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TEKST OG FOTOS: ERIK PETERSEN

Den 22. august havde Veteranprojekt Grøn-
land 3 ved Gerth Sloth Berthelsen og Mads 
Rasmussen inviteret til møde på KFUM´s 
Soldaterhjem i Høvelte, dels for at orientere 
om projektet, der gennemføres i Grønland i 
forbindelse med Flagdagen den 5. september, 
dels for at lægge op til øget samarbejde om 
veteranerne.

I mødet deltog ud over de to initiativtagere 
også Maria Hansen, The Baton, René Pampe-
rin, Veteranhaven, Allerøds borgmester, Kar-
sten Längerich (V) og undertegnede fra Dan-
marks Veteraner.

I forbindelse med mødet blev The Baton over-
draget fra Veteranhaven til Veteranprojekt 

Grønland, der ved deres besøg vil overdrage 
den til kvindelige veteraner i Grønland.

VETERANPØLSEN
Ved mødet i Høvelte blev der fortalt om et 
lokalt arrangement, der fandt sted lørdagen 
efter på Gågaden i Allerød.

For enden af Gågaden stod Anjas pølsevogn, 
og Anja havde i dagens anledning valgt at 
donere 5 kr. pr. solgt pølse til Veteranprojekt 
Grønland. 

Borgmesteren og Gert Sloth Berthelsen åbne-
de festlighederne ved at klippe snoren – der 
på dagen var en række røde pølser – og der 
var allerede fra starten fint fremmøde.

Blandt de fremmødte sås bl.a. medlemmer af 
Veterans Vespa Club, hvis nypolerede Vespa-
scootere vakte berettiget opsigt. 

Også Jeppe Michael Jensen, ophavsmand og 
initiativtager til Engage-koncerterne dukkede 
op i Allerød.

ET LOKALT PROJEKT
Mange lokale, der var ude at lørdagshandle, 
lagde vejen forbi pølsevognen, købte en pølse 
og hørte om projektet.

En fin lokal synliggørelse af Veteranprojekt 
Grønland, der ud over synliggørelsen gav en 
økonomisk håndsrækning til projektet.

Samarbejde & Inspiration

Mads Rasmussen og Gerth Sloth Berthelsen flankeret af 
(fra venstre) Maria Hansen, René Pamperin og (til højre) 
Allerøds borgmester Karsten Längerich.

Vespa- klubben.
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Jeppe Michael Jensen og Mads Rasmussen.

Enestående natur.

FORTSÆTTES

Kø ved Anjas pølsevogn.

AF MADS RASMUSSEN OG GERTH SLOTH BERTHELSEN
FOTO: VETERANPROJEKT GRØNLAND

I dagene 3. - 10. september gennemførte Ve-
teranprojekt Grønland for tredje gang sin år-
lige tilstedeværelsesdel i og om Nuuk.

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten har 
støttet Veteranprojekt Grønland siden dets 
opstart i 2017.

Projektet medbragte i år en videohilsen fra 
Landsformand Niels Hartvig Andersen til vete-
ranerne i Grønland og deres pårørende. Denne 
blev som én af tre hilsner forevist under flag-
dagsceremonien i Nuuk.

OPTAKT OG COVID-19
Glæden var stor i marts i år, da vi konstate-

rede, at de nødvendige midler til projektets 
tilstedeværelsesdel 2020 var tilvejebragt 
med hjælp fra vore sponsorer og donato-
rer. Der ville dermed være god tid hen over 
sommeren til at tilrettelægge årets tur og  
indsats i Grønland.

Kort efter ramte COVID-19 os alle. Som de fle-
ste andre aktører og aktiviteter måtte vi gå 
på standby med en gnavende usikkerhed om, 
hvorvidt turen kunne gennemføres i år eller 
måtte skydes til 2021. En udskydelse ville be-
tyde tab af vigtigt momentum for projektet. 

