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SOLDATER VENNEN

Nøgleordet i Soldatermissionens 
vision 2025 er bæredygtighed. Gen-
brug er i mange sammenhænge en 
vej til bæredygtighed. Ordet gen-
brug findes ikke i Bibelen, men gen-
brugspraksis er beskrevet. 

Jeg prøver også at praktisere gen-
brug derhjemme. F. eks. køber jeg 
ikke kunstgødning til køkkenhaven, 
men gøder den med komposteret 
grønt køkkenaffald, hækafklip, sam-
menrevne blade mv. fra haven.

På et tidspunkt i historien genbrugte 
kongen af  Juda sten og tømmer fra 
en fjendtlig befæstning til at befæste 
to af  sine egne byer (1. Kongebog 
15,22). Det er altså et bibelsk ek-
sempel på genbrug med et militært 
formål. 

Det bibelske genbrugseksempel il-
lustrerer, hvad der er baggrunden 
for mange former for genbrug også 
i dag, nemlig sparsomme ressourcer. 
Motivet kan både være at spare om-
kostninger og at handle med omtan-
ke i forhold til brugen af  verdens 
ressourcer. 

Men er genbrug altid begrundet 
i ressourceknaphed? Nej, det er i 
hvert fald ikke tilfældet, når det gæl-
der brugen af  Bibelens budskab! Bi-
belens ord er en uudtømmelig kilde, 
der er nødvendig at øse af  igen og 
igen, hvis vi vil have del i Jesu op-
standelse til evigt liv og hvis vi vil 
leve et liv efter Guds vilje, så vores 
liv kan blive til gavn og glæde for 
vores medmennesker og for os selv.

Da Moses havde fået De 10 Bud på-
lagde han folket at lægge sig Guds 
lov på sinde og gentage ordene for 
børnene og gentage dem for sig selv 
både hjemme og ude, og både når 
de gik i seng og når de stod op! Det 
kan da kaldes genbrug! (5. Mosebog 
6,6-7)

Fordi Jesus opfyldte Guds lov i 
vores sted, tilbyder Gud os nu til-
givelse og evigt liv gennem dåb og 
tro på Jesus. Det er det glædelige og 
befriende budskab, vi har brug for 
at genbruge igen og igen. Guds til-
givelse er en uopbrugelig ressource! 
Vi skal ikke længere bruge loven til 
at score point hos Gud; loven skal 
vi derimod bruge som Guds kærlige 
og livskloge vejledning til at leve i 
frihed under ansvar for os selv, vo-
res medmennesker og vores verden.
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KFUMs Soldatermission driver 14 soldater-
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ger på www.kfums-soldatermission.dk

Værdigrundlag: På KFUMs Soldaterhjem 
byder vi alle velkommen uanseet køn, alder, 
militær rang, etnisk oprindelse eller religiøs 
overbevisning. Vi arbejder blandt forsvarets 
tjenestegørende personel ved forkyndelse af  
det kristne bud-
skab og praktisk 
tjeneste i eller 
udenfor Danmark. 
KFUMs Soldater-
mission arbejder 
på folkekirkens 
grundlag.

Protektor:
Hendes Kongelige 
Højhed
Kronprinsesse 
Mary

Forsidebillede: Udsendte danske soldater 
samlet for at se én af  Danmarks håndbold-
landsholdskampe på KFUMs Soldaterhjem 
i Estland. Foto: Miriam Thun Madsen. 

Forbløffende bibelsk 
genbrug
Andagt af  Bjarne Ingemansen, medlem af  KFUMs 
Soldatermissions bestyrelse. 

Kong Asa indkaldte alle  
judæerne uden undtagelse, 

og de tog de sten og det tøm-
mer, som Basha havde befæstet 
Rama med, og med det befæ-
stede kong Asa Geba i Benja-

min og Mispa.

1. kongebog 15,22
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Når basen angribes.. 
UDLANDET - IRAK

af  Kristine Bjerno og Bjarke Friis

Udsendte soldaterhjemsledere 
opfattes som en del af holdet, er 
under forsvarets beskyttelse, som 
følger med soldaterne. Det står 
tilbage efter en begivenhedsrig 
januar måned for Karen og Thea, 
der frem til 1. februar var ledere af 
KFUMs Soldaterhjem i Irak.  

Da USA’s præsident Donald Trump 3. 
januar satte en iransk militærleder ud 
af  spillet, satte han samtidig en række 
begivenheder i gang, der fik verden til 
at holde vejret. Konfliktniveauet var 
optrappet, og få dage senere kom et 
angreb på Al Asad Airbase, hvor blandt 
andet danske soldater og to udsendte 
for KFUMs Soldatermission opholdte 
sig. Hjemme i Danmark fulgte vi tæt 
med i forholdene. Opgaven for de fle-
ste udsendte danske soldater er uddan-
nelse af  den irakiske hær. I forbindelse 
med USA’s angreb på den iranske ge-
neral har danske soldater ikke kunnet 

gennemføre uddannelsesopgaver for 
irakerne. Med truslen på basen be-
sluttede danske politikere, at de fleste 
danske soldater midlertidigt skulle rej-
se til Kuwait. I forvejen bliver Kuwait 
brugt som transit i forbindelse med 
Forsvarets transporter mellem Dan-
mark og Irak. Ved flytningen af  de 
fleste danske soldater til Kuwait var 
det naturligt, at Karen og Thea kom 
med.

3. januar: Irans topgeneral 
Qassem Soleimani blev dræbt 
af USA.

8. januar: Iransk angreb på Al 
Asad Airbase og Irbil. 

9. januar: Flytning af største-
delen af det danske personel til 
Kuwait inklusive soldaterhjems-
lederne Thea og Karen. De 
cirka 100 danske soldater, der 
ikke deltog i sikkerhedsarbej-
det, blev flyttet.

12. januar: Soldaterhjemsar-
bejde blandt soldaterne med 
samtaler og hygge er tilbage.

23. januar: Karen og Thea 
kommer tilbage til soldaterhjem-
met på Al Asad Airbase i Irak.  

Al Asad Airbase blev angrebet natten til 8. januar af  
iranske ballistik missiler. Dette våben er af  en kaliber og 
af  en størrelse, der får alle andre våben til at se ligegyldige 
ud. Forud for angrebet pakkede vi vores mest værdifulde 
genstande, mad, vand, varmt tøj og søgte dækning i en 
bunker ikke langt fra soldaterhjemmet. Her sad vi sammen 
med nogle af  vores soldater og afventede nattens forløb. 
Pludselig lød alarmen, og de første missiler ramte. Ingen 
af  os havde nogensinde forestillet os, hvad det vil sige at 
være fanget i en beskydning af  denne slags. Det var ærlig 
talt rædselsfuldt. 

Heldigvis mistede ingen livet under angrebet. 

Dagen efter gjorde vi os klar til at rejse sydpå mod Kuwait, 
hvor vi blev modtaget med åbne arme, og hvor vi endelig 
kunne aflægge den tunge sikkerhedsudrustning og få en 
god nats uforstyrret søvn.

