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ANDAGT

Lige nu sidder jeg og kigger ud over ho-
risonten fra min stue med udsigt over 
vandet, der adskiller det nordlige Ca-
nada fra Vestgrønland. ”Tågen letter” 
af Carl Nielsen lyder fra mine højtalere, 
og det er en fredelig oktober eftermid-
dag, hvor jeg nyder de sidste solstråler 
fra en flot dag med snelandskab, blå 
himmel og ti graders frost.

Det virker helt surrealistisk at tænke 
tilbage til min hverdag i Anbarørkenen 
i 45 graders varme i selskab med en 
herlig flok soldater omkring mig store 
dele af døgnet og en masse bagværk på 
dagens to do-liste. Dengang virkede 
Grønland som en fjern parentes, og Irak 
og Kuffen var min virkelighed.

Selvom roen og stilheden er noget 
mere konkret med Grønlands natur lige 
ude foran vinduet end i en militærlejr 
med 3000 mand, køretøjer, flyvemaski-
ner, generatorer, airconditions, når man 
er inden døre, og skudsalver, der lyder 
ude fra skydebanen - ja, så er freden også 
noget, der kunne kendetegne livet på 
”Kuffen” i Irak. Fred fra hverdagen der-
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hjemme, som truer engang i fremtiden, 
fred i den lille civile oase fra overord-
nede og soldatens pligter, der venter ef-
ter en velfortjent kaffepause, og den smag 
af ”hjem” i form af lidt hjemmebag.

Når klokken blev ni, krævede det 
sjældent den store indsats at mane til ro 
og ti minutters opmærksomhed omkring 
aftensangen. Jeg tror, det for mange blev 
et helle i hverdagen og efterhånden en 
integreret del af hverdagen i livet som 
udsendt soldat. Det at synge sammen 
er noget, der samler, og man kan synge 
med på ord andre har formuleret før én. 
Nogle af sangene er meget slidstærke 
og har kunne udtrykke det, folk i gene-
rationer har følt. Men hvor ofte aner-
kender vi værdien af melodierne fra 
disse komponister, som har givet vores 
sange melodier? Når vi synger ”Påske-
blomst”, en smuk symbiose af Grundt-
vig og Nielsen, så føler vi på en anden 
måde, at påsken og dens budskab er nået 
ud i ørkenen. Nu er jeg måske også en 
type, der er særlig glad for musik, men 
jeg tror, at musikken har båret evange-
liet ud til mange og har kunnet udtryk-
ke det for os, vi ikke kunne finde ord 
til. Det minder mig om den virkelighed, 
vi ikke kan se, men nok er den mest 
virkelige. Guds Ånd hvisker ord i hjer-
tet på os og går i forbøn for os med uud-
sigelige sukke. På den måde kan sang 
både være vores himmelvendte svar på 
det himmelsendte budskab (Grundtvig), 
men også én af de utallige måder, Gud 
møder os og viser os sit nærvær på. Også 
når man er langt hjemmefra!

os med den gode smag

Leverandør af kødvarer til KFUMs Soldaterhjem.
Kaj Jensen, Grøftevej 4, 4180 Sorø, Tlf. 5854 4010.
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TILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

Af kommunikationsmedarbejder Kristine Bjerno

I en ny undersøgelse blandt næsten 1000 danske 
værnepligtige landet over ses en bragende tilfreds-
hed med KFUMs Soldaterhjem og det arbejde, 
der bliver gjort for soldaterne. Af de adspurgte sva-
rer 83%, at de har et ”godt” eller ”meget godt” indtryk 
af KFUMs Soldaterhjem. Hvis man kigger nærmere på, hvad 
det skyldes, er det klart medarbejdernes fortjeneste. 

I KFUMs Soldatermission er arbejdet med de værneplig-
tige af meget stor betydning, fordi det former den enkelte 
soldats forhold til KFUMs Soldaterhjem både under og efter 
eventuel udsendelse. Med andre ord betyder de værneplig-
tiges tilfredshed meget for os. Vi er meget glade for det præ-
dikat ”kuffen” har blandt soldaterne, nemlig et sted med 
åbenhed under hyggelige, hjemlige forhold. Her kommer 
medarbejderne ind i billedet. Vi har spurgt de værnepligtige 
om, hvordan de oplever medarbejderne, og mere end 88% af 
de adspurgte svarede, at de oplevede KFUMs medarbejdere 
som ”venlige og imødekommende”, og det passer godt sam-
men med hvor mange, der har et godt indtryk af soldater-
hjemmene. Soldaterhjemmenes popularitet skyldes simpelt-
hen medarbejderne. 

Spørgeskemaundersøgelsen er blevet foretaget af Værne-
pligtsrådet, og den er blevet besvaret af 932 værnepligtige 
fra hele landet. Undersøgelsen er opdelt efter tjenestested, 
så hver enkelt soldaterhjem kan se, hvad deres værnepligtige 
synes. KFUMs Soldaterhjem har for første gang haft mulig-
hed for at få tre spørgsmål med i undersøgelsen. Svarene på 
undersøgelsens sidste spørgsmål om ændret syn på kristen-
dommen har dog ikke samme klare konklusion. Landsfor-
mand Jesper Hornstrup konkluderede således i sin årsmø-
deberetning: ”Det sidste spørgsmål deler vandene mere. Men 
der er langt flere, der har fået et mere positivt syn på kristen-
dommen efter at være kommet på KFUMs Soldaterhjem, 
end der er personer, der har fået et mere negativt syn på kri-
stendommen. Det er positivt og her lykkes vores mission.”

Kun 1,3% af de adspurgte har et dårligt indtryk af KFUMs 
soldaterhjem, og det tal er vi også meget stolte af. Landsfo-
manden formulerede det i sin beretning således: ”Selv om 
vi gerne ville have alle til at synes godt om os, så er det ikke 
muligt at gøre alle tilfredse, så vi kan bestemt være meget 
tilfreds med dette.” Jo mere tilfredse de værnepligtige er med 
KFUMs Soldaterhjem inden de eventuelt bliver udsendt, 
desto større er sandsynligheden for, at de bruger vores faci-
liteter ude omkring i verden, eller når de kommer hjem. Jo 
større kendskab den enkelte soldat har til soldaterhjemmet 
inden han udsendes, desto bedre ved han eller hun, hvad sol-
daterhjemmene kan bruges til, og hvordan de kan hjælpe. 
Ved at have tilfredse værnepligtige sørger vi ikke bare for, 

Medarbejderne på KFUMs 
Soldaterhjem er kernen 

at soldaterhjemmene får større synlighed, vi kan 
også hjælpe bedre. Tak til vores dygtige medar-
bejdere. Deres engagement smitter.

Det generelle indtryk af ”Kuffen”

Personalets imødekommenhed

Ændret syn på kristendommen
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ÅRSMØDE 2018

og programmet var lidt mere tætpakket. 
Efter formiddagens gudstjeneste gik 
turen til KFUMs Soldaterhjem i Varde, 
hvor frokosten blev indtaget. KFUMs 
Soldaterhjem i Varde er ét af de steder, 
hvor veteraner kan bo på KFUMs Sol-
daterRekreation. I Varde blev rekreati-
onsboligerne indviet i 2016 samtidig 
med, at soldaterhjemmet havde fået en 
større renovering. Her er der lagt vægt 
på, at soldaterhjemmet skal kunne rum-
me flere forskellige grupper samtidig, 
og der var derfor adskillige kroge, hvor 

Årets største soldatervennefest
Lørdag 29. september blev KFUMs Soldatermissions årsmøde afholdt. Denne gang 
var destinationen Varde, hvor soldatervenner fra hele landet blev budt velkommen. 

