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Genåbning af soldaterhjem 
efter coronanedlukning

det har betydet for vores dagligdag. At der også har været gevinster 
med mere ro og tid til familien er godt, men det var tydeligt, at 
soldaterhjemslederne var begejstret for igen at måtte åbne solda-
terhjemmene, da vi 16. april på Dronningens fødselsdag havde et 
planlagt online ledermøde (foto nedenfor) og kunne dele nyheden 
om, at soldaterhjemmene i lighed med cafeer og restauranter måtte 
åbne fra den 21. april. 
Det har været en træls tid med nedlukninger og ikke mindst fra 
indkaldelsen af  værnepligtige 1. marts, som vi ikke har kunnet byde 
ind på vore soldaterhjem. Heldigvis har vi med kantinevogne og på 
anden vis kunnet møde soldaterne. Men glæden over igen at måtte 

Af  generalsekretær Per Møller Henriksen

Ivan Hove Kristensen går på efterløn
I Borris er Ivan Hove Kristensen stoppet pr. 31. marts for at gå på efter-
løn. Ivan har som soldaterhjemsassistent primært haft ansvaret for kan-
tinevognskørslen. En opgave han har passet meget samvittighedsfuld og 
til stor glæde for de mange soldater, der er på skydeøvelse i Borris. Både 

Sammen med afskeden i Borris er det også et farvel til 33 års ansættelse 
på ikke mindre end seks soldaterhjem, og som noget helt særligt har han 
sammen med ægtefællen Lene været leder på soldaterhjem inden for alle 
tre værn. De begyndte på orlogshjemmet på Holmen, derefter var de 

været ledere i Haderslev og Skive under Hæren. Der skal lyde en stor tak 
til Ivan for de mange år i KFUM’s Soldatermission og ønsket om Guds 
velsignelse over fremtiden.
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ANDAGT

Det spørgsmål har jeg ofte stillet soldaterne i 
forbindelse med aftensang og andagt på sol-
daterhjemmet. Jeg må konstatere, at det ikke 
en del af  de unges paratviden, hvorfor vi 
fejrer pinse. Julen – et barn er født og siden 
korsfæstet i påsken, det kan man måske for-
holde sig til, men pinse? ”Helligåndens kom-
me” det er måske en tand for ”luftigt” for den 
menneskelige fornuft.

Ikke desto mindre ligger nøglen til forståelsen 
og modtagelsen af  den kristne tro i pinsebud-
skabet.  ”Jeg tror, at jeg ikke af  egen evne og 
kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre, eller 
komme til ham, men Helligånden har kaldet 
mig ved evangeliet…” (citat Martin Luther).
Vi er som blindfødte, men Helligånden er en 
troens øjenåbner. Det er som når man tager 
en dykkermaske på, og man opdager den mest 

-
den. 

Helligånden er en forudsætning for, at jeg 
kan se sandt på mit eget lille univers. At jeg 
er en synder, der har brug for budskabet om 
den korsfæstede og opstandne Herre Jesus 
Kristus.

På pinsedagen sagde apostlen Peter: ”Om-
vend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn 
til jeres synders forladelse, så skal I få Hel-
ligånden som gave” (Apg. 2,38). Helligånden 
er en del af  frelsens gaver på lige fod med 
syndernes forladelse, det evige liv og barneret 
hos Gud.

Jesus sagde: ”Gud er Ånd”. ”Det er den sam-
me kraft som virker i os, som oprejste Kristus 
fra de døde”, siger Paulus. Helligånden er 

ikke bare en følelse, men er 
Guds virkelige nærvær i 
vores liv. Som kristne 
er vi templer/boliger 
for Helligånden. Det 
vil sige, at Gud ved sin 
hellige Ånd er os mere 
nær, end noget andet 
menneske.

Jesus sagde også: ”Mig er givet 
al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen 
og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet 
I døber dem i Faderens og Sønnens og Hel-
ligåndens navn, og idet I lærer dem at holde 
alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er 
med jer alle dage indtil verdens ende.” Derfor 
kan vi med stor frimodighed sige: Fremad – 
march! Vi har en vigtig mission!

Andagt af soldaterhjemsleder Frank Overby, Slagelse. 