I Kuwait gik dagene med at sende kærlige tanker til de af  
vores soldater, som måtte blive tilbage i Irak, men også til 
at tage os af  hinanden. Forsvarets psykologer kom ned til 
os, og vi fik hver især bearbejdet den sidste tids hændelse. 
Nu er vi tilbage i Irak, og det føles som at komme hjem. 
Det er en stor gave at få lov at afslutte her på soldater-
hjemmet og komme helt hjem til Danmark herfra. Udover 
at forkæle vores soldater her klargør vi til, at vores afløsere 
snart lander for at drive hjemmet på det næste hold.
Vi sender jer alle sammen mange tanker, og vi takker for 
bøn og tanker gennem den sidste tid. Vi sætter stor pris på 
vores bagland, og vi er jer taknemmelige for det engage-
ment, I har i vores hverdag her.

Mange kærlige hilsner 
fra Karen og Thea

Karen (tv.) og Thea (th.) med  
soldaterne.
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¨De sidste 20 år har budt på 
mange fremskridt rundt om 

på kloden¨

TEMA: Bæredygtighed

KFUMs Soldatermission har fået ny vision, som vi beskrev i sidste nummer af Soldatervennen. 
Denne gang har vi valgt at fokusere på nogle af de praktiske aspekter af visionen. Det overord-
nede emne er bæredygtighed. Det er et emne, der interesserer mange i dag. Men hvad betyder 
det for vores soldaterhjem og for vores organisation? 

Bestyrelsesmedlem og provst Ole Rasmussen beskriver i det følgende, 
hvordan bæredygtighed er funderet i kristendommen. Soldaterhjemsle-
derne Anne og Allan Schrøder fra KFUMs Soldaterhjem Karup viser 
med praktiske eksempler, hvordan øget bæredygtighed kan være en del 
af  dagligdagen. Endelig sætter vi fokus på en vigtig del af  vores organi-
sation: Genbrugsbutikkerne. Her giver livsstilseksperten Henrik Byager 
et bud på, hvorfor genbrug og bæredygtighed hitter lige nu.
Vi håber, du finder artiklerne interessante og inspirerende. 
På vegne af  redaktionen

Kristine Bjerno
Kommunikationsmedarbejder

FNs verdensmål - hvad er det?
Verdensmålene er 17 konkrete 
mål og 169 delmål, som forplig-
ter alle FN’s 193 medlemslande 
til at handle mere bæredygtigt 
på mange planer. De nye ver-
densmål bygger videre på de otte 
såkaldte 2015-mål. 2015-målene 
har vist, at det er muligt at opnå 
resultater. 

Det vigtige er, at den politiske 
vilje er til stede, og man opstiller 
klare mål. Derefter kan nationer, 
virksomheder og privatperso-
ner prioritere deres ressourcer 
og derigennem gøre en forskel. 

Livsstilseksperten Henrik Bya-
ger forklarer: ”Målene opstiller 
forskellige indsatsområder, som 
ingen mennesker kan være uenig 
i, men som vil have en meget stor 
effekt på de grene af samfunds-
liv og erhvervsliv, som arbejder 
inden for det. Det være sig kli-
ma, partnerskaber, ulighed eller 
fattigdom. Det er en spændende 
udvikling at være en del af.”

De sidste 20 år har budt på man-
ge fremskridt rundt om på klo-
den. For eksempel går ni ud af ti 
børn i udviklingslandene i dag i 
skole, og dobbelt så mange børn 
bliver mere end fem år. Men de 
udfordringer, vi står overfor i 

dag, er globale i deres natur, og 
derfor er det ikke nok at pege på 
udviklingslandene og se, at der 
skal gøres noget. 
Henrik Byager ser verdensmåle-
ne som en kurs, der er udstukket 
fra FN’s side, og forudser, at vi 
ved 2030 kan se tilbage og sige: 
”Det var i 20’erne, at verden æn-
drede kurs”.
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Stor værdi !
Af provst Ole Rasmussen, næstformand i KFUMs Soldatermission

Et af punkterne i visionen er den værdimæssige bæredygtighed. Næstformand i KFUMs Sol-
datermission Ole Rasmussen skriver her, hvad der ligger i den værdimæssige bæredygtighed, 
og hvad det kan betyde for KFUMs Soldatermission. 

Der er ingen tvivl om, at det krist-
ne fundament er en stærk driv-
kraft i arbejdet omkring KFUMs 
Soldatermission. Der er mange 
mennesker i og omkring soldater-
hjemmene, som går til opgaven 
med det klare formål at forkynde 
evangeliet til moderne unge men-
nesker med ord eller i konkrete 
handlinger, og at vi er en gren af  
kirken, som gerne taler højt om, 
at kristne skal engagere sig i om-
verdenen. 

Derfor blev jeg også så glad, da 
jeg så, at den nye Vision2025 for 
Soldatermissionen har taget afsæt 
i FN’s 17 Verdensmål. Selvom det 
ikke er vores opgave som kirke 
at tale politik, kommer vores ord 
og handlinger alligevel let til at få 
en politisk betydning. Derfor er 
det vigtigt at have tænkt igennem, 
hvad man egentligt mener også 
om politiske emner. FN’s Ver-
densmål er helt klart en politisk 
dagsorden, men på mange måder 
går den fint hånd i hånd med det 
kristne budskab, vi er sat til at for-
valte. 

Faktisk kan det næsten læses af  
skabelsesberetningen, at vi er 
forpligtede på at passe på vo-
res verden: I kulturbefalingen i 
1.Mos.1,28 får mennesket opga-
ven med at forvalte den verden, 
Gud har skabt. Den skabte ver-
den er i sig selv en Guds gave til 
mennesket, som vi skal hjælpe alle 
skabninger til at få noget godt ud 
af. Mildt sagt er det vist ikke gået 
helt så godt, som man kunne have 
håbet på. Syndefaldet er ikke kun 
en katastrofe for vores omgang 
med hinanden, men sandelig også 

for vores omgang med resten af  
skaberværket. 

Efter den første naturkatastrofe, 
vandfloden, laver Gud en pagt 
med menneskene, om at han ikke 
vil straffe menneskenes ondskab 
på den måde igen. Som pagtstegn 
giver han regnbuen, der skal min-
de os alle om Guds løfter.
 
Da Israels folk senere bliver sat fri 
fra slaveriet i Ægypten, giver Gud 
dem en lov, der skal hjælpe dem 
til at leve ansvarligt og ordentligt 
med både hinanden og med deres 
omgivelser. De 10 Bud i 2. Mos. 
20,1-17 er et godt sammenkog af  
Moseloven, der igen koncentreres 
i det  tredobbelte kærlighedsbud, 
som Jesus giver disciplene i Matt. 
22, 34-40. Her siger han, at det 
største bud i loven handler om 
kærlighed til Gud, til sin næste og 
til sig selv, og de tre sidestilles. 

Bibelen er tydelig omkring, at Gud 
fortsat ønsker mennesker de bed-
ste betingelser for at løse opga-
ven, og derfor bliver han ved med 
at hjælpe os med det. Han holder 
naturens kredsløb i gang, selvom 
vi gør, hvad vi kan for at ødelægge 
den. Han elsker alle mennesker, 
selvom vi på mange måder gør, 
hvad vi kan for at holde hadet og 
ligegyldigheden i live. Jesus gjorde 
meget ud af  at hjælpe os til at se, 
at Gud stadig er der for at støt-
te os i forvalteropgaven og for at 
hjælpe os til at vende vores eget 
liv om. Det var ikke bare fine ord, 
men han levede selv sit budskab 

ud, og vi er som 
kristne kaldede til 
at følge ham. 