Slesvigske Musikkorps spillede som indledning til festaftenen. 

Generalsekretær i Indre Mission Jens Medom 
Madsen bragte en hilsen.

Traditionen tro blev årsmødet indledt 
med en gudstjeneste. Det var en festguds-
tjeneste med faneindmarch, offergang 
med årsgaver samt en helt særlig fælles-
sang. Når kirken fyldes af soldaterven-
ners fællessang, så sættes stemningen til 
et årsmøde i KFUMs Soldatermission. 
Det var ingen undtagelse i år. 

Årsmødet holdes normalt som en be-
givenhed over to dage. Det var dog an-
derledes i år, eftersom det ikke var mu-
ligt at overnatte på Varde Kaserne. 
Derfor blev det hele samlet på én dag, 

man kunne spise frokost. 
Eftermiddagens program foregik i 

gymnastiksalen på Varde Kaserne. 
Oberst Lars Christian Küseler, der er 
garnisionskommandant i Varde, bød 
velkommen samtidig med, at han tak-
kede for det gode samarbejde med 
KFUMs Soldaterhjem i det daglige. 
Landsformand Jesper Hornstrup aflag-
de beretning for årsmødet, og bestyrel-
sen, udvalg og ansatte blev præsenteret. 

Der bliver årsmøde i Høvelte den 
28.-29. september 2019. Glæd jer til 
gudstjeneste i Frederiksborg Slots-
kirke, Den Kongelige Livgardes Mu-
sikkorps, Fangekoret, biskop Lise 
Lotte Rebel, Helsingør, og Dronnin-
gens ceremonimester, oberst kam-
merherre Kim Kristensen med flere. 
Der bliver også lejlighed til at opleve 

Livgarden i funktion, da der i til-
knytning til årsmødet er åbent hus 
på kasernen, hvor vi kan opleve, hvor-
dan Livgarden uddanner sine solda-
ter, der bliver eksercits ved vagtkom-
pagniet, kørsel i pansrede køretøjer 
og meget mere. Årsmødet er samti-
dig KFUMs Soldatermissions 130-
års jubilæum. 

Årsmøde 2019 bliver i Høvelte
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ÅRSMØDE 20128

Mit første 
årsmøde
Hvad synes du om at være 
på KFUMs Soldatermissions 
årsmøde?
Det var rigtig godt at opleve. Det blev 
meget tydeligt for mig, at jeg var en del 
af et større fællesskab. At få sat nogle 
ansigter på medarbejdere samt bagland 
var meget givende. Programmet var 
spændende og bestod af en god blan-
ding af alvor og festlige indslag med 
masser af god musik.

Hvad var bedst?
Noget af det bedste var at høre fra chef 
for Forsvarets Veterancenter oberst Su-
sanne Lund. Hun slog meget kraftigt 
fast, at det arbejde, vi udfører, er helt 
fantastisk og gør en forskel for mange. 
De umiddelbare små ting, vi gør til dag-
lig, kan medføre en stor forskel for an-
dre mennesker.

Hvilket indtryk gav årsmødet 
dig af KFUMs Soldatermis-
sion som organisation?
At dagen begyndte med en gudstjeneste 
og sluttede med forkyndelse, slår hele 
rammen fast. Formålet for organisatio-
nen er tydeligt: at formidle troen på Je-
sus ved hjælp af vores livsførelse og af 
vores ord. Vi vil ikke udelukkende fod-
re soldaterne. Vi vil være et kristent 
hjem for dem, og det syntes jeg, pro-
grammet afspejlede. 

Borgmester i Varde Kommune Erik Buhl holdt 
festtale.

Oberst Susanne Lund, der er chef for Forsva-
rets Veterancenter, bragte en hilsen på årsmø-
det. Som menig og pårørende har Susanne væ-
ret taknemmelig for, at KFUMs Soldaterhjem var 
der for soldaterne.

Den store KUF-bagedyst
Inspireret af et TV-program blev der på 
årsmødet holdt bagedyst, som samtidig 
skulle sikre, at der var noget at spise til 
eftermiddagskaffen. I bedste TV stil 

var der ”snydt lidt hjemmefra”, så ka-
gerne blot kunne udstilles og smages. 
Der var stor variation i kagerne, og på 
opfordring bringes opskrifterne fra de 
tre vinderkager i bladet her. 

Festaftenen begyndte tidligt og in-
deholdt musik fra både Slesvigske Mu-
sikkorps samt det lokale sangkor Voka-
libitum fra Tistrup. 

Indimellem leverede borgmester i 
Varde Kommune Erik Buhl aftenens 
festtale, der både var underholdende og 
forkyndende samtidig med, at Varde 
Kommune undervejs blev præsenteret. 
Til soldatervennefest er der ofte lotteri, 
og denne aften var ingen undtagelse. Der 
blev indsamlet mere end 20.000,- kr. til 
KFUMs Soldatermissions arbejde den-
ne aften. Sognepræst Henrik Vejlgaard 
Kristensen sluttede aftenen, før solda-
tervennerne kunne vende snuden hjem-
ad mættet med ånd, i sjæl og legeme.

Sangkoret Vokalibitum var meget underholdende.

Presse og informationshjælper Mette Richter 
var en meget stor hjælp i den praktiske afvikling 
af årsmødet på Varde Kaserne.

Torben Revshøi var med på KFUMs Soldater-
missions årsmøde for første gang. Torben har 
en bachelor i teologi og tager en pause fra studi-
erne, mens han arbejder et år på KFUMs Solda-
terhjem i Oksbøl.
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KAGEOPSKRIFTER

Chokoladekage med Daim
Af Jytte Friis 

Opskrifter på vinderkagerne
Helt eksklusivt har Soldatervennen fået lov til at bringe opskrifter på de tre kager, 
der vandt konkurrencen i årets KUF-kage bagedyst. 

Pisk æg og sukker, tilsæt kogende vand. 
Mel, bagepulver og kakao røres forsig-
tig i. En springform beklædes med ba-
gepapir. Nødderne hakkes og blandes 
med sukker og margarine. Nøddeblan-
dingen bredes ud på bunden hvorefter 
dejen hældes i. Bages ved 180 o i 50 min. 
På ovnens nederste rille. 
Del kagen, når den er kold, og fyld den 
med vaniljecreme. Tag noget af cremen 
rundt om kagen. 
Vanilje creme: ¼ l kagecreme (jeg bru-
ger koldrørt creme) og ¼ l pisket fløde.

Æblekagen fra Thy
Af Mona Thomsen. 

4 æg
4 kopper sukker
1 kop smeltet margarine
4 kopper hvedemel
1 kop kogende vand
1 kop mælk
1 brev bagepulver
4 spsk. kakao

Creme:
1 æg
2 spsk. sukker
2½ tsk. maizena eller hvedemel
2½ dl mælk
1 tsk. vaniljesukker

Chokoladeglasur:
1,5 dl piskefløde
150 gram mørk chokolade
ca. 1½ dobbelt Daim

Pisk æg og sukker luftigt. Bland hvedemel, 
bagepulver og kakao. Rør det i æggeblan-
dingen skiftevis med mælk og margarine. 
Tilsæt kogende vand. Fordel dejen i en 
bradepande på ca. 24 x 35 cm.  Bag kagen 
midt i ovnen ved 180 grader ca. 25 minut-
ter og lad den køle af.

