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Andagt af Kirsten Andersen,
leder af KFUMs Soldaterhjem i
Vordingborg

”Gud skabte mennesket i sit billede; i om efter dagens arbejde. Det gør det
lettere for os at se den enkelte soldat.
Guds billede skabte han det”.
1. Mos. 1, 27a.
At se den enkelte er temaet i denne udgave af Soldatervennen. Det er på sin
vis meget moderne at se den enkelte.
Jeg googlede ”enkelt” og kom ind på
Den danske Ordbogs hjemmeside. Der
står, at enkelt er synonym med unik og
individuel. I dagens Danmark er der
mange, der mener, at de er unikke og
særlige og vil gerne ses og behandles
individuelt.
I børnehaven skal et barn have sin helt
egen og særlige kost. I skolen kan elever have svært ved at modtage en fælles
besked - de skal have særskilt besked.
Unge kan mene, de er noget helt specielt og bliver bloggere med deres unikke meninger eller stil og smag.
Det kan være den knapt så charmerende side af at se den enkelte.
På den anden side ER vi alle skabt som
unikke personer i Guds billede.
Her på soldaterhjemmet i Vordingborg
kommer soldaterne primært på besøg i
deres civile tøj. De har som regel klædt

'HWHULNNHHQFDPRXÁDJHIDUYHWP QJde af uniformer, der kommer ind ad
døren. Vi vil gerne se dem hver især
som de unikke mennesker, de er. Er
Hint-spillet lagt frem til dem, der gerne
vil spille det, er der friske forsyninger
af den spicy chiliolie, som en enkelt
soldat gerne vil have på sin burger, husker vi at spørge de tre soldater, der er
tossede med fodbold, om hvordan det
går i Champions League turneringen...?
Man kan sige, at vi som kristne også
bærer en uniform. Til forskel fra soldater er den kristnes uniform i sig selv
usynlig, men gennem dåben binder den
os sammen på en særlig måde i et stort
usynligt fællesskab. Det er dog vigtigt
at have sig for øje, at selv om troen på
Gud og Jesus er et personligt / unikt
forhold mellem Gud og det enkelte
menneske, er der ikke tale om en lukket
klub. Døren er åben, og alle kan være
med. Det er det vigtigste budskab at få
kommunikeret ud til den enkelte soldat
og alverden.

MEDARBEJDERFOKUS

Kend din medarbejder
- Kathrine Jakobsen, volontør
Af Kristine Bjerno
Redaktionen vil gerne give soldatervennens læsere et indblik i, hvem der udgør tandhjulene
i KFUMs Soldatermissions store organisation. Denne gang fortæller Kathrine Jakobsen, der
indtil denne sommer har været volontør på soldaterhjemmet på Bornholm om jobbet og en
volontørs funktioner.
Hvor arbejder du, og hvor længe
har du arbejdet for soldatermissionen?
Jeg har arbejdet et år som volontør på
KFUMs Soldaterhjem på Bornholm,
Almegaard.
Hvad er dine opgaver?
Mine opgaver er primært at gøre rent
og lave mad til soldaterne. Når de sidste boner er kørt ud, kan vi sætte os
og snakke eller spille spil med de værnepligtige. Det er hyggeligt at kunne
sætte sig ned, være til stede og lære
dem at kende. Man kommer til at holde af dem. Det er måske lidt specielt,
at man kommer til at holde af dem,
man laver mad til. Sådan tror jeg ikke,
det er på en café.
Hvorfor arbejder du her?
Jeg havde aldrig tænkt, at jeg
skulle arbejde på et soldaterhjem. Sommeren inden
jeg startede på Almegaard,
snakkede jeg med en sød
kollega på den campingplads, hvor jeg arbejdede, og
hun anbefalede, at jeg søgte
ind. Jeg søgte på Bornholm,
og det vil jeg aldrig fortryde.

giver lyst og energi til arbejdet. Den
stemning, der er, smitter af på det arbejde, man gør.
Hvordan tænker du, at du tjener
KFUMs Soldatermission ved dit
arbejde?
Det er et svært spørgsmål. Jeg synes,
at ordet ’tjener’ er et ret stort ord, når
vi som ungearbejdere ikke har så meget livserfaring at byde ind med i samtalerne. Vi kan lytte og forstå, måske
også fordi vi er jævnaldrende med
de værnepligtige. De dybe samtaler
og den egentlige diakoni er svær, og
jeg føler lidt, at man mangler redskaberne, som de voksne måske har. Vi
står lidt ved siden af de værnepligtige

De var hurtige til at hjælpe mig, og
det var med til at betyde rigtig meget
for mig. Det ændrede mit syn på soldaterne, at de faktisk var der, når man
havde brug for det. Det har nok været
min største aha-oplevelse, at soldater
faktisk er nogle rare personer.
Hvad tager du med videre i livet?
At jeg har arbejdet på soldaterhjemmet har ændret mig fuldstændig. Det
er en helt ny pige, der rejser herfra.
Jeg kom nok ikke slæbene med den
pæneste bagage, da jeg ankom til
Bornholm. Jeg vidste ikke, hvad jeg
ville, eller hvor jeg stod. Da jeg kom
til soldaterhjemmet, blev jeg igen sat
ind i en ramme, og der var klare forventninger til mig. Jeg føler,
at jeg hviler i mig selv på en
anden måde. Jeg føler en ny
selvtillid, men jeg føler også,
at jeg er kommet tilbage
til et sted, hvor jeg har det
godt. Jeg tager nok en taknemlighed med mig videre
i livet. Jeg kan meget mere,
end jeg havde regnet med.
Jeg har en dyb taknemlighed
for min tid på Almegaard og
for mødet med alle de mennesker, der har været der.

Hvordan oplever du
KFUMs Soldatermission
Hvad er der ikke mange
som arbejdsplads?
der ved om dig?
Jeg har oplevet det som et Bankoaften på KFUMs Soldaterhjem. Kathrine til venstre i
Hvis jeg er på McDonalds,
helt vildt godt sted. Jeg har billedet råber op.
kan jeg godt lide at dyppe
fået nogle gode kollegaer,
på samme sted i livet med det kristne pommes fritene i milkshaken. Det
og det har bare været virkelig godt for livssyn i rygsækken.
smager super godt! Men det er der
mig.
ikke mange, der ved.
Hvad er din største aha-oplevelse
Hvad giver dig energi i jobbet?
Hvem har introduceret dig til kafi jobbet?
Det, der giver mest energi, er de gode Det er oplevelsen af, at soldaterne femaskinen?
kollegaer. Vi kan både arbejde seriøst ikke er så slemme alligevel. Inden jeg Det var min chef (soldaterhjemsleder
sammen og hjælpe hinanden, men begyndte at arbejde på soldaterhjem, Lars Lund, red.), da de skulle oplære
også bare have det sjovt sammen. Vi havde jeg sådan en ide om, at soldater mig. Min chef er kommet til at betyde
har en utrolig god balance, hvor man var sådan nogen vilde nogen. Det sy- meget for mig… det gør de begge to,
kan skelne imellem: ”Nu er vi seri- nes jeg, at nogle af dem var i starten, men den ene (Daniel, der er assistent)
øse”, og ”nu er det bare pjat”. Det men dér var jeg nok ekstra usikker. har jeg kun haft i et halvt år.
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Kort nyt
Af generalsekretær Per Møller Henriksen
Flagdag for Danmarks
udsendte
15. juni kunne vi fejre Dannebrogs 800-års jubilæum. Jeg synes,
YLVNDOEHQ\WWHYRUHVÁRWWHÁDJVn
ofte, der er lejlighed til det både
ved helligdage og mærkedage.
Særligt 5. september, hvor vi fejrer Danmarks udsendte, vil jeg
opfordre alle soldatervenner til at
hejse Dannebrog og bakke op om
de lokale arrangementer.

