
 

 

Forsøgspulje: Aktivitets- og mødesteder for veteraner som led i områdefornyelse 

Kommune og 
områdefornyelse 

Titel  Projektets indhold Beløb 

Thisted Kommune  
Vestervig/Krik  
 

Hånd i Hånd: 
Aktivitets- og 
mødested for 
veteraner 

Etablering af lokale og mødested for veteraner i Aktivitetscenter Vestervig-Agger. Det nye lokale 
skal være en integreret del af det eksisterende miljø. Der skal gennemføres aktiviteter i regi af 
foreningslivet for veteraner og deres familier i lokalområdet, etableres et varigt samarbejde mel-
lem veteraner og foreningsliv, organiseres og afholdes træf for tidligere udsendte hold. 

2.850.000 

Skive Kommune 
Vestlige del af Skive 
bykerne  
 

Samarbejde: 
FamilieHuset 
og Veteran 
Café Skive 

 
Forbedring af de fysiske rammer omkring samarbejde og brug af FamilieHuset og Veteran Café 
Skive. Der skal etableres lift for gangbesværede, etableres overdækket terrasse og indkøbes 
udemøbler. Veteran Café Skive, som er et fristed for veteraner og pårørende, er tidligere på året 
flyttet ind i Familiehuset, der er et åbent hus placeret centralt i områdefornyelsen. Her tilbydes 
støtte og aktiviteter for børn, unge og deres familier.  
 

250.000 

Fredericia  
Kommune 
Fredericia bymidte  

Veteraner som 
ressource i 
fællesskabet 

 
Inddragelse af veteraner i aktivitetshuset Depotgården, som er et af omdrejningspunkterne i 
områdefornyelsen. Projektet skal udvikle sociale og kulturelle tilbud for veteraner og pårørende, 
som supplerer eksisterende tilbud på de øvrige veteraninstitutioner mv. Der skal endvidere 
gennemføres kulturelle, udadvendte aktiviteter i kvarteret, der skal bidrage til at gøre vetera-
nerne mere synlige. 
 
Ligeledes skal projektet og emner om livet som veteran formidles til øvrige brugere i huset, lo-
kalområdet, medier mv.  Der skal som en fysisk indsats etableres en udendørs terrasse i Depot-
gården, der samtænkes med køkkenet for at forøge muligheder for at lave mad ude og inde. 
 

1.200.000 

Faaborg-Midtfyn 
Kommune 
Årslev- Sdr. Nærå 

Camp  
Polymeren 

 
Etablering af aktivitets- og mødested for unge og ældre veteraner samt pårørende i Polymeren.  
Polymeren er en tidligere fabrik, som skal udvikles til et kulturhus med en bred vifte af tilbud til 
borgere som en del af områdefornyelsen. Ved etableringen vil der ske fysiske forandringer med 
etablering/indretning i tomme erhvervslokaler, og der igangsættes sociale og kulturelle aktivite-
ter for veteraner.  
 

1.700.000 


