
 

 

Veteranfrågan får ökat fokus i Danmark 
 

Elin Höyer Hansen har nyligen påbörjat sin tjänst som 
veterankonsulent på KFUM:s Soldatermission i 
Danmark. Hennes huvudsakliga arbetsplats är 
landskontoret i Fredricia, men hon kommer även att 
finnas på plats runt om i landet.  
 
Vi träffar Elin i samband med Soldathems-
förbundets årliga kongress, dit hon var inbjuden 
att deltaga tillsammans med kollegan Bjarke Friis.  
Elin kommer att arbeta med veteranfrågor på olika 
sätt, och däribland de veteran- och 
rekreationsboenden som KFUM byggt upp under 
de senaste åren. Verksamheten har rönt positiv 
uppmärksamhet bland såväl veteraner och 
anhöriga som hos den danska Försvarsmakten.  
 
Elin framhåller att veteranarbetet är strategiskt 
viktigt för hela KFUM:s organisation, och därför 
lägger de just nu en hel del energi på frågan. ”Det 
är överhuvudtaget mer fokus på veteraner nu än 
förut, säger Elin”, och det kan vi på 
Soldathemsförbundet i Sverige bara instämma i, 
då denna fokusförändring skett även här.  
 
KFUM har tidigare haft ett mobilt soldathem på 
plats i Afghanistan, men i takt med att den danska 
insatsen på plats har minskat, så har också det 
soldathemmet lagts ner.  
 
Elin ser ljust på framtiden för KFUM:s 
rekreationsboenden för veteraner, och ett bevis på 
uppskattning är väl att vår svenska ÖB Micael 
Bydén varit på studiebesök på ett sådant boende i 
danska Hövelte.  
 
Vi på Soldathemsförbundet önskar Elin varmt 
lycka till i sitt viktiga arbete, och vi ser fram emot 
fortsatt gott samarbete och erfarenhetsutbyte våra 
organisationer emellan! 
 
Text: Victoria Lundgren 

KFUM:s Soldatermission 

KFUM:s Soldatermission har som mål 
att arbeta – på evangelisk-luthersk 
folkkyrklig grund – bland försvarets 
personal, och då det är möjligt arbetar 
man också med anhöriga. 

 
Med försvarets personal menas såväl 
anställda som dem som hemkommit från 
utlandstjänst.  Arbetet ska inritkas på 
individuella behov och ligga i linje med 
Soldatermissiones förutsättningar. 
 
 De bedriver soldathem i anslutning till 
garnisonerna,  soldatrekreation, 
veteranboende och sommarläger. En stor 
del av verksamheten innefattar också att 
bedriva second hand-butiker.   
 
Verksamheten beskyddas av H.K.H 
Kronprinsessan Mary.  
 
 

Läs mer här: http://www.kfums-soldatermission.dk/ 