I forbindelse med 800 års jubilæet
IRU'DQQHEURJIDOGWÁDJHWDWWHUQHGL
Estland i juni 2018. Foto: Christian
Radil, Militærfoto.
Nyt bestyrelsesmedlem
Indre Mission har udpeget et nyt
medlem til KFUMs Soldatermissions bestyrelse. De seneste måneder har der været en ledig plads
efter at Bo Mejlgaard er trådt ud
af bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem er Stig Lilleøre fra Fredericia, der til dagligt arbejder som
økonomichef. Vi byder Stig hjerteligt velkommen i bestyrelsesarbejdet.
Indvielse af veteranstue i
Frederikshavn
Takket være fondsbidrag og gaver,
senest med 160.000 kr. fra SparNord Fonden, har KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn fået en
ÁRWXGYLGHOVHPHGHQYHWHUDQVWXH
som bruges både i det daglige og
af de veteraner, der mødes på Orlogshjemmet.
4
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'HQ RIÀFLHOOH LQGYLHOVH ÀQGHU
VWHGSnÁDJGDJHQVHSWHPEHUNO
17.00 til 18.30, hvor formand for
lokalkomiteen, borgmester Birgit
S. Hansen, Frederikshavn Kommune, og vores landsformand,
sognepræst Jesper Hornstrup,
i fællesskab vil klippe det røde
bånd. Frederikshavn Kommune
er vært for kaffe og lidt sødt. Alle
soldatervenner er velkomne.

Velkommen hjem fra Irak
De seneste seks måneder har Judy
og Selma drevet soldaterhjemmet i
Irak. Med deres erfaringer fra tidligere udsendelse til Afghanistan
og Irak har de gjort det rigtig godt
og modtaget stor anerkendelse af
EUXJHUQH'HUHVDÁ¡VHUH.DUHQRJ
Thea har nu taget over. For Thea
er det et gensyn, eftersom hun var
med til at åbne soldaterhjemmet
i 2016. Karen og Thea er ansat i
seks måneder, og mens de har en
OHDYHSDXVH Sn WUH XJHU DÁ¡VHV GH
af Anne Dorthe og Karin, som er
soldaterhjemslederne i Haderslev
og Borris. Udover at servicere soldaterne giver opgaven i Irak dem
samtidig indsigt i de udsendte soldaters hverdag, og hvordan livet
på et soldaterhjem i missionsområdet fungerer. Det vil helt sikkert
komme dem til gavn i det daglige
arbejde på deres soldaterhjem. Vi
siger en stor tak til Judy og Selma
for endnu en udsendelse og ønsker
dem Guds rige velsignelse over
fremtiden. Vi ønsker såvel efternUHWV WHDP RJ OHDYHDÁ¡VHUH *XGV
velsignelse over opgaven.

Tak til Anders
Lederen af soldaterhjemmet i Varde Anders Damgaard Kjeldsen er
efter gensidig aftale fratrådt som

soldaterhjemsleder for at få bedre tid til familien. Vi siger tak for
indsatsen igennem to år, og ønsker Anders og familien alt godt
i fremtiden.
Tidligere leder er konstitueret i Varde
Ivan Ælmholdt, der sammen med
ægtefællen Pia drev soldaterhjemmet i Varde fra 2009 til 2017, er
trådt til som konstitueret soldaterhjemsleder i Varde, indtil en
ny leder forhåbentlig er på plads
til 1. oktober. Vi er glade for, at
Ivan kan påtage sig opgaven, og
ønsker ham Guds velsignelse over
opgaven.

NYT
FOREDRAG
En tur
ur gennem en militærlejr
Tidligere
ere leder af KFUMs Soldaterhjem
rhjem i Irak, Afghanistan og
Libanon
non Ruth Brik Christensen
holder
er levende og medrivende
foredrag
drag om sine oplevelser
som leder af KFUMs Soldaterhjem i udlandet.
gt som sognearrangement
Oplagt
eller dér hvor du plejer at holde
drag.
foredrag.
HUHIRUHGUDJVPXOLJKHGHU
6HÀHUHIRUHGUDJVPXOLJKHGHU
på https://www.kfumssoldatermission.dk/foredrag/
Kontakt landssekretær Bjarke
Friis på tlf. 5193 4042 eller bjarke@kfums-soldatermission.dk
for booking eller nærmere info.

SOLDATERVENNER

Møder og stævner

Aars-Aalestrup, kreds 95
Onsdag 9. oktober kl. 19:30 i Aars
Missionshus, Søndergade 19. Soldatervennefest hvor soldaterhjemsleder i Holstebro Troels Moesgaard
taler og fortæller om arbejdet.
Brønderslev, kreds 60
Tirsdag 15. oktober kl. 19:00 i
Brønderslev Missionshus, Bredgade
117. Soldatervenneaften v. sogne- og
feltpræst Henrik Busk Rasmussen,
Nørresundby.
Gjerlev, kreds 16
Onsdag 25. september kl. 19:30 i IM
Gjerlev, Hybenvej 4. Soldatervenneaften med tale af fhv. soldaterhjemsleder Anders Nielsen.
Hurup, kreds 3
Tirsdag 24. september kl. 19:30 i
Heltborg Missionshus, Bjerregårdsvej 1. Soldatervennefest med sang
og musik ved soldaterhjemslederne
Anne og Allan Schrøder.
Løgstør, kreds 28
Torsdag 19. september kl. 19:30 i
Løgstør Missionshus, Østergade 13.
Efterårsmøde med generalforsamling. Soldaterhjemsleder Troels Moesgaard, Holstebro, taler og fortæller
om arbejdet.
Thisted, kreds 21
Tirsdag 22. oktober kl. 14:30 i
Thisted Missionshus, Asylgade 11.
Eftermiddagsmøde hvor landsformand og sognepræst Jesper Hornstrup ta
tale
taler.
ler.
le

