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et håb på trods

Af bestyrelsesmedlem Erik Klausen.
I skrivende stund er vi midt i januar,
og 2021 er i sin spæde start. Vi har
fejret jul og nytår, så godt som det
nu var muligt med COVID-19 som
ubuden gæst. Vi fik ikke lov til at fejre julen med fysiske gudstjenester.
Det finder vi ellers som kristne ret
afgørende for at få julens budskab
ind under huden med budskabet
om, at Jesus blev født hin nat i Betlehem. Gennem julens tekster bliver
vi bekræftet i, at der blev tændt et
håb for mennesker til alle tider. Håbet giver livet evighedsperspektiv.
De ord kan vi i gudstjenesten kvittere for ved i fællesskab at synge med
på de dejlige julesalmer. Blot ikke i
julen 2020.
Der er sagt meget om det forgangne år 2020. At året ikke var værd at
opholde sig ved, og der er brugt ord
som ”annus horribilis”, som vist
nok betyder et helt igennem møgår.
Den klagesang skal vi som kristne
ikke synge med på! Vel blev vi ramt
og vore liv kom ud af kontrol. Nogen blev syge og døden kom tættere på, men et ”møgår” var det ikke!
Vi blev mindet om, at alle tider og
dage er skabt af Gud, også når vi
får modgang. Når vi tænker efter,

gav hver dag
på trods af
pandemi god
grund til at sige Gud tak for hver
eneste dag, vi fik i 2020.
Nu er vi så i gang med 2021. Hvad
kan vi vente os af det? Året er startet med højt smittetryk og selvom
vacciner er på vej vil vores sociale
liv være begrænset langt ind i 2021.
Hvordan skal det gå med lodseddelsalget? Egentlig vil vi helst være optimister, men pessimismen kan godt
få overtaget i en svær tid.
Hvilke svar har kristendommen til
os i den situation? Bibelens ledetråde til vort liv bruger ikke ord som
pessimister og optimister. Derimod er ordet ”Håb” nærmest strøet ud over hele Bibelen fra først til
sidst. Lad os derfor dvæle lidt ved
det kristne håb. Paulus er omkring
det mange steder i sine breve. Håbet knytter sig alene til Gud og
Hans indgriben i verden med Jesus
Kristus. I Matt. 6,33 siger Jesus det
meget enkelt: ”Men søg først Guds
rige og hans retfærdighed, så skal alt
det andet gives jer i tilgift” Det lyder
let, men er det ikke. Det kræver troens overbevisning. Den må vi bede
om hver dag også under en pandemi. Vi kunne starte vores bøn med
at synge Møllehaves salme ”Nåden
er din dagligdag”, der slutter med:
Uden håb og uden Gud
l ar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.
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Ny veteranfaglig leder

FOKUS

Af Bjarke Friis
Pia Hall fra Aalborg tiltræder 1. marts den
nye stilling som veteranfaglig leder i KFUM’s
Soldatermission. Hun beskriver sig selv som
praksisorienteret, og kommer med en bred
erhvervs- og uddannelsesmæssig erfaring.
”Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang”.
Sådan lyder det fra Pia Hall et par gange under telefoninterviewet, og man får fornemmelsen af en atlet,
der ser frem til, at løbet skydes i gang. Den 53-årige
nordjyde er blandt andet uddannet ergoterapeut og
har en kandidatgrad i socialt arbejde, og har de seneste mange år arbejdet med at implementere nye
arbejdsmetoder. Senest har Pia arbejdet i Nævnenes
Hus i Viborg, hvor hun var leder for et Fællessekretariat. Tidligere har Pia arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet i blandt andet Hjørring Kommune i
et Helhedstilbud, som Faglig koordinator. Hun tager
noget med sig fra alle steder, der kan komme i spil
i hendes kommende arbejdsopgaver i KFUM’s Soldatermission. ”Min baggrund er i sundhedsindsatsen. Som ergoterapeut har jeg arbejdet med nogle
konkrete værktøjer, som kan komme i spil i arbejdet med veteraner. Jeg er vant til at arbejde tværfagligt, og jeg har arbejdet med borgere, der har angst,
stress, og depression og PTSD. En særlig udfordring
er dobbeltdiagnoser, for her bliver problemstillingerne komplekse”, lyder det fra den nyansatte leder i
KFUM’s Soldatermission. Hun lægger stor vægt på
dialog og medarbejderinddragelse i sin ledelsesstil,
og Pia kommer til KFUM’s Soldatermission med
både respekt og ydmyghed. ”I KFUM’s Soldatermission har jeg mødt ildsjæle, og jeg glæder mig til at
møde flere. Den diakonale næstekærlighed er en er
stærk drivkraft”, oplever Pia Hall.
Udviklingsmuligheder
Den nye leder for veteranområdet ser flere udviklingsmuligheder. ”Det er godt, når man kan støtte
veteranerne i at bevare kontakten til pårørende”,
nævner Pia som noget af det første. Relationerne er
vigtige for veteraner som for alle andre mennesker,
og pårørende er en vigtig ressource i den social- og
sundhedsmæssige indsats, som man ikke må overse.
Et andet punkt er deling af erfaringer: ”Jeg har oplevet en positiv effekt af at dele sine erfaringer med
andre. Der skal være fokus på de gode historier. El-

Pia Hall kommer fra en stilling som sekretarialesleder i Nævnenes Hus.
lers får man ikke oplevelsen af, at man løber mod det
samme mål”. Dermed rammer den nye veteranfaglige leder præcis ned i den virkelighed, som KFUM’s
Soldatermissions veteranarbejde befinder sig i lige
nu. I den kommende tid er der lagt op til en vigtig
udviklingsperiode for KFUM’s SoldaterRekreation
og øvrigt veteranarbejde, hvor Pias tredje punkt også
kommer i spil. ”For mig at se er stillingen interessant.
Når KFUM’s Soldatermission ønsker en faglig leder
på veteranområdet, må det betyde, at der sigtes efter fælles faglige fodslag. Jeg vil pege på effektmåling
som et af de værktøjer, der skal i brug fremover”,
lyder det fra Pia, uden at hun dog lægger sig fast på
hvilken form, det skal have. ”Man er nødt til at kende
effekten af det, man gør”, lyder det overbevisende
argument.
Nysgerrig
Pia Hall beskriver sig selv som nysgerrig og drevet
af en oprigtig interesse i andre mennesker. Det forklarer hendes lange CV, hvor den røde tråd således
bliver synlig. Hun har veteranerfaringer tæt inde på
livet via sin eksmand, og også en tilknytning til forsvaret via hendes kæreste der er reserveofficer. Pia
jonglerer med tre teenagebørn, der lige nu modtager
hjemmeundervisning, mens Pia selv kan lide at læse,
vinterbade eller på anden måde være aktiv. Hun er
opdraget med et kristent livssyn, Fadervor og er flittig kirkegænger. ”Der er meget styrke at hente i at tro
på Gud. Jeg kan selv mærke det som ro og fordybelse. Det kan noget særligt blandt andet i vanskelige situationer”, oplever Pia med henblik på veteranernes
situation.
Soldatervennen nr. 1 ● 2021
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Kort nyt
Af generalsekretær Per Møller Henriksen
Velkommen hjem til Rebecca og Sidsel
Soldaterhjemmet i Estland lukkede samtidig med at de danske
soldater fra Natomissionen eFP
hold 4 rejste hjem 8. januar. Sammen med soldaterne kom også
Rebecca Sandell Ytzen og Sidsel
Friis Poulsen hjem. De har drevet
KFUM´s Soldaterhjem i efteråret,
Rebecca har været udsendt i godt
seks måneder og Sidsel i fire måneder. Tak for indsatsen. Vi ønsker Guds velsignelse over fremtiden. Fra marts 2022 skal der igen
være danske soldater i Tapa i Estland og KFUM´s Soldaterhjem vil
igen blive åbnet.
Lederskifte i Frederikshavn
Efter næsten 11 år som leder af
KFUM´s eneste orlogshjem har
Poul Nielsen besluttet at gå på
efterløn. De første år efter åbningen i 2010 drev Poul orlogshjemmet i samarbejde med ægtefællen