”Omvend jer og lad 
jer alle døbe i Jesu 
Kristi navn til jeres 
synders forladelse, 
så skal I få Helligån-
den som gave”

Andagt: 
Hvad er det lige, I fejrer i pinsen?
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Annoncer

Kasper er ny leder i Aalborg

Af Bjarke Friis

Navn: Kasper Klarskov.
Alder: 37 år.
Hjemstavn: Hjørring
Erfaring: Snedker, salgsleder, handikaphjæl-
per og har læst teologi. 
Civilstand: Gift med Maria (fysioterapeut).
Fokus på soldaterhjemmet: Rummelighed. 

”Mange ting bliver bedre af  at dele dem. Det har 
vi oplevet med vores hjem”, fortæller den nye le-
der af  KFUM’s Soldaterhjem ved Aalborg Kaser-
ne i Nørresundby. Kasper Klarskov husker både 
tilbage på den tid, han og familien havde, da de 
boede på Nørrebro i København. Her var det 
ikke usædvanligt, at de var 15-20 stykker, der spi-
ste aftensmad sammen. Opgangen virkede som 
et helt bofællesskab. Det har formet Kasper, der 
nu vil praktisere disse tanker på KFUM’s Solda-
terhjem Aalborg.
 
Skrækeksemplet Hyacinth
”Et hjem for mig er et sted, der står åbent. Fru 
Hyacinth står for mig som et skrækeksempel, for-
di alt i hendes hjem bliver til en facade, der står 
i kontrast til virkeligheden. I vores hjem lægger 
vi vægt på substans. Vi lægger vægt på, at der al-
tid er mad nok, også selvom der lige kommer et 
par ekstra”, fortæller Kasper. Derfor kan de godt 
have gæster uden at have støvsuget først.
Kasper er opvokset i en baptistkirke på Midtsjæl-
land. I tre år var Kasper hjælpepræst ved baptist-
kirken i Herlev ved siden af  sine teologiske stu-

blev de en del af  den lokale baptistmenighed. De 
seneste år har de dog fundet mere og mere ind i 
den lokale folkekirke. ”For os er det vigtigt, at kir-
ken er lokalt nærværende og relevant”, forklarer 
Kasper. Man fornemmer tydeligt, hvordan rum-
meligheden for Kasper bliver et konkret udtryk 
for den kristendom, som familien praktiserer.
 
Kærlighed og respekt
KFUM’s Soldaterhjem i Aalborg rummer også 
otte etværelses lejligheder i SoldaterRekreation, 

som Kasper tillige bliver leder for. Om dette for-
tæller Kasper: ”Jeg synes det er forbilledligt, at 
KFUM har fået det tillidshverv at have veteraner 
boende. Det er spændende, at det ligger sammen 
med soldaterhjemmet”.

I forhold til veteranarbejdet er Kasper præget af  
det kirkelige budskab: Vi kan ikke gøre os fortjent 
til Guds kærlighed. Derfor skal alle mennesker 
have en chance til, og en chance til, og en chance 
til...
Kaspers egne erfaringer har også præget ham. I 
folkeskolen gik han i en klasse, hvor hver tredje 
elev havde fysiske handicap. Siden dengang har 
det været naturligt for Kasper at hjælpe andre 
mennesker. For et par år siden arbejdede Kasper 
som personlig hjælper for en person med ALS, 
og han mener, alle har fortjent en god behand-
ling. ”Jeg ser nogle paralleller fra mine erfaringer 
til arbejdet med veteraner, og jeg lægger vægt på 
at hjælpe dem, der oplever, at livet har kastet nog-
le dårlige terninger. Det gør man med kærlighed 
og respekt”, mener den nye leder. 
 

Kasper er gift med Maria, der er ud-
dannet fysioterapeut og arbejder i Vrå. 
Sammen har de tre børn i alderen 4 til 
9 år. Desuden har de to plejebørn på 
7 og 11 år, som de tager sig af  indtil 
videre.
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Nye veteranmedarbejdere

Navn: Dorte Lund Christiansen.
Hjemstavn: Spjald.
Erfaring: Socialrådgiver og har blandt andet 

-
en og Somalia).
Civilstand: Gift med Henrik, og sammen 
har de to børn på 13 og 17 år. 
Arbejdssted: KFUM’s Soldaterhjem, Hol-
stebro. 