Tilbered kagecremen: Pisk det hele æg 
godt med vanilje og sukker. Pisk melet 
i. Bland det med den kolde mælk. Bring 
cremen i kog under piskning og lad den 
koge godt igennem. Rør af og til i cre-
men under afkølingen.
Glasur: Varm fløden og tag den af var-
men. Hak chokoladen og rør den i fløden. 
Rør glasuren glat, lad den køle og tykne 
lidt, før den fordeles på kagen.
Kagen lægges sammen: Kagen halveres. 
Den nederste del smøres med creme og 
derefter abrikosmarmelade. Det øverste 
del lægges på og smøres med glasur. Ka-
gen pyntes med hakket Daim. 

Op-ned-lagkage (norsk)
Af Tove Kristiansen 

3 æg
3 dl sukker
1 dl kogende vand
3 dl hvedemel
1½ tsk. bagepulver
1½ spsk. kakao

100 g hasselnødder
½ dl sukker 
75 g margarine

Æblerne skrælles (jeg har brugt æble-
sorten Filippa), kernehuset fjernes og 
æblerne skæres i både.
Koges i meget lidt vand, smages til med 
sukker og lidt vaniljesukker. Afkøles 
og puttes i skåle skiftevis med makro-
ner. Flødeskum puttes ovenpå.
Det kan selv mænd lave!

I Jyttes fravær er kagen fotograferet med hendes 
mand Chresten Friis.
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GENSYN

Lørdag den 1. september skinnede ef-
terårssolen fra en næsten skyfri himmel 
over Oksbøllejren og de cirka 50 tidli-
gere soldaterhjemsledere, der var samlet 
til gensynsfest på soldaterhjemmet i 
Oksbøl. Kredsarbejdsudvalget og sol-
daterhjemsleder Kjeld Nørgaard stod i 
spidsen for dette gode initiativ. Formå-
let var at samle tidligere ledere til en 
hyggelig dag med mulighed for at dele 
gode minder, sjove historier, fælles op-
levelser og stort og småt fra livet som 
soldaterhjemsleder. Igen og igen lød or-
dene: ”dengang jeg var soldaterhjemle-
der” efterfulgt af en god historie.

Det var tydeligt at mærke, at et fæl-
les engagement i KFUM Soldatermis-
sion bandt os sammen på tværs af ge-
nerationer og årtier. Mange følger 
fortsat arbejdet som soldatervenner, fri-
villige, forbedre, lodseddel-sælgere, og 
hvor vi ellers kan gøre gavn. Derfor blev 
fremtiden for KFUM Soldatermission 
også ivrigt debatteret. Hvordan ser hver-
dagen ud på vores soldaterhjem om 10, 
20 og 30 år?

Dagen bød foruden en masse snak 
på lækker mad og en gåtur i Oksbøllej-
ren, hvor vi blandt andet var forbi min-
destenen for faldne soldater i Afghani-

Gensynsfest for tidligere 
soldaterhjemsledere

Af Mette Mejlgaard

LEDER ELLER
AFLØSER?

Som leder af KFUMs Soldaterhjem 
i Irak er opgaven at skabe hjemli-
ge rammer for de udsendte danske 
soldater. KFUM er et helt centralt 
samlingspunkt i lejren, hvor der er 
praktiske opgaver fra morgen til af-
ten. Men det helt centrale er, at du 
og din makker kan gøre hjemmet 
attraktivt, stå til rådighed for solda-
terne til uformelle samtaler, og sør-
ge for, at der hver aften bliver holdt 
aftensang og andagt. Som leder-
team arbejder I meget tæt sammen, 

og det er derfor vigtigt, at I kender 
hinanden godt, ligesom det er vig-
tigt med gode samarbejdsevner. 

Til KFUMs Soldaterhjem i Irak 
søges to soldaterhjemsledere fra 
ca. 1. august 2019 og de kommen-
de seks måneder. Samtidig søges 
afløsere i ca. fem uger fra om-
kring 1. maj 2019. Læs mere på:  
kfums-soldatermission.dk/job/irak/
Få yderligere oplysninger ved at 
kontakte generalsekretær Per Møl-
ler Henriksen på tlf. 2299 6189 eller 
pmh@kfums-soldatermission.dk

stan. Sidst på dagen blev Kuf-vognen 
kørt frem foran soldaterhjemmet, så alle 

kunne få en pølse og et brød at køre 
hjem på.
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GRØNLAND

Gerth er seniorsergent i livgarden har 
tidligere boet i det, der nu er Veteranbo, 
så han kender KFUMs Soldatermissi-
ons veteranarbejde særdeles godt. Der-
for var det også naturligt, at KFUMs 
Soldatermissions veteranarbejde skulle 
være en del af Veteranprojekt Grønland.

De første spæde skridt blev taget i 
sommeren 2017. Et samarbejde blev af-
talt og planlægning og indsamling gik 
i gang.

Den 3. september kunne holdet, be-
stående af veteranmedarbejderne Mor-
ten og Steen fra Høvelte, seks veteraner 
fra Høvelte, en frivillig psykolog samt 
Gerth og ”onkel Mads” sætte sig til ret-
te i GL779 mod Kangerlussuaq og vi-
dere derfra til Nuuk.

Rejsen havde to formål: Dels at sæt-
te fokus på veteranarbejdet i Grønland, 
dels at være en rekreativ tur for de seks 
deltagende veteraner, som alle bor på 
KFUMs SoldaterRekreation og Vete-
ranbo i Høvelte. Turen havde således 
også to store milepæle: Flagdag og net-
værksmøde med grønlandske veteraner 
som den første og så tre dages fisketur.

Grønlands veteraner
Der bor knap 100 veteraner i Grønland 
– to tredjedele af dem i Nuuk. En del af 
Veteranprojekt Grønland var at skabe 

Af veteranmedarbejder Steen Eskildsen, Høvelte

Veteranprojekt 
Grønland

Det hele startede med en undren over 
veteransituationen i Grønland – bor der 
veteraner i Grønland og gøres der noget for 
dem? Det var sådan, Gerth og ”onkel Mads” 
fik ideen til Veteranprojekt Grønland.

kontakt til Grønlands veteraner. De ve-
teraner, der bor i Grønland fordeler sig 
på grønlændere, der har været udsendt, 
tilflyttede danskere og tidligere udsend-
te, der stadig gør tjeneste på Arktisk 
Kommando. Indtil for nylig har der ikke 
været noget arbejde blandt veteraner i 
Grønland – eksempelvis er flagdag for 
udsendte soldater den 5. september først 
blevet officiel flagdag i Grønland i 2017. 

Efter et par dage med indkvartering, 
afslapning og god tid til sightseeing var 
det netop den 5. september og flagdag. 
Vi var inviteret til reception på Arktisk 
Kommando. Under den officielle del af 
arrangementet blev veteranerne hædret, 
og de faldne soldater blev mindet. Der-
udover blev der udvekslet gaver – Ve-
teranprojekt Grønland overrakte et flot 
diplom til Arktisk Kommando og til 
den nystartede veterancafé i Nuuk, og 
med hjem fik vi blandt andet Arktisk 
Kommandos våbenskjold, der nu hæn-
ger flot på soldaterhjemmet i Høvelte. 
To særlige gaver fortjener lidt mere om-
tale.