Fhv. landssekretær i KFUM´s
Soldatermission, pastor Erik
Johannes Bærenholdt, Kolding
er død den 28. januar. 95 år
gammel.
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Mindeord
Erik Bærenholdt var uddannet
kommis og efter et højskoleophold på HUH i Haslev 1949/50,
blev han KFUM sekretær i Sønderborg, inden han i 1952 blev
gift med Annemaria og de begyndte som soldaterhjemsledere på KFUM’s Soldaterhjem i
Gedhus ved flyvestation Karup.
Fra 1955 til 1973 var Erik Bærenholdt først rejsesekretrær og
fra 1962 landssekretær (leder
af KFUM´s Soldatermission).
Blandt mange større opgaver i
hans tid som landssekretær var
at rejse penge og indrette Gothersgade 115 som soldaterhjem, herberg, hotel og landskontor i 1967. I den forbindelse
blev Soldatermissionens første
landslotteri afholdt med 10 biler
som præmier.
På baggrund af årene som
landssekretær blev Erik Bærenholdt i 1973 kåringsvalgt
til præst i Skt. Nicolaj kirke i
Kolding, og da den nyopførte
Simon Peters kirke blev udskilt
fra sognet blev Erik Bærenholdt
den første sognepræst. Efter
20 år som præst blev han pensioneret, men fortsatte med et
brændende engagement i det
kirkelige liv og den store familie. Jeg har altid oplevet, at
KFUM´s Soldatermission var
Erik Bærenholdts hjertebarn,
og det har været en stor fornøjelse og inspiration at møde han
og Annemaria ved årsmøder og
forskellige arrangementer.
Ære være Erik Bærenholdts
minde.

Ruth, men siden 2014 har Poul
med hjælp af en volontør drevet
orlogshjemmet alene.
Udover værnepligtige og tjenestegørende ved Søværnet kommer
der også en del veteraner på orlogshjemmet, som i 2019 fik en
flot tilbygning i form af en veteranstue. Der skal lyde en stor
tak for den store og flotte indsats.
Vi ønsker Poul Guds velsignelse
over fremtiden.
Erfaren leder overtager
Solveig Hove Nielsen er ansat
som leder af KFUM’s Orlogshjem i Frederikshavn fra 1. januar
2021. I gennem næsten 16 år har
Solveig sammen med ægtefællen Leif drevet soldaterhjemmet
i Aalborg. Det er dermed en erfaren leder, der har overtaget orlogshjemmet. Leif har fået andet
arbejde, men vil være med i arbejdet og have nogle få timer ugenlig.

I 2018 fik Solveig og Leif
Hove Nielsen tildelt The
Nordic Blue Barrets Medal
of Honour for deres indsats
med veteraner ud fra KFUM’s
Soldaterhjem Aalborg. Foto:
Steen Fynbo Hansen.

AKTUELT

Tak for tiden i Aalborg
Der skal lyde en stor tak til Solveig
og Leif for de mange år i Aalborg.
I deres tid som ledere er soldaterhjemmet blevet opdateret, og i
2013 blev der etableret SoldaterRekreation med otte lejligheder til
krigsveteraner. Ud over det daglige arbejde har de også stået for
mange events blandt andet salg
ved Airshow, Åbent hus arrangementer, veteransommerlejre osv.
Vi ønsker tillykke med de nye udfordringer.Indtil en ny leder er på
plads er soldaterhjemskonsulent
Søren Andersen konstitueret som
soldaterhjemsleder i Aalborg.
Års- og julegave 2020
I et år med store udfordringer på
grund af Covid-19 er det en glæde
at se, hvordan vore venner trofast
har støttet arbejdet med ekstra gaver. Vi er utrolig glade og stolte
over den store støtte, som vores
medlemmer viser. Der er således
kommet mere end 100.000 kr.
ekstra i private gaver i løbet af
året, og selvom årsgaven er faldet
lidt opvejes det af julegaven, som
Formands- og kasserermødet 2021
Afholdes lørdag den 8. maj kl.
9.30 på KFUM´s Soldaterhjem,
Treldevej 99, Fredericia. Hvis
corona situationen ikke tillader
os at mødes fysisk, vil vi foretage mødet helt eller delvist som et
online møde.
KFUM´s Soldatermissions bestyrelse opfordrer hermed alle
kredsbestyrelser til at lade sig repræsentere ved både formand og
kasserer. På mødet aflægges beretning om KFUM´s Soldatermissi-

i 2020 var rekordstor.
Årsgave blev i 2020 blev på
623.923 kr (2019 667.393 kr.) og
julegaven 2020 blev på 340.386
kr., hvoraf 25.000 kr. er øremærket en kantinevogn til KFUM’s
Soldaterhjem i Haderslev (2019
286.618 kr.). Tak til alle som har
betænkt arbejdet med en julegave.

