VETERANCENTRET

Oversigt over aktører på veteranområdet
Veteranområdet er kendetegnet ved en mangfoldighed af aktører, som har til
formål på forskellig vis at støtte veteraner og pårørende til veteraner. Oversigten giver et overblik over formål og baggrund i den udstrækning, disse oplysninger er tilgængelige.

Bag Krigens Ansigter

(LINK)

Hovedformålet for at lede soldater og andre, der har været i krig, på
vej til at kunne leve i samfundet på en meningsfuld måde med egne
erfaringer.

Battlemind to Peacemind

(LINK)

En frivillig forening som har til sigte at støtte de tidligere udsendte
soldater og deres pårørende. Tilbyder veteraner målrettet indsats
igennem gruppeforløb som er gratis. Pårørendeaften, for at støtte
dem i omkring deres udfordringer som forekommer, når man er sammen med en veteran.

Blood of Heroes Denmark

(LINK)

Foreningen vil sætte fokus på den enkelte veteran, som ønsker at
være medlem. Tilbyder et stærkt sammenhold og kammeratskab,
som man havde det, dengang man havde uniformen på. Klubbens
formål er at støtte hinanden og være der for hinanden, hvis der er
nogen, der går ned med flaget.
Patch på venstre bryst som siger ”NEVER ALONE”.

Blue Berets
Motorcycle Club Denmark

(LINK)

Blue Berets Mortorcycle Club Denmark (BBMCDK) er en motorcykelklub for veteraner. Klubbens hovedformål er at videreføre og styrke
kammeratskabet fra tjenesten i udlandet såvel i nationalt som i internationalt regi. Nationalt ved BBMCDK samvær og samarbejde med
eksisterende UN/NATO soldater- og veteranforeninger i Danmark, og
internationalt igennem BBMC klubberne i Sverige og på Færøerne.

DANCONTRÆF

(LINK)

For over 40 år siden blev en lille flok FN soldater enige om, at mødes
efter hjemsendelsen fra Cypern. Denne ide blev starten på et årlig
møde, i starten sådan lidt uformelt, men ret hurtigt voksede ”mødet”
sig så stort, at der blev startet en egentlig forening. Foreningen fik
naturligt nok navnet Cypern Træf, da det var gamle Cypern veteraner der mødtes.
I 1996 blev det dog besluttet på en generalforsamling, at ændre
navnet til Dancon Træf. Beslutningen var en følge af, at Danmark
nu ikke kun deltog i FN opgaver på Cypern, men var spredt ud over
mange steder i verden og ikke kun under FN flaget, men også i
NATO regi. Så fra at være et mødested for lille flok gamle Cypern veteraner, har foreningen udviklet sig til et mødested for alle, der har
været udsendt under dansk flag, både i FN- og Nato regi.

Danmarks Veteraner

(LINK)

Danmarks Internationale Veteran Organisation, Danmarks Veteraner,
er foreningen, der samler alle de danske mænd og kvinder, der har
været udsendt på en international fredsstøttende eller humanitær
mission.
Danmarks Veteraner varetager danske veteraners interesser nationalt og er Danmarks internationale stemme i World Veterans Federation.
Danmarks Veteraner samarbejder snævert med veteranorganisationerne i de nordiske lande i rammerne af The Board of the Nordic
Blue Berets, og yderligere samarbejder de med veteranorganisationerne i 12 europæiske lande i rammerne af ”The Northern European
Conference on Veteran Support”.
Danmarks Veteraner indgår i Forsvarets Veteranforum.

Danske Soldater- og
Marineforeningers Fællesråd

(LINK)

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd (DSM) er paraplyorganisation for Danske Soldaterforeningers Landsråd, Marineforeningen, Flyvevåbnets Soldaterforening og Forsvarsbrødrene. DSM
virke og indsatsområder er tradition og traditionspleje, støtte og
opbakning til veteraner og flagdagen.
DSM indgår i Forsvarets Veteranforum.

