
Møde i Frivilligt Veteranforum 30. oktober 2019 
 

Deltagere:  
Danmarks Veteraner, Veteranstøtten, SSOP, Politiets Blå Baretter, Veterancafé Slagelse, Centralforeningen 
for Stampersonel, Veterancafé Skive, VETHO/Frivilligcenter & selvhjælp Herlev, Familienetværket,  
Veterancafé Djursland, Soldaterlegatet, Veteranfonden/Engage, KFUM, Danske Soldater- og 
Marineforeningers Fællesråd, Veteranhaven, Veteran Oasen, Bornholms Veteranforum, Veterancentret 
(VETC) og Fonden Danske Veteranhjem (FDV).  

Velkommen  
Dorte Skov-Jespersen (DSJ) byder velkommen, takker for det store fremmøde. Frivilligt Veteranforum er 
kendetegnet ved stort engagement fra medlemmerne, og ønsket fra sidste møde var, at der på møderne er 
tid til at dele erfaringer og få viden om hinanden, hvorfor dagsorden er sat som den er. 
DSJ introducerer fungerende chef for Veterancentret Jannik Taanum Andersen (JTA).  
 
JTA takker ligeledes for det store fremmøde, som viser vigtigheden af dette forum. Desuden informerer JTA 
som evaluering af veteranindsatsen, indledningsvist med Inspirationsdagen 25. november 2019 i 
Middelfart, hvor Frivilligt Veteranforum er tildelt 3 pladser. Forsvarsministeriet har øget fokus på pårørende 
og børn/unge ift. veteranområdet, hvilket afspejles bredt i veteranpolitikken. Desuden er der annonceret 
indsats ift. beskæftigelse på veteranområdet herunder anerkendelse af virksomheder/organisationer, der 
gør en særlig indsats.   
DSJ supplerer, at det særlige fokus på veteranområdet qua en ny minister, hilses velkomment.  

Orientering om veteranhjemmene og deres virke v/Nicklas Funch 
DSJ fortæller indledningsvist om FDV´s organisation og historie og introducerer Nicklas Funch (NF), daglig 
leder af Veteranhjem København.  
 
NF fortæller om FDV og Veteranhjem Københavns baggrund og om de fem veteranhjems tilbud til 
veteraner og pårørende, hverdagen som daglig leder ift. brugere, aktiviteter og samarbejdspartnere. 
NF og FDV´s øvrige daglige ledere har stort fokus på interaktion mellem veteraner, pårørende og frivillige, 
hvilket især kommer til udtryk i frilufts- og sportsaktiviteter samt fællesspisningsarrangementer. NF har 
erfaret, at tålmodighed og kontinuitet er vejen frem ift. at få flere og flere deltagere til disse 
arrangementer. 
Ift. det øgede fokus på pårørende/børn oplever NF, at det er svært at få veteraner til at inddrage familien.  
SSOP opfordrer til at der informeres om arrangementer og aktiviteter for pårørende og børn, da der er 
behov for at udbrede kendskab, lokalitet etc.  
Veteranhaven spørger til muligheden for, om en udvidelse af veteranhjemmene er en mulighed f.eks. ift. 
om en førtidspensionist kunne få fast bopæl her. DSJ informerer om målgruppe og at hjemmene pt. ikke 
kan rumme flere end det er tilfældet. 
 
 
 
 
 



Pårørendeindsats v/Louise Lau Justesen, projektleder, pårørendeindsatsen 
Veterancentret 
Pårørendeenhed er oprettet under VETC med fokus på lokal og hurtig indsats for familierne, medarbejdere 
med specialviden på VETC, familieunderstøttende tiltag og brobygning til kommunernes tilbud om 
behandling. Usikkert hvilke rammer pårørendeenheden får, fortsat er opgaven kun at facilitere behandling 
fra VETC 
 
LLJ informerer om VETC´s eksisterende tilbud som CBCT parterapi, PREP parforholdskursus, PTSD 
familiecoach app, samtalegrupper børn og unge samt forskning herunder PhD-afhandling vedr. forhold for 
veteraner og deres familie.  
 