Navn: Sandra Vestergård Hultén
Hjemstavn: Gilleleje
Erfaring: Kandidatuddannelse i diakoni fra 
Aarhus Universitet. Erfaring fra tværkirkelig 
natcafé i København for kvinder i prostitution, 

Civilstand: Gift med Lasse, bor i Søborg og 
nybagt mor.
Arbejdssted: KFUM’s Soldaterhjem, Høvelte. 

”Det kræver mod at være i andre menneskers 
smerter og sorg. Men det kan være noget af  det 
mest helende”. Sådan fortæller Sandra, der lyder 
velformuleret og medbringer både en uddannel-
sesmæssig ballast og en god portion erfaring til 
hendes nye job i Høvelte. 
Sandra er præget af  et ophold på en Bibelskole i 
Australien for ti år siden, hvor hendes interesse 
for diakoni blev skærpet. Udover at studere em-
net har Sandra også været med til at starte den 

diakonale gren af  Hillsong i Danmark og Malmø. 
Hillsong er en pinsekirke med rødder i Australi-
en.  
”Jeg glæder mig til rejsen i jobbet her. Jeg kan mær-
ke en fantastisk medarbejdergruppe, den indbyr-
des humor og kærlighed, og hvordan forskellige 
fagligheder kan spille sammen. I den kommende 
tid skal vi arbejde mere med det familiestøttende 
arbejde, som jeg også glæder mig til”, slutter den 
nyansatte veteranmedarbejder. 

Dorte kommer fra et job som socialrådgiver på 
Møltrup Optagelseshjem, men hun har søgt at 
komme tættere på målgruppen. Tidligere har 
Dortes arbejdsmæssige relationer været præget 
af, at hun havde styr på paragrafferne, men hun 
glæder sig nu til at vise, at hun kan mere end det. 
”Jeg brænder for gode relationer og kommuni-
kation. Det har jeg lyst til at arbejde med at ud-
vikle”, forklarer den nyansatte medarbejder, der 
i den kommende tid er bevidst om, at hun skal 
opbygge tillid blandt veteraner. ”Min opgave er 
at være med til at skabe livskvalitet for veteraner-
ne, og de hjemlige rammer på soldaterhjemmet 
er platformen for det. Formelle og uformelle 
samtaler er vigtige arbejdsredskaber, hvor jeg kan 
stille spørgsmål og tage samtaler. Veteraner har 
håb og drømme for deres fremtid, og sammen 

positiv retning”, forklarer Dorte med store ord 
for en vestjyde. 
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Af  Bjarke Friis

”Klub Veterankids rammer lige ned i vores 
ønske om at være der for det hele menneske”. 
Sådan fortæller leder af  KFUM’s Soldater-
hjem på Bornholm Lars Lund. Soldaterhjem-
mets målgruppe er soldater, men når soldater 
inviteres indenfor, er pårørende og børn også 
velkomne. Det hele menneske forstås bedst i 
relation med sine nærmeste.

Efter at Bornholms Kommune har hjemta-
get familieområdet, er Klub Veterankids, der 
tidligere hørte under Familieplejen, blevet 
organisatorisk hjemløse. Men fra 1. marts er 
der skabt et nyt organisatorisk tilhørsforhold 
mellem Klub Veterankids og KFUM’s Solda-
termission i Danmark, der står bag det lokale 
soldaterhjem på Bornholm. Klubben er vel-
fungerende, og der er et behov for netop de-
res arbejde med støtte til veteranbørn. 
Lars Lund fortæller: ”I Klub Veterankids mø-
des man med jævnaldrende, man møder for-
ståelse og imødekommenhed. Hvorfor er far 
eller mor ikke med til fodboldkampene eller 

klassearrangementer? Hvad tænker kamme-
raterne om dét far eller mor laver, når de er 
udsendt? Det er sådanne spørgsmål, man kan 
sidde med og dele med andre i Klub Veteran-
kids”. 

