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SKO:s Förbundsordförande Torbjörn Boström
Jubileum igen!
Åke Sundstedt 80 år och Folke P Sandahl 80 år

Ett riktigt Gott Nytt År med rikligt av
Guds frid önskar jag er alla.
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Hejsan där
hemma

De senaste veckorna har vädret gått från
nollgradig snålblåst till att vara ganska
varmt och soligt, marken börjar torka upp
och lera ersätts med finkornigt sanddamm.
Föredrar dock detta då det i alla fall är
lättare att ta sig fram. Vi har också försökt
förgylla dagarna på campen med lite beach
volley-spelande och annat roligt när det
varit bra väder.

Som ni kanske sett på nyheterna så har
statsministern hälsat på oss här nere.
Trevligt, men också störande för vår
verksamhet då alla resurser har gått åt till
säkerhetsarrangemang.

Många byar börjar vakna upp ur vinterdvalan, allt börjar egentligen hända om inte
fullt två månader då det afghanska nyåret
inträffar. Detta är början på de flesta saker,
bland annat skolåret, då barnen åter har
möjlighet att faktiskt ta sig fram till skolan.

Man får se många intressanta sporter när
man är ute. De ”rika” som har hästar kan
ägna sig åt Buskashi där man spelar med
ett dött får som skall slängas in i en ring i
mitten där alla tävlar mot alla. Andra
sporter för gemene man är bland annat
vanlig afghansk brottning eller chickenfights om man föredrar att inte deltaga
själv.
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dem. Det finns lite olika sätt att se på
saker.
Nu har vi varit här ett bra tag och på
onsdag är det dags för leave, så snart är
även jag hemma i vintermörkret ett tag.
Hälsningar från Mazar-E Sharif

/David
Under gårdagens uppdrag började vi
diskutera med vår tolk Safi om våra
föräldrar och han blev väldigt förvånad
över att vi inte bor i samma städer som
våra föräldrar och undrar hur de då klarar
sig om inte vi eller våra fruar tar hand om

David Bergman

FM S 1 Psyops

Årsavgiften!
Kära vänner!
En liten påminnelse om att erlägga årsavgift (100 kr). Du vet hur väl vi behöver
Ditt bidrag.
Sätt in den på vårt Plusgiro 155885-7

Tack för ditt bidrag!
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MEDLEMSNYTT

Vår medlem Igge Alenius har sedan några
veckor börjat ny tjänst som präst i Eksjö
församling, tillika garnisonspräst. Igge
härstammar från Bodens Garnison där han
tjänstgjorde intill han började sina
präststudier. Vi tycker naturligtvis det är
oerhört fint att få en f.d. officer som
garnisonspräst i Eksjö och önskar honom all
lycka och Guds välsignelse i sitt arbete.

Sedan senaste numret har vi inte lyckats
knyta några nya medlemmar till förbundet,
men vi har några kontakter som vi hoppas
ska blomma ut under våren.

Hjälp gärna till att rekrytera där du finns. Kom ihåg att även stödjande
medlemmar är välkomna (som inte fyller kraven för ordinarie medlemskap men
som trots det tycker att förbundet arbetar för en god sak värd att stödja)

MATRIKELN
Johannes Johansson har ny adress o tfn
Gullmarsv. 10 5tr, 121 40 Johanneshov, 0768-154488
Erling Resare har ny adress, tfn o e-post
Söderg. 2 B, 432 44 Varberg, 0340-620480 b, 0340-30128 a, 0702730240, erling@familjenresare.se
Anders Svensson har ny gatuadress; Kastanjegatan 19 B:81
Åke Sundstedt har ny telefon; 0496-41010, 070-5660127
Folke P Sandahl har ny telefon; 0521-65529
Igge Alenius har ny adress o tfn
Justeliusgatan 35 A, 575 34 Eksjö, 0381-12234, 070-5230724
Vi är tacksamma om du skickar in korrigeringar så snart som möjligt till
torbjorn.bostrom@bredband.net
Vi vill be er alla om hjälp att skicka in adressändringar när ni flyttar.
Tack! Styrelsen
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Kyrkans arbete inom Karlsborgs garnison
Publicerat i Kyrkbladet hösten 2008. Församlingstidning i Karlsborgs pastorat
Text: Barbro Falken