Bording/Ikast, kreds 106 og Herning, kreds 11
Onsdag 4. september kl. 19:30 i
Bording Missionshus, Bredgade 30,
Bording. Soldatervenneaften med
et drys af overraskelse. Kom og
oplev en anderledes aften med tale
af Kjeld Nørgaard, Oksbøl Soldaterhjem, og afslutning ved soldaterhjemslederne Anne og Allan, KFUM
Soldaterhjem Karup. Vi kan love, at
det bliver en aften, I sent vil glemme.
Brejning/Hover/Nr. Omme,
kreds 114
Onsdag 23. oktober kl. 19:30 i
Spjald Missionshus, Hovedgaden 18.
Soldatervennefest ved landssekretær
Bjarke Friis, Esbjerg.
Brædstrup, kreds 100
Torsdag 7. november kl. 19:30 i
Klippen, Nørregade 27a, Brædstrup.
Soldatervenneaften hvor Dorte
Lundgaard Jeppesen taler og fortæller om arbejdet.
Filskov og Sdr. Omme, kreds 94
Torsdag 12. september kl. 19:30 i
Filskov Missionshus, Omme Landevej 8. Soldatervennestævne og
generalforsamling med tale af tidligere soldaterhjemsledere Pia og Ivan
Ælmholdt, Lindved.
Fur, kreds 75
Tirsdag 12. november kl. 19:30 i Fur
Missionshus, Madsbadvej 21. Soldatervennefest hvor soldaterhjemsleder
Troels Moesgaard, Holstebro, taler
og fortæller om arbejdet.
Hedensted-Løsning, kreds 78
Onsdag 30. oktober kl. 19:30 i Hedensted Missionshus, Bækketoften
1. Efterårsmøde hvor Maja og fhv.
formand for KFUMs Soldatermission Arne Bechmann taler og fortæller
om arbejdet.
Holstebro-Struer, kreds 12/18
Tirsdag 5. november kl. 19:30 i Vinderup Kirke og Kulturhus, Sevelvej
6. Soldatervennefest for Vinderup,
Ejsing og omegn med tale ved generalsekretær Per Møller Henriksen,
Fredericia. Alle er velkommen.

Aarh kreds
Aarhus,
kred 30
Tirsdag 3. september kl. 14.00 hos
Eskil Simonsen, Vosnæsparken 35,
Skødstrup. Generalforsamling.

Kibæk, kreds 107
Tirsdag 5. november kl. 19.30. Soldatervennefest i Troldhede Missionshus, Kirkegade 14. Sangaften ved

Anne og Allan Schrøder, KFUMs
Soldaterhjem Karup.
Levring, kreds 69
Tirsdag 12. november kl. 19:30.
Soldatervennefest i Levring Missionshus, Hindbjergvej 32. Dorte
Lundgaard Jeppesen, Sørvad, taler
og fortæller. Bankospil.
Lemvig, kreds 17
Onsdag 6. november kl. 19:30.
Soldatervennefest på Klippen,
Østerbrogade 5a, Lemvig. Tale ved
generalsekretær Per Møller Henriksen. Underholdning ved ” Shine
One” fra Holstebro. Kaffebord
med lotteri.
Skjern, kreds 2
Onsdag 23. oktober kl. 19:39 i
IM-huset, Finderupsvej 25, Skjern.
Soldatervennefest hvor generalsekretær Per Møller Henriksen taler. Stort
lotteri og kaffebord.
Tirsdag 19. november kl. 19:30 i
Holmsland Missionshus, Klostervej
35. Soldatervenneaften hvor landssekretær Bjarke Friis taler og fortæller
om arbejdet.
Thyholm, kreds 8
Torsdag 10. oktober kl. 19:30 i
Thyholm Kirkecenter, Nørregade
17, Hvidbjerg. ”Kan man tro på
en kærlig Gud, når man er soldat i
krigszonen?” Generalsekretær Per
Møller Henriksen vil tale om det at
stå ved sine værdier og bekende sin
tro og vil desuden fortælle om arbejdet blandt danske soldater i ind- og
udland gennem mere end 40 år.
Viborg, kreds 23
Fredag 13. september kl. 19:30 i Sct.
Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4,
Overlund. Soldatervennefest med
tale af landssekretær Bjarke Friis.
Fredag 22. november kl. 12.00
Adventshygge Sct. Margrethes Gård.
Frokost, åbningstale, salg af kranse,
hjemmebag, syltede ting, frugt og
grønt. Amerikansk lotteri, derefter
kaffe, sang og afslutning. Ting til
lotto modtages med tak.
Vildbjerg, kreds 105
Torsdag 14. november kl. 19:30 i
Vildbjerg Missionshus, Søndergade
17. Soldatervennefest med stort
lotteri og kaffebord. Fhv. soldater-
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MØDER OG STÆVNER

hjemsleder Ruth Brik Christensen
taler og fortæller om arbejdet.

Aabe
Aabenraa, kreds
kred 82
Fredag 1. november kl. 18:00 i Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade 21, Aabenraa. Soldatervennefest med spisning.
Landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg,
taler og fortæller om arbejdet. Tilmelding til Ernst Andersen, tlf. 7466
9175 eller ernst@lynhurtig.dk
Ansager, kreds 37
Tirsdag 19. november kl. 19:30 i
Skovlund Missionshus, Svinget 9.
Soldatervennefest hvor tidl. soldaterhjemsleder Anders Damgaard
Kjeldsen taler og fortæller.
Haderslev, kreds 49 og
Skrydstrup, kreds 25
Fredag 13. september: Soldatervennefest på KFUMs Soldaterhjem,
Louisevej 2 i Haderslev. Fællesspisning kl. 17.30 med tilmelding på tlf.
7452 3276. Aftenfest kl.19.00 med
tale ved soldaterhjemsleder i både
Afghanistan og Irak Judy Skovholm
Jochumsen fra Vejle. Kaffe og underholdning ved lokale kræfter.
Kolding, kreds 1
Fredag 1. november kl. 19:30 i Kir-

kebuen, Kristkirken, Haderslevvej
38 i Kolding. Soldatervennefest hvor
fhv. soldaterhjemsleder Ester Kofoed vil tale og fortælle om arbejdet.
Der er lotteri og kaffebord.
Fredericia, kreds 35
Fredag 25. oktober kl. 18:00. Efterårsfest. Soldaterhjemslederne Anne
og Allan Schrøder fra Karup taler,
fortæller fra arbejdet på soldaterhjemmet og synger og spiller sammen med os. Middag med tilmelding
på tlf. 7592 0440.
Onsdag 13. november kl. 19:30 i
Gårslev Missionshus, Østergade 22.
Soldatervennefest med tale og orientering om arbejdet ved generalsekretær Per Møller Henriksen. Lotteri og
kaffebord.
Smidstrup, kreds 7
Tirsdag 5. november kl. 19:30 i
Smidstrup Missionshus, Torpsgade
3. Soldatervennefest v. Pia og Ivan
Ælmholdt, fhv. soldaterhjemsledere
i Varde.
Tønder, kreds 47
Torsdag 24. oktober kl 19:30 i
Menighedshuset, Dragonvej 145,
Tønder. Soldatervenneaften med
generalforsamling.
Varde, kreds 22
Tirsdag 12. november kl. 19:30 i
Janderup Missionshus, Skråvejen
5. Soldatervenneaften ved Judy
Jochumsen, der har været leder af
KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan
og Irak.
Vejen – Andst - Brørup, kreds 112
Onsdag 18. september kl. 19:00 i
Vejen Menighedshus, Skovvej 4.

Efterårsfest med tale af bestyrelsesmedlem Preben Friis-Hauge, major,
Varde.
Vejle, kreds 5
Onsdag 13. november kl. 19:30 i
Tørring Missionshus, Bredgade 44.
Soldatervenneaften ved landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg. Generalforsamling.
Ølgod, kreds 70
Onsdag 18. september kl. 19:30 i
Missionshuset, Østerbro 20. Soldatervennefest og generalforsamling
med tale af Holger Skovenborg,
Gårslev. Kaffebord ogg Lotteri.

