
VM	  och	  seminarier/föreläsningar
i	  Sunne

11	  och	  12	  augusti	  2017

Fredsbaskrarna	  inbjuder	  ALLA	  veteraner,	  
anhöriga	  och	  övrigt	  intresserade	  till	  	  

2	  föreläsningar	  och	  veteranmarsch(VM)	  i	  Sunne



Startplats:
Stamfrändemonumentet
Ca	  500	  N	  Rottneros	  Park

Målgång:
Sunne	  Kyrka

Program:
Kl 1000-‐1130,	  seminarium,	  Chefen	  Armén,	  Genmj	  
K	  Engelbrektsson,	  indirekt	  	  och	  internationellt	  
ledarskap,	  Arméns	  utveckling
Plats:	  Församlingshemmet	  i	  Sunne
Kl 1300:	  Samling	  för	  veteranmarsch
Kl 1315:	  Avmarsch	  till	  Sunne	  Kyrka,	  
marschsträcka	  ca	  5	  km
Kl 1415:	  Välkomstanförande,	  tal,	  sång	  och	  musik

Ca	  1600:	  Förbrödring
Anmälan	  till	  efterträffen	   (förbrödringen)	  
på	  hotell	  Gästis	  görs	  senast	  23	  juli,	  till

mats.kareskog@gmail.com 072 577	  0714
ingemar_robertson@hotmail.com	  070-‐55	  27382

Inbjudan	  till	  veteraner	  och	  anhöriga
Seminarium	  och	  VETERANMARSCH	  lördag	  den	  12	  augusti	  

2017	  i	  Sunne,	  Värmland

Teatertorget	  där	  
Fredsbaskrarna	  o	  
FM	  finns	  på	  plats



Seminarium	  1

Fredag	  11	  augusti	  kl 1500
Församlingshemmet	  Sunne	  Kyrka

KONGOSEMINARIUM
Svensk	  deltagande	  1960-‐1964.

Kongoveteraner	  från	  bl a	  Värmland	  berättar	   om	  upplevelser	  från	  
insatserna	  i	  Kongo

Hur	  var	  det	  att	  möta	  kannibalerna	  och	  hur	  hanterade	  man	  
situationerna?

Vilken	  uppgiften	  fick	  svenskarna,	  vad	  hände	  i	  missionen,	  vilka	  
påfrestningar	  fick	  man	  utså,	  hur	  förbereddes	  man	  hemma	  innan	  
avresa,	  hur	  togs	  man	  omhand	  vid	  	  hemkomsten	  	  m	  m?

Sverige	  deltog	  med	  officerare	  och	  soldater	  i	  kanske	  den	  
svåraste	  mission	  som	  någon	  svensk	  deltagit.	  

……………………………………………………………………………………………

Hur	  överlevde	  man,	  var	  en	  fråga	  många	  ställde	  sig?

En	  spännande	  föreläsning	  och	  möjligheter	  till	  diskussion

O	  B	  S	  – Fotoutställning	  från	  insatser	  i	  Kongo



Chefen	  Armén,	  Genmj	  Karl	  Engelbrektsson	  föreläser	  om	  
indirekt	  ledarskap,	  att	  leda	  verksamhet	  på	  distans,	  ledarskap	  
internationellt	  och	  Arméns	  utveckling.

Passa	  på	  fråga	  vad	  som	  händer	  inom	  Försvarsmakten,	  att	  
värnplikten	  kommer	  tillbaka	  – hur	  hantera	  uppgiften,	  var	  
utbilda	  m	  m?

Hur	  ser	  läget	  ut	  i	  närområdet	  och	  vilka	  uppgifter	  skall	  vi	  
kraftsamla	  på?

Seminarium	  2

lördagen	  12	  augusti	  kl 1000-‐1200
Församlingshemmet	  Sunne	  Kyrka

Efter	  föreläsningen	  går	  vi	  veteranmarschen	  med	  
start	  kl 1315,	  avslutas	  i	  Sunne	  Kyrka


