
SOLDATER 
VENNEN

TEMA: At tjene

Før, under og efter udsendelse

Med de små ting i hverdagen

Godt købmandskab er en nøgle
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SOLDATER 
VENNEN

Temaet for dette nummer af  Soldater-
vennen er ”at tjene”, og mine tanker 
faldt på dette salmevers af  Hans Anker 
Jørgensen, som opfordrer os til at tjene 
hinanden. Det udfordrer mig, at vi ikke 
må tjene på hinanden, men skal dele 
uden at skelne til økonomi. Men samti-
dig rammer disse ord en gammel kristen 
tankegang, som gennem århundreder 
har sat sit præg på hele det vestlige sam-
fund. Tænkeren Thomas Aquinas var i 
middelalderen talsmand for, at man i 
kristne samfund ikke måtte opkræve 
renter, når man lånte penge ud til andre. 
Thomas Aquinas skrev ud fra samme 
opfattelse som Hans Anker Jørgensen: 
Som kristne skal vi dele med hinanden i 
stedet for at tjene på hinanden. Det har 
en særlig appel til os, der lever i et sam-
fund, hvor økonomi fylder så meget.  
Samfundet har ændret sig siden mid-
delalderens eksistensøkonomi. Vi kan 
ikke leve af  lutter god vilje uden at 
skele til økonomi, og derfor tager vi 
også imod penge for de varer, vi sælger 
til soldater på KFUMs Soldaterhjem. 
Samtidig mener vi, at vi derved tjener 
soldaterne og opfylder KFUMs Solda-
termissions formål. Som organisation 
forsøger vi den vanskelige balancegang 
mellem godt købmandsskab, hvor vi 
tilbyder relevante varer til soldater-
ne for en fair pris samtidig med, at vi 
forsøger at tjene soldater og veteraner 
i overensstemmelse med vores formål. 
Jesus Kristus er vores forbillede. I Bib-

len 
står der 
ikke meget om
 økonomi, for der er andet, som er vigti-
gere. Det beskrives til gengæld hvordan 
Jesus med handlinger, ord og lignelser 
viser os, hvordan vi skal vise tjenersind 
overfor andre. Det er en opgave og en 
personlig udfordring til hver af  os. I 
KFUMs Soldatermission forsøger vi at 
tage den opgave på os som organisati-
on. Det gælder selvfølgelig overfor sol-
dater og veteraner, men vi ønsker også, 
at det skal præge den kultur og væremå-
de, som kan opleves i organisationen. 
De bedste intentioner om at vise tje-
nersind overfor andre kan komme 
galt afsted eller blive misforstået. Et 
ordsprog lyder: ”Hellere komme galt 
afsted end slet ikke at komme afsted”. 
Lad os tjene i tillid med de bedste in-
tentioner, rette eventuelle misforståel-
ser og sætte vores lid til Guds tilgivende 
kærlighed, når vi kommer galt afsted. 

Maj 2019

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

KFUMs Soldatermission driver 14 soldater-
hjem i Danmark og et soldaterhjem i Irak. 
Find kontaktoplysninger på www.kfums- 
soldatermission.dk

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

Protektor:

Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary

Forsidebillede: Pause i 
øvelsesterrænet i Oksbøl 
med kantinevognen fra 
KFUMs Soldaterhjem. 

Tjen hinanden
Af  landssekretær Bjarke Friis

Indhold efter emner:

Soldaterhjem i 

udlandet s. 3

                  Møder  

                  og stævner s. 6

Soldaterhjem  

i DK s.10, 11,  
14 og 15

Veteraner s. 10 
og 11 

I kan ikke tjene Gud og Fanden,
I må vælge mellem liv og død.
I skal ikke tjene på hinanden,

I skal dele glæde, sorg og brød.
Tjen hinanden, I er alle lige,
der er ingen rige i mit rige!

VETERANMEDARBEJDER
KFUMs Soldaterhjem Aalborg. Genopslag. 
Der er i disse år stort fokus på at støtte og 

hjælpe veteraner, og KFUMs Soldatermis-

sion har i gennem en årrække arbejdet med 

at udvikle forskellige tilbud for veteraner, 

herunder et midlertidig botilbud, Soldater-

Rekreation, et hjemligt bo-miljø, hvor ve-

teraner ud over en bolig også tilbydes om-

sorg, nærvær og støtte til at reetablere sig 

både fysisk og psykisk. SoldaterRekreation 

tilknytning til et soldaterhjem. I Aalborg vil 

den kommende veteranmedarbejder 

indgå i et team sammen med solda-

terhjemslederen omkring det daglige 

arbejde i SoldaterRekreation.

Stillingen er på 30 timer ugentligt. An-

søgningsfrist 16. juni 2019. Se hele 

stillingsopslaget på  

www.kfums-soldatermission.dk/job/

veteranmedarbejder

ANDAGT
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Vi er ved at vænne os til de ekstre-
me vejrforhold hernede i ”sand-
kassen”. Vi har oplevet voldsom 
blæst, torden, regn og sol i en 

stor blanding. Vi har snakket om 
at pakke vores gummistøvler og 
regntøj væk, da vi er i en ørken, 
men nej vi har stadig brug for 
begge dem!
En dag blæste det så meget, at 
Kuffen var lukket i ca. 1½ time. 
Der var fare for, at en tagplade 
ville falde ned, så det var en god 
beslutning. Vi var bange for, at 
vi måtte lukke helt og ikke kunne 
gennemføre dagens arrangemen-
ter. Det var lige før vi måtte lukke 
missionen, men hvor skulle solda-
terne gå hen, og lagkagebankoaf-

Heldigvis kunne vi gennemføre 
lagkagebanko – og mange var gla-
de.
Inden afgang til Irak var vi på kur-
sus, hvor vi hørte om diverse far-

lige dyr i missionsområdet, men vi 
hørte ikke noget om biller. Lige nu 
ser vi biller alle vegne, i tusindvis 
synes vi. På grund af  den megen 
regn kommer de nu frem overalt. 
Vi snakker om, om det kan være 
den 11. plage, der har ramt Irak.
Ellers går vores hverdag med at 
bage kager og lave kaffe til de sult-
ne danske soldater, som egentlig 
hellere vil have franskbrød eller 
boller i stedet for kage… Et par 
soldater lavede en aften en quiz, 
som handlede om vores kager: 
Hvem spiser mest kage på Kuffen 
– efter lukketid? Hvem spiser de 
største stykker? Hvor store partier 

-
forsyning? Hvor mange pærer skal 
der i en pæretærte? Hvor stor er 
Kuffens største springform? Og 
så videre. Vinderne blev selvføl-
gelig os fra Kuffen.
Vi bager mange lagkager. Lagka-
ger til lagkagebanko, til en fødsels-
dag eller til afskedsfest. Vi nyder, 
at vi nu har to ovne til rådighed 
til vores kagebagning og fredags-
brunch.

Svensk kontrol
Hver uge er der rengøring af  vo-
res beboelsescontainer, og den 
bliver tjekket af  vores svenske 
sygeplejerske, som kårer ugens 
reneste chu i hele den danske lejr. 

En dag satte vi alle sejl til med 

så videre, så vi vandt selvfølgelig. 
Men ikke et ord om bestikkelse, vi 
vandt på ærlig vis.

Udmærkelser og besøg
En dag var lidt anderledes, da for-
svarschefen, Bjørn Bisserup, kom 

Det var anden gang vi mødte ham 
-

søg.
En fredag, hvor vi havde fredags-
brunch, blev vi meget overra-

-

medlemskab af  hans amerikanske 
Wolf  sektion. Så ja, hverdagen by-
der på meget forskelligt hernede i 
sandkassen.
I livets kager - er vennerne choko-
ladestykkerne. 