Klubben er inddelt i tre grupper efter alder. 
Man mødes en gang hver måned til en aktivi-
tet kl. 16 og slutter af  med at spise aftensmad 
sammen. Et par gange årligt inviteres hele 
familien med. Fremover bliver mødestedet 
KFUM’s Soldaterhjem ved Almegårds Kaser-
ne. De to deltidsansatte medarbejdere Pernil-
le og Stina kan således fortsætte deres arbejde 

Klub Veterankids på Bornholm 
tilknyttes KFUM’s Soldaterhjem

Læs mere om Klub Veteran-
kids her: 
https://soldaterlegatet.dk/klub- 

veteran-kids-bornholm/

https://www.facebook.com/ 

klubveterankidsbornholm/

Fra vision 2025

Vi vil: 

• Være brugerens foretrukne 

cafe og mødested.

• Vokse med behovet og høre 

til blandt de primære aktører 

på veteranområdet på basis af 

vore værdier. 

• Fremme den sociale bæredyg-

tighed.
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Hvor skal KFUM’s Soldatermission hen i de kommende år? Veterankonsulent Ester Ko-

foed har i mange år arbejdet med veteraner og med at inkludere veteranernes familier 

i arbejdet. I forbindelse med overtagelsen af Klub Veterankids på Bornholm er nye pro-

jekter blevet luftet. Der er bred enighed i organisationen om at sætte ekstra fokus på 

familierne, da man ofte oplever at hvis en veteran har det svært, er det hele familien der 

har det svært.

Hjerterum på soldaterhjemmet

Af  Kristine Bjerno

Visionen
I KFUM’s Soldatermissions Vision 2025, der blev 
vedtaget sidste år, er der fokus på bæredygtighed. 
Denne bæredygtighed opfattes på mange måder, 
og der lægges i visionen op til såvel økonomisk, 
som miljømæssig- og social bæredygtighed. Det 
er tanken, at disse tanker om bæredygtighed skal 
forme KFUM’s Soldatermissions arbejde i de 
kommende år. Men hvad mener man egentlig 
med social bæredygtighed? 

I første omgang er det blevet opfattet som et øget 
fokus på veteranerne. Det er blevet understøttet 
af, at soldatermissionens veteranarbejde har mod-
taget øgede bevillinger for de kommende år. Det 

Grundstenen
Den øgede veteranindsats gør det muligt at se ve-

-
sats fokuserede på den akutte hjælp til veteraner 
og boligerne, som vi kalder ”SoldaterRekreation”, 
var oprindeligt tænkt som et kortere ophold. Et 

har vist sig, at behovet er større, og så må vi følge 
med og tilpasse konceptet,” smiler Ester Kofoed, 
der nu er ansat som veterankonsulent, men som 
tidligere har drevet soldaterhjem og fungeret som 
mentor for veteraner i det kommunale system. 

landet. Men Ester Kofoed stiller spørgsmålet: 
”Hvad med resten af  året?” Efter hendes ople-
velse er der som regel mest travlt om vinteren i 
veteranarbejdet. Det er i den mørke tid, at vetera-
nen og familien har brug for en hjælpende hånd. 

De nye ideer
”Projektet er kun på tegnebrættet på nuværende 
tidspunkt”, fortæller Ester, men det er ønsket fra 

-
nens familie. 
”Familiearbejdet er et hjertebarn for mig,” fortæl-
ler den tidligere soldaterhjemsleder. ”Vi har lavet 

er brug for en samlet indsats, mener jeg. Alt for 
ofte, får man sat noget i gang, hvor folk skaber 
relationer til hinanden, og så slutter projektet. De 
relationer, der er skabt, falder nemt fra hinanden 
igen. Der er behov for en længerevarende løs-
ning.”

Indtil videre gør Ester sig nogle tanker om, hvad 
det kunne indebære. ”Vi kunne have en årlig el-
ler halvårlig dag, hvor familierne inviteres til det 
lokale soldaterhjem lidt ligesom efterskolernes 
dag. Den ligger fast hvert år og folk ved langt ud 
i fremtiden, hvornår de er velkomne. Det kun-
ne også være en slags børnecafé, hvor familierne 
kommer på soldaterhjemmet til en kop kaffe og 
så noget tid, hvor børnene kan lege sammen eller 
lave aktiviteter (alt efter alder), og de voksne har 
mulighed for at skabe relationer. Vi har rammer-
ne på soldaterhjemmet, der som hjem har den 
tryghed og åbenhed, der skal til. Nu er vi i gang 
med en proces, hvor vi tænker børn og familier 
med ind på soldaterhjemmet på en ny måde.”

