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Andagt af Hanna Najbjerg
Bæredygtighed er et varmt emne for
tiden. Hvordan udnytter vi verdens
ressourcer på en måde, så vi tager
hensyn til fremtidige generationer?
Vi har mange goder i Danmark, som tager hårdt på naturen. Vi kan for eksempel få agurker hele året rundt - vi får dem
bare transporteret hertil fra lande med
varmere klima. Vi smider ud og køber
nyt, når vi bliver træt af det gamle, selvom det hverken er slidt eller i stykker.
Og så videre og så videre... (husk at aflevere dit gamle tøj i en af Soldatermissionens genbrugsbutikker og køb noget ”nyt”. Det er god bæredygtighed).
Jeg er blevet mere opmærksom på,
hvordan min måde at leve på påvirker
Guds skaberværk. Han gav os mennesker et ansvar for naturen og dyrene (1.
Mos. 1,26 og 2,5). Vi må prøve at leve
op til dette ansvar, så godt som vi kan.
I Soldatermissionens nye vision er
bæredygtighed et nøgleord. Men ikke
kun i klassisk forstand, det er tænkt på
et organisatorisk, socialt og teologisk
plan. Det synes jeg er en utrolig spændende
tilgang til
bæredyg-

”For således elskede Gud
verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver,
som tror på ham ikke skal
fortabes, men have evigt
liv.”
Joh. 3, 16.

tighed. Men
hvordan
fungerer det
lige? Som soldaterhjemsleder i Irak
i 2017 fandt
jeg hurtigt ud
at, at materiel
bæredygtighed
ikke er en topprioritet i krig. For eksempel må al materiel flyves til basen,
og på grund af begrænset vandmængde er engangsservice i høj kurs for at
spare på opvasken. Til gengæld havde
Amalie (som jeg var leder sammen
med) og jeg mulighed for at fortælle
soldaterne om Jesus. Han har vist sig
at være bæredygtig. Kristendommen er
stadig aktuel efter 2000 år og vil blive
ved med at være det ’indtil verdens
ende’.
Joh. 3,16 kaldes ”Den lille Bibel”, og
jeg har hørt det utallige gange. Men
det er et vers, der ikke slides i stykker.
Det er et vers, jeg kan vende tilbage til
igen og igen, fordi indholdet er det,
jeg kan leve mit liv på. Gud sendte sin
søn for at frelse alle, som tror på ham.
Det er bæredygtighed! Det er det, vi
må fortælle videre til soldaterne og til
dem, vi møder i vores hverdag. For det
holder i generation efter generation.

Ledere til udlandet
Vi søger ledere til KFUMs
Soldaterhjem i Irak og Estland
fra august 2020 og seks
måneder frem. Begge steder
udsendes to personer, der deler
lederopgaverne.
Læs meget mere på
https://www.kfumssoldatermission.dk/job/irak/
og
https://www.kfumssoldatermission.dk/job/estland

MEDARBEJDER

Kend din medarbejder

- Poul Nielsen, leder af Orlogshjemmet i Frederikshavn

Af Kristine Bjerno

Redaktionen vil gerne give soldatervennens læsere et indblik i, hvem der udgør tandhjulene
i KFUMs Soldatermissions store organisation. Denne gang fortæller Poul Nielsen om det at
være leder på landets eneste Orlogshjem.

Hvor arbejder du, og hvor at synge nogle flere sange til an- rum. Det
længe har du arbejdet for dagten, og især når de gerne lige giver muvil høre lidt mere om det emne, lighed for
soldatermissionen?
Jeg arbejder på KFUMS Orlogshjem i Frederikshavn og har arbejdet her siden hjemmet blev oprettet i marts 2010. Jeg kører nu på
mit 10. år.

Hvad er dine opgaver?

Min opgave er at tage godt imod
alle, der kommer ind på vores orlogshjem. Her kommer både værnepligtige, kadetter, forskellige
kursister og andre fastansatte ved
Søværnet. Derudover har vi to veterancafeer, som hver holder en
månedlig cafeaften.

Hvad er din sjoveste oplevelse i arbejdet?

der er blevet talt over.
Når der kommer en sidst på aftenen, hvor der måske er lidt stille,
og gerne vil have en snak om livet,
troen eller familien, som måske
kan være problemfyldt. Det er altid godt at kunne lytte og måske
vejlede i svære tider.

foredrag
og samtaler uden,
at
der
er andre
”udenforstående”, der
b e h ø ve r
Hvordan tænker du, at du at lytte
”tjener” KFUMs Soldater- med.
mission ved dit arbejde?
Det giver også mere arbejde for
Jeg ser mit arbejde som et kald fra mig og min medhjælper, da de
Gud. Ved at være til stede og stille ofte ønsker at spise middag sammig til rådighed tænker jeg, at jeg men.
først og fremmest tjener Gud og
selvfølgelig også KFUMs Solda- Er der mange, der benytter
termission med mit arbejde. For de nye faciliteter?
mig er det vigtigt både de dage, Ja. Vi har haft flere cafeaftner allehvor der er travlt, og de dage, hvor rede, og flådestationen benyttede
der kan være stille. En stille dag også anledningen til at invitere til
kan godt være en god dag, selvom et veterantræf med spisning, hvor
der kom i alt 47 veteraner og påder ikke er en stor omsætning.
rørende.

Det er sjovt at opleve, at der er
en forventning om, at jeg må
vide stort set alt om tro. Så hvis
der spilles Bezzerwisser, bliver jeg
ofte spurgt om spørgsmål vedrørende troen.
Hvordan påvirker det dit job

at have en veteranstue på or- Hvad er der ikke mange der
Hvad giver dig energi i job- logshjemmet?
ved om dig?
bet?
At vi har fået en veteranstue gør, Jeg tror ikke, at mange ved, at jeg
Når der kommer en flok soldater at vi nu har bedre muligheder for elsker at se en rigtig god romanind på orlogshjemmet og hygger at give vore veteraner en god be- tisk film. Her op til jul er der mansig. Når de gerne vil blive ved med tjening. De kan have deres eget ge gode julefilm, der ender rigtig
godt, men hvor problemerne ellers står i kø fra starten.
Så kan der godt blive brug for et
par lommetørklæder!