Det er med alt 
dette som for-
tegn, at KFUMs 
Soldatermission 
har arbejdet med 
den værdimæs-
sige bæredygtighed i Vision2025. 
Det kunne være spændende at 
høre, hvordan visionen kommer 
til at give sig udslag rundt i bag-
landet?

De 17 verdensmål har været ud-
gangspunkt for visionen, men vi 
kunne lige så godt have startet med 
De 10 Bud eller det  tredobbelte 
kærlighedsbud. Det er nok allerede 
gjort før, og det vil vi helt sikkert 
gøre igen en anden god gang. 

Lige nu er det spændende at se, 
hvordan Vision 2025 kommer til 
at give udslag. Det kunne være: 
• samtalen over kaffen efter an-
dagten på soldaterhjemmet 
• bordpynten ved næste Soldater-
vennefest i din lokale kreds 
• din lokale Bibelkreds kunne tage 
emnet op
• snakken ved døren, når du er 
ude at sælge lodsedler
• inspiration til din præst, når du 
spørger ind til det ?
• måske er den næste gave, du kø-
ber, fra en genbrugsbutik ?
• når du fortæller din nabo, hvor-
for du er soldaterven …
• 
• 
• find selv på flere gode ideer … 
og send dem til Soldatervennen!

Hvad er 
Værdimæsig 
Bæredygtighed?

¨Regnbuen minder os 
om Guds løfter¨
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Derfor hitter genbrug!

Af Kristine Bjerno i samtale med livsstilsekspert Henrik Byager.

Genbrug, madspild og bæredyg-
tighed er nye ord, man gennem 
de seneste år har lært at kende. 
Men hvad er det, der får os til at 
tænke over de ting? Livsstilseks-
pert Henrik Byager siger: ”Det er 
en sammenflydning af  forskellige 
udviklinger, som gør, at dette felt 
kommer til at stå meget stærkt. Vi 
er blevet bevidste om forbrugeris-
me, vi kommet for langt ud i vores 
forbrug og manglende omtanke 
for, hvordan kloden hænger sam-
men – og SKAL hænge sammen 
i fremtiden. En ting er individuelt 
spild eller griseri. Én ting er, hvor-
dan man bruger sine penge, de 
ting man propper i munden eller 
omgiver sig med i sit hus, en an-
den ting er, at den samlede sum, 
af  det vi går og gør, er negativ. Vi 
er nødt til at ændre adfærd.”

Flere fordele
Men hvis man ikke skal forbruge 
og købe nyt i dyre domme, hvad 

gør man så? Her kommer livsstil-
seksperten med et bud: ”Vi kan 
lade være med at købe nyt, men 
i stedet købe noget, som har væ-
ret brugt før. Genbrugsting har 
flere fordele. Man kan få noget 
unikt modsat IKEA produkter og 

ensretning. Det er noget med en 
historie og noget, der er lavet af  
ordentlige materialer, noget der 
ikke er masseproduceret.” Gen-
brugsbutikkerne tilbyder netop 
dét både indenfor tøj, møbler eller 
andet. Her kan man finde unikke 
ting med nogle år på bagen, som 
ser anderledes ud. ”Genbrugsbu-
tikkerne er også billige, og det be-
tyder alt sammen, at det er en gyl-
den æra for genbrugsbutikkerne. 
Det gør heller ikke noget, at pen-
gene går til et godt formål, og det 
kan man varme sig lidt ved. Det er 

ikke derfor, 
folk køber 
det, men 
det bliver en 
”feel good” 
oplevelse. Man 
køber ikke stolen, hvis ikke 
man kan lide den, men man har en 
god følelse ved at være med til at 
gøre noget godt samtidig.”

Livsstilseksperten gør opmærk-
som på, at det generelle kendskab 
til FN’s Verdensmål, og hvordan 
Danmark agerer i forhold til dem, 
ikke er så stort, men der er samti-
dig stor tilslutning i befolkningen. 
”Nogle tager ansvaret på sig per-
sonligt. Det er helt klart de unge 
og de ressourcestærke seniorer, 
som gør mest. Dem over 50 har 
både tid og råd til det. De unge 
har hverken tid eller råd, men de 
gør det alligevel af  idealistiske år-
sager.” 

Afslutningsvis kommenterer Bya-
ger: ”Der er en risiko med hele 
dette globale luftskib, vi har sat 
op. Det skal ikke bare ende i kon-
ferencer, hvor vigtige mennesker 
går og klapper hinanden på skul-
derne og siger: ”Nu er vi godt nok 
kommet langt”, og så er de fuld-
stændig afkoblet fra den virkelige 
verden. 

¨Vi er nødt til at æn-
dre adfærd¨

¨Det gør heller ikke noget, 
at pengene går til et godt 

formål¨
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Lokal bæredygtighed i 
Karup
af Anne og Allan Schrøder, ledere af KFUMs Soldaterhjem, Karup
Bæredygtighed er måske nok et noget slidt ord og dertil noget omdiskuteret, men vi har her på 
KFUMs Soldaterhjem Karup besluttet, at vi aktivt vil forholde os til det og arbejde med bære-
dygtighed ikke mindst i lyset af FN’s Verdensmål og i vores solide afsæt i det kristne livssyn.

Case
hvad kan et solda-
terhjem gøre..

Vi er kun lige begyndt, men fore-
løbig sætter vi ind på to områder. 
For det første en solid sortering af  
vores affald – herunder også mini-
mering af  madspild.  Vores gæster 
må acceptere, at fadene måske 
ikke bugner, men til gengæld kan 
de altid fyldes op.  Vi har også af-

skaffet f.eks. smør og marmelade 
i portionspakker – det giver nem-
lig rigtig meget affald. Vi arbejder 
desuden på at nedbringe plastaf-
fald. Vi har bl.a. anskaffet nye 
dispensere til ketchup m.m., som 
kun efterlader meget lidt plastaf-
fald i forhold til de mange plast-
bøtter, vi tidligere smed ud hver 
dag. Og skal der bruges små bøt-
ter til dressing m.m., så har vi an-
skaffet nogle, der er lavet af  suk-
kerrørsaffald, så de kan ryge med 
i madaffald/kompost. Vi har nu 

fire store, sorte con-
tainere og gør en stor 
indsats for at sortere 
efter gældende regler.  

Sortering 
Det andet område er, 
at vi så vidt muligt 
undgår engangsbæg-
re med mere.  Her 
er det lidt sværere at 
komme i mål, men vi 
øver os hele tiden.  Et 
alternativ til flamingo/
plastkrus er krus lavet i f.eks. suk-
kerrør, men de er indtil videre så 
dyre, at det ikke er et reelt alterna-
tiv. Måske skulle alle soldaterhjem 
samlet forsøge at få en bedre pris 
– jo flere vi bestiller, jo billigere 
bliver de selvfølgelig pr. stk.  Vi 
er nødt til at se på dette område, 
både fordi afgifterne på engangs-
service er steget markant her til 
nytår, og fordi vi i KFUMs Solda-
termissions ”Vision 2025” netop 
har et mål om at nedbringe brug 
af  engangsemballage. 

