
Møde i Frivilligt Veteranforum den 6. november 2018 

 

Tid og sted 
Den 6. november 2018 kl. 10-14 i Veterancentret i Ringsted 

Til stede:  
Danmarks Veteraner/Veteranstøtten ved Steen Møller Petersen og Jan Flemming Hansen, Veteran Café Skive 

ved Preben Sloht, Bornholms Veteranforum  ved Richardt Sølvertorp, Familienetværket ved Boel Nauta, 

KFUM’s Soldatermission ved Per Møller Henriksen, VeteranAktivistForeningen (VAF) ved Anker Sewohl, VETC 

ved Lars Højbak og Thomas Renard, Veterancafé Slagelse ved Christian Ring, Veterancafé Næstved ved 

Malene Bigum og Thomas Furustubbe, Politiets Blå Baretter ved Gert Remme, Fonden Danske Veteranhjem 

Dorte Skov-Jespersen og Soldaterlegatet ved Thore Clausen og Marie Tanggaard (referent). 

Åbning af mødet 
Koordinator Thore Clausen bød velkommen. Præsentation af nye ansigter. Referat af sidste møde den 24. 

april blev godkendt. 

Thore Clausen: Indleder med et punkt udenfor dagsorden, idet Niels Hartvig fra Danmarks Veteraner få 

dage inden mødet i FV har foreslået at udarbejde en specificeret liste over frivillige veteranaktører og bedt 

om at fremlægge dette forslag i FV. 

Steen Møller Petersen supplerer: Listen kunne bygges op på Veterancentrets eksisterende liste. Den kunne 

udbygges til et brugbart værktøj, ved bl.a. at tilføje kontaktoplysninger på alle organisationer og beskrive 

mere specifikt, hvilke aktiviteter den enkelte organisation tilbyder. Danmarks Veteraner vil gerne bidrage til 

udarbejdelsen. 

Thomas Renard: Det er fint med nævnelse af geografi og flere kontaktoplysninger. Men ønsket fra VETC er 

ikke at lave en tematisk liste, da det kan give et indtryk af at listen er prioriteret. 

Thore Clausen: Soldaterlegatet vil også bidrage med noget administrativt arbejde. 

Thomas Renard: Alle er velkomne til at skrive til VETC for at komme på listen, hvis man ikke er det i 

forvejen. Se mere her: http://veterancentret.dk/frivillige/Pages/Veteranaktorer.aspx 

Arbejdet som koordinator af Frivilligt Veteranforum overgår fra årsskiftet til Fonden Danske Veteranhjem 

ved sekretariatschef Dorte Skov-Jespersen. Man er meget velkommen til at kontakte hende på mail: 

dorteskov@veteranhjem.dk Dorte imødeser meget gerne forslag til dagsorden ved næste møde den 2. april 

2019. 

Bordet rundt 
VAF: Samarbejder med caféen i Slagelse og Veteranstøtten. Har lavet tur til Auschwitz og vil gøre det igen 

næste år. Den årlige sommerfest vil blive afholdt på et andet tidspunkt end ellers.  

Veterancafé Slagelse: Samarbejder med VAF og Skive Veterancafé. Vil måske gå sammen om at søge midler 

til en større sommertur til næste år. Julefrokost afholdes den 4. december, hvor man har inviteret to 

borgmestre, garnisonskommandanten og kontaktofficeren. Caféen har åbent sidste onsdag i hver måned.  

http://veterancentret.dk/frivillige/Pages/Veteranaktorer.aspx
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Veterancafé Skive og Veteranforum Midt/Vest: Samarbejder glimrende med de forskellige 

garnisonskommandanter. Afholder et årligt forum med koordinatorer og veteranhjem som har udviklet sig 

til at blive et orienterings- og idémøde. Samarbejder desuden internt med at dele tilbud med alle caféer i 

det midtjyske område. Sammen laver de udflugter og aktiviteter sammen. Der er 11 aktive caféer i 

området. Caféen i Skive har åbent onsdage i ulige uger. Nyt: Der er også begyndt at komme veteraner, der 

har været udsendt i Afghanistan og Irak. Som noget andet nyt er man begyndt at samarbejde med Skive 

erhvervsforum om et seminar.  

Der er desuden startet skydning og bueskydning op.  

Caféen prøver at gøre en hel del for de pårørende i form af aktiviteter. Førstegangsudsendtes pårørende er 

dog svære at få til at komme. Derfor laver man aktiviteter i stedet for møntet på hele familien. 

Julearrangement er på trapperne.  

Familienetværket: Foreningens formål er at skabe netværk mellem pårørende. Familienetværket deltager 

ved alle arrangementer for pårørende på kaserner inden soldatens udsendelse. Man har et nært 

samarbejde med VETC om børnegrupperne, hvor Familienetværkets frivillige tager sig af forældrene i 

forbindelse med afholdelse af grupperne samt tager sig af det praktiske (madlavning, transportudgifter 

osv.) sådan, at det ikke er det praktiske, der skal stå i vejen for at deltage. Næste børnegruppe er i Varde. 

