
  
 
 

Nu er der igen nyhedsbrev på gaden. Corona er ved at være ovre og  
sommeren står for døren. Vi har i tiden der er gået, afviklet en del  
gode Walk & Talk- ture langs Gudenåen, dette vil fortsætte indtil  
sommerferien. Hold øje på https://www.facebook.com/veterankoordinatorranders/ 
hvor det fremgår, hvornår og hvorfra vi går.  
I samarbejde med Jesper Jakobsen fra ”Bevæg dig for livet”, har vi  
kigget på idrætsfaciliteter for veteraner. Langvang er et rigtig  
godt sted. Her er der mulighed for gåture på det gamle øvelses- 
terræn, styrketræning, udendørs boldspil, og der er den obligatoriske kaffemaskine  
Vi påtænker start i august, hold øje på Facebooksiden og Kommunens webside. 
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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, kunne godt bruge nogle foredragsholdere.  
Kontakt veterankoordinatoren. 

 Hop med på vores Walk & Talks, det er så hyggeligt. 
 Frivillige fra idrætsklubber søges til at tage skadede veteraner med ind i 

sportsklubberne 
 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. 3/2020 

 

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   

Samarbejdet for og med veteraner i Randers Kommune styrkes. 
Danske Veteraner –Kronjylland er kommet med i det gode 
samarbejde. Jeg er stolt af, at vi sammen kan levere en stærk 
koordineret indsats til vores veteraner i Randers Kommune, 
hvor vi vil arbejde med at se muligheder fremfor 
begrænsninger. Ud over DV-Kronjylland og Kommunens 
koordinator er veterancafeen/pårørende gruppen og Randers 
FC repræsenteret i gruppen omkring indsatsen. 

Samarbejdet udvides  

 

Veterancafeen 

 
Veterancafeen er flyttet på Udbyhøjvej. Veteranerne fra cafeen har brugt en del 
Corona-tid, på at istandsætte den gamle Klippehule til Cafe. Cafeen forventes at åbne 
i august, og vil være til glæde for alle veteraner, soldater, politibetjente, 
sygeplejesker samt Beredskabsstyrelsen. Jeg vil som Veterankoordinator have en fast 
dag i Cafeen, hvor jeg kan træffes. Disse tider bliver offenligtgjort på cafeen og 
koordinatorens Facebookside, samt på Kommunens webside. 
 
                                                                                                                       
 
 
Irene Kjærgreen. Email: 8900irene@gmail.com   

Aktiviteter for veteraner 2020 

 
Lige nu arbejder vi på aktiviteter i 2. halvdel af 2020. 

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

d.17 – 28 august  https://www.udsendtafdanmark.dk/   
Vi arbejder på at flytte forestillingen ”I Afghanistan skyder de med 
vandpistoler”. Flagdag d. 5. september, bliver et af de store 
arrangementer, hvor vi håber på stor opbakning, som vi plejer. 
Veteranernes Familiedag vil vi selvfølgelig også arbejde med, men 
dette afhænger rigtig meget af Covid – 19 situationen, som vi 
håber er helt ovre efter sommerferien .  
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