
Frivilligt Veteranforum 
 
Referat af møde afholdt d. 16. november på Veterancentret i Ringsted. 
 
Tilstede: 
Veterancentret, Danmarks Veteraner/Veteranstøtten, Veteranhaven, Familienetværket, 
Frivillig Center Herlev, KFUM Soldatermission, CS, Veteran Café Skive, Veteran Café 
Vordingborg, Webmaster 
 
Afbud: 
HKKF; Anne Line Ussing, Soldaterlegatet 
 
1. Velkomst 
Koordinator Bjarne Berner bød velkommen til de fremmødte og gav herefter ordet til 
Chefen for Veterancentret (CH/VETC), oberst Jette Albinus. 
 
2. Orientering ved chefen for Veterancentret, oberst Jette Albinus 
 
CH/VETC gav en bred orientering om den fortsatte anvendelse af forligets 25 MIO, 
samt anvendelsen af de yderlige 20 MIO, der er tilgået i forbindelse med Servicetjekket. 
 
25 MIO (+20 MIO): 
 

- 21 MIO anvendes fortsat til Rådgivning- og Mentorordning, PREP, 
Børnegrupper, Kørsel for udfordrede Veteraner og  

- Suppleres med 20 MIO til bl.a.   
o Jobordning (5 MIO) – (jobpræmie på DKK 50.000 til arbejdsgiveren)  
o DIF idrætsprojekt (5 MIO), hvor den langsigtede strategi sigter mod en 

udslusning af den udfordrede Veteran til idrætsforeningslivet. 
Der forventes en orientering fra DIF medio december. 

o Støtte til Flagdagen. 
o Merit på studier. 
o Gensynstræf ved tjenestestederne. 
o Veterantiltag i Grønland og på Færøerne. 
o Robusthedsprogram (psykisk)  

(bl.a. på baggrund af erfaringer fra Canada). 
o Videnspakke til praktiserende læger. 
o Regionspakke til behandling af PTSD. 
o Uddannelse af frivillige. 
o Skadede Veteraner i Forsvaret. 
o Opklassificering af Veterankoordinatorer. 

- 4 MIO er afsat til ny forskning. 
 
De igangværende Finanslovsforhandlinger kan påvirke processen. 



 
Task Force Selvmord:  
 

- Arbejdsgruppen arbejder videre. 
- Tiltag indeholder bl.a.: 

o Seminarer (er gennemført). 
o Rapport (er publiceret). 
o Fakta ark. 
o Opdatering af VETC beredskab. 
o Opdatering af hjemmeside. 
o Orientering af pårørende. 
o Bisidderordning. 
o Øget flexibilitet i psykologbehandlingen. 
o Uddannelse af frivillige. 
o Deltagelse i NATO Workshop. 
o Nyt IT-system på VETC. 

 
Veterancenteret deltager på Veterankonference 28 – 29 november i Nyborg. 
 
Veterancenteret henleder opmærksomheden på julegudstjenesten d. 07 december i 
Sankt Bents Kirke i Ringsted. 
 
CH/VETC tanker omkring evaluering af Frivilligt Veteranforum: 
 
Der er mange frivillige aktører fordelt over hele landet og kun få lader sig repræsentere 
ved møderne i Frivilligt Veteranforum. 
 
Hvad hvis alle aktører mødte op til møderne? 
 
Ville Frivilligt Veteranforum i sin nuværende form kunne rumme det? 
 
Kunne det være en idé, at etablere regionale Veteran fora, som var regionalt forankrede 
og som afholdt regionale møder? 
 
En gang årligt kunne der gennemføres landsdækkende møde, hvor repræsentanter fra 
de regionale fora deltager i paraplyorganisationen Frivilligt Veteranforums møde. 
 
Regionalt er der etableret et samarbejde mellem aktørerne på veteranområdet i 
Nordjylland og på Bornholm. 
 
Tilsvarende tiltag er iværksat i Sydsjælland/Lolland/Falster. 
 
I Nordøstsjælland er der iværksat et tværkommunalt samarbejde mellem Herlev, 
Ballerup, Gladsaxe, Furesø og yderligere kommuner og yderligere kommuner i området 
har udtrykt interesse for at være med i samarbejdet. 
 



I Sønderjylland arbejder de kommunale veterankoordinatorer på at lave et 
samarbejdsforum. 
 
 
CH/VETC bemærkninger til evalueringen af Frivilligt Veteranforum: 
 

- VETC kan ikke påtage sig administrationen i Frivilligt Veteranforum. 
- At være medlem af Frivilligt Veteranforum er ikke en ”blåstempling” af den 

pågældende organisation. 
- Det er foreslået, at navnet ændres til ”Veteranforum” – Dette navn er optaget. 

