Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland

Så nærmer tiden sig hvor vi skal stille uret en time tilbage. Det virker lidt underligt, for
mens jeg sidder og skriver dette nyhedsbrev, skinner solen ind gennem vinduet til
kontoret. Jeg håber at i alle har haft en fantastisk sommer og er klar til at efterår og vinter
sætter ind.
Jeg er glad for at skrive dette nyhedsbrev til jer. Jeg mærker en stigende interesse for
Veteranhjemmet. Det har været en stille sommer, og mange har været af sted på ferie,
brugt tiden på stranden, eller sammen med familie og venner.
Men selv om havestole og andre ting bliver sat ind for vinteren, så lover jeg at selv om det
bliver koldt, med både regn og blæst, måske sne, så pakker vi ikke grillen ned. Den skal
stadig kunne benyttes hvis vi får lyst til at grille.

Aktiviteter
Vi havde stor succes med vores flagdag arrangement 5. september. 141 gæster til helstegt
pattegris. Jeg var selv med som gæst, og havde en rigtig hyggelig dag/aften her på
Veteranhjemmet. Stor ros til bestyrelsen for et perfekt gennemført arrangement. Alle
virkede til at både nyde selskabet og maden på Veteranhjemmet. Jeg håber at vi kan samle
endnu flere til næste år.
Jeg ved at der er flere der efterlyser fælles spisning og søndags brunch. Men jeg ved at
bestyrelsen arbejder på højtryk for at få gang i nogle faste aktiviteter hver måned. Men alle
ender skal lige nå sammen. Dette gælder både økonomi, hvem der skal stå for det, og
vigtigst af alt, at der nogen som vil deltage. Men jeg ved at der kommer til at ske noget.

Værter
På skemaet står der lige p.t at vi er 26 værter. Det er ikke mange. Bestyrelsen er i fuld gang
med at lave en handleplan for hvordan vi får flere frivillige. I denne proces er både
bestyrelsen, daglig leder og Brit involveret. Jeg tror vi kommer til at se større tilgang af
frivillige end vi har set før, jeg glæder mig i hvert fald. Kunne være fedt at se vores
vagtskema være helt fyldt ud.
Lige fortiden er der en af vores nye frivillige Troels, som er i gang med at lave sit
afslutningsprojekt på universitet. Det er et studie i Pædagogisk Antropologi. Man kan

kalde det samfundsforskning. Troels er vild glad for at være her som frivillig og tager
mange vagter og som udgangspunkt er han her i 3 måneder, men tror nu han forsætter.
Det er vigtigt at understrege at Troels er her som frivillig og er underlagt de samme regler
og krav som der er til alle de andre frivillige her på Veteranhjemmet. Det er dog en bonus
for os/ mig som daglig leder, at Troels laver et studie ved siden af. Et studie som vil
fortælle os, om vi gør det rigtige i forhold til de veteraner som bor og kommer i huset, det
ser jeg frem til og vil selvfølgelig gøre brug af.
Jeg har haft kontakt med flere som har haft svært ved at komme i kontakt med
Veteranhjemmet når de har ringet hertil. Der for skal vi frem ad rettet være mere
opmærksomme på at have telefonen på os eller i hvert fald, så vi hele tiden kan høre den. I
må altid henvende til den daglige leder hvis i ikke kan komme igennem på den anden, så
kan jeg måske hjælpe, eller komme i kontakt med en som kan. Mit nr. 2014 9901

Foredrag/Donationer
Julie fra bestyrelsen har haft sin debut som foredragsholder. Jeg så hendes foredrag hos en
kvinde loge ved Odd Fellow, og det var godt. Det skabte en god opmærksomhed omkring
det at være kvinde i forsvaret og på et Veteranhjem. Julie fik ikke en donation med til
Veteranhjemmet denne gang, men fik tilsagn om at de havde os i tankerne. Så godt gået.

I fredags var bestyrelsesformand Peter Bjørndal og jeg til et 50. års jubilæum i logen Ole
Rømer, også en Odd Fellow loge, denne gang var det for at modtage en donation.
Mange tak for denne.
Det er vildt så stort et hjerte de loger har for os og velgørenhed i særdeleshed.
Vi fik også en stor og flot bukket blomster af Odd Fellow, den donerede bestyrelsen
til hospice Søholm, den blev leveret samme dag.

Torsdag i sidste uge var der møde i formandskollegiet. Et godt og positivt møde. Der er
ingen tvivl om at vores nye sekretariatschef Dorte Skov-Jespersen brænder for vores
veteraner og de 5 Veteranhjem, det samme gør de 5 bestyrelsesformænd og daglige ledere.
Dejligt at mærke de 5 hjem mødes på tværs og er med til at danne et godt og solidt
grundlag for Veteranhjemmene.
Der er blevet vedtaget en samlet rusmiddelpolitik gældende for alle 5 hjem. Den hænger
på tavlen i forgangen.

KOMMENDE AKTIVITETER
Følg med på Facebook eller vores hjemmeside som Sara konstant opdatere.
Hver onsdag kl. 09.00 til 10.00 er der stadig mulighed for at komme ud og løbe en tur
Alle kan være med

AKTIVITETER OG BUDGET FOR 2018
Bestyrelsen påbegynder snart arbejdet med at udarbejde budget for 2019. Derfor er det
vigtigt at du/I giver besked til aktivitetsudvalget med forslag til aktiviteter eller tiltag som
der er brug for på Veteranhjemmet.
Ser frem til at gå vinteren i møde sammen med jer alle

De bedste hilsner
Peter Andreasen

