
Frivillig Veteranforum 
 
Referat af møde afholdt d. 14. september på Veterancentret i Ringsted. 
 
Tilstede: 
Veterancentret, Danmarks Veteraner/Veteranstøtten, Veteranhaven, Soldaterlegatet, 
Familienetværket, Frivillig Center Herlev, KFUM Soldatermission, CS, SIOPS, 
Bornholms Veteranforum, Fonden Danske Veteranhjem, DSL. 
 
Afbud: 
Veteranoasen,HOD, HKKF;Mars og Merkur, Homemind 
 
Observatør: 
Per Hinrichsen (Nordjysk Veteranforum og Veteran Café Vordingborg) 
 
1. Velkomst 
Efter en kort velkomst ved koordinator Bjarne Berner, blev ordet givet videre til Per 
Møller-Henriksen (KFUM), der gav en kort gennemgang af Frivilligt Veteranforums 
historie, som oplæg til dagens Work-Shop/Gruppearbejde, hvor der skulle sættes fokus 
på udviklingsmuligheder for Frivilligt Veteranforum, og hvor den form Frivilligt 
Veteranforum hidtil har haft, skulle evalueres. 
 
Evalueringen af Frivilligt Veteranforum sker på anmodning fra chefen for 
Veterancentret, oberst Jette Albinus. 
 
Work-Shoppen blev styret af Jeanne Blyme (Frivilligcenter Herlev), deltagerne blev 
indelt i fire grupper og blev indledt med en kort ”opvarmning”, der gik ud på at parre 
forskellige udsagn om Veteransagen. 
 
2. Gruppearbejde (Work-Shop) 
Hver gruppe fik udleveret syv kort med spørgsmål om Veteransagen. Kun enkelte 
spørgsmål gik igen i flere grupper, så totalt blev der behandlet flere spørgsmål.  
 
Der blev brugt halvanden time på gruppearbejdet, hvorefter grupperne fremlagde 
besvarelsen af de enkelte spørgsmål. 
 
Besvarelserne sendes til den arbejdsgruppe, der i forbindelse med sidste møde blev 
nedsat for at evaluere Frivilligt Veteranforum. 
 
Arbejdsgruppen består af Koordinator Bjarne Berner (Veteranstøtten), Jeanne Blyme 
(Frivilligcenter Herlev) og Per Møller-Henriksen (KFUM). 
 



Arbejdsgruppen vil behandle resultatet af gruppearbejdet og udarbejde et udkast til svar 
til Veterancentret. Udkastet forelægges Frivilligt Veteranforum på næste møde, før det 
fremsendes til Veterancentret. 
 
3. Frokost og ”pausefisk”. 
Som oplæg til en tænkepause under frokosten, fik mødedeltagerne et kort med 
spørgsmålet: ”Hvad bidrager din organisation med i Frivilligt Veteranforum?”  
 
Besvarelserne blev ikke gennemgået, men samlet sammen til arbejdsgruppens 
videre arbejde. 

 

4. Ordinært møde. 
Præsentation af nyt medlem (optaget på sidste møde): 
 
Bornholms Veteranforum, der blev præsenteret af Richardt Sølvertorp (Soldat for 
Danmark) og Steen Finn Jensen (Folk og Sikkerhed), er en paraplyorganisation, der 
repræsenterer 12 organisationer på Bornholm. 
 
Bornholms Veteranforum har netop gennemført en Festival på Bornholm. 
 
Bornholms Veteranforum har et tæt samarbejde med Regionskommunen, der stiller 
sekretær til rådighed. 
 
Politikerne møder op til møderne, som observatører. 
 
Bornholms Veteranforum ser gerne, at Veterancentrets medarbejder på det kommunale 
område, besøger Bornholms Regionskommune. Bornholms Veteranforum støtter gerne 
besøget. 
 
Bordet rundt: 
 
- KFUM Soldatermission 

Per Møller Henriksen oplyste, at soldaterhjemmet til vore soldater i Irak i dag 
åbnes på Assad Air Base. 
Sommerlejr er med stor succes afviklet i samarbejde med Veteranoasen, støttet 
af Veterancentret og Veteranstøtten. 
KFUM indgår i samarbejdet omkring Veteran Caféer i Aalborg og Vordingborg. 

  KFUM faciliterer børnegrupper i Karup og Varde. 
 
 - Frivilligcenter Herlev 

Jeanne Blyme oplyste, at der i samarbejdet indgår 45 organisationer, heri 
VETHO (Veteraner i Hovedstadsområdet). 
Der er etableret et tværkommunalt Veteranråd, hvori Herlev, Ballerup og 
Gladsaxe kommuner indgår. Yderligere to kommuner er på vej ind i samarbejdet. 
 