Danske
Soldaterforeningers Landsråd

(LINK)

Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) har til formål at varetage og koordinere samarbejdet mellem 23 tilsluttede landsforeninger
inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i hæren.
Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar. Herunder påhviler det
Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold i øvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Familienetværket

(LINK)

Familienetværket fungerer både landsdækkende og lokalt og drives
af frivillige pårørende, som selv har eller har haft en soldat udsendt.
Her kan du få kontakt til andre pårørende. Netværket er for alle pårørende – uanset hvilket værn og hvilken rang, den udsendte soldat
har.
Familienetværket indgår i Forsvarets Veteranforum.

FC Granatchok
For nærværende er Vigerslev boldklub base for FC Granatchok.
FC Granatchoks vigtigste funktion at være et socialt samlingssted for
krigsveteraner, soldater og pårørende, hvor vi kan hygge os i og om
fodbold som en social aktivitet.

FN-Museet

(LINK)

Det er FN Museets klare målsætning, gennem indsamling af dokumentation og effekter, at registrere, opbevare og udstille disse ting
for at kunne dokumentere og formidle information om den danske
internationale indsats i fredens tjeneste.

Folk & Sikkerhed

(LINK)

Folk & Sikkerhed er en almennyttig, landsdækkende organisation,
der er uafhængig af partipolitik. Folk & Sikkerhed har til formål gennem oplysning at formidle en forståelse mellem befolkningen og
Forsvaret for behovet for et forsvar, herunder et beredskab, og derigennem styrke forsvarsviljen og -evnen.
Folk & Sikkerhed har endvidere til formål at gennemføre projekter og
initiativer, der bidrager til at skabe forståelse for behovet for beredskabsmæssig robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den
enkelte.
Folk og Sikkerhed indgår i Forsvarets Veteranforum.

Fonden Danske
Veteranhjem - FDV

(LINK)

De fire veteranhjem i Danmark (København, Aalborg, Aarhus og
Fredericia) er samlingssteder for de mange, der kom hjem beriget
og stærkere, end de drog ud – men også et sted, hvor man hjælper
dem, der måtte have behov.
Veteranhjemmene er som udgangspunkt ikke et behandlingssted. De
er et fristed for alle veteraner – både de mange der kommer styrket
hjem og gerne vil mødes og genopfriske gamle minder. Men naturligvis også et sted, hvor dem med behov for hjælp kan komme. Man
kan komme og gå, som man vil – og man bliver ikke registreret. Har
man brug for en hjælpende hånd, bistår veteranhjemmets frivillige
med kontakt til fagfolk, offentlige myndigheder m.v.
Yderligere et veteranhjem er under opførelse i Odense.

Foreningen af Jægere
Vores vision er: ”Foreningen af Jægere er et netværk, der skal tilføre
værdi for alle generationer af Jægersoldater samt være til støtte for
Jægerkorpset og Forsvaret i øvrigt”.
Vores mission er: ”Foreningen skal være en aktiv forbindelse mellem
de tjenestegørende og ikke tjenestegørende Jægersoldater, ved manifestering af mottoet ”En gang Jæger – altid Jæger””.

Foreningen
Den Tapre Landsoldat

(LINK)

Vi Foreningen Den Tapre Landsoldat, er lavet af Veteraner for Veteraner og deres pårørende, Vores mål er at hjælpe Veteraner som har
det svært, det kan f.eks være ved en identitetskrise når tiden i uniformen er slut, PTSD, sammenhold, manglende udfordringer m.m.

Frivilligcenter Herlev

(LINK)

Formålet er at støtte det frivilligt sociale arbejde for sårbare grupper
i Herlev kommune.

Front for Krigsveteraner

(LINK)

Ingen tilgængelige oplysninger.

Garderhuset
Initiativ på Nordfyn, hvor en forfalden ejendom kan anvendes som
shelterplads for veteraner. Initiativet er i sin opstartsfase.

