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Bornholms Veteran Forum (BVF) 

- Forum for tidligere udsendte 

 

P R O T O K O L 
 

BVF repræsentantskabsmødet 21. oktober 2019 
Veteranstuen, bygning 42, Almegårds Kaserne, Rønne 

 

Deltagere 

Ann-Christina Salquist og Sara la Cour  Udsendt af Danmark, gæstetalere 

Vibeke Nordholm Skytte (online)  VETC, gæstetaler 

Kenn-Erik Olsen   Beredskabsstyrelsen 

Søren Dalberg-Pedersen   Bornholms Politi 

Kirstine van Sabben   Bornholms Regionskommune 

Jens P. Christoffersson og Per Nielsen  Bornholmske Dragoner 

Helge Skjold Hansen og Vagn Riisager  Danmarks Veteraner 

Steen Finne Jensen og Johnny G. Larsen  Folk & Sikkerhed 

John Walther   Gardehusar Regimentet GHR 

Lars Lund    KFUM’s Soldatermission 

Richardt Sølvertorp   Soldat for Danmark 

Niels Chresten Andersen   BVF’s Sekretariat 

 

Richardt Sølvertorp bød velkommen og indledte mødet med at uddele et anerkendelsesdiplom til 

Vagn Riisager på vegne af Bornholms Veteran Forum som tak for hans mangeårige virke i telefon-

linjen og veteranstøtten til gavn for danske veteraner, der er kommet hjem fra en mission med ar 

på sjæl som legeme. 

 

1. Skal vi have et pårørende-arrangement til Bornholm?  

Oplæg ved Vibeke Nordholm Skytte fra Veterancentret,der arbejder med rådgivning, rehabili-

tering og brobygning. 

Vibeke orienterede om de hidtil 3 runder af pårørende arrangementer, der har været afholdt 

siden efteråret 2018. Se vedhæftede power point præsentation. 

Temaerne har været: 1) Passer du på dig selv? 2) Misbrug påvirker hele familien, 3) Når der er 

børn i familien. 

Fremmødet har været henholdsvis 125 (3 møder), 20 (4 møder) og 38 (indtil nu 3 møder). 

Konceptet har været at 2/3 af mødet har været et oplæg ved ekstern oplægsholder og den sid-

ste tredjedel har været brugt til debat og erfaringsudveksling. 

Der har en meget positiv tilbagemelding på de afholdte arrangementer. 

Det har været rørende og følsomme møder. Målgruppen kan være svær at ramme og nogen 

fylder meget og kræver opmærksomhed. 



Ved spørgsmålet om et evt. pårørende arrangement på Bornholm opfordrede Vibeke til at der 

især skeles til målgruppe, tema og form. Målgruppen kan være ’forældre til forældre’, formen 

kunne være oplæg + lidt debat, evt. workshop. Temaet kan være et af de tre allerede benytte-

de eller et helt fjerde, f.eks. ”kammeratstøtte”. 

 

I drøftelsen blev det nævnt, at der på Bornholm allerede er stor fokus på børn af tidligere ud-

sendt, gennem Klub Veteran Kids, Cirkusforestilling ved Rotary Hasle-Rønne og Danmarks Ve-

teraners velbesøgte arrangement i august 2019 med fokus på veteranbørn. Pernille Thomsen, 

fysioterapeut, holdt oplæg i august og anbefaledes til VETC. 

 

Flere fandt det interessant også at have fokus på forældre til de udsendte, selv om mange af 

disse ikke er bosiddende på Bornholm. Sara la Cour nævnte at det hidtil har været vanskeligt at 

få børnefamilier til at deltage. 

Lars Lund foreslog et pårørende arrangement for hele familien en lørdag eftermiddag, evt. på 

Raghammer, med afprøvning af skydevåben og andre workshops, der både appellerer til børn 

og forældre. Andre støttede ideen og da Raghammer er tvivlsom, så kunne kasernen bruges. 

Vigtigt at det er for hele familien og et tema kunne være at alle har et socialt ansvar. 

 

Samarbejde med skolerne blev berørt, herunder gennem skoletjenesten. Et forhold, der nu og-

så arbejdes med i VETC, herunder med udarbejdelse af praksisnært materiale, information mv. 

 

Vibeke oplyste at større arrangementer for hele familie er nyt og en god ide. Samtidig mindede 

hun om at 9 af 10 veteraner vender beriget retur fra deres missioner. 

 

BVF’s ledelse arbejder videre med sagen.  

Der er stemning for at et arrangement bør gælde hele familien, inkl. Bedsteforældre. Form skal 

være et arrangement med forskellige aktiviteter (stationer) og tema: Socialt ansvar – alle! 

