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ANDAGT

Jeg er jo lige her..

Måske har du lagt mærke til solda-
terhjemmets flag. Det har teksten: 
”Vi er jo lige her”. Når man siger 
sådan: ”Vi/jeg er jo lige her” lægges 
der op til en selvfølgelighed. Har du 
mistet en vigtig del, når du skal sam-
le dit gevær, leder du. Pludselig op-
dager du delen og siger for dig selv: 
”Du er jo lige der” og bliver glad. 
Selvfølgelig var den der. 

En aften sejlede disciplene på Ge-
nesaret sø. Deres mester havde haft 
en lang og anstrengende dag. Han 
havde fortalt hundredevis af  men-
nesker om sin Himmelske Faders 
kærlighed til os mennesker, og han 
havde nu lagt sig til hvile i bunden 
af  båden og sov tungt. Det trak op 
til storm. Bølgerne blev højere og 
kraftigere. Regnen piskede ned, og 
disciplene kunne til sidst ikke holde 
kursen. De måtte opgive at ro, og 
båden blev hvirvlet rundt på må og 
få. Da kom en af  disciplene til at se 
ham, der lå og sov. Han ruskede i 
mesteren og kaldte: ”Jesus, Jesus, så 
hjælp os dog, vi går under”. Da rej-
ste Jesus sig op og løftede sin arm 
over bølgerne og befalede blæsten 
at lægge sig. Og straks blev der helt 

stille. Jesus spurgte da sine disciple: 
”Havde I glemt, at jeg var med i bå-
den? Jeg var jo lige her”.

Vi kan så nemt glemme, at vi har en 
Himmelsk Fader, som aldrig glem-
mer os. Han elsker os og vil derfor 
altid være lige der, hvor vi er. Er der 
medvind, og alt bare går derudad, 
eller er vi kommet i modvind, og 
det hele er noget møg, så har han 
lovet os at være med os alle dage. 
Han er lige her, og derfor kan vi så 
nemt som ingenting kalde på ham, 
bede til ham, og han vil høre os.

Af Kirsten Dufri Holmgaard

Og se, jeg er med jer alle 
dage indtil verdens ende.

Matt 28,20

I taknemmelighed for mange gode timer på KFUM’s Soldaterhjem i 
Borris har Kirsten Dufri Holmgaard udgivet hæftet Værnepligt på eget 
forlag i samarbejde med KFUM’s Soldatermission. Hæftet er tænkt som 
inspiration til andagter på KFUM’s Soldaterhjem og til at udlevere til 
indkaldte og tjenestegørende personel.
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VETERANINDSATS

Nye veteranmedarbejdere tager fat

KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia har fået nye veteranmedarbejdere i Fredericia 
og Høvelte. Her kan du få et indtryk af de nyansatte, som hver deres sted nu har 
taget fat på arbejdet. 

Karl Peter er uddannet diakon fra Filadelfia, og de 
seneste mange år har han været leder af  et af  Fi-
ladelfias sociale tilbud til borgere med epilepsi og 
hjerneskade, hvor han også har mødt forskellige 
psykiske diagnoser og udfordringer. ”Det har væ-
ret naturligt for mig at arbejde indenfor områder, 
hvor mennesker af  den ene eller anden grund har 
det vanskeligt,” fortæller den nye veteranmedarbej-
der. Parallelt med sit lederjob var Karl Peter gen-
nem en 10 års periode landsformand for Blå Kors 
Danmark. 
Karl Peter ser udfordringer i sit nye job. ”Ud fra 
det materiale og de bøger jeg har fået som led i min 
intro, tænker jeg, at alle os, der arbejder indenfor 
veteranfeltet, udfordres af  tålmodighed. De sår og 
ar på sjælen nogle veteraner bærer rundt på, lader 
sig ikke fjerne med et snuptag.” Men glæden ved det 
nye arbejde skinner tydeligt igennem, og han fort-

sætter smilende: ”Jeg glæder mig til gengæld til at få 
lov at lytte til den enkelte veterans fortælling. Det er 
et privilegie at få lov til at hjælpe, og på veteranens 
præmisser støtte til de skridt ud på de enkelte træ-
desten mod det gode liv.” 

Karl Peter Nielsen er ny veteranmedarbejder 
på KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia. 

Steffen Reimers-Nielsen har tidligere haft forskel-
lige roller i et værested på Vesterbro i København, 
og i veteranarbejdet kan han genkende elementer. 
”Misbrug, hjemløshed, ludomani og brudte relati-
oner er fællestræk i forhold til mit tidligere arbej-
de, men jeg fornemmer også, at veteraner har nogle 
meritter med sig. De har været udsendt og kæm-
pet for at bidrage til frihed, gennem internationale 
missioner. Det er virkelig noget at tage hatten af  
for”, mener han. Udover arbejdet på Vesterbro har 
Steffen arbejdet i flere projektstillinger, og efter eget 
udsagn har arbejdet med diakoni været med til at 
forme han som person. 
Om Steffen nye arbejdsopgaver lyder det: ”Jeg stil-
ler mig til rådighed og vil lægge vægt på at være til 
stede og nærværende i relationer med veteraner. 

Diakonien er for mig en måde at være sammen med 
et andet menneske ved hjælp af  handlinger i stedet 
for kun at prædike om Jesus. Jeg vil vise, at vi er med 
på den vandring, som veteranerne er på”, lyder det 
fra veteranmedarbejderen. 

Af Kristine Bjerno og Bjarke Friis

Steffen Reimars-Nielsen er ny veteranmedar-
bejder på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte. 
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ÅRSMØDE AFLYST

Krisetid
KFUM’s Soldatermission er ikke 
gået fri af  alt dette. I foråret blev 
formands- og kasserermødet af-
lyst, og siden er både årsmødet 
og et stort tal af  lokale soldater-
vennefester blevet aflyst. Formelt 
betød aflysningerne, at der var 
valg, og beslutninger som måtte 
gennemføres efter en nødplan. 
Formanden ønskede at trække 
sig, og med det blev der valgt et 
helt nyt formandskab med under-
tegnede som formand og Bjarne 
Ingemannsen som næstformand. 
Det er naturligvis med en vis yd-
myghed, man overtager en sådan 
post, både i en krisetid og som 
efterfølger for en, der har været 
formand i mange år. En stor tak 
skal her lyde til Jesper Hornstrup 
for den indsats, han har gjort for 
KFUM’s Soldatermission igen-
nem mange år.

Vi kigger fremad
Bæredygtighed er et nøgleord i 
KFUM’s Soldatermissions nye 
Vision 2025. Det kommer til at 
stå sin prøve allerede nu, hvor vi 
netop har introduceret visionen. 
Hvordan klarer vi os igennem en 
tid, hvor mange ting omkring os 
vælter eller ændrer sig? Hvis no-
gen har formået at ændre sig ef-
ter alle mulige ydre forandringer, 
er det vores organisation. Hvor 
mange gange har vi ikke måttet 

tilrette os nye forsvarsforlig med 
nedlukkede kaserner og nye ar-
bejdssteder, der popper op – for 
slet ikke at tale om udfordringen, 
når Danmark sender soldater ud 
på mission i det fremmede? Vi 
har en stolt historie om en stærk 
forandringsparathed. Det er de 
samme ting, vi skal trække på i en 
tid, hvor en verdensomspænden-
de pandemi ændrer vores forhold. 

Ufrivillig lukning i 
foråret
På soldaterhjemmene blev CO-
VID19-nedlukningen hurtigt me-
get konkret, da alle hjemmene luk-
kede med ét. Alle de værnepligtige 
var sendt hjem, og kun et mini-
mum af  aktivitet blev opretholdt 
i Forsvaret, så der var ikke mange 
at holde åbent for. For mange af  
de ansatte på soldaterhjemmene 
var det i første omgang måske 
nok en kærkommen pause i en 
travl hverdag, men som så man-
ge andre steder kunne det jo også 
give en vis usikkerhed, at nedluk-

ningen blev forlænget i det uvisse 
flere gange. Når stilheden indtraf, 
blev det tydeligt, at hverdagen på 
et soldaterhjem nogle gange kan 
være meget hektisk. Derfor er det 
glædeligt, at arbejdet alle steder er 
i gang igen. Vi har haft god hjælp 
af  støtteordningerne, og derfor 
er det ikke nødvendigvis pga. den 
aktuelle krise, at vi skeler til øko-
nomien med en vis skepsis i tiden. 
Vi har over de senere år oplevet 
en ændring i, hvordan soldater-
hjemmene er blevet benyttet af  de 
værnepligtige, og overvejelserne 
om relevansen af  de store køk-
kener har været vendt endnu en 
gang. Der er helt sikkert noget, vi 
kan lære gennem nedlukningen, 
og det vil i den kommende tid 
være en spændende udfordring,  
vi skal forholde os til, hvordan vi 
bedst forkynder evangeliet i den 
virkelighed, der nu er vores.

Ledere på kursus
I øvrigt har alle soldaterhjemsle-
derne i det seneste år påbegyndt 
et akademikursus i ledelse. Det vil 
strække sig over flere år og vil give 
dem bedre kompetencer og mu-
ligheder for at agere  på et arbejds-
marked, der bliver mere kompleks 
– selv på soldaterhjemmene. 

Et kristent hjem
Det har efterhånden i nogle år væ-
ret almindeligt, at vi har soldater-

Et mærkeligt år
Beretning af Ole Rasmussen, provst og formand i KFUM’s Soldatermissions 
bestyrelse

Det seneste år har vi aldrig oplevet magen til! Sådan tror jeg, de fleste kan 
sige det, når vi tænker på den omvæltning i alles tilværelse, de mange CO-
VID19-restriktioner. 

