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Orienteringsskrivelse om tiltag vedr. veteranpolitikken 2019 

 

I veteranpolitikken for Hedensted kommune står der at politikken er forankret i Udvalget 

for Fritid & Fællesskab og at der hvert år inden årets udgang vil blive lavet en kort status 

på området. 

 

Dette er en kort orientering om området i 2019. 

 

Samarbejdsaftale med veterancentret 

17. april modtog Hedensted Kommune en henvendelse fra Veterancentret med anmod-

ning om et møde med henblik på at indgå en samarbejdsaftale mellem Hedensted Kom-

mune og Veterancentret. 

Hen over sommeren blev der afholdt et møde mellem udvalgsformand Liselotte Hille-

strøm, Kim Rosenkilde og en repræsentant fra veterancentret. 

 

Aftalen blev at man i august måned behandlede en samarbejdsaftale i Udvalg og Byråd 

og lagde op til at en samarbejdsaftale blev underskreven på flagdagen 5. september 

Derudover blev der af byrådet besluttet at der udpeges en administrativ kontaktperson 

for veteraner og at dennes første opgave bliver at indkalde de frivillige aktører på områ-

det til et møde med henblik på at planlægge kommende aktiviteter. 

 

Flagdag og veterankoordinator 

På flagdagen blev Kim Rosenkilde præsenteret som veterankoordinator i Hedensted Kom-

mune. 

 

Flagdagen blev afholdt den 5. september 2019 for 2 gang i Hedensted Kommune. 

Taler på dagen var bl.a. Lars Bro og Simon Benfeldt. Antal deltagere ca. 60-70 

 

Efter flagdagen har jeg forsøgt at gribe opgaven som veterankoordinator på følgende 

måde; 

 

Jeg blev kontaktet af veterankoordinatoren i Vejle Kommune som jeg har haft et møde 

med. Man har veterancafeer i Vejle og Horsens kommune. Begge har hjemmesider. 

Har skrevet til Horsens Kommune for at få kontaktoplysninger på en der har med områ-

det at gøre. Har samtidig kontakt med veterankoordinatoren i Vejle kommune. 

 

Veteranpolitikken lægger op til at vi skal understøtte veteraners mulighed for samvær 

med ligesindede i samarbejde med omegnskommunerne og da der er etableret veteran-

cafeer i Horsens og Vejle Kommune forsøges etableret et samarbejde med disse i stedet 

for at opbygge egen veterancafe i Hedensted. Det vil være lige nemt at køre til henholds-

vis Vejle og Horsens og understøtte disse. Så der er taget kontakt med henblik på at 

etablere et samarbejde med disse. 
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2 møder med veteraner 

Der har været afholdt 2 kaffemøder med 2 veteraner for at høre om behovet for aktivite-

ter mv. Konklusionen fra disse samtaler var at der nok ikke var behov for at etablere 

egen veterancafe i Hedensted, men at man skulle arbejde på at samarbejde om det eksi-

sterende (cafeerne i vejle og Horsens) 

 

Behovet for aktiviteter var nok ikke så stort. Men det kunne være en god ide med en in-

formationsskrivelse som synliggjorde at der var en veterankoordinator og med korte be-

skeder om evt. aktiviteter for veteraner der kunne være i området. Eller kort over hvor 

der var shelters i kommunen man frit kunne benyttte. 

 

Henvendelse om mailingliste til veterancentret 

Den tanke har jeg leget lidt videre med og har bl.a kontaktet veterancentret for både at 

komme på en mailliste over aktiviteter jeg skulle have kendskab til. Og for at få hjælp til 

at sende et informationsbrev ud til veteraner i Hedensted Kommune. 

 

Jeg skrev den 24. oktober følgende 

 

”Til Forsvarsministeriets personale styrelse 
 

Jeg hedder Kim Rosenkilde og er ny udpeget veterankoordinator i Hedensted Kommune. 

Jeg har snakket med en Jane Bramwell fra veterancentret som henviste min forespørgsel 

til jer. 