Bornholm, kreds 10
Lørdag 26. oktober kl. 18:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Almegaardsvej 3b, Rønne. Soldatervennefest
med spisning, tilmelding på tlf.
2134 8483. Landssekretær Bjarke
Friis, Esbjerg, taler og fortæller om
arbejdet.
København, kreds 4
Fredag 25. oktober i Bethesda,
Rømersgade 17, København K.
Soldatervennefest der begynder
med spisning kl. 18:30. Tilmelding
til Minna Siegumfeldt tlf. 3028 5220
eller minna@siegumfeldt.dk, senest
23. oktober. Kl. 19:30 er der tale
ved informations -og landssekretær
Bjarke Friis. Lotteri.

EFTERMIDDAGS- OG DAMEKREDSE
Fredericia
Onsdag 28. august kl. 16:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99.
Arrangement for Y’s Men ”Hvad
kan vi? Og hvad vil vi?” ved Peder
Mogensen
Onsdag 25. september kl. 16:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99.
Eftermiddagsmøde med muligheden
for at binde en buket af medbragte
blomster eller hjælpe med at skrælle
æbler til soldaterhjemmet. Du be-
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høver ikke at medbringe andet end
godt humør. Arrangement ved Maria
Christoffersen og Merete Henriksen.
Onsdag 27. november kl. 16:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej
99. Adventsfest ved fhv. sognepræst
Bjarne Hviid. Boller og varm kakao
fra kl. 15:30. Julebanko, bankoplader
til 10 kr. pr. stk. Medbring gerne en
pakke.

Viborg
Mandag 19. august kl. 14. Damekreds hos Ester Bech, Rosenstræde
21f, Viborg. Tlf. 8660 3337.
Mandag 21. oktober kl. 14. Damekreds hos Lis Løkken, Vestergade
71a, Ålestrup. Tlf. 2160 0155.

VELKOMMEN TIL

Årsmøde i Høvelte
Lørdag 28. september 2019

Søndag 28. september

13.00: Altergangsgudstjeneste
med faneindmarch i Frederiksborg Slotskirke, Frederiksborg
Slot 2, 3400 Hillerød. Musik
ved Livgardens Musikkorps.
Landsformand Jesper Hornstrup
prædiker.
15.00: Kaffe på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, Hesselgårdsvej
29, 3460 Birkerød.
15.30: Møde i Høveltes Kasernes
idrætshal. Velkomst ved garnisonskommandant, kammerherre
oberst Mads Rahbek, Tommy Petersen fra den lokale SV-kreds og
landsformanden. Præsentation,
beretning ved landsformanden.
17.00: Middag i cafeteriet.
18.45: Festaften i Idrætshallen.
Velkomst ved borgmester Karsten Längerich, Allerød, og
landsformanden.
Livgardens Musikkorps spiller.
Festtaler biskop Lise Lotte Rebel,
Helsingør. Fangekoret synger.
Kaffebord og stort lotteri. Lotteriet ledes af SSG Gert Sloth
Berthelsen.
Trylleri ved Tommy Petersen.
Glimt fra KFUMs Soldatermission ved Bjarke Friis.
Afslutning ved sognepræst
Kristine Krarup Ravn, Blovstrød.
22.30: Åbent hus på KFUMs
Soldaterhjem.

9.00: Gudstjeneste i idrætshallen.
Veteranmedarbejder pastor Steen
Eskildsen, Høvelte, prædiker.
Kaffepause
10.00 Foredrag ved Dronningens
ceremonimester, kammerherre,
oberst Kim Kristensen. Han taler
om emnet ”Følg mig – ledelse i
fronten.”
12.00: Spisning i cafeteriet.
13.30: Bjarke Friis har aktuelle
gæster i ”studiet”. Glimt fra det
daglige arbejde og evt. udenlandske gæster.
15.00: Kaffe og afslutning.

Livgardens kaserne i Høvelte.

Fangekoret synger lørdag aften.
Biskop Lise-Lotte Rebel.
Foto: Miklos Szabo.

Åbent hus på Livgardens Kaserne i Høvelte
Lørdag 28. september er alle soldatervenner velkommen til
åbent hus på Livgardens Kaserne i Høvelte fra kl. 10. Her vil
der være forskellige demonstrationer og aktiviteter, der viser
livet som værnepligtig ved Livgarden. Samtidig er det muligt at
komme helt tæt på og prøve noget af det udstyr, som soldater
bruger. Da åbent husdagen i år ligger i forbindelse med KFUMs
Soldatermissions årsmøde, er det en god mulighed for at få et
dybere indblik på soldaterlivet anno 2019. Der kan købes frokost på KFUMs Soldaterhjem for 100,- kr. inkl. sodavand.

6ROGDWHUYHQQHQQUʀ
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Praktiske oplysninger til årsmødet i Høvelte 28-29. september 2019
Tilmelding senest 10. september
kan ske via hjemmesiden www.
kfums-soldatermission.dk/
tilmelding eller på telefon 3312
4042 eller via mail til jette@
kfums-soldatermission.dk med
navne på deltagere, adresse, tlf.
nr. mail adresse samt oplysninger
om:
( ) Deltager i hele årsmødet. Pris
500,- kr. inkl. måltider.
( ) Børn 5-12 år. Pris 200,- kr.
Børn u. 5 er gratis.
( ) Deltager kun lørdag. Pris:
300,- kr. inkl. måltider.
( ) Deltager kun i festaftenen.
Pris 100,- kr. inkl. kaffe og kage.
( ) Deltager kun søndag. Pris:
200,- kr. inkl. måltider.

( ) Særlige forhold (diabetes eller
øvrigt).
Sammen med tilmeldingen bedes
årsmødeafgiften venligst indbetalt til reg. nr. 8075, konto nr.
0000117840. Anfør på indbetalingen ”årsmødeafgift”.
Vi kan tilbyde fælles bustransport
fra Sønderjylland med opsamling
i Kolding, Fredericia, Fyn og evt.
Slagelse. Overnatning i dobbeltværelse på Zleep Hotel, Ballerup.
Morgenmad på hotellet. Pris:
725,- kr. pr. person. Tillæg for
enkeltværelse: 225,- kr.
Ud over busturen har vi desværre
ikke mulighed for at tilbyde overnatning. I har mulighed for at gå

LQGSnQHWWHWRJÀQGHIRUVNHOOLJH
overnatningsformer til forskellige
priser. Hvis I har spørgsmål eller
ønsker hjælp til dette, kan I kontakte Jette Steffensen, tlf. 7620
4483 eller jette@kfums-soldatermission.dk
Ca. 20. september vil der blive tilsendt mødeprogram m.v. på mail.