Bæredygtighed 
Nye bæredygtige tiltag rent 
miljømæssigt for det kom-
mende år er bl.a. vandforbrug 
samt brug af  rengøringsmid-
ler med skadelige stoffer.  
Derudover skal vi have ud-
skiftet vores nedslidte gasfyr 
og tænker her det miljømæs-

sige ind som en væsentlig faktor, 
så det ikke udelukkende er drift og 
økonomi, der er til diskussion. 

Jesu opstandelse påskedag og for-
kyndelse af  sin genkomst, hvor 
alting bliver nyt, er ensbetyden-
de med et håb. Dette håb er ud-
fordringen til at tage vare på det 
skabte – det er vores håb og ønske 
at lykkes med dette. 

¨..det skal ikke 
udelukkende være drift 

og økonomi der er til 
diskussion.¨
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Genbrug er det bedste du 
kan gøre

Der er mindst tre formål med 
genbrugsarbejdet i KFUMs Sol-
datermission. For det første skal 
genbrugsbutikkerne generere et 
økonomisk overskud til vores 
arbejde. Andet formål er at øge 
kendskabet til KFUMs Soldater-
missions arbejde. For det tredje 
skal arbejdsfællesskabet omkring 
genbrugsbutikkerne være givende 
for medarbejderne ud fra vores 
kristne værdigrundlag. Arbejdet i 
de 14 genbrugsbutikker, der i dag 
er tilknyttet KFUMs Soldatermis-
sion, er dermed som et kinderæg, 
hvor man får hele tre ting på én 
gang. 

I takt med at KFUMs Soldater-
missions vision 2025 om bære-
dygtighed rulles ud, bliver et fjerde 
formål med genbrugsarbejdet ty-

deligt. De senere 
år er der vedtaget 
politiske mål for, 
hvor meget der 
skal genanvendes 
i Danmark. Det 
er beskrevet i et 
affaldsdirekt iv, 
som dog ikke er 
blevet en bestsel-
ler endnu. Men 
her er det værd at 
bemærke, at den 
mest ønskværdige 
adfærd er, at ting 
genanvendes. 

Genbrugsbutikkerne er et af  de 
bedste eksempler på mest mulig 
genanvendelse. Frivillige medar-
bejdere vurderer hver enkelt ef-
fekt: Kan den genanvendes og 

dermed sælges i butikken, som 
miljømæssigt er langt det bedste 
valg? Hvis genanvendelse ikke er 
mulig, sorteres effekterne som 
forberedelse til genbrug. Det er 
den næstbedste mulighed, der ta-
ges i anvendelse, når tingene ikke 
kan sælges. 

Med klimafokus og KFUMs Sol-
datermissions vision 2025 er der 
altså kommet endnu en god grund 
til at engagere sig i arbejdsfælles-
skabet omkring genbrug.  

Arbejdet i genbrugsbutikker medvirker til at få 
brugte ting så langt op i affaldshierarkiet som 
muligt. 

Af landssekretær Bjarke Friis

Vi kender alle madpyramiden, der er en pædagogisk illustration, som skal skubbe positivt til 
vores adfærd og få os til at spise sundt. I de kommende år kommer vi til at stifte bekendtskab 
med affaldspyramiden, der ligeledes skal skubbe positivt til vores adfærd. 

Har du et forslag til, hvor 
KFUMs Soldatermission 
skal åbne den næste 
genbrugsbutik? Send 
SMS eller ring med dit 
tip til landssekretær 
Bjarke Friis på tlf. 5193 
4042. 

Vi søger engagerede unge 
til snarligst ansættelse på 

KFUMs Soldaterhjem i 
Høvelte, Slagelse og Varde.

 
Se mere på 

job.kfums-soldaterhjem.dk 
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Interessant, relevant 
og hjemmerørt

BOGANMELDELSE

Sognepræst Hanne Jul Jakobsen 
har skrevet en bog, der er interes-
sant for os, der arbejder med at 
skabe hjem. På lidt under 150 si-
der udfolder forfatteren begrebet 
hjem og går i dybden med, hvor-
dan man kan forstå dette begreb. 
En del af  bogen er hjemmelavede 
digte og bønner, som Hanne Jul 
Jakobsen også mestrer. Digtene er 
med til at give en eftertænksom-
hed hos læseren. Samtidig er jeg 
blevet imponeret over de mange 
ord, hvor ’hjem’ indgår som en 
del af  ordet.   

Forfatteren er teolog og vil gerne 
bruge almenmenneskelige erfarin-
ger med begrebet hjem til gudser-
kendelse. Det er godt tænkt. Ofte 
bliver kærlighed brugt til gudser-
kendelse, men det er godt at få 
udvidet paletten. 

Bogen er særlig interessant i 
KFUMs Soldatermission, fordi 
vi gerne vil skabe hjem for sol-
dater. Soldaterne kalder soldater-
hjemmet for deres andet hjem, og 

derfor er der oplagt inspiration til 
forkyndelse i Hanne Jul Jakobsens 
bog ”Hjemmerørt”, som varmt 
kan anbefales

Når du handler produkter fra armygrej.dk støtter du samtidig KFUM 
Soldatermissions14 soldaterhjem, der hver dag arbejder for gode rammer for vores 

danske soldater, værnepligtige og veteraner.

LÆKKER JAKKE
CARINTHIA MIG 4.0

Køb online på 
armygrej.dk kr. 2649,-

Robust, vandafvisende, vindtæt, ånd-
bar og multifunktionel Carinthia MIG 4.0 
Jakke. 

MIG 4.0 er med fokus på funktionalitet og 
design og komfort. Cordura forstærkning 
på skuldrene og albuerne yder den ro-
busthed. Indersiden er foret med termof-
lis, hvilket giver god varme på en en kølig 
dag. Jakken er med den nye ISO-mapping 

teknologi, der ved at inddele kroppen i 
zoner, hjælper den med at opbygge og 
fordele varmen, hvor det er nødvendigt. 
Derudover er den behandlet med IR cam-
ouflage-belægning, så IR-synligheden er 
minimal.

”Hjemmerørt. Om at bebo sit liv”, der har fået fem ud af 6 
”stjerner”, er udgivet på forlaget Eksistensen i oktober 2019. 
Anmeldt af Bjarke Friis
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Kort nyt
Af  generalsekretær Per Møller Henriksen

Formanden til nytårskur 
Landsformand Jesper Hornstrup 
var i lighed med tidligere år invi-
teret til nytårskur i kongehuset 
og overbragte 3. januar en hil-
sen fra KFUMs Soldatermission 
til Dronningen, Kronprinsen og 
Kronprinssen. Vores projektor 
kronprinsesse Mary bad ham hilse 
i hele KFUMs Soldatermission.