Kyrkans arbete inom garnisonen kan
beskrivas på olika sätt, här ger några
personer sin syn på detta utifrån sina
speciella synvinklar, nämligen
personalchefen vid K 3 Patrik Petersson,
soldathemsföreståndaren Marianne
Jägerström och regementspastorn Mikael
Blom.
Karlsborgs garnison omfattar idag
Husarbataljonen, Fallskärmsjägarskolan,
Luftburen bataljon, Underrättelsebataljon,
Försvarsmaktens överlevnadsskola,
Försvarsmaktens logistik (underhåll,
förråd, verkstad mm), samt museum.
Första frågan går till Patrik Petersson.
Vad består kyrkans arbete av inom
garnisonen?
– Alla insatser sker genom
regementspastor Mikael Blom. Det kan
vara minnesstunder, högtid i samband med
regementets dag, krisstöd, medverkan vid
övningar, med flera tillfällen. Varje
torsdagskväll äger också mässa rum i
Garnisonskyrkan. Svenska kyrkan står helt
för detta arbete (ekonomiskt och
ansvarsmässigt), men kontakt förmedlas
vid behov också med andra kyrkliga
organisationer.
Garnisonen har av olika skäl varit utan
regementspastor några år och uppskattar att
samarbetet nu kommit igång igen.
Vilken betydelse har Soldathemmet?
– Uppfattningen från garnisonens sida är
att Soldathemmets olika aktiviteter
utnyttjas mycket av de värnpliktiga.
Soldathemmet och dess anställda ställer

också upp med lokal och förtäring vid
eventuella krissituationer, när ett
medmänskligt omhändertagande behövs.
– De är också vid behov behjälpliga i
samband med militära övningar. Om
lokaler för enskilda samtal behövs kan
Soldathemmet också erbjuda en annan
miljö än t ex ett dagrum eller logement.
Samarbetet fungerar mycket bra och
garnisonen har representation i dess
styrelse.
Marianne Jägerström,
soldathemsföreståndare, ger sin syn på
Soldathemmets roll och berättar att det är
tillgängligt för alla men i fokus är
naturligtvis den enskilde soldaten. Inom
soldathemmets ram finns olika
möjligheter: café, andaktsrum, biljard,
bibliotek, TV/film-rum mm. Soldathemmet
erbjuder enligt sin informationsbroschyr
”alkohol- och drogfri verksamhet på
kristen grund”. Samarbetet med
garnisonens olika delar har alltid fungerat
bra, nuvarande chefen för K 3 är t ex
ordförande i Karlsborgs
soldathemsförening.
– Verksamhetens storlek har varierat
genom åren, anpassad efter
försvarsmaktens storlek och behov av stöd.
Idag finns 5-8 anställda för att
soldathemmet ska fungera. Det startade
1921 som Drottning Victorias soldathem,
och byggdes av drottningens kronoskog.
Det kungliga namnet har idag tyvärr
försvunnit, men det skulle ju kunna ligga i
tiden – igen.
(forts. sid 11)

7

8

Praktisk Kristendom nr 1 Feb 2009

Internationellt
Europakonferensen
Planeringen för Europakonferensen fortsätter med hög intensitet. Som tidigare
sagts går den av stapeln 29 maj till 2 juni i High Leigh nordost om London (nära
Stansted flygplats dit Ryanair flyger).
Vi hoppas naturligtvis att vi ska kunna få ihop en rejäl delegation från SKO till
denna konferens.
För mer info se

www.amcfeuroconf.info

Vi har inte riktigt klart för oss hur många vi får skicka, men du som skulle vilja
vara med, skicka redan nu in din intresseanmälan (ej bindande).

