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SOLDATER 
VENNEN

• Corona påvirker KFUM’s Soldatermission 

• Nyt fra Irak og Estland 

• Velkommen til årsmøde i Skive 

• 100 år med soldaterhjemsarbejdet  
 i Haderslev

Tema: De værnepligtige
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SOLDATER 
VENNEN

Coronaepidemien har lært os nye 
ord. Værnemidler, hjemmeskoling, 
nødpasning og selvisolation er blot 
nogle af  de ord, der pludselig fylder 
i nyhedsbilledet. På rekordtid har vi 
som samfund lært at indrette os ef-
ter risikoen for smittespredning. De 
sproglige nyopdagelser afspejler den 
virkelighed, der synes helt forandret 
med Coronavirussen. 

Om få dage fejrer vi pinse. Jeg har 
altid haft lidt svært ved at begribe 
pinsens begivenheder, men i år står 
det mere klart for mig. Disciplene 
blev smittet med Helligånden, 
som ingen værnemidler kunne 
stoppe. Efter påskens intense be-
givenheder var disciplene slukørede 
og fyldt med forundring, da de så 
Jesus igen efter død og genopstan-
delse. Med pinseunderet blev det 
klart, at disciplene kom til at smitte 
med tro på den opstandne Kristus. 
Uanset om man valgte inddæm-
nings- eller afbødningsstrategien, 
var smitten ikke til at stoppe. Flere 
steder i Det Nye Testamente beskri-
ves formålet med det hele, blandt 
andet i Joh. 20,31: 
Men dette er skrevet, for at I skal tro, at 
Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når 
I tror, skal have liv i hans navn.
 

Apostlenes gerninger og brevlit-
teraturen vidner om, at smitten 
med Helligånden ikke kunne stop-
pes. Hverken forfølgelse (Ap.G. 8), 
fængsling (Ap.G. 12) eller apost-
lenes død kunne standse pinsens 
smitte med Helligånden. 

Vi ville gerne have været foruden 
COVID-19, som med Dronning 
Margrethes ord er ”en ubuden 
gæst”. Helt anderledes er det med 
Helligåndens smitte, som hele vores 
kirke og KFUM’s Soldatermission 
bygger på. Helligånden smitter ved 
ord og handling. Selvom kirkebyg-
ningerne og KFUM’s Soldaterhjem 
er lukkede i en periode, kan troen 
leve og smitte videre. 

Kom til os, hvor vi frygter for hinanden, 
du forårskåde skabermagt, 
forkynd, at Jesus Kristus er opstanden
og venter os, som han har sagt, 
så vi går ud
i tro på Gud
og lever uden frygt i nådens sommer. 
(Holger Lissner i pinsesalmen ”Gå gen-
nem byens lange lige gader”). 

Maj 2020

Udgivet af: KFUMs Soldatermission, 
www.kfums-soldatermission.dk
Landskontor: Treldevej 97, 7000 Fredericia.
info@kfums-soldatermission.dk, tlf  3312 4042
Henvendelser vedr. abonnement rettes hertil.

KFUMs Soldatermission driver 14 soldater-
hjem i Danmark, ét soldaterhjem i Irak og ét 
soldaterhjem i Estland. Find kontaktoplysnin-
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: Værnepligtige til velkomst-

fest på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro i 

februar 2020. Fotograf: Daniel Jespersen. 

Designed by Yurlick / Freepik. 

Pinse er 
smitte-
spredning
Andagt af  landssekretær Bjarke 
Friis.
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Coronasmitte påvirker
AKTUELT

Af  Bjarke Friis

Mulighed for renovering 
på KFUM’s Soldaterhjem 
i Skive
Mens soldaterhjemmene er lukkede, har 
de bestemt ikke ligget på den lade side 
på KFUM’s Soldaterhjem i Skive. Gen-
nem en længere periode har der været 
planer om en større renovering af  sol-
daterhjemmet, og takket være fondsdo-
nationer gik projektet i gang for nogle 
måneder siden. Med hjemsendte solda-
ter siden midt i marts er renoveringen 
kommet et rigtig godt stykke videre. 
Væggene i salen er vandskuret og malet. 
Der er sat en skillevæg op i den tidligere 
TV-stue. Der er isoleret og lavet nyt loft 
i salen og udskiftet vinduer øverst.  En ny terrasse er blevet anlagt mod syd. 

Læs mere
om coronakrisens kon-
sekvenser for KFUM’s 
Soldatermission under 
kort nyt på næste side.

SoldaterRekreation un-
der coronakrisen
Corona påvirker vores samvær med hin-

anden. Veteraner på KFUM’s Soldater-

Rekreation mærker også konsekvenser-

ne. 

KFUMs SoldaterRekreation er bestemt 
ikke lukket under Coronakrisen, og bo-
tilbuddet er særlig vigtigt i denne tid. En 
direkte konsekvens for veteranerne er 
færre sociale aktiviteter og endnu mere 
tid alene. Veteranmedarbejer i Høvelte 
Morten Bech forklarer: ”Fornemmel-
sen af  ensomhed kan hurtigt brede sig 
blandt veteranerne. Flexjob og andre 
faste holdepunkter er sat på pause”. 
Det har negative konsekvenser for den 
skruktur, der er så vigtig for beboerne. 
Strukturen skaber forudsigelighed og 
tryghed. Man ved, hvad der skal ske, og 
hvad der forventes, og Morten er ikke i 
tvivl om, at strukturen er den største di-
rekte konsekvens for veteranerne. Der 
er også en risiko for, at alt for meget 
alenetid kan udfyldes med et misbrug. 

Midt i det hele kan der også være lys-
punkter. I Holstebro oplever soldater-
hjemsleder Nathalie Moesgaard, at der 
kan være mulighed for mere nærvær. Et 
eksempel er, at de havde et fælles jagt på 

påskeæg for beboerne. ”Det hele bliver 
ligesom lidt mere familiært. Soldater-
hjemmet har lukket, men så kan vetera-
nerne bruge alle faciliteterne”, fortæller 
Nathalie. ”Men der er også skeletter, der 
kommer ud af  skabet i denne Corona-
tid”, lyder det. Situationen med lukket 
soldaterhjem er den samme i Høvelte, 
hvor Morten bemærker noget andet. 
”Soldaterhjemmet plejer at summe af  
liv. Det har normalt en positiv effekt, 
som vi virkelig kan se i denne tid, hvor 
soldaterhjemmet er lukket”. 

Flere aktiviteter er rykket udendørs, og 
på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte har 
man benyttet anledningen til et tiltrængt 
malerarbejde. ”Der var godt vejr, da vi 
gik og malede Veteranbo. Det gav man-
ge gode snakke, hvor vi besøgte vete-
ranerne på deres terrasse”, fortæller 
Bjarne Kjær Andersen, der er leder af  
KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. 
Gå- og løbeture med veteranerne har 
været brugt i mange år, disse redskaber 
passer samtidig godt i denne særlige tid. 
De kan samtidig give fornemmelsen af  
nærvær og være med til at skabe struk-
tur, hvor meget påvirkes af  Corona. 
”Mange glæder sig til mere normalise-
ring. Det er ligesom om, at vi lige nu er 
i en venteposition, men jeg synes, at ve-

slutter Morten.
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Annoncer

AKTUELT

Kort nyt
Af  generalsekretær Per Møller Henriksen. 

