Frivilligt Veteranforum
Referat af møde afholdt d. 12.august 2015 på Veterancenteret i Ringsted

Tilstede: Veterancenteret, Frivilligcenter Herlev, KFUM´s Soldatermission, Homemind, Fonden Danske
Veteranhjem, SSOP, Veteranhaven, Veteran oasen, Politiets Blå Baretter, Nature Retreat, De Blå
Baretter/KSO, Centralforeningen af Stampersonel, HKKF/Livlinen, SIOP, Soldaterlegatet, Familienetværket,
Mentornetværket.
Fraværende efter afbud: Bag Krigens Ansigter,Veteraner i Syd,Interforce.
1.Velkomst:
Efter en kort velkomst ved koordinator Bjarne Berner, bød Major Peter Serup velkommen på
Veterancenterets vegne.
Veterancenteret udtrykte tilfredshed med de input, og de gode samarbejdsrelationer,de får ved at lægge
hus til vores møder i Frivilligt Veteranforum. Peter Serup orienterede videre om sidst afholdte møde i
Veteranforum, hvor man som noget nyt havde arbejdet i grupper med fokus på pårørende. Dette havde
været meget lærerigt, og referat herfra kan læses på Veterancenterets hjemmeside.
2. Referat fra sidste møde:
Intet at bemærke.

3.Frivilligt Veteranforums repræsentation i Veteranforum:
Major Lars Højbak og Fuldmægtig Thomas Renard orienterede herefter om Veterancenterets tilbud om, at
Frivilligt Veteranforum kunne få tildelt en fast plads i Veteranforums 2 årlig møder.
Frivilligt Veteranforum vedtog, at Koordinatoren fik denne opgave fremover, med mulighed for at have
suppleant fra anden organisation med til møderne.

4.Koordinator 2016:
Veteranforum udpegede Thore Clausen, Soldaterlegatet, til koordinator for Veteranforum fra 2016.

5.Mødedatoer 2016:
Mødedatoer for 2016 blev ikke endelig fastlagt, men der var enighed om, at månederne maj, september og
november vil være de rigtige. Koordinator 2016 udmelder de endelige mødedatoer senere.

6.Præsentation af nye medlemmer:
Frivilligt Veteranforum bød velkommen til 2 nye medlemsorganisationer, Veteran Oasen og Politiets Blå
Baretter. Veteraner i Syd var forhindrede pga. sygdom.

Veteran Oasen v/Tina B. Kristensen orienterede om, at de var opstået ud fra et konkret behov for
aktiviteter for sygemeldte/pensionerede Veteraner i Nordjylland. Deres plan er at lave et bosted med
tilknyttet dagtilbud. De har på nuværende tidspunkt indgået samarbejdsaftaler med 4 Nordjyske
kommuner. De har endnu ikke fået egne/faste lokaler men låner sig frem i forbindelse med deres
aktiviteter. De vil snarest starte en indsamling for derigennem at kunne købe deres eget hus, og i den
forbindelse vil de oprette sig som fond.
Veteran Oasen samarbejder allerede med eksisterende organisationer og projekter, og er også meget
aktive på lokal- og regionalpolitiske platforme.

Politiets Blå Baretter v/Gert Remmen fortalte, at organisation havde eksisteret i 20 år og pt. talte 245
medlemmer. Han forklarede videre om de særlige forhold i forbindelse med manglende anerkendelse af
deres Veteraner fra forskellige missioner. Tildeling af medaljer til polititjenestemænd går via
Justitsministeriet. Ministeriets embedsmænd var ikke enige i værdien af tildeling af medaljer efter
udsendelse, og denne anerkendelse arbejdede de konkret på at opnå på lige vilkår med andre Veteraner.
Foreningen holder ét årligt 2 dages arrangement hvor de samler tidligere udsendte polititjenestemænd, de
udgiver 4 årlige foreningsblade og er lokalt engagerede i Veteranarbejde. De deltager også lokalt på den
nationale Flagdag.
Politiets Blå Baretter er en centralt placeret forening som indtil nu har savnet en mulighed for tilknytning til
andre som kunne støtte dem i deres arbejde med, at få støtte til de af deres kollegaer der måtte få brug for
hjælp