Titta gärna in på AMCF Europe
hemsida för att se vad som är på
gång i europa.

www.amcf-europe.info
JUBILEUMSBOKEN

Vill du ha ett exemplar är det enklaste att sätta
in 148,50 kr (= medlemspris 100kr + porto o
emb) på vårt plusgiro
155885-7
och ange att det gäller jubileumsboken så
kommer den hemsänd till dig. Ordinarie pris är
150 kr + porto o emb
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Vad ni än gör;

Diskutera inte religion!
Detta är en av de lärdomar som jag inför min
utlandstjänstgöring blev delgiven under
utbildningen i Cultural Awareness. Ett
begrepp som ibland tenderar att bli mer
pekpinne om saker som är förbjudna att
beröra än ett verktyg som hjälper mig att lösa
mina uppgifter

Under ett samtal med en internationell
kollega nämnde jag Försvarsmaktens riktlinjer
för att i alla samtal med personer i
insatsområdet undvika politiska, sexuella och
religiösa samtalsämnen. Kollegan tittade först
oförstående på mig men frågade till slut; Vad
finns det då kvar att prata om?

Skulle du bli förnärmad om någon frågade dig
om din tro? Det är möjligt, men förmodligen
bara om det görs på ett ifrågasättande eller
kritiserande sätt. Nyfikenhet och vetgirighet
måste få finnas, vi kan inte ha tabubelagda
områden som vi inte får beröra. Att begränsa
eller undvika kommunikation kan inte vara det
som styr vår kulturella medvetenhet. Man
måste kunna diskutera utan att ifrågasätta.

Om man vetgirigt diskuterar frågor som även
rör religion upptäcker man snart att likheterna
alltid överstiger de små sakerna som skiljer oss
åt. Vi är alla människor med ett
förhållningssätt till livet som är väldigt lika.
Under mina möten med människor i
insatsområden har de ofta nyfiket frågat om
mitt hemland och min religion. Jag har oftast
alltid svarat att Sverige är ett kristet land och
att jag är kristen, ett svar som accepterats i
långt större utsträckning än de som försökt
förklara att de är ateister. Rättroende
muslimer kommenterar ibland att våra skilda
religioner till trots så vi alla människor med en
tro, ”Men by the book” som deras uttryck bäst
översätts till. Frånvaron av en uttryckt tro hos
en ateist eller agnostiker ses av de flesta som
mer negativt än en differentierande tro.

Går det att mäta tro?
Alla är vi inte teologer eller fullt insatta i alla
aspekter av vår religion. Dock verkar det
ibland som att vi är rädda för att en
rättroende muslim kommer att kontrollera
våra utantillkunskaper av de tio budorden
innan de ser oss som kristna. Faktum är att
många svenskar som inte kallar sig kristna har
en bättre insikt i kristendomen än många
muslimer jag mött har i islam. Afghaner i
gemen ser sig mer som muslimer än vad
svenskar ser sig som kristna, utan att för den
skulle ha en mer definierad tro.

Alla kan vi nog ibland känna att vi inte har svar
på alla frågor vi är rädda att få ställda till oss.
En tro kan oftast bara vara ett ordlöst
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förhållningssätt till något större och svårt att
uttrycka i ord eller besvara frågor om. Ett bra
svar är alltid ”Min tro är mellan gud och mig”,
vilket faktiskt oftast är det mest riktiga svaret
på många frågor.

Rädsla för ytterligheter

”Al-Qaeda är för Islam vad Ku Klux Klan är för
Kristendomen”

kommer från en bristande tillit för den egna
tron, en rädsla för att upptäcka religiös
extremism eller något annat så får inte
lösningen vara att undvika ämnet.

Att våga diskutera religion med människor
kommer med stor sannolikhet att leda till att
vi hittar de stora likheterna som för oss
samman istället för de små applikationer som
skiljer oss åt.