Lederskifte i Borris
Karin Jensen har efter knap 
tre år som soldaterhjemsleder i 
Borris besluttet at søge nye ud-
fordringer med udgangen af  fe-
bruar 2020. Vi siger tak til Karin 
for indsatsen i Borris og ønsker 
Guds velsignelse over fremtiden.
Som ny soldaterhjemsleder er 
Kirsten Nørmark Jensen, Han-
ning, ansat. Kirsten er diakon og 
har i mange år arbejdet inden for 
Kirkens Korshær i Herning både 
som assistent og leder. Hun er 
desuden kirkesanger og er en-
gageret både lokalt og i lands-
organisationer. Vi byder Kirsten 
hjerteligt velkommen i KFUM’s 
Soldatermission.

Corona skyld i at soldater-
hjem blev lukket
Hele verden har været ramt at 
corona, og det har også haft kon-
sekvenser for KFUM’s Soldater-
mission. Den 12. marts lukkede 
vi efter beslutning fra Folketinget 
ned for alle vores soldaterhjem 
i Danmark, og ligeledes blev 
landskontoret lukket. Kun de 
medarbejdere, der arbejdede med 
veteraner, som bor på KFUM’s 
SoldaterRekreation og Veteran-
bo, samt de udsendte medarbej-

dere i Estland og Irak, arbejdede 
videre. Samtidig med at vi måtte 
lukke soldaterhjemmene, blev 
næsten alle soldater sendt hjem 
fra kasernerne, så der var heller 
ikke nogle at drive soldaterhjem 
for. 
KFUM’s Soldatermission har hel-
digvis kunnet benytte de støtte-
pakker, som Folketinget har ved-
taget, og vi har kunnet få dækket 
en del af  vore lønomkostninger 
til de hjemsendte medarbejdere 
og desuden få dækket nogle af  
vore faste omkostninger.

Estland 
Der har heldigvis ikke været ek-
sempler på coronasmitte i Tapa, 
hvor de danske soldater er ud-
sendt, og hvor Birgitte og Sander 
Sønderup Frost Madsen driver 
soldaterhjemmet, men alligevel 
har det fået konsekvenser. Blandt 
andet har det normale hjemture 
(leave) været annulleret, hvilket 
har betydet at soldater og også le-

er der kommet en åbning, så den 
16. maj kom Birgitte og Sander 
hjem på en velfortjent pause. På 
grund af  karantæneregler måtte 
Merete Værge og Jytte Madsen, 
som jeg skrev om i sidste num-
mer, ikke rejse til Estland. Så 
soldaterne vil efter bedste evne 
forsøge at passe soldaterhjemmet 
mens Birgitte og Sander er hjem-
me i Danmark.
Birgitte og Sander kommer hjem 
sammen med hold 3 omkring 8. 
juli, hvor soldaterhjemmet over-
tages af  Miriam Munksgaard og 
Rebecca Sandel Ytzen, der ud-
sendes sammen med hold 4.

Soldaterhjemmet lukker i 
Irak
Som indirekte resultat af  coro-
napandemien er uddannelsen 
af  de irakiske soldater i Al Asad 
Airbase blevet stoppet før tid, og 
de danske instruktører er blevet 

sendt hjem. Efter planen skul-
le Danmarks bidrag afsluttes til 
august 2020, men det blev beslut-
tet at lukke den danske lejr ned 
og dermed også soldaterhjem-
met, så vore medarbejdere kom-
mer hjem i slutningen af  maj.
Sara havde kun kontrakt til maj, 
men Rebecca skulle være blevet 
frem til august. Hun tager i stedet 
til Estland fra 1. juli.
Tak til Sara og Rebecca for en 

-
sats, der følger med nedlukning 
og hjemsendelse af  materiel.

Eventuelt nyt soldater-
hjem i Irak?
Som det er omtalt i dagspressen, 
forventes det, at Danmark bidra-
ger med 200 mand til en ny opga-
ve i Bagdad fra december 2020. 
Forsvaret har spurgt, om vi vil 
oprette et KFUMs Soldaterhjem, 
og vi har svaret ja naturligvis. 
Forsvaret kan dog ikke på nuvæ-
rende tidspunkt oplyse, hvornår 
vi kan åbne et nyt soldaterhjem. 

Landslodsedlen 2020
Salget af  vores lodseddel blev 
heldigvis gennemført inden Dan-
mark blev lukket ned på grund af  
corona. Der er solgt godt 73.800 
lodsedler og overskuddet er lidt 
større end budgetteret. Der skal 
lyde en stor tak til vore mange 
frivillige, der har solgt lodsedler-
ne, og til de mange købere.

Formands- og kasserer-

Som en konsekvens af  corona 
besluttede bestyrelsen og kreds-

årets formands- og kasserermø-
de, som var planlagt til afholdelse 

Kirsten Nørremark Jensen er 
ny leder af KFUM’s Soldater-
hjem i Borris.
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IRAK

Sammen - hver for sig

Hvordan vi tackler Corona i 
DANCON
Som det måske er kommet de 

irakiske soldater stoppet, og vores 
trænere og tolke er derfor taget 
hjem. De nåede heldigvis hjem 
inden nedlukningen af  Danmark, 
men det betyder ikke, at vi ikke 
også er påvirkede af  restriktioner 
her på basen. Mundbind bæres i 
DFAC (cafeteriet, red.), ligesom 
træningsfaciliteter er lukket, og 
større forsamlinger er forbudt. 
På kuffen er vi påvirkede af, at vi 
ikke må samles mere end 10 mand 
inden døre, ligesom vi på terras-

hvert bord. Da vi alle er sociale 
væsner, kan det være svært at væn-
ne sig til, så vi øver os i  kærligt 
at minde hinanden om den mær-
kelige situation, vi står i, og som 
I helt sikkert også er påvirkede af  
derhjemme. 

DANCON-marchen er også på-

for andet personel end DAN-
CON. Det betyder for de danske 
udsendte, at de må gå den, når de 
vil, de skal gå med en afstand til 
hinanden, og de får deres medalje 

efter endt march. Det er dejligt og 
inspirerende at se, hvordan sol-
daterne stadig har mod på at gå 
march, selvom det ikke er under 
de vante rammer som tidligere. 

