
Evaluering af veteran- 
indsatsen er i gang 
Indsatsen over for de danske veteraner skal eva-
lueres frem til efteråret 2020. De første spadestik 
blev taget til forsvarsminister Trine Bramsens 
inspirationsdag den 25. november.

Mandag den 25. november var omkring 230 frivillige veteranaktører, kommunale 
og regionale aktører, forskningsinstitutioner, ministerier og Forsvaret samlet i 
Middelfart for at give de første indspark til en evaluering af veteranindsatsen. 
 
Arbejdet foregik i 10-mandsgrupper inden for fem områder: Beskæftigelse, 
Rehabilitering af de mest udsatte veteraner, Børn og pårørende, Forebyggelse af 
psykiske efterreaktioner og Anerkendelse.  
 
”Jeg oplevede et stort engagement og samarbejdsvilje ude i grupperne. Det er 
rigtig vigtigt, at vi får hørt om erfaringer med veteranindsatsen bredt i det 
danske samfund for at få alle aspekter med. Deltagernes ros eller kritik af 
veteranindsatsen er et godt grundlag for den videre evaluering,” siger chef for 
Rådgivning & Rehabiliteringsafdelingen ved Veterancentret, Thomas Krohn. 
 
Bidragene fra deltagerne blev samlet ind efter inspirationsdagen og bliver nu 
brugt i det videre evalueringsarbejde, som bliver udført af Forsvarsministeriet 
med støtte fra Veterancentret og Forsvaret. 
 
Den videre proces for evalueringen er endnu ikke fastlagt. Evalueringen skal mu-
nde ud en en rapport, der offentliggøres i efteråret 2020.

Af Karen Dahlin
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Mere en 230 deltagere gav deres input til den kommende evaluering af veteranindsatsen.  
Foto: Sebastian Søby 

DIF Soldaterprojekt 
også i 2020
DIF Soldaterprojekt bliver forlænget i 2020. Dermed 
fortsætter tilbuddet til skadede veteraner om camps, 
Safe Zones og tilbud om at blive en del af idrætslivet 
i de danske klubber.

I november kom nyheden om, at DIF Soldaterprojekt er blevet forlænget et år 
og får yderligere midler fra Forsvarsministeriet. Det har betydet hektisk aktivitet 
hos folkene i projektet, der nu er i fuld sving med at forberede næste års 
aktiviteter og camps.  
 
Ifølge projektets leder Rune Oland Tanggaard bliver det ”DIF Soldaterprojekt, 
som man kender det” med fire årlige camps, trygge træningstimer kun for 
veteraner samt det håndholdte arbejde i at få skadede veteraner ud i de 
hundredevis af foreninger under Danmarks Idrætsforbund. 
 
”Det handler om, at veteranerne skal have øjnene op for, at de skal ud i de gode 
fællesskaber, som der ligger ude i foreningerne,” siger Rune Oland Tanggaard om 
slutmålet for DIF Soldaterprojekt. 
 
Flere trygge træninger 
Det er dog de færreste skadede veteraner, der er klar til dét spring, når de 
starter i DIF Soldaterprojekt. Derfor vil projektet styrke deres såkaldte Safe 
Zone-træning, hvor skadede veteraner træner i et trygt miljø med andre 
veteraner. I 2019 er der kommet flere og flere zoner til rundt om i landet med 
nye idrætsgrene (få et overblik her). I 2020 skal stabiliteten i tilbuddet styrkes, 
fortæller projektlederen. Et godt eksempel på det er den helt nye Safe Zone i 
Skodsborg, hvor der til første træning mødte 10 veteraner op, men slet ingen på 
anden træning.  
 
Ifølge Rune Oland Tanggaard er det DIF Soldaterprojekts fornemmelse opgave 
at hjælpe de skadede veteraner til at møde op og få en succesoplevelse gennem 
træning og socialt samvær. 
 
”I Safe Zonen kan de komme uden at skulle forklare sig og uden at føle skam, 
som en stor del af de skadede veteraner, vi ser, føler, især hvis de er ude blandt 
andre borgere. Her skal de ikke skamme sig over, at de ikke kan møde fast til 
fodbold hver tirsdag,” siger Rune Oland Tanggaard. 
 
Udover endorfiner og en god samvittighed ved at komme ud af døren er målet, 
at veteranerne får flere og flere sejre i de trygge rammer. Det skal give dem 
mod til at indgå i fællesskaber igen, og på sigt: At de finder motivationen til at 
forlade den sikre veterantræning og træde ud i det øvrige idrætsliv.  
 