Planlægningen fortsatte dog for at være på 
forkant ved en eventuel åbning.

Det hele værd
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Først med genåbningen af indrejse til Grøn-
land i slutningen af juli stod det klart, at vi 
ville være i stand til at rejse som planlagt. 

Og først da kunne vi entrere endeligt med de 
nødvendige operatører og koordinere det sid-
ste med vores samarbejdspartner og kontak-
ter i Grønland.

REJSEN OP
Traditionen tro mødtes vi til en tidlig kop mor-
genkaffe på KFUM Soldaterhjem i Høvelte, og 
satte derefter kursen mod Kastrup.

Det var en speciel oplevelse at ankomme til 
en halvtom lufthavn. Flyforbindelsen mellem 
Grønland og Danmark er en ”livsnerve”, så 
flyet til Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) var 
som altid fyldt godt op.

Der skulle bæres mundbind under rejsen, og 
vores rejseoperatør havde udstyret os med et 
lidt mere end farverigt et af slagsen. Det gav 
anledning til en del smil og flere små snakke 
om projektet i fly og lufthavne.

Et af projektets omdrejningspunkter er delta-
gelse i flagdagsceremonien i Nuuk. Derfor er 
rejsen op altid ’lidt af en gyser’ - når vi frem 
i tide? 

Vejrforholdene kan skifte meget hurtigt i 
Grønland, men rejsen forløb planmæssigt 
uden forsinkelser. 

ANKOMSTEN I NUUK
Sømandshjemmet i Nuuk er en helt særlig 
base for projektet under opholdet i Nuuk. Det 
kan bedst sammenlignes med KFUM Soldater-
hjem, men med en tilhørende hoteldel af høj 
standard. Dette giver en genkendelighed midt 

i alt det nye, der er særlig vigtig for de delta-
gende veteraner.

Ved ankomsten blev vi som altid hjerteligt 
modtaget af bestyrerparret, Ulla og Jacob, 
medarbejdere og volontører. 

ANDENDAGEN I NUUK
Den 4. september er vanen tro en hektisk dag 
for projektet, idet meget skal nås inden Flag-
dagen.

Morgenen var overskyet og regnfuld, men so-
len begyndte gradvist at titte frem, da vi satte 
ud på dagens orientering i Nuuk. 

Den gik over Rævedalen og Radiofjeldet via 
Kolonihavnen til centrum i byen og tilbage til 
Sømandshjemmet. 

FAKTA
Veterancafé Grønland i Nuuk er det for tiden ene-
ste initiativ i Grønland, der lejlighedsvis samler 
veteraner og pårørende til arrangementer samt 
søger at varetage disses interesser.

Veterancaféen forestår uddelingen af Børneme-
daljen i Grønland.

Forsvarsministeren mødtes med Veterancafé 
Grønland under sit seneste besøg i Grønland den 
6. august.

Ankomsten.

Videohilsen fra 
Danmarks Veteraner.

Deltagergruppen.
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Som et særligt tiltag i år havde Veterancafé 
Grønland arrangeret, at gåturen samtidigt 
udgjorde Mindeløbet 2020, der således fandt 
sted i Grønland for første gang.

Turen bruges udover orientering til at frem-
bringe materiale til projektets flagdagsvideo. 
Mens nogle havde brug for at trække sig tilba-
ge efter en lang dag med mange indtryk, gik 
andre i gang med at sammensætte videoen, 
der blev færdig ud på de små timer.

FLAGDAG I NUUK (1)
Ved sin deltagelse i flagdagsceremonien i Nuuk 
deltager projektet i anerkendelsen af og bidra-
ger til opmærksomheden på de mere end hun-
drede veteraner og deres pårørende i Grønland.

Inden højtideligholdelsen skulle vi nå at del-
tage i flagdagsarrangementet ved projektets 
hjemkommune, Allerød. Grundet tidsforskel-
len måtte vi tidligt op og være klar til at sende 
vores hilsen live til kommunen og alle de 
fremmødte, der herefter så vores flagdagsvi-
deo på storskærm.