”Familiearbejdet er et hjerte-
barn for mig,””
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Det er længe siden vi har set dig..

Faren ved nedlukningen
KFUM’s Soldaterhjem Almegaard har til hverdag 
mange fastansatte blandt de besøgende. I nedluk-
ningsperioden har det været svært at holde kon-
takten til de faste og skabe nye relationer til de 
værnepligtige, der begyndte 1. marts. Selvom det 
langt hen ad vejen var muligt at køre med kan-
tinevogn, er det på Bornholm kun blevet til en 
håndfuld ture. ”Vi har haft tre aftener med ta-
keaway. Men vi besluttede at holde igen med det 
koncept, for ikke at blive et takeaway sted,” for-
tæller Lars Lund. ”Vi så hurtigt, at det var svært 
at have kontakt med soldaterne, når vi havde en 
aften med 80-90 takeaway-bestillinger. Vi havde 
simpelthen for travlt, og så kan vi lige så godt 
være en grillbar,” konstaterer han tørt. Det går 
meget dårligt i spænd med at være hjem, hvor 
Lars lægger vægt på de relationer, man forbinder 
med et hjem. Forårets værnepligtige har kun op-
levet et lukket soldaterhjem indtil 21. april. Iføl-
ge Lars kommer det til at kræve ny tilvending af  
både de fastansatte og de værnepligtige, hvis de 

skal tilbage til at bruge hjemmet som mere end 
et spisested. Soldaterhjemmet er også et hyggeligt 
sted, hvor man kan tale mere uformelt sammen 
og alt muligt andet, der ikke har noget med mad 
at gøre. 

Kantinevognen
Kantinevognen har mange funktioner. Det er en 
kontaktform, hvor man møder soldaterne på de-

res præmisser. ”Man har mere tid 

til at stå og snakke, og det er i deres 
miljø. Det er dialogbaseret modsat takeaway, hvor 

-
terhjemslederen og fortsætter: ”Kantinevognen 
giver en lille relation også til dem, der ikke så tit 
kommer på soldaterhjemmet. Vi oplever, at nogle 
kommer på soldaterhjemmet efterfølgende.” Lars 
oplever kantinevognen som meget relationsska-

Når hele verden lukker ned på grund af Covid-19, ar-

bejder soldaterhjemmene stadig. Men hvordan oplever 

Lars Lund fra Bornholm forskellen på soldaterhjem og 

kantinevogn? Gør det nogen forskel i relationen? Her 

fortæller Lars om hvordan nedlukningen har ændret 

hverdagen på soldaterhjemmet.

Interview med soldaterhjemsleder Lars Lund fra Bornholm. Af Kristine Bjerno. 

”De værnepligtige skal 
vi ud og fange.””

Arkivfoto fra KFUM’s Soldaterhjem Almegaard. 
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bende og ser det som en led i en proces, hvor 
den værnepligtige, der ikke har mødt ”Kuffen” 
før, introduceres til konceptet og personerne bag. 
”Soldaterhjemmet er civilt område, og i starten 
er det ikke deres men vores område. Det ændrer 
sig heldigvis undervejs,” smiler Lars. ”Men når vi 
ikke måtte åbne soldaterhjemmet, var relationen 
KUN i kantinevognen. Takeaway er der ingen re-
lation i.” 

Flere gange oplevede man på Almegaard, at der 
-

keaway-aftnerne. Nogle soldater savnede relatio-
nen, men det var svært at imødekomme, når der 
var voldsomme begrænsninger på hvor mange, 
der måtte være på hjemmet ad gangen. ”Når en 
medarbejder tog en snak med en soldat, blev de 
for mange på soldaterhjemmet. Dem, der gerne 
ville ind og bestille mad, måtte vente udenfor, og 
vi endte med at måtte droppe samtalerne,” beret-

ter Lars Lund.
KFUM’s Soldaterhjem er ikke rigtig synligt for 
soldaterne, når folk ikke kommer på hjemmet. 
Der er ikke meget søgning på kantinevognen, da 
det på Almegaard Kaserne er soldaterne selv, der 
bestiller kantinevogn. ”Vi er lidt presset på med-
arbejdere, så der er ikke så meget tid til overs og 
derfor bliver kantinevognen ikke prioriteret særlig 
højt,” siger Lars og  tilføjer ”Men det ville hjælpe 
med at skabe kontakt til de soldater, der (kun) har 
prøvet en tid uden soldaterhjem.”