ANMELDELSE

Conrad Fields: I hans øjne så jeg
døden
Af Steen Eskildsen, veteranmedarbejder i Høvelte
Vil du vide lidt mere om, hvordan
det er at være psykisk såret veteran, er I hans øjne så jeg døden
et udmærket sted at starte.
Hovedpersonen Daniel har været
udsendt til Afghanistan og kæmper efter hjemkomsten for at få
hverdagen til at hænge sammen.
Daniels største ønske er at være
normal og leve et normalt liv sammen med Monica, deres barn og
med job, men sådan er virkeligheden desværre ikke. Daniel mister
sit job, men undlader at fortælle
det til Monica. I stedet for at sidde
på kontoret i Lyngby driver han
rundt i København på jagt efter
stoffer. Samtidig opsøges han af
forsvarets auditørkorps, der efterforsker en sag om muligt drab på
civile i Afghanistan. I forsøget på
8
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at skabe en hverdag, plages Daniel ikke rigtig at komme ud af stedet.
DI ÁDVKEDFNVRJDQJVWDQIDOGKYLOket beskrives med en intensitet og
en indsigt, der blot er med til at
gøre oplevelsen af kaos ægte og
realistisk.
I hans øjne så jeg døden giver et
godt billede, både af hvad det vil
sige at være i krig og af eftervirkningerne i et liv med PTSD. Det
er også en bog, som på sin egen
stilfærdige måde er en kommentar til, hvad der gøres for veteraner fra politisk hold, og som får
O VHUHQ WLO DW UHÁHNWHUH RYHU GHW
spørgsmål. Omend bogen giver
god viden, bliver den tomgang,
som beskriver Daniels liv og
hverdag desværre næsten symptomatisk for hele romanen, der således giver læseren en oplevelse af,

TEMA: AT SE DEN ENKELTE

TEMA:
”At se den enkelte” er grundlæggende i
KFUMs Soldatermission
Af Kristine Bjerno
I KFUMs Soldatermission er værdierne bærende for hele organisationen. En af de mest brugte og
mest værdiskabende sætninger er
”at se den enkelte”. Fra begyndelsen af KFUMs Soldatermissions
historie har ønsket været at ”se
mennesket bag uniformen”. Det
kan ses i sammenhæng med, at
Forsvaret overfor de værnepligtige typisk lægger stor vægt på den

enkelte som en del af gruppen,
hvor man ser bort fra den enkeltes
særkende. Det har soldatermissionen forsøgt at modarbejde. I dag
er behovet for at blive set og anerkendt lige så stort, som det altid
har været, og vi har derfor gjort
emnet til tema for dette nummer
af Soldatervennen. Vi har talt med
en soldaterhjemsleder fra ind- og kel om arbejdet med veteranerne
XGODQGRJGXÀQGHURJVnHQDUWL- på de kommende sider.

For nylig var der medarbejderkonference i KFUMs Soldatermision, og dér var ét af spørgsmålene: Hvordan vi ”ser
den enkelte”? Her er nogle kommentarer, der dukkede op
under gruppearbejdet:

”Vi har et andet fællesskab, som vi inkluderer
soldaterne i.”
”Omsorg kan også
være at gøre rent.”
”Det er vigtigt at genkende
mennesket for at skabe det
personlige møde.”

”De ansatte lægger
linjen. Vi viser, at vi
er ægte. Kristendom i
handling.”
”Vi er tydelige omkring vores værdier.
Vi viser, at vi tør gå de ekstra skridt for
folk – om det så er rundt med kaffekanden og et smil, eller det er ud med
kufvognen. Vi viser, at vi vil dem.”

”Vi vil møde mennesket. At servicere
soldaterne kan være
en andagt i sig selv.”

”Det er vores næste,
der kommer ind ad
døren – uanset hvem
det er.”

”Sproget er vigtigt. Hvordan
man tiltaler og omtaler hinanden har stor betydning for, om
man føler sig set.”
”Vi er forskellige og møder
folk forskelligt, men man må
gøre soldaterhjemmet til DERES hjemmebane.”
6ROGDWHUYHQQHQQUʀ
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”Egentlig har de allesammen brug
for at blive set”
Af Kristine Bjerno i samtale med Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen.

Når man arbejder med soldater og veteraner på et soldaterhjem gør man sig umage for
at lære den enkelte at kende. Man snakker med dem, husker de problemer de fortalte
om i sidste uge, spørger til den fod de havde ondt i, eller bare lytter, når de har brug for
at snakke. Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen, der er soldaterhjemsleder i Haderslev med
HUIDULQJIUDÀHUHDQGUHVWHGHULLQGRJXGODQGIRUW OOHUKHURPKYRUGDQPDQNDQKDYH
blik for den enkelte.

”hvis der var sne, når jeg kom
hjem, så ville jeg gemme nogle snebolde, så vi kunne have
en sneboldkamp”

for sig selv. Så kan det være en god ide at sætte sig
derhen og lytte i stedet for at sætte sig ved den store
K¡MU¡VWHGHÁRNVROGDWHUµ+XQW¡YHUOLGWRJNRQVWDterer: ”Men egentlig har de allesammen brug for at
blive set. Vi byder dem velkommen på soldaterhjemmet og lytter til dem, og så bliver det ofte her, de går
hen, hvis de virkelig har problemer. Jeg har også oplevet, at der var en soldat, der blev opsagt i stillingen
og kom over til os på soldaterhjemmet. Hvordan de
andre vidste, at den opsagte soldat var på soldaterhjemmet ved jeg ikke, men da der var nogle papirer,
han skulle underskrive, kom de over til soldaterhjemmet med dem.”

til, hvordan man spotter dem, der har brug for lidt
ekstra opmærksomhed, og Anne Dorthe svarer: ”Jeg
ved ikke, hvad det er man ser, når de lige er kommet,
men når man lærer dem at kende, er det gerne små
signaler. Der er måske én, der trækker sig lidt mere
end de plejer, måske er lidt stille eller vælger at sidde

Hvad gør man ikke?
Jeg spørger videre og kommer til et spørgsmål, jeg
har glædet mig til: Hvad er det skøreste, du har gjort
for ”at se den enkelte”? Anne Dorthe er ikke i tvivl,
hun svarer med det samme ”At gemme snebolde i
min fryser!” Jeg undrer mig, og hun forklarer ”Jeg

Hvem har brug for at blive set?
”Der er ofte en, der er lidt ensom”, lægger Anne
Dorthe Bøjgaard Nielsen ud, da jeg fortæller hende
om vores tema. ”Man får et blik for, hvem der har
brug for lidt ekstra. Nogle gange kan man endda se
hvem, der kommer til at falde fra eller i hvert fald få
det svært allerede til velkomstfesten.” Jeg spørger ind