Et månedlangt spil
Varmen har efterhånden gjort sit 
indtog, og vi nyder at kunne sidde 
på terrassen uden de store jakker. 
Efter endt arbejdsdag, som disse 
dage bliver brugt på rengøring af  
køretøjer og nedpakning af  mate-
riel, er det hyggeligt at kunne sidde 
og tage et spil kort, lægge et pusle-

spil, spille partners eller nogle af  de 
andre spil, ude på terrassen. Særligt 
rart er det også at trække indenfor 
på KUFFEN, hvor aircondition 
gør det dejligt svalt og køligt.
Der er gang i et stort spil ”Axis 
and Allies”, som nu har varet en 
måneds tid. Det er ret sjovt at 
følge med i spillets udvikling fra 
køkkenet, de store følelser det kan 
føre med sig, og hvordan strate-
gien stadigt bliver planlagt og talt 
om ud på de sene aftentimer.

Nyhedsbrev fra Sara og Rebecca, soldaterhjemsledere i Irak.

den 16. maj i Fredericia.
I henhold til vedtægterne foreta-
ges valg til bestyrelsen og KAU 
ved formands- og kasserermødet. 
Vi har forelagt spørgsmålet for ju-
rist i bestyrelsen Bjarne Ingeman-

kandidater, end der skal bruges, 
og de nuværende suppleanter er 
indstillet på at fortsætte som sup-
pleanter, betyder det at: 
• Merete Værge, Tilst, og Ole 

Rasmussen, Bøvlingbjerg, 
er valgt til bestyrelsen for de 
kommende to år. 

• Suppleanten Vibeke Schmidt, 
Kongens Lyngby, er valgt for 
det kommende år.

Ligeledes er Anny Rønne, Hader-
slev, og Carl Højhus, Holstebro, 
valgt til KAU for de kommende 
to år. Suppleanten Jens Nielsen, 
Grindsted, er valgt til KAU for 

det kommende år.
Næste års formands- og kasse-
rermøde bliver lørdag  8. maj 
kl. 9.00–16.00 på KFUM’s Sol-
daterhjem, Fredericia.
Ved redaktionens afslutning fore-
lå resultatet af  de bestyrelsesvalgte 
bestyrelsesmedlemmer ikke. Det 
kan ses på www.kfums-
soldatermission.dk 

Kort nyt (fortsat)

Dette spil ”Axis and Allies” har varet i mere end en måned. 
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GLÆD DIG TIL

Årsmøde i 
Lørdag 26. september 2020

Kl. 13.00 Altergangsgudstjeneste 
i Egeris Kirke, Kirke Alle 113, 
7800 Skive, med faneindmarch 
og musikledsagelse af  Prinsens 
Musikkorps. Prædikant landsfor-
manden. Kirkens præster medvir-
ker ved altergangen.

Kl. 15.00 Kaffe på KFUM’s Sol-
daterhjem, Brårupvej 155, Skive. 

Kl. 15.30 Møde i Skive Kasernes 
Parolesal. Velkomst ved blandt 
andet garnisonskommandant, 
oberst René Nyborg Sindbe-
rg-Sørensen.  Præsentation og 
beretning ved landsformanden. 

Kl. 17.30 Festaften med spisning. 

Prinsens Musikkorps spiller i lø-
bet af  aftenen. Indimellem er der 
forskellige glimt fra dagligdagen 
på soldaterhjem. 

Festtale ved biskop Henrik Stub-
kjær, Viborg. 

Kaffebord og stort lotteri. 

Afslutning ved provst Betty 
Grønne Ahrenfeldt, Skive. 

Kl. 22.30 Åbent hus på KFUM’s 
Soldaterhjem.

Kl. 9.00 Morgenfrisk gudstjeneste 
i Parolesalen på Skive Kaserne. 

Kl. 10.00 Foredrag ved forsker 
og forfatter Helle Hein om vær-
dibaserede organisationer.  

Kl. 12.00 Middag i kasernens 
cafeteria.

Kl. 13.30 Bjarke Friis har aktuelle 
gæster i ”studiet”. Glimt fra det 
daglige arbejde og evt. udenland-
ske gæster.

Kl. 15.00 Kaffe og hjemrejse.

Soldatermissionens Ungdomsud-
valg tilrettelægger et ungdoms-
program. Desuden vil der være 
børnepasning.

Søndag 27. september

Praktiske oplysninger

Tilmeldingen kan ske via hjemmesiden www.kfums-soldatermission.dk/tilmelding fra 1. august.  

Dér vil priser og overnatningsmuligheder også vil være beskrevet. 

Tilmelding kan også ske på telefon 3312 4042 eller på mail til jette@kfums-soldatermission.dk

Prinsens Musikkorps.

KFUMs Soldaterhjem i Skive.                              Foto: Maria LarsenBiskop Henrik Stubkjær.
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Fra folkeopdragelse til 
rekrutteringskanal
af Kristine Bjerno. 

Hvad er værnepligen? Hvordan adskiller den nuværende værnepligt sig fra tidligere? Redak-
tionen har spurgt orlogskaptajn og elementsleder i værnepligtsforvaltningen Morten Crone 
Juster om, hvad værnepligt er, og hvordan den nuværende værnepligt adskiller sig fra tidligere 
tiders værnepligt. 

”Før 2006 var Forsvarets uddannel-
se af  værnepligtige rettet mod den 
mobiliseringsbaserede krigsstyrke. 
Der blev uddannet til, at man kun-
ne blive indkaldt i tilfælde af  mo-
bilisering,” skriver Morten Juster. I 
lyset af  tidligere krige sørgede man 
således for altid at have en ”soven-
de styrke”, der kunne genindkaldes, 
hvis en krig skulle bryde ud.  

Forholdene og kravene til forsvaret 
og værnepligten blev ændret i takt 

udenrigspolitik. Efter forsvarsfor-
liget 2005-2009 blev værnepligts-
uddannelsen omlagt til at give for-

kapacitet til indsættelse i rammen 
af  totalforsvaret.  

Vi har spurgt orlogskaptajn Juster, 
hvad værnepligten i dag egentlig 
indeholder. Svaret lyder, at værne-
pligtsuddannelsen skal være en re-
levant og motiverende uddannelse. 
Den har selvfølgelig et militært ind-
hold, som gør rekrutterne klar til at 
blive hvervet, enten til ansættelse i 
Forsvaret eller til udsendelse i mis-
sioner rundt om i verdens brænd-
punkter.  

”Værnepligten er en af  de vigtigste 
rekrutteringsplatforme for Forsva-
ret og Beredskabsstyrelsen. Popu-
lært sagt kan man betegne værne-
pligtsuddannelsen som en form 
for prøvetur, inden man beslutter 
sig for at ’købe bilen’. Dog ligger 
der naturligvis den begrænsning i 
værnepligten som rekrutterings-
platform, eftersom de værneplig-
tige primært får indsigt i de vær-
nepligtsuddannende enheder og 
knap så meget i forsvaret som en 

arbejdsplads med det væld af  kar-

uddyber Juster. 

