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Oktober 2019 

Årets sidste nyhedsbrev er endelig på gaden. Først en stor tak til 
alle der deltog i Flagdagen den 5. september og gjorde den til en 
fantastisk dag. Arrangementet startede i år som noget nyt ved 
Mindestenen for Danmarks veteraner på Randers havn. Efter-
følgende march til Rådhustorvet hvor borgmesteren tog imod med 
tale. Derefter tankevækkende tale af tidligere Oberst Christian 
Arildsen, uddeling af børnemedaljer, forfriskninger i det gamle 
Rådhus og æres- og mindehøjtidelighed i Sct. Mortens Kirke var blot 
nogle af de indslag der var på programmet. På gensyn næste år. 

 Tjek vores dynamiske aktivitetsoversigt for veteranområdet 2019/20. Den kan 

findes på Randers Kommunes hjemmeside og på Veterankoordinator Randers 
facebookside – vi er i gang med at planlægge spændene arrangementer.  

 Pårørendegruppen i Randers har nu eksisteret i 6 mdr. Et fællesskab der styrker 
veteraners familier og nærmeste. Kontakt gerne Irene på 8900irene@gmail.com 
eller Lone på lonedreholt@icloud.com . 

 Husk vores store julekonkurrence der løber i hele december måned på 
Veterankoordinator Randers facebookside i samarbejde med    

Læs meget mere om 

støttemuligheder og tilbud til 

veteraner og pårørende her: 

- Selvhjælp Randers 

- PTSD Klinikken 

- Livlinen HKKF 

- Den sociale retshjælp 

mfl. 

Løst og fast 

 

Nyhedsbrev no. 4/2019 

 

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   

For andet år i træk gentager vi succesen ”Veteranernes 
Familiedag”. Randers FC, Veteran Caféen Randers og Randers 
Kommune ligger op til en dag med oplevelser, hygge og netværk 
for veteraner og deres familier. Arrangementet afholdes søndag 
d. 27. oktober 2019 fra kl. 11.30 i Thor Lounge, Cepheus Park 
Randers. Du kan se programmet og foretage tilmelding på 
nedenstående link: https://randersfc.nemtilmeld.dk/  

Veteranernes Familiedag 2019 

 

Virksomhedsbesøg 

 

Flere og flere virksomheder udviser stor positiv interesse for samarbejde med 

Jobcentret i forhold til veteraner. Mange virksomheder har fået øjnene op for, 
at veteraner har kompetencer, personlige færdigheder og egenskaber der kan 
give værdi på deres arbejdspladser.  Senest har jeg været i kontakt og dialog med 
Hounö A/S, der bla. har et stort ønske om, at tilbyde plads til veteraner der har 
udfordringer og behov for støtte. Hounö udvikler og producerer combiovne på 
fabrikken i Randers. I Hounö anvender man hinandens evner, talenter, styrker og 
forskelligheder.   For mere information kontakt veterankoordinator.   

Samarbejdsaftale  

 

Vi kan med glæde oplyse, at Randers Kommune har indgået en 

samarbejdsaftale med Randers FC Jobakademi om at varetage 
koordination af veteranaktiviteter og arrangementer, samt være 
tovholder i forskellige projekter.  Udover Randers FC Jobakademi 
vil vi forsat fastholde det gode samarbejde på tværs med Veteran 
Caféen Randers og Pårørendegruppen der begge gør et stort og 
værdifuldt arbejde for veteraner og pårørende.  Veterankoordina-
toren vil forsat arbejde med veteranstrategiens indsatsområder. 
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