Soldaterhjemmet i Estland er 
genåbnet
Efter et år, hvor der ikke var dan-
ske soldater i Estland, fløj 200 
danske soldater 6. januar til Est-
land for at støtte med et Nato bi-
drag i byen Tapa. Det er Birgitte 
og Sander Madsen, som driver 
soldaterhjemmet her i foråret. De 
er begge tidligere volontører, og 
Birgitte er medlem af  KFUMs 
Soldatermissions bestyrelse. På 
grund af  uddannelse og eksa-
men havde de ikke mulighed for 
at rejse til Estland før 20. januar. 
Forsvaret mente ikke, at de kun-
ne undvære et soldaterhjem de 
første 14 dage. Vi var så heldige, 
at to tidligere udsendte soldater-
hjemsledere, Miriam Thun Mad-
sen sammen med Miriam Bang, 
havde mulighed for at få genetab-
leret soldaterhjemmet. Det er nok 
ikke nogen ulempe, at det netop 
var Miriam Thun Madsen, som 
selv lukkede soldaterhjemmet ned 

for et år siden, da belgiske soldater 
overtog, der nu fik mulighed for 
at åbne igen. Der skal lyde en stor 
tak til to gange Miriam, og vi øn-
sker Guds velsignelse over opga-
ven til Birgitte og Sander. 
Medens Birgitte og Sander er 
hjemme på leave i foråret afløses 
de af  et andet bestyrelsesmedlem 
Merete Værge, som sammen med 
en tidligere soldaterhjemsleder fra 
Haderslev Jytte Madsen vil drive 
soldaterhjemmet. 

Velkommen hjem fra Irak til 
Karen og Thea
Efter dramatiske oplevelser er 
Karen og Thea nu godt hjemme 
i Danmark efter at have været ud-
sendt til Irak fra august 2019. Som 
bekendt blev Al Asad Air base 
ramt af  missiler 8. januar. Ingen 
mennesker blev skadet ved angre-
bet, og dagen efter blev Karen og 
Thea, og de fleste danske soldater 
sendt til Kuwait. Der blev på alle 
måder taget hånd om alle vore sol-
dater og der blev igangsat sociale 
aktiviteter og hjemlig hygge. 
Sara og Rebecca har overtaget 
soldaterhjemmet
26. januar fløj soldaterhjemsleder-
ne Sara og Rebecca sammen med 
et nyt hold soldater (OIR hold 11) 
til Irak for at videreføre den op-
gave, som Hold 10 blev afbrudt i. 

Vi siger Karen og Thea en stor tak 
og byder dem velkommen hjem. 
Vi ønsker Sara og Rebecca Guds 
velsignelse over deres arbejde.  

Års- og julegave 2019
Det er altid med spænding, vi ved 
årsskiftet gør regnskabet op. Vi er 
utrolig glade og stolte over den 
store trofasthed, som vores med-
lemmer viser. Således ligger års-
gaven og julegaven meget tæt på 
resultatet fra 2018. Vi har indgået 
yderligere aftaler om faste gaver 
via betalingsservice og har oplevet 
en pæn stigning i private gaver i 
2019. 
TAK for en flot årsgave som i 
2019 blev på 667.393 kr. (2018  
678.092 kr.). Julegaven i 2019 blev 
på i alt 286.618 kr. (2018 278.050 
kr.). Tak til alle som har betænkt 
arbejdet med en julegave.
Årskvittering
I løbet af  februar er der udsendt 
årskvittering, hvoraf  det fremgår, 
hvad der er indberettet til SKAT. 
Alle gaver uanset størrelse kan 
give fradrag. Hver person kan i 
2020 opnå fradrag op til 16.600 kr. 
Hvis der er spørgsmål vedrørende 
reglerne for gavefradrag, er man 
altid velkommen til at kontakte 
landskontoret på tlf. 3312 4042.

I januar var unge medarbejdere fra 
KFUMs Soldaterhjem samlet på volon-
tørkursus i Borris. Her er de i gang med 
en teambuilding på KFUMs Soldater-
hjem.

Hærchef  generalmajor Lolles-
gaard ridser sit navn i ruden på 
Kuffen 16 januar 2020. 
Foto: Lasse Kronborg
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En stor økonomisk udfordring 
i 2020
KFUMs Soldatermissions besty-
relse har ved et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde i december ved-
taget et budget for 2020 med et 
underskud på 1.367.000 kr. Det 
er efter, at der er sket tilpasning 
af  budgettet med besparelser og 
stop for investeringer, men uden 
at lukke soldaterhjem eller skære 
ned på aktiviteterne. Det er sær-
ligt genopstarten af  soldaterhjem-
met i Estland og de almindelige 
pristalsstigninger, som sammen 
med en faldende omsætning på 
soldaterhjemmene udfordrer bud-
gettet. Der er søgt om en forhø-
jelse af  tilskuddet fra Forsvaret, 
og der arbejdes fortsat med en til-
pasning. Bestyrelsen har besluttet 
at bruge det kommende år til at få 
organisationen i balance. Tak for 
jeres opbakning og forbøn.

Salget af  Danmarks bedste 
lodseddel er godt i gang
Ingen andre lodsedler har gevinst 
hver gang. KFUMs Soldatermissi-

ons lodseddel kan altid byttes til 
kaffe og kage. Tak til alle, som tro-
fast sælger lodsedler. Har du ikke 
haft mulighed for at købe lodsed-
ler, kan de bestilles på landskon-
toret tlf. 3312 4042 indtil den 1. 
marts. 

Årsregnskabet 2019 
Regnskabet er endnu ikke helt af-
sluttet, men bundlinjen ser ud til 

at ballancere med et beskedent 
overskud. Som nogle måske kan 
huske, var budgettet for 2019 et 
underskud tæt ved 900.000 kr. 
Det er derfor ekstra glædeligt, at 
vi takket være meget flotte ind-
tægter fra genbrugsbutikkerne 
med en stigning på 400.000 kr. i 
forhold til sidste år og ekstra sto-
re gaverer lykkedes at få balance i 
regnskabet. 

Formands- og kasserermødet 2020

afholdes lørdag den 16. maj kl. 9.30- 16.00 på KFUMs 
Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia.

KFUMs Soldatermissions bestyrelse opfordrer hermed alle 
kredsbestyrelser til at lade sig repræsentere ved både formand 
og kasserer. På mødet aflægges beretning om KFUMs Solda-
termissions arbejde på landsplan. Regnskabet bliver fremlagt, 
og der skal afholdes valg til Bestyrelsen og Kredsarbejdsud-
valget (KAU).
På valg til bestyrelsen: Merete Værge, Tilst, og Ole Rasmus-
sen, Bøvlingbjerg samt suppleanten Vibeke Schmidt, Kon-
gens Lyngby (alle villige til genvalg).
På valg til KAU: Anny Rønne, Haderslev, Carl Højhus, Hol-
stebro og suppleanten Jens Nielsen, Grindsted (alle villige til 
genvalg).
I henhold til vedtægterne § 5 stk. 2 lyder det: ”Forslag til kan-
didater skal senest 14 dage før formands- og kasserermødet 
være landsformanden i hænde” – dvs.  2. maj 2020.
Valgbar er ethvert medlem, som skriftligt har indvilget i at 
lade sig opstille.
På hjerteligt gensyn i Fredericia 16. maj 2020.
     Jesper Hornstrup.

Efter folketingsvalget 2019 har 
flere partier skiftet forsvarsord-
fører. Forsvarsordførerne Bent 
Bøgsted fra Dansk Folkeparti 
(tv) og Karsten Lauritzen fra 
Venstre (i midten) besøgte 
KFUMs Soldaterhjem Aal-
borg 3. februar for at høre om 
arbejdet og se faciliteterne for 
veteraner. Soldaterhjemsleder 
Solveig Hove Nielsen (th) for-
tæller om arbejdet.