Biller, blæst og brød
Af  soldaterhjemsledere Selma og Judy. Redigeret af  Kristine Bjerno.

Lederne af KFUMs Soldaterhjem i Irak Judy og Selma sender løbende nyheds-
breve. Her bringes et par store og små oplevelser fra deres hverdag.

IRAK
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På KFUMs Soldaterhjem er der plads til hygge og fællesskab samti-
-

Vi er afhængige af donationer -

Støt med gavebrev eller betænk KFUMs Soldatermission i dit testamente

-

BETÆNK DIT
SOLDATERHJEM

er der plads til hygge og fællesskab samti-
-

ioner -

tænk KFUMs Soldatermission i dit testamente

-

Annoncer

1. Maj havde Frank og Else Over-
by 25 års jubilæum som soldater-
hjemsledere. De begyndte leder-
jobbet i Tønder, men da kasernen 

Frank til KFUMs Soldaterhjem i 
Slagelse , hvor de har været siden. 
På jubilæumsdagen havde man-
ge fundet vejen til Slagelse, for at 
overraske Else og Frank med en 
fest.
Samme dag kunne økonomichef  
og kontorleder Steen K. Sørensen 
fejre 15 års ansættelse i KFUMs 
Soldatermission med solid øko-
noimistyring, der høster ros fra 
både revisor og bestyrelsen. Sene-
re i år kan Steen fejre rund fød-
selsdag, når han til juli fylder 60 
år.

Mærkedage

LEDER
UDLANDET

Vi søger ledere til KFUMs Solda-
terhjem i Estland fra januar 2020 
og seks måneder frem samt lede-
re til KFUMs Soldaterhjem i Irak 
fra februar 2020 og seks måneder 
frem. Begge steder udsendes to 
personer, der deler lederopgaverne. 
Det er meget vigtigt, at lederteamet 
fungerer godt for, at opgaven løses 
efter hensigten. 
Det er en meget populær funktion 
at være leder af KFUMs Soldater-
hjem for udsendte, men samtidig 
et meget selvstændigt job, hvor du 
selv skal sætte grænser for din ar-
bejdsindsats. 
Opgaven er at skabe populære 
hjemlige rammer, hvor evangeliet 

forkyndes dagligt med sang og an-
dagt. Hjemmebagt kage, duften af 

er nogle af de metoder, vi plejer at 
benytte. 
Udsendelse kan evt. være af tre 
måneders varighed. Ligeledes sø-

omkring maj 2020. Læs mere på 
kfums-soldatermission.dk/job 

Yderligere oplysninger: Kontakt 
generalsekretær Per Møller Hen-
riksen tlf. 2299 6189 eller pmh@
kfums-soldatermission.dk kfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfkfumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumums-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-sosososososososososososososososoldldldldldldldldldldatatatatatatatatatataterererererererererermimimimimimimimimimimimimimimissssssssssssssssssssssioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioion.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.dkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdk  

SIDSTE NYT

Valg til bestyrelse
Ved formands- og kasserermødet 
11. maj blev der afholdt valgt til 
KFUMs Soldatermissions bestyrel-
se og kredsarbejdsudvalg (KAU). 
Sognepræst Jesper Hornstrup og 
familieplejer Finn B. Jørgensen blev 
begge valgt til KFUMs Soldatermis-
sions bestyrelse. For Finns vedkom-
mende var det et nyvalg. Privatprak-
tiserende psykolog Vibeke Schmidt 
blev valgt som suppleant. Blandt 
medarbejderne er veterankonsulent 
Elin H. Hansen blevet genvalgt, og 
soldaterhjemsleder Troels Moes-
gaard er blevet nyvalgt. Troels af-
løser Birthe Anderson. KFUM og 
KFUK har genudpeget Erik Klau-
sen, mens Bo Mejlgaard, der er ud-
peget af  Indre Mission, er stoppet 
i bestyrelsen på grund af  sygdom.  
En stor tak til Birthe, Bo og Vibeke 
Schmidt for indsatsen. Jesper Horn-
strup er konstitueret som formand, 
mens Ole Rasmussen er blevet ny 
næstformand. 
Til KAU er Solveig Hoffmann Pe-
dersen blevet genvalgt, mens Pia 
Ælmholdt er nyvalgt, og Jens Mag-
nus Nielsen er valgt som suppleant.
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Af Kristine Bjerno

Hvor arbejder du og hvor læn-
ge har du arbejdet for KFUMs 
Soldatermission? 
Jeg arbejder på landskontoret, og 
det har jeg gjort i 15 år.

Hvad er dine opgaver? 
Jeg er overordnet ansvarlig for 
det administrative, regnskaber og 
budget. Tilsyn med bygninger fal-
der også under mig. Desuden er 
jeg kontorleder på landskontoret.

Hvorfor arbejder du her? 
Jeg har været soldaterven i mange 
år. Da jeg var på jagt efter et nyt 
job i en kristen organisation, blev 
jeg opfordret til, at det her var et 
job, jeg skulle søge. Nu sidder jeg 
her. Jeg har altid været kristen og 
i min fritid arbejdet i KFUM og 
KFUK, Indre Mission, menig-
hedsråd osv. Jeg er så gammel, at 
i min ungdom var KFUM IMs 
ungdomsorganisation.

Hvad er din sjoveste oplevelse 
på arbejde? 
Det sjoveste er at være ude og 
møde soldaterhjemsledere og fri-
villige ved bygningssyn og besøg 
i genbrugsbutikkerne. Det kan 
være lange dage, men det er godt 
at møde de mennesker, der står 
der ude og får det hele til at fun-
gere.

Hvordan oplever du KFUMs 
Soldatermission som arbejds-
plads? 
Jeg oplever det som en god ar-
bejdsplads med højt til loftet. 
Der er ting, som for eksempel 
den pressede økonomi, der giver 
stress. Det kan være svært at være 
den, der skal forvalte den stram-

me økonomi og sige nej til gode 
initiativer. Jeg kan godt lide at 
føle, at man gør en forskel hos de 
mennesker, der bruger soldater-
hjemmene. 

Hvad giver dig energi i jobbet? 
Det er samarbejdet med kolleger 
på kontoret, soldaterhjemslede-
re og frivillige. En ting er tallene 
på skrivebordet, men at komme 
ud og se, hvordan pengene bli-
ver brugt, og at vi får skabt nogle 
gode rammer for fællesskab, det 
giver mig energi. 

Hvordan tænker du, at du tje-
ner KFUMs Soldatermission 
ved dit arbejde? 
Med et stramt budget handler det 
om, at vi får det optimale ud af  
de penge, vi bruger. Jeg tror, at 
jeg bruger tiden bedst ved at gøre 
netop det, jeg er ansat til, selvom 
jeg for eksempel er blevet spurgt, 
om jeg vil ud og holde oplæg hos 
soldatervennerne.

Hvordan har KFUMs Solda-
termissions økonomi ændret 
sig de seneste 15 år? 

-
ge fra det offentlige end tidligere. 
Der har hele tiden været et stramt 
budget. Vi bliver desværre færre 
soldatervenner til at give gaver og 
være frivillige. Resultatet på bund-
linjen varierer lidt år for år – på 
hver side af  nul. Vi sætter ikke 
gang i mere, end vi tror, der kom-
mer ind rent økonomisk. Samtidig 
har vi et ansvar for, at bruge de 
penge vi har på en god måde.

Hvordan ser du (som kontor-
leder) landskontorets rolle i 
organisationen? 
For at bruge et militært udtryk 
er vi forsyningstropperne. Orga-
nisationens hovedopgave ligger 
ude ved fronten, hvor vi møder 
soldaterne. Jeg ser mig selv som 
en medhjælper for soldaterhjem-
mene, så de får de ressourcer, som 
de har brug for. Vi sørger for, at 
soldaterhjemslederne kan bruge 
deres tid på det vigtige i deres dag-
ligdag overfor soldaterne.