Har værnepligten ændret sig fra op-
dragelse til selvudvikling? Morten 
Juster svarer: ”Måske er det snarere 
opdragelse, der i dag i nogen grad 
bliver betragtet som selvudvik-
ling? Værnepligtsuddannelsen har 
et markant indhold af  dannelse, 
som udspringer af  behovet for, at 
man som soldat skal kunne virke i 
et gensidigt forpligtende fællesskab 
– ultimativt med livet som indsats. 
Det kræver, at man opfører sig or-
dentligt og anstændigt overfor hin-
anden.” Ifølge en undersøgelse fra 
Epinion i 2019 kan man se, at unge 
mennesker i dag har fokus på deres 
egen udvikling. De unge efterspør-
ger selv personlig udvikling, hvilket 
værnepligtsuddannelsen kan levere. 
Man får en højere grad af  selvind-
sigt, herunder ikke mindst indsigt 

i egne styrker og svagheder. Dertil 
kommer relevante personlige kom-
petencer som for eksempel selvdi-
sciplin og evnen til at indgå i og vir-
ke i et fællesskab med mennesker, 
som du ikke kendte på forhånd og 
ikke selv har valgt,” slutter Juster.

- Værnepligten i Forsvaret i dag 
har en længde af 4-12 måneder 
afhængig af tjenestested og den 
konkrete værnepligtsuddannelse.  

- Basisuddannelsen har en varig-
-

nemføres i Hæren, Søværnet og 
Flyvevåbnet. 

- Herudover er der særtjenester-
ne, som omfatter Den Kongelige 
Livgarde (otte måneder), Konge-
skibet Dannebrog (ni måneder) 
og Gardehusarregimentets 
Hesteskadron (12 måneder).

- Ud over Forsvaret har også 
Beredskabsstyrelsen værneplig-
tige som indgår i det operative 
beredskab (ni måneder).

Værnepligten kan både være en prøvelse og personlig udfordring. 
Foto: Heri Hammer Niclasen.
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Sådan bruger værnepligti-
ge KFUM’s Soldaterhjem

Tekst og foto: Bjarke Friis

De værnepligtige tegner sig for langt størstedelen af besøgene på KFUM’s Soldaterhjem. Her 

kan du læse, hvilke ord værnepligtige selv sætter på KFUM’s Soldaterhjem. Interviewene er 

foretaget i november 2019 og fundet frem under coronakrisen. 

Godt alternativ til kasernen

”Soldaterhjemmet her er meget omfavnende, og det 
er godt at være her”, fortæller Emma. ”Det er et 

-
pisk står mellem disse to steder. De bruger soldater-
hjemmet som spisested eller bare for hyggens skyld. 

når hun sammenligner soldaterhjemmet med kaser-
nen. Det skyldes både, at man er i civil på soldater-
hjemmet, og så mener de også, det har en positiv be-
tydning, at soldaterhjemmet ligger uden for hegnet. 
”Det er nogle andre rammer, man er i her, og det 
ændrer det hele”, lyder det. 
Jeg spørger ind til, hvordan de oplever medarbejder-
ne på KFUM’s Soldaterhjem. ”Det er godt at kom-
me herhen og blive mødt med et smil. Mellem med-

arbejderne er der en ret god stemning, og det smitter 
selvfølgelig”, forklarer Emma. ”Her sidder vi tit og 
spiser og snakker. Medarbejderne har lidt mere tid 
her på soldaterhjemmet”, supplerer Emborg. ”Men 

de er nu også gode på CAF (cafeteriet på kasernen, 

at tid virker som en forskel, der har betydning: På 
soldaterhjemmet har medarbejderne mere tid, og det 
er et plus. 

giver mig anledning til at spørge gruppen, hvad de 
mener KFUMs Soldatermission skal lægge vægt på, 
når vi fremover ansætter nye medarbejdere. Christi-
na tager ordet: ”Det er i hvert fald vigtigt, at de fav-
ner mangfoldigheden, og at de kan snakke med alle. 
Jeg føler, at det er essensen ved soldaterhjemmet, og 
denne rummelighed kan forsvinde hvis man ansæt-
ter de forkerte”. Emma tager over og siger: ”Det skal 
selvfølgelig også være nogen, der vil det. Jeg tror, det 
er et job, der kræver, at man synes, det er rart at være 
her, så man kan bidrage til den gode stemning”.

Emma på KFUM’s Soldaterhjem i Varde.

Sabba Paidar og Maja Benfeldt er glade for 
soldaterhjemmet. De kunne dog godt tænke sig 
at møde kantinevogne oftere, som sergenterne i 
Fredericia sætter en begrænsning på.

Imødekommende og plads til 
den enkelte

”Det er superhyggeligt her”, lyder det fra Maja, 
når hun sætter ord på, hvordan de oplever 
KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia. ”Man føler 
sig rigtig velkommen. De tager virkelig imod én 
med åbne arme og hygger om én. Vi var her en 
aften i sidste uge og spillede brætspil. Så kom 
de og serverede popcorn bare sådan. Det skaber 

På soldaterhjemmet 
har medarbejderne 

tid
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Søren Søgaard Væver (th.) og Sebastian Birkmose 
(tv.) oplever KFUM’s Soldaterhjem i Holstebro 
som et rart sted med god stemning.

virkelig en stemning”, fortsætter Maja med klar sjæl-
landsk dialekt. 
”Medarbejderne er altid søde og smilende”, mener 
Sabba, og Maja supplerer: ”De kender vores navne. 
De siger hej og spørger til os. En rigtig positiv ting, 
jeg har oplevet, er, at de her har været så søde at tage 
hensyn til, at jeg lider af  glutenallergi. En af  de første 
dage jeg var her, havde de ikke så meget glutenfrit. 
Det var de ikke vant til. Så nævnte jeg det for dem, 
og nu har de boller på frys til mig De kontrollerer 
altid maden og søger for, at den måske er glutenfri. 
Det synes jeg er superfedt. Det oplever man ikke så 
mange steder. De er virkelig søde og tager hensyn”, 
fortæller Maja. 
I baggrunden hører vi klaveret spille. En af  de vær-
nepligtige kommer ofte på soldaterhjemmet for at 
benytte deres klaver, og til glæde for alle, lyder der 

klassiske toner fra klaveret i salen. ”Når vi sid-
der og spiller brætspil kommer de (medarbejderne, 
red.) også bare hen til os, hygger og snakker med os. 
Det er meget fedt, at de er meget sociale med os”, 
mener Sabba. 

Pigerne taler videre og bliver enige om, at forskellen 
på kasernens cafeteria og soldaterhjemmet er bety-
delige. I kantinen spiser de ofte maden hurtigt, men 
her er der tid til at nyde måltiderne. Det er én af  
grundende til, at de kommer på soldaterhjemmet ef-
ter fyraften. 

Imødekommende og  
tillidsvækkende

”Vi oplever, at medarbejderne her er meget imøde-
kommende og åbne. Hvis man sidder alene, så kom-
mer de straks hen og spørger, om de må slå sig ned. 
De spørger meget interesserede ind til én, både om 
værnepligten men også ens civile liv”, siger Sebasti-
an. Søren nikker og signalerer enighed. Jeg spørger, 

-
termission skal ansætte ved eventuelle nyansættelser. 
Det kan give et indtryk af, hvad disse to værneplig-
tige værdsætter ved hjemmet. ”Det er vigtigt, at sol-
daterhjemmet er et sted, man kan komme over og 
koble af. Det skal ikke være et sted, hvor der er larm 
og fester”, mener Søren. 