Hvem har introduceret dig
til kaffemaskinen?

Den nye tilbygning (veteranstuen), der her
ses til venstre, blev indviet 5. september.

Kaffemaskinen kendte jeg i forvejen, da min hustru og jeg gennem
mange år har arbejdet i flere forskellige missionsprojekter, hvor
kaffen var en vigtig del af arbejdet. Så Jesus har vi puttet i kaffen i

mange år, før vi stiftede bekendtskab
med KFUMs Soldatermission. Og
det virker helt fint endnu.
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Kort nyt
Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Forsvarsminister på besøg

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) besøgte fredag 11. oktober KFUMs Soldatermission på
KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Besøget fremviste det arbejde, der finder sted på KFUMs 14
Soldaterhjem i Danmark. Trine
Bramsen har i flere år været medlem af Folketingets Forsvarsudvalg, hvor hun har besøgt og oplevet KFUMs Soldaterhjem i Camp
Bastion i Afghanistan. ”Det gav et
godt indblik”, sagde Trine Bramsen. ”Tusind tak for det arbejde, I
laver hver eneste dag”, lød det fra
ministeren. Under besøget så hun
blandt andet de faciliteter, som
KFUMs Soldaterhjem i Fredericia
har til veteraner med nyistandsatte
værelser.

Sara og Rebecca, der er to engagerede FDF’ere fra København.
Sara, er sygeplejerske og Rebecca
arbejder indenfor teaterverden.
Rebecca tager 6 mdr. og Sara tager
3½ mdr. Udsendelsesgudstjenesten er i FDF’s Rysensten lørdag
den 11. januar kl. 14.00.
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På formands- og kasserermødet
i maj blev en kontingentstigning
besluttet. Som følge deraf bliver
der i 2020 opkrævet kontingent på
200,- kr. for enkeltmedlemmer og
300,- kr. for par.

Soldaterhjemmet i Estland
genåbner

Fra den 6. januar er der igen danske soldater i Estland. Ledere indtil sommer er Birgitte og Sander
Sønderup Frost Madsen. Da Birgitte skal til eksamen i uge 3, og
Sander i samme uge skal gennemføre en militær grunduddannelse
for civile, har Miriam Bang lovet
at hjælpe de første uger. Miriam
har i to omgange været soldaterhjemsleder i Irak. Birgitte og Sander har begge været medarbejdere
på soldaterhjemmet i Varde, Birgitte har været soldat og er aktiv
i Hjemmeværnet. De blev gift i
august, og Birgitte er i gang med
3K uddannelsen på Diakonhøjskolen i Aarhus. Sander arbejder i
øjeblikket som souschef i Netto.
Leaveafløsere i Irak
Desuden er Birgitte medlem af
I disse dage er Karen og Thea, KFUMs Soldatermissions bestysom driver soldaterhjemmet i ef- relse.
teråret, hjemme på en velfortjent
leave. De afløses af erfarne soldaterhjemsledere fra henholdsvis Årsgaven 2019
Borris og Haderslev nemlig Karin Tak for sidst til jer, der var med
Jensen og Anne Dorthe Bøjgaard til et rigtigt festligt årsmøde i HøNielsen.
velte og for den store årsgave, der
allerede der blev modtaget. Tak til
Kommende ledere til Irak
Når Karen og Thea rejser hjem alle jer, der rundt i kredsene har
omkring 1. februar afløses de af været ude med indsamlingslister,
og til jer, der har sendt gaven direkte til KFUMs Soldatermission. Årsgaven er pr. 30/10 kr.
443.439,-. Sidste
år ved samme
tid var årsgaven
kr.
Sara (tv.) og Rebecca (th.) bli439.477,-.
ver de kommende ledere i Irak
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Kontingentstigning

Lodsedlen 2020

Nu er det tid at planlægge lodseddelsalget i januar og februar
måned. Vi er i fuld gang med at
fordele lodsedlerne til kredse og
soldaterhjem. Lodseddelindtægten er en af de vigtigste indtægtskilder til driften af KFUMs Soldaterhjem. I år var overskuddet lige
ved 1,2 mio. kr. Der er flotte præmier med blandt andet en Toyota,
rejsegavekort med mere. Husk at
Toyota gerne stiller en bil til rådighed som blikfang, ligesom I kan få
salgsplakater i A2 og A4 format.
Har I brug for hjælp til salgsfremstød, er I velkomne til at kontakte
Bjarke Friis på tlf. 5193 4042.
Vi vil også gerne opfordre alle,
der har tid og lyst til at hjælpe med
at sælge lodsedler om at kontakte
enten den lokale kredsbestyrelsen
eller Jette på landskontoret på tlf.
7620 4483.

Møder og stævner

MØDER OG STÆVNER

Silkeborg, kreds 34
Onsdag 27. november kl. 19.30
i Alderslyst Missionshus, Lundsgade 17, Silkeborg. Fhv. soldaterhjemsleder Ester Kofoed taler til
mødet og fortæller om arbejdet.

Frederikshavn, kreds 20
Onsdag 27. november kl. 18.30
på KFUMs Orlogshjem, Understedvej 1, Frederikshavn. Årsmøde og adventsfest med spisning.
Tilmelding på frederikshavn@
kfums-soldaterhjem.dk eller tlf.
5333 7795 senest 25. nov.
Mandag 20. januar kl. 18.00
i Metodistkirken, Strandvej 36,
9970 Strandby. Informationsmøde ved landssekretær Bjarke Friis.
Hobro, kreds 58
Tirsdag 21. januar kl. 19.30 i
Hobro Missionshus, Lillegade
7, Hobro. Soldatervennefest v.
landsformand Jesper Hornstrup,
sognepræst i Skive.