vanskeliggjort salg ved private
husstande og samtidig ved indkøbscentre. Det har åbnet nye
succesfulde salgsformer via telefon, Facebook, mail osv.
Tak for kreativitet og trofasthed
blandt både købere og sælgere.
Har du ikke haft mulighed for at
købe lodsedler, kan de købes via
hjemmesiden eller bestilles på
Årskvittering
landskontoret tlf. 3312 4042 indtil
I løbet af januar er der udsendt den 1. marts.
årskvittering til alle, der har givet
mindst 500 kr., hvoraf det frem- Årsregnskabet 2020
går, hvad der er indberettet til Regnskabet er endnu ikke helt
SKAT. Alle gaver uanset størrelse afsluttet, men resultatet bliver et
kan give fradrag. Hver person kan lille overskud. Som nogle måske
i 2021 opnå fradrag op til 17.000 kan huske var budgettet for 2020
kr. Hvis der er spørgsmål vedrø- et underskud tæt ved 1,3 mio. kr.
rende reglerne for gavefradrag, er Det er derfor meget glædeligt, at
man altid velkommen til at kon- vi takket være ekstra gaver, arv,
takte landskontoret på tlf. 3312 salg af lederboligen i Borris samt
4042.
ved besparelser på driften, er
kommet godt igennem et år, som
Succes med alternative
har været påvirket af corona nedsalgsmetoder
lukninger, aflysninger af møder
Årets lodseddelsalg fik en vanske- og aktiviteter samt perioder med
lig start med nedlukning og op- lukkede genbrugsbutikker og solfordringen til ikke at mødes med daterhjem. TAK til alle for STOR
andre end de nærmeste. Det har opbakning og støtte.
ons arbejde på landsplan. Regnskabet bliver fremlagt, og der skal
afholdes valg til bestyrelsen og
kredsarbejdsudvalget (KAU).
På valg til bestyrelsen: Jesper
Hornstrup (modtager ikke genvalg), Finn Bjerregaard Jørgensen, Fredericia (villig til genvalg)
samt suppleanten Vibeke Schmidt, Kongens Lyngby (villig til
genvalg)
På valg til KAU: Pia Ælmholdt
(modtager ikke genvalg), Solveig Hoffmann Pedersen, Brande,

(villig til genvalg) og suppleanten
Jens Nielsen, Grindsted (modtager ikke genvalg).
I henhold til vedtægterne § 5 stk.
2 lyder det: ”Forslag til kandidater skal senest 14 dage før formands- og kasserermødet være
landsformanden i hænde.” – dvs.
den 24. april 2021.Valgbar er ethvert medlem, som skriftligt har
indvilget i at lade sig opstille.
På hjerteligt gensyn i Fredericia
den 8. maj 2021.
Ole Rasmussen
Soldatervennen nr. 1 ● 2021
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Møder og stævner

Kibæk, kreds 107
Fredag 5. marts kl. 19.30 i Vorgod
Missionshus, Bardevej 6, Vorgod.
Kredsgeneralforsamling med tale
ved formand for KFUM’s Soldatermission Ole Rasmussen.

Hobro, kreds 58
Torsdag 11. marts kl. 19.30 i Grynderup Missionshus, Banevænget 1,
Nørager. Forh. soldaterhjemsleder
Hanna Najbjerg fortæller om sin udsendelse til Irak.
Hjørring, kreds 6
Torsdag 6. maj kl.19.30 i Tårs Sognegård. SV-aften hvor fhv. orlogshjemsleder Poul Nielsen taler.
Hurup, kreds 3
Onsdag 24. marts kl. 19.30 i Hurup
Missionshus, Rolighedsvej 11. Soldatervennefest med generalforsamling.
Underholdende foredrag ved forh. soldaterhjemsleder Ruth Brik Christensen.

Bording-Ikast, kreds 106 og Herning, kreds 11
Generalforsamlingen udsættes, indkaldelse senere her i Soldatervennen.
Hedensted–Løsning, kreds 78
Torsdag 22. april kl. 19.30 i Løsning
Missionshus, Sneppevej 40. Forårsmøde med Finn Bjerregård Jørgensen, Fredericia, der vil tale og fortælle
om arbejdet i soldatermissionen.
Holstebro, kreds 18
Fredag 12. marts kl. 18.00 på KFUM’s
Soldaterhjem i Holstebro. Missionær
og evangelist i Indre Mission, Simon
Nielsen, Hvide Sande, vil stå for aftenen og medbringer sin guitar.
Pris for spisning og kaffe er 100 kr.
Der vil også være lotteri. Tilmelding
senest 8. marts på tlf. 2445 8344.
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Lemvig, kreds 17
Mandag 1. marts kl. 19.30 i Nørre
Lem Sognegård, Kabbelvej 3, Lemvig. Generalforsamling.
Skjern, kreds 2
Generalforsamlingen udsættes, indkaldelse senere her i Soldatervennen.
Skive, kreds 52
Fredag 26. marts kl. 19.30 på KFUM’s
Soldaterhjem i Skive. Forårsfest med
generalforsamling Tale ved Torben
Nord Hansen.
Thyholm, kreds 8
Generalforsamling 25. februar er udsat på ubestemt tid.
Torsdag 8. april kl. 19.30 i Thyholm
Kirkecenter, Nørregade 17, 7790
Thyholm. Thea Bräuner-Møller, Aarhus, fortæller om livet som soldaterhjemsleder i Afghanistan og Irak.

Soldatervennefest ved fhv. soldaterhjemsleder Ruth Brik Christensen.
Fredericia, kreds 35
Torsdag d. 10. juni kl 18.00 på
KFUM’s Soldaterhjem: Sommerfest
og generalforsamling med spisning.
Kolding, kreds 1
Forårsfesten 5. marts er aflyst.
Haderslev, kreds 51
Generalforsamlingen udsættes, indkaldelse senere her i Soldatervennen.
Horsens, kreds 29
Torsdag 15. april kl. 19.15 i Missionshuset, Emil Bojesens Gade 31,
Horsens. Generalsekretær Per Møller
Henriksen taler. Amerikansk lotteri
og kaffebord.
Smidstrup, kreds 7
Onsdag 5. maj kl. 19.30 i Smidstrup
Missionshus,
Torpsgade
3,
Smidstrup. Soldatervennefest, hvor
soldaterhjemsleder Erik Hein, Varde,
taler og fortæller.
Skrydstrup, kreds 27
Kredsmødet 22. februar er aflyst.

Viborg, kreds 23
Generalforsamlingen udsættes, indkaldelse senere her i Soldatervennen.

Varde, kreds 22
Soldatervennefest 26. februar aflyst.

Agerbæk, kreds 98
Onsdag 3. marts kl. 19.30 i Værestedet, Jernbanegade 3, Agerbæk. Soldatervennefest, hvor soldaterhjemsleder Kirsten Nørremark Jensen fra
Borris Soldaterhjem taler.

Odense, kreds 24
Generalforsamling og SV-mødet 26.
februar er aflyst pga. Corona.

Filskov-Sønder Omme, kreds 94
Torsdag 8. april kl. 19.30 i Filskov
Missionshus, Omme Landevej 8.