Korrektion fra LLJ efter oplægget vedr. samtalegrupper børn/unge:   
Samtalegrupperne afholdt af Veterancentret er for børn af veteraner med PTSD-lignende symptomer samt andre 
psykiske udfordringer, som har indvirkning på barnets trivsel. Der er således ikke tale om, at der skal forelægge en 
decideret diagnose, hvilket jeg ikke fik formidlet klart nok i forbindelse med oplægget. 
Veterancentret vægter sammensætningen af børnene i grupperne således, at de er så givende for det enkelte barn, 
som muligt og derfor afholder samtalegruppelederne visiterende samtaler med børn og forældre inden et forløb 
tilbydes. 
 
Idéer/indspark fra deltagerkredsen:  
Veteranhaven: diagnosekrav er problematisk, samarbejde Faktor 8 (hustruer til PTSD ramte), men der er 
behov for forum for mænd, som er gift med PTSD ramte kvinder, ligesom der er behov for grupper/forum 
for unge over 18 år. 
FDV - Nicklas Funch: Der bør være fokus på begræsning ift diagnosekrav, alder, lokalitet 
Soldaterlegatet: Opfordring til at møde børn/unge/pårørende, hvor de er som f.eks. DIF familiecamp, når 
der er udfordringer med oprettelse af børnegrupper. Det bliver mindre ”farligt” i opstartsfasen, når man 
mødes i et andet, friere forum. Tålmodighed og kontinuitet er vigtigt. 
Bornholms Veteranforum: Vigtigt at bløde op for krav til at kunne deltage i pårørende/familiegrupper 
SSOP: Stort behov for unge over 18, SSOP er involveret i pilotprojekt til fastholdelse af gruppen. 
Familienetværket: Forældre til skadede veteraner er en overset gruppe 
 
Opsummering fra deltagerkredsen: Fokus på børn/pårørende og opblødning på kriterier for deltagelse i 
grupper/fora. Fokus på et behov for dem., der ikke passer ind i rammerne for de eksisterende grupper som 
forældre, unge over 18 år etc.  
 
Plancher fra oplægget udsendes til deltagere efterfølgende via Frivilligt Veteranforum.  
 

Bordet rundt: 
Soldaterlegatet: Oplægstur til alle interesserede for at sikre og udbrede kendskabet til Soldaterlegatet, 
opfordring til at invitere Thore ud til oplæg. Etablering af legatsystem giver udfordringer, som genererer 
længere ekspeditionstid!! Åben økonomisk rådgivning – opfordre til at dele budskabet – info om datoer og 
steder på hjemmeside. Folkemøde 2020 – deltager med fokus på børn/pårørende, opfordrer til 
samarbejde, hvis nogle har forslag eller ønske om deltagelse/input.  
Analyse om arbejdsskadesager færdiggjort – hvis der er spørgsmål kontakt Thore eller Marie.  
 
 



Familienetværket: Fokus på pårørendegrupper, børnemedaljer, film Hjemmefronten, online i november – 
opfordring til at bruge filmen til arrangementer, samarbejde med fysioterapeut – efteruddannelse i marts 
2020 til fysioterapeuter om tilbud til børn med stress, tæt samarbejde med SSOP. 
 
Vet.café Skive: God aktivitet, stor opbakning til arrangementer og café aftener, familieture og maddage 
stor succes, oplever tilgang til caféen, godt samarbejde med veterankoordinator  
 
VeteranOasen: Sommerlejr i Tranum i samarbejde med KFUM og Veteranstøtten, succes med Veterancafé 
Yxenborg, fortsat projekt med LOA sejlskibsforening om restaurering af båd, meget positivt samarbejde 
med Operators Hockeyclub – forening hvor veteraner mødes omkring sporten. Kontaktinfo til formand 
Esben Blicher: esben@ophc.dk. Træningstider: Aalborg: mandag og onsdag kl. 07.00-08.00, Aarhus: onsdag 
kl. 06.45-08.00 og København: onsdag fra kl. 21.30. For yderligere information se www.ophc.dk  
 
Veteranhjem Aalborg: Ny daglig leder og lokalbestyrelse, fokus på samarbejde med nordjyske aktører 
herunder Nordjysk Veteranforum, fokus på samarbejde med VETC og VK – kun én VK i Nordjylland, fokus på 
pårørende, mange gode aktiviteter, veteranhjemmets fødselsdag 29/11-19.  
Opfordring til at besøge Veteranhjem Aalborg!  
 
