leder Jarl Pedersen være
tilgjengelige for en-til-en-intervjuer.
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Vennligst ring 52 87 91 32 or 52 87 91 33 innen kl. 1400 torsdag 8. mars for å bekrefte at du
deltar, eller dersom du har behov for flere opplysninger.
Representanter for pressen anmodes om å møte fram ved hovedinngangen til JWC senest kl.
1020 og vil derfra ble eskortert til seremoniplassen.

Sammendrag
Hva: Norske veteraner hedres
Når: Fredag 9. mars 2012 kl. 1045
Hvor: JWC på Jåttå, Eikesetveien 29, Stavanger
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