Soldaterhjemsledere samlet til 
lederudviklingsdag for at få ny 
inspiration til arbejdet.
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BERETNING

hjem i det fremmede. Vi har været 
med soldaterne på mission på Bal-
kan, i Irak, Afghanistan, Libanon 
og Estland. Mange har budt sig 
til som ledere på de mange ud-
sendelser, og vi hører fantastisk 
mange gode tilbagemeldinger fra 
både danske og udenlandske sol-
dater for den indsats, der bliver 
ydet. Således sad jeg selv som 
udsendt flyverpræst på et uden-

landsk KFUM-hjem med nogle 
kolleger fra basen, og en af  dem 
udbrød spontant: This is indeed a 
christian home! Oversat betyder 
det: Dette er i sandhed et kristent 
hjem! Sådan var min britiske kol-
legas udtryk for det, han så og op-
levede, og selvom mange soldater 
måske ikke i forvejen vidste, hvor-
dan et kristent hjem er, ved de det 
nu, for når de fortæller videre om 
deres oplevelse af  Kuffen, er det 
netop det kristne hjem, de der for-
tæller om. 
Soldaterhjemmet i Irak blev pga. 
COVID19-truslen lukket sam-
men med den danske indsats før 
tid. Missionen i Estland har været 
kørt på lavt blus, og den lukker 
efter almindelig plan til årsskiftet. 
Vi var ved at gøre klar til at åbne 

et nyt hjem i Bagdad, men bl.a. af  
sikkerhedsgrunde har det alligevel 
ikke kunnet lade sig gøre at åbne 
der.
 
Styrket faglighed på 
veteranområdet
Efter udsendelsen kan soldaterne 
kalde sig veteraner. Det betyder 
naturligvis ikke, at de alle er krig-

sinvalider, men at de har en særlig 
erfaring og bagage med sig, som 
kan påvirke dem. Mange bliver 
styrkede af  at være ude i et stykke 
tid og løse en konkret opgave i en 
helt særlig situation. Andre får sår 
og men af  det, de ser og oplever i 
det fremmede. Det er derfor, for-
svarsminister Trine Bramsen igen 
har sat særligt fokus på veteran-
indsatsen. Det er hele samfundets 
opgave at hjælpe dem, der har 
gjort en særlig indsats, som fæd-
relandet har bedt dem om. Derfor 
byder vi gerne ind med Soldater-
Rekreation og Veteranbo. Her har 
vi en ny arbejdsgren, som kræver 
en helt ny medarbejdergruppe, 
der har en særlig socialfaglig vin-
kel på at hjælpe veteraner videre 

med livet efter en udsendelse. Vi 
har ikke mulighed for at hjælpe 
de, der er værst tilredte, men vo-
res indsats er knyttet til vores øv-
rige arbejde, og netop det, at vete-
ranerne kender os fra hverdagen 
som soldat, er noget af  det, der 
fremhæves som vores styrke i den 
seneste rapport om evalueringen 
af  veteranindsatsen til forsvars-
ministeren. Vi kunne godt tænke 
os at kunne gøre noget mere, og 
derfor arbejder vi på at styrke fag-
ligheden og måske også at udvide 
arbejdet med et mere specialiseret 
tilbud sammen med en anden kir-
kelig organisation. Her er endnu 
et sted, hvor omstillingsparathe-
den kan komme os til gavn. Vi 
må og skal være der, hvor der er 
et behov, der passer ind i vores 
mission.

Til sidst skal der lyde en varm tak 
til alle soldatervenner for støtte, 
årsgave, indsamlinger, salg af  lod-
sedler, omtale af  KFUM’s Solda-
termission og forbøn. En særlig 
tak skal der lyde til alle frivillige i 
vores genbrugsbutikker og kreds-
bestyrelser. Jeres indsats er meget 
værdifuld for vores organisation. 

Forsvarsminister Trine Bramsen besøgte i august måned KFUM’s 
Soldaterhjem i Høvelte. Her er hun i samtale med soldaterhjems-
leder Bjarne Kjær Andersen.
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Kort nyt
Af  generalsekretær Per Møller Henriksen

Estland
Soldaterhjemmet i Estland har 
haft skiftedag. Sidsel Friis Poulsen 
har overtaget efter Miriam Munks-
gaard, som sammen med Rebecca 
Sadel Ytzen har drevet soldater-
hjemmet siden juli. Rebecca har 
været hjemme på en kort leave i 
Danmark og er klar til at tage end-
nu tre måneder sammen med Sid-
sel. De danske soldater tager hjem 
i begyndelsen af  januar 2021, og 
så lukker soldaterhjemmet frem til 
januar 2022. Vi ønsker Sidsel og 
Rebecca en god jule- og nytårstid 
sammen med soldaterne i Estland 
og siger dem alle tre tak for ind-
satsen og ønsker dem Guds vel-
signelse over fremtiden.

Soldaterhjemsleder fejrer 
40 års jubilæum
Den 1. december har soldater-
hjemsleder Kjeld Nørgaard Chri-
stensen været ansat i 40 år. Kjeld 
begyndte som assistent i Sand-
holm og blev soldaterhjemsleder i 
Avedøre i 1980. I 1981 kom han 
til Jonstrup, hvor han var frem 
til 1995, hvor han overtog solda-
terhjemmet i Viborg. I 2001 kom 
Kjeld til Oksbøl, hvor han har væ-
ret med i den spændende proces 
med opbygning af  et helt nyt sol-
daterhjem. Kjeld har ydet en fan-
tastisk flot indsats gennem de 40 
år, og alle er velkomne til recepti-
on på soldaterhjemmet i Oksbøl. 
Vi ønsker Kjeld et stort tillykke 
med jubilæet og ønsker Guds vel-
signelse over det fortsatte arbejde.

Veterankonsulent Elin 
Høyer Hansen er fratrådt 
Den 1. februar 2016 blev Elin 
Høyer Hansen ansat som veteran-
konsulent i KFUM’s Soldatermis-
sion. Efter de første pionerår med 
veteranarbejdet var der behov for 
at kvalitetssikre arbejdet og få ud-
arbejdet et fagligt koncept, hånd-
bøger m.m. Elin har med sin store 
erfaring løst denne opgave rigtig 
flot. I to omgange har hun været 
udsendt til soldaterhjemmet i Irak, 
hvilket har givet hende veteransta-
tus og stor indsigt i de vilkår, vete-
ranerne lever under.
Elin har også engageret sig i be-
styrelsesarbejdet, hvor hun siden 
2017 har været medarbejdervalgt 
medlem. Hun har også været valgt 
som arbejdsmiljørepræsentant for 

JUBILÆUM

Indbydelse til 40 års jubilæum.
Soldaterhjemsleder Kjeld Nørgaard Christiensen, Oksbøl 
har været ansat i KFUM’s Soldatermission i 40 år.
Det vil vi gerne fejre ved en reception på KFUM’s Soldater-
hjem i Oksbøl 
fredag den 4. december 2020 kl. 12.00 til 16.00
Tilmelding til reception@kfums-soldatermission.dk eller til 
Jette på tlf. 7620 4483
Med venlig hilsen

Generalsekretær
Per Møller Henriksen

INVITATION
w

AFSKEDS
INDBYDELSE

Efter 10 år som leder af KFUM’s 
Orlogshjem i Frederikshavn 
har Poul Nielsen besluttet at 
gå på efterløn fra årets ud-
gang. KFUM’s Soldatermissi-
on vil gerne sige tak, og sam-
tidig give Poul mulighed for at 
sige farvel til militært personel, 
samarbejdspartnere, kolleger 
og venner for tiden på orlogs-
hjemmet.
Tilmeliding til Jette på tlf. 7620 4483 eller Jette@kfums-soldatermission.dk 

Receptionen finder sted 
fredag den 27. november kl. 14.00 til 16.00 på 
KFUM’s Orlogshjem 
Understedvej 1, 9900 Frederikshavn.

Vel mødt

Generalsekretær
Per Møller Henriksen

RECEPTION

AKTUELT
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landskontoret og staben. De se-
neste to år har hun desuden haft 
nogle opgaver som medarbejder-
konsulent og har blandt andet 
været med til at opdatere persona-
lepolitikken og kriseberedskabs-
planer.
Elin har søgt nye udfordringer, 
og vi vil sige hende en stor tak for 
indsatsen i KFUM’s Soldatermis-
sion og ønske hende Guds velsig-
nelse over fremtiden.

Lederskifte Frederikshavn
KFUMs Orlogshjem blev indviet 
i 2010 med Ruth og Poul Nielsen 
som lederpar. De første fem år 
drev de orlogshjemmet sammen, 
men da Ruth blev regionsleder i 
Indre Mission, har Poul med hjælp 
af  en volontør drevet orlogshjem-
met på meget flot vis. Efter knap 
11 år har Poul besluttet at gå på 
efterløn ved årets udgang, og alle 
er velkommen til afskedsrecepti-
on. Husk tilmelding. Der skal lyde 
en stor tak til Poul for en engage-
ret indsats for alle ved Søværnet 
og ved de to veterancafeer, som 

også mødes på orlogshjemmet. Vi 
ønsker dig Guds velsignelse over 
fremtiden.
Solveig Hove Nielsen er kort før 
redaktionens afslutnig ansat som 
ny leder i Frederikshavn.

Årsmødet i 2021 bliver i 
Fredericia
For fremtiden afholdes årsmødet 
på en dag, og i 2021 bliver det i 
Fredericia lørdag 25. september. 
Glæd jer til festgudstjenesten i 
Christianskirken, beretninger, 
foredrag ved  fhv. direktør for 
TV-MIDT/VEST Ivar Brænd-
gaard. Der bliver festaften med 
musikledsagelse af  Slesvigske 
Musikkorps, festtale ved biskop 
Marianne Christiansen, indslag fra 
arbejdet og afslutning ved garni-
sonspræst Kristoffer Simonsen

Årsgaven 2020
Rigtig meget er påvirket af  co-
vid-19. Om det går ud over årsga-
vens størrelse, er endnu for tidligt 
at sige, men vi kan se at i forhold 
til sidste år, så er der ikke indbetalt 
så mange penge endnu. TAK for 
hvert enkelt bidrag – der er brug 
for alle pengene.

Lodsedlen 2021
Vi planlægger at sælge lodsed-
ler også i 2021. Den nye lodsed-
del bliver til  25,- kr./stk. og med 
endnu flottere præmier. Nogle har 
bekymret spurgt, om vi kan sælge 
lodsedler i disse coronatider? Det 
er vi overbevist om, at vi både kan 
og skal. Arbejdet rundt på vore 
soldaterhjem er helt afhængig af  
landslodsedlens overskud, som 
sidste år var  1,3 mio. kr. Derfor 
må I lokalt planlægge, hvordan I 
med overholdelse af  coronareg-
lerne, kan fortsætte det flotte salg. 
En del af  lodsedlerne sendes til 
enkeltmedlemmer, foreninger og 
gamle soldater, det vil være min-
dre påvirket. 
I kan fortsat få salgsplakater i A2 
og A4 format og kontakt frimo-
digt den lokale Toyota forhandler 
for lån af  bil som blikfang. Har I 
brug for hjælp til salgsfremstød, er 
I velkomne til at kontakte Bjarke 
Friis på tlf. 5193 4042. 
Vi vil også gerne opfordre alle, der 
har tid og lyst til at hjælpe med at 
sælge lodsedlen om at kontakte 
enten den lokale kredsbestyrelse 
eller Jette på landskontoret på tlf.  
7620 4483. 
 