Veteranhjem Købehavn: VETC indgået samarbejdsaftale med Frederiksberg Kommune, som giver én 
indgang til ydelser, venligboliger (flygtninge/studerende) tages i brug november, godt samarbejde på trods 
af skeptisk holdning fra veteraner – invitationer til dialog fra begge sider er blevet taget godt imod. 
 
Veterancafé Slagelse: Tilfredshed med besøgstal ca. 18 besøgende pr måned, mange gode aktiviteter som 
fisketur m/pårørende, sheltertur, påskefrokost. Kommende arrangementer f.eks. Guldberghus m/Claus 
Holm 17. november 2019 og foredrag Mads Pramming m/VETC. 
 
Veteranfonden/Engage: Fokus på generel opfattelse af veteraner i samfundet via bl.a. Engage festival, 
fokus på holdning- og kulturændring, ønsker bredt samarbejde og opfordrer til at tage kontakt, Camp 
Engage – område m/veteranaktører god mulighed for netværk, Refshaleøen og Skive kaserne 22/8.  
Læs mere på www.engagefestival.dk og www.veteranfonden.dk.  
Kontaktinformation Christian Overholt: co@veteranfonden.dk tlf. 27145020  
 
KFUM: Informerer om status på de enkelte soldaterhjem, flyers omkring boligtilbud fra KFUM – oplever pt 
ledige værelser, fokus på veteraner med udfordringer + familier, fokus på rekreative tiltag – cirkeltræning, 
gåture, fiskeklub, Grønlandtur med stor succes, yoga, åbne for samarbejde! Ledige boliger måske afledt af 
bedre visitation ift. tilbud, planlagt samtalegruppe for pårørende (forældre til veteraner) 
 
Danske Soldater- og Marineforeninger: DSMF har afholdt møde med Forsvarsministeren 2/10, FM udtrykte 
ønske om at DSMF være tilbud til pårørende.   
 
Fonden Danske Veteranhjem: Fokus på at viden om veteranhjemmene findes - herunder vores tilbud og 
målgruppe. Veteranhjem Midtjylland er under renovation og forventes færdigt omkring jul, dog forventes 
nybygningerne først færdige medio 2020. Veteranhjem Trekantsområdet arbejder fortsat på renommé, ny 
daglig leder er kommet godt i gang og arbejder målrettet med at fastholde og skabe relationer til veteraner 
og samarbejdspartnere. 
 
Veteranhaven: Run for vets, anerkendelsesarrangement, sundhedsugen – arrangement for børn i 
vikingehaven (Trelleborg), opkvalificeringskursus for veteraner ift. havearbejde, julekurve 10 familier – 
indsamling, Frø-pakke kalender fra 1/11, 3. søndag i advent m/efterfølgende fakkeloptog til Veteranhaven, 



arbejder med flere virksomheder ift. beskæftigelse, opfordrer til at andre aktører bruger veteranhavens 
faciliteter til arrangementer med børn, opfordrer til udveksling af tilbud.  
 
Veteranhjem Odense: Fokus på opbygning af relationer, dynamik i huset ifm. møder VETC, som afholder 
møder i huset, fokus på aktiviteter for veteraner og pårørende, 
 
VETHO og Friv.center Herlev: Arbejder med temaområdet pårørende, samarbejde med ”Pårørende i 
Danmark”, som giver et overordnet perspektiv i pårørendearbejde, vært for årlig pårørendedag 2/2-20, 
Fælleskommunalt Veteranråd – arbejder bl.a. på at få en fælles Veterankoordinator i området og på fælles 
flagdag for de 5 kommuner.  
 
Veteranstøtten: Ture til Lalandia, middelalder, tur til Faarup – populære arrangementer med fokus på 
børn, faciliteret veterancafé samling øst for Storebælt, Veterancafé samling Frøslevlejren 9-10. november. 
 
