
VeteranHaven: 

Status: 

 5 fleksjobbere ansat 

 7 i motiveringsforløb fra Slagelse kommunes jobcenter 

 1 i praktik til udg. Juli, en ny fra august til januar, en elev fra februar 2017 – 1½ år. 

 En del frivillige kommer forbi, både hjemløse veteraner, og andre. 

 80% af vores deltager er veteraner, men både sklerose, gigt, ADHD, kronisk smerte plagede, stress 

ramte med flere er en del af målgruppen. 

Resultater: 

 Veteran 9 år på kontant hjælp, rundt i kommunen, startede i januar i VH skal nu for 

rehabiliteringsteamet indstillet til fleksjob og ansættes i VH. 

 Hjemløs veteran, boet i sin bil 1½ år kommer nu frivilligt i VH i de sidste fire uger, er ved at få bolig, 

og komme i forløb i VH. 

 

Siden sidst: 

 Besøg af Torsten Gejl MF Alternativet – om sansehaver for mænd 

 Besøg af forsvarsminister Peter Christensen 

 Holdt oplæg på veterankonference på skovskolen i Nødebo ”hvordan naturen kan hjælpe 

veteraner”  

 Besøg af DK første veteranråd 

 Samarbejder med Ankerhus i Sorø hvor studerende kommer på besøg og ser ”hvor der er en vilje er 

der en vej!” 

 Samarbejde med Metropol professionshøjskolen forskellige studerendes projekter omkring 

veteraner 

 Samarbejder med FAKTI center for flygtninge og indvandre kvinder fra Afghanistan med flere om 

have, metoder, rammer, m.v. 

 Samarbejder med Ringsted kvinde krisecenter og deres have projekt. 

 Stiftet en venneforening. 

 Fotoudstilling af veteraner og pårørendes egne billeder under temaet ”Krig og Fred” i samarbejde 

med Slagelse bibliotekerne. Vi kaldte vores udstilling Før-Under-Efter. Besår af 85 billeder i A2 og 

A3 format. Påtænker at det skal være en rejsende udstilling, samt oprette en FB gruppe hvor alle 

kan uploade de billeder de ønsker at dele med andre, som på sigt kan indgå i udstillingen og som 

andre kan tåle at se! Det vil være en hvis censur i forhold til at billeder skal kunne ses af børn og 

folk med svage nerver. Krig er rå, men alligevel ønsker vi ikke fotos af dræbte, hårdt såret m.v. 

Kommende aktiviteter: 

 Familiedag søndag den 29 maj. ”Tag din veteran med” 

 VH 3 år den 12 juni. 

 Familiedag mere i juni – sidste søndag i mdr. 

 Åben have dag for besøgende søndag den 17 juli, viser hvad vi har lavet, aktiviteter for familier og 

børn, rundvisning, honning produktion m.v. 



 Flagdag fejres i to omgange søndag den 4. sep. Event op mod 400 MC med flag, sparke dæk, PO 

HJV, veteraner og pårørende, osv. alle er velkomne. 

 Den 5. sep. Den traditionelle flag stille og hyggeligt med bål, kaffe, kage og hygge. 

 Fotoudstillingen gæster Slagelse by i en eller anden form i ugen omkring den 5. september. 

Projekter:  

 Processen er altid i fokus haven er midlet. 

 Vi vil ikke være store, men være gode til det vi gør. Vi har et mål om hele tiden at have en høj 

kvalitet i det vi gør med vores veteraner, deltager og pårørende. 

  Hønsehus, rundbuehal, ”Benni Hill”, planter, pil, bier og alt det løse. 