Slagelse, kreds 50
Fredag 5. marts kl. 19.30 på Antvorskov Kaserne. Soldatervennefest,
hvor Hanna Najbjerg fortæller om
sin udsendelse til Irak.

EN MÆRKELIG TID

Hvad tager vi med os?
Af Bjarke Friis
Corona sætter sit præg mange steder. Vi kan
nemt se mange negative effekter af corona,
men her har vi udfordret os selv til at finde
nogle af de positive effekter, som vi tager med
os i fremtiden.
Vi er alle i samme båd
”Vi har oplevet et større nærvær med de veteraner,
der bor hos os. Selv om vi holder afstand, føles det
som om, vi rykker os tættere sammen, for i denne
situation er vi alle i samme båd. Samtidig oplever jeg,
at det er nemmere at gennemføre en aktivitet, for
ingen har alligevel andet at tage sig til. Så kan selv en
tur i anlægget med brød til ænderne eller en arbejdsdag bag en brændekløver lyde afvekslende,” fortæller
Nathalie Moesgaard, der er leder af KFUM’s Soldaterhjem i Holstebro.

Design: Vectorjuice.

gifter i KFUM’s Soldatermission. Hvor de samlede
kørselsudgifter i 2019 var på 567.833 kr., faldt dette
til 301.229 kr. i 2020.

Bedre trivsel
KFUM’s Soldatermission samarbejder med Krifa om
at fremme god arbejdslyst. Her viser en undersøgelse
blandt alle ansatte fra efteråret 2020, at balancen er
Videomøder
steget i sammenligning med tilsvarende måling i efI 2020 har vi for alvor taget videomøder til os i teråret 2019. Balance er sammenhængen mellem tid
KFUM’s Soldatermission. Med begrænsninger for og arbejdsopgaver samt balancen mellem arbejdsliv
fysiske møder har videomøder vist sig at være et godt og privatliv. Det vurderes, at corona er en medviralternativ, som helt sikkert også vil blive brugt frem- kende årsag til denne forbedring.
over. En sidegevinst ved dette er faldende kørselsud-

Fællessang giver styrke og sammenhold
I KFUM’s Soldatermission ved vi, at det giver noget
særligt at synge sammen. Det kan man få bekræftet
ved at se filmen ”Fællessang”, der handler om en
broget flok pårørende, som finder sammen i et korfællesskab. Filmen er inspireret af en sand historie
og finder sted i England. Hvor vigtigt er det, at sangen lyder smukt, eller synger man bare for hyggens
skyld? Filmen rejser det spørgsmål og viser vigtigheden af en pårørendeindsats. Fællessang giver de
pårørende i filmen et fællesskab på tværs af personligheder og sociale klasser, som de bruger som et
afsæt til mere eksistentielle samtaler.
Kate (Kristin Scott Thomas) og Lisa (Sharon
Horgan, midt) samler en gruppe kvinder og
starter en sangklub, mens deres mænd er udsendt i Afghanistan.

Udgivet i 2019. Originaltitel: Military Wives.
Instruktør: Peter Cattaneo.
Filmen kan lejes på Blockbuster.dk for 49 kr.
Soldatervennen nr. 1 ● 2021
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Veteranarbejdet styrkes betydeligt
Af Bjarke Friis.

Med en bevilling på 2 mio.
kroner mere til KFUM’s
Soldatermissions veteranarbejde i Finansloven 2021
styrkes indsatsen for de mest
udsatte.
I november blev forsvarsforligskredsen enige om at afsætte flere
midler, hvilket indgik i finansloven for 2021. Nu er der sat beløb
på hvilken andel af disse midler,
der tilfalder KFUM’s Soldatermission. Forsvarsminister Trine
Bramsen (S) har med glæde meddelt, at KFUM’s Soldatermission
fremover får 2 mio. kroner mere
årligt til veteranarbejdet. I forbindelse med offentliggørelsen af
denne nyhed midt i januar måned
udtalte ministeren: ”Ude i verden
og hjemme i Danmark er KFUM’s
Soldatermission et trygt åndehul
og et stærkt socialt fællesskab for
danske udsendte og veteraner.
Det gælder ikke mindst de veteraner, som er særligt sårbare og har
brug for et fast holdepunkt i hverdagen.

Fælles formiddagskaffe med veteranerne på KFUM’s Soldaterhjem
i Høvelte. Foto: Bjarne Kjær Andersen.

Generalsekretær i KFUM’s Soldatermission Per Møller Henriksen
kvitterer for de nye muligheder:
”Jeg er taknemmelig for det kæmpe skulderklap til vores veteranarbejde. Med de ekstra midler
ansætter vi yderligere to veteranmedarbejdere i Høvelte samt en
veteranmedarbejder mere i Aalborg. Desuden kan vi ansætte en
veteranfaglig leder, efteruddanMed de ekstra 2 mio. kroner får ne og igangsætte flere aktiviteter.
KFUM’s Soldatermission et solidt Kort sagt: Vi får dermed mulighed
grundlag for at fortsætte og ud- for at hjælpe veteranerne bedre.”
vikle deres vigtige arbejde til gavn De nye midler er øremærket de
mest udsatte veteraner, som har
for vores veteraner.”
Et mindretal af veteranerne har psykiske efterreaktioner
Veterancentret skønner, at ca. en ud 10 veteraner oplever psykiske efterreaktioner som følge af en udsendelse.
Dels er missionsområderne, Danmark gennem tiden har
udsendt soldater til, meget forskellige, dels er nogle udsendelser præget af flere kamphandlinger end andre. Derfor
har Veterancentrets undersøgelser vist, at andelen af veteraner med psykiske efterreaktioner varierer fra hold til hold.
8
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brug for særlig støtte. De seneste
år har KFUM’s Soldatermission
fået et tilskud på 3 mio. kroner til
veteranarbejdet, men fra i år hæves det til 5 mio. kroner og fra næste år stiger det til 5,5 mio. kroner.
I lighed med andre diakonale initiativer er KFUM’s SoldaterRekreation begyndt med, at man har set
og reageret på et behov. Denne
kirkelige pionerindsats anerkendes nu med et større beløb fra
samfundets fælleskasse.
Naturligt ansvar
Om det diakonale arbejde fortæller Ole Rasmussen, der er provst
i Lemvig og landsformand for
KFUM’s Soldatermission: ”Som
en del af Folkekirken har det været naturligt for KFUM’s Soldatermission at påtage os et ansvar
for veteraner, der kender os fra
deres tid i Forsvaret. De har brugt
soldaterhjemmene rundt i lan-

TEMA: HÅB

Stærk soldateridentitet
Mange af veteranerne har en stærk identitet som soldat og har oplevet et stærkt fællesskab i Forsvaret. Det
fællesskab tæller også KFUM’s Soldaterhjem, som byder
værnepligtige, tjenestegørende og udsendte indenfor til
sociale aktiviteter både i Danmark og udlandet. På den
måde er KFUM’s SoldaterRekreation et tilbud, der taler
til de veteraner, der finder tryghed i en organisation, de
kender fra deres tid i Forsvaret.
det og under deres udsendelser i
missionsområderne.” Ole er selv
veteran efter mange udsendelser
som flyverpræst. ”Vi er interesseret i det hele menneske. Den
kirkelige vinkel vi har, er der ikke
så mange andre, der har blik for.
Vores oplevelse er, at den kan give
ro til den enkelte.”

enkelte.