Samarbejder med SSOP om børnecampen, som er ved at blive formaliseret.  

Uddeler børnemedaljen ved hjemkomstarrangementer på kasernerne.  

Veterancafé Næstved: Nyopstartet café. Afholder foredrag og vil gerne samarbejde. Har besøgende fra 

området - mest den sydlige del. Åbent hver torsdag og har mellem 12-20 besøgende hver gang. 800 

veteraner i Næstved kommune. Caféen holer til på et hjerneskadecenter men har fået nye lokaler på en 

gård. Næstformand Malene Bigum er pårørende og vil gerne arbejde videre med at lave grupper for disse. 

Har planer om også at være åbent om formiddagen. Man laver flere slags arrangementer, fx biografture for 

kun veteraner og familier, besøg af en præst osv.  

VETC: Afholder/har afholdt fyraftensmøder i Ringsted og Fredericia som er rettet mod pårørende.  

To puljer med frist 18. november: Ferielejrpuljen og 2 millioner kroners-puljen. Julekoncert her i Ringsted, 

hvor alle er velkomne: 5. december. Den 3. april afholdes der igen veterankonference i Vingstedcentret 

’Fælles om veteraner’. 

Danmarks Veteraner: Er en forening, der gerne vil samarbejde med alle. 3500 medlemmer. 

Arrangementer: 50 års jubilæumsstævne ultimo oktober, anerkendelsesforum, hvor man anerkender 

veteranen for dennes indsats, den 14.-15. november: seminar for veterancaféer, der mødes i et forum og 

diskuterer, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Det sker i Karup. Niels Hartvig er ikke til stede ved 

mødet, fordi han er i USA med et projekt: Horse back miracles. Det er hesteterapi, der som projekt skal 

undersøge, om den behandlingsform, som også US Army bruger, kan virke på danske veteraner.  

2019: Afholdes to parader; den 29. maj, Peacekeepers Day og 21. september, jubilarstævne i Slagelse. 

NATO- og FN-dagen markeres også.  

Veteranstøtten: Alle frivillige i foreningen er veteraner men ikke nødvendigvis medlem af Danmarks 

Veteraner. Man har stillet med frivillige til sommerens arrangementer: Engage og Denmark Challenge 

(cykelløb). 2019: Er der planlagt gensynsture til Kosovo og Bosnien. Ingen sommerlejr for familier i 2019.  

Soldaterlegatet: Støtter som fortsat projekter og enkeltpersoner. Fonden har i øjeblikket en analyse i gang 

af 700 arbejdsskadesager i AES. Det sker i samarbejde med advokater og fagforeninger og ventes færdig 

inden årsskiftet. 



Fonden Danske Veteranhjem: På hjemmene forsøger man at have fokus på både ikke sårede og sårede 

veteraner igennem stedernes aktiviteter, så de rammer bredt i begge lejre - også pårørende. Fonden er 

meget opsat på at samarbejde og forsøger at være tydelig omkring, hvad man er god til. Ved at hjælpe 

hinanden kan man hver især gøre det, man er god til - og derigennem styrke samarbejdet mellem de 

frivillige. Hjemmene formidler gerne alles aktiviteter: Kontakte det enkelte veteranhjem eller send 

foldere/flyers eller info om aktivitet til de daglige ledere på hjemmene, der kan sætte det fysisk op på 

opslagstavlen eller lægge en folder ud. Fonden håber at kunne åbne det nye veteranhjem i Odense ultimo 

november for enkelte besøgende. Primo 2019 laver man en officiel åbning. Fonden har desuden tegninger i 

licitation i Aarhus og kan åbne primo 2020 med et nyt hjem.  

KFUM: Sommerlejren i Nord gennemføres i samarbejde med Veteranstøtten og Veteranoasen, hvorimod 

Veteranhjemmet har trukket sig ud. Vedrørende turen til Grønland: Turen af seks veteraner fra KFUM i 

Høvelte og var planlagt og ledet af de to veteranmedarbejdere fra KFUM. Et par frivillige fra kasernen og en 

frivillig psykolog deltog også. Turen er støttet fra mange sider, og særligt et par frivillige har virkeligt gjort 

en kæmpe indsats for at skaffe midlerne. Et godt eksempel på samarbejde! 

SSOP: Formand Lotte Kolind er pårørende og har en søn, der har været udsendt. Han har startet SSOP, og 

nu har hun overtaget posten som formand. Det offentlige har overtaget nogle af de poster, de før har 

støttet. Men der er stadig behov for deres støtte til veteraner. De støtter individuelle med sigte på at 

hjælpe fremadrettet, så støtten kigger fremad og ikke fastholder veteranen. De støtter også børn og 

forældre. Fx camps. Vil hellere have kvalitet end kvantitet - så de gør brug af professionelle på børnecamps. 