Homemind
HOMEMIND er en ikke-politisk og ikke-statslig organisation. Formålet med HOMEMIND er, at skabe post reintegration for hjemkomne
soldater. HOMEMIND er finansieret af private virksomheder og sponsorer, som støtter tidligere udsendte danske soldater. HOMEMIND´s
tilbud er nationalt, gratis og gælder alle, som har været udsendt til
verdens brændpunkter. HOMEMIND har udviklet et grundprogram,
som består i at post reintegrere soldater. Programmet består grundlæggende i at kvalificere, invitere og motivere den hjemkomne soldat til at skabe den nødvendige forandring i sit eget liv.

Hærens Konstabel- og
Korporalforening, Livlinen

(LINK)

Hærens Konstabel- og Korporalforening, Livlinen (HKKF Livlinen) kan
være en hjælp for tidligere og nuværende medlemmer.
HKKF Livlinen er et tilbud til de grupper af veteraner, som har været
nødsaget til at vælge det etablerede system fra. HKKF Livlinen yder
holistisk støtte og hjælp ud fra veteranens behov.
HKKF Livlinen er en integreret del af HKKF samlede indsats på veteranområdet.

InterForce

(LINK)

Siden oprettelsen i 1999 har InterForce haft en vigtig rolle med at
bygge bro mellem Forsvaret og det private erhvervsliv. Den rolle
er i de senere år blevet endnu mere vigtig. Siden 1992 har tæt på
30.000 danske mænd og kvinder været udsendt til internationale militære missioner, hvor mange efter en udstationering forlader
Forsvaret i en ung alder. Her har Interforce en vigtig opgave med at
formidle kontakt til virksomheder, så der ydes hjælp med at få de
tidligere soldater integreret på arbejdsmarkedet, det gælder i særdeleshed de fysisk og psykisk sårede soldater.
InterForce indgår i Forsvarets Veteranforum.

JGK Sociale Netværk
Hovedformålet er at skaffe tryghed og sikkerhed for de pårørende
særligt i de perioder, hvor soldaten er udsendt eller på længere varende øvelser.

KFUMs
Soldatermission i Danmark

(LINK)

KFUMs Soldatermission står bag 14 KFUMs Soldaterhjem i Danmark
samt soldaterhjem i de skiftende missionsområder. På KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, Aalborg, Holstebro, Varde og Fredericia er der rekreationsboliger til veteraner, der har brug for støtte efter hjemkomsten. Rekreationsboligerne er etværelses lejligheder, hvor man både
kan trække sig tilbage i egen bolig – samtidig med at veteranerne
inviteres til fællesskab med ligesindede. Veteranmedarbejdere på
KFUMs Soldaterhjem støtter veteranerne til at deltage i behandling,
hvor der samarbejdes tæt med Forsvarets veterancenter, kommune
m.fl.
Veteraner kan bo i et rusfrit miljø på KFUMs SoldaterRekreation i op
til 12 måneder, hvor målet er begyndende stabilitet og eventuelt afklaring af egen situation.
KFUMs Soldatermission arbejder på Folkekirkens grundlag og byder
alle velkommen uanset køn, alder, rang, etnisk oprindelse eller religiøs overbevisning.
KFUM indgår i Forsvarets Veteranforum.

Kredsen Mars og
Merkur Danmark

(LINK)

En forening af folk fra erhvervslivets top og militære ledere i generals- og admiralsklassen. Foreningen blev dannet i 1975 med det
formål at styrke kontakten mellem erhvervsfolk og militærfolk, deraf
navnet Mars som gud for krig og Merkur som gud for handel.
Den danske kreds er en underafdeling af den langt større europæiske kreds Mars & Mercurius, med hovedsæde i Holland, tidligere med
Prins Bernhard som protektor. Denne blev dannet helt tilbage i 1926
og hed oprindelig De Koninklijke Kring Mars & Mercurius (Den Royale
Kreds Mars og Merkur).
Mars & Merkur indgår i Forsvarets Veteranforum.