To nye veteranmedarbejdere i Høvelte
På KFUM’s Soldaterhjem ved Livgardens Kaserne i Høvelte vækker
de nye forhold begejstring: ”Det
betyder, at vi kan få mere tid til
den enkelte veteran,” fortæller soldaterhjemsleder Bjarne Kjær AnBetegnelsen SoldaterRekreation er dersen, der indtil nu kun har haft
ikke et tilfældigt valg. At være sol- to veteranmedarbejdere, hvilket er
dat er den velkendte identitet for i underkanten i forhold til de manveteraner, og for mange ligger der ge beboere.
en stor tryghed i denne identitet.
En soldat ved hvad der forventes ”Midlerne giver os nye muligaf ham eller hende. Rekreation heder, og vi vil nu arbejde for at
betyder genskabelse, og i KFUM’s skabe flere aktiviteter for vores
Soldatermission ønsker man der- veteraner,” fortæller soldatermed at lede tankerne hen på at se hjemsleder Bjarne Kjær Anderdet Gudsskabte potentiale, der er sen. Med blandt andet Grønlandi hver enkelt veteran. Mens man stur og lokale fisketure, besøg hos
bor på KFUM’s SoldaterRekreati- slædehunde og flere andre ting har
on, er opgaven at få det frem i den Bjarne og veteranmedarbejderne

HÅB
Med styrkelsen af veteranarbejdet kan vi give veteraner et større håb om
positive forventninger til
fremtiden.
erfaret, at det virker godt at lave
noget sammen med veteraner.
”Jeg drømmer om, at mindst en
af vores nye medarbejdere har
nogle kreative evner, der kan bruges som en ressource her hos os.”
Vi vil gerne kunne bidrage til, at
vore veteraner oplever mere glæde i hverdagen, forklarer Bjarne,
uden at afgrænse hvilken form for
kreativitet der kan være tale om.
Det er ikke kaffeslabberas
En kollega mere bliver det også til
i Aalborg, der således opnormeres
fra én til to veteranmedarbejdere.
Fra landskontoret i Fredericia lyder det fra veterankonsulent Ester
Kofoed: ”Med en veteranmedarbejder mere i Aalborg kan vi yde
en mere håndholdt indsats, for
det er ikke kaffeslabberas, man er
ansat til her. Det kan være basale
ting, vi arbejder med, for at den
enkelte veteran kan få en dagligdag til at fungere på egen hånd.
Samtidig vil vi gerne have flere
aktiviteter for veteranerne, for det
er godt at have noget konkret at
kunne samles om.”
Veterankonsulenten holder målet
med KFUM’s SoldaterRekreation
for øje. Veteranerne skal opleve
større livskvalitet, så de får bedre
forudsætninger for at kunne klare
sig i arbejdet. Flere veteranmedar-

Grafik: Søren Andersen
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VETERANARBEJDET STYRKES
BETYDELIGT
(FORTSAT FRA FORRIGE SIDE)
bejdere giver ganske enkelt bedre muligheder for
at arbejde målrettet med denne indsats. ”Det tager
tid at få substansen til at være det, og nogle gange
opleves det som tre skridt frem og to skridt tilbage,” forklarer Ester. Det kan sammenlignes med at
plante et træ i blød jord. Det tager tid før jorden
bliver mere fast, ligesom det tager tid for veteranerne at få et ordentlig rodnet.
Udgangspunkt i ressourcer
Erik Hein er leder på KFUM’s Soldaterhjem i Varde, hvor de med aktiviteter arbejder ud fra veteranernes ressourcer. Her arbejdes der på et bådprojekt, hvor veteraner skal sejle med nogle af
kommunens udsatte borgere. Der er allerede samlet penge ind til at søsætte to både, men Erik håber på, at tre både kan komme til at sejle på Varde
Å i maj måned. ”Vi arbejder ud fra, at veteraner
besidder ressourcer. I alle vores aktiviteter ser vi,
at veteraner har rigtig mange kompetencer, som
vi prøver at få i spil. Det er en slags kammeratlig
hjælp, som helt bestemt kommer andre til gavn,”
forklarer Erik Hein.
Ud over bådprojektet fortæller Erik om et slædeprojekt, hvor veteraner skal lave en slæde, der op
til jul sælges til fordel for udsatte børn i Grønland.
Dette projekt bygger også på antagelsen om, at veteraner besidder ressourcer, der kommer andre til
gavn.

Udfordringerne kan være mange
Veteranerne, der tager ophold på SoldaterRekreation, deler sig i to grupper.
Den ene gruppe har lettere fysiske,
psykiske og sociale udfordringer og er
f.eks. boligløse, sygemeldte, ledige og
skilsmisseramte. Den anden gruppe er
hårdere ramt og har brug for psykologisk
og/eller psykiatrisk behandling samtidig
med opholdet.

10
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Til glæde og gavn
Af Kristine Bjerno.
Hvordan påvirker det et soldaterhjem at få
folk i samfundstjeneste? Vi har spurgt soldaterhjemsleder i Haderslev, Anne Dorthe
Bøjgaard om hendes erfaringer gennem ti
år både i Sønderborg og Haderslev med at
arbejde med samfundstjeneste.

At have folk i samfundstjerneste er ”til glæde og
gavn”, mener Anne Dorthe.
Anne Dorthe har arbejdet med folk i samfundstjeneste i mange år, men lige nu har hun hele tre
på en gang. Kriminalforsorgen har manglet steder
at sætte folk i samfundstjeneste på grund af den
herskende coronaepidemi. De fleste, der kommer
til soldaterhjemmet, er ifølge Anne Dorthe mennesker, der har begået mindre forseelser.
Anonym
”De søger tit at komme på soldaterhjemmet, for
der kender de ikke nogen,” fortæller soldaterhjemslederen, der holder meget på at beskytte
dem. ”Jeg får at vide, hvad de har lavet, hvis de
vil sige det. Men jeg har fundet ud af, at medarbejderne på soldaterhjemmet er nødt til at vide, at
vedkommende er i samfundstjeneste. Det skaber
så mange dumme situationer, når de ikke ved det.
Hvis der pludselig kommer en repræsentant for
Kriminalforsorgen og stiller spørgsmål, bliver de
helt forvirrede,” smiler Anne Dorthe.