Hvad er dine succeskriterier 
og udfordringer i arbejdet? 
Jeg er meget pragmatisk. Økono-
mi er meget målbart, og jeg ser det 
som et mål at leve op til budgettet. 
Men jeg ser det også som et vigtigt 
succeskriterium, at det er en god 
arbejdsplads for alle medarbejde-
re.

Hvad er der ikke mange der 
ved om dig? 
Jeg er en stolt og glad bedstefar. 
Det fylder mere og mere i mit liv.

Hvem har introduceret dig til 
kaffemaskinen? 
Det klarede jeg selv.

Kend din medarbejder
- Økonomichef Steen K. Sørensen

Redaktionen vil gerne give soldatervennens læsere et indblik i, hvem der udgør 
tandhjulene  i KFUMs Soldatermissions store organisation. Første medarbejder 
i maskinen er Steen K. Sørensen. 

MEDARBEJDER
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NORDJYLLAND

Løgstør, kreds 28
Onsdag 19. juni kl. 19:30 hos 
Else og Preben Vadsholt, Bjørns-
holmvej 204, Overlade, 9670 
Løgstør: Sommermøde hvor 
bestyrelsesmedlem Merete Værge 
vil fortælle om at være leder af  
KFUMs Soldaterhjem i Irak. 

Thisted, kreds 21
Fredag 28. juni kl. 19:30: Vang 
Missionshus, Hellevej 1, Vang, 
7700 Thisted. Fhv. . soldater-
hjemsleder Carl Højhus, Holste-
bro, taler. 

MIDTJYLLAND

Hedensted-Løsning, kreds 78
Søndag 23. juni: Gudstjeneste i 
St. Dalby Kirke kl. 9:00 og He-
densted Kirke kl. 10:15, hvor tidl. 
soldaterhjemsleder i Afghanistan 
Jens Arne Skjøtt prædiker. Guds-
tjeneste i Korning Kirke kl. 9:00 
og Løsning Kirke kl. 10:30, hvor 
tidl. soldaterhjemsleder Ruth Brik 
Christensen fortæller om arbejdet. 
Der indsamles kollekt til KFUMs 

Klovborg-Nr. Snede, kreds 53
Torsdag 6. juni kl. 19:30: Klov-
borg Missionshus, Nørregade 11, 
8765 Klovborg. SV-stævne, hvor 
fhv. soldaterhjemsleder Esther 
Kofoed taler.

Skjern, kreds 2
Tirsdag 28. maj kl. 19:30 i Missi-
onshuset, Nygade 10, 6900 Vide-
bæk: Generalsekretær Per Møller 
Henriksen taler.

Torsdag 13. juni: Spændende ud-

landsformand Jesper Hornstrup, 
som vil give rundvisning i de to 
kirker, hvor han er præst. Derefter 
rundtur i Skive med efterfølgen-
de kaffe og afslutning på KFUMs 
Soldaterhjem. Alle er velkomne. 
Vi mødes på Skjern Rutebilsta-
tion kl. 17:30, Astrup købmand 
kl. 17:40, brugsen i Videbæk kl. 
17:45. Tilmelding sker senest 3. 
juni hos Henning Holmgaard ef-
ter først til mølle –princippet på 
tlf. 2049 3278.

Viborg, kreds 23
Søndag 26. maj kl. 11:00 i Ul-

med gudstjeneste ved Hanna Mo-
gensen, derefter køres ud til Bir-
the og Dines på Naundrupvej 13, 
Roum, hvor der nydes medbragte 
drikkevarer og madpakke. Da-
gen afsluttes med kaffe og hygge. 
Tilmelding til Dines på tlf. 2212 
9096.

SYDJYLLAND

Grindsted, kreds 9
Onsdag  22. maj kl. 19.30 i Kro-
nen, Solvej 1, 7200 Grindsted: 
Soldatervennerfest ved Anders 
Damgaard Kjeldsen, KFUMs Sol-
daterhjem i Varde. Lotteri til for-
del for KFUMs Soldatermission. 

Varde, kreds 22

Lørdag 24. august kl. 10-12 på 
Hjertingvej foran Varde Kaser-
ne. Cykelsponsorløb med små og 
sjove aktiviteter for hele familien. 
Alle er hjertelig velkommen.

ØERNE

Bornholm, kreds 10 
Onsdag den 19. juni tager vi på 

-
de kaffe og generalforsamling. 
Vi mødes på teknisk samling,  
Borrelyngvej 48, 3770 Allinge kl. 
18.30. Alle er velkommen.

Slagelse, kreds 50 
Onsdag 5. juni kl. 13:00 på 
PanzerMuseum East, Flad-
holtevej 18, Slagelse. Foredrag 
ved Ruth Brik Christensen med 
anekdoter og oplevelser i forbin-
delse med ”fars dag” på museet. 
Arrangementet holdes ifm. udstil-
ling fra KFUMs Soldaterhjem i 
Afghanistan. Alle er velkommen, 
der skal dog betales alm. muse-
umsentré.  

EFTERMIDDAGS- OG 
DAMEKREDSE

Fredericia
Onsdag  28. august kl. 16:00 
på KFUMs Soldaterhjem. ”Y’s 
Mens bevægelsen. Hvad kan vi og 
hvad vil vi?” v. Peder Mogensen. 
Drop-in kaffe fra kl. 15:30 og mu-
lighed for at købe aftensmad. 

Møder og stævner

KFUMs Soldatermission 

på Himmelske Dage 
30. maj til 2. juni er der ”Him-
melske dage på heden” i Her-
ning, og KFUMs Soldatermission 
deltager med en stand og to 
arrangementer fredag 31. maj. Kl. 
15:00-16:30 lægges der op til de-
bat og drøftelse af, hvordan evan-
geliet rækkes ud til PTSD-ramte 
veteraner v. veterankonsulent 

Bethania, Torvet 9 i Herning. 
Kl. 20:30 er der koncert med sal-
mer til udsendte soldater v. Lene 
Svendsen-Tune på den åbne sce-
ne på ”Mulighedernes Marked”. 

KFUMs Soldatermission 

på Folkemødet 
Onsdag 12. juni kl. 15-16 er 
KFUMs Soldatermission vært 
for en debat: Samfundsopgaven 
med PTSD-ramte veteraner. 
Debatten foregår i teltet ”Folk 
og tro” på Kæmpestranden J43. 
Se nærmere beskrivelse i app’en 
til Folkemødet. 

SOLDATERNES
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Følgende numre er udtruk-
ket af  Notarius Publicus:
 
15.038 Toyota Aygo
 
42.627 Rejsegavekort, kr. 15.000
87.488  Rejsegavekort, kr. 15.000
 
21.759 Rejsegavekort, kr. 8.000
53.222 Rejsegavekort, kr. 8.000
69.858 Rejsegavekort, kr. 8.000
76.185 Rejsegavekort, kr. 8.000
 
11.291 Kroweekend, kr. 1.500
15.222 Kroweekend, kr. 1.500
31.303 Kroweekend, kr. 1.500

50.331 Kroweekend, kr. 1.500
59.944 Kroweekend, kr. 1.500
67.369 Kroweekend, kr. 1.500
67.533 Kroweekend, kr. 1.500
85.140 Kroweekend, kr. 1.500
 
 15.339 Gavekort, Bones
 17.667 Gavekort, Bones
 21.329 Gavekort, Bones
 26.270 Gavekort, Bones
 30.909 Gavekort, Bones
 42.771 Gavekort, Bones
 49.645 Gavekort, Bones
 58.243 Gavekort, Bones
 87.436 Gavekort, Bones
 88.286 Gavekort, Bones

Fast endetal: 26 
Gavekort til Matas eller Jysk 
eller Imerco eller Bog & Ide.
 