Kibæk, kreds 107
Fredag 6. marts på KFUMs
Soldaterhjem i Borrislejren, Borriskrogvej 4. Middag kl. 18.00 og
generalforsamling kl. 19.00. Miriam Bang taler: ”På soldaterhjem i
Irak”.
Løgstør, kreds 28
Onsdag 26. februar kl. 19.30 hos
Poul og Annelise Vadsholt, Gerdasvej 10, Løgstør. Sognerepræsentantmøde med lodseddelafregning. Landssekretær Bjarke Friis
taler og fortæller om arbejdet.

Skjern, kreds 2
Tirsdag 19. november kl. 19.30
i Holmsland Missionshus, Klostervej 35, Ringkøbing. Soldatervennestævne hvor landssekretær
Bjarke Friis fra Esbjerg taler og
fortæller om arbejdet.

Haderslev, kreds 49
Lørdag 7. december kl. 14.00
på KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, Haderslev. Adventshygge
mange julesange og salmer.
Fredag 24. januar 2020 kl. 19.30: med
Landssekretær
Bjarke Friis, EsNytårsfest på KFUMs Soldater- bjerg, taler. Kaffe,
bortlodning,
hjem i Borrislejren, Borriskrog- banko mm. Alle er hjertelig
velvej 4, Skjern. Tale ved flyverpræst kommen til en hyggelig eftermidHeinrich W. Pedersen, Nørup. dag.
Kaffebord og lotteri.
Viborg, kreds 23
Fredag 22. november kl. 12.00:
Adventshygge i Sct. Margrethes
Gård, Gl. Randersvej 4, Overlund,
Viborg. Frokost, åbningstale, salg
af kranse, hjemmebag, syltede
ting, frugt og grønt. Amerikansk
lotteri, derefter kaffe, sang og afslutning. Ting til lotto modtages
med tak.

Skrydstrup, kreds 25
Mandagden 24 februar kl 19.30 i
Skrydstrup Sognehus, Ribevej 51.
Kredsmøde med generalforsmling. Tidl. soldaterhjemleder Finn
Jørgensen kommer og taler og
fortæller. Kaffe á 25 kr.

Varde, kreds 22
Fredag 10. januar kl. 19.30 på
KFUMs Soldaterhjem i Varde,
70. Nytårsfest hvor
Torsdag 30. januar kl. 19.00 i Hjertingvej
fhv.
sognepræst
i Hvide Sande
Missionshuset Bethel, Nørregade Thomas Kristensen
taler.
22, Bjerringbro. Soldatervennestævne hvor Simon Mejdahl, der Fredag 28. februar kl. 17.30 på
er volontør på KFUMs Soldater- KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl,
hjem i Holstebro, taler.
Grærup Havvej 2. Soldatervennefest
med spisning og generalforFredag 21. februar kl. 19.30 i samling.
Tilmelding på tlf. 7527
Sct. Margrethe Gård, Gl. Rander- 1984. Soldaterhjemsleder
svej 4, Overlund, Viborg. Gene- Dorthe Bøjgaard Nielsen fraAnne
Haralforsamling med tale ved ledere derslev taler.
af KFUMs Soldaterhjem i Skive
Tove og Hans Jørgen Larsen.
Kredsjubilæer i 2020
Ansager, kreds 37
Tirsdag 19. november kl. 19.30 i
Skovlund Missionshus, Svinget 9.
Soldatervennefest hvor fhv. soldaterhjemsleder Ester Kofoed taler
og fortæller.

105 år: Bornholm kreds 10
100 år: Vamdrup kreds 14
95 år: Fredericia kreds 35
90 år: Haderslev kreds 49
80 år: Hobro kreds 58
60 år: Aulum kreds 105,
Bording-Ikast kreds 106 og
Kibæk kreds 107.
55 år: Vejen 112
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5

MØDER OG STÆVNER

Odense, kreds 24
Fredag 21. februar kl. 19.00 i
Cafeen, Betania, Ryttergade 3,
Odense. Tale samt orientering
om KFUMs Soldatermission ved
generalsekretær Per Møller Hen-

riksen. Generalforsamling. Der er Sydøst, kreds 32
lotteri til fordel for Soldatermissi- Søndag 24. november kl. 10.00
onen. Alle er velkomne.
til 15.30 på KFUMs Soldaterhjem,
Vestervej 3, Vordingborg. 85- års
Roskilde, kreds 44
fødselsdagsfest for soldaterhjemMandag 27. januar kl. 19.30 met med gudstjeneste i Vordingafholdes kredsens årsmøde med borg Kirke, let frokost, fortælgeneralforsamling i KFUM og linger fra arbejdet i Vordingborg
KFUK, Blågårdsstræde 17, Ros- og Irak, kaffe og lotteri. Pris: 75,kilde. Soldaterhjemsledere Kirsten kr. Tilmelding senest 21. nov. på
og Søren Andersen fortæller om vordingborg@kfums-soldaterhjem.
livet på soldaterhjemmet i Vor- dk eller tlf. 2441 3777.
dingborg. Der er lotteri og kaffebord.

EFTERMIDDAGS- OG DAMEKREDSE
Bornholm
Mandag 16. marts kl. 14.00 hos
Fredag 29. november kl. 19.30 Olga Carlsen, Reberbanen 1b, 1.
på Soldaterhjemmet, Almegårds- tv., Viborg.
vej 3 B, Rønne.
Adventsfest ved Finn Kappelgaard, Rønne. Sangduet/fællessang. Kaffe og lotteri.
Mandag 3. februar kl. 19.30 i
Evangelisk Luthersk Missionshus,
Julegade 14, Hasle.
“Tidens tegn” ved Knud Henning
Hansen, Bølshavn. Kaffe og generalforsamling.