Krigsveteraner
og Pårørende (LINK)
Krigsveteraner & Pårørende er en forening, der gennem frivilligt
arbejde yder støtte og opbakning til tidligere udsendte og deres
familier. Tidligere udsendte er alle, der har været udsendt til krigszoner/uroplagede områder. Hvad laver vi: Opsøgende arbejde, hvor vi
tager kontakt til dem, der ikke selv kan søge hjælp. Vi hjælper med
kontakt til psykolog/behandling i det civile system. Søger økonomisk
støtte til behandling, økonomisk rådgivning mm. gennem Soldaterlegatet. Hjælper med kontakten til kommunen og andre myndigheder.
Laver netværk, hvor veteraner og deres familier kan hjælpe andre og
selv modtage hjælp. Krigsveteraner & Pårørende kæmper for neutrale væresteder, hvor ligesindede kan mødes uden opsyn af Forsvarets
psykologer.

Legacy Vets

(LINK)

Legacy Vets en en dansk afdeling af gamle soldater, der støtter op
om de faldne soldater i Vietnam. Legacy Vets skilter ikke med medlemstallet, men MC-klubben tæller flere tusinde tidligere og nuværende soldater fordelt på en lang række afdelinger i ni lande. Klubben er en direkte udløber af - og broderklub til - den amerikanske
Vietnam Vets MC. Alle medlemmer bærer af samme årsag et sort
emblem med rød kant og røde tal på deres veste. ”58.044. You are
not forgotten” står der med henvisning til de soldater, der ikke kom
hjem fra Vietnam-krigen i perioden 1959-1975.

Mentornetværket
Dette virtuelt baserede netværk af ledere fra dansk erhvervsliv tilbyder rådgivning og sparring til hjemvendte danske soldater.
Netværket skal gøre det lettere for soldaterne at vende tilbage til det
civile arbejdsmarked. Tanken er, at netværkets mentorer stiller deres
tid og erfaring til rådighed i form af sparring om fx ansøgning og CV,
karriere- og uddannelsesvalg, start af egen virksomhed osv.

Nature Retreat
for Veteraner (LINK)
Nature Retreat for Veteraner afholder retreats i naturen for krigsveteraner, hvor veteranerne bliver introduceret til værdien af at bruge
naturen rekreativt til afstresning, motion etc. Projektet giver deltagerne nye færdigheder og introducerer dem for de uddannelsesmuligheder, der findes inden for området hos f.eks. Skovskolen m.fl. og
forbedrer derved deres beskæftigelsesmuligheder.

POW-MIA
Eagles MC Denmark

(LINK)

Klubben er fortrinsvis for mænd, der har gjort tjeneste i Forsvaret,
eller hvis hjerter slår for at støtte vore soldater. Klubbens formål er
at støtte op om veteraner og deres familier. Klubben er ikke støttegruppe til andre MC-klubber.

Ramt af krig
Gennem foredrag sætter Ramt af krig fokus på soldater og andet
fagligt personel, der er vendt hjem fra krigen. Vi ser på, hvilken
hjælp, støtte og forståelse samfundet stiller til rådighed for soldaterne og deres pårørende. I Guldborgsund tilbyder vi både individuelle
samtaler og gruppesamtaler, og vi samarbejder med lignende organisationer med henblik på at danne netværk, hvor man kan mødes
med ligestillede.
Det handler om dig og din familie. Alle er velkomne til at kontakte os
for afklaring af spørgsmål. Vi tilbyder anonymitet, der er ingen registrering og ingen brugerbetaling.

Red Barnet

(LINK)

Består af en hovedbestyrelse og 60 lokalafdelinger fordelt i hele Danmark.
Red Barnet kæmper for børns rettigheder og giver akut og langsigtet
hjælp til udsatte børn i Danmark og resten af verden.

Running With No Legs
Running With No Legs tilbyder en idrætsindsats for mennesker med
post-traumatisk stress syndrom og belastningsreaktioner. Træningen
tilpasses den enkelte deltager og foregår i et udviklende fællesskab
blandt mennesker med militær og civil baggrund. Idrætsinstruktøren har
selv en baggrund med PTSD, og sammen arbejder alle for at få et bedre
fysisk velvære, øge selvtilliden og styrke troen på at mestre livet. Træningen foregår to gange om ugen (mandag og onsdag) på Amager.
Running With No Legs er stiftet af Christian S. Richardson (dobbelt
benamputeret efter vejside bombe i Afghanistan) og Torben Koue, tidligere kontaktperson for de fysisk skadede soldater ved Center for Idræt,
Forsvarets Sundhedstjeneste.