Gavekvitteringer
Efter årsskiftet indberetter vi ga-
ver til SKAT, så der kan gives fra-
drag på selvangivelsen. Vi indbe-
retter alle gaver under betingelse 
af, at vi har fået givernes CPR nr.  

Årsmødet aflyst i 100 året 
for det første årsmøde
Den 22. oktober 1920 samle-
des repræsentanter fra ni sol-
datervennekredse til det første 
årsmøde i København. Siden 
da har der indtil 2020 hvert år 
været afholdt årsmøde i Solda-
ternes Venner og KFUM’s Sol-
datermission. Årsmødet i 2020, 
som skulle have været i Skive, 
blev desværre som så meget 
andet aflyst på grund af  risiko-
en for Coronasmitte. 

I forbindelse med Elin Hansens 
fratrædelse overtog soldater-
hjemsleder Bruno Kristoffersen 
Elins plads i bestyrelsen. Vi 
byder Bruno velkommen til 
denne opgave. 
Foto: Jimmi Skou Henriksen. 
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Epedimien påvirker økonomien

Af økonomichef Steen K. Sørensen

Bestyrelsen besluttede i november 2019 et budget for 
2020 med et underskud på ca. 1,4 mio. kr., hvilket der-
for var udgangspunktet for årets drift. Budgettet blev 
lagt, samtidig med at der blev indsendt ansøgning til 
Forsvaret om yderligere driftstilskud i en erkendelse 
af, at dette var strengt nødvendigt, hvis vi skulle op-
retholde alle de gode aktiviteter og tilbud til solda-
terne, som vi gerne ville, og som vi har gennemført 
gennem mange år.
Budgetunderskuddet blev accepteret i håb om, at 
der kunne komme et positivt svar på ansøgningerne 
til Forsvaret og gerne med virkning allerede i 2020. 
I skrivende stund venter vi fortsat på svar på vores 
ansøgninger, som har været henlagt i en periode, hvor 
politikerne evaluerede veteranindsatsen, altså de tiltag 
som er sat i værk for at hjælpe danske krigsvetera-
ner, og hvor KFUM´s soldaterhjem og ikke mindst 
KFUM´s SoldaterRekreation er en værdsat medspil-
ler. Vi har stadig gode forventninger til et positivt 
svar, men det ligger fast, at det tidligst bliver med virk-
ning fra nytår 2021 og måske endda i et vist omfang 
endnu senere.

Både praktiske og økonomiske udfordringer
Den forløbne tid i 2020 kan næppe beskrives uden 
at nævne coronapandemien. Den har også påvirket 
soldaterhjemmenes arbejde i meget høj grad, og vi 
står stadig midt i både praktiske og økonomiske ud-

fordringer, vi skal forholde os 
til. Især de økonomiske konse-
kvenser er fortsat usikre, fordi vi 
i skrivende stund ikke har udsigt 
til kompensation for evt. manglende indtægter her i 
efteråret. I forhold til årets budget mangler vi således 
omsætning i de første tre kvartaler på i alt ca. 5 mio. 
kr. fra soldaterhjem og genbrugsbutikker.

Tvangslukning af  soldaterhjemmene og en frivillig 
lukning af  genbrugsbutikkerne i foråret betød, at vi 
mistede indtægter samtidig med, at vi naturligvis ikke 
kunne udleve vores formål over for tjenstgørende sol-
dater og værnepligtige. Til gengæld var det muligt at 
sende mange medarbejdere hjem med lønkompensa-
tion, hvilket sammen med ansøgt omkostningskom-
pensation og sparede omkostninger i øvrigt har truk-
ket økonomien i den rigtige retning.
Heldigvis har det hele vejen været muligt at oprethol-
de bemandingen vedrørende SoldaterRekreation, så 
vi fortsat kunne yde hjælp og støtte til de veteraner, 
der bor hos os. 
Da vi samtidig har oplevet stor trofasthed fra solda-
tervennerne, hvor gaver og arveindtægter samlet set 
ligger lidt over det forventede, samt at genbrugsarbej-
det er kommet rigtig godt i gang igen, betyder det, at 
den forløbne del af  2020 økonomisk set er gået lidt 
bedre end forventet.

Afhængigt af  den sidste del af  året er det således for-
ventningen, at vi kommer bedre ud af  året end oprin-
deligt budgetteret. Vi er lige nu midt i budgetlægnin-
gen for 2021, og her venter vi stadig på svar på vores 
ansøgninger.

Samlet besøgstal på KFUM’s Soldaterhjem i 2019 
og 2020. Efterslæbet i 2020 skyldes hovedsageligt 
coronapandemien. 

AKTUELT

2020 har på mange måder været et usædvanligt år – også når det gælder 
KFUM´s Soldatermission og dens økonomi. 
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Borgmester Jacob Bjerregaard (tv.) og regiments-
chef Henrik Graven Nielsen (th.) fra Ryes Kaserne 
i Fredericia klippede det røde bånd foran ind-
gangen. Her er de fotograferet sammen med  fhv. 
landssekretær Herluf Thing, der åbnede KFUM’s 
Soldatermissions første genbrugsbutik, som også lå 
i Fredericia. Begge fotos: Jimmi Skou Henriksen. 

Genbrug øger kendskab og venskab
17. september åbnede Treldevejens Genbrug, og den nye butik er kommet 
godt i gang. To medarbejdere beskriver her deres oplevelser af forløbet. 

Åbningsdagen 17. september var festlig, og 
mange interesserede fra byen var mødt frem for 
at opleve Treldevejens Genbrug.

Det har været spændende 
og til tider udfordrende 

at bygge en butik op helt 
fra bunden. Her var in-
gen faste rutiner, ingen 
der sagde: ”sådan plejer 

vi at gøre”, her valgte vi sammen den linje, vi 
følte var rigtig. Sammen føler jeg, vi har fun-

det frem til fornuftige løsninger, men stadig er 
der mange åbne spørgsmål, og alle er med til at 

præge butikken.
Torben R. Sørensen

Genbrug venter
Af  bestyrelsesmedlem Finn B. Jørgensen.

Opret en genbrugsbutik, og det giver et mærkbart 
løft på engagements-, bæredygtigheds- og indtægts-
kontoen i KFUM’s Soldatermission. Kendskab giver 
venskab.
Nye medarbejdere, nogle endda uden større kend-
skab til soldatermissionen, sammen med soldater-

venner og Frederik d. III Y’s Men’s Club giver for-
nyet energi og skaber en byge af  spændende, levende 
og konstruktivt engagement og samarbejde. Der er 
faktisk mange mennesker, som nyder at arbejde med 
genbrug og de mange forskellige effekter, som kom-
mer fra glade givere.

Samtidig giver det en god smag i munden for både 
kunder og medarbejdere, at vi honorer den bæredyg-
tige side af  sagen. Ydermere beriges også den øko-
nomiske konto henad vejen. Det giver faktisk helt 
igennem en betydelig win-win-gevinst.

En kæmpe stor tak til alle vores dygtige medarbej-
dere.

Med ovenstående ord vil jeg opfordre kredse, solda-
tervenner og enkeltpersoner. Måske særligt de kredse 
som har et soldaterhjem (uden genbrugsbutik) kraf-
tigt til at oprette en genbrugsbutik, da specielt op-
mærksomheden omkring soldater og veteraner er i 
høj kurs. Det er noget, som mange gerne vil støtte.

Vores inspirator er Jels genbrug (KFUM’s Solda-
termission), som gav et betydeligt vink med en 
vognstang om bare at gå i gang. Tak for det.

Grib knoglen og ring til Bjarke Friis 5193 4042, så 
står han gerne til rådighed med råd og vejledning.
God arbejdslyst. Genbrug venter. 
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Steen Holm Iversen arbejder 
stadig i Forsvaret på fuld tid 
på trods af sine fysiske og 
psykiske skader. Desuden 
holdes han foredrag.  

”Der er ikke et eneste skud, der 
forlader én igen.”

”Jeg sidder i et brændende pans-
ret køretøj, der er blevet påkørt 
af  en selvmordsbomber i en bil i 
Afghanistan. Kuglerne flyver om 
ørene på os. Lad os bare sige, at 
jeg ved, hvordan det føles at sid-
de inden i en popcorn-maski-
ne, mens RPG-granaterne enten 
hvisler igennem luften over bilen 
eller rammer vognsiden uden at 
detonere. Føreren i køretøjet hav-
de fået højre skulder revet af  led. 
Vognkommandøren blev hårdt så-
ret. Det er svært at beskrive den 
oplevelse i marts 2007 på en ellers 
fredelig rekognoscering,” fortæller 
Steen Holm Iversen. Føreren fik 
trods den ødelagte skulder slukket 
branden og genstartet motoren, 
der trods den var slået ud af  sine 
ophæng, stadig kunne drive køre-
tøjet ud af  killingzone. ”De sårede 
blev evakueret, hvorefter vi hum-
pede videre til den nærmeste base. 
”Jeg vågner i perioder om natten 
og er der igen. Det hele følger 
med: Lydene, lugten af  blod, følel-
serne. Det hele.” Steen konstaterer 
tørt: ”Der er ikke et skud, ikke en 
granat, ikke et ar, der forsvinder 
eller forlader en. Det vil altid følge 
én, men man kan lære at leve med 
det som et vilkår.” 
 
