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Veteranprojekt 
Grønland

TEKST: GERTH SLOTH BERTHELSEN OG MADS RASMUSSEN. FOTOS: VETERANPROJEKT GRØNLAND

I perioden 3. - 10. september forestod vi som 
veteraner og projektmagere gennemførel-
sen af Veteranprojekt Grønland. Deltagerne i 
projektet var veteraner og medarbejdere fra 
KFUM Soldaterrekreation ved Garderkasernen 
i Høvelte. Danmarks Veteraner og Veteran-
støtten var én af projektets hovedstøtter.

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET
I 2016 gennemførte vi et støtteprojekt til for-
del for fritidsaktiviteterne ved KFUM Soldater-
rekreation i Høvelte. En stor lokal opbakning 
gav os modet til at søge at realisere et efter-
følgende ønske om at forlægge en fremtidig 
friluftsaktivitet til Grønland. 

For at lægge mest mulig tyngde blev det til et 
tostrenget projekt med formålet dels at give 
de deltagende veteraner den ønskede aktivi-
tet og dermed et midlertidigt frirum, dels som 

samlet projekt at støtte en netværksopbyg-
ning for veteraner i Grønland. 

Frirummet skulle skabes over hele rejsen, 
men særligt forstærkes gennem en afslutten-
de tredages friluftsaktivitet på og om Nuup 
Kangerlua (Nuuk Fjord). Projektets deltagelse 
i højtideligholdelsen af Flagdagen 2018 ved 
Arktisk Kommando i Nuuk og et efterfølgende 
netværksmøde skulle udgøre starten på net-
værksarbejdet.

AFREJSE OG ANKOMST
Projektet har været halvandet år undervejs, 
så glæden var stor, da vi endelig kunne rejse 
af sted den 3. september.

Rejsen op gik uden større udfordringer. Særlig 
vigtigt for os var det at være i Nuuk på Flag-
dagen. Men projektet kunne efter ankomsten 

helt planmæssigt lade sig indkvartere på Sø-
mandshjemmet i Nuuk.

Bestyrer for Sømandshjemmet, Allan, er selv 
veteran fra KFUM soldaterhjem i Irak og Ko-
sovo og dermed kendt af bladets læsere. Sø-
mandshjemmet har været en stor støtte for 
projektet, hvor Allan og familie samt medar-
bejdere og ikke mindst volontørerne, alle var 
med til at gøre opholdet i Nuuk til en rigtig 
god oplevelse for os alle.
 
NUUK
Den 4. september i Nuuk blev en begivenheds-
rig dag, der blandt meget andet blev brugt til 
at lave projektets flagdagshilsen hjem til Dan-
mark og til Grønland.

FLAGDAG VED ARKTISK KOMMANDO
På Flagdagen den 5. september var projektet 

Nuuk Fjord.
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inviteret til at deltage i højtideligholdelsen 
ved Arktisk Kommando. Tidsforskellen mel-
lem landene gav os mulighed for at sende 
en flagdagshilsen ’live’ hjem til deltagerne i 
flagdagsarrangementet i Allerød, projektets 
hjemkommune.

Højtideligholdelsen ved Arktisk Kommando 
blev udført på fornemmeste vis. Det var en 
ære for os alle i projektet at kunne deltage i 
anerkendelsen af veteranerne i Grønland.

Projektet bidrog til højtideligholdelsen ved 
at overrække ’The Baton’ til Veterancafé 
Grønland. ’The Baton’ er et engelsk veteran-
projekt med dansk og amerikansk forgrening, 
en stafet, der bl.a. gives som symbol på aner-
kendelse af og opmuntring til andre veteran-
projekter. Foranlediget af Danmarks Veteraner 
modtog Veteranprojekt Grønland selv stafet-
ten under Engage Music Festival og bar den til 
Grønland som lovet, både med hånd og med 
hjerte.

Projektet inviterede herefter alle deltagende 
veteraner til et netværksmøde, herunder ini-
tiativtagerne bag Veterancafé Grønland. Det 
blev et langt og godt møde, hvorunder pro-
jektet på vegne af Danmarks Veteraner kunne 
overbringe en invitation fra Landsformanden 
til veteranerne i Grønland, såfremt der måtte 

være et ønske hos disse om at danne en lo-
kalforening. 

Veteranprojekt Grønland fortsætter arbejdet 
med at støtte Veterancafé Grønland og en 
yderligere netværksdannelse for veteranerne 
i Grønland. 

TUREN TIL QOOQQUT
Efter den velgennemførte flagdag satte vi den 
6. september ud på den planlagte tredages 
friluftsaktivitet på og om Nuuk Fjord. Turen 
gik med båd ind i fjorden hele vejen op til Fug-
lefjeldet og derefter ned til Qooqqut med ef-
terfølgende ilandsætning. Undervejs blev der 
fisket det første pas.
 
Andendagen bød på vandring og fiskeri i fjel-
det om Qooqqut. For nogle var den største 
fangst den dag bekræftelsen af den ro og 
velvære, der kan findes for veteraner på et 
sted som dette - blot 4 1/2 times flyvning fra 
Danmark.

Den 8. september var sidste dag i Qooqqut. 
Der blev fisket fra kysten indtil frokost, hvor-
efter turen gik tilbage mod Nuuk med et sid-
ste fiskepas undervejs. 

Et kvarters sejlads fra Nuuk – på en dag og en 
tur overvældende fuld af indtryk og oplevel-

ser – fik vi den ære i den grønlandske natur at 
møde en kaskelothval på omkring de 35 ton.

Det var som om naturen i Grønland havde 
gemt denne finale som et sidste ”tak for 
denne gang”.

EN FORELØBIG ENDE
Herefter var der blot klargøring af hjemrejsen 
og opfølgning på netværksarbejdet tilbage, 
før rejsen gik hjemover den 10. september, 
hvor projektet ramte Høvelte igen kort før 
midnat.

Veteranprojekt Grønland fik skabt et frirum og 
støttet en netværksdannelse for veteranerne i 
Grønland – målet var nået! 

Projektet blev gennemført i rammen af det fri-
villige veteranarbejde i Danmark, og den bæ-
rende idé har for os som initiativtagere været 
at kunne give en hånd fra veteran til veteran, 
forankret i et lokalt projekt.

Men projektet ville ikke kunne være realise-
ret uden støtten fra Danmarks Veteraner og 
Veteranstøtten. Derfor skal vi på vegne af Ve-
teranprojekt Grønland frembringe en meget 
stor tak for den yderst værdsatte støtte. 

Tak for støtten til at kunne hjælpe andre vete-
raner og dermed gøre en forskel.

Veterancafé Grønland overtager den danske ’Baton’.

Fjeldet ved Qooqqut.
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