LÆKKER JAKKE
CARINTHIA MIG 4.0

Haderslev
Tirsdag 28. januar kl. 14.30 på
KFUMs Soldaterhjem i Haderslev, Louisevej 2. Arne Nørgaard,
Kolding: ”Hvorfor blev jeg missionær?”
Tirsdag 25. februar kl. 14.30 på
KFUMs Soldaterhjem i Haderslev. Tove Kristiansen: ”Mit liv”.
Fredericia
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 13. januar kl. 14.00 hos
Bodil Vestergaard, Fædalhøjvej 3,
Tjele.
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Robust, vandafvisende, vindtæt, ånd- teknologi, der ved at inddele kroppen i
bar og multifunktionel Carinthia MIG 4.0 zoner, hjælper den med at opbygge og
Jakke.
fordele varmen, hvor det er nødvendigt.
Derudover er den behandlet med IR camMIG 4.0 er med fokus på funktionalitet og ouflage-belægning, så IR-synligheden er
design og komfort. Cordura forstærkning minimal.
på skuldrene og albuerne yder den robusthed. Indersiden er foret med termofKøb online på
lis, hvilket giver god varme på en en kølig
dag. Jakken er med den nye ISO-mapping armygrej.dk kr. 2649,-

Når du handler produkter fra armygrej.dk støtter du samtidig KFUM
Soldatermissions14 soldaterhjem, der hver dag arbejder for gode rammer for vores
danske soldater, værnepligtige og veteraner.

INTERVIEW

Hvad skaber følelsen af ”hjem”?
Af landssekretær Bjarke Friis i samtale med Hanne Jul Jakobsen
I en ny bog udfolder sognepræst Hanne Jul Jakobsen begrebet ”hjem”. I disse år er der en
stor interesse for alt det hjemlige, men hvad er for eksempel forskel på et hus og et hjem?

Der er syv kendetegn for følelsen af hjem:
► At vi føler os trygge.
► At vi kan slappe af og synes, at vi kan sænke skuldrene.
► At vi føler en frihed. Der må ikke være regler, der ikke giver
mening.
► At vi oplever genkendelighed eller rutiner.
► At vi møder anerkendelse eller retten til at være der og have
sin plads.
► Muligheden for tilbagetrækning. Det kan være på sit eget
værelse eller måske bare i ens yndlingslænestol.
► At vi har personlige ting eller noget, som har særlig værdi for os.
De syv kendetegn udfoldes i bogen ”Hjemmerørt. Om at
bebo sit liv” af Hanne Jul Jakobsen.

”Hvad er det, der gør, at man føler sig hjemme? Og kan man sige
noget alment om det? Er der nogle grundlæggende almengyldige
træk, der skal være opfyldt for, at
man føler sig hjemme?”
Forfatter Hanne Jul Jakobsen
spørger retorisk, og det er netop
disse spørgsmål, der har været udgangspunktet for hendes arbejde
med bogen ”Hjemmerørt”, der
for en måned siden udkom på
Forlaget Eksistensen.
Sognepræsten fortsætter: ”Min interesse for begrebet hjem har også
været en teologisk interesse. Når
man bruget begrebet hjem i salmer, bruges det udelukkende om
evigheden. Når man siger, at man
kommer ’hjem til Gud’ i forbindelse med en begravelse, så ligger
det samtidig i luften, at man ikke
har hjemme hos Gud i dette liv.
For mig har det været et projekt
at undersøge: Kan man ikke meningsfuldt tale om, at vi har hjemme hos Gud i dette liv?” Hanne
Jul Jakobsen taler engageret, og

jeg fornemmer, hvor hendes passion omkring bogen ligger. Alle
mennesker har en intuitiv erfaring
med at have et hjem, og hvordan
kan vi bruge denne erfaring til at
udfolde vores erfaringer af Gud?
”At føle sig hjemme er forbundet
med at være til. Jeg vil faktisk sige:
At være hjemme er at leve. Det er
ikke fordi, vi skal blive hjemme,
men jeg prøver at beskrive, hvordan at være hjemme også er en
måde at være i verden på”, lyder
det fra forfatteren.

Hanne Jul Jakobsen er i forbindelse med arbejdet stødt på udtrykket
’at hjemme den’, som dækker over
et forsøg på at skabe et hjemligt
miljø. Det kan eksempelvis være
at sætte sko frem, lige når man er
ankommet til et hotelværelse, eller at man sætter familiebilleder på
ens kontorplads. ’At hjemme den’
kan være noget af dét, soldaterne
gør på KFUMs Soldaterhjem.

Hjemmelavet

En del af bogen består af hjemmelavede digte. Hanne Jul Jakobsen har opdaget rigtig mange af
Soldaterhjem
KFUMs Soldatermission er én af de sammensatte ord, hvor ’hjemde kirkelige organisationer, der be- me’ er den ene del af ordet. En
nytter sig af begrebet hjem. ”Når del af dette udfoldes i digte, der
I kalder det soldaterhjem, så træk- virker som en fin måde, hvorker det på den intuitive erfaring”, på det hjemlige begreb udfoldes.
vurderer sognepræsten. ”Hvis ens Samtidig kan det give anledning
hjem er truet, eller hvis man ikke er til selv at tænke videre over det
hjemme i sin sammenhæng, så har indholdsrige begreb, og hvordan
I med soldaterhjem et gigantisk vi bruger betegnelsen hjem i dagstort ansvar for, at de mennesker, ligdagen.
der er udsat, faktisk har et sted,
hvor de kan føle sig hjemme”.
Soldatervennen nr. 4 ● 2019
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ÅRSMØDE

Årsmødet - reportage
Tekst: Bjarke Friis. Fotos: Solveig Hoffmann Pedersen, Rakel Henriksen og Kristine Bjerno.

