
Støt veteraner 

Fra 
militær 
til civil

For yderligere  
information henvises til 
www.velkommenhjem.net

For konkrete spørgsmål  
send venligst en mail på  
info@velkommenhjem.net  
eller ring 22 11 22 07

Det er ikke hver dag, man skal tænke 
klart under vand. Men de der kan, er 
ofte gode til at tænke klart i mange 
situationer. Og det kan man bruge til  
lidt af hvert.

Vi støtter de hjemvendte veteraner 
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Kan du tænke klart med 
hovedet under vand?

Ellers kender vi en, der kan.

December, 2018.



Når man som virksomhed vælger at bidrage 
til organisationen VELKOMMEN HJEM, består 
bidraget af flere elementer. 

Dels bidrager man med økonomisk støtte 
til organisationen, som bl.a. varetager de 
kursusforløb, som veteranerne bliver tilbudt. 

Derudover bidrager man ved at stille mentorer til 
rådighed, som gennem personligt engagement 
vejleder den enkelte veteran og hjælper med at 
åbne døre til det civile arbejdsmarked. 

Vores erfaring er, at mentorerne finder rollen 
både meget berigende men også lærerig. Mange 
oplever ligeledes en stolthed ved at være med til 
at nedbryde fordomme om veteranerne og ikke 
mindst knytte nye professionelle venskaber med 
en gruppe af mennesker, som alle har valgt at 
tage et ansvar i den gode sags tjeneste.    

Hvordan kan du og  
din virksomhed bidrage?

Efter næsten 22 års karriere i Forsvaret er 
Michael Duris nu startet i et civilt job hos ISS, 
der ellers ikke lå lige til højrebenet.

Min karriere i Forsvaret begyndte ved den 
Kongelige Livgarde og har siden indeholdt 
udsendelser til både det tidligere Jugoslavien 
og Irak. 

Siden min tid i Irak har jeg imidlertid leget 
med tanken om at prøve noget andet. Men 
efter så mange år i Forsvaret er det svært 
at oversætte sin viden og færdigheder 
til et civilt sprog, der giver mening i en 
jobsøgningsproces. 

En dag læste jeg om VELKOMMEN HJEM 
og tilmeldte mig et kick-off seminar. 
Efterfølgende blev jeg tildelt en af 
foreningens fantastiske mentorer, Christian 
Lindstrøm Lage, direktør i PFA, som med 
gejst, energi og masser af spørgsmål har 
hjulpet mig med at blive klogere på mig selv 
og mine kompetencer.” 

Fra Irak til Kongehuset …  
og en ny, civil karriere

“

VELKOMMEN HJEM er en organisation 
for virksomheder, der ønsker at tage et 
samfundsansvar med aktiv involvering af 
virksomheden ved at føre veteraner og 
erhvervsliv tættere på hinanden - til gavn for 
samfundet, virksomheder og veteraner.

Langt størstedelen af hjemvendte veteraner er 
ressourcestærke mennesker, som har opbygget 
en række unikke og særlige kompetencer, 
der alle er afprøvet i praksis og under til tider 
ekstreme forhold. Blandt disse kompetencer 
er ledelse, teamwork, kulturforståelse og 
håndtering af problemstillinger på tværs af 
landegrænser. 

VELKOMMEN HJEM arbejder primært med 
denne gruppe af veteraner, som med den rette 
sparring kan få et solidt civilt fodfæste på helt 
almindelige vilkår, hvor alle kompetencer bringes 
i spil.

Vejen fra militær til civil kan imidlertid stadig 
være svær. VELKOMMEN HJEM ønsker således 
at skabe bedre vilkår for veteranerne, nedbryde 
barrierer og bidrage med mentorskab. Vi 
samarbejder med virksomheder, der aktivt vil 
involvere sig og give den hjælp, vi skylder at give.

 
Med venlig hilsen,

Thomas Woldbye 
Formand for foreningen 
VELKOMMEN HJEM og Adm. dir.  
for Københavns Lufthavne 

Helene Djursø 
Leder af VELKOMMEN HJEM 

Vi støtter de hjemvendte 
veteraner. Vil du være med?

Læs mere om Michaels og andre veteraners 
oplevelser på www.velkommenhjem.net

Bidrag 100.000 kr. 50.000 kr.

Mentorforløb  
med veteraner*

4 2

Mentor-netværk 
på tværs af 
virksomheder

 

* Fleksibelt og afhænger af virksomhedens  
mulighed for at bidrage med mentorer.