Som et led i indsamlingen til rejsen 
deltog vi på Engage Music Festival. Her 
fik vi overrakt stafetten The Baton. Den 
er lavet af håndtaget fra en båre, der har 
været brugt i Afghanistan, men den er 
selvfølgelig meget mere end det. Stafet-

ten gives til projekter og aktiviteter, der 
har gjort en særlig indsats for veteraner 
og bruges i øvrigt til indsamlingsformål 
for at støtte veteraner. Med The Baton 
følger stor anerkendelse og respekt samt 
en lille tekst om stafettens formål, som 
læses op ved overrækkelse. Af organi-
sationen bag fik vi lov til at give The 
Baton videre til Veterancafé Nuuk, som 
anerkendelse af deres arbejde. Ideen til 
stafetten er opstået i England og The 
Baton er nu en familie, bestående af en 
stafet i England, USA, Australien og 
Danmark.

Med os hjem fik vi også en helt sær-
lig gave – nemlig Commander’s Coin. 
Denne særlige anerkendelse blev over-
rakt os af den fungerende chef for Ark-
tisk Kommando med besked om, at den 
skulle tildeles den veteran, der fangede 
den største fisk på den forestående fi-
sketur.

Velfortjent frokost efter fem timers vandring. 
Foto: Steen Eskildsen. 

Landgang på et isbjerg. Foto: Joachim Aabrink. 

Jeg har for første gang 
i to år sovet i en hel uge 

uden mareridt
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Sightseeing og fangstgaranti
Med ankomst og flagdagen vel overstå-
et var det torsdag blevet tid til at fiske. 

Vi sagde farvel til Gerth, der havde 
andre pligter i Danmark, mens resten 
af holdet, udrustet med rigelige mæng-
der fiskegrej, feltrationer og en kaliber 
308 – hvis vi skulle møde den isbjørn, 
der var set i nærheden ugen forinden – 
tog hul på den anden store milepæl, 
nemlig tre dages fisketur. Ombord på 
Nivi stævnede holdet ud på en seks ti-
mer lang sightseeing og fisketur i Godt-
håbsfjorden.

Det var et overvældende syn, der 
mødte veteraner såvel som medarbej-
dere, da fjeldene rejste sig omkring fjor-
den og ikke mindst da de første isbjer-
ge begyndte at  duk ke op.  Og 
overvældelsen var til at spore hos alle. 
Knap havde vi passeret indsejlingen til 
Nuuk og sat kursen ind mod fjorden, 
før snakken forstummede. Den grøn-
landske natur er noget helt særligt. Der 
er ingen tvivl om, at den storslåede na-
tur, som Grønland byder på, gør noget 
ved mennesker. Man kan ikke undgå at 
blive imponeret over vidderne, fjeldene, 
isbjergene og den høje himmel og være 
enig i Københavns Universitets kon-
klusion fra 2016, at ophold og aktivitet 
i grønne omgivelser har en positiv og 

afsmittende effekt på veteranen og men-
nesker generelt.

Efter cirka seks timers sejlads, der 
havde budt på besøg i bygden Qoornoq, 
der blev rømmet i 1972 og nu er som-
merhusområde, landgang på et isbjerg, 
hygge og snakke på båden samt fiskeri, 
ankom vi til Qooqqut, som skulle være 
basen de næste to dage. Dagens fangst 
blev afleveret til restauratøren, vi blev 
indkvarteret i hytter, og det var tid til 
afslapning på sengen eller terrassen med 
en kop kaffe og stadig en fantastisk ud-
sigt. Dagens fangst bestående af 21 torsk 
og to rødfisk blev tilberedt og serveret 
til aften i restauranten, hvor der også 
blev tid til at vende dagens indtryk.

Efter en god nats søvn bød fredagen 
på en tur i fjeldet, for at fange ørreder, 
dog uden held, lidt fiskeri på bådebroen 
eller almindelig afslapning, inden vi 
lørdag igen satte kursen mod Nuuk.

Men først skulle der fiskes. Tre ti-
mers fiskeri gav mere end 180 torsk og 
en håndfuld rødfisk – og konkurrencen 
skulle afgøres; hvem fangede den stør-
ste fisk? Det blev Mark, der med både 
største rødfisk, største torsk og største 
tabte fisk løb med sejren og til afslut-
ningsmiddagen søndag fik overrakt 
Commander’s Coin, som nu hænger flot 
på soldaterhjemmet i Høvelte.

Udbyttet
Rejsen blev betalt af sponsorer, fonde 
og private donationer, og udgifterne be-
løb sig til cirka en kvart million. Man-
ge vil nok sige, at det er dyrt, og spørge, 
om det var det værd. Svaret på det 
spørgsmål er klart ja!

Udover en kæmpe oplevelse for ve-
teraner såvel som medarbejdere har det 
givet meget andet. Som medarbejder 
har det været en helt anden måde at være 
sammen med veteranerne på. Hjemme 
i Høvelte er der altid en dagsorden eller 
et møde, vi skal til. Men på rejsen til 
Grønland var den slags fjernet, og vi 
var sammen som kammerater. Også ve-
teranerne er kommet tættere på hinan-
den. ”Jeg synes, det har været fedt at 
komme tættere på hinanden, for selvom 
vi kan være naboer derhjemme, snak-
ker vi ikke sammen på den her måde 
med hinanden, så man kommer bare 
hinanden nærmere” fortæller én af del-
tagerne.

Dernæst er der ingen tvivl om, at na-
turoplevelsen har gjort et positivt ind-
tryk, som vi nu skal få til at leve videre 
i veteranerne, så det mentale overskud, 
rejsen gav, kan blive omsat til overskud 
i en hverdag, der ellers kan være præget 
af det modsatte. 

Flagdag på Artisk Kommando. Foto: Steen Eskildsen.Mark med turens største rødfisk. Foto: Morten Bech.
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Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Veterankonsulent stillingen 
forlænges
Stillingen som veterankonsulent var i 
første omgang en tidsbegrænset stil-
ling i tre år frem til februar 2019. Ve-
terankonsulent Elin H. Hansen har 
gjort et rigtig flot arbejde, og besty-
relsen besluttede på mødet den 28. 
september i Varde at tilbyde Elin fort-
sat ansættelse i en fast stilling. Ve-
teranarbejdet er en vigtig del af 
KFUMs Soldatermissions arbejde, og 
det har meget stor betydning, af der er 
en konsulent på landsplan, som kan 
støtte og udvikle arbejdet. Tillykke til 
Elin med forlængelsen.

Gode gaver til udbygning af 
veteranstue i Frederikshavn
Indsamlingen af penge til en tilbygning 
til KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn 
er godt i gang og har i den sidste tid 
modtaget to flotte beløb på henholdsvis 
75.000 kr. fra konsul George Jorck og 
hustru Emma Jorcks fond og 200.000,- 
kr. fra Heinrich og Laurine Jessens Fond. 
Der mangler fortsat 250.000,- kr., som 
lokalkomiteen med borgmester Birgit 
Hansen i spidsen arbejder på at få ind-
samlet. Tak for støtten.

Efter mange år har lederen i Bøl-
ling Genbrug valgt at stoppe, og 
KFUMs Soldatermission søger 
derfor en leder til at stå i spidsen 
for engagerede frivillige. 
Som ulønnet leder vil du få det 
primære ansvar for, at butikken 
fungerer med opgavefordeling, 
vagtplaner og indretning mm. 
Desuden forventer vi også, at 
du tager del i arbejdsopgaverne. 
Yderligere oplysninger og hen-
vendelse angående jobbet til 
landssekretær Bjarke Friis, tlf. 
5193 4042 eller via mail: 
bjarke@kfums-soldatermission.dk

Læs hele opslaget her: 
https://www.kfums-soldatermission.dk/
genbrug/boelling/leder-soeges/

LEDER
GENBRUG

Lodsedlen 2019
Nu er det tid at planlægge salget af vo-
res lodseddel 2019. Vi er i fuld gang 
med at fordele lodsedlerne til kredse og 
soldaterhjem. Lodseddelindtægten er 
en af de vigtigste indtægtskilder til drif-
ten af KFUMs Soldaterhjem. I år var 
overskuddet lige ved 1,2 mio. kr. Der 
er fortsat flotte præmier med blandt an-
det en Toyota, rejsegavekort m.m. Husk 
at Toyota gerne stiller en bil til rådighed 

som blikfang, ligesom I kan få salgs-
plakater i A2 og A4 format. Har I brug 
for hjælp til salgsfremstød, er I velkom-
ne 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 til at kontakte enten den lo-
kale kredsbestyrelse eller Jette på lands-
kontoret på tlf. nr. 7620 4483.