Lodsedler med gevinst skal ind-
sendes til KFUMs Soldatermis-
sions landskontor, Treldevej 97, 
7000 Fredericia. Sidste frist for 
afhentning af  gevinster er den 31. 
maj 2019.

Tak, fordi du støtter KFUMs Solda-
termissions arbejde med dit køb af  lod-
sedler.

Viborg 
Mandag 17. juni kl.14: Dame-
kreds hos Ellen Olsen, Hulager 4, 
Løgstrup. Tlf. 8664 2767. 

Mandag 19. august kl.14: Dame-
kreds hos Ester Bech, Rosenstræ-
de 21f, Viborg.  Tlf.8660 3337. 

VENNER

Trækningslisten - Landslotteriet 2019

TAG MED TIL
25 - 29. september 2019 inviterer KFUMs Soldatermission til en 
soldatervennetur i godt selskab i forbindelse med Årsmødet 
2019 i Høvelte. Afgang med bus fra Jylland/Fyn med opsamling 
forskellige steder.

Turen starter onsdag 25. september fra Holstebro med opsamling i Herning, 

Vejle og Fredericia. Frokost på KFUMs Soldaterhjem og et spændende 

eftermiddagsstop på Panzermuseum East. 

Torsdag 26. september går turen til 

København, hvor vi blandt andet skal se 

og høre om ”Monumentet for Danmarks 

Internationale Indsats”. Desuden er der 

rundvisning på Christiansborg, Krigsmuseet 

og Holmens Kirke.  

Fredag 27. september går turen til Frederiksborg Slot med den karakteristiske 

Barokhave, Fredensborg Slot og en guided tur i Helsingør.

Lørdag 28. og søndag 29. september er der åbent hus på Livgardens Kaserne 

i Høvelte samt KFUMs Soldatermissions årsmøde med festgudstjeneste, 

Livgardens Musikkorps, underholdning, festaften samt foredrag ved Kim 

Kristensen inden turen går hjemad søndag eftermiddag. 

Praktiske oplysninger

Turen køres af Venø busser. Rejseleder: Carl Højhus, Holstebro.

Pris pr. prs. i dobbeltværelse: 4.400,- kr. Pris pr. prs. i enkeltværelse: 5.500,- kr. 

Overnatning på Zleep Hotel i Ballerup. Der er 52 pladser på turen. Prisen er 

inklusive tre måltider dagligt, entréer og deltagerpris ved årsmødet. Enkelte 

KFUMs Soldatermissions landskontpor, tlf. 76 20 44 83 eller jette@kfums-

soldatermission.dk Umiddelbart efter tilmelding betales et depositum på 1.000,- 

kr. pr. deltager. 

NORDSJÆLLAND

Hjælp til Minicafé
Hjælp til mini café ved Hellig-
åndskirken i København i uge 
30. Fra mandag 22. til søndag 
28. juli  har vi brug for syv til 
ni  hjælpere pr. dag, der vil gå 
til hånde, smøre sandwich, bage 
kage, lave kaffe og te. Sidste frist 
for tilmelding bliver 1. juli hos 
Finn og Karin Juhl Nielsen på 

7983/6128 7606.
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Soldaterhjemmet i Estland 
genåbner januar 2020
Forsvaret har spurgt KFUMs Sol-
datermission, om vi er villige til 
at etablere soldaterhjem i Estland 
fra primo januar 2020, når Dan-
mark igen sender ca. 200 soldater 
til Tapa. Det er et led i Danmarks 
NATO bidrag, som blev etableret 
i 2018. Vi har naturligvis sagt ja til 
opgaven. 

Mens Judy og Selma i maj måned 
holder en velfortjent tre ugers 
pause (som i forsvarssammen-
hænge kaldes leave), passes solda-
terhjemmet af  Maria og Miriam, 
som fra november 2018 og indtil 
februar 2019 drev soldaterhjem-
met i Irak. Siden hjemkomsten 
har Maria arbejdet på soldater-
hjemmet på Bornholm, og Miriam 
har arbejdet på soldaterhjemmet i 
Oksbøl, som de begge vender til-
bage til efter opholdet i Irak. Tak 
til Maria og Miriam for denne eks-
tra opgave.

Kommende ledere til Irak
Thea og Karen er ansat til at over-
tage soldaterhjemmet efter Selma 
og Judy fra august. Thea er ved at 
afslutte sin kandidatuddannelse i 

Diakoni på universitet, og Karen, 
som er uddannet cykelsmed, er i 
gang med en ambulanceredderud-

-
ge været udsendt til Afghanistan, 
og i efteråret 2016 var hun i Irak 
for at etablere soldaterhjemmet. 
Det bliver et spændende gensyn 
for Thea. Selv om opgaven er den 
samme, er der sket en del. Solda-
terhjemmet er blevet udvidet, og 
terrassen er blevet betydeligt stør-
re. Der er også sket en del foran-
dringer i hvilke lande, der har sol-
dater i lejren. Vi ønsker dem Guds 
velsignelse over tjenesten.

Farvel til Birthe Anderson 
som soldaterhjemsleder
I 2011 overtog Birthe og Per An-
derson KFUMs Soldaterhjemmet 
i Skive. De havde en bred erfaring 
fra soldaterhjem, som går godt 30 
år tilbage, hvor Birthe var volon-
tør i Varde, og r Per var volontør 
i Høvelte i 1992. Siden dengang 
har de været engageret i mange 
sammenhænge både lokalt og på 
landsplan. Sidste år stoppede Per 
for at blive cykelhandler i Brande, 
og pr. 31. juli stopper Birthe som 
soldaterhjemsleder. Vi vil sige 
dem begge en stor tak for ind-
satsen igennem de mange år og 
ønske dem Guds velsignelse over 
fremtiden. 

Alle er velkomne til afskedsre-
ception fredag den 7. juni kl. 
12.00 - 15.00 på KFUMs Solda-
terhjem i Skive.

Par ansat i Skive
Tømrermester Hans Jørgen Lar-
sen på 48 år fra Fjellerup på 
Djursland er ansat som ny solda-
terhjemsleder, og ægtefællen Tove 
Larsen er ansat som assistent med 
stedfortræderfunktion. Tove har 
udover arbejdet som folkeskole-

administration. Hans Jørgen var 
i 1992 volontør på soldaterhjem-
met i Skive, og for to år siden var 
den ældste af  deres tre børn vo-
lontør i Skive, Det er således ikke 
helt uden kendskab til arbejdet, 
de går ind til den nye opgave. Vi 
ønsker dem Guds rige velsignelse 
over opgaven i Skive.

KFUMs Soldaterhjem ud-
stillet på PanzerMuseum 
East
I to år har der været en særudstil-
ling om KFUMs Soldaterhjem i 
Afghanistan placeret i FN-museet 
i Frøslevlejren. Denne udstilling er 

ved Slagelse. Benyt anledningen til 
at kigge forbi det spændende mu-
seum, hvor du også kan få et lille 
indtryk af, hvordan KFUMs Sol-
daterhjem fungerer som en oase 
for de udsendte danske soldater.

Kort nyt
Af  generalsekretær Per Møller Henriksen

Velkommen til Karen og Thea.