 

2. Vandreudstillingen ”Gennem ild og vand” 

Oplæg ved Ann-Christina Salquist, Udsendt af Danmark 

 

Indtil nu har udstillingen været 17-18 forskellige steder i landet, på rådhuse og biblioteker, i 

indkøbscentre og denne gang på et campus. Der har været forskellige arrangører, bl.a. kom-

munale veterankoordinatorer. Dialog, videoer og genkendelse af personer fra udstillingen har 

åbnet for gode samtaler med pårørende og andre. 

Der arbejdes med en næste fase af udstillingen, der vil blive mere børnevenlig. 

Der arbejdes på et samarbejde med kommuner med underskrivelse af hensigtserklæring for 

2020 og et økonomisk bidrag på 25.000 kr. 

Erfaringerne med åbningen og samarbejdet med Campus Bornholm har været rigtig gode. 

 

Det blev foreslået at der fremover satses mere på samarbejde med skoletjenesten, og at der 

også bør sendes indbydelser til pensionistforeninger m.fl. 

Udstillingen kan med fordel anvendes i forhold til Forsvarets rekrutteringsindsats. 

John Walther nævnte at der dog i øjeblikket er 1½ års ventetid på at kunne aftjene sin værne-

pligt. Udfordringen for Forsvaret er at fastholde sine ansatte. 

Det blev foreslået at uddanne lokale ’advisere’ til at benytte brætspillet. Folk & Sikkerhed har 

købt 6 brætspil. Også flere andre har købt brætspil. 

 

Sara la Cour lovede at sende en evaluering af udstillingsugen på Bornholm. 

BVF’s ledelse arbejder videre med sagen, herunder at opfordre BRK til at indgå en hensigtser-

klæring med Udsendt af Danmark. 
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3. Flagdagen 2019, evaluering 

Johnny G. Larsen indledte med en stor ros til det flotte arrangement og til BVF ved formanden. 

Godt med sandwich. Fasthold konceptet og forfin det her og så skal vi have hejst flere flag! 

Kirstine van Sabben fandt det festligt med Bornholmergarden. Vejret kunne være bedre, hvil-

ket gav lidt problemer med at høre. Der må gerne gøres mere ud af infotelt og udstilling, og så 

var det meget svært at se børnene få medaljer grundet den lange afstand. Men det var meget 

rørende og grænseoverskridende. Et barn udtrykte: ”Jeg troede det var min far, der skulle give 

mig medaljen?”. 

John Walther sagde at der var god plads, også til de pårørende. Det var både godt og vigtigt at 

der blev aftrådt på torvet. Det har været efterspurgt længe. Det kan føre til at flere pårørende 

deltager fremover. 

Niels Chresten Andersen oplyste at arrangementet måske fremadrettet rykkes til den nordlige 

del af torvet, i henhold til planerne for Grønne Rønne. Flere stillede dog spørgsmålstegn her-

med, da paraden kan ventes at blive op til 150 flere næste år. 

Uddeling af børnemedaljer bør være et fast punkt, men formen bør genvurderes til næste år. 

Der må forventes færre børn, så de bør op på scenen og de pårørende skal kunne komme tæt-

tere på. 

Det lykkedes ikke i år at få flyttet anerkendelsesstenen fra Munch Petersens Vej til St. Torv – 

men det arbejdes der fortsat på. 

Richardt Sølvertorp nævnte, at der efter arrangementet har været kritik fra nogle sider af nog-

le bemærkninger, han lod falde mens der blev uddelt børnemedaljer. Han har efterfølgende 

haft kontakt med de personer, der kunne føle sig stødt. Der er således ikke noget udestående 

længere. 

Helge Hansen kommenterede også i forhold til de bemærkninger, han havde modtaget, og 

glædede sig over at der var blevet fulgt op på kritikken. 

 

4. Aktiviteter 2020 – forslag, ønsker, input 

Efter repræsentantskabsmødet vil sekretariatet udarbejde et forslag til årsplan 2020, herunder 

muligheder for at hente ekstern finansiering. Alle gode forslag, ønsker, input er velkomne fra 

medlemsorganisationerne – evt. til fælles arrangementer. 

Følgende input blev noteret: 

• Besøg på Stevnsfortet 

• Cykeltur Bornholm Rundt for fysisk og psykisk skadede veteraner. Her er der allerede mod-

taget 30.000 kr. til et arrangement ultimo juli eller august 2020, måske i tilknytning til Flag-

dagen (kontakt: Vagn Riisager) 

• Brætspil-event 

• Flytning af anerkendelsessten fra Munch Petersens Vej til St. Torv, Rønne 

 

5. Eventuelt 

Ann-Christina oplyste at Udsendt af Danmark kommer til Folkemødet 2020. 

Helge og Vagn nævnte, at Veteranstøtten igen vil deltage med deres Christiania-bike. Der på-

går for tiden en sag med Foreningen Folkemødet om fortsætte at kunne bevæge sig rundt med 

cyklen på Folkemødet. Afklaring ventes snart. 

 

Referent: 

 

Niels Chresten Andersen 


