
Cafeen støttes af Danmarks Veteraner og Høje-Taastrup Kommune 
 

Invitation til stiftende generalforsamling  
VETERANCAFÉ Høje-Taastrup 

Mandag d. 19. august 2019 kl. 18.30 – 20.30  
Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup  

Det er med stor glæde, at vi med opbakning fra Høje-Taastrup Kommune vil invitere kommunens 
veteraner og deres pårørende til stiftende generalforsamling af Veterancafe Høje-Taastrup.  

Kort om Veterancafe Høje-Taastrup 
Målet med en veterancafé i Høje-Taastrup er at skabe et lokalt sted og netværk, hvor du som 
veteran eller pårørende, kan komme og udveksle historier og oplevelser - gode som dårlige - over 
en kop kaffe/te. Samt give og få støtte og hjælp til selvhjælp, vi ønsker at brugerne skal være med 
til at sætte dagsorden, ved at byde ind med deres ønsker og behov. 

Cafeen er for dig, som har været udsendt som enkeltperson eller i en enhed for Danmark i mindst 
én international mission. Som veteran omfattes sundhedspersonale, politi, nødhjælpsarbejdere, 
beredskabsfolk, udsendte fra Udenrigs- og Kirkeministeriet samt militært personel og pårørende.  

Cafeen vil nyde opbakning fra Kulturcenteret samt Kultur og fritidsudvalget i Høje-Taastrup 
Kommune. 
Al fremtidig direkte kommunikation fra ”cafeen” vil tilgå de af jer, der viser interesse for projektet; se 
venligst nedenfor. 
Veterancafeen Høje-Taastrup har efter indvielsen åben mandage i lige uger fra kl. 16.00-20.30 i 
Taastrup Kulturcenter – første gang den 2. september 2019.  

Hvem står bag  
Initiativtagerne bag cafeen er Benjamin Klint, Henrik Bæth og Ole Kaspersen, som alle tre har en 
lang karriere i Forsvaret. Benjamin og Ole er stadig tilknyttet og aktive i Forsvarets reserve. Alle tre 
har flere FN og NATO-udsendelser bag sig til både Balkan, Mellemøsten og Afrika.   

Vi ser frem til at møde rigtig mange veteraner og pårørende til den stiftende generalforsamling, og 
håber på stor opbakning til veterancafeen.  
Er du interesseret i at høre mere eller være med i veterancafeen, er du velkommen til at skrive til 
initiativgruppen: veterancafe2630@gmail.com eller ringe til Benjamin Klint på tlf. 2121 0606, 
ligesom I kan følge os på Facebook – Veterancafe Høje-Taastrup.  
Oplæg til Veterancafeens vedtægter samt dagsorden for generalforsamlingen vil ved forespørgsel 
på veterancafe2630@gmail.com blive udsendt via mail snarest muligt efter mandag d. 12. august 
2019.  

Da vi den 5. august er stødt på en enkelt udfordring (som vi ikke skal trætte jer med her) modtager 
vi meget gerne henvendelser/tilmeldinger også efter ovenstående dato, da vi hellere vil se dig 
og dine pårørende, end vi vil klamre os til formalia. 

På vegne af initiativgruppen  

Benjamin Klint  