TEMA: HÅB

Hun har gjort det til en del af proceduren, når hun
modtager en ny, at lave en aftale om, om de vil være
”synlige”. ”Vi siger på soldaterhjemmet, at de er frivillige, og der er nogle af dem, der helst ikke vil lave
arbejde udenfor af frygt for, at venner og familie
måske ser dem. Det kan give nogle akavede spørgsmål og være svært at svare på,” fortæller hun. ”Jeg
har et princip om, at det ikke er mig, der hilser på
dem, hvis vi mødes nede i byen. Det gælder også
når de er stoppet hos mig. Det skal være dem, der
tager kontakt. De skal ikke stå og forklare sig overfor venner og familie. Jeg prøver at beskytte dem så
godt jeg kan.”
Selvom de fleste er et stort plus for soldaterhjemmet, fortæller Anne Dorthe, at det kan være svært
at forholde sig til borgernes skyld og straf. ”En straf
kan føles uretfærdig, og det påvirker mig meget. De
kan være dømt for noget, som de er kommet uforskyldt ind i, og så føles det ikke rigtigt, at de bliver
straffet for det. Det er klart at retsvæsnet gør, hvad
de kan, og hvis en forbrydelse er begået, skal den jo
også straffes.”
En gave
De kan være en gave for soldaterhjemmet, for de
hjælper med mange ting. ”Nogle af dem bringer
nogle fag med sig, som er en kæmpe fordel for os,
men der er også nogle, der er en kæmpe udfordring.
Unge mennesker der ikke har været på arbejdsmarkedet og sætter én på prøve. Man kan risikere
at skulle være hård.” En af dem, Anne Dorthe har
haft i samfundstjeneste, havde for eksempel ikke
rørt en finger, selvom der lå en klar aftale om nog-

le rengøringsopgaver, fortæller hun. ”Så bliver jeg
skrap. De skal ikke snyde mig. Mange skal lære at
møde til tiden og sådan nogle forståelige ting, eller
forstå at man ikke kan aflyse, bare fordi man skal
være sammen med vennerne. Men nogle skal man
holde øje med, ellers forsvinder de bare. Så føler
man sig snydt og må sætte skarpere rammer. Jeg er
blevet kaldt ”slavepisker” og meget andet, når jeg
sætter grænser.”
Mange af de unge giver positiv energi og er en stor
hjælp på soldaterhjemmet, mens andre tager meget
tid og energi. ”De kan virkelig være et plus! Det
ekstra arbejde der bliver gjort, når borgerne i samfundstjeneste er her, er guld for mig.” Anne Dorthe
smiler og forklarer, at der også er grænser for, hvad
hun kan lægge på de frivillige, inden hun fortsætter:
”Tre i samfundstjeneste på en gang er nok grænsen,
for hvor mange vi kan håndtere. Vi har også en i
arbejdsprøvning lige nu. Det svære er, at man skal
finde opgaver til dem alle sammen; uanset om vejret
er til at være ude eller inde. Jeg er ellers kendt for, at
der altid er opgaver!” griner Anne Dorthe og slutter: ”De er til glæde og til gavn.”
HÅB
At hjælpe folk i samfundstjeneste
kan være med til at give håb om
en ny tilværelse samtidig med,
at det er en konkret hjælp nogle
af de mange arbejdsopgaver på
KFUM’s Soldaterhjem.

KFUM’s Soldaterhjem i Haderslev.
Soldatervennen nr. 1 ● 2021
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Grønt er godt for helbredet
Af Kristine Bjerno.

På KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte kommer der til at ske forandringer i den kommende tid. Ikke bare bliver der ansat flere
veteranmedarbejdere i løbet af det næste år, der bliver også
kigget nærmere på Høveltes udeområder. Specialestuderende
Anna von Bülow kommer nemlig til at fokusere på naturens
helende virkning på veteraner. Helt konkret bliver det noget
med at se på, hvordan man skaber udendørs rum, der indbyder til samtaler og sanseoplevelser i forbindelse med SoldaterRekreation og Veteranbo i Høvelte.
Anna von Bülow har en sygeplejerskekarriere bag sig, men er nu
begyndt at samle materiale til sit
speciale. Det skal handle om, hvordan man ved hjælp af udeområderne kan forbedre miljøet for de
veteraner, der bor på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte. Som tidligere
sygeplejerske og nu studerende i
landskabsarkitektur på Københavns Universitet i ”health design”
ligger den helbredende virkning i
naturen Anna meget på sinde. ”Det
er den helende effekt, veteranerne har brug for. De skal have det i
deres hverdag. Det er dér, hvor de

”Vi er i opstartsprocessen, så
der er mange spørgsmål og løse
ender lige nu. Jeg er stadig ved
at kredse mig ind på den præcise
problemstilling for specialet,”
fortæller Anna von Bülow.
12
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skal have deres helle. Dér hvor de
kan bearbejde deres behandling og
tidligere oplevelser. Derfor skal de
have et godt uderum, hvor man kan
få sine sanser i brug, og dermed få
pulsen og blodtryk ned og få ro i
hovedet,” forklarer Bülow. Det er
videnskabeligt bevist, at man påvirkes positivt af naturoplevelser. Man
mener for eksempel, at når man
sanser, lagres læring flere steder i
kroppen og hjernen. Jo flere stimuli
des bedre, og i naturen stimuleres
alle sanserne.
Soldaterhjemsleder Bjarne Kjær
Andersen glæder sig over muligheden og ser frem til samarbejdet med
Anna von Bülow: ”Jeg har længe
gået og tænkt muligheden for, at
vores udearealer kan bidrage til ro
og restitution. Dengang jeg var graver, arbejdede vi ud fra de samme
tanker, og jeg glæder mig til at se,
hvad vi kan få ud af dette samarbejde,” fortæller soldaterhjemslederen.
Han er meget optaget af, hvordan
deres fysiske rammer kan hjælpe til,
at veteranerne får det bedre.

