
Er du veteran eller pårørende? 
- Sådan får du støtte ved Vejle Kommune



 

Forord 
Danske veteraner har ydet en stor 
indsats, og deres evne til at løse 
konflikter i uroplagede områder er 
bredt anerkendt ud over Danmarks 
grænser. 

Heldigvis kommer langt de fleste 
styrkede hjem efter endt mission og 
er klar til at genoptage deres civile 
liv med alt hvad det indebærer af 
glæder og forpligtelser. 

Men en del veteraner kommer des-
værre også hjem med ar på krop og 
sjæl. 

Flere af disse må erkende, at hver-
dagslivet efter en international 
mission ikke kan genoptages uden 
hjælp. Her skal samfundet være 
klart med relevante tilbud. 

Derfor har Vejle Kommune iværksat 
en særlig veteranindsats med ud-
gangspunkt i vores veteranpolitik. 

Vi håber og tror på, at det kan gøre 
en forskel for dem, der har brug for 
en ekstra håndsrækning til at vende 
tilbage til hverdagen. 

Jens Ejner Christensen, 
Borgmester 

De 4 søjler i Vejle 
Kommunes indsats 
overfor hjemvendte 

- Anerkendelse af krigsvete-
raners indsats

- Kompetenceudvikling og
videndelings blandt medar-
bejdere i kommunen

- En sammenhængende og
helhedsorienteret indsats
over for veteraner

- Samarbejde med Veteran-
centret og Veteranhjemmet i
Fredericia
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Hvem kan få hjælp? 
Både veteraner og deres pårøren-
de kan få hjælp. 

Hvad gør du, rent prak-
tisk? 
Kontakt os! Så starter vi med en 
uformel snak om, hvad vi kan 
gøre for dig. 

Hvad kan du få hjælp til? 
Vores veterankoordinator er først 
og fremmest din indgang til kom-
munens forskellige tilbud. 

Du kan bl.a. få råd og vejledning 
om arbejde, sundhed og støttemu-
ligheder til dig og din familie. 

Hvordan får du fat på os? 
Ring på 20 28 25 60 eller send en 
e-mail gennem www.vejle.dk/ve-
teran.

Se mere om 
veteranindsatsen på: 

www.vejle.dk/veteran 

Som veteran eller pårø-
rende kan du fx kontakte 
os, hvis du: 
- er i tvivl om, hvordan du kan
komme tilbage på arbejdsmar-
kedet

- er bekymret for, hvordan
dine børn trives

- har helbreds– eller afhæn-
gighedsproblemer, du ikke har
talt med nogen om

- har svært ved at være sam-
men med mange mennesker ad
gangen

- føler dig isoleret fra
omverdenen

- generelt oplever, at du ikke
får den hjælp, du har brug for.

Hjælp døgnet rundt

 Du kan altid ringe til 
Veterancentrets
 døgntelefon: 
72 81 97 00 

www.vejle.dk/veteran
www.vejle.dk/ve
www.vejle.dk/veteran
www.vejle.dk/ve


 

 

 

 

DEN NATIONALE FLAGDAG 
Vejle Kommune hædrer de personer der er -
eller har været - udsendt på en international mission af 
Danmark. 

Det sker hvert år på den nationale flagdag 5. september. 

5. SEPTEMBER 

v.05.20 
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