Møde i Frivilligt Veteranforum den 24. april 2018
Sted: KFUMs Soldatermission i Fredericia
Til stede: Veteranstøtten/Danmarks Veteraner ved Niels Hartvig, Bjarne Berner og Per Hinrichsen, Veteran
Café Skive ved Preben Sloht, Bornholms Veteranforum ved Richardt Sølvertorp, Familienetværket ved Boel
Nauta, KFUM’s Soldatermission ved Elin Høyer Hansen og Per Møller Henriksen, VAF ved Anker Sewohl,
Soldaterlegatet ved Thore Clausen og Marie Tanggaard (referent), VETC ved Lars Højbak og Thomas Renard,
Veterancafé Bag Krigens Ansigter ved Axel Hofmann Schollert, CS ved Bjarne A. Kehr, Veteranhaven ved René
Pamperin og Sten Knut og Veteranfonden/Engage ved Christian Overholdt.

Åbning af mødet
Koordinator Thore Clausen fra Soldaterlegatet bød velkommen. Referat af sidste møde den 7.
november 2017 blev godkendt.

Opfølgning på emnet ’Formalisering af medlemskab’
Thore Clausen: Emnet blev færdigbehandlet på sidste møde. Der er ikke kommet nogen nye ansøgningerne
fra potentielle medlemmer, men Veteranfonden/Engage er repræsenteret på dagens møde som
observatører.
Tonen på sidste møde tog en kedelig drejning, og der henstilles til, at man går et andet sted hen med
ytringer i den retning. Der opfordres til at løse interne stridigheder med hinanden og at man lader være
med at tale andre organisationer ned på møderne i FV.

Lokale Netværk
Thore Clausen: De lokale fora, som Per Hinrichsen har været med til at oprette, er lavet i regi af Forsvaret,
og de fungerer rigtigt godt. I Sønderjylland mødes man bredt med kommuner, psykiatri og koordinatorer. I
Aalborg gør man samme øvelse: folk fra det lokale Veterancenter og Hjemmeværnet er repræsenteret
sammen med de frivillige foreninger.
Preben Sloht: I det midtjyske område i Skive mødtes man i marts med 9 ud af i alt 11 caféer, Veteranhjem
Aarhus, KFUM og garnisonerne. Der blev ikke dannet en forening men derimod et forum, der fremover
mødes en gang om året. De opretter desuden mindre fora, der mødes på andre tidspunkter om det
praktiske med at planlægge og koordinerer alle aktiviteter.
Danmarks Veteraner har henvendt sig til de sjællandske garnisoner for at prøve at få dem til at sætte fora i
gang her, men ressourcerne er der ikke. Initiativet kan også komme fra kommunernes
veterankoordinatorer.
VETC ved Thomas Renard: Nord for Allerød er der næsten ingen veteraner. Men Slagelse og Livgarden
kunne være oplagte steder. Initiativet skal dog nok komme fra frivillige kræfter.
KFUM ved Elin H. Hansen: KFUM har møde med Allerød i næste uge om, hvordan samarbejdet kan udvikles.
VETC ved Lars Højbak: VETC støtter gerne op om etablering af lokale veteranfora, da det vurderes at være
den mest effektive i forhold til at styrke veteranindsatsen. VETC har ikke for nuværende ressourcer til at
være primus motor på at drive lokale veteranfora, men deltager gerne med ressourcer fra vores
Veterancentre rundt i landet.

Lokalt arbejder VETC for tiden med fokus på projektet ’Fælles om Veteraner’, som er rettet mod landets
kommuner. Link: http://veteran.forsvaret.dk/mynd/kommune2018/Pages/samarbejde.aspx ) Det blev sat i
gang med servicetjekket. Derudover støtter VETC op om initiativer såsom FV.
Konklusion og beslutning: Man er godt i gang med arbejdet for at dække landet ind med veteranfora. Der
mangler noget på Sjælland. Hvordan den geografiske inddeling på Sjælland skal se ud, er ikke givet.
Kommunerne skal masseres til at tage initiativ til et samarbejde om oprettelse af netværk. På grund af de
manglende kræfter er der åbent for andre lokale organisationer at indtage primus motor-rollen og lave fora
på Sjælland. VETC vil gerne støtte planlægningen i form af rådgivning.
Ved næste møde i FV vil den nye leder af OR-sektionen i VETC Peter Ellemann gerne sætte fokus på
dannelse af netværk og støtte etableringen heraf.