Hverdag og kampplads
Steen Iversen har to egentlige ud-
sendelser bag sig, og han mener i 

dag, at han havde symptomer på 
PTSD allerede efter den første 
udsendelse i 1994-95 som delings-
fører for en let kampvognsdeling i 
Tuzla i Bosnien-Herzegovina. 
Som forbindelsesofficer til den 
danske kampvognseskadron stod 
han for første gang på en kamp-
plads og en umulig en af  slagsen. 
Han var på det tidspunkt udsendt 
knapt ti måneder til konflikten i 
Jugoslavien, og ved hjemkomsten 
var der ingen til at tage imod. Kæ-
resten var flyttet sammen med en 
anden, og Forsvaret gav først lyd 
fra sig et par måneder senere. Op-
levelserne og ensomheden kastede 

Steen ud i en turbu-
lent tid med masser af  
alkohol og ”selvmedicinering”. 
Det var et forsøg på at håndtere en 
umulig situation. 
Adskillige år senere blev Steen ud-
sendt til Jugoslavien igen i 2002 
som kampvognseskadronschef, og 
her kulminerede det. ”Min kone 
havde jo forventet, at jeg kom 
”hjem”. Det gjorde jeg ikke. Jeg 
kunne ikke være en del af  fami-
lien hverken som far eller mand. 
Jeg var et rent vrag og fuldstændig 
udmattet,” fortæller han åbenhjer-
tigt. 
”Det var ekstremt svært at aner-
kende, at jeg havde taget noget 
med hjem fra udlandet. Det kræ-
vede mange anstrengelser og ind-
rømmelser at indse det og række 
ud efter hjælp. Der var mange 
dilemmaer og mange ydmygelser, 
men også et ansvar både overfor 
mig selv, mine børn og mit for-
hold”. Steen var stadig sektions-
chef, leder og ikke mindst officer.

Slipper man nogen sinde af med de voldsomme oplevelser, der kan påvirke ens liv længe 
efter, man er kommet hjem fra en udsendelse? Major og veteran Steen Holm Iversen er 
diagnosticeret med PTSD og har omfattende fysiske skader, der stadig følger ham. 

Interviewet af Kristine Bjerno

VETERANFOKUS

”Sne-leopard”-kampvogn i 
Tuzla 1995.
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Vendepunktet
For Steen ændrede verden sig 
dog igen dramatisk i 2011. Han 
skulle udsendes til Afghanistan 
med hold 12 og sad på chef-
kursus i Vordingborg. Pludselig 
modtog han en mail med afgørel-
sen på den arbejdsskadesag, som 
var startet efter bagholdet fire år 
tidligere. Arbejdsskadestyrelsens 
undersøgelse havde varet i fire 
år, og med ét var forløbet slut, og 
det samme var Steens karriere. 
Afgørelsen fastslog blandt andet, 
at ”du enten lider af  eller har lidt 
af  PTSD”. 
Med en PTSD-diagnose var han 
pludselig i systemets øjne blevet 
en anden. ”Det var som om in-
gen rigtig vidste, hvor de skul-
le gøre af  os”, erindrer Steen 
Iversen. Først to år senere blev 
Steens sag behandlet med det 
resultat, at Steen kunne forblive 
ansat på hidtidige vilkår grundet 
hans erfaring og ekspertviden, 
dog med den klausul at han ikke 
kunne udsendes. ”Det føles lidt 
som tålt ophold, uden at det på 
nogen måde skal misforstås”.

Fremtiden
”Man siger, at med en 
PTSD-diagnose er ens karriere i 
forsvaret overstået. Det er også 

rigtigt. I modsætning til mange 
andre nationer håndterer Dan-
mark PTSD-stemplet som livs-
varigt. Andre nationer har valgt 
at revurdere efter en periode. 
Ved denne metode vender man-
ge tilbage til aktiv tjeneste. Jeg 
føler ikke, jeg er dårligere rustet 
til en udsendelse i dag end før 
Arbejdsskadestyrelsens afgørel-
se. Tværtimod. Jeg er måske i dag 
bedre psykisk rustet end de fleste 
netop på grund af  det forløb, jeg 
har været igennem,” fortsætter 
Steen. Han rynker brynene og af-
viser folks opfattelse af  veteraner 
som stakler. ”Det er jeg ikke. Et 
usædvanligt liv med et usædvan-
ligt arbejde vil også have usæd-
vanlige forløb. Desværre betyder 
den måde, man håndterer PTSD 
på, at mange vælger ikke at an-
melde deres arbejdsskade, og de 
siger lige ud, at mit forløb i den 
grad skræmmer dem fra det. Det 
er et kæmpe problem,” konstate-
rer han. 
”Da Forsvaret på den måde hav-
de sat en stopper for min karrie-
re, mistede jeg hele min identitet. 
Jeg havde været soldat i 25 år. Jeg 
ville gerne stadig kunne tjene det 
Danmark, jeg elsker, og yde mit.” 
Det var en meget svær tid for 
Steen og hans familie.  ”Nærmest 
ved et tilfælde meldte jeg mig for 
første gang i mit voksne liv ind i 
et politisk parti, og få uger sene-
re var jeg folketingskandidat. Jeg 
tjener stadig Danmark ad en an-
den vej,” fortæller Steen. 
For ham er det stadig vigtigt at 
gå forrest og hjælpe med at bry-
de tabuerne om veteraner. Sol-
dater med PTSD er ikke stakler 

eller ofre. Det er ressourcestær-
ke mennesker, der har prøvet og 
turdet mere end de fleste. Han 
har igennem årene talt med både 
psykologer, psykiatere og præ-
ster. Kemien er omdrejnings-
punktet i den gode samtale, me-
ner majoren. 

Gennem interviewet nævner ma-
joren flere gange kirken og troen 
som en vigtig faktor i hans liv. 
”Det liv, jeg har levet, har krævet 
mange ofre. Jeg har set meget ar-
mod, nød, desperation, ondskab 
og selvfølgelig meget død. Bør-
nene er det værste. For mig gør 
det, at jeg ikke har den luksus, 
ikke at tro på Gud.”

”Mit bedste råd til folk, der står i den situation jeg har været i eller noget 
tilsvarende, er: Man skal sove! Hvis ikke man kan sove, er det nødven-
digt at få hjælp. Det er IKKE skamfuldt at gå til lægen for at få hjælp til 
at sove; det er en essentiel del af ens helbredelse, at man hviler hver nat.” 

”Den første tanke, der falder 
mig ind, når jeg tænker 
på KFUM’s Soldaterhjem 
uanset om det er i missions-
områderne eller hjemme er:  
Helle! Et sted hvor man har 
helle. Et øjebliks ro og hygge 
i gammelkendte, danske 
rammer. Et sted med varme 
og forudsigelighed og et sted 
hvor man automatisk føler 
sig hjemme.”

Dele af CV
2013- nu: Hærens Efterret-
ningscenter og Efterretningsre-
gimentet.
2003-13: Hærens Kampskole 
Chef for Kampvognssektionen, 
Studie og udviklingssektionen 
i Panserafdelingen  og Lessons 
Learned / Lessons identied 
sektionen. 
2000-03: Jyske Dragonregi-
ment. 
1993-2000: Bornholms Værn.
1985-93: Den Kongelige Liv-
garde.

Medaljer
Medaljen for sårende i tjeneste. 
Forsvarsministerens Medalje. 
Forsvarschefens påskønnelse 
for særlig indsats. Den er givet 
hovedsageligt for arbejdet for 
at beskytte danske soldater.
25-års fortjenstmedalje, UN-
PROFOR, NATO SFOR.
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Af  Bjarke Friis
”Overraskelsen giver et kick”

På KFUM’s Soldaterhjem i Estland strækker ar-
bejdsdagene sig fra morgen til aften, og i det grå ef-
terårsvejr er jeg nysgerrig efter, hvad der giver ener-
gi til de lange dage. ”Det uventede. Overraskelsen 
giver et kick”, fortæller Rebecca, der først på året 
var leder af  KFUM’s Soldaterhjem i Irak og fra juli 
udstationeret på samme opgave i Estland. ”Forle-
den skulle vi vinke farvel. Vi havde lavet toast i ov-
nen, og der fik vi virkelig et kæmpekram. De havde 
ikke bedt om at blive sendt afsted med noget, og 
her gjorde vi lige lidt ekstra”. Sidsel overtager ved 
at fortælle om den dag, hvor en flok kom hjem fra 
øvelse. ”Jeg havde bagt nogle boller for at byde dem 
velkommen hjem. Det var bare en lille ting, men 
de blev megaglade for det”, husker Sidsel. Efter lidt 
betænkningstid lyder det fra Rebecca: ”Man får kær-
lighed retur. Det er derfor, vi gør det”. 

Prøver at lære dem sange
Hver aften er der sang på soldaterhjemmet. Nogle 
gange bliver det en duet af  de to soldaterhjemsle-
dere, men intentionen er, at lære soldaterne sange, 
som de ikke kan i forvejen. Det sker af  og til, at én 
snupper guitaren, som hjælper sangen godt på vej. 
Men til aftensang og andagt er det meget forskelligt, 
hvor mange deltagere, der er. Soldaterhjemslederne 
prøver gerne at variere formen på deres andagter. 
”Det er vigtigt at ramme noget fra deres hverdag. 

Jeg synes, det virker godt, når 
vi siger noget personligt i an-
dagter. For mig kan det være 
en refleksion, et stykke musik 
eller en sætning fra en bog”, 
forklarer Rebecca. Hun læ-
ser gerne en bog i ugen og bruger 
læsning som et mentalt frirum. Miriam, der var sol-
daterhjemsleder fra juli til oktober, tog gerne ud-
gangspunkt i lignelser fra Bibelen. 
”Jeg kan godt lide at bygge min andagt op over et 
bibelvers. Jeg bruger meget mig selv i mine andag-
ter”, forklarer Sidsel, der også kan finde på at udfor-
dre soldaterne til at skrive deres egen lille bøn på et 
stykke papir. På den måde har man hver sin stil, og 
det giver noget variation i andagterne. 

Rytme
Kage er et andet ord, som mange forbinder med 
soldaterhjemmet. I Estland bager de 3-4 kager dag-
lig. Udover kage om eftermiddagen og om aftenen 
er der altid nogle, der har fødselsdag eller er i ka-
rantæne, som lige skal have en kagehilsen. I tilret-
telæggelsen af  det daglige arbejder sætter Rebecca 
pris på, at knokle igennem om formiddagen, for at 
mest mulig er klar til frokost. Gode intentioner er 
godt, men som soldaterhjemsleder kan man ikke al-
tid planlægge sin dag. Sådan er i hvert fald Sidsels 
erfaringer. 