Livgardens kaserne i Høvelte lagde rammer til årets største soldatervennefest,
der her gengives i citater og billeder.
Oberstløjtnant Torben Egidiussen, Livgardens
Kaserne:
”Det er hårdt at være rekrut ved
Den Kongelige Livgarde. Det er
det nødt til at være, for den virkelighed, der møder den unge mand eller
kvinde, der bliver garder, den kræver sit. Vi har dem
kun i fire måneders uddannelse, og derfor er vi nødt
til at bruge tiden effektivt. Derfor har de nogle lange
slidsomme og hårde dage herude, men det er for en
grund, og det er simpelthen nødvendigt. Jeg vil gerne

derfor også benytte en lejlighed som denne til at kvittere for den indsats, I gør ikke bare her på det lokale
soldaterhjem, for det er et ualmindeligt værdsat åndehul. For mine rekrutter er det et ualmindeligt rart
sted at komme. Det er lange, lange dage, vi er nødt til
at byde dem. Men jeg vil i virkeligheden også gerne
kvittere for den indsats, I gør for soldaten i almindelighed. Ikke bare på de 14 soldaterhjem, men også
hvor vi kommer rundt i missioner og andet. Det er
ualmindelig kærkomment. Og hvis I ikke selv er klar
over det, så vil jeg gerne kvittere for det”.

Hilsen fra Jørgen Kvist, KFUM og KFUK
i Danmark:

”KFUM-bevægelsen startede for 175 år siden i
London, hvor man var optaget af, hvordan det
er med kristendom i skiftende tider. Hvordan får
vi det formidlet - og hvordan er vi en social aktør, der tager vare på den virkelighed, som unge
mennesker lever i? Lige præcis på det punkt er I
til en stadig inspiration for os. I er hele tiden opmærksomme på: Hvordan skifter virkeligheden?
Og hvordan må vi tilpasse os i forhold til det?
Dér står vi med en fælles tradition, en fælles historie og en fælles opgave om at være til i tiden.”
Hilsen fra Thomas Krohn, Veterancentret:
”I Veterancentret kan vi behandle og rådgive. På
kommunen kan man hjælpe med job og bolig. Men
ofte er det noget andet, veteraner har brug for. Det,
de har allermest brug for, er et åbent, fælles hjerterum. Et hjerterum, hvor de kan blive sig selv igen.
Hvor de kan blive hele igen sammen med andre. Ligesom I var og er der for trætte soldater rundt om
i landet, så er I der også for trætte veteraner, der fik
oplevet for meget. På landets soldaterhjem, SoldaterRekreationer og Veteranbo gør I dagligt en forskel, og det vil jeg godt på vegne af Veterancentret
takke jer for.”
8
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Livgardens Musikkorps medvirkede både ved
festgudstjenesten og festaftenen.

ÅRSMØDE

Uddrag fra landsformand Jesper Hornstrups
beretning ved årsmødet i Høvelte:
”KFUMs Soldatermission er i år
130 år. Der er sket en kolossal
udvikling i de mange år, og soldatermissionen har formået at tilpasse sig de ændrede vilkår. Nogle
troede ikke, der længere var brug
for soldaterhjem, da man fik mulighed for at tage hjem i weekenderne, eller da værnepligten blev
nedsat fra 18 til 12 og senere fire
måneder, som er det mest normale nu. Da uniformspligten blev afskaffet, og der heller ikke længere
var en tredjedel af soldaterne i beredskab, ændredes opgaven, men
nye opgaver kom til. For eksempel
begyndte flere soldaterhjem at gå
fra kun at servere kaffe og wienerbrød til også at sælge mad, for
nu fik soldaterne kostpenge frem

for at skulle spise i kostforplejningen. Lige nu oplever vi igen en
forandring. Efterspørgslen efter
mad er vigende, måske fordi ISS
har overtaget driften af forsvarets
cafeterier og er top professionelle til at lave lækker, sund mad og
servere det spændende. Samtidig
er tjenesten ofte tilrettelagt med
pauser ved cafeteriet, hvilket gør
at de ikke kan nå at spise på soldaterhjemmet. Det vil få konsekvenser for bemandingen på soldaterhjemmene og kræve flere tiltag for
at nå soldaterne, når de ikke kommer på grund af maden. Vi har
arbejdet med temaet ”fremtidens
soldaterhjem” som en del af vores
nye vision frem mod 2025.”

Søndag morgen var der gudstjeneste ved
veteranmedarbejder Steen Eskildsen,
der er ordineret som præst til tjeneste i
KFUMs Soldatermission

Tre volontører fortalte om deres oplevelse som KFUMs Soldatermissions ”frontlinjemedarbejdere”.

Hør hele Jesper Hornstrups beretning
fra årsmødet på vores hjemmeside
på adressen:
https://www.kfums-soldatermission.dk/beretning
Årsmøde 2020 bliver i Skive
Der bliver årsmøde i Skive 28 - 29.
september 2020. Glæd jer til Prinsens
Musikkorps, biskop Henrik Stubkjær og
foredragsholder, forfatter Helle Hein.

