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1. udgave april, 2019 

Så er nyhedsbrevet for andet kvartal endelig på gaden. Der er sket en del siden sidst. 

Vi har bla. udarbejdet en ”flyer” der kort beskriver et succesfuldt samarbejde mellem 

Randers FC Jobakademi, Veteran Caféen og Randers Kommune. Et samarbejde der 

også blev præsenteret på dette års Veterankonference i Vejle, med temaet ”Viden om 

veteraner 2019”. En konference med mere end 350 deltagere og deltagelse af H.K.H. 

Prins Joachim.  Se ”live-streaming” og meget mere fra konferencen på Facebook siden 

Veterankoordinator Randers eller Veterancentrets hjemmeside. 

 Tjek vores dynamiske aktivitetsoversigt for veteranområdet 2019. Den kan 

findes på Randers Kommunes hjemmeside og på Veterankoordinator Randers 

facebookside.  

 Konkurrencer på Facebook siden er kommet for at blive. Biografbilletter til 

Nordisk Film Randers og gavekort til Randers Regnskov er præmierne. 

 Veteranindsatsen har indkøbt en pavillon som vi tænker skal anvendes som 

”Meeting point” under vores arrangementer ex. Fladbroløbet & Sankthans. 

 Der arbejdes på en præsentation af Mindfulness for veteraner og pårørende. 

Læs meget mere om 

støttemuligheder og tilbud til 

veteraner og pårørende her: 

- Selvhjælp Randers 

- PTSD Klinikken 

- Livlinen HKKF 

- Den sociale retshjælp 

mfl. 

Besøg på folkeskoler 

 

Lørdag den 13. april kl. 12.30 gennemføres vores næste større arrangement på 
Cepheus Park Randers. Den pensionerede oberst, foredragsholder, forfatter og 
debattør Lars R. Møller vil med udgangspunkt i bogen ”Veteraner – En kamp i civil” 
(2018) fortælle om de menneskelige omkostninger det har, når Danmark sender 
mænd og kvinder i krig. Foredraget beskriver, hvordan veteraner rammes efter 
hjemsendelse og kredser om hvem der burde stå til ansvar for at hjælpe de hårdt 
ramte veteraner: er det forsvaret eller er det samfundet generelt? 
Vi kan med glæde konstatere, at der i skrivende stund er mere en 160 tilmeldte. Vores 
nye ”Flyer” vil ved samme begivenhed blive præsentret.  
 

Veteranstrategien i Randers Kommune tager afsæt i Danmarks officielle 

veteranpolitik der indeholder 4 grundprincipper. Et af principperne er Fokus på 

veteraner og pårørendes ressourcer og muligheder. I den forbindelse, er formidling 

og oplysning om veteraner og pårørendes situation, i form af oplæg på skoler et 

vigtigt element. Dette kan give elever en forståelse for, at deres kammerat er i en 

særlig situation, når mor eller far har været udsendt. Med fokus på rollen som 

soldat/veteran og far, henvender foredraget sig til børn og unge fra 3 – 6 klasse. For 

de lidt større elever skabes en dialog omkring hvad en veteran er? Fordomme og 

stigmatisering, kriminelle? Selvmordstruede? Ledige? Dårlig uddannede? Hjemløse? 

Oberst Møller 

 

Pårørende gruppe 

 

Løs og fast 

 

Nyhedsbrev no. 2/2019 

 

Som et resultat af det ”Trebenede” samarbejde, arbejdes der hårdt i kulissen på en 

ny og spændene ”Pårørende gruppe”. Vi har en forventning og et stort ønske om, at 

kunne præsentere pårørende gruppen og deres virke i løbet af maj måned 2019. Vi 

vil løbende på Veteran Cafeéns og Veterankoordinators hjemmeside holde jer 

opdateret.  

Har du brug for en 

uformel snak? 

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   

https://www.facebook.com/veterankoordinatorranders/?__tn__=kC-R&eid=ARCu1UtOjDruGnq7rDls--RmuqJ3LNtjnCMz9_zOi-0KLhW2ifogn-Cs0J7UJ5WTjhwLZxRSBTttqDNp&hc_ref=ARSZALJO0TOxrWh8dujdYUlyxjRksOhJlLd9LvjsiLBJAm86yDY3PMcOTpc1apEbl6g&__xts__%5b0%5d=68.ARD31AWoB7bdKre8kaEL9Qq7tq1Hd92UbVSVOn0EGJO_H5p4uMKDvgNl4TuKhY3ppxr4T9aFlRilrjjNch3jmvIeUYJCGtnbnnwXycv_qvbBfBaEY7rGo-2qF6FaMJio8Ldl-aWVTdy5lvCnRLHJFsM2Lu4Zf-xDGnnq0JacqYRk47rzphrHc26bCBDSFmhKIKEEIrUZp-54_jBZvuh0WtWzVfvGu_9B_Hq8XNWOWCDU6cdKx1mud3DojPpnlHzClfaTJFCU1yJL2wRODXLB4kNj9RJTf5bwBvZcss4Ot7RL8wtyHIt5RajWAOJdW_ggg8tUFq4Nn6Bjd_YT9UwlBVTfE9I99laCTNxrvx7GoIt67M0zAjOXf16ZEnkLivTugtg_-U2mnAazIzaiIbtwD9ENRagUbbVT9Q0WtKts_sOOGb9DpbnmbocEw83VkIi7wvEP07cTUJt5FWvnoo2VgeyrZ9p_91mDsJTrYZP5OkcSeuJ3M1RrtrN8sJb2wng
http://veteran.forsvaret.dk/nytogpresse/Pages/VOV2019voxpop.aspx
https://omkommunen.randers.dk/media/52791/akos-2019-v-13.pdf
https://www.facebook.com/veterankoordinatorranders/
https://www.facebook.com/veterankoordinatorranders/
https://omkommunen.randers.dk/media/51607/stoettemuligheder-og-tilbud-til-vet-og-paaroerende.pdf
mailto:veteran@randers.dk
https://www.facebook.com/veterankoordinatorranders/
https://omkommunen.randers.dk/fakta/veterankoordinator/

