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Hei,
Sommeren har vært over oss noen uker og vi har fått føle solens varme i hele landet. Med solen ser vi også at lokalforeningene har kommet i gang med sine arrangementer og her er det bare å sjekke aktivitetskalenderen for å se om
det er noe av interesse. Rett etter sommerferien skal NVIO ned på Arendalsuka, 15-19 august. I år skal vi, i tillegg til
stand, ha vår egen paneldebatt. På onsdag morgen skal vi samle et panel bestående av politikere og stille spørsmål
om de har fulgt opp, eller hvordan de skal følge opp, veteranmeldingen fra 2020 i lys av blant annet Afghanistan-rapporten. Har du en dag til overs er dere alle hjertelig velkommen. Dette er en del av den politiske påvirkningen NVIO
som interesseorganisasjon må gjøre, men som ikke kommer like godt frem. Det er politisk påvirkning som har resultert i at det er kommet på plass veteranlovgivning, erstatnings- og kompensasjonsordninger mm. Vi er ikke i mål og
det er fremdeles en del saker som må kjempes for.
Når NVIO skal stå frem som interesseorganisasjon er det viktig at vi har en kraft bak organisasjonen. Vi representerer
de 60-65 000 gjenlevende veteranene, og med deres familier opp mot 500 000. Vi henter også kraft fra vårt medlemsantall og her er det bare å jobbe for at vi får enda flere medlemmer, og at alle medlemmer forstår at NVIO skal være
på plass i hele livsløpet til veteranene og deres familie. Fra at vi gjennomfører aktiviteter, tar vare på hverandre, er en
samfunnsaktør og at vi bidrar inn i det politiske beslutningsterrenget.
Ferietider er også tid for familie og venner. Husk våre veteranvenner og ta kontakt med de vi ikke hører så mye fra.
Det kan hende de trenger noen å snakke med. God sommer til alle veteraner og deres familier. Ta vare på hverandre.
Bjørn Robert

Sekretariatet i sommer
Det vil være redusert bemanning deler av
sommeren, men post@nvio.no blir
sjekket regelmessig.

Neste Steg og NVIO
NVIOs samarbeid med Neste Steg fortsetter og i sommer kommer Ingvid til
å kunne hjelpe dere som er i tvil om jobb, bytte jobb eller starte noe annet.
Hun er Neste Stegs nye partner og rekrutteringsansvarlig og nå vil de 10
første som tar kontakt før sommeren få hjelp av henne. Tror du dette kan
være noe, så sjekk linken på våre hjemmesider.

Kameratstøttetelefon

800 48 500
Kameratstøtte
Vi har brukt våren til å gjennomføre brukerforum på kameratstøtte, og nå senker snart sommerroen seg.
Vi har i disse dager sendt ut invitasjon til utdanning innen individuell mentoring og veiledning med 7,5 studiepoeng.
NVIO tilbyr, i samarbeid med Regionsenter mot vold og traumatisk stress (RVTS) Sør, og Universitetet i Agder, et
mentor- og veiledningsprogram for kameratstøttekontakter. Tilbudet gjennomføres over tre helgesamlinger til høsten.
Samlingene gjennomføres i Oslo, i lokalene til RVTS Øst i Nydalen, og er lagt til 24.-25. september, 29.-30. oktober og
19.-20. november. Her er søknadsfrist 5. august og vi oppfordrer alle medlemmer som ønsker å bidra innen kameratstøtte å søke plass på kurset. Lokalforeningsleder og kameratstøtteledere har fått invitasjonen, så om dere har spørsmål er det bare å sende mail til din lokalforening eller til anders.aks@nvio.no
Kameratstøttetelefonen er påskrudd hele sommeren for alle som vil ta en prat, og de lokale kameratstøttekontaktene
støtter alle som vil kontakte lokalt.
Jeg vil takke alle frivillige som står på for våre veteraner og deres familier. Takk for at dere bidrar til at vi ser hverandre og er tilstede for at alle skal få et godt ord eller en vennlig prat. Det betyr noen ganger mer enn dere aner.
Med ønske om en riktig god sommer.
Anders

Dette skjer utover sommeren
Men sjekk gjerne kalenderen på NVIO.no for alle aktiviteter flere steder i landet.
21.-25. Juni
25. Juni
25. Juni
25. juni
28. juni
29. juni

Stand Trondheims martnan 			
NVIO
Sommerfest og Shelteråpning 		
NVIO
Familiearrangement m/grilling		
NVIO
Norge-New Zealand,landskamp		
NVIO
Veterantreff					NVIO
Veterantreff					NVIO

1.-3. juli

Veterandagene, Magnor Travbane		

6. august
7. august
25. august
27. august

Navy Race OCR-løp				
NVIO
Jubileumstur					NVIO
Veterantreff, Mo i Rana			
NVIO
Skåtøy Kystfort				
NVIO

God sommer!

Trøndelag
Bergen
Kristiansand
Oslo
Troms
Voss

NVIO Glåmdal
Vestfold
Østfold
Rana og omegn
Telemark