SIOPS Danmark

(LINK)

SIOPS Danmark[…] er blevet dannet som en søsterorganisation til den
norske organisation SIOPS, der står for “Skadede I Internationale Operasjoner”. SIOPS Danmark er […] ikke tænkt oprettet som en Veteranorganisation i traditionel forstand, vores fokus vil primært være på, at forbedre de eksisterende forhold for ramte veteraner og pårørende som har
brug for håndgribelig hjælp og løber panden imod den “offentlige mur”.
Vi vil meget gerne være med til at forene alle de frivillige kræfter, der
arbejder for vores veteraner, så vi alle sammen trækker i samme retning.

Soldat for Danmark

(LINK)

Soldat for Danmark er en selvejende institution stiftet november 2015
med hjemsted på Bornholm i Bornholms Regionskommune, hvis primære formål er at skabe anerkendelse af nuværende og tidligere soldaters
og veteraners indsats for Danmark.
Soldat for Danmark vil gerne være et nationalt kraftcenter for anerkendelse for nuværende og tidligere soldater og veteraner i Danmark, i
relation til idræt, sport og kulturliv, jobskabelse og uddannelse samt oplevelser og events. Organisationen ønsker også at medvirke til at sætte
fokus på de kompetencer og værdier, man opnår ved at være soldat.

Soldatens Hus

(LINK)

Soldatens Hus er soldaternes hus, hvilket betyder, at det er på soldaternes
præmisser og styret af deres interesser og engagement. Som et netværksbaseret aktivitetshus er visionen et meningsfyldt fællesskab, der rækker
ud over den enkeltes netværk og hjælper til at bygge bro med det civile
samfund. Soldatens Hus vil gennem sine aktiviteter bringe viden om soldaters virke til det civile samfund, skabe forbindelser mellem erhvervslivet og
soldater samt give soldaterne mulighed for at dele deres historier, erfaringer
og oplevelser med omverden og hinanden.

Soldater for Soldater
Soldater for Soldater er en selvejende institution, som blev stiftet af frivillige tidligere og nuværende soldater efter ønske fra mange danske veteraner.
Det er Soldater for Soldaters mål, at ledige soldater – der kan og vil – kommer i job. Soldater for Soldater håndplukker tidligere eller nuværende soldater som buddy for soldaten. Buddyen er frivillig og ulønnet. Buddyen hjælper
soldaten med at søge job og oversætter det særlige, soldaten kan, hos virksomheder, sådan at arbejdsgivere forstår, at soldater er en god arbejdskraft
med helt specielle kompetencer.

Soldaterlegatet

(LINK)

Legatets formål er at støtte militært personel og civile, der af Danmark er
udsendt i militære missioner i udlandet, og som under missioner for dansk
forsvar pådrager sig fysiske eller psykiske skader, som falder under krig eller
krigslignende forhold, eller som afgår ved døden på anden måde. Støtte kan
endvidere ydes til de pågældendes efterladte.
Endelig kan Legatet etablere samarbejder, støtte eller udvikle forskningsprojekter, engagere sig i forebyggende aktiviteter eller yde anden form for
støtte, der efter bestyrelsens bedømmelse gavner Legatets formål (§3 i Soldaterlegatets fundats).
Soldaterlegatet indgår i Forsvarets Veteranforum.

Sons of Valhalla MC

(LINK)

Sons of Valhalla MC er blevet grundlagt af tidligere soldater, som
har tjent under NATO og UN, med bopæl i Danmark. Klubben er for
veteraner og aktive soldater, som har tjent sit land, NATO eller UN,
Hæren, Flyvevåbnet, Flåden, Hjemmeværnet. Derudover har vi en
afdeling for civile, som er 100 % med i vores broderskab.

