
  
 
 

Nu er årets andet nyhedsbrev på gaden, i denne Corona-tid.  
Danmark er lukket ned, men Veterankoordinatoren er arbejdende  
og kan kontaktes telefonisk eller på mail, som vanligt.   
Desværre måtte vi udskyde forestillingen ”I Afghanistan skyder de   
med vandpistoler”, grundet COVID-19 virus. Hold øje med facebook- 
siden, https://www.facebook.com/veterankoordinatorranders/ for ny dato.  
Der arbejdes videre i 2020 på nye arrangementer, samt at udvikle  
lidt på de arrangementer, der efterhånden er blevet tradition, som 
bla. Familiedagen.  
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Januar 2020 

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

findes på Randers Kommunes hjemmeside og på Veterankoordinator Randers 
facebookside. 

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

  Løb med veteranerne, Fladbroløbet er aflyst, men vi løber til Citystafetten i 
Randers ugen, hvem er med?  https://atletikkensvenner.dk/randers-city-stafet/  

 Viste du, at Veteran Cafeen, har fisketur d. 13/6. Følg med på cafeens Facebook 
side https://www.facebook.com/Veterancaferanders/ 

 Veterankoordinatoren er stadigvæk på job, brug for hjælp, information, eller 
bare en snak, så giv mig et telefonopkald på 40318178 

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. 2/2020 

 

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   

I samarbejde med Bevæg dig for livet ved Randers Kommune, 
samt DIF, arbejder vi på at få gang i veteranidrætten i Randers. 
Der arbejdes pt. med 2 ting. Soldaterprojektet ved DIF, som er 
for skadede veteraner og veteranidræt for veteraner, i Randers 
kommune. Her arbejder vi på at finde et sted, med forskellige 
muligheder for alsidig idræt. 
Der findes mere information på veterankoordinatorens 
facebookside https://www.facebook.com/veterankoordinatorranders/ 
 

Veteran idræt  

 

Veteran Pårørendegruppen i Randers 

 
Nyt fra Pårørendegruppen er, at den er lagt under Veterancafeen, for at ”booste” 
gruppen, så der kan komme flere medlemmer til. Gruppen vil afholde deres møder i 
Frivilligværket og vil holde 6 møder årligt, plus de arrangementer, der vil blive udbudt 
i gruppen. 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   

Udsendt af Danmark/foredragskorps  

 
Vi kan med glæde oplyse, at Udsendt af Danmark holder datoen 

D.17 – 28. August på Randers Hovedbibliotek. 
På udstillingen vil der mulighed for at se og høre om, hvordan det 
er at være udsendt som soldat, sygeplejerske eller politibetjent. 
Veterankoordinatoren vil have sit kontor på udstillingen, sammen 
med veterancafeen. 
Udstillingen er for alle, der gerne vil have noget viden om 
udsendelser, og alle skoler, gymnasier og handelsskoler får samme  
tilbud. Se mere på https://www.udsendtafdanmark.dk/ 
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