
  
 
    

                   
 

 

 

  

 

 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lone og Irene der kan kontaktes på lonedreholt@icloud.com og 8900irene@gmail.com. Der 
er oprettet en lukket Facebook-gruppe hvor viden og informationer om relevante 
aktiviteter deles. Kontakt gerne Lone eller Irene for yderligere information. 

 

 

 

Nyt fra 

 
Veterankoordinator 

Randers kommune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. udgave juni, 2019 

Sommeren står og banker på døren – europaparlament- og 
folketingsvalget er vel overstået. I den anledning præsenteres 
nyhedsbrevet for tredje kvartal. Lørdag den 13. april havde vi 
besøg af den pensionerede oberst, foredragsholder mm. Lars 
R. Møller, med et levende og tankevækkende foredrag. Et 
fantastisk arrangement med næsten 200 besøgende og 
resultat af inspirerende samarbejde mellem Randers FC, 
Veteran Caféen og Randers Kommune.   

 Tjek vores dynamiske aktivitetsoversigt for veteranområdet 2019. Den kan 
findes på Randers Kommunes hjemmeside og på Veterankoordinator Randers 
facebookside.  

 Gør som andre veteraner – få hjælp til udarbejdelse af ansøgning og CV. Støtte 
til beskrivelse at militære kompetencer til civile kompetencer. 

 PREP – Praktiske redskaber til et engageret parforhold. Veterancentret tilbyder 
i samarbejde med familieudvikling.dk redskaber, inspiration og viden til at 
styrke parforholdet. PREP er baseret på 30 års forskning i, hvad der skaber 
bedre relationer. 

Læs meget mere om 

støttemuligheder og tilbud til 

veteraner og pårørende her: 

- Selvhjælp Randers 

- PTSD Klinikken 

- Livlinen HKKF 

- Den sociale retshjælp 

mfl. 

Pårørendegruppen 

 

Vores næste arrangement bliver søndag den 23. juni 2019 på havnen i Randers. Som 
nyt, slår vi vores pavillon op på plænen omkring Parkourbanen på Tronholmen. 
Pavillonen anvendes som ”Meeting point” for veteraner og deres pårørende. Kom og 
hils på i pavillonen. Vi står klar fra klokken 19.00 til ca. 22.00 til en hyggelig snak og 
lidt socialt samvær. Der vil desuden være udlevering af værdibevis til veteraner og 
pårørende, der kan indløses hos de lokale spejdere. De kan bla. tilbyde øl, vand, kaffe, 
is og en ”Spejder-pølse”.  
Bålet tændes allerede kl. 20.40 og båltaler Christian Degn træder op på scenen. 
Midsommersangen ledsages af det randrusianske band Heyya.  Vel mødt til alle 
 

Torsdag den 9. maj 2019 blev 
dagen hvor Pårørendegruppen 
havde deres første møde. 
Mødet fandt sted under 
hyggelige omgivelser i Randers 
FC bløde lounge møbler. En 
styregruppe med to pårørende, 

Sankt Hans aften 

 

Flagdag 

 

Løs og fast 

 

Nyhedsbrev no. 3/2019 

 

Sæt allerede nu kryds i din kalender X.  Torsdag den 5. september er en vigtig dag. 
Her vil vi fejrer, mindes og ærer alle danske veteraner udsendt for Danmark siden 
1948. Vi er nu så småt i gang med planlægning af dagen og håber på stor opbakning. 
Vi er ikke klar med hele programmet endnu, men jeg er sikker på, at mindestenen på 
havnen skal have et besøg, uddeling af børnemedaljer, mindehøjtidelighed i Sct. 
Mortens Kirke og Borgmesteren vil være vært for en forfriskning i Det Gamle Rådhus.  

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   
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