Begge drenge bliver enige om, at soldaterhjemsle-
-

hjemmet. ”Han vil bare én. Man kan mærke, at han 
brænder for unge mennesker”, forklarer Sebastian. 
”Jeg har ikke selv snakket meget med Troels på to-
mandshånd, men alligevel føler jeg, at man sagtens 
kunne komme over og snakke med ham uden pro-
blemer”, lyder det videre fra Søren. De bliver enige 
om, at det tillidsvækkende er én af  de gode person-
lige egenskaber.  
Andagten oplever de to drenge forskelligt. Før vær-
nepligten har Sebastian været et halvt år på bibelsko-

le, og den første betegnelse, der falder ham ind om 
andagten på soldaterhjemmet, er, at den virker over-

håbe, at det sætter gang i nogle tanker. At det giver 
anledning til samtaler”, mener Sebastian. Han siger 
videre, at han selv har brug for at få fyldt mere på og 

men som den realistiske mulighed inden for tidsram-
men til andagt. Søren har en anden oplevelse. 
”Jeg er ikke selv så meget inde i alt det der kristen-
dom og sådan noget. Jeg føler sagtens, at jeg kan tage 
over til det, være med og forstå, hvad der sker. Også 
få noget godt ud af  det”, oplever Søren.  

Man føler sig rigtig 
velkommen
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Hvor arbejder du, og hvor længe har du arbejdet 
for soldatermissionen?  
Jeg har arbejdet på KFUM’s Soldaterhjem i Aalborg 
siden januar 2019. 

Hvad er dine opgaver? 
Jeg er volontør, og arbejdet kan deles op i to dele. 
Der er det praktiske, madlavning og rengøring: At få 
soldaterhjemmet til at fremstå rent og indbydende. 
Den anden del er at gå ud og møde soldaten. Jeg har 
altid fået at vide, at vi har arbejde både foran og bag 
disken. 

Hvorfor arbejder du her? Det var et sammentræf  
af  omstændigheder, der førte mig til jobbet her. Jeg 
havde et arbejde, som jeg ikke kunne med, men det 
gav bedre løn. Så stod jeg uden job. Men jeg kend-
te soldaterhjemsledernes datter, der foreslog, at jeg 
prøvede at arbejde på soldaterhjem. Jeg tog jobbet, 
fordi jeg manglede pengene, men jo længere tid jeg 
har arbejdet her, jo vigtigere synes jeg, arbejdet er. 
Det er virkelig et arbejde, der bare bliver federe og 
federe. 

Hvad er din sjoveste oplevelse på arbejde? 
Det må helt sikkert være noget med velkomstfester-
ne! Når man oplever, hvordan de værnepligtige bare 
springer på og er med fra starten…, det kan man kun 
glæde sig over. Måske er det fordi soldaterhjemmet 
føles så hjemligt, at de straks synger med af  fuld hals. 
Det føles også som om, de bærer den glæde og tryg-
hed med sig, mens de er værnepligtige. Det er som 
om de husker, at her føles hjemligt, når man har brug 
for det. Men måske er det også, fordi vi er jævnald-
rende med de værnepligtige, og når de ser, at vi kan 
være fjollede, så tør de også selv.
  
Hvad får man som ungt menneske ud af  at ar-
bejde på soldaterhjem? 
Jeg ser det som et springbræt til at lære nogle færdig-
heder og til at opleve nogle spændende ting. Men jeg 
ser det også som en mulighed for at blive mere afkla-
ret om, hvad der er vigtigt, og hvad man vil i frem-
tiden. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg ville med mit liv, 
men nu er jeg helt sikker på, at jeg skal arbejde med 

mennesker og regner med at starte på diakonuddan-
nelsen om et års tid. 

Hvad giver dig energi i jobbet? 
Det gør glæden hos soldaterne og følelsen af, at 
soldaterne får glæde af  det, man gør. Det giver mig 
energi til at tage den opvask, eller hvad det nu måtte 
være. Jeg føler også lige nu, hvor man ikke kommer 
på soldaterhjemmet (på grund af  risikoen for coro-
nasmitte, red.), at jeg ikke vågner med den samme 
glæde og energi, som jeg gør, når jeg skal over på 
soldaterhjemmet og arbejde.

Hvordan oplever du arbejdet med de værneplig-
tige? Er der forskel på dem og det faste personel 
eller veteraner? 
De værnepligtige er bare de bedste! De kommer med 
friske øjne og ser tingene for første gang. Til gengæld 
er de her så kort, at man først lige oplever, at man har 
en god relation. Så skal de videre. Det faste personel 
holder ens mod oppe i de perioder, hvor der ikke er 
værnepligtige. Dem kan man skabe en varig relation 
til. Det er dejligt at snakke med dem og høre deres 
historier, selvom historierne nogle gange bliver bed-
re og bedre…

din rolle i SMU? 
Jeg mødte dem på det første volontørkursus, og jeg 
vidste med det samme, at jeg gerne ville være med 
der. Der kommer en dag, hvor man ikke er volontør 
mere, og så kunne det være rart at holde kontakten 
til de andre unge mennesker. Jeg troede, at man bare 
gik og hyggede sig i SMU, men så opdagede jeg, at 
man også gør en masse godt. Både for dem som har 
været volontører og for at udbrede kendskabet til 
soldatermissionen og det at være volontør. I januar 
blev jeg så valgt til formand ved et ekstraordinært 
møde i SMU. 

Hvad er din største Aha!-oplevelse i jobbet? 
Det var ved mit første årsmøde (2019), hvor det gik 
op for mig, hvor stort et bagland soldatermissionen 
har. Jeg troede, at vi var en lille lukket kreds, men 
sådan er indtrykket, når man går i sin egen boble på 

De værnepligtige kommer med friske øjne

af  Kristine Bjerno

Redaktionen vil gerne give Soldatervennens læsere et indblik i, hvem 

der udgør tandhjulene i KFUM’s Soldatermissions store organisation. 

Denne gang fortæller volontør i Aalborg og formand for soldatermissio-

nens ungdomsorganisation (SMU) David Kjærside om sit arbejde.
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soldaterhjemmet. Pludselig så jeg de mange menne-
sker, der arbejder på de andre soldaterhjem, veteran-
medarbejderne, de andre unge, lederne, landskonto-
ret og alle soldatervennerne. Vi kan lære så meget af  
soldatervennerne, der bare stiller op og får ting til at 
lykkes.

Hvad er der ikke mange der ved om dig? 
Det er svært at svare på, men jeg er mega bibelnørd. 

Hvem har introduceret 
dig til kaffemaskinen? 

-
struktioner, om hvor meget kaffe der skal i, fordi det 
er vigtigt, at kaffen smager som den plejer. Det er en 
del af  genkendeligheden og det hjemlige ved KUF-
FEN, at kaffen altid smager som den plejer. 

