Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus
Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi
kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu.
Det er ved at være en måned siden at jeg skrev det sidste nyhedsbrev eller nyheds
opdatering, info om Veteranhjem Midtjylland, eller hvad vi nu skal kalde det. Og hold da
op der er sket meget den sidste måned. Jeg håber du lige har et par minutter til at læse det
her.
Aktiviteter
Den 5 september afholdte vi flagdag her på Veteranhjemmet, en fantastisk dag syntes jeg.
Der var 85 personer som havde valgt at komme og besøge os, et godt stort fremmøde.
Vores grillpølser var meget populære, der blev spist 21 kilo af dem og 15 kilo
kartoffelsalat. Hovedtaleren i år var Morten Aagaard, jeg personlig syntes at det var en
rigtig god tale, dette var der også andre som gav udtryk, så den blev der taget rigtig godt i
mod. En tale om næstekærlighed og om at vi skal give og lave mere plads til hinanden,
uanset hvem det er. Der var mange Veteraner som besøgte Veteranhjemmet for første
gang på flagdagen, de fleste var imponeret over vores flotte hus, og vores fantastiske
beliggenhed og udsigt. Flere af dem meddelte at de bestemt kommer igen, det kunne være
godt at få nogle flere nye ansigter, både af Veteraner og pårørende.
I weekenden uge 37 havde Dorte besluttet sig for at hun ville afholde Kanotur på
Gudenåen. En rigtig god ide. Der var 10 personer afsted og de havde haft en helt perfekt
tur. Rigtig god ide og initiativ, det kan vi sagtens gøre igen.
Vores fællesspisning var endnu en gang en stor succes. 31 personer, primært Veteraner
kom og hyggede til fantastisk mad lavet af Brit og Lisbeth. Det var en 5 retters menu, og
der blev gået til den. Jeg er nu imponeret over hvad de 2 kunne udrette og alle var glade

og mætte. Der var endda enkelte Veteraner som fik lidt rester med hjem. Igen var der nye
ansigter, velkommen til jer, håber i har lyst til at komme igen.
De 2 Shelters er begyndt at tage form. Faktisk så meget at der nu er blevet bestilt græs til
taget. Det betyder at vi holder vores deadline 13. oktober. Det bliver en stor dag, håber der
kommer mange Veteraner, pårørende og venner af Veteranhjemmet og tager del i
indvielsen af de 2 rigtig flotte shelters, som er doneret af Hedeselskabet, og bygget af
Holmstrupgård. Invitation til dagen er på vores Facebook side og på hjemmesiden.. Men
det er fredag den 13 oktober kl. 14.30. Vi tænder op i grillen og der vil være gæster fra
Holmstrupgaard, Hedeselskabet og selvfølgelig Veteranhjemmet. Der ud over håber jeg at
dem som er inviteret udefra også har lyst til at deltage.
Vi har fået Tana som er startet i virksomhedspraktik. Tana skal være her i 20 timer om
ugen, hvor hun skal hjælpe til med de forskellige arbejdsopgaver.
Jeg hedder Tana, er 24 år gammel og er den nye virksomhedspraktikant her på Veteranhjemmet
Midtjylland.
Efter 3 år på VUC Aarhus havde jeg brug for en lille pause fra skolebænken, og fik lov til at komme
herud og arbejde. Jeg skal være her indtil jeg starter på min professionsbachelor i diakoni og
socialpædegogik til februar 2018.
Udover at være på veteranhjemmet arbejder jeg som frivillig på Det Blå Sted i Aarhus, et værested
for hjemløse, misbrugere, psykisk sårbare, ensomme og alt der imellem. Jeg spiller også bækkener, og
marchtromme i Odder Garden samt instruere dem i march og tattoo.
Jeg ser frem til en masse gode oplevelser med både frivillige og veteraner, og glæder mig til at klø på
med de praktiske gøremål. Det næste store projekt på hjemmet jeg kaster mig over er at få ordnet
vagtværelset så det bliver super lækkert at være i for de overnattende vagter. Ellers står jeg til
rådighed hvis i mangler en hjælpende hånd, eller bare en god snak.
Hilsen Tana