Ved velkomstfest på KFUMs Soldaterhjem i Haderslev byder soldaterhjemsleder Anne Dorthe alle de nye verlepligtige personligt velkommen i døren. Arkivfoto fra februar 2019 af Peter Vibe.
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var pist væk. Efter 20 minutter
måtte jeg bede
ham
opgive,
men han var så
perfektionistisk,
at han ikke kunne slippe det.
Jeg skulle hjem
til soldaterhjemmet igen, og der
var også aften”Tit er det netop den lille ting,
sangen at tænke på. Jeg prøvede at sige, at den nok
der gør, at de føler sig set. Det
var trådt ned i mudderet, og at vi aldrig fandt den,
kan næsten være en andagt
men det viste sig, at han var bange for aldrig at blive
i sig selv.”
sergent, hvis vi ikke fandt dem.” Anne Dorthe faldt
lidt hen i tanker. ”Mange af dem er så perfektionistimig at lave en favnfuld snebolde og lægge dem i fry- ske i dag. Det er meget svært for dem, når ting ikke
seren. Det faldt ikke lige sammen med, at han og jeg går, som de ”burde”. Jeg følte virkelig, at det var en
vigtig ting at hjælpe
mødtes igen, da han
ham med at opgive
kom hjem, og jeg
den øreprop, der var
havde derfor sneboltrådt ned i mudderet.
de i min fryser i meJeg spurgte senere
get lang tid.” Hvad
sergenterne, og de
gjorde du så med
havde slet ikke opdasneboldene?”, spørget, at den mangleger jeg. ”Jeg skulle
de, for det gør de jo
Á\WWHSnHWWLGVSXQNW
jævnligt.”
i juli måned og kunne ikke blive ved
Stort og småt
med at gemme de
Anne Dorthe forsnebolde, så jeg gik
tæller videre: ”Der
over og spurgte na- Der kan ligge større ting bag en tabt øreprop.
er både store og små
boens børn, om de
kunne tænke sig snebolde. Det kunne de. De børn ting. De store giver nok nogle bedre historier, men
havde en fest med snebolde i juli måned”, griner den de små ting er gerne dem, der betyder meget for den
enkelte.” Jeg nikker og prøver at forstå. ”Jeg går tit
sønderjyske soldaterhjemsleder.
”En anden fjollet ting, jeg har gjort, er, at jeg har brugt og vander blomsterne på terrassen om aftenen. Så
HQDIWHQSnDWSU¡YHSnDWÀQGHHWSDU¡UHSURSSHUµ kommer jeg rundt og kigger til alle dem, der sidder
fortæller Anne Dorthe. ”Historien er, at jeg sad på derude, og det er tit anledning til en fortrolig snak.
soldaterhjemmet, hvor der ikke var ret mange men- Jeg prøver på at møde dem alle sammen dér, hvor de
nesker, fordi de havde været på øvelse. En fortvivlet er. Tit er det netop den lille ting, der gør, at de føler
soldat kom ind og spurgte, om han måtte låne min sig set. Det kan næsten være en andagt i sig selv. Hicykel for at køre ud og hente et par ørepropper ude storien med ørepropperne følte jeg netop udviklede
i øvelsesområdet. Det gav jeg ham lov til, men min sig til en vigtig handling, for i processen, hvor han
cykel kunne ikke køre. Så spurgte jeg min medarbej- opgav øreproppen, ændrede han også lidt syn på sig
der, om han kunne tage ti minutter alene, for så ville selv og det krav om perfektionisme, han havde til sig
jeg køre soldaten ud til dér, hvor han havde tabt dem. selv. Han kom tættere på at tilgive sig selv for de fejl,
'HWJLNÀQWRJYLN¡UWH6ROGDWHQVDJGHDWGHWYDU vi som mennesker har. Vi har alle sammen mistet
lige inde på øvelsesområdet, men det blev ved med noget ud af en taske eller en lomme, men han kunne
at være ”lidt længere ude”. Til sidst fandt vi stedet, ligesom ikke acceptere det ved sig selv. Set i en større
men der var 10 cm dybt mudder, og der havde været sammenhæng var det en lille ting, han havde gjort.
tre lastbiler med ca. 70 mand, der alle havde væltet
rundt. Vi ledte og fandt den ene, men den anden

var udsendt til Afghanistan, og der snakkede jeg med
nogle soldater, der var bekymrede over deres situation. Der er meget varmt på de breddegrader, og den
ene soldat viste sig at være lige så glad for sne, som
MHJHU9LÀNDWYLGHDWGHUOnHWW\NWODJVQHKMHPPH
i Danmark, og det endte med, at jeg lovede ham, at
hvis der var sne, når jeg kom hjem, så ville jeg gemme
nogle snebolde, så vi kunne have en sneboldkamp,
når han kom hjem. Jeg tog hjem og fandt, at hele
verden var hvid, så efter et par kælketure skyndte jeg

6ROGDWHUYHQQHQQUʀ
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Veteranen i centrum
Af Kristine Bjerno

Vi bryster os af ”at se den enkelte” i KFUMs Soldatermission. Det udtryk kan
høres af såvel volontører som generalsekretæren. Det er en grundlæggende
del af organisationens selvforståelse, at ”vi ser personen bag uniformen”. I dette nummer af Soldatervennen er det ovenikøbet temaet, og vi får belyst mange
sider af det. Men hvor kan KFUMs Soldatermission blive udfordret af at se og
også gerne vil hjælpe den enkelte, hvordan forholder det sig for eksempel med
veteranerne?
Er det svært eller nemt ”at se den enkelte” veteran?
Er det bare en del af jobbet? Eller hvordan ser man
bedst den enkelte? Hvordan gør man det, der er
bedst for soldaten? Sagen er den, at arbejdet med
veteranerne på nogle områder skiller sig ud fra resten af arbejdet i Soldatermissionen
0HG YHWHUDQDUEHMGHW HU GHU ÁHUH SUREOHPDWLNNHU L
spil. At se den enkelte er at se på, hvad der gavner
veteranen mest, men også at anerkende veteranens
forståelse og valg. Det hænger ofte sammen med
den måde, soldater bliver uddannet på, og også de
udfordringer, som nogle veteraner lever med. Det er
ikke altid ligetil. Forsvaret er hierarkisk opbygget, og
det giver en klar rollefordeling, klare kommandoveje
og forventninger eller regler. Derfor kan det være 6ROGDWHUKMHPPHWL+¡YHOWHUnGHURYHUÁHUHXGHQG¡UVRPUnGHUGHU
en fordel at italesætte en tilsvarende klarhed for de ofte danner rammen for relationsarbejdet.
veteraner, der bor på KFUMs SoldaterRekreation.
hovedet, idet tidligere lejemål blev opsagt, da han
HOOHU KXQ Á\WWHGH LQG Sn 6ROGDWHU5HNUHDWLRQ µ'H
Som man kan læse ud af vores cases, opleves det veteraner, der kommer og bor hos os, har ofte kun
indimellem, at veteranerne griber til alkohol på trods lidt eller intet bagland. De er som regel boligløse, og
af det klare alkoholforbud, der er en del af husorde- ofte er familien gået i stykker, og arbejdet hænger i
nen i SoldaterRekreationen.
en tynd tråd. Hvis vi opsiger dem, kan det eneste alternativ være at bo i skoven,” forklarer Morten Beck,
Én af de måder, man kan blive nødt til at vise ve- der er veteranmedarbejder i Høvelte. Én ting er, at
teranen, at man står ved sine regler, er ved at opsi- man kan se den enkelte, men hvordan sikrer man, at
ge kontrakten. Hvis man opsiger huslejekontrakten man træffer den rigtige beslutning for den enkelte?
med veteranen, kan han eller hun stå uden tag over
Hjemme hos en veteran
Nogle steder bor veteranerne på soldaterhjemmet i
SoldaterRekreation eller i Veteranbo, men andre steder tager veteranmedarbejderen hjem til de udsatte
veteraner. At besøge veteranerne er vel næsten den
yderste konsekvens af ”at se den enkelte” veteran.
Man møder ham eller hende ”der, hvor veteranen
er” i bogstavelig forstand. Samtidig er arbejdet en
udfordring.
Veteranmedarbejder på KFUMs Soldaterhjem i
Varde Allan Hansen fortæller, at han er taknemlig
12
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over at kunne få lov til at hjælpe en veteran, der er
i en svær situation, selvom det opsøgende arbejde
har sine egne udfordringer. ”Der er nogle besøg, der
kræver, at man tager mod til sig først”, siger Allan,
der ofte tager på hjemmebesøg hos udsatte veteraner
i Varde-området. Allan fortsætter: ”Ved misbrug af
forskellig slags er det aldrig til at vide, hvordan humøret er, når man ankommer. Der er nogle af dem,
hvor det ikke er ligegyldigt, hvad tid på dagen, jeg
kigger forbi. Men når jeg besøger veteraner hjemme
hos dem selv, puster jeg også liv i deres egen lejlighed.