De værnepligtige kommer med friske øjne

Velkomstsang 

På  KFUM’s Soldaterhjem i Holstebro synges 

denne sang til velkomstfest for nye værne-

pligtige. Vi har fået lov til at gengive sangen 

her for at illustrere, hvordan værnepligtige kan 

bruge deres andet hjem. 

Mel: I skoven...

Velkommen her på kuffen, vi er dit andet hjem
og det er vores håb at I vil komme her igen. 
Hæld saft i jeres glas og sæt jer godt tilpas
mens vi nu gennemgår for jer, hvad kuffen også er, 
og I skal vide, I hos os velkommen alle er. 

I køkkenet vi knokler, og laver mad til jer, 
som mor derhjemme laver den, ja sovsen her især.
Kom I blot med et forslag, så sørger vi for hver dag, 
at huset her det dufter godt af  mad og hjemmebag, 
hvis ikke I bliver mætte, er det jer’s egen sag. 

Og efter enogtyve (21.00) er køk’net lukket ned, 
men toast og hotdogs laves dog, vi bliver bare ved. 
Hvis du har hang til smøger, så hold du blot til højre, 
for der hvor døren åbnes ind, der må du tænd din pind
for her på kuffen er der plads, du gir’ den bare gas. 

Hvis du har drukket noget, hvor pant er A og B
så skal du vide, kuffen sætter pris på det. 
Det går til alles velfærd, som TV, spil og mere. 
Er  klokken 19.45, så bør du lige hør’ 
en andagt ud fra bibelen, gad vide om du tør. 

Om torsdagen er der kage, det er fra bager Max, 
det eneste det koster er et enkelt skulderklaps. 
Når du ej gider mere, og kuffen her forlader, 
ryd op min ven, så er der plads til andre her end dig, 
det er en ganske lille ting, vi synes gør dig sej. 

2-4-4-5-8-3-4-4 er nummeret hertil
så hvis du er i tvivl om noget, vi dig hjælpe vil. 
Hvis du i felten fryser, kufvognen for dig lyser
en pølse sprød, en Cocio varm, ja uden meget larm
giv blot  et ring og du vil se, vi gør hvad der skal til. 

Tag sangen under armen, ja tag den med dig hjem, 
og sku’ du være i tvivl om noget, tag den frem igen. 
Før sangen den nu slutter, og du fra kuffen smutter, 
så skal du vide døren her den ofte åben står, 
for det er nu dit andet hjem, soldat – du hermed får. 

Fra velkomstfest for værnepligtige på 
KFUM’s Soldaterhjem i Holstebro i 
februar 2020. Foto: Daniel Jespersen.
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JUBILÆUM

KFUM’s Soldaterhjem i Haderslev 
for 100 år siden
Af Kristine Bjerno

lokaler på kasernen, hvor de tog sig af såvel franske jægersoldater som de husvilde familier, 
der var blevet huset der. I forbindelse med genforeningen blev det til et hjem for de danske 
soldater, og allerede i 1923 blev det nuværende KFUM’s Soldaterhjem i Haderslev bygget.

I år er der særligt fokus på gen-
foreningen, hvor Danmark blev 
genforenet med det tabte Sønder-
jylland. Det skete ved en afstem-
ning, hvor folk kunne stemme, 
om hvorvidt de ønskede at tilhø-
re Danmark eller Tyskland. Efter 
resultatet af  denne afstemning 
blev den nuværende grænse truk-

om statsborgerskab opfyldt. Men 
samtidig med disse begivenheder 
og i kølvandet på 1. verdenskrig, 
der havde taget hårdt på sønder-
jyderne, sprang soldatermissionen 
i aktion.

Efter 1. verdenskrig og de før-
ste soldaterhjem i Slesvig
KFUM’s Soldatermission hav-
de været meget aktiv under 1. 
verdenskrig særligt blandt krigs-
fanger. Allerede i 1904 begyndte 
kristeligt soldaterhjemsarbejde i 
Haderslev, men uden et fast til-
holdssted. Man forsamledes rundt 
omkring i private hjem og serve-

rede kaffe og kage. Efter 10. janu-
ar 1920, hvor de allierede styrker 
overtog kontrollen med området, 
begyndte tankerne om et egentligt 
soldaterhjem i Slesvig, og 26. ja-
nuar 1920 gik turen over grænsen 
til det tyske Slesvig. Soldatermissi-
onær Kühle og den senere biskop 
Halfdan Høgsbro kørte over den 
nyåbnede grænse for at starte et 

soldaterhjem for de allierede trop-
per. Samme dag rykkede de tyske 
tropper og embedsmænd ud af  af-
stemningsområdet, og de engelske 
og franske tropper overtog. Alle-
rede to dage efter åbnede Kühle 
soldaterhjem i det gamle ”Hotel 
Kaiserhof ” i Flensborg, og dan-
ske i byen bidrog med penge, ud-
styr og frivilligt arbejde. 

Soldaterhjem i Haderslev
Til Haderslev kom KFUM’s Sol-
daterhjem for alvor den 28. febru-
ar 1920, hvor der blev åbnet sol-
daterhjem på kasernen. Det blev 
til hele fem soldaterhjem i Søn-

Soldaterhjemmet på kaser-
nen i Haderslev delte ikke 
bare lokaler med de franske 
alpejægere, men også med 
ca. 27 familier. De husvilde 
familier forblev på kaser-
nen (også efter at de danske 
soldater var rykket ind) helt 
til 1923.
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derjylland i afstemningsperioden 
og der blev langet henved 150.000 
kopper kaffe eller te over disken 
på få måneder. Al proviant måtte 
skaffes fra Danmark, og der blev 

te og sukker told- og fragtfrit til 
Slesvig via et engelsk krigsskib, 
der ugentligt sejlede til Flensburg. 
Derfra måtte KFUM selv klare at 
fordele varerne til de fem hjem. 
Det skete med KFUM’s gamle 
Ford, der også havde gjort turen 
til Sønderjylland fra København. 
En kreds af  damer serverede så 
kaffe og brød eller kage, mens der 
fandtes gratis brevpapir og evan-
gelier på fransk på soldaterhjem-
met.  Desværre kunne de færreste 
i Slesvig fransk, så samtalerne lå 
det lidt tungt med.

Danskerne kommer!
5. maj 1920 marcherede danske 
soldater ind i Haderslev. Dagen 
efter rejste de franske soldater og 
overlod kasernen til de danske. For 
mange stod dette som et historisk 
øjeblik, fordi landsdelen igen stod 
under det danske forsvars beskyt-
telse, og dermed blev det oplevet 
som en milepæl i genforeningen. 
For soldaterhjemmet betød det 
ca. 270 glade, danske drenge, man 
kunne servere for og hygge om. 
9. Maj 1920 blev KFUM’s Solda-

terhjem på Kasernen i Haderslev 
indviet til de danske soldater. Man 
brugte fortsat de tre værelser i den 

-
se i det venstre hjørne af  stue-
etagen, som man tidligere havde 
fået tildelt. Forsvaret gav ret til at 
sælge kaffe, cigarer, cigaretter og 
lignende samt fri bolig for solda-
terhjemslederen, indtil der blev 
bygget et regulært soldaterhjem 
uden for kasernen. Der blev straks 
taget initiativ til at bygge nyt, og 

i 1923 kunne man indvie det nu-
værende KFUM’s Soldaterhjem i 
Haderslev.