Tove og Hans Jørgen Larsen er ansat 
fra 1. august. 
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At tjene
Introduiktion til temaet af landssekretær Bjarke Friis

I redaktionen har vi valgt tema-
et til dette nummer: ”At tjene”. 
I vores sammenhæng er der en 
interessant dobbeltbetydning af  
dette udtryk. Den diakonale op-
gave, som KFUMs Soldatermissi-
on er sat i verden for at løse om 
at forkynde evangeliet i ord og 
handling, er efter vores opfattelse 
at tjene soldaterne. Vi vil det bed-
ste for soldater og veteraner med 
hjemlige rammer, kaffe, kage, sang 
og samtaler, der præges af  næste-
kærlighed og vores vidnesbyrd 
om Guds kærlighed og tilgivelse 
til alle, der vil tage imod. Vi gør 
soldater og veteraner en tjeneste 
ved at dele evangeliet. Men sam-
tidig tjener vi også på soldater og 
veteraner, for organisationen kan 
ikke virke uden økonomisk funda-
ment. Det er synligt i form af  et 
kasseapparat og det varesalg, der 
er på KFUMs Soldaterhjem. 
Tjenesterne går begge veje som 
en bytteøkonomi, selvom der 
ikke altid er penge involveret. Det 
opleves ofte, at soldater tilbyder 

deres praktiske hjælp på KFUMs 
Soldaterhjem. Det kan være hjælp 

af  tunge ting eller samle et bord 
i felten, når kantinevognen kom-
mer rullende. ”Du skal bare sige 
til, hvis du har brug for hjælp”. 
Den sætning kan siges af  soldater 
overfor KFUMs Soldatermissions 
medarbejdere, ligesom sætningen 
kan rettes den modsatte vej. 
At tjene kan have mange ansigter. 
Det beskriver leder af  KFUMs 
Soldaterhjem i Holstebro, Natha-
lie Moesgaard, på de følgende to 
sider om de mange forskellige 
opgaver, der er forbundet med at 
lede et soldaterhjem. Generalma-
jor Ib Bager leverer på side 12-13 
en soldatervinkel på tjenesten. 
Traditionelt har man forstået sol-
dateropgaven som at tjene sit fæd-
reland, men i takt med Forsvarets 
internationale opgaver må tjene-
sten nærmere forstås som at tjene 
freden og et stabilt internationalt 
samfund. Endelig beskriver leder 
af  KFUMs Soldaterhjemsleder 

i Oksbøl, Kjeld Nørgaard Chri-
stensen, hvordan vi på KFUMs 
Soldaterhjem praktiserer den dob-
belte betydning af  at tjene. 
God fornøjelse med temaartikler-
ne. 

Sådan kan du hjælpe

TEMA

BLIV
VOLONTØR

På et KFUMs Soldaterhjem 
får du hele pakken…!

• Kost og logi

• God volontørløn

• Ordnede forhold

• Socialt netværk

• Jævnaldrende kollegaer

• Frihed under ansvar

Ledige stillinger i Oksbøl, Born-

holm, Høvelte, Slagelse og 

Frederikshavn til august 2019.

Læs mere på  

kfums-soldaterhjem.dk/job

• Salg af  lodsedler hvert år i ja-
nuar og februar måned. Lod-
sedler kan sælges af  alle over 
hele landet. 

• Praktisk hjælp på det nær-
meste soldaterhjem. Kontakt 
dit nærmeste soldaterhjem 
for at høre hvilke opgaver 
du kan hjælpe med (hjælpe 
i haven, male/mindre ved-
ligehold, holde en aftenan-
dagt for soldaterne, assistere 
med salg af  mad og drikke-

varer ved åbent hus-arrange-
ment på kasernen eller må-
ske tilbyde en søndagsvagt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Give dine brugte effekter til 
en genbrugsbutik tilknyttet 
KFUMs Soldatermission. El-
ler måske tilbyde at tage en 
vagt i en genbrugsbutik. 

• Indsamle kontingent eller års-
gave til KFUMs Soldatermis-
sions arbejde. Kontakt Jette 
Steffensen på landskontoret, 
der kan henvise dig til den 
lokale soldatervennekredsbe-
styrelse, som sikkert gerne vil 
tage imod hjælpende hænder. 
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Fra tid til anden møder man som 
soldaterhjemsleder en udenforstå-
ende, som nysgerrigt spørger ind 
til arbejdet på soldaterhjemmet. 

man en 3-5 minutters beskrivelse 
af  det synlige arbejde og hoved-
formålet: At holde andagter for 
soldaterne. At være tilstede når de 
har brug for én, der lægger øre til 
deres historier. Og maden fylder 
selvfølgelig også meget. 
Det er den korte version – men så 
risikerer man at blive spurgt, om 
man så har et andet arbejde ved 
siden af, for det lyder ikke som 
noget, man kan leve af  eller fylde 
en hel arbejdsuge ud med. Det har 
de på sin vis ret i, men det at være 
soldaterhjemsleder er så meget 
mere end det, og to dage er aldrig 

ens. Vi tjener med glæde – nogle 
gange døgnet rundt.
Dagens ret
Der ligger et stort arbejde i forbe-
redelsen af  dét, vi kalder ”dagens 
ret”. Der er mange overvejelser 
at gøre sig. Hvor mange soldater 
kan der tænkes at komme i aften? 
Hvilken mad serverer de på kaser-
nens kantine? Hvilken ret kan vi 
servere til en god pris, og kan det 
stemme overens med de tilbud, 
vi kan få hos vores leverandører? 
Der er selvfølgelig kæmpe forskel 
på om man laver frikadeller til en 

til hundrede skrupsultne, kødgla-
de soldater.  Det kræver tilrette-
læggelse at sammensætte en god 
ugeplan – og også have en plan B, 
hvis der pludselig er udsolgt inden 
klokken er 18, eller det viser sig, 
at de alligevel ikke havde fri, som 
deres ugeplan ellers sagde.
Med til køkkenarbejdet hører også 
egenkontrol, som er en vigtig men 
samtidig utrolig irriterende op-
gave. For at sikre at kvaliteten af  
den mad, vi laver, er i orden, skal 
vi dokumentere, at vi ved, hvad vi 
gør. Det handler om ugentligt at 
teste temperaturen på vores mad, 
kontrollere nedkøling, stikprøve-
kontrol af  de varer, vi modtager 
fra leverandører og kontrol af  
vores køleskabe og frysere. Føde-
varekontrollen kommer årligt på 
uanmeldt besøg, og så skal det be-
vises, at man har orden i sagerne, 
hvis man vil beholde sin smiley  
Arrangementer
Vi bliver ofte spurgt, om vi kunne 
tænke os at levere mad eller lægge 
hus til et arrangement, og vi siger 
ja til alt det, vi overhovedet kan 
rumme. Der efterspørges mange 
forskellige ting. Det kan være at le-

vere mad til et kirkearrangement, 
bage til en fødselsdag, afholde en 
bryllupsreception, kaffe efter en 
begravelse, madpakker til hjem-
meværnet osv. Det er alt sammen 
vigtigt, fordi vi har et ansvar for, at 
økonomien hænger bedst muligt 
sammen. Samtidig er det en god 
reklame for soldaterhjemmet.
Økonomien og regnskab hører 
sig også til. Når der er lavet mad 
eller afholdt et arrangement, skal 
vi sikre os, at vi også får betaling. 
Der bruges mange timer foran en 
computer på kontoret, for kassen 
skal hver dag tælles op, regninger 
skal sendes til betaling, en faktura 
skal sendes ud, en mail skal be-
svares, regnskabet skal gøres klar 
til landskontoret – og bedst som 
man er i gang, er der altid lige en 
telefon, der ringer med noget, 
som er vigtigere, og som skal løses 
her og nu. 
Foredrag
Vi bliver ofte inviteret ud og for-
tælle om vores arbejde med sol-
daterne og veteranerne. Hvis der 
ikke i forvejen er noget i kalen-
deren, er det selvfølgelig noget, 
vi gør. Men sådan et engagement 
griber også ind i andre ting. Vi 
skal først og fremmest forberede 
os og sætte tid af  til det. Hvis der 
skal undværes en mand en aften, 
hvor soldaterhjemmet er åbent, 
kræver det en omstrukturering af  
vagtplanen og bedre forberedelse. 
Baglandet for soldatermissionen 
er en af  hovedhjørnestenene, og 
derfor skal vi selvfølgelig blive ved 
med at tage ud til soldatervenner-
nes arrangementer og fortælle de 
gode historier fra hverdagen, og 
om det vigtige stykke arbejde, der 
bliver gjort i soldatermissionen. 
Så skal der bestilles varer hjem – 

At tjene - En soldaterhjemsleders hverdag
TEMA

Af Nathalie Moesgaard

På KFUMs Soldaterhjem foregår der langt mere, end man kan se som almindelig gæst. 