Fangekoret har givet mere end 700 koncerter. For første
gang var det uden korleder Louise Adrian.
Soldatervennen nr. 4 ● 2019
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TEMA: VISION 2025

KFUMs Soldatermissions
Vision 2025

– en bæredygtig organisation i udvikling

KFUM Soldatermission har som de fleste offentlige og private organisationer og arbejdspladser vedtaget en vision. Vores gælder indtil 2025, altså for de næste fem år og har ”bæredygtighed” som sit gennemgående tema. Her kan du orientere dig om KFUMs Soldatermissions
målsætninger for de kommende år. Senere følger fasen med at iværksætte tiltag for at komme i retning af visionen. Undervejs i teksten kan du finde kommentarer fra Bjarne Ingemansen og Vibeke Schmidt, der har været med til at udforme visionen.
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Vi forstår overordnet bæredygtig udvikling som en vision om
at forvalte nutiden med tanke for
fremtiden - om hvordan vi forvalter her og nu med blik for både
kortsigtede og langsigtede følger.
Det handler om at tage ansvar
for konsekvenserne af det, vi gør

nu og her, men som i sidste ende
også har konsekvenser for andre
mennesker til en anden tid og/eller på et andet sted.
En bæredygtig udvikling kan
kræve betydelige holdnings- og
adfærdsmæssige ændringer –
”business as usual” er ofte ikke

bæredygtig udvikling…
Når en udvikling er bæredygtig,
betyder det, at den ikke indebærer
et uopretteligt forbrug af ressourcer eller et uigenkaldeligt tab, og at
den ikke hindrer fremtidige generationer i at skaffe sig de samme
glæder og goder.

Bæredygtighed i KFUMs Soldatermission
Bæredygtig udvikling er et spørgsmål om at få alle brikker i organisationen til at hænge godt sammen og virke sammen ud fra fælles
værdier på et bæredygtigt kristent
grundlag. Der er behov for organisatorisk bæredygtighed i forhold til
den interne opbygning, herunder
10
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samarbejdet mellem de forskellige
enheder og kontakten til baglandet. Den sociale bæredygtighed
handler om at skabe en helhedsorienteret og dynamisk balance mellem tilbud og mennesker. På den
måde kan man gennem den menneskelige faktor skabe det bedste

udgangspunkt for et bæredygtigt
samspil og samarbejde. Der er
brug for økonomisk bæredygtighed i form af balance mellem indtægter og udgifter, og miljømæssig
bæredygtighed handler om, at vi
også påtager os et medansvar for
at værne om skaberværket.

TEMA: VISION 2025

Værdimæssig bæredygtighed
Vi vil:
Derfor vil vi:
•
Dele det kristne budskab og udføre praktisk Vise det kristne budskabs bæredygtighed ved at:

•

•

tjeneste blandt forsvarets personel,
veteraner og hvor muligt også blandt deres
pårørende
Have medarbejdere, der er medlevende og
engagerede og derigennem udviser en smit
tende kristen tro i både ord og handling
gennem et levende og livgivende fællesskab
Være up to date med den verden, vi lever i,
både sprogligt og kulturelt, så vi formår
at leve og tolke det gamle budskab ind i
nutiden for samtidens mennesker

•

•

•

•
•
•

Tænke Bibelens budskaber sammen som
en helhed med det udgangspunkt, at Jesus
Kristus, hans opgave, gerninger og ord
tilsammen udtrykker essensen af, hvad Gud
ønsker for mennesker til alle tider og i gode
og svære situationer
Præsentere og repræsentere Jesus med
udgangspunkt i det vidnesbyrd, vi læser om
ham i de bibelske skrifter og i Den Danske
Folkekirkes bekendelse
Oversætte de gamle ord til moderne levet
liv i andagter, omgangstone og tilgang til det
enkelte menneske, vi møder, så den enkelte i
nuet oplever sig mødt
Vove at byde ind med budskabet om, at
kristen tro, håb og kærlighed er stærke vær
dier, også når krisen rammer
Fortsætter med at lade os selv udfordre af
det samme budskab, som vi vover at udfor
dre andre med
Udfordre mennesker i Danmarks kirkeliv til
at tage aktivt del i arbejdet i og omkring
vores soldaterhjem og SoldaterRekreationer,
samt i baglandsorganisationen

KFUMs Soldatermission
har naturligvis i sin formålsparagraf
en vision, der gælder til alle tider. Formålet er
det samme, men måden at virkeliggøre det på,
må hele tiden gentænkes. Derfor er det vigtigt,
at KFUMs Soldatermission med jævne mellemrum skaber et fælles fokus ved at formulere
en vision ind i den aktuelle samtid..

Illustration: Anja Grene
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TEMA: VISION 2025

Miljømæssig bæredygtighed
Vi vil:
•

Fremme den miljømæssige bæredygtighed
både lokalt og globalt - bl.a. i relation til
FN’s verdensmål nr. 12 om ansvarligt for
brug og bæredygtig produktion.

Derfor vil vi:
•
•

o
o
•

Øge opmærksomheden på vores ansvar og
forpligtigelser for at passe på naturen og
miljøet
Igangsætte og implementere tiltag, der frem
mer:
o
fokus på reduktion af energifor
brug, herunder til transport
o
produktion af bæredygtig mad og
undgåelse af madspild
affaldssortering og genanvendelse/genbrug
minimere forbrug af engangsemballage
Fastholde genbrugsarbejdet

Bæredygtighed betyder
ifølge FN, at vi skal leve og arbejde
på en måde, så det ikke går ud vores børn
og børnebørn. Vi syntes, at netop den vision
passer godt både i tidsånden og med KFUMs
Soldatermissions kristne grundlag.

For mig har bæredygtighedværet et fantastisk velvalgt
nøgleord ind i alle dele af visionen for
arbejdet. Vi ønsker ikke at formidle et hvilket som
helst kristent budskab; vi vil formidle kristentro og
kristenliv på det fundament, som er vores evangelisklutherske folkekirkes grundlag, fordi vi er overbeviste
om, at det er et bæredygtigt tros- og livsgrundlag.
Dette bæredygtige værdigrundlag er det altafgørende udgangspunkt for arbejdet
i KFUMs Soldatermission.
12
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FN’s Verdensmål danner baggrund
for Vision 2025 om bæredygtighed.
Læs mere om FN’s Verdensmål på
www.verdensmaalene.dk/fakta/
verdensmaalene

TEMA: VISION 2025

Økonomisk bæredygtighed

Vi vil:
•
Arbejde på at skabe større balance mellem
•

indtægter og udgifter
Fremme den økonomiske
bæredygtighed - bl.a. i
relation til FN’s verdensmål nr. 8 om økonomisk
vækst gennem bæredygtig teknologi mv.