”når jeg besøger veteraner hjemme
hos dem selv, puster jeg også liv i
deres egen lejlighed. Man bringer
en del af den hygge, de kender fra
Kuffen, med ind i deres egen bolig”

Man bringer en
del af den hygge, de kender fra
Kuffen, med ind
i deres egen bolig. De meningsfulde samtaler, vi
har, bliver hængende i luften og
giver tryghed,”
fortæller Allan.
Han fortæller om veteraner, der har forsøgt at tage
deres eget liv eller på anden måde er kommet derud,
hvor familien, politiet eller psykologen endelig har
indset, at soldaten har brug for hjælp. Gennem arbejdet med veteranerne får man for alvor øjnene op
for værdien af ”at se den enkelte” i stedet for at se
soldaterne som en gruppe. Men det
er også her, man bliver sat på prøve,
for hvad er den rigtige beslutning
i en kompliceret situation? Veteranerne er så komplicerede, og deres
situationer og skader så mangeartede, at man ikke kan lave en skabelon for, hvordan man bedst hjælper.
Det er en vurdering i den enkelte
situation, der bygger på, at man ser
”mennesket bag uniformen” – eller
det, der er tilbage af uniformen.

Foto fra hjemkomst af ISAF hold 17. Arkivfoto fra Hærens Mediegalleri.

En case fra veteranarbejdet
Veteranmedarbejdernes hverdag er anderledes
RJSnQRJOHRPUnGHUPHUHNRQÀLNWI\OGWHVS QGW
XGPHOOHPIDVWHUDPPHURJIRUWUROLJKHG(Q
FDVHNDQQRJOHJDQJHKM OSHWLODWIRUVWnHQ
VLWXDWLRQ1nUSUREOHPHWEOLYHUNRQNUHWKDUYLOHW-

WHUHYHGDWRYHUVNXHGHW&DVHQKHUHURSE\JJHWSnJUXQGODJDIPDQJHKLVWRULHURJRSOHYHOVHUSnIRUVNHOOLJHVROGDWHUKMHPIRUDWGHQYLVH
W\SLVNHSUREOHPVWLOOLQJHUPHQLNNHNDQKHQI¡UHV
WLOHQEHVWHPWSHUVRQ

”En veteran bor på SoldaterRekreationen.
Han har tidligere haft et alkoholproblem,
men er holdt op med at drikke. Han er på
antabus, som udleveres på kontoret på
soldaterhjemmet. Det er et krav for personer, der bor i Veteranbo og SoldaterRekreation, at de er i behandling for et eventuelt
PLVEUXJI¡UGHÀ\WWHULQG3OXGVHOLJHQGDJ
hvor man har aftalt, at han skal komme
forbi kontoret og hente sin antabus, møder
KDQLNNHRS'HUJnUÀHUHGDJHKYRUPDQ

ikke hører fra ham på trods af gentagne
NRQWDNWIRUV¡J(IWHUHQXJH¿QGHUPDQKDP
gennem nogle bekendte i meget alkoholpåvirket tilstand. Efter at han er blevet ædru
skal man afgøre, hvad konsekvenserne af
hans overtrædelse af reglerne skal være.
Han er en meget udsat veteran, der ikke
KDUKYHUNHQIDPLOLHHOOHUYHQQHUDWÀ\WWHLQG
hos, hvis soldatermissionen opsiger hans
kontrakt. Hvad gør man?”

6ROGDWHUYHQQHQQUʀ
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Hjemmet får en helt ny betydning
Af Anne Kallehave

Når soldater er langt hjemmefra, har soldaterhjemmet en vigtigere opgave. Hjemmet,
der byder en indenfor, og hvor man bliver set og hørt, får en helt ny betydning. SoldaWHUQHÀRNNHVIRUDWKM OSHWLOHOOHUIRUDWVQDNNHRJNLJJHRYHUVNXOGHUHQQnUGHGDJOLJGDJVWLQJEOLYHUJMRUW$QQH.DOOHKDYHKDUHUIDULQJIUDÀHUHVROGDWHUKMHPLXGODQGHW
og hun deler her sine tanker og erfaringer.
Drivkraft
Når man sidder sammen ude i
ørkenen, har man en fælles platform at mødes over. Man er isoleret fra dem derhjemme, og soldaterne oplever ofte svære eller
farlige situationer, der sætter gang
i tankerne. På Kuffen (KFUMs
Soldaterhjem, red.) er der hjemlig
hygge og interesse for den enkelte.
Vi prøver at huske navnene, deres
historier og deres situation.
Det vigtigste er at være autentisk,
være til stede i nuet og se den
enkelte. Hvis man bare hører og
SU¡YHU Sn DW µÀNVH GHQ DQGHQµ
så lytter man ikke med hjertet. En
god samtale er så meget mere end
det at høre. Man prøver at lytte
og forstå med hjertet i håb om, at
medmennesket føler sig hørt og
genkendt. Ligesom vi ofte husker
soldaternes navne, så genkender
vi dem med den gode samtale.
For mig handler det om at være
autentisk, være til stede i nuet og
se den enkelte. Ofte hjælper det at
”parkere” sig selv og være der for
et andet menneske. Tanken om at
ÀNVH GHQ DQGHQ HU HQ ULJWLJ JRG
idé at kaste langt væk. For mig
handler det om at lytte og være
nærværende, og lige pludselig kan
der opstå et tillidsvækkende rum
KHOWDI VLJVHOY-HJKDUÁHUHJDQge oplevet, at soldaterne stiller
spørgsmål om, hvad meningen
med livet mon er? Hvad sker der
efter døden? Er man sin egen lykkes smed? Hvad er det vigtigste
14
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i livet? Hvad er det vigtigste ved
kristendommen? Dér midt i mødet med et andet menneske har
jeg oplevet, at Gud var tilstede, og
det har givet mange livsbekræftende samtaler. At være ansat som
soldaterhjemsleder i udlandet er
enormt meningsfyldt.