Når man er soldaterhjemsleder for udsendte, kan det være svært at planlægge dagen helt 
præcis. ”Overraskelsen givet et kick og energi til at gøre lidt ekstra”, oplever Rebecca. 

Tre gode råd 
Hvis du overvejer at blive soldaterhjemsleder i Estland, 
er der her tre gode råd fra Sidsel og Rebecca:  
• Man skal være kreativ i sin måde at holde fri på. 

Man er i samme bygning rigtig meget af tiden, og 
for nogle kan det virke som et fængsel. 

• Husk at holde pauser. Det er nemt at komme til at 
arbejde hele tiden.

• Udnyt mulighederne for at komme på tur. Det kan 
også være en god mulighed for at opleve, hvad sol-
daterne arbejder med. 



13Soldatervennen nr. 4 ● 2020

Søndagen er anderledes. Her er der brunch på sol-
daterhjemmet, der virker ugens samlingspunkter for 
alle danskere i lejren. Mellem kl. 9 og 11 kommer 
soldaterne dumpende til alt hvad køkkenet kan be-
gære. ”Det er rigtigt hyggeligt”, synes Rebecca. ”Vi 
varierer det nogle gange lidt og gør meget ud af  at 
bruge, hvad vi har. Ende skiver af  rugbrød bruger 
vi til at lave øllebrød, og kagerester bruger vi til at 

lave romkugler. Det virker som om, de tager 
godt imod det”. Søndagen aften er der guds-
tjeneste kl. 20, og soldaterhjemmet plejer at bage 
alterbrød til den anledning. Brunch, gudstjeneste 
og efterfølgende kirkekaffe på Kuffen giver en god 
indramning af  søndagen i Estland. 

Forskellige stemninger
På soldaterhjemmet vil de gerne være anerkendende 
i praksis. For Rebecca betyder det, at man skal være 
god til at indrette sig efter de forskellige stemnin-
ger, der er blandt soldaterne. Aflyste leave perioder 
(hjemrejse til Danmark midtvejs under seks måne-
ders udsendelser, red) er et emne, der fylder meget 
blandt soldaterne lige nu. I det daglige mærker man 
ikke det store til Corona, men hvis man rejser ind 
i Estland skal man i 14 dages karantæne. Derfor er 
leave suspenderet for en del af  de udsendte, som 
naturligt nok medfører skuffelser, eftersom mange 
soldater ser frem til et par uger i Danmark under 
deres udsendelse. ”Det er vigtigt, at vi kan rumme 
de forskellige stemninger, der er blandt soldaterne. 
Men vi må også gerne udfordre dem, hvis der for 
eksempel er en brokkekultur”, mener Sidsel. Rebe-
cca supplerer: ”Hvis der er stemning for hygge, så 
skal vi kunne rumme det. Vi sætter rammerne, og 
soldaterne beslutter hvilken stemning, der skal fylde 
soldaterhjemmet”, forklarer Rebecca. 

Det var en stor oplevelse og nu, hvor jeg er tilbage i 
lille Danmark, og det hele har sat sig lidt, synes jeg, 
vi fik grebet det godt an. 
Kuffeen skal være et hjem for soldaterne. Det skal 
være der, hvor soldaterne finder hygge, et smil, en 
snak, en bolle og et krus kaffe. Det skal være der, 
hvor man kan samles til en fødselsdag, hvor sol-
daten kan slappe lidt af  og måske møde en anden 
og snakke om løst og fast, fortælle lidt og få lidt 
modspil og opmuntring på det menneskelige plan. 
Vi lavede filmaftener, spilleaftener, holdt aftensang 
og improviserede efter soldaternes ønsker. Og hvor 
bagte vi mange kager og boller.

Min makker (Rebecca, red.) og jeg besluttede, at 
ja-hatten skulle være på fra start. Ikke noget med, at 
det ikke kan lade sig gøre, eller det vil vi ikke, eller 
det bliver for sent. Vi ville gøre vores til, at solda-
terne trivedes og at missionen lykkedes. Kuffen var 
åben døgnet rundt og altid klar.  

Når jeg ser tilbage
Af  Miriam Munksgaard
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”Soldaterhjemmet her i Holstebro spiller en stor 
rolle for soldaterne. Det er et alternativ for dem i 
forhold til kasernens faciliteter. Det her er et vig-
tigt åndehul, og her er friere rammer, hvor man kan 
slappe af  og hygge på en anden måde”, lyder det fra 
Kim Brogaard. Han forklarer, at man også kan spille 
og sådan noget på stuerne på kasernen, men det er 
bare mere hyggeligt herovre. Kim har siddet på sin 
nuværende post i halvandet år efter at have arbejdet 
i det civile i 12 år. Han er chef  for ledelseselementet 
i Jyske Dragonregiment, der holder til i Holstebro. 
Kontakt- og velfærdsområdet er en af  facetterne 
under ledelseselementet. 

Frirum
Soldaterhjemmet spiller en rolle for soldaterlivet, 
mener Kim Brogaard: ”Soldaterhjemmet har en 
meget vigtig funktion. Når man er lidt træt, slidt, og 
verden er lidt træls, oplever jeg, at man kan komme 
herover i et åndehul. Det er et frirum og en mulighed 
for at komme ud af  de rammer, der er på kasernen”. 
Chefen for ledelseselementet nævner computerrum 
som eksempel. Tidligere havde man et computer-
rum på dragonkasernen, men det er nedlagt, fordi 
folk nu sidder her på soldaterhjemmet i stedet for. 
Værnepligtige er den gruppe, der bruger soldater-
hjemmet i størst udstrækning. ”Jeg tror, det er en 
naturlig del, idet befalingsmændene også har behov 
for deres eget frirum”, mener Kim. ”Der er selv-
følgelig et hierarki, og man har brug for at kunne 
snakke sammen uden at stå til ansvar for, hvad der 
bliver sagt”. Det er virkeligheden i Holstebro såvel 
som på andre soldaterhjem i Danmark. KFUM’s 
Soldaterhjem i missionsområderne adskiller sig ved, 
at de forskellige personalegrupper blandes mere 
sammen, end de gør på kaserner i Danmark. Det 
præger også fælleskabet på soldaterhjemmene, når 
danske soldater sendes ud. 

Samarbejde
Der er et godt samarbejde mellem Dragonkaser-
nen og KFUM’s Soldaterhjem i Holstebro. Allige-
vel spørger jeg, om der set fra kasernens side kunne 
være flere samarbejdsmuligheder. ”I gamle dage var 
det meget vellidt med KUF-vognen, og jeg ved, at 
vi har fået etableret det igen her i Holstebro. Det er 
en af  de ting, man kunne opgradere og virkelig gøre 
noget ud af  den udadvendte virksomhed”. Kim ser 
en anden mulighed lidt ude i fremtiden. I 2022 skal 
Jyske Dragonregiment igen være Danmarks store 
bidragyder til en international mission. Forberedel-
serne er i fuld gang, selvom destinationen endnu 
ikke er fastlagt. ”Der kommer en del arrangemen-
ter blandt andet for pårørende. Her kunne KFUM 
lægges ind med et indslag om, hvem I er, og hvad 
I kan, så vi får det aspekt med”, slutter chefen for 
ledelseselementet.   

”Soldaterhjemmet har en meget 
vigtig funktion”
Af  Bjarke Friis

KFUM’s Soldaterhjem har et tæt samarbejde med alle kaserner. I Holstebro er Kim Brogaard 
en af de helt centrale samarbejdspartnere, eftersom Kim arbejder med soldaternes kontakt- 
og velfærdsområde. 

Kim Brogaard er chef for ledelseselementet 
ved Jyske Dragonregiment i Holstebro.
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Et godt sted at møde og hjælpe 
veteraner
Af  Bjarke Friis

Søren Meldgaard er et kendt ansigt på flere soldaterhjem, hvor han møder veteraner for at 
give dem uafhængig økonomisk rådgivning. 

Tilbuddet om uaf-
hængig økonomisk 
rådgivning til vete-
raner har fungeret 
godt i mange år. Det 
er et samarbejde 
mellem Soldaterle-
gatet, Søren Meld-
gaard fra uvildige.dk 
og KFUM’s Solda-
terhjem. ”Krigsvete-
raner med PTSD og 
bankfolk er lidt som 
olie og vand”, for-
klarer Søren. ”Folk, 
der gemmer sig og 
ikke vil svare, når 
banken ringer, det 
gavner ikke samar-
bejdet. Min tommelfingerregel er, at når man har 
en aftale med fire veteraner, så bliver den ene væk. 
Den holder næsten, men jeg oplever, at bankfolk 
har svært ved at leve med denne statistik”, lyder det 
om baggrunden for samarbejdet. Initiativtageren til 
samarbejdet var Soldaterlegatet, og Søren har ydet 
økonomisk rådgivning til veteraner i 12 år. 

Veteranernes perspektiv
En af  styrkerne ved tilbuddet om økonomisk råd-
givning er, at det tager udgangspunkt i veteranernes 
behov. Søren forklarer: ” Økonomisk overblik er la-
vet sådan, at veteranen dybest set kan komme ind og 
være anonym. Det er veteranerne, der bestemmer 
dagsordenen”. Før mødet ved Søren ikke hvilke ve-
teraner, der kommer, eller hvilken problemstilling 
de kommer med. Der er dog tre emner, som klart 
fylder mest i veteranernes rådgivning. Det er skat, 
erstatning og gæld. En styrke ved tilbuddet er også, 
at man sammen tager et lille skridt ud fra veteranens 

problemstilling. Det gør rådgivnin-
gen konkret, og hvis der er brug for 
mere, kan man bestille en rådgivning 
mere efterfølgende, hvor man sam-
men tager et nyt skridt.

Et hyggeligt sted
I dag er det Veterancentret, der for langt de fleste 
veteraner er indgangen til den uvildige økonomiske 
rådgivning. Men det finder ofte sted på KFUM’s 
Soldaterhjem, og Søren Meldgaard kommer på sol-
daterhjem i Holstebro, Varde, Fredericia, Høvelte 
og Vordingborg for at yde rådgivning, mens en af  
hans kolleger yder samme service på KFUM’s Sol-
daterhjem Aalborg. 
”Hjemmene er lidt forskellige, men det er altid et 
hyggeligt sted at komme ind. Det er et familiært 
sted, jeg tror, det er den bedste betegnelse, jeg kan 
sætte på. Det er et dejligt sted at komme ind”, ople-
ver Søren Meldgaard. 

