
På bagkant
Vor fremtid kræver 

synliggørelse
Når virkeligheden grundlæggende 
ændrer sig, så bliver nye løsninger 
uomgængelige, også i vores egne 
foreninger. Vi må se i øjerne at vi 
efterhånden vil se en ny virkelighed. 

De nye forhold kalder på en æn-
dret indsats i forhold til forsvars-
brødrenes fremtid, givetvis har vi 
tidligere været både fornuftige og 
pragmatiske, at vi har set os selv som 

en stor forening, dette vil nok at ændre sig hvis vi ikke i fremtiden 
lærer at synliggøre os med individuelle indsatser i vort nærområde.

Samarbejde med ligesindede
Forhåbentlig bærer nye parløb frugt, men det kommer også til at 
gøre ondt, så det er ikke underligt hvis der er mange som reager 
med skepsis på mine seneste udspil, - et oplæg til en såkaldt frem-
tidsreform, den skal betyde at vi forhåbentlig får mere gang i sel-
skaberne både lokalt og kredsmedssigt. 

Forslag til ny kredsstruktur
Jeg har på landsbestyrelsesmødet i marts forsøgt at se lidt fremad 
ved at sende en varmluft ballon op om ny kredsstruktur, som jeg 
håber at man hjemme i egne selskaber vil drøfte, og man også  
tager oplæget op på kredsmøder. Herunder mit forslag til ny kreds-
struktur.

Forslag 1
Ny kreds 1 - Kreds 1 og kreds 10 sammenlægges
Ny kreds 2 - Kreds 2 og kreds 3 sammenlægges
Ny kreds 3 - Kreds 5 ændrer kun kreds nr.
Ny kreds 4 - Kreds 9 ændrer kun kreds nr.
Ny kreds 5 - Kreds 6 og 8 sammenlægges
Ny kreds 6 - Kreds 4, kreds 7 og kreds 11 sammenlægges

Forslag 2
Ny kreds 1 - Kreds 1 ændres ikke
Ny kreds 2 - Kreds 2, kreds 3 og kreds 10 sammenlægges
Ny kreds 3 - Kreds 5 ændrer kun kreds nr.
Ny kreds 4 - Kreds 9 ændrer kun kreds nr.
Ny kreds 5 - Kreds 6 og kreds 8 sammenlægges
Ny kreds 6 - Kreds 4, kreds 7 og kreds 11 sammenlægges

Forslag 3
Ny kreds 1 - Kreds 1 og kreds 10 sammenlægges
Ny kreds 2 - Kreds 2 og kreds 3 sammenlægges
Ny kreds 3 - Kreds 5 ændrer kun kreds nr.
Ny kreds 4 - Kreds 9, Kreds 6 og 8 sammenlægges
Ny kreds 5 - Kreds 4, kreds 7 og kreds 11 sammenlægges

Forslag 4
Ny kreds 1 - Kreds 1, kreds 2 og kreds 10 sammenlægges
Ny kreds 2 - kreds 3 og kreds 5 sammenlægges
Ny kreds 3 - Kreds 9 ændrer kun kreds nr.
Ny kreds 4 - Kreds 6 og kreds 8 sammenlægges
Ny kreds 5 - Kreds 4, kreds 7 og kreds 11 sammenlægges

Vel vidende at disse fremtidsplaner kan blive effektivt bremset af 
uenigt medlems synspunkt, mener og håber jeg at man vil være 
med til at sikre Forsvarsbrødrenes fremtid.

Veterankoordinatorer 
Ved min deltagelse på veterankonferrancen var et af områderne, 
der blev diskuteret, fordelen ved at flere kommuner kunne dele 
en veterankoordinator. Dette ville specielt være gældende for de 
mindre kommuner med få veteraner.

 Dette for at styrke koordination mellem kommunerne og lige-
ledes sikre, at den pågældende koordinator kan hellige sig funk-
tionen som veterankoordinator, da denne samler flere kommuners 
veteraner under sig. 

Et andet emne i relation til veterankoordinatorer var behovet for 
at have en fælles jobbeskrivelse for dem. Mange kommuner har 
i dag en veterankoordinator, og de har ikke en fælles jobbeskri-
velse. Dette medfører, at tilgangen til veteranerne varierer meget 
fra kommune til kommune. Flere udtrykte ønske om fælles kom-
petenceudvikling, så koordinatoren både er klædt på til at håndtere 
veteranerne og får opbygget en viden om eksisterende tilbud i of-
fentlig og privat regi. Derudover får de etableret et godt netværk, 
der kan bruges eksempelvis til sparring og indhentning af viden.                                                                                    

Efter konferencen har man i det sydjyske afholdt møder mellem 
de forskeldige grupper og ansatte koordinator i regionen.

Man har også kunne følge projektet „Servicehund til veteran“, 
hvor veteranenen Mikkel fået hunden Sif, der er trænet til at rea-
gere, når Mikkel har angst, mareridt eller er nedtrykt. Projektet har 
været til stor gavn for denne veteran, man kan kun håber at flere 
kan hjælpes på denne måde.

Denne historie og meget mere kan du læse meget mere om på 
www.soldaterlegatet.dk

Nu må der ikke gå politik i den over for vore veteraner og deres 
helbred, man må skamme sig inde på Borgen og i stedet gå mere 
ind i at støtte helbreds tiltagene og ikke tænke kasseøkonomi.

Vores samfund er under hastig forandring,
Der findes ikke noget forsvarsbrødrene
har mere brug for end lokale ildsjæle.
Brødre der har energi, vilje og mod til at kæmpe
for vore fælless sag.

 Bernt H. Sielemann
7.kredsformand /Vic.V.  
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