Selvom vejen til dét mål kan synes lang, så kræver det ikke meget at komme 
med. En kort sms i stil med Ring mig op på dette nummer, venlig hilsen X er nok 
til, at DIF Soldaterprojekts folk tager kontakt, siger Rune Oland Tanggaard.

”Bare råb op, så skal vi nok hjælpe jer.”

Af Kristina Schønnemann Jensen

Fire camps i 2020 
I 2020 gennemfører DIF Soldaterprojekt fire camps:
•  En sportscamp i første kvartal kun for skadede veteraner. 
•  En sommercamp i juni eller juli.
•  En friluftscamp med kano og kajak i løbet af efteråret.
•  En julecamp i december.

Ny chef for  
Veterancentret  
Oberst Søren Andersen tiltræder som ny chef for 
Veterancentret i februar 2020. Han kommer fra en 
stilling som regimentschef ved Føringsstøtteregimen-
tet.

Den 3. februar 2020 tiltræder oberst Søren Andersen stillingen som chef for 
Forsvarets Veterancenter. Han kommer fra en stilling som regimentschef ved 
Føringsstøtteregimentet, hvor han har været chef siden 2016.  
 
”Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle arbejde sammen med nogle fagligt 
meget dygtige og dedikerede medarbejdere,” siger Søren Andersen, der har 
kendskab til Veterancentret fra den anden side af bordet. 
 
Et fælles godt fundament 
Som chef i Føringsstøtteregimentet har han haft mellem 80-110 soldater 
udsendt om året på mellem 16-18 forskellige hold i lande så forskellige som 
Irak, Afghanistan, Mali, Tyrkiet og Baltikum.  
 
”Derfor har jeg set, at der allerede bliver gjort et godt stykke arbejde, ikke bare 
i Veterancentret, men også hos de mange samarbejdspartnere, der bidrager til, 
at veteranpolitikken kan blive ført ud i livet,” siger Søren Andersen, der selv er 
veteran fra Bosnien i 1996. 
 
Årsagen til, at Søren Andersen først tiltræder i februar 2020, er, at han for 
nuværende er i gang med en uddannelse på NATO Defence College i Rom.

Af Kristina Schønnemann

Video: Pårørende er en 
del af Invictus Games
13 pårørende deltog i tredje træningslejr for Invictus Games-holdet, der består 
af fysisk og psykisk skadede veteraner. Sidsel Bille Nielsen var en af dem, der fik 
muligheden for at se, hvordan hendes mand træner, og tage del i projektet.

Du kan se videoen her.

Status: Mange  
ansøgninger til puljer  
Der er lukket for ansøgninger til ferielejrpuljen og 2 
mio. kr. puljen, der uddeles i 2020. Igen i år har 
interessen været overvældende.

Der var ansøgningsfrist til Veterancentrets to puljer – ferielejrpuljen og 2 mio. kr. 
puljen – den 4. november 2019, og nu har Veteransekretariatet gjort 
ansøgningerne op. Igen i år har der været rekordmange ansøgere til 2. mio. kr. 
puljen.  
 
I alt har Veterancentret modtaget 146 ansøgninger til forskellige arrangementer 
i 2020. Dermed er der samlet set ansøgt beløb på 8,2 millioner kroner. Sidste år 
var der 108 ansøgninger for syv millioner. 
 
”Nu skal vi til at se nærmere på ansøgningerne, men det ser ud til, at der er 
kommet mange ansøgninger ind til mindre beløb. Vi ser også, at der er et 
bredere ansøgningsfelt med aktører, som er nye i veteranmiljøet,” siger major 
Lars Ole Højbak fra Veterancentrets Veteransekretariat. 
 
Hvad angår ferielejrpuljen, er der kommet seks ansøgninger for et samlet beløb 
på 850.000 kroner. 
 
”Vi er glade for den store interesse for puljerne. Det er en rekord for såvel 
antallet af ansøgninger, som for det ansøgte beløb,” siger Lars Ole Højbak. 
 
Veteransekretariatet går nu i gang med at sagsbehandle ansøgningerne. 
Ansøgerne kan forvente svar i begyndelsen af marts 2020.

Af Karen Dahlin

Ny kalender målrettet 
veteraner  
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten har skabt en 
ny veteranportal, som skal samle alle arrangementer 
rettet mod veteraner et sted.