Stort spænd
Egentlig er veteranrådgivningen et stykke fra den 
rådgivning, som Søren 
ellers laver mest af. Men 
han sætter pris på op-
gaven, selvom der kan 
være et stort spænd. 
”Den ene time kan jeg 
sidde med en veteran, 
der har fået en million 
i erstatning, og den næ-
ste time kommer der en 
veteran, som har brugt 
to millioner i stedet for. 
Der skal en stor forstå-
else af  PTSD til, og det 
får man efterhånden”, 
mener rådgiveren. 

Søren Meldgaard yder uvil-
dig økonomisk rådgivning 
til veteraner på KFUM’s 
Soldaterhjem i Holstebro, 
Varde, Fredericia, Vording-
borg og Høvelte. 
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Gode muligheder for at komme i 
kontakt med unge mennesker

”Huha. Jeg har vanskeligt ved kun at nævne en en-
kelt”, siger Poul, da jeg spørger om hans største 
oplevelse i de mere end ti år, Poul har været leder 
i Frederikshavn. Efter lidt betænkningstid lyder det: 
”Den største oplevelse er, at der så gode muligheder 
for at komme i kontakt med unge mennesker i dag”. 
Poul tænker på de gode samtaler, han har haft på 
Orlogshjemmet med mange forskellige mennesker. 
”Det hører med til at være her, at vi får mange gode 
samtaler, hvor man kan få sagt noget på en natur-
lig måde”. Lederen kan ikke lade være med at sam-
menligne med hans tidligere virke som missionær i 
Indre Mission og Sømandsmissionen, før Poul blev 
soldatermissionær. Pouls vending ”at få sagt noget” 
betyder med denne baggrund, at Jesus Kristus og det 
kristne evangelium bliver en del af  samtalen. 

”Ind i en naturlig dagligdag gives der gode mulighe-
der for at tale med soldaterne. Aftensang og andagt 
har en naturlig plads her i vores Orlogshjem. Det 
introduceres for alle til velkomstfesten, og jeg ople-
ver, at mange tager aftensang og andagt med som en 
naturlig ting, når man kommer her”, forklarer lede-
ren. Han virker som en fisk i vandet, når han begej-
stret fortæller om dette emne. Poul fortæller også, at 
han gerne inviterer til dialog og modspil i forbindelse 

med de andagter, han holder på Orlogshjemmet. Så 
kan vi få en snak om det, siger han, for det er vigtigt 
at give plads til andre opfattelser. 

Husk at få fyldt på
Med mere end ti års anciennitet har jeg lyst til at spør-
ge, om han har et godt råd for at kunne svømme som 
en fisk i vandet, når man har sådan et job. ”Husk at 
få fyldt på ved at komme til møder og sociale fælles-
skaber. Husk hovedformålet, for det kan let drukne 
i de mange praktiske opgaver”, lyder de gode råd fra 
Poul. Han betegner gerne sig selv som evangelist, der 
i  sit eget liv er inspireret af  det, man kalder tankpas-
sermodellen. Som et kristent menneske tanker han 
åndeligt op ved møder, så han har noget at dele ud 
af, når han selv står i en forkyndende position. Tank-
passermodellen præger ikke kun Poul, og man kan 
finde tilsvarende tanker i KFUM’s Soldatermissions 
interne gode råd til ledere og medarbejdere. 

”En anden vigtig ting er at sætte sig sammen med de 

Poul Nielsen går på efterløn til årsskiftet og kigger tilbage på de mere end ti år, han har været 
leder af KFUM’s Orlogshjem i Frederikshavn. 

Til januar går Poul på efterløn, hvor der bli-
ver mere tid til at være sammen med børn og 
børnebørn. Det præger familien, at Pouls kone 
Ruth også har et krævende lederjob. Med de-
res beslutning, om at Poul nu går på efterløn til 
årsskiftet, håber de at kunne indrette tilværelsen, 
så der bliver mere tid til andre ting. Dog vil Poul 
fortsat gerne holde møder for soldatervenner, så 
KFUM’s Soldatermission slipper han ikke helt. 

Af  Bjarke Friis

Babak (th), der er medarbejder på Orlogshjem-
met, holder banko. 
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unge og forsøge at lytte sig ind til, hvad der optager 
dem. Jeg er ofte med på en lytter, når de unge sidder 
og spiller brætspil eller lignende. Så kan jeg opleve at 
blive inddraget, hvis spørgsmålene handler om Gud 
eller kristendom”,  fortsætter lederen med at dele ud 
af  sine erfaringer. Det handler om at finde  sin rol-
le i fællesskabet med hjemmets besøgende. I quiz-
spørgsmål lyder det nogle gange til Poul, at det må 
være et emne for ham. Poul bruger det gerne som 
anledning til at vende de mere eksistentielle emner 
af  tilværelsen. ”Man skal også kunne komme her for 
bare at sidde i sit eget selskab, og som ansat her skal 
man ikke klistre til gæsterne”, mener lederen af  Or-
logshjemmet. Det handler om fingerspidsfornem-
melser, forklarer han videre. 

Veteraner bruger også hjemmet
For lidt mere end et år siden blev veteranstuen ind-
viet. Det var en tiltrængt udvidelse af  KFUM’s Or-
logshjem i udkanten Frederikshavn. Veteranstuen 
er egentlig en helårs havestue med flot udsyn over 
haven, der betyder, at der kan være flere grupper på 
Orlogshjemmet samtidig. Tidligere var det en stor 
villa, der i 2010 blev indrettet som Orlogshjem, og 
med den nye veteranstue er rammerne blevet endnu 
bedre. 
To forskellige grupper af  veteraner bruger veteran-
stuen som deres faste mødested. Veteraner er en 
del af  målgruppen for KFUM’s Soldaterhjem og de 
steder, hvor soldaterhjemmene lægger rammer til 
veterancaféer, bliver der et tydeligt tilbud for denne 
målgruppe. ”Min rolle er at være vært. Jeg skal ikke til 

at overtage styringen som leder af  gruppen, men jeg 
forsøger at være nærværende så vidt det kan lade sig 
gøre”, forklarer lederen med antydning af  de mange 
bolde, en leder skal holde i luften. I Frederikshavn 
præger det lederrollen, at der ikke er mange at udde-
legere opgaverne til. Udover Poul er der Babak: En 
ung assistent med iransk baggrund. 

Værtsrollen indebærer selvfølgelig, at der er kaffe, 
te og kage, når veteraner mødes på Orlogshjemmet. 
Nogle gange er der  snobrødsdej, og det sker også 
jævnligt, at de tilrettelægger fællesspisning, som na-
turligvis også kræver et par timers køkkenarbejde.   
”også” tre gange …

Corona fører til forsigtighed
De seneste snart mange måneder har været præget 
af  risikoen for coronasmitte, og jeg er nysgerrig ef-
ter, hvordan det mærkes i øjeblikket på KFUM’s Or-
logshjem i Frederikshavn. Poul fortæller: ”Lige nu 
mærker jeg en forsigtighed særligt blandt dem, der 
snart skal ud på en længere sejlads. Turene til Grøn-
land og Færøerne står som højdepunkter for mange 
af  Søværnets folk”. Forsigtigheden betyder, at de 
ikke vifter så meget med ørerne i weekenderne som 
tidligere, og de er lidt mere på skolen end sædvanligt. 
”Situationen med coronasmitte giver også anledning 
til samtaler. Vi oplever sårbarheden selv for unge ra-
ske mennesker. Det kan eventuelt knyttes sammen 
med aftenandagten, og med livserfaring er der nogle 
ting, som bliver lettere at sige”, mener Poul. 
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Min første tid på KFUM’s Soldaterhjem
Katrine Hedegaard Pedersen begyndte i september måned som volontør på KFUM’s Solda-
terhjem i Skive.

Hvordan har det været at star-
te med at arbejde på KFUM’s 
Soldaterhjem i Skive?
Det har været en god start på sol-
daterhjemmet, og jeg har følt mig 

velkommen. Det har været nemt 
at komme ind i rutinerne, og jeg 
føler, jeg er faldet godt til. 

Hvor har du hørt om jobbet? 
Hvad var dit indtryk før du be-
gyndte i jobbet? 
Jeg har selv været inde på hjem-
mesiden for at finde jobbet. Min 
mor har snakket lidt om, at det 
måske kunne være en mulighed 
for mig, og det har ledt mig ind 
på hjemmesiden.  Jeg fik lidt en 
fornemmelse af  efterskolestem-
ming, men med mere fokus på at 
give fra mig til andre og fortælle 
om Jesus.

Hvordan oplever du dagligda-
gen på soldaterhjemmet med 
dit arbejde? Hvordan oplever 
du det kollegiale fællesskab? 
Hver dag er speciel, der sker al-

tid noget nyt. Man snakker med 
nogle nye, der bliver jublet over 
fodbold, nogle dage har man rig-
tig travlt, og andre dage sker der 
ikke så meget. Du laver aftaler 
med nogle fra IMU eller sover 
længe og hygger på værelset. Der 
er plads til det hele. 
Mine kollegaer er fantastiske at 
arbejde sammen med, der er plads 
til os alle, og vi kommer godt ud 
af  det med hinanden. Det er ikke 
kun kollegaer men også dine ven-
ner udenfor arbejdet. 

Lever jobbet op til dine for-
ventninger? 
Ja det gør det! Jeg nyder rigtig me-
get at arbejde på Kuffen I Skive, 
og jeg synes, det helt klart er no-
get alle unge kristne skal opleve 
mindst en gang i sit liv. 

Katrine oplever, at alle soldater-
ne er venlige og tålmodige, hvis 
der sker noget uventet.

Glædelig jul!