7.Medlemsrunden:

a.Veterancenteret:
Veterancenteret v/Lars Højbak og Thomas Renard orienterede om diverse puljer. Man afventede endelig
svar på 10 millioner kroners pulje. Deadline til 2015/2016 puljer måtte forventes at være snarest, så der
blev opfordret til at være opmærksomme på at deadline for sommerlejre 2016.
25 millioner kroners puljen; Lars Højbak orienterede om muligheden for transport til Veteraner i
forbindelse med behandling, og om muligheden for opsøgende økonomisk rådgivning i forbindelse med
tildeling af erstatning til skadede Veteraner.
De afholdte Prep-kurser for par har været en meget stor succes, det næste afvikles d. 1. september i år, og
der planlægges yderligere 6 lignende kurser.
Der vil blive afviklet kurser for børn af Veteraner i henholdsvis Høvelte og Holstebro.
Der har været afholdt 3 familiesommerlejre.
Man arbejder pt. på udvikling af et nyt APS baseret behandlingstilbud til Veteraner, det kommer vi til at
høre mere om senere.

b.Soldaterlegatet:
Thore Clausen orienterede om, at de har fået bevilliget Startpulje midler til 2 beskæftigelsesprojekter.
1: Et projekt i samarbejde med PTSD klinik på Rigshospitalet og klinik i Aarhus med mentorordning for
Veteraner der bliver udskrevet fra behandling. Anna Christina fra Handicappens Idrætscenter er tovholder
på projektet.
2: Et projekt hvor en netværksforening bringer ovenstående målgruppe nærmere beskæftigelse.

c.Nature Retreat
Anne Line Ussing orienterede om, at de har meget travlt med 4 konstante beboere, og stadig større søgning
til deres tilbud. De har også haft en enkelt Amerikansk Veteran blandt deres beboere. Efter udskrivning
fortsætter man fra projektets side som mentorer for Veteranen for, at sikre en ordentlig overgang tilbage til
hverdagen.
Deres bevilling fra Veluxfonden udløber snart, men de ser fortrøstningsfuldt på fremtiden.

d.Veteranhaven:
Rene Pamperin fortalte, at de inden valget nåede at have besøg af den afgåede forsvarsminister, de håber
det positive indtryk han fik under besøget bliver overbragt til den nye minister.
De har pt. 2 ansat i fleksjob i projektet. De er af Slagelse kommune blevet godkendt til at ansætte folk i
fleksjob og arbejder også på at få en lignende aftale med Næstved kommune. De forventer sig meget
positivt af dette fremover.
De har søgt midler i National Naturpulje, og arbejder på at oprette sig som selvstændigt non-profit selskab.
De har været aktive ved Hærløbet, afholdt familiedage i haven, haft besøg af chefen for en Amerikansk
organisation – ”Next Generation” - og starter et egentligt samarbejde med dem, deltaget i Folkemødet på
Bornholm sammen med Slagelse byråd, lavet åben have arrangementer, i samarbejde med Slagelse
Kommunes sundhedsarrangement har de haft besøg af en Saudi Arabisk delegation, holdt masser af
foredrag og haft massiv mediedækning.
I forbindelse med den kommende flagdag laver de bål og grill om aftenen hvor alle er velkomne.
Veteranhaven opretter snarest en støtteforening ”Veteranhavens venner”.

e.De Blå Baretter:
Niels Hartvig Andersen fortalte, at der nu åbnes op for at andre foreninger/organisationer kan gøre brug af
faciliteter og overnatningsmuligheder på Kammeratstøtteordningens Veteranhjem i Frøslev. Der opereres
med en pris for overnatning på ca. 50 kr.
Sammen med TV2 arrangerer De Blå Baretter forpremiere på filmen Dvor d. 4/9 2015 – der kommer snarest
yderligere information på De Blå Baretters hjemmeside. Man kan med fordel tilmelde sig nyhedsmail på
samme hjemmeside, så bliver man automatisk orienteret om alle nyheder der måtte komme på siden.
På De Blå Baretters hjemmeside finder man nu også alle missionsbøger indscannede.
Der afholdes jubilarstævne i september på Slagelse kaserne, alle Veteraner uanset værn/mission er
velkomne. Det er vigtigt at understrege, at alle arrangementer De Blå Baretter afvikler er åbne for alle
Veteraner.
Niels Hartvig Andersen kom med en personlig opfordring til, at man på div. Veteranfora bestræber sig på at
holde en sober tone over for hinanden. Det var der stor enighed om var en rigtig god ide.