- Bradley Whitford som Josh Lyman i Vita
Huset

Inom alla typer av religioner finns
ytterligheter, som vi vet även inom Islam.
Även om de existerar så kommer de precis
som i kristendom oftast att vara i minoritet. Vi
kan inte reducera en världsreligion till
summan av enskilda individers handlingar.
Oavsett om vår organisatoriska rädsla för att i
uniform undvika religiösa samtalsämnen

Delar av ovanstående finns mer utförligt
beskrivet i;
David Bergman, Vad är egentligen Cultural
Awareness? Från Specialförband till Hearts &
Minds hos gemene soldat, Kungliga
Krigsvetenskapsakademiens Handlingar &
Tidsskrift, Nummer 5 / 2008

Artikelförfattaren och
en finsk kollega vid
Moskén i en Afghansk
by. Moskén har en
religiös skola, en
madrasa, Pojken
klädd i vitt är en
framstående elev som
uppgavs ha
memorerat stora
delar av koranen och
blev fascinerad vid
berättelsen om
svenska
söndagsskolor
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Kyrkans arbete inom Karlsborgs garnison (forts. från sid 7)
Soldathemsföreståndaren och
regementspastorn deltar båda i
regementsnämnden, något som borgar
för god kommunikation och kontinuitet
när det gäller både kyrkans och
soldathemmets arbete (en
regementsnämnd är ett forum som gör
det möjligt för de värnpliktiga att påverka
t ex sin arbetsmiljö).
Hur får soldaten veta vad som finns?
– Den enskildes behov av soldathemmet
eller regementsprästen varierar
naturligtvis, men det märks en tydlig
ökning när det blir orostider, som hot om
omorganisationer, nedläggning etc. Den
värnpliktige får information om
Soldathemmet vid introduktionstillfällena
i starten av värnpliktstiden. Vid ett
sådant tillfälle finns också präst och t ex
bibliotekarie med. Det kan kanske vara
viktigt att påpeka att regementspastorn
förmedlar kontakt med andra företrädare
för kristna samfund när det behovet
uppstår.

detta sammanhang är det faktum att det
finns personal på plats även efter
”kontorstid” och att platsen och miljön
kan uppfattas som neutral.
Stiftet utsåg tidigare den som skulle
verka som regementspastor, något som
nu är förändrat så att det lokala
pastoratet kan välja vem som ska
tjänstgöra. 20 % av komministertjänsten
i Undenäs församling består av att vara
regementspastor. Karlsborgs garnison
har varit utan regementspastor en längre
tid, på grund av en vakans på
komministertjänsten. Tjänsten innehas
numera av Mikael Blom, som berättar så
här om sitt arbete som regementspastor:

Soldathemmet medverkar också ibland
vid personalorienteringar, så att även de
nyanställda får aktuell information.
Har kyrkan flera uppgifter inom
garnisonen?
– Det är mässa varje vecka i
Garnisonskyrkan och regementets dag
innebär högtid i kyrkan, för att ta ett par
exempel. Även bibelstudiegrupper har
pågått under vissa perioder. Samtal
utgör en stor del, det kan vara ett behov
både hos värnpliktiga och anställda som
kan tillgodoses genom
regementspastorn. En första kontakt tas
ibland via Soldathemmet, men ofta tas
kontakten direkt, eftersom
regementspastorn ofta rör sig inom
garnisonens verksamhet, t ex vid
övningar. Att ta hand om det mera akuta
samtalet var tidigare något som var en
mera dominerande uppgift för
Soldathemmet än den är nu. En fördel
med Soldathemmet och dess anställda i

– Det finns olika delar i arbetet, där
samarbetet med Soldathemmet och de
enskilda samtalen utgör merparten. Två
kvällar i veckan finns jag på
Soldathemmet, tillgänglig för samtal. Jag
träffade alla värnpliktiga när de ryckte in i
januari, då de fick information om mitt
arbete och hur de kan nå mig. De ringer
ofta direkt till mig, men ibland sker
kontakten via Soldathemmet, som också
har lämpliga lokaler för enskilda samtal.
Det händer också att det uppstår behov
av samtal under t ex en militär övning,
en kontakt tas då ofta av ett befäl som
ser att behovet finns. Jag går ofta en
sväng på logementen, finns i matsalen
ibland och försöker också på det sättet
visa att jag finns tillgänglig, även för
anställda.
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Sedan i våras firas vardagsmässa varje
torsdag kväll i Garnisonskyrkan, på
initiativ från de värnpliktiga. Mässan är
välbesökt, 10-15 personer brukar delta,
även befäl. Samvaron efteråt har blivit
ett positivt forum för samtal, en
mötesplats.
– Det enskilda samtalet utgör nog 90 %
av uppgifterna, därutöver förekommer
deltagande i besöksdagar och
högtidsdagar av mera ceremoniell
karaktär inom garnisonen. Man skulle
nog kunna säga att garnisonen utgör en
egen församling i församlingen.
Värnpliktiga tillhöriga annan religion eller
en frikyrka glöms heller inte bort, kontakt
förmedlas vid behov med lämplig
person.