At Frivilligcentrene indgår i samarbejdet, giver kort vej til kommunens politikere. 
Herlev Frivilligcenter har p.t. daglig kontakt til 35 Veteraner og pårørende. 
Der er etableret samtale- og netværksgrupper, som skaber kontakt før, under og 
efter udsendelse. 
Der blev vist en kort film med positive fortællinger, - En film, der fortsat udbygges 
med yderligere positive historier. 

 
- Krigsveteraner og Pårørende 
 Claus Stenberg oplyste, at organisationen har fokus på de ramte Veteraner. 
 Der er om kort tid arrangeret en demonstration foran Arbejdsskadestyrelsen hvor  
           organisationen deltager. 
 
- SIOPS 

Lars Christiansen refererede til indlægget fra Claus Stenberg og havde ikke 
yderligere at tilføje. 
Lars Lang berettede om sine erfaringer med systemet. 

 
- Veteranhaven 

René Pamperin oplyste, at Veteranhaven tilbyder et indholdstilbud, hvor 
Veteranen kan tanke energi og genopbygge ”fundamentet”. 
Blandt de der kommer i Veteranhaven, er der nogle, der godkendes til Flexjob. 
Der er p.t. ansat seks i Flexjob. 
  

- Familienetværket 
Nauta Boel oplyste, at film, der optages med støtte fra Veterancentrer, har 
premiere i oktober.  
Man har stor succes med opstart af børnegrupper.  
Man oplever også god respons på uddeling af Børnemedaljen. 

  

- CS 
Bjarne Ambjørn Kehr, der er politisk koordinator i CS, oplyste, at CS arbejder på 
to fronter: 
- Det faglige arbejde 
- Det politiske arbejde 
I veteranarbejdet, anvendes Veterancentret som indgangsvinkel, når Veteraner 
har behov for hjælp. 
Det politiske servicetjek af veteranområdet har ikke løst udfordringerne 
vedrørende arbejdsskadesager, så her har CS fortsat en opgave, at løse. 
 

- Natur Retreat for Veteraner 
Anne Line Ussing oplyste at Natur Retreat for Veteraner er etableret på Strynø 
med støtte fra Veluxfonden. 
Natur Retreat vil blive et botilbud for Veteraner under servicelovens § 110, - 
godkendelse hertil vil endelig komme om 2 uger -  hvor kommunen hjælpes med 
udredning og hvor Veteranerne hjælpes videre. 

 



- Danske Soldaters Landsforening (DSL) 
Carl Bratved oplyste, at DSL, der er en paraplyorganisation, repræsenterer 
organisationer med et samlet medlemstal på 40.000. 
 
Under DSL ligger Fonden for Danske Veteranhjem, der er ansvarlig for driften af 
veteranhjemmene i Aalborg, Aarhus, Fredericia og København. Et veteranhjem i 
Odense er under etablering. 
Ved behov for hjælp til Veteraner, kontaktes Veterancentret. 
Blandt aktiviteterne på veteranhjemmene er årlige sommerlejre og overnatning i 
shelters. 
 

- Veteranstøtten 
Jan Flemming Hansen oplyste, at Veteranstøttens Gruppeture til Kroatien og 
Bosnien er afviklet med et godt resultat. 
Endvidere er den årlige cykeltur på Bornholm for udfordrede Veteraner afviklet. 
Veteranstøtten har efter ansøgning givet økonomisk støtte til 41 aktiviteter, heri til 
opstart af tre Veteran Caféer. 
I efteråret gennemføres en Gruppetur til det norske Veterancenter i Baræia for 
udfordrede Veteraner. 
Veteranstøttens Friluftsudvalg har gennemført ture i Sverige og Norge (netop 
hjemkommet fra Jotunheimen i Norge). 
I efteråret gennemføres en kanotur i Sverige. 
Veteranorganisationerne opfordres til at være opmærksom på 
aktivitetstilbuddene på Veteranstøttens hjemmeside og hjælpe med at formidle 
tilbuddene til Veteranerne.  
BEMÆRK: Alle tilbud er gratis for veteranerne (og evt. pårørende). 
 
Veteranstøttens facilitet i Frøslevlejren i Sønderjylland (Camp Frøslev) har været 
udlånt free of charge til Team Veteran og til Veteran Café Skive. 
 
1-2 oktober gennemføres Veteranstøttens Årsmøde i Camp Frøslev, hvor bl.a. 
budget for 2017 fastlægges. 
 