I januar var unge medarbejdere fra 
KFUMs Soldaterhjem samlet på volon-
tørkursus i Borris. Her er de i gang med 
en teambuilding på KFUMs Soldater-
hjem.

Vil du skabe et kristent hjem for udsendte? 
Se muligheder på kfums-soldatermission.dk/job
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Møder og stævner

Frederikshavn, kreds 20
Fredag 13. marts kl. 19.30. 10 års 
jubilæumsfest på Orlogshjemmet, 
Understedvej 1. Vi får besøg af  
generalsekretær Per Møller Henrik-
sen, der taler. Kaffe og lotteri. 

Hjørring, kreds 6
Torsdag 16. april kl. 19.30 i Horne 
Menighedshus, Tornbyvej 14. Sol-
datervenneaften ved landssekretær 
Bjarke Friis. 
Torsdag 7. maj kl. 19.30 i Tårs 
Missionshus, Bredgade 37. Solda-
tervennefest. Sogne- og feltpræst 
Thomas Uth, Brønderslev, taler. 

Hurup, kreds 3
Onsdag 1. april kl. 19.30 i Vester-
vig Missionshus, Vestergade 21-23. 
Soldatervenneaften med general-
forsamling. Tale ved  fhv. soldater-
hjemsleder Ruth Brik Christensen.  

Løgstør, kreds 28
Onsdag 26. februar kl. 19.30 hos 
Annelise og Poul Vadsholt, Gerdas-
vej 10, Løgstør. Soldatervenneaften 
med afregning af  lodsedler. Lands-
sekretær Bjarke Friis taler. 

Fur, kreds 75
Søndag 26. april kl. 19.30 i Fur Mis-
sionshus, Madsbadvej 21. Soldater-
venneaften v. landsformand og sog-
nepræst Jesper Hornstrup, Skive. 

Hedensted-Løsning, kreds 78
Onsdag 25. marts kl. 19.30. For-
årsmøde i Hedensted Missionshus, 
Bækketoften 1. Forårsmøde hvor 
Finn Bjerregård Jørgensen taler og 
fortæller om arbejdet. 

Herning, kreds 11 og Bording/
Ikast, kreds 106
Fredag 6. marts kl. 19.30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Herningvej 
31, Karup. Generalforsamlinger. 
Fængsels- og arresthusmedarbejder 
gennem Kirkens Korshær Johannes 
Hansen fra Tjørring fortæller ud fra 
emnet ”Livsskæbner - Livet er ikke 
bare det, man ser”. Alle er meget 
velkomne. 

Holstebro/Struer, kreds 18
Fredag 6. marts kl. 18.00 på KFUM 
Soldaterhjem, Suensonsvej 36e, 
Holstebro. Spisning og general-
forsamling jf. vedtægter. Besøg af  
Ruth Brik Christensen, kaffe, lotteri 
og afslutning. Pris for hele aftenen 
100 kr. Tilmelding senest 1. marts til 
soldaterhjemmet tlf. 2445 8344 eller 
holstebro@kfums-soldaterhjem.dk

Horsens, kreds 29
Torsdag 19. marts i Missionshu-
set, Emil Bojsensgade 31, Horsens. 
Spisning kl. 18.00 (25 kr.). Kl. 19.15 
kommer tidligere soldaterhjems-
leder Esther Kofoed og fortæller. 
Kaffe 20 kr. 

Kibæk, kreds 107
Fredag 6. marts på KFUMs Solda-
terhjem i Borrislejren, Borriskrog-
vej 4. Middag kl. 18.00 og general-
forsamling kl. 19.00. Miriam Bang 
taler: ”På soldaterhjem i Irak”. 

Lemvig, kreds 17
Mandag 2. marts kl. 19.30 i Nørlem 
Sognegård, Kabbelvej 3, Lemvig. 
Generalforsamling.  Fhv. soldater-
hjemsleder Ruth Brik Christensen 
fortæller om  sit arbejde blandt ud-
sendte soldater. 

Silkeborg, kreds 34
Torsdag 23. april kl. 19.30 i Gjern 
Missionshus, Søndergade 54b. Sol-

datervennefest, hvor Troels Moes-
gaard, der er leder af  KFUMs Sol-
daterhjem i Holstebro, taler. 

Skive, kreds 52
Fredag 27. marts er der forårsfest 
på KFUMs Soldaterhjem, Brårup-
vej 155, Skive. Spisning kl. 18.00 og 
kl. 19.30 er der generalforsamling. 
Torben Nord Hansen fra Den Blå 
Viol i Skive taler. 

Skjern, kreds 2
Fredag 13. marts: Soldatervenne-
stævne med generalforsamling på 
KFUMs soldaterhjem i Borrislej-
ren. Aftensmad kl. 18.30, tilmelding 
til Henning på tlf. 2049 3278. Ge-
neralforsamling kl.19.30 med dags-
orden efter vedtægterne. Forslag 
kan indleveres til formanden. Tale 
ved Torill Kristensen, Blåkilde. Alle 
er velkommen. 

Viborg, kreds 23
Fredag 21. februar kl. 19.30 i Sct. 
Margrethe Gård, Gl. Randersvej 4, 
Overlund, Viborg. Generalforsam-
ling med tale ved ledere af  KFUMs 
Soldaterhjem i Skive Tove og Hans 
Jørgen Larsen. 

Onsdag 4. marts kl. 19.30 i 
Ravnstrup Missionshus, Nybrovej 
8. Soldatervenneaften hvor tidl. 
Soldaterhjemsleder i Irak Hanna 
Najbjerg taler og fortæller om ar-
bejdet. 

Fredag 17. april kl. 18.30 i Sct. 
Margrethe Gård, Gl. Randersvej 4, 
Overlund, Viborg. Forårsfest hvor 
alle tager mad med til et stort  tag 
selv-bord. Drikkevarer, frugt og 
kaffe 25,- kr. Banko. Tilmelding 
ikke nødvendig.  

Søndag 17. maj. Udflugt. Vi be-
gynder med gudstjeneste i Rødding 
Kirke. Derefter kaffe og rundstyk-
ker inden turen går til Bodil og Jens 
Vestergaard, Fædalhøjvej 3. Vi ser 
os omkring, går en tur og ser Jens’ 
veterantraktorer. Pris 75 kr. Til-
melding senest 10. maj på tlf. 8665 
1079.  
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Agerbæk, kreds 98 
Onsdag 11. marts kl. 19.30 i Friste-
det, Jernbanegade 3, Agerbæk. Sol-
datervennefest ved landssekretær 
Bjarke Friis, Esbjerg. 

Fredericia, kreds 35
Fredag 27. marts kl. 19.30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 
99, Fredericia. Forårsfest ved  fhv. 
soldaterhjemsleder i Varde Carl 
Højhus. Koret ”Såmænd” synger 
og spiller. Kaffe og lotteri, med-
bring gerne gevinster. 

Grindsted, kreds 9 
Fredag 6. marts kl. 19.30 i Kronen, 
Solvej 1, Grindsted. Generalfor-
samling med tale ved Hanne Naj-
bjerg, tidligere soldaterhjemsleder i 
Irak.