”Det vigtigste er at være
autentisk, være til stede
i nuet og se den enkelte.
Hvis man bare hører og
prøver på at ”fikse den
anden”, så lytter man
ikke med hjertet.”
Det har givet mig en kæmpestor
drivkraft, og mit hjerte brænder
så meget for jobbet. Forhåbentlig
er det med til, at soldaterne føler
sig mødt. Jeg er selv blevet ældre
siden 2012, hvor jeg var afsted
første gang, og under min seneste udsendelse i sommeren 2018
oplevede jeg, at jeg snakkede med

en bredere gruppe af de udsendte.
Man har en drivkraft og et ønske
om at se mennesket foran sig. Det
er simpelthen fordi, man ikke kan
lade være.
Autenticitet
Ofte kommer nærværet og den
gode samtale ud af en sammenhæng. Jeg har nogle gange spurgt
en soldat, om vi skulle spille backgammon eller et andet spil for to,
hvor man lettere kan snakke sammen i fortrolighed. En kop kaffe
eller et stykke kage kan også være
en god indgangsvinkel. Nogen
kalder det ”det fælles tredje”, der
samler folk og skaber en relation.
Jeg har oplevet soldater, der kom
og satte sig i køkkenet, mens vi
var i gang med dagligdags gøremål. For eksempel mens vi bagte
kage, kunne soldaterne falde helt
i staver og bare sidde og kigge på,
hvad vi lavede i køkkenet, mens
PDQ ÀN HQ VQDN 0HQ RIWH HU HW

Arrangement på KFUMs Soldaterhjem i Estland i
forbindelse med medaljeoverrækkelse. Arkivfoto.
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hej nok. Et hej hver dag over 14
dage skaber en relation og et tillidsvækkende rum, hvor man kan
tale om sine bekymringer.

RJ JWHµ 6DPWDOHQ HU HW Á\JWLJW
nu, hvor man kan møde en anden
person, hvis man er ægte og tilstede i nuet.

”En kop kaffe eller et
stykke kage kan også
være en god indgangsvinkel.”

Anne Kallehave foran en kampvogn i Estland.

gt, at vi
Soldaterne opdager hurtigt,
mener, hvad vi siger, og den fortrolighed, der kan opstå,
tå, bliver
derfor også ægte. At væree ægte er
nok mit bedste råd til nye
ye soldaterhjemsledere, hvad
enten det er herhjemme
eller i udlandet.

Jeg har oplevet, at når soldaterne
på forhånd kender KFUMs Soldaterhjems kristne grundlag, så
tør de stille spørgsmål til livet meget hurtigt. Der opstår hurtigt tillid, som netop underbygges af
det ægte og nærværende. Aftensangen
Aftens
nsan
ns
angen
an
n
betyder

også meget. Det giver en ro og
SODGVWLOUHÁHNVLRQVRPVROGDWHUne ofte mangler i deres øvrige liv
som udsendte. Det udbygger den
WLOOLGRJWU\JKHGGHUÀQGHVLGHQ
hjemlige Kuffen.

Inspiration
Bogen “At være der hvorr
du er” af Bent Falk har
været en utrolig inspiraration for mig. Den handler
ler
om samtale med kriseramte,
mte,
e,
og han skriver blandt andet:
det:
de
”Ægte samtale er noget, som
sker i kontaktens øjeblik.
k. Til
JWH VDPWDOH ÀQGHV GHU GHUfor ikke nogen facitliste.
e. Der
er ingenting, der altid er rigtigt,
og der er ingenting, der altid er
forkert - måske lige bortset
tset fra
forsøget på at altid at sige det
“rigtige” i stedet for det spontane
pontane

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

Nyttige adresser:
Genralsekretær Per Møller Henriksen,
pmh@kfums-soldatermission.dk, tlf. 7620
4480.
Økonomichef/kontorleder Steen K. Sørensen, sks@kfums-soldatermission.dk, tlf.
7620 4481.

Gaver til KFUMs Soldatermission:
Indbetales på bankkonto, reg. nr. 8075,
konto 0000117840. Gaver er fradragsberettigede efter gældende skatteregler. Efter
årets afslutning fremsendes en kvittering
over indbetalte gaver, når beløbet overstiger 500,- kr.

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

*UDÀVN SURGXNWLRQ -¡UQ 7KRPVHQ
Elbo A/S VRPHUFHUWLÀFHUHWHIWHUI¡OJHQde internationale standarder: ISO 14001
PLOM¡FHUWLÀFHULQJ ,62  NYDOLWHWVFHUWLÀFHULQJ
)6&FHUWLÀFHULQJRJ6YDQH0 UNHW
Magasinet er trykt på miljørigtigt papir med
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d, Kristine
Lene Gregersen, Mette Mejlgaard,
Bjerno og ansv. redaktør Bjarke Friis, Umanakvej 105, 6715 Esbjerg N, bjarke@kfumssoldatermission.dk, tlf. 5193 4042. Henvendelser vedr. annoncer rettes hertil.
Korrektur: Anna-Margrete Bohsen.
Soldatervennen forventes at udkommer
(deadline i parantes): 15. nov. 2019 (20. okt.),
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(20. okt.).

KFUMs Soldaterhjem
- vi er jo lige her..
Holstebro
Suensonsvej 36E
7500 Holstebro
Tlf 2445 8344

Skive
Brårupvej 155
7800 Skive
Tlf 9752 4839

Aalborg
Høvejen 48
9400 Nørresundby
Tlf 2341 5496

Almegaard
Almegårdsvej 3b
3700 Rønne
Tlf 2134 8483

Karup
Herningvej 31
7470 Karup, Kølvrå
Tlf 9710 1065

Fredericia
Treldevej 99
7000 Fredericia
Tlf 7592 0440
Høvelte
Hesselgårdsvej 29
Høvelte
3460 Birkerød
Tlf 4581 8189

Borris
Borriskrogvej 4
Borrislejren
6900 Skjern
Tlf 2341 5518

Slagelse
Charlottedal Allé 1a
4200 Slagelse
Tlf 5852 9024

Oksbøl
Oksbøllejren
6840 Oksbøl
Tlf 7527 1984

Varde
Hjertingvej 70
6800 Varde
Tlf 2341 5381

KFUMs 14 Soldaterhjem er spredt
ud over landet, hvor Forsvarets
kaserner er. På vores hjemmeside
finder du navn og billede på soldaterhjemslederne og en masse oplysninger om netop dit lokale soldaterhjem. Se meget mere på
www.kfums-soldatermission.dk
Hvert soldaterhjem har sin egen
mailadresse, der er SOLDATERHJEMMETS NAVN@kfumssoldaterhjem.dk

KFUMs Orlogshjem i
Frederikshavn
Understedvej 1
9900 Frederikshavn
Tlf 5333 7795

Haderslev
Louisevej 2
6100 Haderslev
Tlf 7452 3276

Vordingborg
Vestervej 3
4760 Vordingborg
Tlf 2441 3777

Soldatermissionens idé er at være
dér, hvor soldaterne er. Derfor er
der også et soldaterhjem i Irak, og
fra januar 2020 vil der igen være et
soldaterhjem i Estland.

Kom forbi og drik en kop
NDႇH  HOOHU PHOG GLJ LQG L
Soldatervennerne og giv en
hånd til soldaterhjemmene.

Landskontoret i Fredericia
Telefon 33 12 40 42
www.kfums-soldatermission.dk