Man kan jo spørge
sig selv, hvorfor KFUM skal have
en vision, når der er masser af opgaver i
dagligdagen, der bare venter på at blive løst?
Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle formulere en ny vision for at give
alle os i soldatermissionen det samme mål at
kigge imod og arbejde i retning af, når
vi løfter blikket fra dagens
mange arbejdsopgaver.

Derfor vil vi:
•
Kapitalisere goodwill (Udbygning af

•
•
•
•
•
•
•

•

det
offentlige tilskud fra Forsvaret – og via tidli
gere soldaters oplevelser og via sogne-sam
arbejde)
Undersøge muligheder for virksomheds
sponsorater
Fortsætte fondssøgning
Opretholde og understøtte arbejdet i og
omkring genbrugsbutikkerne
Inddrage flere frivillige i det daglige arbejde
Øge fleksibilitet og omstillingsparathed hos
ansatte, så brugernes behov mødes
Udvide kendskabet til ungdomskulturen
for at sikre, at udbud/aktiviteter modsvarer
efterspørgslen hos brugerne
Effektivisere butiksdriften, herunder
►
forbedre fælles indkøbsaftaler
►
optimere grejsalg via webbutik
►
have det rette madudbud
Øge den økonomiske gennemskuelighed

Organisatorisk bæredygtighed

Vi vil:
•
Sikre at den interne organisering kan imø

Derfor vil vi:
•
Gennemgå, beskrive og tilpasse organisa

•

•

•

dekomme både igangværende og fremtidig
udvikling
Være en organisation, der oplever at støtte
fra bagland/frivillige, civile, såvel som stats
lige og kommunale samarbejdspartnere
øges
Fremme den organisatoriske bæredygtig
hed - bl.a. i relation til FN’s verdensmål nr.
8 om anstændige jobs mv.

•
•
•
•

•
•
•

tionens strukturer så de samlet set under
støtter en bæredygtig udvikling
Sikre at arbejdsvilkår og arbejdsmiljø frem
mer trivsel og arbejdsglæde - og modvirker
såvel fysisk som psykisk nedslidning
Have fokus på større faglighed, herunder
oplæring og uddannelse
Analysere og genoverveje rekrutteringspoli
tik, herunder vedr. volontører
Foretage leder- og medarbejdertrivselsun
dersøgelser jævnligt
Aktivere flere nye såvel som gamle interes
senter f.eks. soldatervenner og pårørende
til forsvarets personel og veteraner, herun
der øge vores ”goodwill”
Samarbejde med og opnå tilknytning til
flere kirker/menigheder f.eks. via KAU
Samarbejde med andre diakonale organisati
oner
Inddrage kvalificerede frivillige
Soldatervennen nr. 4 ● 2019
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TEMA: VISION 2025

Vi vil:
•
•
•

Social bæredygtighed

Være brugernes foretrukne café og møde
sted
Vokse med behovet og høre til blandt de
primære aktører på veteranområdet på basis
af vores værdier
Fremme den sociale bæredygtighed - bl.a.
i relation til FN’s verdens mål nr. 3 om
sundhed og trivsel mv.

Derfor vil vi:
•
•

•
•

For at visionen
´´
skal give værdi ind i arbejdet i´
•
KFUMs Soldatermission, så skal den
brydes ned til målsætninger og delmål, der
kan følges op på. Det er op til bestyrelsen og den
daglige ledelse at skabe tid og rum for dette arbejde.
Og det er op til ledelse og medarbejdere på landskontoret og på hver enkelt soldaterhjem og soldaterrekreation
at udarbejde mål for det lokale arbejde med afsæt i vision
2025 på kurser, ledersamlinger og medarbejdermøder med
videre. Kun derved kan visionen komme til at leve og
bringe værdi ind i arbejdet. Det er vigtigt, at der på alle
niveauer og i alle arbejdsgrene sker en jævnlig evaluering af, hvordan det går med at leve visionen ud
konkret og praktisk, så nødvendige justeringer kan
foretages. Det vil være fint, hvis også de lokale
soldatervennekredse lader visionen udgøre en prøvesten og vejledning
for det lokale arbejde.

14
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Definere ”hjem” på basis af vores værdier,
så vi imødekommer brugernes behov og
ønsker bedst muligt
Udvikle hjemmenes tilbud og aktiviteter, så
de matcher brugernes behov og ønsker,
herunder inddrage brugerne i udvikling af
idéer til aktiviteter
Videreudvikle tilbuddet om ”SoldaterRekreation”
Udvide porteføljen af aktiviteter og tilbud
så vi bedre dækker behovet hos veteraner og
deres pårørende
Være til stede på de sociale medier, så vi
er synlige, især for de unge, både lokalt og
på landsplan

Men hvad
betyder bæredygtighed
så i praksis? Det betyder, at
vi alle skal have blik for at spare
på ressourcerne ved for eksempel
at spare på varme, begrænse brug af
plastic, affaldssortere, bruge rengøringsmidler der ikke er giftige for miljøet og så videre. En del af os gør det
allerede i vores private hjem, men målet
for KFUMs Soldatermission skal være at
integrere bæredygtigheden i den arbejdsmæssige dagligdag. Det store og vigtige
arbejde bliver, at alle, der står for driften af en af KFUMs faciliteter, skal
lave en plan for, hvordan man kan
blive så bæredygtig som overhovedet mulig i løbet af de
næste fem år.