Støt Soldater &
Pårørende – SSOP

(LINK)

Foreningen har til formål at yde økonomisk støtte til soldater, der er kommet
til skade i tjeneste. Lige fra den unge soldat, der netop er startet i Forsvaret,
til den ældste admiral, samt for kollegaer fra hjemmeværnet, som bidrager
med støtte til internationale missioner. Herudover yder foreningen støtte til
den sårede eller afdøde soldats pårørende. Foreningen yder støtte til psykologbehandlinger, rådgivning ved privat socialrådgiver, jobkonsulent, økonomisk rådgivning, veteranløb og drift af veteranhjem.
Foreningen har mulighed for med meget kort varsel (indenfor 24 timer) at
yde økonomisk støtte i akutte situationer […]
SSOP indgår i Forsvarets Veteranforum.

Team Veteran

(LINK)

Team Veteran er en frivillig upolitisk organisation bestående af en række
ressourcepersoner, hvor intentionen om hjælp til selvhjælp gennem idræt
og kammeratskab er den drivende kraft. Team Veteran benytter regeringens
veteranpolitik som pejlemærke og støtter derved op om det etablerede behandlersystem, hvilket ses i Team Veterans målsætning om at være en matchende nuance i den farverige palet af etablerede tilbud til fysisk og psykisk
sårede veteraner. Team Veterans nuance er maratonløb.

Velkommen Hjem

(LINK)

Velkommen Hjem er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage
et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden – til gavn for veteranerne, virksomhederne og samfundet. Velkommen Hjem tilbyder en ny organisation
for virksomheder, der ønsker at skabe bedre vilkår for veteranerne, nedbryde barrierer og aktivt bidrage med mentorskab.

Veteran and kinship Aid

(LINK)

Med udgangspunkt i Bodynamic systemets værktøjer indgår vi med dig/
jer i et samarbejde med henblik på at styrke samhørigheden og kommunikationen. Det gør vi bl.a. gennem: Samtaler (rådgivning/vejledning). Små
fysiske/kropslige øvelser. Opøve evnen til at reagere hensigtsmæssigt i
stress-situationer. At styrke enkeltpersoners og pårørendes kollektive identitet, så de har frihed til at magte eget liv og livsvilkår samt frihed til at kunne
klare sig selv og udvikle sig selvstændigt. At styrke enkeltpersoners og pårørendes mulighed for at indgå i relation og samarbejde med andre mennesker, grupper og fællesskaber.

Veteran Jumpstart

(LINK)

Veteran Jumpstart er et tilbud til dig som veteran. Det er et 3 måneders
program, der nøje tager højde for dig, lige dér, hvor du er. På hvert hold arbejder vi med 9 deltagere. Du kan blive en af de 9 veteraner, som får selvtilliden, modet og den indre ro tilbage. Veteran Jumpstart sikrer dig et rart,
sikkert og støttende miljø, hvor kraftfulde coachingmodeller og -teknikker vil
hjælpe dig til en bedre hverdag.

Veteran Oasen

(LINK)

Veteran Oasens formål er at udføre almennyttigt arbejde for veteraner i
Danmark. Herunder anskaffe og opretholde et værested/bofællesskab for
veteraner i Nordjylland. Værestedet skal indeholde tilbud og daglige aktiviteter for veteraner og kan samarbejde med andre veteranhjem, Forsvarets
Veterancenter samt offentlige instanser om støtte til veteraner.
Veteran Oasen drives af veteraner, og bestyrelsen består af en blanding af
personel fra Hæren, Flyvevåbnet, Politiet og pårørende.

VeteranAktivitetsForeningen
(VAF) (LINK)
At arrangere en sommerfest for veteraner og deres pårørende. Der deltog
ca. 60 veteraner og pårørende til sommerfesten i 2016 – Veterancentret
havde en repræsentant til stede.