Niels Hartvig: Reklame for hjemmeside, opfordring til at tilmelde nyhedsbrev, LogBuy og Veterankortet, 
Veteranportal – tilbud til alle om at få tilbud/arrangementer lagt på portalen, Jan informerer om brug af 
portalen - præsentation af portalen sendes ud fra webmaster.  
Information om kryptering af filer er udsendt via Frivilligt Veteranforum forud for mødet. 
 
Politiets Blå Baretter: Gert Remme deltager i mange fora, arbejdet med politimedaljer fortsat ikke afsluttet 
politisk, 25 års jubilæum i 2020, ønske om at komme bredere ud og samarbejde med veteranaktører, 
opfordrer til at indsende info om arrangementer til PBB´s magasin. 
 
Bornholms Veteran Forum: Oplever stor fremgang og opbakning lokalt og politisk til organisationen, fortsat 
fokus på børnegruppe med stor succes i samarbejde med Familieplejen, godt samarbejde med DV, VS og 
Folk & Sikkerhed, Flagdag m/uddeling af børnemedaljer. 
 
Veterancentret: informerer om 2 mio. kr. pulje og ferielejrpulje, Projekt Fælles om veteraner: 52 
samarbejdsaftaler med kommuner og flere på vej, samarbejdet åbner døre i kommuner og giver gode 
erfaringer, opfordring til at kontakte Jane Christensen ift. samarbejde med kommuner (TJEK NAVN),   
 
SSOP: Sommercamp for børn og forældrecamp - stor succes og behovet er der, Buddy-makker projekt, 
voksenven til børn af veteraner – opfordring til at henvise til SSOP, Engelsk forsker arbejder på en rapport 
om arbejdet med børn/sommercamp, rekordmange ansøgninger om uddelinger (133 i år), 
velgørenhedsmiddag på Kastellet stor succes.   
 

Eventuelt:  
Børneattester: Flere aktører oplever forskellige meldinger fra politiet ift. om man bør indhente 
børneattester. Fonden Danske Veteranhjem har ifm. indhentning af børneattester fået følgende melding 
fra Kriminalregisteret:  
Der findes ikke lovhjemmel for at Fonden Danske Veteranhjem anmoder om børneattester, jf. 
kriminalregisterbekendtgørelsens § 36. Fonden Danske Veteranhjem  afholder forskellige arrangementer og 
sommerlejre for pårørende. Idet samtlige deltagende børn skal være ifølge med en voksen til jeres arrangementer, vil 
jeres frivilliges kontakt med mindreårige udelukkende være perifer.   
Idet der ikke foreligger lovhjemmel, for Fonden Danske Veteranhjem, til at indhente børneattester, er den bestilte 
børneattest ikke lovlige og denne afvises derfor.  
Kriminalregisteret opfordrer ligeledes til en øjeblikkelig destruering af eventuelle modtagne børneattester 
 
 



 
 
Målgruppe ift. de hårdest belastede veteraner: 
Mange aktører udtrykker frustration over, ikke at være i stand til at hjælpe og rumme de hårdest belastede 
veteraner.  
KFUM: Vi bør blive bedre til at lægge pres på de etablerede tilbud.  
Soldaterlegatet: Belastede veteraner skal ind i sundhedssystemet, vores tilbud kan ikke rumme denne 
målgruppe, og vi bør ikke arbejde på et blivende tilbud til veteraner.  
Danmarks Veteraner: Vi skal hjælpe veteranerne videre i de etablerede tilbud, kommunerne er godt med 
men psykiatrien mangler. 
 
Evalueringsdag 25. november 2019 i Middelfart kl. 9.30-15.30. Frivilligt Veteranforum har 3 pladser, som  
tildeles Veterancafé Skive, Politiets Blå Baretter og Veteranhaven.      
 
Møder i Frivilligt Veteranforum 2020: 
Datoer for møder i 2020 bliver 22. april 2020 og 28. oktober 2020.  
DSJ spørger til ønsker til næste møde. Der drøftes mulighed for at sætte fokus på samarbejde ml. frivillige 
organisationer og veterankoordinatorer, ligesom der er et ønske om at sætte fokus på, hvordan veteraner 
hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. 
 
DSJ takker for det store engagement fra alle og ser frem til det forsatte gode samarbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