 
CH/VETC tanker omkring Frivilligt Veteranforum gav anledning til bemærkninger fra 
salen: 
 
Bjarne Berner: 
 

- Samarbejdet i Nordjylland bygger på et eksisterende fundament af Danmarks 
Veteraner, Veteranstøtten, Veteranoasen, KFUM og Veteranhjem Aalborg. 

- Der er forskel på tværkommunalt samarbejde og samarbejde, der etableres 
mellem de frivillige aktører. 

 
Veteran Café Skive: 
 

- Der arbejdes på at etablere et samarbejde i Midtjylland. 
 
3. Evaluering af Frivilligt Veteranforum. 
 
På vegne af den nedsatte arbejdsgruppe bestående af Jeanne Blyme (Frivilligcenter 
Herlev), Per Møller Henriksen (KFUM Soldatermission) og Bjarne Berner 
(Veteranstøtten), fremlagde Jeanne Blyme de svar der var givet på spørgsmålene givet 
på Workshoppen på sidste møde (20. september 2016). 
 
Der deltog 20 personer i Workshoppen. 
 
Evalueringen blev gennemført på foranledning af CH/VETC. 
 
Se vedhæftede præsentation med tre bilag. 
 
Fremlæggelsen gav anledning til bemærkninger fra salen: 
 
Bjarne Berner (Veteranstøtten): 
 

- Foreslog, at møderne skulle gennemføres som 12/12 møder på Forsvarets 
etablissementer, faciliteret af VETC. 

- Foreslog, at mødefrekvensen skulle være således: 



o VETC gennemfører et årligt møde med deltagelse af frivillige og alle 
andre. 

- Regionalt ledet 12/12 møde med deltagelse af de frivillige. (Evt. to møder). 
o Gennemføres som et tema-møde. 

 
 
Jeanne Blyme (Frivilligcenter Herlev): 
 

- Frivilligt Veteranforum har overlevet sig selv. 
- Fremtiden er regionalt forankrede møder, hvor også de politiske niveau 

deltager. 
 
Per Møller Henriksen (KFUM Soldatermission): 
 

- Det nuværende Veteranforum har meget lille tilslutning. 
- Når de regionale Veteranfora er etableret, kan disse erstatte Frivilligt 

Veteranforum i sin nuværende form. 
 

- Der skal fortsat være et årligt møde for alle de frivillige. (VETC) 
 
Per Hinrichsen (Veteran Café Vordingborg (+)): 
 

- Per Hinrichsen gav en orientering om Veteranforum Nordjylland, hvor 
Garnisonskommandanten i Ålborg (oberst J.M. Nielsen) havde iværksat en 
udbygning af det allerede eksisterende samarbejde i Ålborgområdet. 

- Målet er at samarbejdet skal omfatte alle aktørerne på veteranområdet og alle 
tjenestestederne. Fortsat mangler politiet, Beredskabsstyrelsen, 
Jobkoordinatoren og misbrugscentret. 

- Garnisonskommandanten skal mødes med alle borgmestrene i området. 
 
Konklusion: 
 

- Frivilligt Veteranforum fortsætter. 
o Med samme navn. 

- Mødestruktur: 
o Et regionalt møde (alle frivillige). Første gang i Nordjylland primo 2017. 

Gennemføres som ”traditionsbærende”, hvilket betyder mulighed for 
reduceret pris for overnatning forud for mødet. 

o Et møde i Frivilligt Veteranforum på Veterancenteret i Ringsted ultimo 
2017 for alle medlemmer. 
  

 
 
 
 
 



4. Koordinator og webmaster. 
 
Af Frivilligt Veteranforums vedtægter fremgår af § 3., at der ”på årets sidste møde 
vælges en koordinator for det efterfølgende år. 
 
På sidste møde i 2015, blev det vedtaget, at koordinatoren blev valgt for to år. 
 
Ansvaret for Frivilligt Veteranforums hjemmeside varetages også af den organisation, 
der har koordinatorrollen. 
 
Den siddende koordinator (Bjarne Berner fra Veteranstøtten) har siddet på posten i to år 
og der skal dermed vælges en ny. 
 
Der var ikke indkommet forslag til ny koordinator/webmaster for de kommende 2 år. Det 
blev foreslået at afgående koordinator tager kontakt til Soldaterlegatet om overtagelse 
af opgaverne, hvis ikke dette lykkes tager koordinator kontakt til andre 
medlemsorganisationer og fremsender evt. andre forslag til afstemning pr. mail.  
 
Den kommende koordinator fastsætter dato for møderne i 2017 og koordinerer med 
Veteranforum Nordjylland vedrørende det første møde, som skal afholdes der. 
 