Kristine Bjerno fra Tommerup er i ok-
tober blevet ansat i en deltidsstilling som 
kommunikationsmedarbejder. Kristine 
er uddannet cand.mag. i historie med 
efteruddannelse indenfor kommunika-
tion og sociale medier. Udover jobbet i 
KFUMs Soldatermission arbejder Kri-
stine med kommunikation for Danske 
Hærhistoriske Museer og Telegrafregi-
mentets Historiske Samling på Ryes 
Kaserne i Fredericia samtidig med, at 
hun sidder i bestyrelsen for Fyns Mili-
tærhistoriske Museum. Vi byder Kri-
stine hjertelig velkommen i KFUMs 
Soldatermissions arbejdsfællesskab. 

I KFUMs Soldatermissions stab er 
der rokeret lidt rundt på opgaverne, ef-
ter at Søren Andersen er blevet assistent 
på KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg. 
Søren er stadig soldaterhjemskonsulent, 
men har overdraget funktionen som 
ungdomskonsulent til Bjarke Friis, mens 
Elin har overtaget konsulentfunktionen 

for øvrige medarbejdere på soldater-
hjemmene. Med Kristines ansættelse 
bliver kommunikationsområdet således 
delt mellem Bjarke og Kristine. 

Ny kommunikationsmedarbejder
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Kredsjubilæum i 2019
95 år:  Løgstør kreds 28, Horsens kreds 29,  

Aarhus kreds 30, Sydøst kreds 32 og  
Silkeborg kreds 34

90 år:  Vejlby kreds 45 og Tønder kreds 47
70 år:  Aabenraa kreds 82 og Nordsalling kreds 83
60 år: Brædstrup kreds 100

Opdatering af soldaterhjemmet i Skive
Det snart 40 år gamle soldaterhjem i Skive står overfor en 
opdatering. Til at rejse de nødvendige penge har vi nedsat en 
lokalkomité med oberst Christian Arildsen som formand og 
med deltagelse af borgmester Peder C. Kirkegaard og bank-
direktør Peter Winther Christensen samt forhenværende land-
mand Frede Hansen, der sammen med soldaterhjemsleder 
Birthe Anderson og generalsekretæren vil forsøge at skaffe 
midlerne. Arkitekt Søren Yde fra Skive står for projektet.

Cykelsponsorløb gav flotte resultater
I efteråret har der været tre flotte cykelløb i henholdsvis Ka-
rup, Borris og Fredericia. Der er blevet cyklet mere end 
200.000,- kr. ind til henholdsvis nye møbler i Karup, arbejdet 
i Borris/Estland og til renovering af toiletter og vaskeri i Fre-
dericia. Tak til både ryttere, arrangører og sponsorer.

Renovering af kælderen i Fredericia
Takket været en arv, Konsul Korchs fond og gaver fra Y’s 
Men’s Clubber var man forud for cykelløbet i Fredericia 9. 
september kun 65.000 kr. fra at kunne igangsætte den meget 
tiltrængte renovering af toiletter og vaskeri i kælderen i på 
KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Da cykelløbet glædelig-
vis gav lige dette beløb, er arbejdet nu i fuld gang.

Soldaterhjemmet i Fredericia ser frem til, at der igen fra 
august 2019 kommer værnepligtige til Fredericia, og at kaser-
nen efter forsvarsforliget får flere soldater. Fra oktober 2018 er 
uddannelsen af politikadetter begyndt på kasernen i Fredericia, 
de bliver naturligvis også budt velkommen på soldaterhjemmet.

Gavekvitteringer
Efter årsskiftet indberetter vi gaver til SKAT, så der kan gi-
ves fradrag på selvangivelsen. Vi indberetter alle gaver under 
betingelse af, at vi har fået givernes CPR-nummer. 

 
Årsgaven 2018
Tak for sidst til jer, der var med ved et rigtig festligt årsmøde 
i Varde og for den store årsgave, der blev modtaget. Tak til 
alle jer, der rundt i kredsene har været ude med indsamlings-
lister, og tak til jer, der har sendt gaver direkte til KFUMs 
Soldatermission. Årsgaven er pr. 25. oktober 386.577,- kr., 
sidste år ved samme tid var årsgaven 394.956,- kr.

Derfor synger vi  
af PULS på KFUMs 
Soldaterhjem

De svenske gæster 
ved vores årsmøder 
har ofte kommente-
ret, at vi i Danmark 
synger rigtig meget. 
At synge sammen er 
for mig med til at løfte 
stemningen og skabe 
samhørighed, men det 
hænger også sammen 
med, at vi har den lange 
tradition med at synge af-
tensang på soldaterhjem. 
De unge soldater vil gerne 
synge, og takket være at rig-
tig mange har været på efter-
skoler, kan de mange sange. 
Det mærkes både, når man er i Danmark, og når man er sendt 
langt hjemmefra. At synge danske sange på soldaterhjemmet 
i en krigszone har betydet rigtig meget for mange soldater.

Hvorfor er det så lige PULS, som er vores 
sangbog

Der er en lang tradition for, at vi som KFUM organisation 
benyttede KFUM og KFUKs sangbøger, som forud for PULS 
var ”De Unges Sangbog”. Da KFUM og KFUK tilbage i 2009 
udgav PULS, havde vi en drøftelse, om vi skulle skifte til 
denne nye sangbog. Det blev vi hurtigt enige om, blandt an-
det fordi sangbogen i lighed med De Unges Sangbog inde-
holder en god blanding af både nye og gamle sange og sal-
mer. Vi besluttede derfor at bestille 1000 sangbøger med 
vores eget navn på forsiden. Pengene fik vi fra Y’s Men’s 
Clubber, som også benytter PULS dog med et særligt afsnit 
med Y’s Men’s sange bagest i bogen.

Nogle af de sange, som vi fik med PULS, er blevet meget 
populære for eksempel ”Linedanser”, ”Godmorgen lille land”, 
”Tænk, at livet koster livet” og ”Giv os lyset tilbage”. Det er 
sange, der på nutidens sprog gør os klogere på livet og frem-
tiden. Det samme kan siges om de nye salmer, der er med til 
at beskrive tro og liv i et nutidigt sprog, hvor soldater kan 
forstå, hvad vi synger. For eksempel salmen ”Spænd over os 
dit himmelsejl”, ”Se, hvilket menneske”, ”Den Gud, der 
skabte lyset” og ”Solen begynder at gløde”.

Selv om PULS er vores faste sangbog, synges der indi-
mellem også andre sange blandt andet fra Højskolesangbo-
gen.
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Af Bjarke Friis

Respekt for  
aftensang og -andagt
En flok nuværende og tidligere volontører fortæller om deres oplevelser og 
erfaringer med at holde aftensang og andagt på KFUMs Soldaterhjem.