Der ligger forberedelse bag den ugentlige åbningstid, som er en vigtig del af tjenesten. 
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TEMA

madvarer, slik, tobak, drikkeva-
rer og grej, som soldaterne kan 
købe, og her skal vi løbende holde 
os orienteret om, hvad der hitter 
blandt soldaterne.
Landslodsedlerne fylder rigtig me-
get i december, januar og februar. 
December bruger vi meget tid på 
at pakke kuverterne. I Holstebro 
sender vi årligt 500 kuverter ud 
med lodsedler, og det er et godt 
supplement til økonomien, som 
vi tjener godt på. Man tænker nok 
ikke så meget over, hvor stort et 
arbejde der er i at pakke lodsed-
ler og gøre klar til afsendelse og 
derefter registrere hver enkelt be-
taling. Det tager lang tid, men er 
også enormt givende. Mange sen-
der en ekstra gave med og knytter 
en rosende kommentar sammen 
med betalingen. Det varmer og 
giver fornyet energi. Man føler, at 
arbejdet bliver anerkendt. 
Vedligehold
Vi kommer ikke udenom, at der 
med et stort hus følger meget 
vedligehold inde som ude. Vi vil 
gerne, at vores soldaterhjem præ-

Til det hører det altså også at ligge 
på knæ og luge og pudse vinduer, 
slå græs og klippe hæk, male, re-
parere, renovere og rengøre. Det 
er et punkt, som man ALTID kan 
bruge mere tid på, end man har. 
Heldigvis har vi et samarbejde 
med kriminalforsorgen, som ofte 
sender samfundshjælpere ud. Det 
er en stor hjælp til det praktiske. 

Vi har erfaret, at hvis vi giver dem 

opgaver, som de kan have med-
bestemmelse over, og som de selv 
kan variere, ligger der en rigtig 
god ressource i dem. Det er en 
værdifuld hjælp for os.     
Planlægning
Foruden det daglige arbejde bru-
ges der rigtig meget tid på for-
skellige møder. Her kan nævnes 
møder med den lokale bestyrelse, 
netværksmøder med kollegaer, 
lederdage, lederkurser. Men især 
rekreationsdelen indebærer man-
ge møder med socialrådgivere, 
rekreationsnetværk, kommunebe-
søg, konferencer og supervision. 
Alle veteraner har mulighed for at 
booke en tid hos en økonomisk 
rådgiver, som kommer i huset en 
gang om måneden. Det er også 
vores arbejde at koordinere denne 
dag og få aftalerne på plads. 

arbejdet, for i soldatermissionen 
arbejder vi under konceptet frihed 
under ansvar. Vi har en enorm 

vores arbejde, og soldaterhjems-
lederne tillægges meget tillid. Det 
betyder i praksis, at vi knokler, når 
der er behov for det, og vi holder 
fri, når der er mulighed for det.  
Og der er altid noget at tage sig 
til. Jeg starter gerne mandag ud 
med at nedskrive de ting, jeg har 
en forventning om at kunne nå i 

uger lykkes det – og når det ikke 

gør, må man i gang med priori-
teringen. Vigtigst af  alt er dog at 
være omstillingsparat og klar til at 
tage de muligheder, der byder sig. 
Det er ikke unormalt, at der kom-
mer et par soldater forbi, som lige 
skal se om det er muligt at komme 
ind udenfor åbningstiden, eller at 
en af  veteranerne har brug for at 
snakke. Der er mange af  den slags 
afbrydelser i en arbejdsdag, men 
når alt kommer til alt, er det altid 
mennesket, der kommer i første 
række. Noget af  det, som gør sol-
daterhjemslederjobbet til mere 
end bare et arbejde, er muligheden 
for at arbejde med mennesker. 
Uanset om det er værnepligtige, 
tjenestegørende eller veteraner, 
så får man rigtig meget igen, og 
vi møder megen taknemmelighed 
fra alle grupper. Vigtigheden lig-
ger i at blive mødt, når man har 
det svært, og et sted at gå hen, når 
man er ensom, og én at drikke en 
kop kaffe med uden dagsorden. 
Vi kan bruges i mange situationer, 
og vi føler os meget privilegerede, 
når nogen vil dele deres liv med 
os. 
Vi snakker ofte om de mange ka-
sketter, vi bærer som ledere. Nog-
le gange er man kok, andre gange 
rengøringskone, vicevært, event-
koordinator, kontordame, præst, 
psykolog, ja vi kan sågar også være 
heldige at få en forældrelignende 
rolle, men kun én hat kan dække 
over dem alle, og det er netop tje-
neren. Vi tjener med glæde.
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Af  Kristine Bjerno - en samtale med pensioneret generalmajor Ib Bager

Efter anden verdenskrig fulgte 
jerntæppet og to markante allian-
cer. Danmark var med i NATO 
allerede fra 1949, og vi trådte der-
med ud af  den neutralitetspolitik, 
som havde været Danmarks posi-
tion siden 1864. Under hele den 

-
ter rundt om stormagterne. ”Cy-
pern er et godt eksempel, hvor vi 
nåede at have folk på Cypern i 25 
år”, fortæller Ib Bager. Danmark 
begyndte at tage et internationalt 
ansvar og sendte i 1964 976 sol-
dater afsted. I alt nåede 22.623 
soldater og politifolk at gøre tje-
neste under UNFICYP, hvoraf  25 
er døde og et mindre antal såret 
på øen under tjeneste.  Men al-
lerede inden da havde Danmark 
haft godt 11.000 danske soldater 
udsendt som FN-tropper i Gaza i 
perioden 1956-1966.

Balkan

vi et historisk vindue”, forklarer 
Bager. ”Danmark spillede en aktiv 
rolle i at få Østeuropæiske lande 
optaget i NATO – mest markant 
de baltiske lande. Samtidig be-
gyndte man at se de østeuropæ-
iske lande stille og roligt arbejde 
sig i retning af  EU, og det er jo 
det, vi kender i dag.” Et interna-
tionalt engagement satte sit præg 
mange steder i 1990’erne, og det 

dansk soldat ønskede at tjene fre-
den. 
Balkan blev en kampplads og på 
mange måder et vendepunkt for 

det danske forsvar. ”Vi var totalt 
uforberedte på Balkan. Vores ma-
teriel passede ikke til indsatsen, og 
det måtte justeres undervejs, men 
til gengæld blev der gjort en stor 
indsats for, at der skulle være ri-

geligt af  det. Udstyret var noget 
gammelt skrammel, der ikke var 
velegnet til formålet. Vi forstod 
heller ikke, hvad vi stod midt i, og 
til at begynde med var mandater-
ne lige så svage, som de havde væ-
ret i Gaza og på Cypern.” beretter 
Ib. Det fredsbevarende mandat 
var utilstrækkeligt i den omsig-

kroater og muslimer, som meget 
-

hed. 
Ib Bager fortæller: ”Problemet 
var, at det var et selvforsvarsman-
dat, der ikke gav mulighed for at 

de første tab dér enten i minefel-
ter eller i direkte kamphandlinger, 
hvor danske soldater simpelthen 
kom i vejen for de stridende par-
ter.” Det førte til en radikal æn-
dring af  det danske forsvar. Som 
samfund blev vi tvunget til at for-
holde os til fysisk og psykisk så-
rede soldater på en ny måde. Det 
tog tid at indse dette. 
I Srebrenica måtte hollandske 
soldater lade serberne trænge 

ind i byen, hvor de senere myrde 
7400 mænd og drenge. Soldater-
nes mandat rakte ikke til at afvise 
serberne. Den tragiske situation 
tjente ikke freden og vækkede FN. 
Bager  beskriver: ”Det førte til 
Operation Bøllebank, og vi er hel-
dige at have en person som Lars 
Møller. Den danske selvforståelse 
ændrede sig totalt og aldeles med 
ham. I den kamp, hvor han slog 
tilbage mod serberne, vendte han 
vores tilbageholdende opfattelse 
fra ’hvad kan det nytte?’ til en vilje 
til at være offensiv.” FN ændrede 
mandatet fra fredsbevarende til 
også at kunne omfatte fredsska-
bende og sikrede dermed, at sol-
daterne kunne gribe ind.