Bjarne Berner oplyste, at sommerens ulykkelige hændelser har givet meget 
arbejde til Veteranstøttens Socialudvalg, der har stigmatiseret veteranerne. 
Der har således været ekstraordinært meget arbejde med kontakt til pårørende, 
arbejdsgivere og veteraner der i høj grad var påvirket af den holdning som 
mediebevågenheden havde givet anledning til – nemlig den at er man veteran 
ramt af PTSD, ja så er man altså farlig eller selvmordstruet. Det har kostet store 
anstrengelser og meget tid at mane dette i jorden, men det har fortsat store 
utilsigtede omkostninger for rigtigt mange veteraner at medierne helt ukritisk 
skriver om disse ulykkelige hændelser.  
 
 
  

- Soldaterlegatet 



Thore Clausen oplyste, at der 28-29 november afholdes en konference. (Se 
bilag) 
28. november er en faglig konference, der behandler samarbejdet mellem 
Sundhedsvæsen og kommuner og samarbejdet mellem Veterancentret og 
Kommunernes Landsforening. 
Emnet på konferencen er hjælp til Veteranen, der udskrives fra psykiatrisk 
behandling, samt ansættelse af brobyggere i forløbet, Behandling > 
Rehabilitering. 
29. november inviteres de frivillige organisationer til at deltage i konferencen. 
Emnet er ”Den kompetente frivillige”. 
 

- Team Veteran 
Kenneth Legér oplyste, at Team Veteran hvert år deltager i Washington 
Marathon med et antal løbere (udfordrede Veteraner) og medløbere (stærke 
Veteraner). 
I januar/februar kommer der nye løbere og gennem året trænes der bl.a. ved 
deltagelse i forskellige løb. 
I oktober gennemføres Washington Marathon med US Marine Corps. 
Når veteranerne returnerer fra Washington fortsætter mange i løbeklubber i 
bestræbelserne på at komme videre. 

 
- Danmarks Veteraner 

Nils Ulrik Bagge oplyste, at Danmarks Veteraner har afholdt Peacekeepers Day 
29. maj på Kastellet, samt yderligere et større antal parader rundt omkring i 
landet ved de 19 lokalforeninger. 
23-24 september gennemføres Formandsmøde, samt Veteran- og Jubilarstævne 
i Holstebro. 
Danmarks Veteraner er involveret i de nyåbnede Veteran Caféer i Horsens og 
Holstebro. 

 
- Veterancentret 

Nordjysk Veteranforum 
Lars Højbak gav en orientering om chefen for Trænregimentets (Aalborg) initiativ 
vedrørende et Nordjysk Veteranforum. Per Hinrichsen stod for det praktiske 
arbejde med, at samle de mange aktører på veteranområdet. 
Per Hinrichsen vil skabe et tilsvarende Veteranforum på Sydsjælland og 
Lolland/Falster. 
Selvmord blandt Veteraner 
Med baggrund i de ulykkelige hændelser hen over sommeren gennemfører 
Veterancentret to uddannelsesmøder under temaet ”Selvmord blandt Veteraner”, 
hvor Veterancentret vil give en orientering om egne erfaringer og hvor aktørerne 
på veteranområdet kan videndele omkring selvmord blandt Veteraner. 
25. oktober, kl. 15 – 20 i Ringsted. 
2. november, kl. 15 – 20 i Fredericia. 
Servicetjekket 
Som besluttet i servicetjekket, vil Forsvaret arrangere Gensynstræf for Veteraner. 



Veterancentret planlægger på at gennemføre en årlig samling af aktørerne på 
veteranområdet. Forslag til emner ønskes.  
  

- Eventuelt 
I forbindelse med omtalen af de ulykkelige hændelser henover sommeren, hvor 
Veteraner begik selvmord og drab, opfordrede Jan Flemming Hansen til, at holde inde 
med den aggressive debat på Facebook om dette ulykkelige emne. 
DSB håndtering af tilsvarende ulykkelige hændelser, hvor selvmord begås ved at 
ulykkelige personer springer ud foran toget, blev fremhævet. 
DSB meddeler alene, at der er forsinkelse i togdriften, som følge af en personpåkørsel. 
Derved bliver det, - og ordet ”selvmord” bliver ikke nævnt. 
Filosofien bag DSB håndtering er, at omtalen af selvmord inspirerer andre 
selvmordstruede til at tage det sidste ulykkelige skridt. 
Pointen er således, at den massive, aggressive debat om selvmord blandt Veteraner, i 
yderste konsekvens kan være medvirkende til at give en ulykkelige Veteran det sidste 
skub. 
 
Næste møde: 
16. november kl. 10.00 – 15.00 på Veterancenteret i Ringsted. 
Referent: Jan Flemming Hansen, Veteranstøtten. 