Veteranalliancen

(LINK)

Veteranalliancen er en partipolitisk neutral paraplyorganisation for alle organisationer og enkeltpersoner, som støtter arbejdet for vores fem mærkesager: veteranpolitikker- og koordinatorer i alle landets kommuner, forbedring
af retsstillingen og ligestillingen af fysiske og psykiske skader i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere kendt som Arbejdsskadestyrelsen), flere
væresteder for veteraner og deres pårørende i hele landet, flere og bedre
behandlingstilbud til skadede veteraner i hele landet, og enklere regler for
tilkendelse af pension til skadede veteraner uden arbejdsevne.
Ud over arbejdet for de fem mærkesager oplyser Veteranalliancen om behandlings- og støttetilbud for syge og udsatte veteraner, lige som der afholdes foredrag og debatmøder på skoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger
og politiske partier, for at udbrede kendskabet til forholdene som veteran
under udsendelse, og efter hjemkomst fra mission.

VeteranCaféer

(LINK)

Veterancaféerne er lokalt forankrede selvstændige initiativer, som drives
autonomt. Veteran Café Vordingborgs formålsparagraf er anvendt som eksempel.
Veteran Café Vordingborg formål er at skabe et frirum for kommunens og
omegnens veteraner og pårørende, uanset hvor og med hvilken organisation
de har været udsendt. Der skal være mulighed for samtale med ligesindede
samt rådgivning om, hvordan man kan komme videre med sit liv, herunder
få støtte af bisiddere ved kontakt med myndigheder og styrelser.
Etableret i følgende byer (områder): Aarhus, Djursland, Frederikshavn, Fredericia, Grenaa, Hirtshals, Holstebro, Horsens, Nordjylland (Aalborg), Nørre
Sundby, Oksbøl, Randers, Silkeborg, Skive, Sønderborg, Varde, Vejen, Guldborgsund, Herlev, Lolland (Holeby), Nykøbing S, Næstved, Ringsted, Slagelse, Vordingborg, Middelfart, Nyborg og Odense.

VeteranCrossOver

(LINK)

VeteranCrossOver (VCO) og AntiPirat Corp Aps (APC) har været jobformidlende […] for job som offshore-sektoren i høj grad efterspørger.
Igennem det sidste år har VCO og APC – gennem tæt dialog mellem
offshore uddannelses- og kursusbranchen og de nationale og internationale operatører – indsamlet en viden, der nu giver et solidt kendskab
til et match mellem veteranens basiskompetencer og de jobspecifikke
offshore-krav, operatørerne kræver.

Veteraner i det faggrønne

(LINK)

Skovskolen, Københavns Universitet udbyder et 10 uger langt faggrønt kursus. Formål med projektet Veteraner i det faggrønne er et
uddannelses- og beskæftigelsesafklarende pilotprojekt, der henvender
sig til veteraner, der er interesseret i at uddanne sig, arbejde eller opkvalificere sig inden for natur og friluftsliv.
På kurset opnår du kompetence inden for den faggrønne sektor som
skovbrug, naturpleje, naturvidenskab og friluftsliv. Derudover indgår
afklarende forløb inden for personlig og professionel udvikling med
henblik på at styrke dine fremtidige muligheder for uddannelse eller
arbejde i den faggrønne sektor.

Veteraner i
Hovedstaden og omegn
Vetho.dk er stedet, du kan være online med andre, som har været udsendt i international tjeneste. At melde sig på siden koster ikke noget.
På siden kan du oprette grupper eller debatter, dele fotos eller historier
med en blog. Og alt sammen hvor du bestemmer over indholdet.
Siden ejes af VETHO, som også er nyhedsleverandør på siden, men er
primært aktør for veteranbegivenheder i hovedstaden. Du kan melde
dig ind i foreningen, uanset om du bor i området, og på den måde kan
du så støtte vetho.dk eller andre gode aktiviteter vi laver.

Veteraner i Sønderjylland

(LINK)

Foreningen Veteraner i Sønderjylland kæmper for at forbedre forholdene for veteraner i landsdelen. Vores medlemmer og bestyrelse består af
veteraner og pårørende; af raske og skadesramte, af civile og militært
personel; af tidligere og aktivt tjenstgørende i Forsvaret.