Onsdag 27. maj kl. 19.30 i Kronen, 
Solvej 1, Grindsted. Festaften med 
lotteri. Tale ved Ruth Birk Christen-
sen, tidligere soldaterhjemsleder i 
Irak, Libanon og Afghanistan.

Haderslev, kreds 49
Fredag 21. februar kl. 19.30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 
2, Haderslev. Generalforsamling 
ifølge vedtægterne. Andagt ved tid-
ligere soldaterhjemsleder Marlene 
Hansen. 

Kolding, kreds 1 
Fredag 6. marts kl. 19.30 i Kirke-
buen, Kristkirken, Haderslevvej 38, 
Kolding. Forårsfest med general-
forsamling. Merete og Kris Værge 
vil fortælle om deres tid som solda-
terhjemsledere i Irak. 

Skrydstrup, kreds 25
Mandag 24. februar kl. 19.30 i 
Skrydstrup Sognehus, Ribevej 51, 
Skrydstrup. Kredsmøde med ge-
neralforsamling. Formand for 

kredsarbejdsudvalget (KAU) Finn 
B. Jørgensen taler og fortæller om 
arbejdet. Kaffe 25 kr. 

Smidstrup, kreds 7
Tirsdag 5. maj kl. 19.30 i Smidstrup 
Missionshus, Torpsgade 3, 
Smidstrup. Soldatervennefest ved 
landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg. 

Varde, kreds 22
Fredag 28. februar kl. 17.30 på 
KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl, 
Grærup Havvej 2. Soldatervenne-
fest med spisning og generalfor-
samling. Tilmelding på tlf. 7527 
1984. Soldaterhjemsleder Anne 
Dorthe Bøjgaard Nielsen fra Ha-
derslev taler. 

Lørdag 4. april kl. 11-15. Forårs-
marked på KFUMs Soldaterhjem, 
Hjertingvej 70, Varde. 

Vejen-Gesten-Brørup, kreds 114
Onsdag 25. marts kl. 19.30  i Vejen 
Menighedshus, Skovvej 4. Soldater-
venneaften med generalforsamling. 
Landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg, 
taler og fortæller om arbejdet.  

Vejrup, kreds 85
Tirsdag 28. april kl. 19.30 i Konfir-
mandstuen, Engdraget 5, Vejrup. 
Soldatervenneaften ved  fhv. solda-
terhjemsledere Bodil og Christian 
Nielsen, Nr. Nissum. 

Græsted-Mårum, kreds 113
Tirsdag 28. april kl. 19.30 i ”Kar-
mel”, Udsholtvej 101, Blistrup. 
Forårsmøde ved Maja og Arne Be-
chmann. Kaffe, lotteri og kort ge-
neralforsamling. 

Odense, kreds 24
Fredag 21. februar kl. 19.00 i Café 
Betania, Ryttergade 3. Odense. Tale 
samt orientering om KFUMs Solda-
termission ved generalsekretær Per 

Møller Henriksen. Generalforsam-
ling. Der er lotteri til fordel for Sol-
datermissionen. Alle er velkomne.

Slagelse, kreds 50
Fredag 6. marts kl. 17.30 på KFUMs 
Soldaterhjem, Charlottedal Allé 1a, 
Slagelse. Soldatervennernes årsfest 
med festmiddag, generalforsam-
ling, tale ved Jørgen Erik Larsen og 
lotteri. 70 kr. pr. voksen og 25 kr. 
pr. barn, maks. 200 kr. pr. familie. 
Tilmelding til Else og Frank Over-
by på tlf. 5852 9024 eller slagelse@
kfums-soldaterhjem.dk Alle er me-
get velkommen. 

Vejlby, kreds 45
Torsdag 19. marts kl. 19.30 i Strib 
Sognegård, Strib Landevej 1. Gene-
ralforsamling med dagsorden ifølge 
vedtægter. Jens Rønn Hansen for-
tæller om sit virke som feltpræst.

 

Eftermiddags- 
og damekredse
Bornholm
Mandag 2. marts kl. 19.30 i Indre 
Missions hus, Smedegade 33, Åkir-
keby. “Et liv som soldat” v. Torleif  
Møller-Christensen, Allinge. Kaffe 
og lotteri.

Haderslev
Tirsdag 25. februar kl. 14.30 på 
KFUMs Soldaterhjem i Haderslev. 
Tove Kristiansen: ”Mit liv”. 

Viborg
Mandag 16. marts kl. 14.00 hos 
Olga Carlsen, Reberbanen 1b, 1. tv., 
Viborg. 
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VETERANER

”KFUMs SoldaterRekreation skal 
være det bedste tilbud”
Redaktionen vil gerne give Soldatervennens læsere et indblik i, hvem der 
udgør tandhjulene i KFUMs Soldatermissions store organisation. Denne 
gang fortæller veteranmedarbejder i Holstebro Niels Chr. Troelsen om sit 
arbejde. 

Hvor arbejder du, og hvor læn-
ge har du arbejdet i soldater-
missionen? 
Jeg arbejder på KFUMs Solda-
terhjem i Holstebro. Jeg startede 
i juni måned 2016 i en stilling på 
25 timer ugentligt. Men efter kort 
tid fandt vi ud af, at der var mere 
arbejde, og derefter blev det til en 
fuldtidsstilling. 
Hvad er dine opgaver? 
Jeg har ansvaret for rekreationen 
på soldaterhjemmet og de vete-
raner, som bor her. Det vil sige 
sørge for gode og trygge rammer 
for beboerne. Der skal snakkes 
med kommunen og mange andre 
instanser, for at tingene glider for 
den enkelte veteran.  Jeg er også 
souschef  og lidt pedel, når tiden 
tillader det.
Hvorfor arbejder du her? 
Jeg brænder for at arbejde med 
veteraner og gøre en forskel for 
dem. De har været i krig for mig, 
og nu går jeg i krig for dem. 

Hvad giver dig energi i jobbet? 
Når det lykkes at få skabt nye 
kontakter til samarbejdspartnere, 
så får jeg energi. Det betyder også 
meget for mig at få lov til at kom-
me ind i den enkelte veterans ver-
den. Det kan være når man sidder 
eller går og har en samtale, hvor 
man kan mærke, at der er skabt 
tillid. Tilliden gør, at man kommer 
helt tæt på veteranen og får lov til 
at gå med på vejen og se, at vetera-
nen udvikler sig. Man kan se, at de 
ser et lys for enden af  vejen. Det 
er fantastisk at få lov til at opleve 
det.

Hvem er jeres nærmeste sam-
arbejdspartner omkring vetera-
ner i Holstebro?
Efterhånden har vi rigtig mange 
samarbejdspartnere. De tætteste 
er Veterancenteret ovre på ka-
sernen, som jeg ofte er i dialog 
med. Ellers er det kommunen, 
misbrugscenteret, krisecentret, 
veterankonsulenten og andre lo-
kale kræfter. Jeg oplever, at vores 
samarbejdspartnere er nysgerrige 
efter, hvad jeg gør for de vetera-
ner, der bor hos os. Derfor får vi 
hurtig skabt en god dialog.

Hvordan samarbejder I? Hvad 
kan KFUMs SoldaterRekreati-
on bidrage særligt med?
Vi afholder nogle konstruktive 
møder, hvor vi deler viden og bru-
ger hinandens erfaringer. Jeg kan 
bidrage med min viden om sol-
dater og veteraner, og hvilke ting 
de slås med. Man får en god vi-
den om veteraner, når man går op 
og ned ad dem hver dag og hører, 
hvad der trigger dem, og 
hvad der er svært. 
  