Bordet rundt
Veteranfonden/Engage ved Christian Overholt: Vil gerne samle veteranmiljøet om ikke-veteraner i form af
en festival. Arbejder med anerkendelse, fællesskab, oplysning og indsamling. De har brug for en masse
frivillige kræfter. Har bl.a. et godt samarbejde med Danmarks Veteraner, Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
Vil gerne nå bredere ud til alle veteraner. Den 4. maj mangler Engage frivillige, der vil dele flyers ud i
København mellem klokken 7 og 9 om morgenen.
VAF: Har planlagt tur til Krakow for PTSD-skadede veteraner efter sommerferien.
Bornholms Veteranforum: Samarbejdet med Familieplejen på Bornholm går godt. De har fået ansat to
fuldtidsansatte, og huset er indrettet for og til børn. Peter Juel Jensen (V), forsvarsordfører, er protektor for
projektet. Til efteråret arrangerer de et frivillighedskursus. Det er åbent over for deltagere udefra fra andre
landsdele. I samarbejde med VETC.
Soldaterlegatet: Årsmøde den 28. maj på Svanemøllens Kaserne. Alle i FV er velkomne. Her kan man høre
mere om, hvad fonden har lavet i 2017.
KFUM’s Soldatermission: Netop indviet fire nye værelser her i Fredericia. Alle er velkomne til at se det. God
søgning til alle boliger på de fem rekreationer - på nær i Varde, hvor de har svært ved at komme i kontakt
med veteranerne. Nyeste evaluering viser, at brugerne er yderst tilfreds med opholdene, og at det har
været af afgørende betydning for brugerne at have boet der. Nogle oplever pres over, hvad de skal, når de
ikke længere kan bo der. (Hvilket de kan i maksimum et år. Det er en lidt tungere målgruppe, der bor på
hjemmene nu. For man arbejder tæt sammen med Veterancentret om at hjælpe tunge borgere. Lokalt
oplever KFUM er rigtige godt samarbejde med VETC om disse beboere. Desuden samarbejder man med
kommunerne om, hvordan man kan støtte op om veteranerne, når de skal flytte ud af værelserne. Man
samarbejder derudover med frivillige og medarbejdere fra veterancaféerne, så der ikke kommer projekter,
der krydser ind over hinanden. Blandt andet samarbejdet med DIF Soldaterprojekt om at cykle.
Veterancafé Bag Krigens Ansigter’ ved Axel Hofmann Schollert: Opfordrer til et bedre samarbejde, og at vi
står sammen i stedet for at modarbejde hinanden. Tonen er vigtig. I Silkeborg holder de møde hver 14. dag
med foredrag og hyggesnak. Mange emner bliver taget op: både kirke og Forsvar. Kommunen holdt ikke
Flagdag i 2017, så andre kræfter har taget over på at afholde Flagdag 2018. I år skal deltagernes familier på
Himmelbjerget. Se facebooksiden. Rotary har et børneveteranprojekt sat i gang. Silkeborg café har et
samarbejde med dem. Møderne afholdes i Frivilligcentret → lille fif til hvor man kan afholde møder.
Veterancafe/pårørende Skive: Gode lokaler til børn og voksne pårørende. Man har udvidet caféerne til
også at rumme børn, fordi der er en del førstegangsudsendelser (hvor de udsendte har børn).

Cafémedarbejderne deltager ved briefingen inde udsendelsen. I pårørendecafeen er der udbudt en
weekend, som bliver gennemført med støtte fra Spar Nord. Man laver også almindelige caféaftener og
pårørendecafe. Kommunens veterankoordinator har man et godt samarbejde med.
Danmarks Veteraner ved Niels Hartvig: - Man har netop fået godkendt en kvindelig foreningen under
Danmarks Veteraner. - Danske Soldaters Landsråd (DSL) og Danske Soldater og Marineforeninger (DSM)
repræsenteres fremover af Danmarks Veteraner i Frivilligt Veteranforum. - Peace Keepers Day den 29. maj
nærmer sig, og alle er velkomne. Man kan tilmelde sig via hjemmesiden. – Man har fået nye
samarbejdspartnere: Soldatens Hus, Cabi og Velkommen Hjem, Engage, Udsendt af Danmark, Soldatens
hus, Udsendt af DK, Veteranskytterne og SSOP. - Danmarks Veteraner/Veteranstøtten og
Tempelherreordenen i Danmark (THO) har indgået en aftale om, at THO kan yde begrænset gratis
juridisk retshjælp til veteraner med særlige udfordringer. Advokat Christen Bisgård kan personligt