f.SSOP:
Jan Bruun Andersen orientere om, at man ser et markant fald i uddeling af økonomiske midler til
Veteraner. De analyserer på dette, og overvejer at ændre kriterier for tildeling.
De oplever, at flere organisationer arbejder med ligeartede tilbud, de opfordrer til vi
koordinerer/samarbejder bedre.

g.Fonden Danske Veteranhjem:
Jan Bruun Andersen fortalte, at Fredericia og København har begge 5 års jubilæum, og at Aalborg har det i
november. Dagligdagen på hjemmene går som det skal.
De kommende Veteranhjem i Odense og Aarhus har beurokratiske udfordringer, men nyder stor kommunal
velvilje.

g.Mentornetværket:
Henrik Danielsen orientere om, at man oplever faldende aktivitet. Sagerne de bliver del i er til gengæld
væsentlig tungere.
De samarbejder med 4 organisationer og 9 virksomheder om 9 Veteraner. De 9 virksomheder betaler
udgifter der er i forbindelse med de 9 tilknyttede Veteraner.
De samarbejder også med HKKF med de af deres medlemmer der sidder ”yderst” i A-kassen. Dette er ofte
K35 og +60 folk som de forsøger at skaffe civile jobs.
Uanset hvilke økonomiske midler der fremover måtte være til deres rådighed vil Mentornetværket
fortsætte deres arbejde Pro-Bono.
Henrik Danielsen oplyste videre, at han er indtrådt i bestyrelsen af Veteranhjem København.

h.SIOPS:
Claus Steenberg fortalte, at der ikke er så meget nyt.
De oplever at få flere henvendelser fra pårørende der søger hjælp til Veteraner.

i.HKKF/Livlinen:
Lisbeth Brixen Nielsen oplyste, at man hos dem oplever travlhed, primært en øget tilgang af yngre
Veteraner (Afghanistan) og frustration over den nye lovgivning på det sociale område, og den uens tolkning
der finder sted lokalt af denne.

j.Veteranhjem Odense/Soldaterhjemmet Dannevirke:
Henrik Dyhr fortalte, at arkitektkonkurrencen til det kommende Veteranhjem er afsluttet. Der blev valgt et
meget flot byggeri, som til gengæld også er noget dyrere en beregnet, så man er ude i en runde omkring
ansøgning af yderligere midler.

k.KFUMS Soldatermission:
Per Møller Henriksen fortalte, at de har stort set fuldt hus på deres rekreationer.
De er i Varde blevet nomineret til ”Året Fundraiserpris”. Rekreationen i Varde forventes indviet 8/4 2016.
”Veteranbo” i Høvelte er i gang med en totalrenovering. Man ændrer bl, a det eksisterende så man får
mindre haver, til gengæld bliver der så større fællesområder. Der bliver 4 familiehuse hvor man kan bo i op
til 3 år og 4 feriehuse til Veteraner. Byggeriet forventes klar til ibrugtagelse i september 2015, og indvies
officielt af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary d.23.oktober 2015

l.Frivillig Center Herlev:
Jeanne Blyme fortalte, at man her planlægger man afholdelse af aktivitet i forbindelse med Flagdagen.
De har generelt mange aktiviteter, daglige såvel som ugentlige.
De arbejder på en ny digital platform.
Har planer om et filmprojekt som vi vil høre mere om senere i forløbet.
De har etableret en ”wing-man” ordning og har mange andre planer i støbeskeen for såvel Veteraner som
pårørende.
De oplyser videre, at FRICE er en sammenslutning af de 65 Frivillig Centre som ligger i Danmark, de vil tage
op på et af deres kommende møder, om det var en ide at man fra centralt hold meldte sig ind i Frivilligt
Veteranforum.