Af  Kristine Tang. 
I Soldatermissionens Unge er vi 
tidligt på færde, så vi kan sikre os, 
at de udsendte soldater igen i år 
mærker den danske julehygge. I år 
har vi været samlet til en jule-hyg-
ge-weekend i den sidste weekend i 
oktober. Her fik vi bagt pebernød-
der i lange baner, hørt julemusik, 
pakket pakkekalender, diskute-
ret julekalendere og meget andet. 
Det var lige så hyggeligt, som det 
plejer, og vi blev vartet godt op 
på soldaterhjemmet i Aalborg. Til 

næste år håber vi dog, at vi også 
kan få lov at invitere tidligere og 
nuværende volontører med. Dette 
kunne desværre ikke lade sig gøre 
fysisk i år, men vi forsøgte os med 
en livestream undervejs, hvor Bir-
gitte Sønderup Frost Madsen og 
Maria Larsen fortalte om deres op-
levelser som soldaterhjemsledere i 
henholdsvis Estland og Irak. Det 
var spændende og gav et indblik i 
en anden hverdag i Soldatermissi-
onen end den, der opleves ude på 
soldaterhjemmene i Danmark.
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Vi valgte at holde 4 velkomstfester på én aften; en fest 
for hver deling. 

Vi startede kl 16 og sluttede først kl 22, hvor hver fest 
varede en time og vi havde en halv time til at spritte af  
og gøre klar til det næste hold. De sad sammen med 

de andre fra deres stue, og så var der naturligvis større 
afstand til de andre stuer. For at gøre det hele nemmere 
med ”de hurtige skift” imellem festerne brugte vi en del 
engangs-service. Det gjorde det helt klart lettere at rydde 
af. Festerne var en bragende succes og vi fik mange posi-

tive tilbagemeldinger fra de værnepligtige.
Solveig og Leif, Aalborg

Man skal huske ikke at sige ”vi 
plejer, men”, men derimod skabe 
en positiv stemning om alt det vi 
kan. Jeg er jo den eneste, der har 

oplevet det før, for både volontører 
og værnepligtige er nye. Det gik 

rigtig godt at skabe fest og hygge. 
Vi sørger for at skabe et hjem for 
dem uden at sige øv. Det må vi 

ikke. Det er nyt for dem altid. Det 
vigtigste er at formidle hvem vi er.

Lars, Almegaard

Velkomstfest i corona-tiden

Velkomstfesten forløb nogen lunde som 
de plejer, selvom det var svært at få gang i 

sangen og det var som om man forventede at 
det var manden med mikrofonen der skulle 
synge alene. Til gengæld stoppede folk på 
gaden op og strakte hals for at følge med i 
hvad der foregik på græsplænen ved Solda-
terhjemmet. Det gav lidt ekstra liv og op-
mærksomhed, også til konkurrencerne.

Bruno, Fredericia

Vi havde sange og velkomst i haven. I salen, hvor 
vi havde arrangementet, stod stolene så de sad fire 

og fire med dem de bor sammen med. Med en 
meter over til næste gruppes næsetip.

Så fulgte banko, hvor vi havde printet ”pladerne” 
så de kunne bruge egen kuglepen til at krydse af  
med. Så var vi fri for at dele plader og ”brikker” 
med hinanden. Serveringen kom primært til at 
foregå i haven og kagen var muffins i forme, så 

man kun rører den man skal spise. Normalt ville vi 
jo lave lagkager og skærekager, men det her var en 
god løsning. Afslutning/aftensang blev to sange 
i haven.Vi havde selvfølgelig sat 4 spritstationer 

rundt omkring på området.
Det blev en god velkomstaften. Hvem ved om vi 

til næste år i august bruger haven igen, i tilfælde af  
godt vejr naturligvis.

Anne og Allan, Karup
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40 år som soldaterhjemsleder
Af Bjarke Friis

1. december har Kjeld Nørgaard været soldaterhjemsleder 
i 40 år, og gennem alle årene har han oplevet det som en 
meningsfuld opgave og en vigtig mission.

”Det er dagens højdepunkt”. 
Så kort formulerer sergentelev 
Ulriksen betydningen af  et be-
søg af  soldaterhjemmets kanti-
nevogn. Vi er i Brikby, hvor jeg 
er taget på kantinevognstur med 
Kjeld, som har danmarksrekord 
for at være soldaterhjemsleder 
i flest år. Kantinevognen er en 
del af  soldaterhjemsarbejdet, og 
turen fungerer som et godt sted 
til at få tegnet et portræt af  den 
erfarne og tålmodige soldater-
hjemsleder, der snart runder et 
skarpt hjørne arbejdsmæssigt. 
”Det er verdens bedste job. Man 
er altid meget velkommen”, for-
tæller Kjeld. Uanset hvem man 
spørger, virker soldaterhjemsle-
deren i Oksbøl til at være vellidt. 
Kolleger, nuværende og tidligere 
medarbejdere fremhæver gerne 
Kjelds rolige facon og lune ge-
myt. 

Fællesskabet
40 års arbejde virker som et 
helt livsværk. ”Fællesskabet og 
samarbejdet med medarbejdere, 
kolleger og soldater har været 
den største oplevelse for mig”, 
fortæller Kjeld. Det overgår byg-
geriet af  et helt nyt soldaterhjem 
i Oksbøl i 2007. ”Jeg har mødt 
enormt mange fantastiske og 
dejlige mennesker, og det har 
betydet rigtig meget. Særligt den 
ånd og det sammenhold i orga-
nisationen, som jeg har fået lov 
til at være en del af. Det bliver til 
ens vennekreds”, oplever Kjeld, 
som særligt fremhæver soldater-
vennernes engagement i arbej-
det. Det varmer i det daglige. 

Fællesskab er der meget af  på sol-
daterhjemmet, som er Danmarks 
mest velbesøgte. Gennem alle 
årene har konceptet været uæn-
dret. ”Det er et åbent hjem, hvor 
man kan komme og slappe af  i 
sin fritid sammen med kammera-
terne og sammen med os. Solda-
terhjemmet oser af  hygge og god 
stemning, hvor alle kan føle sig 
velkommen. Her er der rum for 

den gode pause og samtale, det 
som vi også kan kalde bæredyg-
tig gæstfrihed”, siger Kjeld. Der 
er også mulighed for at spille bil-
lard eller brætspil. Engang kunne 
filmaftener fylde soldaterhjem-
met. I dag er det nærmere Cham-
pions League kampe, soldaterne 
gerne vil se på en større skærm. 
Til velkomstfester plejer Kjeld at 
sige: ”Her kan du altid komme 
og være dig selv”. Nogle solda-
ter har brug for at sidde alene, og 
det kan KFUM også bruges til. 
I Forsvaret er Oksbøl et knude-
punkt. ”Vi kommer altid tilbage 
til Oksbøl”, lyder det fra en flok 
soldater fra Slagelse, som jævnligt 
krydser Fyn for at nå Danmarks 
største øvelsesterræn. Kjeld er 
derfor i kontakt med soldater 
fra hele landet, og det er rigtig 
hyggeligt, når de samme soldater 
vender tilbage. De store øvelser i 
Oksbøl medfører som regel nog-
le uger hvert år, hvor der ryger 
ekstra meget mad og Monster 
energidrikke over disken.

Ekspeditionen på KFUM’s 
Soldaterhjem så meget ander-
ledes ud i 1981. Her er Kjeld i 
Avedøre.

Soldaterne er glade og taknemmelige 
for, at vi besøger dem i felten, fortæller 
Kjeld. Da han var i Jonstrup, Avedøre og 
Sandholm, var der ingen KUF-vogn, som 
soldaterhjemslederen kalder besøgstjene-
ste på deres territorium.

Helst i åbningstiden
”I Jonstrup døjede jeg i en 
periode med indbrudstyve på 
soldaterhjemmet. Klokken tre 
om natten fangede jeg en af  
tyvene. Til avisen skrev jeg: Vi 
vil gerne have besøg men helst 
i åbningstiden.”
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Troens frø plantes
Kjelds kontakter går langt tilba-
ge. For nylig fik han besøg af  en 
soldat, der havde været i Jonstrup 
i 1985, hvor Kjeld var soldater-
hjemsleder. Kjeld har også fået 
breve fra en gammel soldat. ”Det 
viste sig, at han var blevet kristen. 
Jeg har oplevet det flere gange”, 
fortæller Kjeld. ”I 40 år har jeg 
været drevet af  at dele evangeliet. 
Troens frø plantes, og nogle gan-
ge oplever man, at det lykkes. Jeg 
tror på, at Gud er med. Solda-
termissionen og kirken er Guds 
projekt”, lyder de overbevisende 
ord. Om aftenen er der som re-
gel andagt på soldaterhjemmet. 
Her sættes ord på den kristne 
tro, der driver arbejdet. Generelt 
oplever soldaterhjemslederen 
respekt omkring andagten. ”Jeg 
elsker at synge sange og salmer 
også sammen med soldaterne, 
det skaber liv og glæde”.  I vir-
keligheden ser han hele arbejdet 
i en sammenhæng hvor tro og 
hverdagsliv hører sammen. Det 
kan også være at køre til Brikby 
med kantinevognen for at møde 

soldaterne. Nogle virker mere 
åbne på deres egen hjemmebane. 

En tjeneste
Kald er et stort ord, men tan-
kerne falder naturligt på dette 
ord, når Kjeld fortæller om hans 
arbejdsliv. ”Jeg føler, at jeg har 
fået denne opgave givet og fin-
der fred i, at jeg er på den rigti-
ge plads. Jeg tror faktisk, at det 
var planen med mit liv”. Solda-
terhjemslederen tæller ikke sine 
arbejdstimer og taler i det hele 
taget om arbejdet som et hverv, 
der skal rygtes. Man ved, hvad 
det betyder, hvis man har ople-
vet den selvstændige livsform, 
der kendetegner landbruget eller 
andre mindre familievirksomhe-
der. ”Jeg vil hellere kalde det en 
tjeneste i stedet for et arbejde, og 
for mig går det hånd i hånd med 
liv”, slutter 40-års jubilaren. Liv 
må man bestemt sige, der er på 
KFUM’s Soldaterhjem i Oksbøl 
med 200-300 besøgende hver 
dag. Det stiller store krav, som 
Kjeld har indfriet flot gennem 
alle årene.  

I 1992 fik Kjeld lov til at besøge de danske 
soldater på Flyvestation Thorshavn. Her 
er han på vej.

Fra gæstebogen
”Tak for fire dejlige måneder, hvor vi fra dag et har følt 
os mere end velkommen i jeres hjem – for hjem har det 
føltes som! I gør jeres arbejde super godt, og man kan 

mærke, I brænder for det”. 

Kjelds blå bog
Født og opvokset i Ravnstrup 
ved Viborg.  Uddannet land-
mand. 