Flagdagen er ikke en officiel flagdag i Grøn-
land. Men Ulla og Jacob spurgte, om ikke Sø-
mandshjemmet skulle sætte flaget i dagens 
anledning. Denne gestus blev vi alle ganske 
rørte over, og projektet stillede derfor som 
dagens andet punkt til en lille, men for os me-
get særlig og nærværende flaghejsning. Og 
Flagdagen vil fremover være en flagdag for 
Sømandshjemmet i Nuuk.

FLAGDAG I NUUK (2)
Højtideligholdelsen foregik for andet år som 
et samarbejde mellem Arktisk Kommando og 
Nuuk Kommune og blev afholdt på Nuuk Lo-
kalmuseum. Grundet COVID-19 var antallet af 
deltagere begrænset til 50.

Ceremonien startede med musik af Nuuk Stry-
georkester. Herefter gav borgmester i Nuuk, 
Charlotte Ludvigsen, en meget nærværende 
tale. Næste taler var kommandør og vicechef 
for Arktisk Kommando, John Boye Rasmussen, 
efterfulgt af Veterancafé Grønland og slutte-
lig Veteranprojekt Grønland.
 
Veterancafé Grønland stod i år for dekore-
ringen med Børnemedaljen af de deltagende 
meget stolte og glade børn. 

Veteranprojekt Grønland havde som særlig 
gestus og overraskelse medbragt video-
hilsner til veteranerne og deres pårørende i 
Grønland fra Forsvarsminister Trine Bramsen, 
medlem af Folketinget Aaja Chemnitz Larsen 
og Landsformand Niels Hartvig Andersen. 

Nuuk Strygeorkester afsluttede ceremonien 
på smukkeste vis, hvorefter der var mulighed 
for at mødes på kryds og tværs under den ef-
terfølgende reception.

Igen i år foregik højtideligholdelsen og den 
synlige anerkendelse af veteranerne og de 
pårørende i Grønland i en unik ramme og på 
ærefuld vis.

FLAGDAG I NUUK (3)
Dagen var dog endnu ikke forbi. Efter højti-
deligholdelsen på Nuutoqaq var det retur til 
Sømandshjemmet og klargøring til årets net-
værksmøde for veteraner og de pårørende i 
Grønland. Mødet blev afholdt i samarbejde 
med Veterancafé Grønland. Her var antallet af 
deltagere begrænset til 25.

Projektet har de to foregående år medbragt 
den danske Baton til Grønland. Det første år 
overraktes Batonen som opmuntring til Ve-
terancafé Grønland, det andet til anerkendel-
se af de pårørende i Grønland. Som indledning 
på mødet blev Batonen i år overrakt på vegne 
af den danske custodian, Maria Hansen, til de 
kvindelige veteraner i Grønland.

Efterfølgende drøftedes blandt andet de re-
spektive aktiviteter i det forgangne år og 
mulighederne i samarbejdet med Veterancafé 
Grønland fremover. Hermed gik endnu en lang 
og begivenhedsrig dag på hæld.

ÅRETS TUR I FJORDEN
Turen i fjorden er et andet vigtigt omdrej-
ningspunkt for projektet. Efter de tre første 
meget travle dage er der et stort behov hos 
de deltagende veteraner for ro og tid til at få 
de første indtryk og oplevelser bearbejdet.

Den 6. september var det derfor tid til at 
sætte ud i fjorden. Vi forlod Sømandshjem-
met og satte kurs mod Tidevandstrappen i 

Fordybelse.

Deltagerne.

FORTSÆTTES
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Nuuk Havn. Morgenluften var kold, og alle var 
spændte på vejret under sejladsen, og hvad 
dagen ville bringe. Anders, indehaveren af 
Nuuk Water Taxi, kom glidende ind til trappen i 
sin Targa og hurtigt var vi ombord.