Irak og Afghanistan

At tjene sit land ændres med et 
andet trusselsbillede
Man siger, at man som soldat tjener sit land. Måske er det mere præcist, at 
man som dansk soldat tjener freden og det værdifællesskab, som vores for-
svarsalliance bygger på. Generalmajor Ib Bager tegner her et par historiske 
udviklingslinjer.

TEMA

Operationen i Irak udvikle-
de sig dog rigtig grimt, og 
man mistede kontrollen.

Generalmajor Ib Bager er i dag 

gået på pension, men han har otte 

udsendelser i Irak bag sig.
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et tidspunkt var vi både i Balkan, 
Afghanistan og Irak. Det er tre 
store operationer, der krævede 
substantielle styrkebidrag. Gene-
ralmajoren fortæller: ”I den første 

Golfkrig begyndte Danmark at 
spille med, men ikke på den sto-
re klinge. Det ændrede sig, da vi 

-
di Nyrup Rasmussen sendte mig 
til Florida for at gøre klar til at 
indsætte det danske jægerkorps i 
Afghanistan. Der oplevede jeg på 
førstehånd, at vi indgik i en koa-
lition af  de helt store for første 
gang. Det var vor tids Pearl Har-
bour, og jeg skal hilse og sige, at 
amerikanerne var tossede over 
det.” Mange Europæiske lande 
holdt sig tilbage, mens danskerne 
leverede et af  de ”skarpe bidrag”. 

Danmarks militære engagement i 
Afghanistan og Irak medførte en 
særlig status i sikkerhedspolitisk 
sammenhæng – særligt overfor 
USA. Kun Danmark og Norge 
kunne levere specialoperations-
styrker, der havde erfaring med 
vinteroperationer. ”Operationen 
i Irak udviklede sig dog rigtig 
grimt, og man mistede kontrol-

len. Da man begyndte at trække 
soldaterne ud, blev det bare end-

-
ter mellem befolkningsgrupper 
og religiøse grupperinger kom 
tilbage. I Afghanistan begynd-
te Taliban at spille en kraftigere 
rolle igen og forskellige radikale 

-
sæt i koalitionslandenes ønske om 
at trække sig ud, begyndte man i 
højere grad at træne af  de lokale 
styrker, samtidig med, at man suc-
cessiv trak kamptropperne ud. Jeg 
har været otte gange i Irak, og det 
er bestemt ikke noget nemt land. 
Til at starte med kunne vi bevæ-
ge os i Irak ligesom i Afghanistan, 
hvor jeg har gået rundt i gaderne 
i de første år, men i de senere år 
kunne man ikke bevæge sig uden 
for basen uden at være pakket ind 
i panser. Vi blev beskudt dag og 
nat.” konstaterer Bager.

 nu og i fremti-
den?
Afslutningsvis spørger jeg Ib, 
hvilken forskel det gør i hæren i 
dag, at vi har været med i de se-

”Vi er gået fra at være en lille lal-
leglad fredshær til at være på et 
højt  professionelt niveau i dag. 
Vi har en af  de bedste hære i Ver-
den. Det skyldes blandet andet 
det uddannelsessystem, vi grund-
læggende har i vort samfund, 
samt den måde vi udnytter dette 

i forsvaret, hvor vi uddanner top-
professionelle folk. Danmark har 
en lille hær, men i modsætning til 

-
sibel. En amerikansk soldat kan 
kun sit spidskompetencefelt; han 
er meget ”smal”. Han dækker et 
lille felt med enorm dybde. Mens 
en dansk soldat er ”bred”. Der er 
også stor dybde, men bredden gør 

” Det betyder, at den danske hær 
kan indsættes i mange forskellig 
situationer og klare sig godt.
Der har været stor forskel på, 
hvordan omgivelserne opfatte-
de soldaten. ”Dengang jeg var 

om morgenen i uniform, der kun-
ne jeg godt risikere at blive spyt-

tab på Balkan, ændrede folk syn 
på soldaten. Jeg oplevede at stå i 
en kø i et supermarked i Roskilde, 
hvor jeg stod i uniform og en eller 
anden råbte ”obersten foran!”, og 
jeg blev trukket frem i køen. Det 
siger noget om holdningsændrin-
gen i befolkningen. Der var ingen, 
der øffede over det.” Generalma-
joren fortsætter: ”Man fristes til at 
sige, at det bedste, der skete for 
den danske soldat, var at der var 
nogle af  os, der døde. Popularite-
ten i dag er stor, og den har båret 
igennem de mange operationer. 
Selv om folk måske er politisk 
uenige og synes, at krigen var en 
dum ide, eller man fandt ud af, at 
de faktuelle grunde, man startede 
Irakkrigen på, ikke længere eksi-
sterede, beholdt vi populariteten. 
Politisk kan man være uenig, men 
soldaten er lige populær.”

TEMA

Det bedste, der skete for den 
danske soldat, var at der 
var nogle af os, der døde.

Jeg har været otte gange i 
Irak, og det er bestemt ikke 
noget nemt land. 

Fra Hærens billedarkiv.
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Jeg har altid vældig godt kunne 
lide konceptet og den tjeneste, 
som vi udlever i KFUM Soldater-
missionen med forkyndelse af  det 
kristne budskab, et hjem med me-
ning, hygge og plads til alle samt 
et cafeteria med servering af  mad 
og drikke. I vores smukke logo ser 
vi sammenhængen i vores missi-
on, med korset, cirklen og trekan-
ten med de tre lige lange bjælker: 
Ånd, sjæl og legeme.  Vi er alle 
skabt som hele mennesker, fordi 
Gud vil os, og den naturlige ræk-
kefølge er:  1. Tro 2. Tjeneste.  Du 
er ikke en tilfældighed, men du er 
her fordi Gud vil dig.
Vi har et bredt udvalg på vore 
hylder! Et godt købmandskab på 
Soldaterhjemmet er at have noget 
godt og givende på hylderne, som 
kan fylde og mætte både åndeligt 
og legemligt.  Det er også min 

forventer af  os, at vi på KFUM 
har noget betydningsfuldt at til-
byde og støtte med, også noget 
som er større end os selv, og som 
naturligvis bliver serveret med en 
god, personlig og glad betjening i 
den opgave, som vi har fået be-
troet overfor soldaterne. I fjernsy-
net kører der for tiden en reklame 
som lyder: ”Jeg er ikke ligeglad 
med dig, jeg er jo din købmand”. 