5. Bordet rundt: 
 
- CS: 
 

- Flere arbejdsskader. 
- Travlt i Mulighedskommissionen. 

o Enkelte afskediges med fuld pension. 
- ”Velkommen Hjem” 

o Se mere på dette link: http://velkommenhjem.net/  
o Stor succes. 
o En organisation, der kan noget med militære kompetencer i den civile 

verden.  
 

- Veteran Café Skive: 
 

- Har indledt et samarbejde med andre Veteran Caféer i området. 
o Indbyder til hinandens foredrag. 

- Har indledt et samarbejde med Veterankoordinatoren i Viborg. 
- Afholder fyraftensmøder på kasernen. 
- 2017: 

o Foredrag (Lars Møller). 
o Besøg ved Brand og Redning i Karup. 
o Orientering ved Soldaterlegatet – Rådgivning. 
o Familieweekend. 
o Foredrag – Terapeut. 

http://velkommenhjem.net/


o Caféaftener. 
o Kursus – Uddannelse af bisiddere i samarbejde med Center for 

Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). 
Se mere på dette link: http://frivillighed.dk/  
CFSA udbyder mange interessante kurser, - og flere er gratis.  

 
- Familienetværket: 
 

- Filmen ”Hjemmefronten” har fået gode tilbagemeldinger. 
o Målgruppen er pårørende før/under/efter udsendelse og den uddeles i 

forbindelse med pårørendearrangementerne. 
o Det har vist sig, at også soldaterne er glade for filmen, der giver et godt 

indblik i hvordan familien har det. 
o Filmen kar rekvireres ved Familienetværket. 

- Børnemedaljen. 
o Til glæde for hele familien. 

- Der er kommet nye frivillige i Familienetværket (kontaktpersoner). 
- Børne- og Forældregrupper kører i samarbejde med VETC. 

o Børnegrupperne mødes ti gange … Hvad bagefter? 
o Der er brug for ”noget” … 

- Det er konstateret, at mange ikke ved, at tilbuddet findes. 
 
- VETC (Thomas Renard): 
 

- Inspireret af Frivilligcenter Herlev er Danmarks Veteraner støttet af VETC i 
færd med, at lave en julekalender, hvor Veteraner i korte film giver ”den gode 
historie” fra deres udsendelse/liv. 

o De frivillige opfordres til at dele filmene når de udgives. 
 
- Veteranhaven: 
 

- En Veteran X har været på kontanthjælp i 9 år. 
o Efter 6 måneder i Veteranhaven er han nu på flexjob. 
o Veteranen har fået hjælp til at tage kørekort. 

- En Veteran Y, - hjemløs, - boede i sin bil. 
o Nu på flexjob og i bolig. 

- En Veteran Z er nu i praktik som socialpædagog. 
- Der gennemføres forskning omkring Veteranhaven og forskeren kommer i 

Veteranhaven tre gange om ugen. 
- Der er blevet ansat en ressourcestærk Veteran 5 timer om ugen. 

o Veteranen kan navigere i det kommunale system. 
- 1. søndag i Advent gennemføres et julearrangement hvor alle er velkomne 
- Der er indledt et samarbejde med uddannelsesinstitutioner (socialrådgivere 

o.lign.). 
- Borgmesteren i Slagelse vil søge om økonomi gennem de nye puljer. 

 

http://frivillighed.dk/


 
- Veteran Café Vordingborg (+): 
 

- Nordjylland: 
o Der er søgt om økonomi i 10 MIO puljen. 
o Kontakt til ”Velkommen Hjem” 
o Kontakt til ”Interforce” 

- Sydsjælland/Lolland/Falster: 
o Første møde med Garnisonskommandanten i Vordingborg 

gennemføres 22. februar 2017. 
o Der afholdes et møde med CH/VETC i december 2016. 

- Veteran Café Vordingborg: 
o Veterancaféen har hjemme på KFUM´s Soldaterhjem i Vordingborg. 
o Vedtægterne for Veterancaféen er inspireret af vedtægterne for 

Veteran Café Skive. 
o Der har være to folketingsmedlemmer på besøg. 
o Kim Kristensen (oberst, CH/ISAF 4 og HMD Dronningens 

Ceremonimester) holder foredrag. 
o Blandt de frivillige i caféen er der: 

 En indehaver af et sansehus. 
 En psykolog. 
 En pensioneret speciallæge i psykiatri. 

 
 

- Veteranstøtten: 
 

- Veteranstøttens budget er udfordret i 2017, bl.a. på baggrund af betaling for 
Veteranstøttens indlæg i Danmarks Veteraners blad ”Baretten”, som er en 
stor økonomisk belastning – også for Danmarks Veteraner. 

o Det undersøges derfor hvordan omkostningerne kan bringes ned. 
 