m.Team Veteran:
Jan Norgaard oplyste, at de har haft 12 deltagere med til maraton i Washington, en rigtig god oplevelse for
alle.
Kører pt. ”trim projekt” med 5 deltagere.
Starter lokalforeninger i Sønderjylland, Holstebro og Slagelse.
Skal om kort tid en uge til KSO´s Veteranhjem i Frøslev med en gruppe.
Har netop færdiggjort en undersøgelse af deres arbejde med 5 deltagere, undersøgelsen er foretaget i
samarbejde med Københavns Universitet.
De har løbende overvejelser omkring reklame/annoncering for at tiltrække nye emner.

n.Homemind:

Jette Kimer fortalte, at de er påbegyndt samarbejde med Amerikansk partner om screening, og har planer
om et udvekslingsprojekt i USA til foråret – for yderligere info, kontakt Homemind.
De er i gang med opstart af bosted i Slagelse kommune.

o.Centralforeningen af Stampersonel:
Bjarne Ambjørn Kehr oplyste, at de samarbejder med mange projekter, gerne med det formål at få
Veteraner i civil beskæftigelse.
Samarbejder med Niels Blok om kommende projekt med beskæftigelsesmuligheder i naturen.
Arbejder fortsat meget aktivt på de politiske platforme.

p.Familienetværket:
Boel Nauta oplyste, at de deltager i arrangementer for pårørende på kaserner.
De har en del henvendelser fra pårørende som ønsker kontakt.
De deltager sammen med Veterancenteret i et projekt med børnegrupper.
De er med i et samarbejde omkring en film om pårørende til udsendte.
De har deltaget i et teaterprojekt i Viborg, med stor succes, og har forsøgt det samme i Slagelse, desværre
uden held itv.
De har mangel på frivillige til at løfte opgaverne.

q.Kammeratstøtteordningen:
Bjarne Berner fortalte om et stigende antal henvendelser fra bekymrede pårørende, og fra Veteraner med
forskellige problemer. Henvendelserne kommer også via mail.
Stor, og frugtbar, samarbejdsflade til kommuner, psykiatri, Veteranceterets medarbejdere, faglige
organisationer og andre aktører.

8.Hjemmeside:
Henrik Thiede, webmaster De Blå Baretter, viste Frivilligt Veteranforums hjemmeside
www.frivilligtveteranforum.dk, og ikke mindst de funktioner siden kommer til at indeholde.
Der er valgt en meget flad struktur på hjemmesiden, og det er hensigten at den fremover kommer til at
indeholde faktuelle oplysninger om organisationerne, referater og dagsordener.

9.Eventuelt:
Tiden var så fremskredet på mødet, at kun følgende punkter nåede at blive drøftet:

Langelandsfestivalen: SSOP har fået henvendelse om et samarbejde hvor Veteraner kunne få deres eget
camp-område på festivalen, og rabat på biletter. Jan Bruun Andersen fortsætter kontakten vedrørende
dette, og orienterer senere om de aftaler der måtte blive indgået.
Netværk til praktisk hjælp under udsendelse: Flere havde fået henvendelser fra pårørende der havde brug
for rent praktisk hjælp under partnerens udsendelse. Familienetværket tager det med hjem til drøftelse, og
ser om det er et behov de kan hjælpe med at dække.
Veterancenteret oplyste, at de i stigende omfang får henvendelser fra Veteraner som oplever de ikke har
noget netværk. Man ser muligheden for i fremtiden at melde disse behov ud i dette forum. Frivillig Center
Herlev opfordrer til, at man tænker Frivilligcentrenes muligheder ind i denne forbindelse.

Næste møde:
Veterancenteret Ringsted d. 11. november 2015 kl. 10.00

Evt. punkter til dagsorden bedes sendt til koordinator Bjarne Berner

Referant og koordinator Fyn d. 26.august 2015
Bjarne Berner