Soldaterhjem i dag
Soldaterhjemmet i Haderslev har 

storskærm og massagestole i ste-
det for brevpapir. Det har ændret 
udseende gennem årene, hvor 
det er blevet bygget både om og 
til, men formålet er det samme. 
KFUM’s Soldaterhjem har til for-
mål ”at skabe hjem for soldater-
ne”, når de er langt hjemmefra, 
uanset om det er under udsen-
delse eller værnepligt. Det holder 
man fast ved i Haderslev, hvor 
forsvarets omlægninger også for 
nylig har betydet ændringer. Der 
er kampsoldater af  bedste skuffe, 
og soldaterhjemsleder Anne Dor-
the står parat til at slå dørene op 
og servere en varm kop kaffe. 

Hotel Kaiserhof  i Flensburg 
blev efter genforeningen over-
taget af  ”Dansk Kirke i Udlan-
det” og fungerede i mange år 
som centrum for dansk kirkeliv 
i Sydslesvig.

30 april 1923 åbnede KFUM’s Soldaterhjem på Louisevej 2, men 
det blev væsentligt udvidet i 1955. Den oprindelige del af  solda-

-
udvalget havde anskaffet den allerede i 1917, og den var blevet 

-

Haderslev, kostede det den nette sum af  10.000 kr. – hvilket må 
være mange penge, hvis man omregnede til nutidspenge. Hader-
slev Stiftstidende bragte en beskrivelse af  det nye soldaterhjem, 
hvor det nævnes, at det kun indeholdt et enkelt rum, men med 
skrivestue mod syd, orgel i midten og kaffestue mod nord. I ar-

rumme et hav af  kaffe”, og det faktum at soldaterne kunne gå 
direkte fra kaserneområdet over til soldaterhjemmet gennem en 
lille låge. Det kan man stadig. 

11. maj 1923 mødte de første 
danske rekrutter op på kaser-
nen i Haderslev og senere på 
soldaterhjemmet. Det blev en 
travl dag, da der var tale om 
to kompagnier, og altså den 
første velkomstfest i Hader-
slev. Gennem sommeren blev 
der serveret ca. 22.000 kopper 
kaffe på soldaterhjemmet i 
Haderslev.
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”Det er noget for sig selv”, siger 
Birgitte som det første, da  hun 
og Sander via Skype fortæller om 
deres mission i Estland. ”Når man 
sammenligner med volontørjob i 
Danmark, har man kendte opgaver 
og faste arbejdstider. Her kan der 
komme ønske om fødselsdagskage 
med tre timers varsel”, lyder det vi-
dere fra Birgitte. ”Men her får man 
en helt anden relation til soldater-
ne”. Det skyldes især, at der er me-
get mere tid til at snakke og være 
sammen med soldaterne. Nogle 
soldater virker meget åbne og snak-
salige, mens andre virker mere re-
serverede. Sander havde forventet 

-
terne, end han har oplevet de første 
tre måneder. Måske tænker mange 
soldater, at tro er noget, man kun 
taler med feltpræsten om. 

Én af  de ting, som det næsten 
nygifte par har skullet vænne sig 

rytme, sin egen hverdag og plan-
lægge”, lyder det fra Sander. Når 
soldaterhjemslederne kan se, at 

der ligger et par travle dage foran, 
så er det vigtigt at få dem forbe-
redt bedst muligt. I den kommen-
de uge er der planlagt øvelser, og 
lederparret håber, at de dér kan 
få bagt lidt kage til fryseren. Når 
soldaterne er i lejren plejer de at 
spise mindst tre store pladekager, 
der bages hver dag. Ved fødselsda-

Soldaterhjemmet har åbent alle 
dage, og det kan let give lederne 
en fornemmelse af, at de hele ti-
den er på arbejde. Sander fortæl-
ler, at han godt kan lide at træne, 
og det kan være én af  måderne at 
holde fri på. Det kan også give an-
ledning til uformelle samtaler med 
nogle af  de ca. 200 danske solda-
ter, der gør tjeneste i Estland. 

Corona påvirker
I skrivende stund har der ikke væ-
ret kendte tilfælde af  COVID-19 
blandt udsendte danske soldater 
i Estland. Alligevel har smitteri-
sikoen sat sit præg på hverdagen. 

Lejren må ikke forlades, med-
mindre det er tjenesterelateret. 
PNINF’erne (panserinfanterister) 
tager ud i øvelsesterrænet, men 
må ikke komme i kontakt med 
civile. Birgitte fortæller: ”Da vi 
tog hjemmefra, kendte vi ikke til 
Corona. Men det kom undervejs. 
Jeg forestillede mig ikke, at det 
ville have konsekvenser for os, og 
jeg havde ikke forestillet mig, at 
det ville medføre så meget nedluk-
ning. Det påvirker både soldater-
ne og os”. En af  de mærkbare æn-
dringer er, at soldaterne er mere i 
lejren end oprindelig planlagt, og 
det medfører også mere brug af  
KFUMs Soldaterhjem.  

Godt samarbejde med felt-
præsten
KFUM’s Soldatermission er en 
del af  folkekirken, og i Estland 
bliver det meget konkret i form 
af  det tætte samarbejde, der er 
mellem soldaterhjemmet og felt-
præsten. Om søndagen holdes 
gudstjeneste på soldaterhjemmet 
kl. 9.30, og efter gudstjenesten er 
der brunch for alle danskere. ”Vi 
har fået en ny feltpræst, men vi 
fortsætter traditionen med guds-
tjeneste på soldaterhjemmet. Der 
er godt nok en kirke i lejren. Den 
er altid åben, og vi bruger den en 
gang imellem. Men om søndagen  
bruges den af  soldater fra andre 
lande”, forklarer Birgitte.

Birgitte og Sander Sønderup 
Frost Madsen er ledere af  
KFUM’s Soldaterhjem i Est-
land, der også er påvirket af 
Coronakrisen. De har begge 
erfaring fra  KFUM’s Solda-
terhjem i Danmark og be-
mærker nogle forskelle som 
udsendt. 

”Her får man en helt anden  
relation til soldaterne”
Af Bjarke Friis. 

ESTLAND

Brunch er et samlingspunkt.

Gudstjeneste på soldaterhjemmet. 



15

Redaktion af  dette nummer:

Lene Gregersen, Mette Mejlgaard, Anne 
Kallehave, Kristine Bjerno og redaktør Bjar-
ke Friis, Umanakvej 105, 6715 Esbjerg N, 
bjarke@kfums-soldatermission.dk, tlf. 5193 
4042 (ansv. red.). Henvendelser vedr. annon-
cer rettes hertil.
Korrektur: Anna-Margrete Bohsen.
Soldatervennen udkommer i 2020 (deadline i 
parantes): 14. august (20. juni) og 13. novem-
ber (20. oktober).