”Hvad synger man til aftensang på 
KFUMs Soldaterhjem?”, spørger jeg. 
Egentlig er vi samlet for at bage peber-
nødder og lave pakkekalender til ud-
sendte danske soldater i Estland og Irak, 
men når der er så mange unge menne-
sker samlet, der har arbejdet på forskel-
lige soldaterhjem, synes jeg, at det er 
en oplagt anledning til at lave et grup-
peinterview. 

”Kære linedanser, Den Gud, der 
skabte lyset, Nu går solen sin vej”, lyder 
svarene fra Birgitte Clausen og Kristi-
ne Tang. De har begge arbejdet på 
KFUMs Soldaterhjem i Varde. Maria 
Larsen supplerer: ”I østen stiger solen 
op”. Maria har arbejdet på KFUMs Sol-
daterhjem i Skive, gennemført Hærens 
Basisuddannelse i Skive, og hun arbej-
der nu som assistent på KFUMs Solda-
terhjem på Bornholm. ”En morgensang 
om aften?”, spørger jeg skeptisk. Maria 
svarer overbevisende: ”Ja, for den sang 
kender soldaterne i forvejen”. 

Sådan gør vi her
De unge svarer klart ja, da jeg spørger, 
om soldaterne synger med til aftensang. 
Men det hjælper altid at kende sangene. 
Mette Sund-Jensen har arbejdet halv-
andet år på KFUMs Soldaterhjem i Oks-
bøl, og hun uddyber: ”Vi volontører 
havde et projekt. Vi kunne godt lide Nu 
er jord og himmel stille, så den skulle 
soldaterne lære at synge. Den sang vi 
en eller to gange om ugen, og så kunne 
soldaterne den efterhånden. Jeg tror, at 
det er godt at vælge de samme sange. 
Der er mange soldater, der har været på 
efterskole, og derfra kender de nogle af 
de klassiske højskolesange”. 

Jeg mærker en begejstring for emnet, 
som de tilstedeværende alle har gjort 
sig tanker omkring. Maria tager ordet: 

”Jeg oplever også, at det betyder noget 
hvilken indstilling, man selv kommer 
med. Hvis man med overbevisning i 
stemmen siger: Nu skal vi synge, og vi 
synger nummer et eller andet.  Så finder 
soldaterne ud af, at det er sådan, det er 

til aftensang. Her synger vi altid en sang 
til at starte med, og så kan de ligeså godt 
synge med. Jeg tror, udstrålingen er 
vigtig: Der er sådan, vi gør her”. 

Mette fra Oksbøl bryder ind: ”Ude 
ved os synes jeg, at der er forskel. De 
værnepligtige er lidt lettere af få med, 
når man signalerer, at sådan gør vi her. 
De tager lettere vanen til sig, mens de 
ældre soldater godt kan tage afstand. De 
sidder stille og pænt, men nogle gange 
åbner de ikke engang sangbøgerne”. 

Lytter med 
Aftensang og andagt opleves naturlig-
vis forskelligt af de unge medarbejdere, 
ligesom der kan være gode oplevelser 
og mindre gode oplevelser. Som en spør-
gende flue på væggen er det imidlertid 
interessant at lytte til de unge menne-
skers erfaringsudveksling. De har ar-
bejdet i nogenlunde samme volontørjobs 
men forskellige steder. Aftensangen 
hænger tæt sammen med andagten, hvor 
Sidsel Friis Poulsen deler sin oplevelse: 
”Jeg kan godt mærke, at der er forskel 
på, om soldaterne lytter med. Nogle 
gange er der soldater, der tysser på de 
andre, fordi de gerne vil lytte med”, for-
klarer hun. Flere af de unge mennesker 
har brugt sangen som udgangspunkt for 
indholdet i andagten. ”Jeg brugte en-
gang I østen stiger solen op til at holde 
andagt om en ny start”, fortæller Bir-
gitte, mens Mette har holdt andagt over 
Linedanser, og Sidsel har brugt Altid 
frejdig. 

Musik til
I Oksbøl er der én af volontørerne, der 
kan spille klaver, og en anden kan spil-
le guitar. Mette oplever, at musik gør 
det lettere at synge, og de værneplig-
tige har nogle gange spurgt efter at syn-

Jeg havde min ukulele 
med. Det var virkelig 
hyggeligt, og de var  

vilde med det.  
I hvert fald de to  

der deltog
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ge mere. ”En aften, hvor Sara (volontør, 
red.) lige skulle øve en melodi igennem 
før aftensang, var der nogle stykker, der 
satte sig hen for at synge med. Da san-
gen skulle synges til aftensang, så kun-
ne de synge med”, husker Mette. På 
KFUMs Soldaterhjem på Bornholm 
spiller Maria klaver til, og soldater-
hjemslederen Lars kan også spille både 
guitar og klaver. ”Nogle gange vælger 
Lars guitaren for lettere at kunne synge 
med samtidig”, fortæller Maria. 

Hen over sommeren har Birgitte ar-
bejdet på KFUMs Orlogshjem i Frede-
rikshavn, mens lederen Poul havde fe-
rie. Det var således Birgitte, der stod 
for aftensang og andagten. ”Jeg havde 
min ukulele (lille firestrenget guitar, 
red.) med. Det var virkelig hyggeligt, 
og de var vilde med det. I hvert fald de 
to der deltog”, griner Birgitte. Orlogs-
hjemmet er ikke stort, og Birgitte for-
klarer, at to soldater deltog ret fast i af-
tensang og andagten. Den ene sagde, at 
han synes, han sov bedre om natten, når 
han lige havde været med til at bede en 
aftenbøn. En aften kom den ene af dem 
først ti minutter efter, der normalt er 
aftensang, og spurgte straks om de hav-

de sunget. Birgitte havde denne aften 
ventet på ham, og da han nu var ankom-
met, kunne de synge. ”Det kan man de 
små steder”, mener Birgitte.  

Respekt 
Under gruppesamtalen støder Miriam 
Thun Madsen til, og hun bidrager med 
oplevelser fra, da hun var leder på 
KFUMs Soldaterhjem i Irak. Der var 
en stor del af forsamlingen på terrassen 
engelsksprogede, og derfor foregik an-
dagten på engelsk. ”Vi oplevede, at sol-
daterne gerne ville synge med. Vi brug-
te sangbogen PULS eller kopiark. Det 
kunne være popsange som f.eks. Co-
lours of the wind, som man kan rela-
tere til, og så lavede vi ofte andagt ud 
fra sangen”, husker Miriam. 

Aftensang og andagt er en fast del 
af aftenritualet på KFUMs Soldater-
hjem. Maria kan huske en aften i Skive, 
hvor der ikke var særlig mange soldater, 
men de tilstedeværende forventede al-
ligevel aftensang og andagt. ”Vi sladrer 
til Per (daværende soldaterhjemsleder, 
red.), hvis I ikke holder andagt”, dril-
lede soldaterne de unge volontører. I 
flokken er det opfattelsen, at aftensang 

og andagt hører tæt sammen på KFUMs 
Soldaterhjem. ”Jeg oplever, at det er hele 
samværet, og jeg føler i hvert fald en 
respekt for, at soldaterne gerne vil høre 
dét, som man har forberedt at sige”, me-
ner Maria. Miriam supplerer: ”Jeg tror 
det betyder noget, at det er nogle ord, 
som de kan reflektere over. Det adskil-
ler sig fra den daglige snak. De kan få 
et ord med. Den stemning, der er om-
kring det, den er bare noget andet”. 