Det er længe siden vi har set dig..
Efter genåbningen 21. april er de trofaste soldater 
tilbage på soldaterhjemmet. ”De faste folk kom-
mer til kaffe og skal lige fortælle. Der er kommet 
nogle hjem fra Afghanistan. De har virkelig brug 
for at fortælle, at de er kommet hjem,” fortæller 
Lars og fortsætter: ”Bordreservationen er drønir-
riterende. Vi må benytte Facebook eller en sms. 
Vi har ikke systemet til at administrere det på en 
nem måde.”
De værnepligtige er sværere. Lars tænker sig lidt 
om, inden han svarer på næste spørgsmål ”De 
værnepligtige skal vi ud og fange,” konstaterer 

åbning, før de værnepligtige begyndte at komme 
af  sig selv. Det kræver en viden om, at de bare kan 
komme over og spille eller hygge. ”Vi har åbent 
syv dage om ugen,” konstaterer Lars. ”I weeken-
den mødte jeg en kvindelig soldat, der kommer 
fra Sønderborg. Det tager hende 10 timer at kom-
me hjem. Så er der ikke meget weekend tilbage. 
Derfor er soldaterne meget glade for at kunne 
bruge soldaterhjemmet. De skal bare vide, at de 
kan, og i nogle tilfælde har de fået andre vaner 
under nedlukningen. Så vi skal bryde ind i det,” 
kommer det frimodigt og tænksomt fra soldater-
hjemslederen, og han fortsætter: ” Jeg er spændt, 
på hvordan vi skal møde de unge konstabler, der 
startede i december. De har lille the køkken, så 

de fået andre gode vaner? Vi ved det ikke, for 
dem har vi næsten ikke mødt. Der må vi ud på ka-
sernen og sige: Det er længe siden, vi har set dig.”

Sådan ser det ud på soldaterhjemmene 
efter genåbning

Ved redaktionens afslutning tegner der sig det 
følgende billede. Generelt er der stor tilfreds-
hed med, at KFUM’s Soldaterhjem igen kan 
byde soldater velkommen. Men det er blevet 
mere besværligt at benytte soldaterhjemmet. 
Reglen om bordreservation skal ske mindst 30 
minutter før man må sætte sig samt en fristk, 
negativ coronatest er en betydelig hindring 
for, at soldaterne kan benytte soldaterhjemmet 
som de tidligere har gjort. 
Mange soldater har dog hurtigt vænnet sig til 
reglerne. De reserverer og kommer medbrin-
gende en frisk Coronatest. Nogle soldaterhjem 
har et godt salg af  mad som take-away, mens 
andre soldaterhjem forsøger at rykke så meget 
som muligt udendørs, hvor der ikke hverken 
er krav om frisk coronatest eller bordreservati-
on midst 30 minutter før ankomst. I alt er det 
blevet til mere end 6000 ekspeditioner i april 
måned som peger på en god begyndelse efter 
nedlukningen.
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Den stille revolution

Af Bjarke Friis

Over de senere år er der sket en stille revoluti-
on på KFUM’s Soldaterhjem og i organisationen 
i øvrigt. I takt med løbende forbedringer er ni-
veauet blevet hævet. Hen over tid er der sat en ny 
standard for det gode soldaterhjem godt hjulpet 
af  et skarpt blik for den tidsmæssige holdbar-
hed af  løsningerne. Der sker hele tiden løbende 
forbedringer, men i KFUM’s Soldatermission er 
denne udvikling de senere år gået hurtigt. 