Den første del af turen er altid bjergtagende 
- fjelde, is, dybde, ro, vand, luft og de første is-
bjerge. Oplevelsen bibringer en fornemmelse 
af at være på vej ud i intetheden. Når båden 
halvvejs drejer ind mod bunden af Nuuk Fjor-
den forstærkes oplevelsen. 

På turen ud skal der fiskes. For det første skal 
aftensmaden sikres, og for det andet skal vi 
finde en vinder af vores interne konkurrence 
om, hvem af de deltagende veteraner, der fan-
ger årets største fisk.

Vi anløb Qooqqut, der består af en enkelt 
håndfuld sommerhuse og en lille restaurant 
med tilhørende to-mandshytter.

Fisken blev afleveret til restauranten, og ef-
ter indkvarteringen i hytterne kunne vi gå til 
bords og nyde vores fangst . Energien var op-
brugt, og næsten alle gik hurtigt til køjs.

Men kort efter kom den første ”alarmering” - 
de, der var blevet oppe, havde lovet at vække 
resten, hvis nordlyset kom. Og det gjorde det. 

Lyset dansede på nattehimlen over fjeldet i 
mere end en time og forsvandt lige så pludse-
ligt, som det var kommet.

FJELD OG FJELDØRREDER
Efter en stille og eftertænksom morgenmad 
og udlevering af madpakker satte vi ud på 
dagens program. 

En gruppe på fire ville prøve kræfter med det 
nærmeste fjeld, mens resten af os gik langs 
kysten for at nå over til en elv, hvor man kan 
fange fjeldørreder med hænderne.

Lad det være sagt straks - to nåede toppen, og 
to fik rørt ved fisken, men op fik vi dem ikke. 

Til gengæld fik vi hjulpet et par danskere i et 
af sommerhusene, der havde fået deres an-
kertov viklet ind i skruen, så de kunne komme 
sikkert til Nuuk.

RETUR TIL NUUK
Den 8. september var det vores tur til at drage 
tilbage til Nuuk. Turen gik ind i Isfjorden, og 
de, der havde modet, fik lejlighed til endnu 
en dukkert. Vi andre nøjedes med at drikke 
en kop gletchervand - måske en af de lifligste 
drikke i denne verden.

Efter genindkvartering på Sømandshjemmet 
var bægeret igen fuldt for de fleste, der gik til 
køjs, mens enkelte af os måtte i gang med at 
sammensætte videoen fra fjordturen.

SIDSTE DAG I NUUK
Den sidste dag i Nuuk bruges til hvile og men-
tal klargøring til at vende tilbage til dagligda-
gen i Danmark.

Nogle fik klaret de sidste indkøb, mens andre 
deltog i besøg på Triton, ét af Søværnets in-
spektionsskibe af Thetis-klassen, og ved Ark-
tisk Kommando.

Enkelte af os havde mødeaktivitet og fik 
desuden mulighed for at give et interview til 
grønlandsk TV.

Aftenen bød på en lille afslutningsmiddag i 
selskab med Veterancafé Grønland. De, der 
havde lyst, fik mulighed for at spise både hval 
og moskus.

Under middagen uddelte vi ”vandrepokalen” 
for den største fisk, der består af en Arktisk 
Kommando Commander’s Coin, og når vi er 
hjemme igen, kan endnu et navn føjes til den 
bærende plakette.

Kaffen tog vi på Sømandshjemmet, et fint og 
foreløbigt punktum for turen, inden vi skulle 
begyndte hjemrejsen tidligt næste morgen. 

DET HELE VÆRD - IGEN
Projektet fik fortsat sin oplysende indsats i 
Grønland og støtten til opbygningen af net-
værket for veteranerne i landet og deres på-
rørende.

De deltagende veteraner bidrog og fik det til-
trængte frirum, der efterfølgende kan være 
med til at understøtte dem i deres videre 
forløb.