Beboerne kan sætte deres
præg
Anna ser særligt frem til dialogen
med veteranerne, hvor hun kan få
deres bud på, hvad der kunne være
godt for dem, og hvad der ikke
skal være. ”Jeg skal snakke med
veteraner om, hvad de ønsker. Jeg

Foto: J. Remus.

tænker ikke, at det skal være aktivitetsrum eller køkkenhave, for det
skal passes hele tiden. Hvis der ikke
er stemning for, at veteraner eller
medarbejdere går i haven, så bliver
det bare rodet og virker modsat,”
mener Anna von Bülow. For hende
er det vigtigst, at det kommer til at
passe til veteranernes behov.
”Jeg har en baggrund som sygeplejerske, så jeg synes, det er meget
spændende, hvordan naturen kan
hele og virke nærende. I mine overvejelser om speciale har jeg også
været inde over børnehospice og
andre muligheder, men veteranerne
blev ved med at spøge i baghovedet,” slutter Anna von Bülow, der i
de kommende måneder tager fat på
at arbejde med et rekreativt udemiljø i Høvelte.
Målet med udemiljøet er, at:
• (Gen)skabe en kontakt til
naturen, så naturen bliver
et solidt fundament for
veteranen.
• Give helbredende, fredfyldte rum hvor sindsro
kan bidrage til pauser og
genopladning.
• Reducere symptomer på
PTSD.

TEMA: HÅB

Rammerne fornyes.
Konceptet uændret
Af Flemming T. Bruun

KFUM´s Soldaterhjem i Skive blev bygget i 1972 og er i gang
med en renovering og modernisering. Lukningsperioder på
grund af Covid-19 bliver udnyttet på bedste vis af soldaterhjemsleder Hans Jørgen Larsen.
“Soldaterhjemmet er fra 1972, så
det er klart, at det har haft mange
gæster igennem tiden. Men konceptet er stadig det samme, også selvom vi er i gang med at modernisere.
Vi har haft og har for øje, at hjemmet gerne skal se lyst og indbydende ud. Så gamle tunge gardiner er
blevet fjernet, så man nu både kan
se ind og ud. Vi ønsker at gøre det
til et hjem, hvor soldater føler sig
godt tilpas.” Sådan lyder det indledningsvis fra Hans Jørgen Larsen.

Mange forbedringer
I forbindelse med moderniseringen
af soldaterhjemmet har der også
været fokus på klima og energiforbedringer. Hans Jørgen nævner: “I
loftet har vi efterisoleret med omkring 350 mm Rockwool.” Som
uddannet tømrer har han stået for
renoveringen de seneste mange
måneder og uddyber: “Vi har også
brugt tiden på at forbedre hjemmet
i foråret 2020, hvor soldaterhjemmet var lukket.” Det er helt tydeligt
at se. Lokalet er indbydende, og i
loftet er der troldtekt plader som
HÅB
Udover at energiforbedringer på KFUM’s Soldaterhjem giver lavere
driftsudgifter, medvirker
forbedringerne til at realisere KFUM’s Soldatermissions vision 2025 om
bæredygtighed.

giver en rigtig fin akustik. Hans Jørgen siger: “Der også kommet nye
vinduer overalt og mere fald på taget. Før var det nærmest helt fladt,
men nu kan vandet bedre løbe af.”
Fadervor hver aften
Hans Jørgen og ægtefællen Tove
kom til Skive soldaterhjem i august
2019. Tilbage i 1993 var Hans Jørgen ung medarbejder på netop dette sted og husker det som en rigtig
god tid. Tove og han talte om, at de
på et tidspunkt skulle blive ledere
af et soldaterhjem. Og da stillingen
som soldaterhjemsleder i Skive blev
ledig, søgte Tove og Hans Jørgen
stillingen og fik den.
Når Hans Jørgen skal nævne en af
de unikke ting ved hjemmet, er det
netop, at det kan fungere som et
trygt sted, hvor man kan få lov til
at slappe af, og hvor kristne værdier
er i spil. Han siger: “Nogle af dem,
der kommer her, finder et fristed.
For os er det helt naturligt, også at
inddrage det kristne. Til vore aftenandagter synger vi sammen, beder Fadervor og Soldatens bøn, og
snakker om kristendom på en helt
ligefrem og åben måde.”

Fremtidens soldaterhjem
KFUM´s Soldatermission har lavet
en projektbeskrivelse og -ansøgning
i forhold til “Fremtidens Soldaterhjem” i Skive. Gennem den seneste
tid har mange forskellige aktører bidraget med pæne pengebeløb. Tilbage i 2019 kom der en flot bevil-

Soldaterhjemsleder Hans Jørgen Larsen havde indtil 2019
sit eget tømrerfirma.
ling fra Ernst og Vibeke Husmanns
Fond på en halv million kroner til
renoveringen af KFUM’s Soldaterhjem i Skive. I 2020 er der modtaget
75.000 kr. fra Østifterne og 250.000
kr. fra Nykredits Fond, og i efteråret
skænkede Aase og Ejnar Danielsens
Fond 20.000 kr. De har alle ønsket
at støtte og fremme det nyttige arbejde som soldatermissionen gør,
udtrykt på følgende opsummerede
måde i projektbeskrivelsen: “Vi ønsker at skabe et trygt tidssvarende
sted, hvor der skabes fællesskab og
gode relationer.”
Der er foreløbig kommet tilsagn
om i alt 1 mio. kroner ud af et budget på godt 3 mio. kroner. Heldigvis
har KFUM’s Soldatermission fået
tilsagn om, at projektet gerne må
deles op i etaper, og det har gennem
det seneste år været udnyttet optimalt. Der er et håb om at være færdig med renovering og udvidelse af
soldaterhjemmet i 2022, hvor stedet
kan fejre 50-års jubilæum.
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Alle og alt kan bruges
Af Flemming T. Bruun
Turen er i dag gået til Sunds, der er en mindre by lige nord for Herning. Målet er Sunds Genbrug, som har et hold af 35 frivillige, der gør en stor og vigtig arbejdsindsats. De arbejder på
skift og sørger på den måde for, at butikken dagligt er dækket ind fra kl. 10 til 17.
Agnes Thomassen, der er daglig
leder af genbrugsbutikken, fortæller: “For 10 år siden var der en
bekendt, der fik mig med i dette
arbejde. Jeg kendte ikke til det før,
men nu er det blevet en stor del
af mit liv. Vi har det rigtig godt
sammen.”. En af de ting, der gør
det godt, er, at hver person kender sit ansvarsområde. På væggen
viser Agnes mig, at hver medarbejder kender sit specifikke ansvarsområde. Hun siger med et
glimt i øjet: “Det hjælper til, at
man for eksempel ikke behøver at
diskutere priser for forskellige varegrupper igennem med 35 personer omkring bordet”, og med en
lettere underdrivelse tilføjer hun:
“Det ville nok tage lidt tid inden,
vi kom helt til enighed. Og vi har
jo mange varer…”
Genbrug er en succes
Mange genbrugsbutikker har haft
nogle høje vækstrater de seneste
5-7 år, hvor især de unge udgør en
større og større andel af kunderne. Agnes fortæl-

ler: “Vi ser også rigtig mange unge
her i butikken. Det er blevet socialt
accepteret at handle i genbrug.
Foruden de unge, så ser vi også
folk fra alle samfundslag og alle
andre aldersgrupper.” Det svarer
til, hvad forskellige undersøgelser
viser. Ifølge Genbrugsindekset.dk
har otte ud af ti danskere handlet
genbrug de seneste 12 måneder.
Ni ud af ti børnefamilier har købt
eller solgt brugte varer. Andelen
af unge mellem 18 og 30 år, der
har handlet er steget med 37% de
seneste to år. På mange måde indgår genbrugsbutikkerne i den virkelighed, hvor miljø og klima står
højt på dagsorden.
Der er mere end penge på
spil
Foruden det indlysende fornuftige
i at genbruge tingene og det fællesskab, der er omkring det, handler genbrug i dag også for mange
om at begrænse forbruget. Især
for mange unge er bæredygtighed
en livsstil og ligefrem en del af
deres identitet. Genanvendelse af
klodens ressourcer bliver dermed

