
  
 
 

                    
 

 

 

 

 

Nyt fra 

 
Veterankoordinator 

Randers kommune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar 2020 

Årets første nyhedsbrev er nu på gaden. Først en stor tak til alle de 
frivillige kræfter, der er i og omkring veteran miljøet i Randers. 
Det er en fantastisk opbakning, tak for det. 
Året sluttede af med, at der kom en ny veterankoordinator i 
Randers kommune, som tiltrådte d. 1 december 2019. 
Mindedagen D. 22 december blev årets sidste arrangement. 
En hyggelig dag med kransenedlæggelse, tale og efterfølgende kaffe 
i Marineforeningens lokaler i Toldbodgade. 
 
 
 

 Tjek vores dynamiske aktivitetsoversigt for veteranområdet 2020/21. Den kan 

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

 Udstillingen, Udsendt af Danmark, kommer til Randers. Hold øje med 
Veterankoordinatorens facebookside.  

 Teaterforestillingen, I AFGANISTAN SKYDER MAN MED VANDPISTOLER, kommer 
til Randers, som bygger på faktiske hændelser og erfaringer fra koner og 
kærester til danske soldater i krig. 

 DIF Soldater Projekt, er et træningsprojekt i samarbejde med Bevæg dig for livet 
Randers. Hold øje med hjemmesiden og veterankoordinatorens facebookside.      

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. 1/2020 

 

Har du brug for en 

uformel snak? 

Kontakt din 

Veterankoordinator 

Stanley Angelo Schmücker  

Mobil: 40318178 
Mail: veteran@randers.dk  
 
Adresse: Jobcenter Randers 
 Regimentvej 10 
 8930 Randers NØ 
 
Facebook:     Veterankoordinator 
Hjemmeside: Randers Kommune   

Stanley Angelo Schmücker blev d. 1. december ansat i Randers 
Kommune, som ny veterankoordinator. 
Stanley har tidligere været ansat i forsvaret og har været udsendt 
til Sarajevo på Hold 1 i 1992-93. Stanley er en Randers - dreng og 
bor her med sin kone og 2 børn. Stillingen er en deltidsstilling, 
som deles med Randers FC Jobakademi. 
Der findes mere information på veterankoordinatorens 
facebookside https://www.facebook.com/veterankoordinatorranders/ 
 

Ny veterankoordinator 

 

Veteran Pårørendegruppen i Randers 

 

Et tillidsfuldt fællesskab mellem ligesindede kan imidlertid gøre livet for veteranernes 
pårørende langt nemmere. I pårørendegruppen kan de pårørende mødes og opleve sig 
mødt og forstået af ligesindede. Gruppen er for alle pårørende til veteraner og tidligere 
udsendte for Danmark, fortrinsvis bosiddende i Randers Kommune. 
Der er flere mødedatoer i løbet af året. Se mere på deres facebookgruppe eller kontakt 
Irene Kjærgreen. Email: 8900irene@gmail.com   

Samarbejdsaftale fortsætter 

 

Vi kan med glæde oplyse, at samarbejdsaftalen med Randers FC 

Jobakademi fortsætter i 2020, 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.  
Veterankoordinatoren vil forsat arbejde med veteranstrategiens 
indsatsindsatsområder. 
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