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Oversigt over tilbud til Veteraner og pårørende i Slagelse 

Der skal henledes opmærksomhed på at der findes mange tilbud fra offentlige, private og frivillige 
aktører. Tilbuddene er ikke statiske. Nedenstående liste er dermed et øjebliksbillede.  
Derudover indeholder listen tilbud, der ikke kun er lokale, men f. eks. nationale, da disse tilbud er 
en vigtig del af indsatsen overfor veteraner også i Slagelse Kommune.  
 
Landsdækkende: 
 

 VETERANCENTERET 
Et tilbud om støtte og hjælp fra socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende 
medarbejdere, psykologer, jobordning for veteraner, børnegrupper, PREP kurser 
(parforholdkurser) mm. Se mere på www.veterancenteret.dk  
 

 PSYKIATRISK BEHANDLINGSTILBUD 
Et højt specialiseret tilbud om psykiatrisk behandling der indtil 2017 har været tre steder i 
landet. Dette tilbud er nu udvidet med 6 regionale tilbud med blandt andet Slagelse 
psykiatriske hospital. Dette gør at veteraner kan få et individuelt behandlingstilbud i 
vedkommendes nærområde.  
 

 DANMARKS VETERANER (tidligere de Blå Baretter) 
En landsforening for ca. 3000 medlemmer der har været udsendt af den danske stat. 
Foreningenns formål er at samle deres medlenmmer ved at stå for diverse aktiviteter, 
parader, stævner, gensynstyre osv. Hovedorganisationen har 20 lokalforeninger. 
Se mere på www.danmarksveteraner.dk  
 

 TEAM VETERAN 
En frivillig upolitisk organisation, der støtter veteraner, som er blevet såret i tjeneste i 
forbindelse med deres tjeneste for forsvaret.  
Foreningen optager løbere en gang årligt. I løbene veteranen støttes hele vejen af en 
”medløber”, mod fælles gennemførelse af diverse maraton i ind og udland.  
Der er lokalafdeling i. Se mere på www.teamveteran.dk  

 
 VELKOMMEN HJEM 

Er stiftet af en række virksomheder, der ønsker at støtte veteraner med at sætte fokus på, 
hvordan de militære kompetencer og erfaring kan bringes i spil i det civile erhvervsliv. 
Målet er at støtte veteranen i en god og realistisk overgang fra det militære til det civile 
arbejdsmarked. 
Se mere på www.velkommenhjem.net  
 

 DIFs SOLDATERPROJEKT 
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Dansk Idrætsforbunds Soldaterprojekt er for alle skadede veteraner. Projektet skal bidrage 
til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at anvænde idræt som 
middel til at understøtte veteraners reintegration, med fokus på at skabe sociale netværk 
og øget livsindhold for den enkelte veteran. Projektet løber frem til 31.12.19.  
Se mere på www.facebook.com/difsoldaterprojekt  

 
 FAMILIENETVÆRKET – ”dem med én gule sløjfe” 

Familienetværket er et landsdækkende netværk af frivillige pårørende til soldater og 
veteraner fra alle tre værn. De frivillige har personlig erfaring med de situationer, man som 
pårørende kan stå i. 

 
 

 SOLDATERLEGATET 
Soldaterlegatet er en selvstendig privat fond der uddeler legater efter skøn. Veteranen kan 
ikke selv søge, men indstilles af andre. Målet er at støtte modtageren i at skabe et stabilt 
fundament for deres fremtidige liv på trods af skader og tab, som udsendelsen i en mission 
har medført.  
Se mere på www.soldaterlegatet.dk eller kontakt soldaterlegatet@soldaterlegatet.dk   
Kontortid fra mandag til torsdag på 31373960 fra 10.00-12.00.  
 

 BRUG AF FORSVARETS TRÆNINGSFASILITETER 
Veteraner er velkommen til at bruge forsvarets træningslokaler gratis. De skal medbringe 
På Gardehusarkasernen medbringes veterankortet og fremvises på anmodning.  
Vedr brug af Flådens fasiliteter aftales dette via veterankoordinator Slagelse på 21322747 
eller heast@slagelse.dk  

 
 
Lokale tilbud: 

 VETERANKOORDINATOR 
Veterankoordinatoren i Slagelse arbejder tværfagligt med veteraner på fuld tid.  
Rollen som veterankoordinator handler blandt andet om at være et bindeleddet mellem 
flere dele af den kommunale indsats, så veteranen og de pårørende for den bedst mulige 
hjælp til eksempelvis beskæftigelse, sociale problemer og lignende. 
www.slagelse.dk/veterankoordinator  
 

 VETERANHAVEN 
Er en natur og oplevelseshave for veteraner, deres pårørende og øvrige borgere.  
Veteranhaven er en frivillig, ”nonprofit forening”, hvor al økonomi går til foreningen.  
Veteraner og visse udsatte borgere kan tilbydes forløb i Veteranhaven via Jobcenteret. 
VeteranHaven er åben daglig fra 9.00-14.00 fra mandag til fredag. Der arrangeres 
aktiviteter som opslås på VeteranHavens hjemmeside og via Facebook. 
Se mere på www.veteranhaven.dk eller via Facebook på www.facebook.com/veteranhaven  
 

 VETERANCAFÉSLAGELSE 
Et tilbud til veteraner om at mødes med andre veteraner i et uformelt miljø. Caféaftenerne 
afholdes en gang om måneden, hver fjerde onsdag kl 19.00-22.00 i Ungehuset. 
Caféaftenerne basseres på kammeratlig samvær, og ind imellem med foredrag o.lign. 
Ved højtider afholdes frokost for veteranen og deres familie og der afholdes ligeledes også 
en gang imellem ture ud af huset. Eks kan nævnes fisketur, tur ud i naturen mm.  
Veterancafeen er organiseret som en frivillig forening.  
Hjemmesiden er under udarbejdelse: www.veterancafeslagelse.dk  
 

 PÅRØRENDECAFÈ i Slagelse 
Et tilbud for pårørende om at mødes med andre med lignende udfordringer. De pårørende 
forstår hinanden og der deles erfaringer, bekymringer og gode råd.  
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Pårørendecaféen afholdes den første onsdag hver måned i Ungehuset, Bredahlsgade 3c i 
Slagelse fra 19.00-22.00. Veterankoordinator Slagelse afholder pårørendecaféen. 
 

 VAF – VETERANAKTIVITETSFORENING 
VAF arrangerer årligt én weekend/sommerfest for veteraner og pårørende fra hele landet. 
Det bliver afholdt i Bisserup og formålet er at familier kan mødes med andre familier med 
samme udfordringer. Den hyggelige weekend i uformelle rammer understøtter netværk 
blandt familierne. Veterankoordinator i Slagelse er en del af arbejdsgruppen. 
Se mere på www.facebook.com/veteransommerfest  
 
 

NB! Ud over ovennævnte lokale tilbud for veteraner og pårørende tilbydes også en række andre 
tilbud som ligeledes tilbydes til alle borgere i Slagelse kommune. Ud fra individuelle ønsker og 
hensyn kan disse tilbud være til stor gavn for den enkelte veteran eller dennes familie. Henvisning 
til sådanne tilbud og forløb sker igennem det ansvarlige kommunale center / myndighed.  
  