Løbende er der en afvejning mellem konkre-
te ønsker til forbedringer i forhold til økonomi. 
Egentlig er der en tæt sproglig forbindelse mel-
lem økonomi (i betydningen forvaltning af  ma-
terielle ressourcer) og økologi (læren om at holde 
hus med det, man har). Måske er det den forbin-
delse, der spiller baggrundsmusik i regneark og 
bygningssyn. En forklaring kan også være, at der 
de seneste år har været økonomisk mulighed for 
at tænke mere langsigtet. Nogle gange kan man 
vælge en umiddelbart billigere løsning, der på 
længere sigt vil blive dyrere på grund af  vedli-
geholdelsesomkostninger eller holdbarhed. ”Det 
er dyrt at være fattig”, siger man, for det kræver 
overblik og overskud at vælge den bedste løsning. 
Men når vi ser på resultatet i dag, er soldater-

hjemmene langt mere energimæssigt bæredygtige 
i sammenligning med tidligere. 

Dagligdagens betydningsfulde valg
Mange betydningsfulde valg foregår i daglig-
dagen, og valgene sker ofte ubevidst. Vælger vi 
LED- eller glødepæren, når pæren er sprunget? 
Hvordan sorterer vi affald i det daglige? Kan der 
spares tid og kørsel ved telefonopkald eller vide-

-
rer vi brugbare effekter til en genbrugsbutik, eller 
praktiserer vi køb-og-smid-væk kulturen? Hvor-
dan beregner vi forholdet mellem kød og grønt-
sager i køkkenet og på vores egen tallerken? Hver 
dag er der mange små valg, der har betydning for 
de aftryk, vi sætter. Både vores små dagligdags 
valg har betydning samtidig med, at de større og 
mere langsigtede valg sætter massivt præg. 
KFUM’s Soldatermissions vision om bæredygtig-
hed er forholdsvis ny. Men den ligger i tråd med 
en løbende udvikling, der har fundet sted over 
længere tid. 

At oliefyr udskiftes med fjernvarme eller at isoleringen forbedres trækker sjældent over-

skifter. Ikke desto mindre er det mange små skridt mod at realisere KFUM’s Soldater-

missions vision frem mod 2025 om øget bæredygtighed. 

Større energiforbedringer på 
soldaterhjem de senere år: 
Bornholm: Fjernvarme installeret i 2015 

Haderslev: Fjernvarme installeret i 2019

Holstebro: Store energiforbedringer ved 

etablering af SoldaterRekreation i 2012

Fredericia: Markant forbedret isolering på 1. 

sal i forbindelse med renovering af Solda-

terRekreation i 2018

Aalborg: Nyt varmeanlæg i 2012

Karup: Efterisoleret og vinduer skiftet i 

2014. Fjernvarme installeret i 2020

Oksbøl: Ny medarbejderbolig i 2011 (tidlig 

medarbejderbolig var virkelig utæt)

Skive: Renovering i gang med betydelig 

efterisolering, udskiftning af vinduer mm. 

Varde: Fjernvarme installeret i 2013.
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Kort Nyt

Af  generalsekretær Per Møller Henriksen

Landsekretær vil være præst
Landssekretær Bjarke Friis, der har været ansat si-
den 1. november 2010, har siden august 2020 fulgt 
et deltids teologistudie via den såkaldte §2 mulig-
hed for at blive præst. Fra 1. april er Bjarke gået 
ned på 25 timer pr. uge for at gøre klar til eksamen 
i slutningen af  juni, og fra august begynder han 
fuldtid på pastoralseminariet for at kunne søge 
præsteembede. Det betyder, at vi må sige farvel til 
Bjarke som ansat pr. 31.7. 
Bjarke har været en meget værdsat og kompetent 
medarbejder igennem næsten 11 år. Udover at 
være landssekretær og have den primære kontakt 
til Soldatervennekredsene har han også været gen-
brugskoordinator og informationsmedarbejder 
og dermed redaktør af  Soldatervennen og haft 
pressekontakten blandt andet i forbindelse med 
de mange indvielser af  SoldaterRekreation med 
mere. Bjarke har også de seneste år haft ansvaret 
for rekruttering af  volontører, afholdelse af  vo-
lontørkurser og kontakten til SMU. Alt sammen 

det bedste for fremtiden.