Assistent i Sandholm 1980, le-
der af KFUM’s Soldaterhjem 
i Avedøre 1980-81, Jonstrup 
1981-1995, Viborg 1995-2000 
og Oksbøl siden 2001. 
I Jonstrup stod Kjeld sammen 
med soldatervennerne for et år-
ligt loppemarked med over 1000 
besøgende, hvor de tog 5,- kr. i 
entré. Kjeld har også været med 
til at starte Rosenborg Genbrug 
i København. 
Kjeld har været håndboldtræ-
ner i syv år for soldaternes hold 
i Jonstrup. De spillede man-
ge kampe, nogle gange mod 
KFUM’s Soldaterhjem i Værlø-
se, som også havde et hold. 

Soldatervennemøder mellem 
Hirtshals, Tønder, Nakskov og 
Gilleleje har haft besøg af Kjeld 
som taler og til at fortælle om 
arbejdet. Det glæder altid Kjeld 
meget at møde så mange af sol-
datermissionens venner. 
Gennem de sidste 20 år har 
Kjeld og soldaterhjemmet hver 
sommer haft et stort Åben He-
de-arrangement med mange 
tusinde besøgende og et godt 
salg. 

Siden 1980 har Kjeld ansat 
249 medarbejdere på soldater-
hjemmene, de fleste af dem er 
i Oksbøl, hvor Kjeld har været 
længst. Langt de fleste er unge 
medarbejdere, som har arbejdet 
på soldaterhjem et år.

Mad til mange sultne soldater i 
Oksbøl. 

Et team af Kjelds dygtige volon-
tører på KFUM. 
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Møder og stævner

Frederikshavn, kreds 20
Adventsfesten fredag 27. novem-
ber er aflyst pga. corona.

Farsø, kreds 108
Søndag 31. december kl. 10.30 i 
Farsø Kirke, Nørregade 21. Guds-
tjeneste hvor landssekretær Bjarke 
Friis prædiker, fortæller om arbej-
det og samler ind. 

Hobro, kreds 58
Tirsdag 19. januar kl. 19.30: Sol-
datervennefest i Hobro Missions-
hus, Lillegade 7.  Fhv. leder af  Or-
logshjemmet i Frederikshavn Poul 
Nielsen taler. Amerikansk lotteri 
og kaffebord. 

Lemvig, kreds 17
Mandag 1. marts kl. 19.30 i Nør-
re Lem Sognegård, Kabbelvej 3, 
Lemvig. Generalforsamling. 

Mausing, Vinderslev og Brok-
hus, kreds 71
Tirsdag 8. december kl. 19.30 i 
Vinderslev Missionshus, Vinder-
slevholmvej 8, Vinderslev. Ad-

ventsfest hvor  fhv. soldaterhjems-
leder i Fredericia Ester Kofoed 
taler. 

Silkeborg, kreds 35
Onsdag 25. november kl. 19.30 i 
Alderslyst Missionshus, Lunds-
gade 17, Silkeborg. Dorte Lund-
gaard Jeppesen, Sørvad, taler. 

Skive, kreds 52
Fredag 13. november kl. 19.30 på 
KFUM’s Soldaterhjem, Brårupvej 
155, Skive. Efterårsfest med gene-
ralforsamling, hvor  fhv. soldater-
hjemsleder Carl Højhus, Holste-
bro, taler. 

Skjern, kreds 2
Tirsdag 17. november kl. 19.30 i 
Holmsland Missionshus, Kloster-
vej 35, Kloster. Soldatervenneaf-
ten hvor sognepræst Jesper Horn-
strup, Skive, taler og fortæller om 
arbejdet. 

Fredag 22. januar kl. 19.30 på 
KFUM’s Soldaterhjem, Bor-
riskrogvej 4, Borrislejren. Nytårs-
fest hvor Poul Nielsen,  fhv. leder 
af  KFUM’s Orlogshjem, taler. 

Thyholm, kreds 8
Torsdag 25. februar kl. 19.30 i 
Thyholm Kirkecenter, Nørregade 
17, 7790 Thyholm. Soldaterven-
neaften med generalforsamling. 
Tale ved sognepræst Jan Bjerg-
lund, Humlum.

Viborg, kreds 23
Adventsmarked 20. november er 
aflyst pga. corona. 

Fredag 19. februar kl. 19.30: Sol-
datervenneaften med generalfor-
samling i Sct. Margrethes Gård, 
Gl. Randersvej 4, Overlund. Sol-
daterhjemsleder Troels Moes-
gaard taler og fortæller om arbej-
det. 

Ansager, kreds 37
Mandag 16. november kl. 19.30 
i Ansager Missionshus, Torvet 5. 
Soldatervenneaften hvor  fhv. sol-
daterhjemsleder Ester Kofoed ta-
ler og fortæller om arbejdet. 

Haderslev, kreds 49
Julehygge 5. december er aflyst 
pga. corona. 

Skrydstrup, kreds 27
Mandag 22. februar kl. 19.30 i 
Skrydstrup Sognegård, Ribe Lan-
devej 51, Skrydstrup. Kredsmøde 
med generalforsamling. Forh. sol-
daterhjemsleder Ester Kofoed ta-
ler og fortæller om arbejdet. 

Varde, kreds 22
Fredag 8. januar kl. 19.30 på 
KFUM’s Soldaterhjem, Hjerting-
vej 70 i Varde. Nytårsfest, hvor 
sognepræst Henrik Vejlgaard Kri-
stensen, Varde, taler. 

Fredag 26. februar kl. 17.30 på 
KFUM’s Soldaterhjem i Oksbøl, 
Grærup Havvej 2, Oksbøl Kaser-
ne. Soldatervennefest og general-
forsamling med 90-års jubilæum. 
Program følger i næste nummer 
af  Soldatervennen.  

Vejle, kreds 5
Tirsdag 24. november kl. 19.30 i 
Lindved Missionshus: Soldater-
venneaften og generalforsamling. 
Soldaterhjemsleder Anne Dorthe 
Bøjgaard Nielsen, Haderslev, taler 
og fortæller om arbejdet, og der 
vil være en kort generalforsamling.
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Redaktion af  dette nummer:
Lene Gregersen, Mette Mejlgaard, Anne 
Kallehave, Kristine Bjerno og redaktør 
Bjarke Friis, Umanakvej 105, 6715 Esbjerg 
N, bjarke@kfums-soldatermission.dk, tlf. 
5193 4042 (ansv. red.). Henvendelser vedr. 
annoncer rettes hertil.
Korrektur: Anna-Margrete Bohsen.
Soldatervennen udkommer næste gang: 19. 
februar 2021 (deadline 20. januar).

Formand:
Provst Ole Rasmussen, Bøvlingvej 15, 
7650 Bøvling. Tlf. 5365 3096, 
ole@kfums-soldatermission.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.

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. 
FSC-certificeret.
.
Oplag: ca. 6.800 stk

KOLOFON

Odense, kreds 24
Fredag 26. februar kl. 19.00 i Be-
tania, Ryttergade 3, Odense. Ge-
neralforsamling hvor flyverpræst 
Lotte Boas fortæller om sit arbej-
de  for enheden Helicopter Wing 
på Flyvestation Karup. Der vil 
være lotteri til forel for KFUM’s 
Soldatermission, og alle er vel-
komne. 

Roskilde, kreds 44
Mandag 25. januar kl. 19.30 i 
KFUM og KFUK, Blågårdsstræ-
de 17, Roskilde: Årsmøde med 
generalforsamling. Forstander og 
tidl. veteranmedarbejder i Høvel-
te Morten Bech taler over emnet 
”Den kærlighed som sætter fri”. 
Lotteri og kaffebord.

Eftermiddags- og 
damekredse
Haderslev
Tirsdag 24. november: Aflyst.  

Tirsdag 26. januar kl. 14.30 på 
KFUM’s Soldaterhjem. Ingrid 
Markussen fortæller om Christi-
ansfeld. 

Kredsjubilæer i 2021
115 år: Kolding kreds 1  
Skjern kreds 2 

100 år: Lemvig kreds 17 
Holstebro-Struer kreds 18

95 år: Ansager kreds 37 
Gesten kreds 38

75 år: Ølgod kreds 70 
Mausing-Vinderslev-Brok-
hus kreds 71    

65 år: Sdr. Omme – 
Filskov kreds 94  
Aars-Aalestrup kreds 95

60 år: Farsø kreds 108

Vi søger ledere til KFUM’s 
Soldaterhjem i Estland fra 
januar 2022

Opgaven for de to ledere er 
at skabe populære hjemlige 
rammer, hvor evangeliet 
forkyndes dagligt med sang 
og andagt. Hjemmebagt 
kage, duften af kaffe og 
fødselsdagsarrangementer 
er nogle af de metoder, vi 
plejer at benytte. 

Læs meget mere på 
kfums-soldatermission.dk/job

EM-aften på KFUM’s Soldaterhjem i Estland. Arkivfoto. 
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Sådan har en menig skrevet i 
gæstebogen på KFUM’s Sol-
daterhjem i Oksbøl. Med din 
gave til KFUM’s Soldatermis-
sion støtter du, at menige og 
andre soldater fortsat kan bru-
ge KFUM’s Soldaterhjem, som 
der gives udtryk for i citatet her. 

På forhånd tak for en god gave. 

Altid utrolig god atmosfære

Indbetaler Kreditornummer og beløbsmodtager Kreditornummer og beløbsmodtager

Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering

,

Kroner

Reg.nr.

Kroner

. .

Øre

Dag Måned År . .

Øre

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Betalingsdato

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

AFRIVES INDEN INDBETALING

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

60727

KFUM’s Soldatermission
Treldevej 97

7000 Fredericia

KFUM’s Soldatermission
Treldevej 97

7000 Fredericia

”Altid fedt at komme over på kuf-
fen til nogle dejlige mennesker, 
som er med til at gøre værneplig-
ten federe, end den i forvejen er. Jeg 
har været rigtig glad for at kom-
me over til jeres andagter, når jeg 
har haft tid. Tak for alle de gange 
jeg også måtte låne jeres guitar til 
at spille på og sammen med jer. Der 
er altid utrolig god atmosfære på 
kuffen grundet de positive ansatte, 
som altid er glade for at snakke 
med en. Tak for denne gang.”