Formand:

Sognepræst Jesper Hornstrup
Petravej 80, 7800 Skive
Tlf. 2194 1749 jeh@km.dk

Nyttige adresser:

Genralsekretær Per Møller Henriksen, 
pmh@kfums-soldatermission.dk, tlf. 7620 
4480. 
Økonomichef/kontorleder Steen K. Sø-
rensen, sks@kfums-soldatermission.dk, tlf. 
7620 4481.

Soldaterhjemskonsulent Søren Andersen,
konsulent@kfums-soldatermission.dk, tlf. 
2145 0513.
Veterankonsulent Elin Høyer Hanen,
ehh@kfums-soldatermission.dk, tlf. 2367 
5722.

Gaver til KFUMs Soldatermission:

Indbetales på bankkonto, reg. nr. 8075, 
konto 0000117840. Gaver er fradragsbe-
rettigede efter gældende skatteregler. Efter 
årets afslutning fremsendes en kvittering 
over indbetalte gaver, når beløbet oversti-
ger 500,- kr.

Trykkeri: Johansen, Holstebro. 

Oplag: ca. 6.800 stk
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SOLDATERVENNER

Løgstør, kreds 28
Onsdag 10. juni kl. 19.30 er der 
sommermøde hos Tina og Mor-
ten Mejdahl, Vilstedvej 30, 9670 
Løgstør. Poul Nielsen fra Orlogs-
hjemmet i Frederikshavn taler og 
fortæller.

Thisted, kreds 21
Torsdag 27. august kl. 19.30 i 
Vang Missionshus, Hellebjerg 1. 
Soldatervenneaften ved Tove og 
Hans Jørgen Larsen fra KFUM’s 
Soldaterhjem i Skive.

Hedensted-Løsning, kreds 78
Søndag 28. juni: Gudstjenester 
i Korning Kirke kl. 9.00 og Løs-
ning Kirke kl. 10.30, hvor solda-
terhjemsleder Troels Moesgaard 
medvirker. Gudstjeneste i Heden-
sted Kirke kl. 10.30, hvor Bjarke 
Friis prædiker. Alle steder samles 
der ind til KFUM’s Soldatermissi-
on. 

Klovborg, kreds 53
Torsdag 11. juni kl. 19.30 i Klov-
borg Missionshus, Nørregade 11. 
Soldatervenneaften v. landssekre-
tær Bjarke Friis, Esbjerg.  

Fredericia, kreds 35
Den planlagte generalforsamling 
8. juni er udsat til SV-fest i efter-
året.  

Eftermiddags- 

og damekredse

Haderslev
-

lyst på grund af  COVID-19.
 
Tirsdag 25, aug. kl. 14.30 på 
KFUMs Soldaterhjem: Opstart. 

Møder og stævner

TRÆKNINGSLISTE 2020
Følgende numre er udtrukket af 

Notarius Publicus:

95.698    Toyota Aygo

11.303    Rejsegavekort, kr. 15.000

54.556    Rejsegavekort, kr. 15.000

40.015    Rejsegavekort, kr. 8.000

46.406    Rejsegavekort, kr. 8.000

61.422    Rejsegavekort, kr. 8.000

93.489    Rejsegavekort, kr. 8.000

15.521    Kroweekend, kr. 1.500

15.932    Kroweekend, kr. 1.500

32.524    Kroweekend, kr. 1.500

33.486    Kroweekend, kr. 1.500

66.050    Kroweekend, kr. 1.500

67.589    Kroweekend, kr. 1.500

83.093    Kroweekend, kr. 1.500

97.256    Kroweekend, kr. 1.500

13.172    Gavekort, Bones

27.788    Gavekort, Bones

40.508    Gavekort, Bones

44.349    Gavekort, Bones

44.374    Gavekort, Bones

47.643    Gavekort, Bones

50.745    Gavekort, Bones

55.199    Gavekort, Bones

67.592    Gavekort, Bones

89.933    Gavekort, Bones

Fast endetal: 82    Gavekort til 

Matas eller Jysk eller Bog & Ide

Sidste frist for afhentning af  

gevinster er  31. maj 2020. Gevin-

ster udleveres eller tilsendes ved 

indlevering eller indsendelse af 

gevinstlodseddel til KFUMs Solda-

termissions landskontor, Treldevej 

97, 7000 Fredericia. 

Tak, fordi du støttede 

KFUM’s Soldatermis- 

sions arbejde ved  

lodseddelkøbet.



Risikoen for coronasmitte har sat 

sit præg alle steder i samfundet. Det 

gælder også KFUM’s Soldatermis-

sion, hvor møder mellem soldater-

sendt hjem, og det hele synes plud-

selig at være sat på pause. Lige som 

musikken var godt i gang, trykkede 

nogen på pauseknappen. KFUM’s 

Soldatermission søger hjælpepak-

ker ligesom alle andre virksomhe-

der, men den særlige situation kom-

mer bestemt til at påvirke KFUM’s 

Soldatermissions økonomi nega-

tivt. Vi brænder for at skabe hjem 

for soldater, hvor man kan slappe 

af, spille, snakke, hygge, synge og 

være med til aftenandagt. Vi glæ-

der os virkelig til, at der igen kan 

stykkes på playknappen, så der kan 

skrues op for alt dét, vi gerne vil. 

KFUM’s Soldatermission har brug 

for din støtte. Du kan være med 

til at sikre uformindsket styrke for 

KFUM’s Soldaterhjem, når solda-

terne er tilbage, og vi igen har mu-

lighed for at skabe hjem for solda-

ter. 

På forhånd tak for din støtte. 

Vi har brug for din støtte

Støt vores arbejde. Benyt indbetalingskortet 
eller mobilepay din gave til nr 60727

Coronaepidemien medfører også udfordrin-
ger for KFUM’s Soldatermissions økonomi. 
Derfor har vi brug for din støtte. 

Indbetaler Kreditornummer og beløbsmodtager Kreditornummer og beløbsmodtager

Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering

,

Kroner

Reg.nr.

Kroner

. .

Øre

Dag Måned År . .

ØreBetalingsdato

Kontonr. KVITTERING
Checks og lignende accepteres under forbehold af at penge
instituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i penge
institut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets 
kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

KA 71

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Meddelelse til modtager

INDBETALINGSKORT

8079

KFUMs Soldatermission
Treldevej 97

7000 Fredericia

KFUMs Soldatermission
Treldevej 97

7000 Fredericia

84946346 84946346

Meddelelser til KFUMs Soldatermission kan ikke 

skrives på dette indbetalingskort. Evt. tilmelding til

betalingsservice eller indgåelse af aftale om fast 

givertjeneste kan ske på telefon 33 12 40 42

ende accepteres under forb
ager bet

60727

KFUM’s Soldatermission
Treldevej 97

7000 Fredericia

KFUM’s Soldatermission
Treldevej 97

7000 Fredericia