Butikken kunne i 2020 fejre 20 års jubilæum. Den drives i fællesskab mellem KFUM’s Soldatermission og Mission Afrika Genbrug
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HÅB
Overskuddet fra KFUM’s
Soldatermissions genbrugsbutikker var i 2020
på 2,9 mio. kr. I betragtning af perioden i foråret 2020 med lukkede
genbrugsbutikker er det
et meget flot resultat.
Gennem de senere år
har genbrug været en
stabil og solid indtægt for
KFUM’s Soldatermission. Vi håber at den kan
styrkes i de kommende
år.
et vigtigt mål.
En andet mål, når folk besøger en
genbrugsbutik, er i høj grad for
at gøre en god handel og finde
spændende og unikke ting måske
endda gøre et fund. Samtidig har
disse butikker en vigtig funktion
i forhold til mange frivillige organisationer, både økonomisk såvel
som menneskeligt. For KFUM’s
Soldatermissions vedkommende
er overskuddet fra de tilknyttede
butikker vokset de seneste år til
i dag at udgøre omtrent 10% af
de samlede indtægter. Foruden
de penge er der også et stærkt og
godt fællesskab omkring arbejdet
i butikken. Agnes uddyber: “Det
giver så meget mening at kunne

være med til at sælge noget, som
andre kan få glæde af. Noget bliver kasseret, men kan så bruges
af andre. Det står vi sammen om,
og det giver rigtig meget mening.”.
De to ord klima og miljø bliver
ikke nævnt, men der er ingen tvivl
om, at denne praktiske tilgang
også tæller med på det store regneark, vi kalder klimaregnskabet.
Agnes fortæller videre: “For rigtig
mange af de frivillige udgør vi en
vigtig social funktion. De er meget glade for at være her og det
fællesskab, vi har omkring opgaverne. Personligt glæder jeg mig
også hver dag til at komme afsted
til butikken.”.
Her er både mænd og kvinder
Agnes fortæller: “Folk møder selv
op for at søge om at blive frivillig her. Det går efter mund til øre
metoden. Så vi behøver ikke at
annoncere efter folk. De kommer
selv.”. Agnes mener, at det er fordi,
der er et godt og inkluderende arbejdsfællesskab i Sunds Genbrug.
Hun siger: “Vi gør meget ud af,
at acceptere hinandens forskelligheder og skabe en god atmosfære,
hvor folk er klar over, hvordan vi
ønsker at omgås hinanden. Nemlig i en respektfuld tone. Og så er
jeg glad for, at vi også har både
mænd og kvinder som frivillige.
Det giver en fin balance”.

Dagligt får de tilført hundredvis
af effekter, der bliver sorteret, vasket og gjort klar. Agnes viser mig
lageret og fortæller: “Ja, det her er
bare et lille udsnit af alle de ting,
vi har. Noget findes også andre
steder i byen. Der er rigtig mange
gode sager imellem”. Jeg må give
hende ret. Både at der er mange
ting men også, at varerne er i en
fin og brugbar stand. Bagerst i loFormand:
Provst Ole Rasmussen, Bøvlingvej 15,
7650 Bøvling. Tlf. 5365 3096.
ole@kfums-soldatermission.dk
Nyttige adresser:
Genralsekretær Per Møller Henriksen,
pmh@kfums-soldatermission.dk, tlf. 7620
4480.
Økonomichef/kontorleder Steen K. Sørensen, sks@kfums-soldatermission.dk, tlf.
7620 4481.
Soldaterhjemskonsulent Søren Andersen,
konsulent@kfums-soldatermission.dk, tlf.
2145 0513.

kalet har man sorteret noget tøj
fra. Det bliver også genanvendt og
sendt ud af landet til brug andetsteds i verden. En af de spørgsmål
jeg lige må have svar på inden jeg
smutter igen er. Er det ikke svært,
at komme i gang med at etablere
sådan en butik her? Agnes fortæller, at man kan få hjælp fra
KFUM´s Soldatermission, hvis
man skulle få lyst til at begynde
med at etablere en sådan butik.
Da jeg kører hjem igen, kommer
jeg i tanke om, at den bærbare pc
jeg skal skrive denne artikel med,
jo også er købt som genbrug. Men
også, at de frivillige jo egentlig alle
burde have en fortjenstmedalje.
Mange af dem har uden løn arbejdet i de her butikker i årevis, længe før, at miljø og klima fik den
betydning i medierne, som de har
nu. Samtidig har de tjent penge til
nogle meget vigtige formål i samfundet.

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.
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Genbrug er kommet for at
blive
Overskriften i denne artikel lyder:
At alt og alle kan bruges. Som
jyde er det en lidt voldsom formulering, men den kommer ikke
desto mindre tæt på virkeligheden
i forhold til genbrugsbutikkerne.
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Giv håbet videre

På KFUM’s Soldaterhjem deler vi håbet med soldater og
veteraner. Håbet om en god
fremtid, håbet om i morgen og
håbet om, at det ender godt på
den anden side af døden.
Vi har alle brug for håb. Det
mærkes måske særligt denne
vinter, hvor Danmark sammen

med andre lande er i krig mod
corona. Men håb er et almenmenneskeligt behov, som vi på
KFUM’s Soldaterhjem deler
generøst ud af i samtaler samt
ved andagter og i vores væremåde.
Vi tilbyder også soldater et gratis felttestamente i lommefor-

mat, der passer til deres uniformer. Her kan man læse om det
håb, som Jesus Kristus skaber i
vores tilværelse. Med din gave
til KFUM’s Soldatermission
hjælper du til, at vi kan give
håbet videre.
Vi håber, at du vil støtte med
en god gave, der kan indbetales på MobilePay til nr. 60727
eller ved at bruge indbetalingskortet nedenfor. På forhånd
tak.

60727
Solopgang over Skjern enge. Foto: Bjarke Friis.

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