Hvad er den største 
udfordring ved at ar-
bejde med veteraner?
Det er at få kommunen 
og andre instanser til at 
se, at veteraner skal be-
handles anderledes end 
andre borgere. Ofte er 
der andre aspekter i spil, 
når man er veteran og 
har PTSD.

Hvad er der ikke mange, der 
ved om dig?
Jeg har bygget en røgeovn, som 
jeg ikke får brugt.

Hvad er din mærkesag? 
KFUM SoldaterRekreation skal 
være det bedste tilbud. Så vil jeg 
også gerne, at man ude i samfun-
det skal vide, hvor vigtig arbejdet 
med veteraner er.

Hvem har introduceret dig til 
kaffemaskinen? 
Det var en veteran, som kom og 
gav mig en kaffemaskine, jeg kun-
ne bruge, så der altid var kaffe på 
kanden. Det skal man ikke kimse 
ad, for det er vigtigt at kunne sætte 
sig ned med en kop kaffe og sig-
nalere, at nu er der tid, nu er jeg 
nærværende og har tid til at lytte.
sætte sig ned med en kop kaffe og 
signalere at nu er der tid, nu er jeg 
nærværende og har tid til at lytte.

Af Kristine Bjerno

Veteranmedarbejder Niels Chr. Troelsen på tur 
med én af beboerne på KFUMs SoldaterRekrea-
tion.
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Soldatens bøn - fra Sverige
KOLOFON

EFTERTANKE

Soldatens bøn fra Den Danske Salmebog bliver ofte 
brugt på KFUMs Soldaterhjem og blandt feltpræster. 
Her præsenteres et alternativ til soldatens bøn, der 
kommer fra en anden kirkelig tradition. Bønnen er 
skrevet af den svenske præst Hans Åkerheim, der 
deltog i Vinterkrigen i Finland som bataljonspræst. 
Hans Åkerheim har været præst i Hedvig Elenora-
kirken i Stockholm. 
Oversat af Kristine Bjerno. 

Herre, jeg har lært mig, at man har lov til at holde fremmede besættere borte 
fra sit hjem, og at man i nødsituationer kan være tvunget til at bruge vold. Jeg 
forstår, at noget lignende kan gælde mit land.

Herre, jeg er klar til at ofre mit liv for landet og for mine kære. Men hele mit 
indre gør oprør mod tanken om at bruge våben og slå ihjel.

Herre, hvorfor skal tilværelsen være så djævelsk? Hvorfor skal det være så-
dan, at jeg kan være tvunget til at vælge imellem at slå ihjel og at se på, når 
de, som jeg skulle beskytte, dræbes? Red os fra krigens forbandelse!

Herre, lad dem der leder finde fredelige løsninger! Men skulle freden gå i 
stykker, så hjælp mig til at gøre min pligt. Hjælp mig til aldrig at blive drevet 
af  had eller hævn – men af  kærlighed til sandhed og retfærdighed. Og skulle 
jeg tvinges til at bruge mit våben, lad mig så gøre det med en bøn for både 
min modstander og for mig selv.

Herre, jeg vil prøve at gøre dét, som er retfærdigt. Men hvad jeg end gør, så 
tynger det mig. Herre tilgiv mig, og vis mig din vej!

Amen.



Miriam og Miriam tog til Estland for 
at genåbne KFUMs Soldaterhjem for 
de udsendte. Lokalet bar præg af  ikke 
at være blevet brugt længe. Soldater-
hjemslederne er begge udsendt for 
tredje gang, og det tog dem ikke lang 
tid at få et halvtomt, beskidt lokale for-
vandlet til noget, der minder om stuen 
derhjemme. Det krævede lidt slid og 
slæb og en indkøbstur, for forsynin-
gerne hjemmefra var ikke ankommet. 
Efter tre dage var soldaterhjemmet klar 
med kaffe og kage.

De erfarne soldaterhjemsledere fik 
hurtigt lagt en ugeplan. Lige så snart 
de havde sat filmen på til første ”mo-

vie-night”, lød brandalarmen. Selvom 
det bare var en øvelse, og man samle-
des uden for den danske bygning, hav-
de alle fået dén oplevelse med. 

Soldaterne hjalp godt med ved ind-
retning af  soldaterhjemmet. Alle, der 
havde tid, gik til arbejdet med godt hu-
mør. ”Soldaterne herovre har bidraget 
til indretningen af  ’Kuffen’, blandt an-
det med et flag så stort, at det dækker 
hele den ene væg fra loft til gulv. Det 
krævede lidt tilvænning, men vi er vilde 
med det”, skriver Miriam og Miriam, 
der nu er rejst hjem og har overladt det 
nyindrettede soldaterhjem til Birgitte 
og Sander.

En ny start i Estland

Støt vores arbej-
de. Benyt ind-
betalingskortet i 
bunden af  siden 
eller mobilepay 
nr 60727

Fra januar 2020 er der igen danske soldater i Estland som en 
del af NATOs tilstedeværelse mod øst. KFUMs Soldaterhjem 
er taget med soldaterne til Estland. 

Sander og Birgitte er faldet godt til .
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Gode muligheder for mission
– men gode muligheder gør det ikke alene

Det er snart 20 år siden en ny epoke begyndte i KFUMs Sol-
datermission med etableringen af KFUMs Soldaterhjem i 
Bosnien. Siden fulgte KFUMs Soldaterhjem i Kosovo, Irak, 
Libanon og Afghanistan. I løbet af de sidste 20 år fornem-
mer vi, at Forsvarets ledelse har erfaret værdien af et KFUMs 
Soldaterhjem for udsendte danske soldater. KFUMs Solda-
terhjem er blevet det naturlige samlingspunkt for udsendte 
danske soldater.   

På KFUMs Soldaterhjem står vi til rådighed for soldaterne. 
De praktiske opgaver fylder en hel del – og er med til at vise, 
at vi vil soldaterne. Vi er interesserede i dem som personer. 
Dagligt sørger vi for, at der er en andagt både på KFUMs 
Soldaterhjem i Danmark samt Estland og Irak. Både vi og 
soldaterne har brug for nogle andægtige minutter, hvor vi kan 
samles om det kristne evangelium. Vores soldaterhjemslede-
re og øvrige medarbejdere på KFUMs Soldaterhjem er nys-
gerrige efter, hvem soldaterne er, og de brænder for, at deres 
egen tro må smitte. 

I løbet af de sidste 20 år er der sket mange ændringer i ar-
bejdet i KFUMs Soldatermission. Vi oplever en velsignelse i 
arbejdet med værnepligtige, fastansatte i Forsvaret, udsendte 
soldater samt veteraner. Vi er taknemmelige for de gode mu-

ligheder, der er for mission blandt soldater. Gode muligheder 
gør det ikke alene, og vi spørger derfor med største frimo-
dighed om din støtte til KFUMs Soldatermissions arbejde. 
Sammen kan vi gøre Guds kærlighed levende iblandt vore 
soldater og veteraner.

Udsendte soldater dyster i ”Twister” på KFUMs Soldaterhjem i Estland. 

Støt via

60727