En ny portal har set dagens lys. På veteranportal.dk inviterer foreningerne 
Danmarks Veteraner og Veteranstøtten nu alle veteranaktører til at lægge deres 
arrangementer, planlagte ture, weekendophold eller undervisningsforløb ind i en 
fælles kalender. Håbet er ifølge landsformand for Danmarks Veteraner, Niels 
Hartvig Andersen, at portalen skal blive dét sted, hvor veteraner i hele landet vil 
klikke sig klogere på, hvilke aktiviteter de kan deltage i. 
 
”Vi har hørt fra både veteranaktørerne, politikere, men også veteranerne selv, 
der siger, ’vi kan ikke finde ud af, hvem der laver hvad, hvorfor og hvornår’,” 
siger landsformand Niels Hartvig Andersen og fortsætter: 
 
”Samtidig har vi også set sidste år, at der mangler en fælles planlægning, så der 
var eksempelvis to sommerlejre for veteraner og deres familier, som lå i samme 
uge, og to cykelarrangementer for veteraner, som også lå i samme periode, og 
det er bare rigtig dårlig planlægning,” siger formanden. 
 
Veteranportal’en er stadig i opstartsfasen, og Niels Hartvig Andersen håber 
meget på, at andre foreninger eller aktører har lyst til at lægge deres 
caféaftener, weekendture, sommerlejre eller de mere fagligt orienterede 
workshops ind. 
 
”Jo flere aktiviteter, der bliver lagt ind, jo bedre bliver portalen,” siger han.

Besøg veteranportal.dk

Af Kristina Schønnemann Jensen

Den 13. december holder DIF Soldaterprojekt årets fjerde og sidste camp: Julecampen for 
skadede veteraner og deres pårørende. I år har der været rekordstor interesse med over 200 
deltagere. Foto: DIF Soldaterprojekt. 

Om veteranportal.dk 
Portalen er en platform, hvor veteranaktører og frivillige kan tilmelde deres 
arrangementer til kalenderen uden redigering af Danmakrs Veteraner og 
Veteranstøtten. På siden kan veteraner og pårørende kan søge et givent 
arrangement frem efter eksempelvis dato, lokalitet eller ved fritekst.

Veteranforum med  
julegudstjeneste
Frivillige veteranaktører, faglige organisationer og 
Forsvaret var samlet til Veteranforum, hvor hoved- 
temaet var anerkendelse. Bagefter samledes de til 
Veterancentrets traditionelle julegudstjeneste.

Omkring 35 var mødt op til det årlige veteranforum ved Veterancentret i 
Ringsted. De kom fra forskellige frivillige veteranforeninger, faglige organisatio-
ner og Forsvaret. Forsvarschef, general Bjørn Bisserup, indledte Veteranforum 
med en tale, der tog udgangspunkt i anerkendelse. 
 
”Anerkendelse skal være gensidig for at kunne lykkes, ja for at være 
anerkendelse. Hvem vil have anerkendelse fra et menneske eller en 
organisation, som man ikke selv anerkender og respekterer? Det tror jeg ikke, 
at nogen vil. Derfor er det også essentielt, at anerkendelsen af soldaternes 
indsats er bredt funderet, så vi viser veteranerne, at deres indsats er påskønnet 
i alle dele af det danske samfund,” sagde general Bjørn Bisserup. 
 
Derefter gav repræsentanter fra de frivillige veteranaktører en status på, hvor de 
er i deres arbejde. Deltager fik blandt andet en gennemgang af Soldaterlegatets 
arbejde med arbejdsskadesager, ligesom Støt Soldater & Pårørende fortalte om 
deres vedvarende arbejde for børn og unge med en forælder, der har 
efterreaktioner efter krig. 
 
”Veteranforum er stedet, hvor vi udveksler viden og erfaringer. Det er et god 
mulighed for de frivillige aktører til at fortælle Forsvaret om deres gode tilbud til 
veteraner og pårørende,” siger Thomas Renard fra Veteransekretariatet ved 
Veterancentret. 
 
Efterfølgende gik deltagerne fra Veteranforum i samlet flok til St. Bendts Kirke i 
Ringsted, hvor andre med interesse for veteransagen og borgere fra byen også 
var mødt op til Veterancentrets julegudstjeneste.

Af Karen Dahlin

St. Bendts Kirke var igen i år rammen for Veterancentrets julegudstjeneste. Soldat og veteran 
Henrik Lind Hansen sang akkompagneret af koret ”Kulturrødderne”.

Foto: Føringsstøtteregimentet

https://www.youtube.com/watch?v=EtkibJ4k7Do&feature=share&fbclid=IwAR1Vun5JRs42Pfgs2sMwAqi9c64PDzEnYlOoWsjA8aD7NS5xU69Vv_3EUyE
https://veteranportal.dk

