Fra: Astrid Margrethe Hilde[amh@p.sogne.kommune.no] Sendt: 23.11.2017 12:15:51 Til: Camilla Erland Aarnes
Kopi: Postmottak Tittel: VS: Camp Møvik.
Hei
Denne bør vi vel besvare på et eller annen måte. Enten må saken opp i formannskapet som en referat sak, ellers så
må den vel behandles adm.
Hva tenker du?
Astrid
Fra: Jan Petter Veraas [mailto:jpver@outlook.com]
Sendt: 23. november 2017 09:50
Til: Astrid Margrethe Hilde
Emne: Camp Møvik.

Sendt fra E‐post for Windows 10
Hei.
Jeg har sendt deg tidligere mail ang forespørsel om økonomisk støtte fra din kommune for det arbeidet vi gjør for
veteranene som også er fra din kommune. Jeg får mailene i retur, og prøver igjen via denne mailadressen.
Vi snakket sammen på tlf før vår offisielle åpning av vårt veteranhus, og det ble da nevnt et evnt spleiselag for
driften av dette, pålydende kr 7500 pr år, inkl inneværende år.
Kan nevne at Fylket og Kristiansand kommune har svart positivt på min henvendelse, og håper du kan gjøre det
samme.
Legger ved vedlegget som er sendt alle kommunene som dette berører.
Mvh
Jan Petter Veraas
Leder Camp Møvik
janpetter@campmovik.no
48364863

Søknad om økonomisk støtte fra din kommune.

På bakgrunn av hva vi har snakket om på telefon eller under din deltagelse på vår offisielle
åpningskveld her på Camp Møvik, tillater jeg meg herved å søke økonomisk støtte fra dere.

Camp Møvik er som nevnt tidligere, et sted der veteraner fra internasjonale tjenester for Kongeriket
Norge kan treffes og utveksle samtaler og hjelpe hverandre gjennom sine evnt vanskelige tider.
Camp Møvik har pr dd brukere fra Kristiansand kommune, Vennesla, Lillesand, Birkenes, Iveland,
Sogndalen og Søgne.
Besøkstallet er økende, Forsvarets Veterantjeneste støtter oss med aktivitetsmidler til
kaffesamlinger, familiedager, utflukter, foredrag og evnt kursing. Driftsmidler til husleie, vedlikehold,
internett og TV, telefonabonement må vi skaffe fra andre steder.
Jeg ønsker da å søke et tilskudd pålydende kr 7500.- pr kommune pr år, gjerne fra allerede
inneværende år. For tiden er det påtrengende å skifte tak utvendig, da det lekker, og tiden vi nå går i
møte vil ikke være positiv med den lekasjen. Det trenges og noe utskifting av utvendig kledning.
Forsiktig kalkyle på dette er ca 45000.Som det stedet Camp Møvik har blitt, gir vi veteraner fra internasjonale tjenester et tilbud som alle
kommuner skal ha i henhold til en Stortingsmelding. Ca anslag pr DD er at i de nevnte kommuner er
det omlag 1500 veteraner, som enten lever i skjul med sine evnt problemer, er 100% oppegående,
men ønsker å hjelpe andre, som veteraner, pårørende, barn av veteraner, etterlatte for å nevne
noen. Det tilbudet de vil kunne få her hos oss er å treffe mennesker som forstår hverandre da alle
her på huset har vært gjennom disse tjenestene.. På Camp Møvik har vi stor fokus på den gode
samtalen, bygge vennskap og trygghet med hverandre, rådgi mennesker som måtte ha hjelp fra feks
det offentlige inne Psykiatri osv.
Det hadde blitt lagt godt merke til om dere kunne bidra med disse midlene, gjerne hvert år fremover.
Brukere fra deres kommuner vil garantert legge merke til at dere som oss, bryr dere om dem.

Hører fra dere.

Mvh
Jan Petter Veraas
Leder Camp Møvik.