kontaktes på tlf.: 5251 9318 og e-mail: bisgaard@christianbisgaard.dk
Veteranstøttens Socialudvalg v/Bjarne Berner: Har etableret en pårørendestøtte, hvor pårørende støtter
pårørende. Både søskende og eksægtefæller.
Veteranstøtten ved Per Hinrichsen: Samarbejde med Veteranskytterne om Warrior Week og cykelløbet
Project Hero 17.-27. august fra Kastellet over Jylland og tilbage til Vordingborg og Christiansborg. Afsluttes
med deltagelse i Engage-festival. - Etablering af pårørendestøtten i regi af Socialudvalget går rigtig godt.
Veterancentret ved Lars Højbak og Thomas Renard: Nyt: - To fysioterapeuter i Fredericia og på
Svanemøllen, som er tilknyttet militærpsykologisk behandling. - Psykologtilbuddene er ikke helt bredt ud i
Jylland endnu, men der arbejdes for at få besat stillingerne. - Evalueringen af veteranindsatsen: det er ikke
de frivillige, der skal evalueres - men dem der får penge fra finansloven. Det går først i gang i 2018. - Puljer:
de tre puljer i år går til aktiviteter, 1,5 millioner kroners puljen (er uddelt) og 2 millioners puljen (ligger et
sted mellem VETC og Forsvarsministeriet.) Det er beklageligt, at det kan være svært at gennemføre
projekter i det første kvartal, fordi bevillingerne ikke foreligger før i maj. - Blå pensionist ID kort: nu kan
man ikke længere bruge kortet pga. sikkerhed og administrationsudfordringer. Det skal nu primært bruges,
så man lokalt kan komme ind på etablissementerne. Det er blevet begrænset men ikke helt ubrugeligt.
Veteranstøtten bemærkede hertil, at disse nye regler besværliggjorde især Veteranstøttens socialudvalg og
informationsudvalgs virke, idet disse udvalg i særlig grad havde behov for adgang til samtlige kaserner,
flyvestationer og flådestationer. Sagen vil blive rejst overfor Veterancentret.
VAF ved Anker Sewohl: Tur til Krakow for PTSD-skadede veteraner.
CS ved Bjarne Kehr: Antallet af arbejdsmarkedsskader falder ikke. Der er meget at lave. CS vil gerne give
plads til promovering af veterantiltag på hjemmeside og i blad. Det, de vurderer, er relevante bringer de.
VeteranHaven ved René Pamperin: Veteraner kan altid komme forbi til en snak eller deltage i projekterne.
Veteraner kan også komme i forløb, i praktik eller blive ansat i minifleksjob, deltidsjob, eller som
førtidspensionist, hvis der er match imellem udbud og efterspørgsel. VeteranHaven støtter også med
personlig afklaring i forhold til veteranens fremtid. Man arbejder mest i Buddy Teams. Man søger fonde til
lønninger af veteraner i fleksjob - dog uden held. Man har lavet en samarbejdsaftale med Slagelse
kommunes jobcenter, der køber forløb til veteraner og andre borgere i haven. Indtægterne går ubeskåret
til at dække lønningerne af de ansatte veteraner → socialøkonomi. Man har lavet en samarbejdsaftale med
Sund og Bælt om et frivilligt tilbud til ansatte veteraner i VeteranHaven samt til andre veteraner, der er
godkendt til job. Veteranerne får mulighed for at se, om Sund og Bælt kunne være en fremtidig
arbejdsplads for dem, og Sund og Bælt kan se veteranerne an i forhold til, om de evt. vil tilbyde en

efterfølgende ansættelse. Den 12. august arrangerer motorcykelklubben Den Gode Stil løbet ’Run For Vets’.
Alle motorcykler er flagsmykket. Der køres fra Antvorskov Kaserne kl. 13, igennem Slagelse by og med
ankomst til VeteranHaven kl. 14.00. Kom og kør med. Alle er velkomne - også dem uden motorcykler. Den
5. september kl. 18 er der flagdagsarrangement for de veteraner, der ikke har kræfter til store parader med
mange mennesker. Der hygges om bålet, spises lidt mad og hygges med kammerater og familie. Alle er
velkomne.
Familienetværket ved Boel Nauta: Deltager på pårørendearrangementer i forbindelse med kommende
udsendelser. Manger skriver angående børnemedaljer. Børnegrupperne er stadig meget aktive. Dejligt at se
hvordan de fungerer.

Oplæg ved Ann-Christina Salquist ’Udsendt af Danmark’
Projektet er et anerkendelsesprojekt for Danmarks Udsendte til internationale missioner. Det ønsker at
øge danskernes viden om Danmarks engagement gennem personlige fortællinger, sikre kulturarven for
eftertiden samt skabe varige positive fællesskaber. Tanken er at dække alle missioner, køn, typer af
historier m.m. Projektet får også brug for frivillige til Danmarksturnéen, når Camp365 skal rundt i landet.
Ann-Christina vil meget gerne høre fra alle, der gerne vil dele en historie der hænger sammen med
udsendelsen. Det kan være før, under eller efter. Der er brug for personer, der vil fortælle deres historie!
Kontakt Ann-Christina på kontakt@udsendtafdanmark.dk eller på 2329 7604 hvis du gerne vil kontaktes,
så du kan hjælpe ved at give dit bidrag til formidlingsprojektet. Læs mere på www.udsendtafdanmark.dk.
Her kan man også tilmelde sig nyhedsbrevet. Facebookside: www.facebook.com/udsendtafdanmark/
Mødet sluttede klokken 14.00.