I et år med COVID-19 og de mange aflyste akti-
viteter og indskrænkninger lykkedes det pro-
jektet at gøre en forskel – både for de få og for 
de mange – og desuden at bidrage til fasthol-
delsen af fokus på dele af veteransagen.

TAK
Derfor var det det hele værd - igen. 

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten er 
vigtige samarbejdspartnere for projektet, et 
samarbejde, vi værdsætter højt.

Tak, for støtten – tak for hjælpen til os, så vi 
kan hjælpe andre.

Årets torsk.
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SIDEN SIDST
Generalforsamling 2020 skulle være afholdt 
i foråret, men blev henset til den verserende 
CV-19 situation udsat til primo juni. I general-
forsamlingen deltog 15 medlemmer, og den 
blev afviklet i god ro og orden. 

NYVALG
Ottar í Funningsstovu ønskede ikke genvalg. 
TAK til Ottar for tiden siden opstart af den 
Færøske lokalforening  – good job, well done. 
Poul Martin Jørgensen blev valgt til ny for-
mand, og den øvrige bestyrelsessammensæt-
ning er ellers uændret. 

AKTIVITETER
I juni var der Hiking-vandretur i de Færøske 
fjelde med 15 deltagere i det skønneste vejr. 
Hårdt, men dejligt. Fjeldvandringen blev efter-
fulgt af bondegårdsbesøg med smagsprøver 
af de særlige kendte Færøske egnsretter.

I juli var der Familiedag for veteraner, pårø-
rende og ikke mindst børn, i alt 40 deltagere. 
Eftermiddagen startede med ponyridning for 
børn og barnlige sjæle. Derefter forskød sel-
skabet til Tórshavn Brandstation, hvor bl.a. 
stigemateriellet og vandkanonerne blev af-
prøvet. En dejlig familiedag blev afsluttet med 
grill, saftevand og hjemmebag.

I august holdt vi to Veterankaffiprat-arrange-
menter i SMS shoppingcenter. 

FLAGDAGEN
Flagdagen den 5. september blev holdt under 
hensynstagen til det Færøske Landsstyres CV-
19 anvisninger. Dagen startede med brunch i 
SMS, efterfulgt af et hardcore Gokart Grand-
prix – den nye formand vandt selvfølgelig! 

Efter hurtigt bad og omklædning havde Del-
mar inviteret alle hjem til sig. Her blev der 
hygget og indtaget helstegt lam med det hele. 
Stor tak til Delmar. 

Efter et dejligt måltid stod den på taler af bl.a. 
MF Sjúrður Skaale og CH-FEF, KK Jes Hultquist. 
Dette efterfulgt af ”erfaringsudveksling” og 
kammeratligt samvær. En dejlig dag og aften 
– og for nogle enkelte nat.  

Torsdag den 10. september havde Tórshavns 
borgmester, Annika Olsen, inviteret alle Færø-
ske veteraner til en officiel hyggestund i Mûl-
lers Pakhus i Tórshavn. 

Formålet var at hædre veteranerne for deres 
indsats i verdens brændpunkter. I borgmeste-
rens varme tale gjorde hun opmærksom på, at 
dette skulle gentages til næste år.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 3. oktober og den 7. november: Ve-
terankaffiprat kl. 11.00 i SMS shoppingcenter.

Den 24. oktober: FN-dag på Veterancaféen 
og aftenarrangement i Fuglafjorður.

Den 27. november: Julebowling.

Den 4. december: Julegudstjeneste i Tórs-
havnar Domkirke v/OPR Theodor e. d. Olsen. 

Alle kommende og afviklede arrangementer 
er/bliver listet på lokalforeningens lukkede 
Face Bookside: Føroyskír veteraner.

Med mange veteranhilsner.
Ove Ritter, sekretær

Fjeldvandring.

Flagdag.

Møde med borgmesteren.

Familiedag.
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