TEMA: VISION 2025

Verdensmålene og deres muligheder
Af Malene Thiele, CSR-chef i Dansk Erhverv
KFUMs Soldatermissions Vision 2025 læner sig op af Verdensmålene. I artiklen her gives
baggrundsviden om hvorfor Verdensmålene er interessant for KFUMs Soldatermission. Betragt verdensmålene som en bestilling, der er blevet lagt af alle FN-landene tilsammen. De
vil gerne have virksomhedernes løsninger, know-how og investeringer. Og
det giver et efterspørgselstræk, der af Udenrigsministeriet er estimeret
til 400 mia. for danske virksomheder frem mod 2030.
Siden midt 80’erne har vi talt om
virksomhedernes
samfundsansvar – deres bæredygtige bidrag til
samfundet. Det er ikke i sig selv
nyt. Dét, der er nyt, er følelsen af,
at det haster. Eller rettere at der
er evidens for, at det haster. Det
vidner alt fra klimavalg til klimastrejker og den generelle klimakrise om.

handlemuligheder, der kan vise en
vej ud af klimakrisen. Hvis denne
voksende målgruppe skal vælge
dig, skal du altså give dem muligheden for at bidrage positivt til eller mindske deres negative påvirkning på verden. Vi ser i dag flere
tegn på, at især unge i højere grad
søger mod virksomheder med en
klar bæredygtighedsprofil. Kan en
virksomhed dokumentere gavnliFN’s Verdensmål for en bæredyg- ge effekter på FN’s verdensmål og
tig udvikling er den globale ramme demonstrere bæredygtighed, gør
om dén udvikling, som der ønskes virksomheden sig samtidig attrakfor verden på tværs af sektorer, tiv som arbejdsgiver.
og på tværs landegrænser. Målene
blev vedtaget i september 2015 og Er virksomheden en del af
skal indfries inden 203o. Det er en løsningen, eller af probleopgave, der i høj grad forudsætter met?
virksomhedernes engagement og Hvad FN’s 17 verdensmål i bund
bidrag. Og formår virksomheder- og grund tilbyder virksomhene at tilrettelægge arbejdet med derne er et fælles sprog til at tale
verdensmålene på en hensigts- om de udfordringer, som verden
mæssig måde, kan det samtidig står overfor. Målene og deres 169
skabe værdi for forretningen.
underliggende indikatorer kan
bruges til at forklare, hvordan en
Klar til fremtidens forbruge- virksomhed bidrager til at løse verre og medarbejdere
dens udfordringer, altså hvordan
Kommende generationers for- og hvornår de træffer bæredygtiventninger om transparens, li- ge valg i forhold til deres produkgestilling og klimabevidsthed ter, brands, materialer, transport,
stiger. Mere end nogensinde før produktionsforhold eller forretefterspørger forbrugere konkrete ningsmodel, som gavner et eller

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

Med verdensmålene som rettesnor i produktudviklingen kan
virksomheder sikre sig, at deres
fremtidige produkter er en del af
løsningen på verdens problemer
fremfor at være en del af udfordringen.

KOLOFON

Redaktion af dette nummer:
Lene Gregersen, Mette Mejlgaard, Kristine
Bjerno og redaktør Bjarke Friis, Umanakvej
105, 6715 Esbjerg N, bjarke@kfums-soldatermission.dk, tlf. 5193 4042 (ansv. red.).
Henvendelser vedr. annoncer rettes hertil.
Korrektur: Anna-Margrete Bohsen.
Soldatervennen udkommer i 2019 (deadline
i parantes): 24. maj (20. april), 23. august (20.
juni) og 15. november (20. oktober).

flere af verdensmålene.
På den måde
kan målene
understøtte
at virksomhedens produkter eller
services videreudvikles
i en bæredygtig retning
eller bane vejen for at de udbydes til nye kundegrupper eller på nye markeder,
så rækkevidden og de gavnlige
effekter bliver større. Pointen er,
at virksomhederne kan bidrage til
at løse nogle af de udfordringer,
som verdensmålene peger på, og
at verdensmålene måske kan åbne
op for helt nye forretningsmuligheder, som virksomhederne ellers
ikke var opmærksomme på.

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.

Grafisk produktion: Jørn Thomsen
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FSC-certificering og SvaneMærket.
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Når soldaterhjemmet vælter

Knap 2000 soldater fra ind – og udland
ankommer til øvelse i Oksbøl. KFUM Soldaterhjem er naturligvis sat i højeste beredskab. Vi er klar til at få øvelse og Soldaterhjem til at spille sammen, at byde alle
soldaterne velkommen og give dem en god
totaloplevelse her i vort hyggelige hjem.
De engelske tropper på 200 mand er de første, som ankommer. De finder sig hurtigt
godt til rette og de sætter straks vore kaffemaskiner på overarbejde.

nyudnævnte Hærchef M. Lollesgaard, som
gav udtryk for det gode miljø her og vigtigheden af Soldaterhjemmets indsats ved
øvelsen.
Øvelsen nærmer sig sin afslutning. Der er
to dage igen, og den store finale går i gang.
Der er stillet ekstra borde og stole op men
dog ikke plads nok til, at alle kan sidde ned.
Trætte og møgbeskidte soldater vælter nu
ind af døren hele dagen lang.

Efter øvelsen er der meldt udsolgt såvel på
Øvelsen er nu på sit højeste og der hektisk vort lager som hos medarbejderne. En rigaktivitet og kamphandlinger såvel i felten tig travl øvelse med gode oplevelser og god
som på KFUM. Mine unge medarbejdere stemning på Soldaterhjemmet samt 3.497
løber stærkt og yder det bedste, de har lært, ekspeditioner! Én af volontørerne udtrykte
for at give alle besøgende soldater en flot meget rammende: ”Nu har vi vist også forbetjening. Der er konstant kø ved ekspedi- tjent en fridag”!
tionen, og alle soldater nyder at bruge sin
tid her på kuffen og samtidig få deres de- Hilsen
poter fyldt op. Vi havde også besøg af vores Kjeld - Soldaterhjemsleder i Oksbøl

