
Veteranstøtten 

Informationsudvalget 

Veteraner støtter veteraner 

 

      1. marts 2020 

VeteranCafé Netværkssamling ØST 
 

Hvornår: Lørdag den 28. til søndag 29. marts 2020 

Hvor: Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg  

 

Det foreløbige program ser således ud: Indholdet af dagen er planlagt således, at 

gennemførelsen skal ske med min. 70% deltagerinvolvering, så der kan forekomme 

tidsforskydelser. 

 

1. dag lørdag den 28. marts:  

 

11.00 – 12.00 Ankomst og indkvartering mødested Hovedvagten.  

 

12.00 – 13.00 Frokost i Konstabelmessen 

 

13.00 – 13.10 Velkomst og kort om tilblivelsen af og baggrund for denne sam-

ling.  

 

13.10 – 14.00 Deltagerpræsentationer og forventninger  

 

14.00 – 14.15 Den første beretning fra den virkelige verden omkring og drift og 

fastholdelse af et kundegrundlag - en cafe med nogle års erfaring 

 

14.15 – 14.30 Den anden fortælling fra den virkelige verden omkring overvejel-

ser og udfordringer ved opstart og fastholdelse af interesse og 

kunder 

 

14.30 – 15.00 Drøftelse i grupper af de to indlæg, hvor grupperne drøfter op-

læggenes relevans i forhold de enkelte aktuelle egne oplevelser 

og erfaringer (der afrapporteres på flipovers, når vi samles igen) 

 

15.00 – 15.30 Kaffepause og netværk. 

 

15.30 – 16.30  Fremlæggelse af inspirationen fra viden- og erfaringsdeling, og 

hvilke ting I vil tage med hjem til jeres cafe 

 

16.30 – 18.00 Oplæg: Vores fagre nye verden med Veteranportalen, hjemme-

side og Facebook - WEB-master Henrik Tiede giver et spæn-

dende oplæg omkring Veteranstøttens digitale strategi. 

 

18.00 – 19.30 Middag i Konstabelmessen 



 

Veteraner støtter veteraner 

19.30 –  Afprøvning af en positiv distraktor ’Gennem ild og vand’ – et sjovt 

samarbejdsspil om Danmarks internationale indsatser siden 

1948.Spillet stiller skarpt på det at være udsendt af Danmark. 

  En distraktion kan være noget, der tager din opmærksomhed 

væk fra, hvad du er ved at gøre.   

  En distraktion er også en mulighed for at skabe en behagelig 

pause, hvilket den i denne forbindelse skal betragtes som. 

 

  Afslutning på dagen med ”Sådan har jeg oplevet dagen” 

 

 

2. dag søndag den 29. marts: 

  

07.00 – 08.30 Morgenmad i Konstabelmessen, samt aflevering af værelser. 

 

08.30 – 09.00 Plenum: Opsamling af dag 1  

 

09.00 – 11.00 Indlæg fra Veterancentret: Hvad kan vi (VETC) gøre for dig og 

din VeteranCafé? – og hvad kan du og din VeteranCafé gøre for 

VETC? 

  Indlagt kaffepause efter aftale med VETC 

 

11.00 - 11.45 Hvordan arbejder I med informationerne og tilbuddene fra VETC 

og hvordan skaber I synligheden og markedsføringen af jeres 

VeteranCafé?  

 

  11.45 – 12.15 Plenum: Præsentation af erfaringer og inspiration til et  

    Idékatalog på flip-overs. 

 

12.15 – 12.30 Introduktion til dine/jeres muligheder for at anvende Camp Frøs-

lev og ’spilleregler’ for rejseafregninger. 

 

12,30 – 13.00  Sådan har jeg oplevet dagen. 

  Opsamling og evaluering. 

Farvel og tak. 

 

13.00 - 14.00 Frokost i Konstabelmessen, derefter hjemrejse. 