Det kunne være sagt af  en sol-
daterhjemsleder. Soldaterne skal 
kunne se og opleve gæstfrihed, at 
de er velkommen og ventet, hver 
gang de kommer på KFUM, at vi 
vil dem det godt, og at de hører til 
her.  Her på Kuffen kan man altid 
være sig selv og være helt afslap-
pet i modsætning til, når soldaten 

ofte kan være presset og stresset 
under militær kommando.  ”Her 
er døren altid åben” – vi holder 
åbent hele dagen og om aftenen, 
det sætter soldaterne stor pris på, 
og det er sjældent, at der ikke er 

soldater hos os. Soldaterne, 
kasernens personel, med-
arbejderne, soldatermissio-
nens venner, leverandører 
og sponsorer…,  ja alle, 
som støtter og bakker op 
om hjemmet, skal opleve at 
have medejerskab af  Solda-
terhjemmet. Vi er alle fælles 

om hjemmet.
I Oksbøl har vi hver dag ca. 250 
soldater, som benytter KFUM. 
Når det handler om købmand-
skab, så drejer opgaven sig om vo-
res butik med køb og salg. Jeg ser 
Soldaterhjemmets cafeteria/butik 
i naturlig sammenhæng med alt 
det andet, som hjemmet er og står 
for.  Jeg sætter meget ind på, at vi 
på soldaterhjemmet har et rigtig 
godt arbejdsmiljø, som skal smitte 
og mærkes hele vejen rundt til de 
mennesker, vi møder og er hjem 
for. Det glæder mig meget, når 
forleden dag vores oberstløjtnant 
på kasernen kom til mig og sagde: 
”Det er nogle fantastiske imøde-
komne og venlige unge menne-
sker, du har på soldaterhjemmet. 
Den gode stemning, som I skaber 
her, betyder utrolig meget for sol-
daterne”.  Det betyder alt! 
En stor del af  vores arbejde har 
med købmandskab at gøre. Jeg sy-
nes, det er en god og spændende 
udfordring at få købt relevante va-
rer hjem af  god kvalitet og til den 

Et godt købmandskab på et KFUM Soldaterhjem er først og fremmest forbundet med 

Soldatermissionens formål og vision, at vi i vores tjeneste blandt alle soldater, som vi 

møder i vort daglige arbejde, driver hjemmet på en kærlig, fornuftig og ansvarlig måde 

til gavn og glæde for den enkelte.

At tjene - godt købmandsskab
Et essay af  Kjeld Nørgaard Christensen, leder af  KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl

TEMA

Du er ikke en til-
fældighed, men du er 
her fordi Gud vil dig.
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TEMA

rigtige indkøbspris, for derefter at 
få det tilberedt og pænt præsente-
ret for soldaterne, så de har mulig-
hed for at få noget af  det, som de 
har brug for i deres dagligdag. Der 
skal naturligvis også være en for-
nuftig indtjening på varerne, som 
vi sælger, for at soldaterhjemmet 
kan eksistere og fungere, som det 
gør, og vi kan betale vore regnin-
ger og driftsudgifter, og det er sol-
daterne helt med på. De er meget 

fritid og tilmed nogle gange i ar-
bejdstiden, og dermed bidrager de 
også glad og gerne til den økono-
miske del. Soldaterne oplever og 
er klar på, at fortjenesten kommer 
dem selv til gode. De oplever og 
mærker, at det også er deres hjem, 
og de nyder meget at være her!  
Vi skal aldrig spare på varme hilse-
ner og opmuntringer overfor hin-
anden.  I vores hverdag lyder der 
et ”velkommen, dejligt at se dig”, 
når soldaterne kommer ind af  dø-
ren, eller ”velkommen hjem” hvis 
nogle har været på felttur eller har 
været udsendt i længere tid! ”God 
arbejdslyst”, ”god dag”, ”god 
weekend”, ”god tur” osv. Forle-
den kom en soldat for at tage af-
sked med os. Hans tjeneste her i 
Oksbøl var slut, og han skulle nu 
hjemsendes. Hans sidste hilsen 
til os lød: ”Gud velsigne jer alle”. 
Der er dejligt med gode hilsener. 
Søndag aften er en særlig aften! 
Her er der gratis kaffe på KFUM, 
hjemmebagt kage, saftevand m.v. 

kommer rejsende langvejs fra, er 
det et stort hit at mødes på kuffen 

for at  få ladet op til den kommen-
de uges strabadser og få snakket 
om weekendens oplevelser. Det 
er især vores 140 værnepligtige, 
der møder op om søndagen, og 
de hygger sig helt vildt godt. Sam-
menholdet er en vigtig faktor i 
soldaterlivet, og det kan vi bidra-
ge til og styrke med vores tjene-
ste på Soldaterhjemmet, og vi får 
så rigeligt tilbage, hvad vi giver til 
soldaterne. 

Vores KFUM vogn, som jeg også 
kalder vores besøgstjeneste, er 
vældig populær, når vi kører ud på 
heden til soldaterne med forsynin-
ger af  smil og opmuntringer, og 
med mad og drikke møder vi altid 
stor jubel og megen taknemmelig-
hed for, at vi kommer og besøger 
dem! Når soldaterne selv fortæl-
ler om det, så har vi reddet mange 
liv. Nogle dage kan vi have tre af-
gange med KFUM vognen til for-
skellige delinger og kompagnier.   
At møde soldaterne sætter ting i 
gang. Det udfordrer vores tanke-
gang og handlinger. Den person-
lige kontakt og synlighed er vigtig, 
at vi ser den enkelte, får talt med 
hinanden og ikke mindst lytter 
med interesse til soldatens histo-
rier og meninger. Det skaber tillid 
og grobund for tro og tjeneste. 
I gamle dage solgte jeg mange fri-
mærker og uddelte gratis brevpa-
pir og kuverter ud til soldater. Det 
gør jeg ikke mere. Felttestamentet 
(det nye testamente) deler vi fort-

sat ud med stor glæde, og det er 
ganske gratis. Forleden fortalte 
nogle af  de værnepligtige soldater 
mig, at de hver eneste morgen til 
stueeftersyn har indført højtlæs-
ning fra det felttestamente, som 
de har fået på KFUM. Der bor 
14 soldater på stuen og sergenten 
er helt med på idéen. Som regel 
er det en bestemt soldat, som er 
rigtig dygtig til højtlæsning, der 
står for det. Felttestamentet bliver 
fortsat brugt, også om morgenen, 
for at skabe glæde og nyt liv. 

At tjene med et godt køb-
mandskab på soldaterhjemmet 
indeholder mange dele. Det er 
en afgørende del af  arbejdet, og 
det hører med i den store sam-
menhæng. Som kristne er vi alle 
medtjenere for hinanden.   Det er 
Jesus selv, der med sit liv og sin 
store kærlighed til os alle, har vist 

os vejen. Vi har fået den gave, at 
vi får lov at tjene dér, hvor vi hver 
især er sat ”med hjerte, mund og 
hænder”. 

Den gode stemning, som 
I skaber her, betyder utro-
lig meget for soldaterne
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Når trækningslisten for lodsedlerne 
offentliggøres, er der en vis spænding 
på KFUMs Soldatermissions lands-
kontor. Hvor mon førstepræmien er 
vundet i år? I 2019 gik der dog ikke 
mange dage, før et ægtepar dukkede 
op med lodseddel nummer 15.038. 
Den glade vinder af  førstepræmien i 
KFUMs Soldatermissions landslotte-
ri er John Rasmussen fra Auning på 
Djursland.

John var for mange år siden soldat i 
Karup. Dengang engagerede han sig 
og købte lodsedler, men det var ikke 
noget, der skulle stoppe, bare fordi 

Djursland. John har lige siden fået til-
sendt lodsedler fra KFUMs Soldater-
hjem Karup. I år var der den helt store 
bonus på én af  lodsedlerne.
Stort tillykke til John Rasmussen og 
frue. 

De heldige vindere
Af Kristine Bjerno

Økonomichef i KFUMs Soldatermission Steen 

K. Sørensen overrækker præmien til årets 

vindere.


