
Hvem står bag?

Initiativtagerne bag cafeen er veteraner 
sammen med frivillige både med og 
uden veteranbaggrund med opbakning 
fra Frivilligcenter Hillerød og Hillerød 
Kommune.

Har du lyst til at engagere dig som 
frivillig i Veterancafé Hillerød? 

Vi kan altid bruge flere frivillige. Kontakt 
os for at høre mere om cafeen, om 
opgaver og om mulighederne for at blive 
frivillig i Veterancafé Hillerød. 

Kontakt

Veterancafé Hillerød kan kontaktes via: 

Initiativgruppen 
Jakob, Kim og Pia
mail: veteran.cafe3400@gmail.com

Frivilligcenter Hillerød
tlf.: 48 24 19 07
mail: epost@frivilligcenter-hillerod.dk 

Formand Danmarks Veteraner Nordsjælland
Gert Andersen
tlf.: 22 3515 55 
mail: gert.lodrup@hotmail.com

Veterankoordinator i Hillerød Kommune
Rolf Christoffersen
tlf.: 72 32 31 91
mail.: roch@hillerod.dk

VETERANCAFÉ

HILLERØD
Et frirum og netværk 

for veteraner og pårørende

Cafeen støttes af
Danmarks Veteraner



Velkommen til  
Veterancafé Hillerød 

Har du været udsendt og har du lyst til at 
møde andre veteraner, som har lignende 
oplevelser som dig? 

Har du familie, som har lyst til at møde 
andre familier med fælles erfaringer? 

Så er Veterancafé Hillerød stedet, du kan 
benytte. 

Veterancafeens formål
Veterancafé Hillerød har til formål at 
skabe et frirum og netværk for veteraner 
og pårørende. 

Du er velkommen, uanset hvor og 
med hvilken organisation du har været 
udsendt for Danmark i en international 
mission. Det gælder politifolk, læger, 
sygeplejersker, præster, beredskabsfolk, 
udsendte af ministerier og naturligvis 
soldater. 

Hvordan?

Cafeen drives af frivillige og er tænkt som 
et frirum uden binding til det offentlige. 

Vi har heldigvis et godt samarbejde med 
Hillerød Kommune, som bakker op om 
cafeen ved bl.a.  at oplyse om cafeen til 
kommunens borgere. 

Der bliver ikke registreret deltagelse.

Cafeen er gratis og giver mulighed for 
aktiviteter og samvær med ligesindede. 

Desuden kan man få hjælp til og rådgivning 
om, hvordan man kommer videre i livet, 
eller hente støtte af bisiddere ved kontakt 
med myndigheder, styrelser og lignende. 

Frivilligcenteret kan formidle kontakt 
til alt fra lokale sportsklubber til 
sociale foreninger/grupper og diverse 
rådgivningstilbud. 

Veterancafé Hillerød er en mulighed 
for fællesskab, fælles handling og 
hjælp til selvhjælp – men er ikke et 
behandlingssted.

Hvor og hvornår?

Veterancafeen Hillerød er placeret i 
Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c i 
Hillerød (bag Hillerød bibliotek).

Veterancafeen er åbent fredage i ulige 
uger kl 14-18 med start 14. september 
2018.

Officiel åbning af Veterancafé Hillerød 
sker med en reception ifm. Flagdagen 5. 
september 2018.