Arbejder sammen med servicehundene. Det kan svært at finde midler til aktiviteter, på nær til børnene.  

Politiets Blå Baretter: Samarbejder med Rigspolitiet om medaljeanerkendelse men det kan være svært at 

finde frem til, hvem der har været udsendt til fx Cypern. Har 250 medlemmer over hele landet. Har fået 

mulighed i relevant omfang om lige muligheder for hjælp efter en udsendelse.  

Bornholms Veteranforum: Flytter ud i nye lokaler. Har et projekt i samarbejde med Familieplejen Bornholm 

der har lavet en Klub Veteran Kids for 12 børn, der kommer et par gange om måneden. Her kan de tale om 

far eller mor, der har været udsendt. Projekt Job sammen med dansk erhverv om at få veteraner i job. Fået 

flyttet flagdagen til store torv i Rønne. Samarbejder godt med KFUM på Bornholm og afholder møder og 

aktiviteter der. Håber at kommunen vil bidrage mere. Har lige nu en koordinator, men man vil gerne have 

ham nogle flere timer.  

 

Status på indsatsen ’Fælles om Veteraner’ 
Ved Louise Lau Justesen i Opsøgende Rådgiversektionen og Peter Ellermann, leder af Opsøgende 

Rådgiversektionen. 

Målet er, at der på sigt skal være samarbejder og møder med alle kommuner. Derfor er opgaven rykket til 

de lokale centre (VETC), fordi de kender kommunerne og deres arbejdsmåder.  

Man har lavet en mappe med foldere og eksempler, fx om hvordan man laver en veteranstrategi, hvordan 

man anerkender veteraner, information til sagsbehandlere om hvilke tilbud man har i VETC og en om PTSD. 

Man arbejder både indirekte og direkte på flere niveauer. Grunden til, at man prioriterer det politiske, er, 

at man gerne ønsker, at kommuner tager stilling til, hvilken strategi man vil lave i den enkelte kommune. 

Ved at få en underskrift om en samarbejdsaftale kommer det politiske fokus også nedadtil og dermed 



følger en forståelse for, hvad man skal arbejde med. Og fordi det bliver politisk, kommer der en 

opmærksomhed på det lokalt fx igennem lokalaviser. 

VETC tilbyder også oplæg om fx viden om beskæftigelse, familie og mødet med veteranen.  

Man arbejder også konkret med den enkelte sagsbehandler og mellemlederne og få dem til at danne 

netværk, så man i netværkene ved, hvem man skal ringe til, når man står med en veteran. Derfor er det 

nødvendigt, at man kender hinanden i netværkene. Samarbejdet er vigtigt - frem for at tvinge kommunerne 

til at få en koordinator. Det skal give mening i den enkelte kommune. 

Billedet lige nu:  

Der er veterankoordinatorer/faglige tovholdere i 44 kommuner.  

Cirka 30 kommuner har en strategi. 

VETC har afholdt godt 30 møder med kommuner og lavet 14 nye samarbejdsaftaler.  

Hele materialet ligger på veterancentrets hjemmeside, læs mere her: 

http://veteran.forsvaret.dk/mynd/kommune2018/Pages/samarbejde.aspx 

 

’Forskning: Fra idé til projekt?’ ved chefen for Videncentret Søren Bo Andersen. 
- Om forventninger til forskningen. 

- Videncentret er indskrevet i veteranpolitiken. 

- Forskningskontekst, godt 20 projekter fordelt på 5 områder: Træning, forebyggelse, behandling, 

screening og reintegration.  

- Samarbejdspartnere: blandt andre det canadiske forsvar, danske forskningsinstitutioner, 

amerikanske forsvar, internt i det danske forsvar, Nordefco, Nato m.fl.  

- Har adgang til registrene og kan følge veteraners sundhedsdata. Arbejdsmarkedstilknytning hos 

udsendte fra Afghanistan og Irak er ved at blive undersøgt.  

- Laver løbende undersøgelser af psykologiske reaktioner efter mission. 

- Forsker i behandlingsmetoder og optimering af behandlingseffekter.  

- De tre paradigmer: 

o Det realistiske paradigme 

o Det fænomenologiske paradigme 

o Det konstruktivistiske paradigme 

 

Evt. 
Soldaterlegatet vil gerne takke for titlen som koordinator for dette forum og for medlemmernes 

engagement og mødediciplin. Det har været en fornøjelse:) Husk at sende mulige opdateringer til jeres 

medlemsside, som I finder her: http://frivilligtveteranforum.dk/wordpress/?page_id=43 til Marie på 

mt@soldaterlegatet.dk .  

Næste møde i Frivilligt Veteranforum afholdes den 2. april i Odense på det nye veteranhjem.  

Skriv gerne til Lone Pawelczyk fra Fonden Danske Veteranhjem for input til dagsorden: 

lonepaw@veteranhjem.dk 
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