Hur sker samverkan med garnisonen?
– Regementspastorn ingår i
regementsnämnden, som träffas en
gång i månaden. Här ventileras små och
större ämnen, från matsalsfrågor till
materiel. Eftersom både chefen för K 3
(ordförande) och hans ställföreträdare
ingår i Soldathemsföreningens styrelse,
där även regementspastorn finns med,
så blir informations- och beslutsvägarna
korta. I soldathemsförningens styrelse
behandlas t ex frågor om
verksamhetsinriktning.
Mikael Bloms intryck är att garnisonen
uppskattar det arbete som Svenska
kyrkan utför och den kontinuerliga
samverkan med Soldathemmet som
sker.
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Årskonferens och 80-års-jubileum i Eksjö 2009
Tema: Medmänniska;

Hur?

Under många decennier har svenska Försvarsmakten varit en flitig deltagare i FN-operationer
utomlands. Det har skett på frivillig basis. Försvarsmakten går nu in i en ny fas i sin
utveckling då vi kommer att sätta upp både stående och kontrakterade förband där
internationell tjänst ingår som en av huvuduppgifterna för förbanden. Vi kommer allstå att i
mycket högre grad än tidigare ha människor hemma med traumatiska upplevelser av
varierande grad i sina minnen.
För att skapa underlag för beslut tillsattes en veteransoldatutredning med uppgift att föreslå
åtgärder för att möta detta förhållande. Denna utredning lämnades nyligen in till regeringen
och bl a föreslås Soldathemsförbundet få uppgifter inom området. Den ideella föreningen
Fredsbaskrarna arbetar sedan tidigare inom området.
Nu ställer vi oss naturligtvis frågan: ”Kan SKO medverka i denna verksamhet?”

Känn Dig hjärtligt välkommen till Eksjö och vårt jubileum med detta tema som en röd tråd.

Föreläsare: Riksdagsman Allan Widman, utredare av veteransoldatutredningen.

Generalsekreteraren i Soldathemsförbundet, Björn Rubenson, medverkar också under helgen

Program: se nästa sida
Plats: Mässen Trianon på Ing 2, Eksjö
Kostnad: 600:- (inkluderar logi och mat)
Anmälan till Torbjörn Boström senast 13 mars på tfn 013-219187, e-mail
torbjorn.bostrom@bredband.net eller Stenstorpsv. 26, 589 35 Linköping
OBS! Skall innehålla personnummer och namn samt behov av specialkost och om du ev
bara deltar del av tiden

Varmt välkommen
Sveriges Kristliga Officersförbund
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Program
Fredag
Från 1730
1900

2130
Lördag
0830
0915
1015
1200
1230
1400
1430

Samling, inkvartering, (logement) Anmälan vid vakten
Inledning; ordf SKO
Kvällsprogram e.s.o.
Diskussioner, samvaro kaffe/the m smörgås
Kvällsandakt

1630
1800
1930

Morgonandakt
Frunch
Årsmöte
Kaffe/the m fralla
C Ing 2 om Eksjö Garnison
Lunch, husmanskost
Allan Widman, föreläsning och diskussioner
Soldathemsförbundet medverkar
Kaffe/the o kaka
Fritid
Helgmålsbön m mässa (gravkapellet)
Jubileumsmiddag (tvårätters m kaffe)

Söndag
0830
0915
1015
1130
1230
1300

Morgonandakt
Frunch
Framtiden för medmännsikan; SKO
Avslutningsgudstjänst i soldathemmet, Alenius
Lunch, husmanskost
Hemfärd