David og Batseba
Kristine har en sjov historie fra KFUMs 
Soldaterhjem i Varde. ”Det var en aften, 
hvor de var ret få soldater. Der var nok 
otte-ti stykker, der sad i en hjørnesofa. 
Da det var tid til aftensang, gik jeg hen 
til dem og spurgte, hvad de synes, vi 
skulle synge. Hvor skal vi sove i nat, 
foreslog de. Den sang vi, og så holdt jeg 
andagt om David og Batseba. Efter det 
synes soldaterne alligevel, at vi skulle 
synge en mere, for der var også brug for 
det, de kaldte ’en rigtig sang’. Det har 
været en af de bedste andagter, jeg har 
haft, fordi der ikke var flere, og de fik 
selv lov til at vælge sang og skråle igen-
nem”, slutter Kristine Tang. 

Fra venstre er det Mette Sund-Jensen, Maria Larsen, Sidsel Friis Poulsen, Miriam Thun Madsen, Birgitte Clausen og Kristine Tang. De har alle 
erfaringer med at holde andagt for soldater på KFUMs Soldaterhjem. Her er de samlet til KUFFEN-gensyn på KFUMs Soldaterhjem Aalborg.  
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Farsø, kreds 108
Søndag 27. januar 2019 kl. 10:30 i 
Farsø Kirke: Gudstjeneste hvor leder 
af KFUMs Orlogshjem Poul Nielsen fra 
Frederikshavn prædiker.

Frederikshavn, kreds 20
Fredag 30. november kl. 18:00 på 
KFUMs Orlogshjem, Understedvej 
1: Spisning kl. 18:00 og tale ved frime-
nighedspræst Johnny Tideman kl. 19:15. 
Der vil være kaffebord og lotteri samt 
en kort generalforsamling. 

Hobro, kreds 58
Tirsdag 22. januar 2019 kl. 19:30 i 
Hobro Missionshus, Lillegade 7. Sol-
datervennefest hvor Per Møller Henrik-
sen taler.

Holstebro-Struer, kreds 18
Tirsdag 20. november kl. 19:30 i Vin-
derup Kirke- og Kulturhus, Sønder-
gade 31. Soldatervennefest hvor alle er 
velkommen. Informations- og landsse-
kretær Bjarke Friis fortæller om arbejdet. 

Kibæk, kreds 107  
Mandag 4. marts 2019 kl. 19:30 i 
Troldhede Missionshus, Kirkegade 
14. Soldatervenneaften v. tidl. soldater-
hjemsleder Carl Højhus, Holstebro.

Mausing-Vinderslev-Brokhus, 
kreds 71
Tirsdag 4. december kl. 19:30 i Vin-
derslev Missionshus, Vinderslevholm-
vej 8. Adventsfest hvor fhv. soldater-
hjemsleder Anders Nielsen taler.

Silkeborg, kreds 34
Onsdag 28. november kl. 19:30 i Al-
derslyst Missionshus, Lundsgade 17: 
Fhv. soldaterhjemsleder Anders Nielsen, 
Randers, taler. 

Viborg, kreds 23
Fredag 30. november kl. 12:00 i Sct. 
Margrethe Gård, Gl. Randersvej 4, 
Overlund. Adventsfest. 
Fredag 22. februar 2019 kl. 19:00 i 
Sct. Margrethe Gård, Gl. Randersvej 
4, Overlund: Generalforsamling. 

Vildbjerg, kreds 105
Torsdag 15. november kl. 19:30 i Vild-
bjerg Missionshus, Søndergade 17. 
Soldatervennefest v. soldaterhjemsle-
dere Anne og Allan Schrøder, Karup. 

Ansager, kreds 37
Mandag 19. november kl. 19:00 i Skov-
lund Missionshus, Svinget 9. Solda-
tervennestævne v. landssekretær Bjar-
ke Friis. 

Filskov og Sdr. Omme, kreds 94
Torsdag 24. januar 2019 kl. 19:30 i 
Filskov Missionshus, Omme Lande-
vej 8. Soldatervennestævne hvor infor-
mations- og landssekretær Bjarke Friis 
taler og fortæller. 

Fredericia, kreds 35
Onsdag 23. januar 2019 kl. 16:00 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99: 
Fyraftensmøde ”Nytårsfest” – Vi tager 
fat på det nye år med hygge og quiz. 

Herning, kreds 11 og kreds 106
Fredag 16 november kl 19:00 i He-
deager kirkes lokaler, Gl. Kirkevej 
33: Soldatervenners 100 års jubilæum 
festligholdes med blandt andet prinsens 
musikkorps, der spiller kl 18:45. Biskop 
Henrik Stubkjær holder festtalen og 
Kølkjær koret synger. I kaffepausen 
sælges et lotteri. Landsformanden Jes-
per Hornstrup og generalsekretær Per 
Møller Henriksen med flere bringer 
hilsner og aftenen afsluttes med lidt nyt 
fra soldaterhjemmet i Karup ved leder-
parret Anne og Allan Schrøder.

Interview med Merete og Kris, der har været le-
dere af KFUMs Soldaterhjem i Irak de seneste 
tre måneder. Af Bjarke Friis

Aftensang på KFUMs 
Soldaterhjem i Irak

Hvilke sange synger I til aftensang 
på KFUMs Soldaterhjem i Irak? 
Til aftensang på KFUMs Soldaterhjem 
i Irak synger vi: Nu går solen sin vej, 
Vær du mig nær, Altid frejdig, når du 
går, Du, som gir os liv og gør os glade, 
Du, som har tændt millioner af stjerner, 
Fred hviler over land og by og Linedan-
ser. En enkelt gang har soldaterne valgt, 
at vi skulle synge Linedanser til aften-
sangen, mens vi har foreslået de øvrige 
salmer. 

Synger soldaterne med? 
Nogle af soldaterne synger med, hvis 
de kender salmerne. Mindst halvdelen 
af soldaterne, der deltager i andagterne, 
er engelsksprogede, og de kender ikke 
de danske salmer, men de følger med i 
PULS- sangbogen. Fordi der er så man-
ge engelsksprogede deltagere til aften-
sang, kunne vi godt savne nogle flere 
engelsksprogede salmer. 

Hvordan oplever I aften- og fælles-
sang i Irak? 
Det er forskelligt, hvordan aftensangen 
opleves. Nogle soldater går, mens andre 
soldater bliver og virker passive. Der er 
også de soldater, der følger interesseret 
og aktivt med. Bagefter har vi oplevet, 
at de takker for andagten, og nogle spør-
ger mere ind til temaet. 

Vi oplever ikke, at soldaterne synger 
andre steder end på KFUMS Soldater-
hjem. Andagten her afvikles altid på 
engelsk, idet der altid er en del (cirka 
halvdelen eller mere) soldater fra flere 
forskellige lande, som regel altid fra: 
Danmark, USA, Holland, Norge, Irak, 
Estland, Letland, Litauen og nogle gan-
ge også fra Frankrig, Spanien m.fl. 
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Der er drop-in kaffe fra kl. 15:30 og 
mulighed for at købe aftensmad
Onsdag 27 februar 2019 kl. 16:00 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99: 
Fyraftensmøde ved Johan Schmidt Lar-
sen over emnet ”Hyrden og Himmel-
hunden – fortællinger om Gud og hver-
mand”. Drop-in kaffe fra kl. 15:30 og 
mulighed for at købe aftensmad.

Haderslev, kreds 49
Lørdag 8. december kl. 14:00 til ca. 
16:30 på KFUMs Soldaterhjem, Lou-
isevej 2. Ægte julehygge med gratis 
kaffe. Æbleskiver og lagkage m.m. kan 
købes. Bankospil, lotteri, salgsboder og 
salg af juletræer. Tale ved sognepræst i 
Nr. Løgum Bent Oluf Damm. Alle er 
velkommen. 

