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1. udgave januar, 2019 

Som noget nyt udkommer der et nyhedsbrev en gang i kvartalet. Vi vil her kort 

beskrive de aktiviteter og arrangementer der er planlagt, samt hvilke aktiviteter der 

er på tegnebrættet og ikke mindst lidt om gennemførte arrangementer. Vi havde 

ultimo november 2018 en fantastisk ”Veteranernes Familiedag” på Randers Stadion. 

Et arrangement der også gennemføres i løbet af sensommeren 2019. Januar måned 

afholdes planlægningsmøder med Randers FC Jobakademi og Veteran Caféen 

Randers. Veteran Caféen planlægger bla. en udflugt og bustur i Jylland og 

Veterankoordinatoren afholder foredrag på udvalgte folkeskoler i Randers.  

Der er udarbejdet en aktivitetsoversigt for 

veteranområdet 2019. Den kan findes på Randers 

Kommunes hjemmeside og på Veterankoordinator 

Randers facebookside. Af oversigten fremgår de 

forskellige arrangementer og aktiviteter der bla. 

arrangeres af Veteran Cafeén Randers, Randers FC 

Jobakademi, Danmarks Veteraner og Randers 

Kommune. Aktivitetsoversigten opdateres løbende. 

Læs meget mere om 

støttemuligheder og tilbud til 

veteraner og pårørende her: 

- Selvhjælp Randers 

- PTSD Klinikken 

- Livlinen HKKF 

- Den sociale retshjælp 

mfl. 

Randers FC Jobakademi 

 

I december måned 2018 blev der som forsøg gennemført en adventskonkurrence på 

Facebook siden Veterankoordinator Randers. Den skulle være med til at skabe mere 

opmærksomhed og aktivitet på siden.  Vi kan med glæde konstatere at 

konkurrencen blev taget godt imod, og efterfølgende er der kommet mange positive 

tilbagemeldinger og kommentarer, hvorfor vi vil forsætte med disse konkurrencer. 

Det næste halve år, vil der hver måned, trækkes lod om 2 stk. gavekort til en værdi 

af kr. 200,00 til Nordisk Film Randers.  

Flere virksomheder har bidraget med økonomi og støtte til disse konkurrencer. 

Randers Kommune har indgået kontrakt med Randers FC 

Jobakademi om at varetage koordination af 

veteranaktiviteter, samt være tovholder i forskellige 

projekter, herunder ”Kulturvitaminer” der også i høj grad 

henvender sig til veteraner. Veterankoordinatoren vil forsat 

yde rådgivning og oplysning inden for veteranstrategiens 

indsatsområder: anerkendelse, helhedsorienteret indsats 

og kompetenceudvikling mm. 

 

Konkurrencer 

 

Samarbejde på tværs 

 

Aktivitetsoversigt 2019 

 

Nyhedsbrev no. 1/2019 

 

 

Veteranindsatsen kræver at der samarbejdes på tværs, således 

vi kan yde den bedste indsats overfor veteraner og pårørende. 

Randers kommune arbejder derfor tæt sammen med Veteran 

Caféen Randers. Veteran Caféen gør et stort arbejde for 

veteraner og pårørende og har åbent hver fredag kl. 14.00 – 

18.00. Læs mere på deres Facebook side eller nye hjemmeside. 

 

Kontakt din 

Veterankoordinator 

Dan Sonne Hansen 

Mobil: 20 25 89 42 
Mail: veteran@randers.dk  
 
Adresse: Jobcenter Randers 
 Regimentvej 10 
 8930 Randers NØ 
 
Facebook:     Veterankoordinator 
Hjemmeside: Randers Kommune   
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