Veteraner på Søndertofte
Veteraner på Søndertofte, er blevet en forening til hjælp for veteraner (dette
var vi nød til for at kunne søge legater og fonde) Søndertofte som er vores gård, har ca. 9000 m2 grund, her er fredelige omgivelser med udsigt
til marker og så er her ro på landet som vi ved er godt for nogle veteraner.
Der er altid et åbent hjem hvis man har brug for et måltid mad eller en snak
over en kop kaffe.
Det er vigtigt for os at gøre klart at dette er privat initiativ og det er endnu
vigtigere at det forbliver privat, så det er veteranerne selv der bestemmer,
der er stadig en stor respekt for de etablerede veteranhjem, men fornemmer og høre blandt veteraner at der går lidt konkurrence i den, det er vigtigt
at dette forbliver et frirum et fristed, hvor veteraner kan finde fællesskabet
igen.

Veteraners Levevilkår

(LINK)

En gruppe af veteraner, der hjælper andre veteraner med diverse praktiske gøremål. De baserer sig på private donationer. Derudover driver
de en Veterancafe, der kaldes ”Grotten”.

Veteranfonden

(LINK)

Veteranfonden er et privat initiativ med et formål at støtte danske veteraner og
deres pårørende det vil sige udsendte til krigs- og katastrofeområder på vegne af
Danmark. Det omfatter ansatte og tidligere ansatte fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politi og tilsvarende organisationer, som f.eks. Dansk Flygtningehjælp og
Dansk Røde Kors.
Veteranfondens aktivtet vil være afholdelse af koncerter under navnet ENGAGE. Det
er på sigt tanken at der skal være landsdækkende koncerter. Koncerten skal drives
af frivillige veteraner og veteraner får billetter til halv pris.

VeteranHaven

(LINK)

VeteranHaven […] er en oplevelses- og sansehave for veteraner og deres
pårørende. […] en frivillig, almennyttig forening, der hedder VeteranHaven,
hvor alle arbejder gratis og alt økonomi går til projektet. […] sanse- og
oplevelseshave med særligt fokus på de tilskadekomne veteraner.

Veterans and their families

(LINK)

Formål: At skabe sammenhold og oplevelser i samarbejde med andre
foreninger og organisationer.
Omfatter: Tjenestegørende personel - Sårede veteraner fysisk &
psykisk samt veteraner uden skader. Veteraner i form af soldater –
politi – sundhedspersonale – og katastrofearbejdere. Deres pårørende –
kærester-koner/mænd – børn – forældre – fætter og kusine –
bedsteforældre mm.

Veterans In Motion (VIM)

(LINK)

Veterans In Motion (VIM) er en velgørende forening, der startet på initiativ
af en gruppe tilskadekomne soldater. Den har som formål at udnytte aktiviteter og oplevelser til at fremme personlige kvaliteter hos sårede soldater
og tilsvarende tilskadekomne som skridt på vejen mod deres udfoldelse
som hele mennesker. Det helt store mål for projektet er en ekspedition til
Grønland sammen med norske og svenske sårede soldater, under kyndig
vejledning fra Frømandskorpset, Jægerkorpset og Slædepatruljen Sirius.

Veterans Platoon MC
Danmark (LINK)
[….] veteran klub […] Hvor man skal have været udsendt og kun for
mandlige (soldater).
Vi vil støtte op om charity work for veterans og supporter lignende
events i nationale og internationale sammenhænge. Vi er en del af det
internationale veteran miljø og har gode veteran kontakter i pt. 5 lande.

Veteranskytterne

(LINK)

Foreningen er for fysisk og psykisk sårede soldater, deres nærmeste pårørende eller fagpersoner som har haft noget med den sårede soldat at gøre.

Veteranstøtten

(LINK)

I Veteranstøtten - tidligere kaldet kammeratstøtteordningen - møder du
veteraner, der alle har været ude i international tjeneste. Derfor ved de,
hvad du og din familie taler om. De kan sætte sig ind i de problemstillinger, som fylder hverdagen i alle familier, som har eller har haft et medlem sendt ud i international tjeneste.
Veteranstøtten kan bruges af alle, der er eller har været udsendt af den
danske stat i fredsbevarende eller fredsskabende missioner.

Veteranvagten

(LINK)

Foreningen arbejder for at afskaffe 1996 års reglen, oprette et veteraninstitut og mere frihed til veteraner.