Skrydstrup, kreds 25
Mandag 25. februar 2019 kl. 19:30 i 
Skrydstrup Sognehus, Ribevej 51: 
Kredsmøde med generalforsamling hvor 
informations- og landssekretær Bjarke 
Friis taler og fortæller. Kaffe til 25 kr.

Tønder, kreds 47
Fredag 1. februar 2019 kl. 19:30 i Me-
nighedshuset, Dragonvej 14. Soldater-
vennefest v/ landssekretær Bjarke Friis. 

Varde, kreds 22
Fredag 4. januar 2019 kl. 19:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Hjertingvej 70: 
Nytårsfest hvor tidligere soldaterhjems-
leder i Kølvrå, Knud Nielsen, taler.
Fredag 22. februar 2019 kl. 17:30 på 
KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl: Sol-
datervennefest og generalforsamling 
med spisning. Generalsekretær Per Møl-
ler Henriksen, Fredericia taler. Tilmel-
ding til middagen nødvendig senest 16. 
februar på tlf. 7527 1984 eller på mail 
oksboel@kfums-soldaterhjem.dk.

Roskilde, kreds 44
Tirsdag 22. januar 2019 kl. 19:30 i 

missionshuset Sion, Snoldelev Bygade 
22 A, Gadstrup: Arrangementet inde-
holder årsmøde og generalforsamling 
og tale af Amalie Ehmsen, der fortæller 
om sin tid som soldaterhjemsleder i Irak.

Sydøst, kreds 32
Fredag 23. november kl. 17:30 på 

EFTERMIDDAGS- OG DAMEKREDSE

KFUMs Soldaterhjem, Vestervej 3, 
Vordingborg. Efterårsfest hvor lands-
sekretær Bjarke Friis fortæller om ar-
bejdet. Aftenen afsluttes ved sognepræst 
Therese Nielsen. Tilmelding til spisning 
på tlf. 2441 3777 eller vordingborg@
kfums-soldaterhjem.dk senest 20. nov. 

KFUMs Soldatermission er nu med i 
Skive Genbrug. Mission Afrika Gen-
brug har tidligere stået bag butikken, 
der nu er delt mellem de to organisatio-
ner. I forvejen har Mission Afrika Gen-
brug og KFUMs Soldatermission flere 
genbrugsbutikker, hvor overskuddet 
deles mellem de to organisationer. I for-
bindelse med fusionen blev butikkens 
navn ændret til Skive Genbrug. 

Genbrugsbutikken ligger på Engvej 
i Skive, og er en af byens mange gen-
brugsbutikker. I disse år er der en sti-
gende interesse for genanvendelse, og 
genbrugsbutikkerne er et af de bedste 

Nyt samarbejde i Skive
KFUMs Soldatermission har fået andel i Skive Genbrug. 

bud på at løse en global problemstilling 
med mangel på ressourcer. Blandt for-
brugerne mærkes også en stor interesse 
for brugte ting. 

Som soldaterven har du mulighed for 
at hjælpe Skive Genbrug på flere måder. 
Først og fremmest er der brug for gode 
brugbare effekter, for den store konkur-
rence medfører, at der er kamp om at få 
fat i de gode salgsvarer. Dernæst er det 
også muligt at blive frivillig i butikken. 
Særligt mangler der mandfolk, som kan 
være behjælpelig med møbeltransport. 
Kontakt butiksleder Jens Thorsen på 
tlf. 2927 7870 for information.

Viborg
Onsdag 16. januar 2019 kl. 14:00 hos 
Kristine Sørensen, Engvej 4 Tapdrup: 
Damekredsen mødes. Tlf. 8660 0205.

Fredericia
Onsdag 28. november kl. 16:00 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99: 
Fyraftensmøde ved informations- og 
landssekretær Bjarke Friis, der fortæl-
ler om sit arbejde især med genbrugs-
butikker. Julebanko. Medbring gerne 
en pakke. Drop in-kaffe fra kl. 15:30 og 
mulighed for at købe aftensmad.

Varde
Fredag 23. november kl. 12:00 på 
KFUMs Soldaterhjem, Hjertingvej 
70: Julefrokost m.m.
Fredag 18. januar 2019 kl. 14:00 på 
KFUMs Soldaterhjem, Hjertingvej 70. 
Fredag 1. februar 2019 kl. 14:00 på 
KFUMs Soldaterhjem, Hjertingvej 70. 

Haderslev
Tirsdag 27. november kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2: 
Arrangementet byder på kaffe og Steen 
Nielsen, Sommersted taler.
Tirsdag 29. januar kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2: 
Landdsekretær Bjarke Friis fortæller 
om NATOs fremskudte tilstedeværelse 
i og KFUMs Soldaterhjem i Estland.

Bornholm
Fredag 30. november kl. 19:30 på Sol-
daterhjemmet, Almegårdsvej 3 B, 
Rønne: Adventsfest v. Peter Hauge Mad-
sen, Rønne. Sang v. ”Kalmus”. Kaffe og 
lotteri.
Mandag 4. februar 2019 kl. 19:30 i 
Luthersk Missions hus, Toftelunden 
2, Hasle: ”Fra islam til kristen tro. Hvor-
for lader så mange iranere sig døbe?” 
v. Palle Kure, Åkirkeby. Kaffe og ge-
neralforsamling ved mødet.



Kommende ledere til Irak
Merete og Kristian er netop kommet 
hjem fra Irak efter tre måneder som sol-
daterhjemsledere. De er nu afløst af Ma-
ria og Miriam B., som driver soldater-
hjemmet de kommende tre måneder. 
Både Maria og Miriam har erfaring fra 
forskellige soldaterhjem i Danmark, og 
Maria kender også soldaterhjemmet fra 
den anden side af disken, da hun har 
været frivillig værnepligtig. Vi byder 
Merete og Kristian velkommen hjem 

med en stor tak for en meget flot indsats. 
Vi ønsker samtidig Maria og Miriam 
Guds velsignelse over den spændende 
og vigtige tjeneste for vores soldater.

Fra februar 2019 og seks måneder 
frem drives soldaterhjemmet af de er-
farne ledere Selma og Judy, som også 
har været i Afghanistan og senest i for-
året 2017 var ledere i Irak. Vi ønsker 
dem Guds velsignelse over den kom-
mende opgave.

Lederskifte i Estland
Miriam og Lennart er her fotograferet ved afrejsen fra Danmark.

Lone og Georg, som vi præsenterede i 
sidste nummer af Soldatervennen, blev 
desværre på grund af sygdom nødt til 
at rejse hjem i slutningen af september. 
Niende oktober overtog Miriam M. og 
Lennart. Miriam har erfaring både fra 
soldaterhjem i Danmark og Irak. Len-
nart er uddannet håndværker og kender 
Miriam fra IMU og kirken. Dagen efter 
Miriam og Lennarts ankomst fik de be-

søg på soldaterhjemmet af HKH Prins 
Joachim, som også skrev på deres VIP-
rude. Vi ønsker Miriam og Lennart 
Guds velsignelse over tjenesten.

De danske soldater deltager i en NA-
TO-mission i Estland og afløses af an-
dre NATO-soldater i 2019, hvorfor sol-
daterhjemmet også lukkes ned i 2019. 
Det forventes åbnet igen i 2020, hvor 
danske soldater igen sendes til Estland. 

Af Per Møller Henriksen