 

Jeg har haft kontakt til nogle veteraner i kommunen for at høre om behovet for at iværk-

sætte nogle aktiviteter. Og konklusionen på disse samtaler blev at jeg ikke skulle oprette 

en veterancafe i Hedensted Kommune men forsøge at  samarbejde med de eksisterende 

cafeer i Vejle og Horsens som omkranser Hedensted Kommune. 

Og så blev der nævnt at man engang imellem kunne sende et nyhedsbrev ud et par 

gange om året når der var noget af interesse for veteraner i Hedensted Kommune. 

 

Hvis jeg som veterankoordinator engang imellem skal sende en lille skrivelse ud om no-

get der kan have interesse for veteraner i kommunen kræver det nogen at sende det til 

og det er her min forespørgsel kommer ind i billedet. 

 

Hvis jeg laver et dokument hvor jeg beskriver formålet med mit nyhedsbrev og samtidig 

lader dette dokument indeholde min mailadresse og en samtykke erklæring. 

 

Kan jeg så få jer/ eller veterancentret til at sende dette dokument ud til de personer i har 

registreret som veteraner i Hedensted Kommune uden jeg behøver at se denne liste 

 

Så kan de som måtte have en interesse i dette melde tilbage til mig at de gerne vil på en 

sådan mailliste og give samtykke dertil og så skal jeg nok opbevare mailadresserne sik-

kert og kun bruge dem til formålet og sørge for ingen får hinandens mailadresser. 

 

Vil det være en mulighed at man kan få hjælp fra jer til dette?” 

 

 

Men det er ikke så lige til som de har skrevet i deres svar til mig som jeg modtog i dag 

30. oktober: 

 

”Selv om det er et rigtigt godt initiativ, så kan jeg desværre ikke hjælpe. 

Vores oplysninger om veteranerne må udelukkende bruges til direkte brug i forbindelse 

med flagdagen.” 

 



3 

 

Der er også rammer for hvordan og hvorledes hjemmesiden/ og kommunens facebook 

må bruges. Så hovedudfordringen i forhold til aktiviteter er at komme ud til de eksiste-

rende veteraner.  

 

Men der arbejdes på at gøre området lidt mere synligt via hjemmesiden. 

 

Dialog med veterancentret 

Der er dialog med veterancentret efter behov i forhold til enkeltsager. 

 

Der er derudover kommet enkelte henvendelser og forespørgsler. 

 

En veteran har forespurgt til om det er en fuldtidskoordinator kommunen har. Hvortil jeg 

har svaret det er en af mange opgaver der skal varetages og at man løbende vil evaluere 

på opgaven. 

 

En veteran jeg talte med på flagdagen har efterfølgende foreslået at der kommer en tilfø-

jelse til kommunens veteranpolitik nemlig: 

 

”Som vi snakkede om til flagdag i går, kunne jeg godt ønske mig at de "ikke officielle" ud-
sendte kom med under paraplyen i veteranpolitikken. 
Det kan være nødhjælpsarbejdere, sygeplejersker, NGO'ere, læger osv, der har været ude i 
verdens brændpunkter, men uden politisk mandat. 
 
Ordlyden kunne fx være: 
 
Veteranpolitikken gælder også for de danskere, der har været ude i verdens brændpunkter, 
som nødhjælpsarbejder, sygeplejerske, læge, redningsmandskab eller lignende.” 
 

Denne henvendelse kan udvalget drøfte. 

 

 

Fremadrettet fokus: 

Da det er lidt svært at kende behovet og også svært at få oplysninger om veteranerne, 

tænker jeg fokus det kommende år må være at: 

 

 Forsøge at få et formaliseret samarbejde med veterancafferne i omegnskommu-

nerne 

 Forsøge at skabe lidt synlighed omkring veterankoordinatoren via kommunens 

hjemmeside og den ene indgang veteranerne har til kommunen her. 

 Forsøge i det små om man kan få oparbejdet en mailliste over personer der kunne 

have interesse i at modtage små informationsbreve om aktiviteter for veteraner i 

kommunen. 

 Flagdagen 5. september 2020 

 Fortsat løbende dialog med veterancentret efter behov. 

 

Kim Rosenkilde 