Kommentar fra KFUM: 
 
KFUM indhenter priser for trykning og udbringning hvert år og sparer 
penge hvert år. 
KFUM anvender ”Bladkompagniet” som distributør. 
 

- I konsekvens af den trængte økonomi er det besluttet, at opsige lejemålet på 
den ene af to barakker i Frøslevlejren, som udgør Veteranstøttens ”Camp 
Frøslev”. 
 

Socialudvalget:   
 
- Vi har i Veteranstøttens Socialudvalg i år arbejdet ud fra en budgetramme på 

80.000 kr. Men har pga. de stigende antal henvendelser et behov for en 
budgetramme fremover på 120.000 kr. 



- Vi har haft et meget travlt år med mange nye udfordringer. 
o Bl.a. Veteraner, der er bosat i udlandet. 

- Arbejdsskadesager fylder rigtig meget. 
- Fornøjelse at samarbejde med CS. 
- Da der er mange der tilbyder hjælp/støtte til veteraner er der behov for en 

”Grønspættebog”, som giver Veteranen og de frivillige et overblik over hvem 
der tilbyder hvad. Her kan konkret nævnes jobmentor ordninger (Kommunalt, 
privat, forsvarets og de faglige organisationer) psykologhjælp (Forsvaret, 
Veterancenteret, sygesikringens og private) Psykiatri (kommunal støtte, 
PTSD klinikkerne o.a.) mentorstøtte (kommunalt, Veterancenteret, 
Veteranstøtten o.a.) og flere ting kunne nævnes her. 

- De stigmatiserende presseomtaler om selvmord/drab hen over sommeren, 
har medført udfordringer for udfordrede veteraner i forhold til 
arbejdsgivere/kolleger. 

- Det er også tydeligt, at den meget presseomtale af ulykkelige enkeltsager har 
medført store problemer i forhold til skilsmisse/samværssager som 
udfordrede veteraner har haft behov for hjælp til. 

- Der er brugt meget tid på mentor- og bisiddersager. 
- Veteranerne/pårørende udtrykker stor glæde over PREP-kurserne. 
- Der kommer mange henvendelser fra tjenestegørende Veteraner. 

Det gennemgående træk ved disse henvendelser er utryghed ved forsvaret 
involvering i hjælp, her er det en stor hjælp at veteranen kan henvende sig til 
en fuldstændig uvildig organisation og få råd og vejledning. 
Lokalt fra Fyn kunne berettes at Middelfart kommune har gang i arbejde med 
cafetilbud, Veteranstøtten samarbejder med Assens kommune omkring at 
lave et lignende tilbud. Der er nu godkendt et § 110 forsorgshjem i Nr. Broby 
for veteraner med PTSD – det er et fondsledet privat projekt som ikke er 
gratis. Der blev manet til forsigtighed omkring brug af tilbud som kommunen 
kun i en begrænset periode vil betale (dyrt) for. Hvis kommunen vælger at 
afbryde hjælpen til et sådan tilbud står veteranen ofte tilbage ved 
udgangspunktet med et muligt dårligere fundament for fremtidig hjælp. 
Veteranstøtten henviser/anbefaler udelukkende behandling som visiteres via 
Veterancenteret. 

 
 
- KFUM Soldatermission: 
 

- 14 soldaterhjem i Danmark og et i Irak. 
o ”Kuffen” i Irak er kommet godt i gang. 

- Nu også Soldaterrekreation i Varde med plads til 7 Veteraner. 
o KFUM Soldaterrekreation kan nu underbringe 40 Veteraner. 

- Veteranbo med sansehave inspireret af Veteranhaven. 
o Stem på dette projekt via dette link: 

http://pfabruglivetfonden.dk/forside/afstemninger/hjertesag/ 
- 2017: 

http://pfabruglivetfonden.dk/forside/afstemninger/hjertesag/


Man vil have fokus på kvalitetssikring, og har i den forbindelse indledt 
samarbejde med 2 antropologer som skal arbejde med dette. 

  
- Frivilligcenter Herlev: 
 

- Der er produceret to film. 
o Interview-film med ”den gode historie” 
o ”Jeg kan huske …” 

- På Veterankonferencen i Nyborg 29. november giver Jeanne Blyme oplæg 
om frivillighed. 

- Det tværkommunale Veteranråd omfatter nu 5 kommuner og flere er 
interesseret i samarbejdet. 

o En udfordring i samarbejdet, er den forskellige sagsbehandling i de 
involverede kommuner. 

 
Næste møde: 
Veteranforum Nordjylland. 
Tidspunkt oplyses af den nye koordinator. 
 

Referent: Jan Flemming Hansen, Veteranstøtten. 