Aarhus kommune har været på besøg igen. De er meget imponeret over det arbejde vores
frivillige og Veteranhjemmet gør for vores Veteraner. Der blev lagt meget vægt på 4 af
vores tidligere beboere som nu har fået deres egen lejlighed igennem kommunen. Aarhus
kommune ønsker at blive ved med at hjælpe os alt det de kan.
Bestyrelsesmødet som blev afholdt tirsdag den 26 september havde nogle overraskelser.
Karsten Madsen som er vores bygge udvalgsformand har besluttet at stoppe hans arbejde
i bygge udvalget, men også i bestyrelsen. Desværre syntes jeg, for Karsten var rigtig god
til det arbejde han gjorde for os, og er bare en god og rar mand som vil blive savnet. Så
Karsten skal have en stor TAK fra Veteranhjemmet, tak for din indsats og den hjælp du
har ydet. Det betyder jo så at Per Beck som før var suppleant er blevet fuldbyrdet
bestyrelsesmedlem, tillykke med det Per Beck.
Vores bestyrelsesformand Vagn Martinussen har skrevet noget omkring den nye
Veterankoordinator i Aarhus kommune. En stilling som ikke er helt uinteressant for ham.
Så mon ikke vi kommer til at arbejde tæt sammen i fremtiden. Et arbejde jeg glæder mig
til, og som jeg tror bliver spændende og vil blive til gavn for vores Veteraner.
Veterankoordinator - nu også i Aarhus.
Fra den 1. oktober 2017 har Aarhus kommune ansat en veterankoordinator. Der har forud været en
længere proces men nu er det en realitet, at man også i Aarhus har anerkendt, at det er en fordel at
have en person, som indgang til kommunens mange tilbud til veteraner.
I anden ombæring blev jeg tilbudt stillingen og jeg sagde naturligvis ja-tak, da jeg faktisk synes, at
arbejdet med at hjælpe veteraner tilbage til et godt liv er en meget meningsfuld opgave. Det er
besluttet, at jeg skal have kontor i Jobcenter Aarhus, Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand, men også at
jeg i høj grad skal lave opsøgende arbejde ude i kommunen.

Arbejdsopgaverne er blandt andet at tage kontakt til virksomheder for at finde relevante
arbejdspladser til veteraner, at tage kontakt til og samarbejde med veteranhjem, veteranforeninger,
idrætsforeninger m.v., for derigennem at kunne hjælpe veteraner tilbage til det almindelige
samfund. Herudover skal jeg hjælpe med at finde frem til de bedste uddannelses- eller
behandlingstilbud, som måtte være nødvendig i forhold til den enkelte veteran.
Selvom der fra kommunens side er tænkt meget over, hvad en koordinator skal lave, så er der
fortsat plads til at tage mod gode forslag til hvordan man får størst muligt gavn af en koordinator,
så hvis du har gode forslag til, hvor man kan tage fat, så ring eller skriv meget gerne til mig.
Venlig hilsen
Vagn Martinussen
Værter
Vi har igen den her måned fået 2 nye værter, velkommen til dem. Desværre er der også et
par stykker som har besluttet sig for at stoppe. Til dem vil jeg sige, tak for indsatsen og
håber at i får lyst til at vende tilbage på et tidspunkt.
Da det ikke er muligt for os at dække alle 24 timer i døgnet, er det blevet besluttet at
Veteranhjemmet kun har åben fra 08 til 22. Det vil sige at vi ikke har nattevagter på
nuværende tidspunkt på grund af mandskabs mangel. Håber at det kan lade sig gøre på
sigt at vi kan besætte hele døgnet. Det er dog altid muligt at ringe på vores vagttelefon, så
får man jo fat i Daglig Leder eller bestyrelsen. Så der er altid nogen klar til at hjælpe, også
klokken 03 om natten.

KOMMENDE AKTIVITETER
•

Søndags Brunch 1 oktober

•

Shelters indvielse fredag d. 13 oktober, med grill og taler kl. 14.30 til 17

•

Efterårshygge dag tirsdag d. 17 kl. 13 – 20 (Efterårsferien) Halloween

•

Brugermøde d. 24 oktober kl. 19-21

•

Værtsmøde onsdag d. 25 oktober 19 til 21med foredrag i 1 time.

•

Fælles spisning d. 26 oktober

•

Fredag d. 27 Frivilligt arrangement. Nærmere tilgår.
Og husk nu hver onsdag kl. 09.00 til 10.00 er der løbe klub. Alle kan være med.
Efter løbeturen er der kaffe og morgenmad.
Husk- Husk- Husk- Husk- Husk- Husk

Der er også startet et vandrehold. Læs mere på Facebook eller hjemmesiden, og meld
dig til, du kan sagtens nå det

AKTIVITETER OG BUDGET FOR 2018
Peter S og Jeg er begyndt at arbejde på budgettet for 2018. Men du kan stadig nå at komme
med en god ide.

De bedste hilsner
Peter Andreasen