Ændringer på landskontoret og HR-chef  ansat
I forbindelse med Bjarkes opsigelse har besty-
relsen besluttet at omlægge nogle funktioner på 
landskontoret. Således oprettes der en stilling som 
HR chef, hvor vi vil samle alle funktioner, der har 
med rekruttering, ansættelse, uddannelse, trivsel 
og fratrædelse af  medarbejdere i KFUM’s Solda-
termission at gøre. Funktioner som tidligere har 
været fordelt på forskellige medarbejdere. 

Der var ansøgningsfrist den 21. april, og bestyrel-
sen har ansat Brian Jørgensen (foto), Tørring, fra 
1. august 2021. Brian er 
43 år, gift med Maria, der 
er efterskolelærer, og Bri-
an er far til tre børn. Bri-
an er uddannet lærer, har 
været efterskolelærer på 
Lystruphave i ni år og har 
de sidste otte år været af-
delingsleder i henholdsvis 

Herning og Vejle inden for den kommunale STU 
(Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Brian 
har i ti år været formand for KFUM og KFUK’s 
kristendomsudvalg og er fra 2020 valgt ind i ho-
vedbestyrelsen. Nærmere præsentation følger i 
næste nummer af  Soldatervennen.  HR-chefen vil 
være sideordnet med økonomichefen, og begge vil 
referere til generalsekretæren og vil samlet udgøre 
direktionen, som deltager i bestyrelsens møder.

I forbindelse med omlægningen har Søren An-
dersen pr. 1. april overtaget opgaverne omkring 
genbrug fra Bjarke Friis. Søren er nu soldater-
hjems- og genbrugskonsulent og refererer til øko-
nomichefen.
 
Generalsekretæren, som tidligere har brugt meget 
tid på rekruttering og ledelse af  soldaterhjems-
ledere til ind- og udland, overtager fra 1. august 
kontakten til soldatervennekredsene og det over-
ordnede ansvar for kommunikationen, herunder 
som ansvarshavende redaktør af  Soldatervennen 
og pressekontakt. Der vil fortsat være tilknyttet 
kommunikationsmedarbejder og måske også blive 
trukket på eksterne journalister. Fra 1. juni gen-
indtræder generalsekretæren som fast medlem af  
KAU, hvor Bjarke Friis de seneste to år har været 
udpeget af  bestyrelsen. 

Sekretær Jette Steffensen går efter eget ønske fra 
1. juni ned på 30 timer pr. uge. Jette vil fortsat 
være sekretær for KAU, have hovedansvaret for 
landslodsedlen, tilmeldinger til formands- og kas-
serermøder, årsmøder med mere og den primære 
kontakt til kredsene.

Tidligere soldaterhjemsleder Ester Kofoed har 
siden oktober 2020 været ansat som konstitue-
ret veterankonsulent og udfyldt meget betydelige 
opgaver. Hun har blandt andet medvirket ved an-
sættelse af  ikke mindre end seks nye veteranmed-
arbejdere inden for de sidste måneder heriblandt 
vores nye veteranfaglige leder Pia Hall. Fra 1. april 
er Ester gået ned på 20 timer ugentligt og fortsæt-
ter frem til 15. juni.. 
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Kort Nyt

Fortsætter i bestyrelsen
Bjarke slipper os dog ikke helt! KFUM og KFUK 
har nemlig udpeget Bjarke til KFUM’s Soldater-

fra Varde, som har siddet i bestyrelsen de maksi-
male 12 år. Der skal lyde en stor tak til Erik for ti-
den i bestyrelsen, hvor han har været bestyrelsens 
særlige økonomiske specialist, der har deltaget i 
møder med revisor omkring årsregnskabet med 
mere.
Posten som bestyrelsens særlige økonomisagkyn-
dige overtager Stig Lilleøre fra Fredericia. Stig er 
netop genvalgt som Indre Missions repræsentant 
for de kommende to år.

Tak til Jesper Hornstrup
Ved formands- og kasserermødet 8. maj blev det 
også et farvel til sognepræst Jesper Hornstrup 
(foto modstående side) fra Skive. Han har også 
siddet i bestyrelsen i 12 år, de første 11 år som 
formand. Det har været i en periode med store 
projekter, og Jesper er blevet en erfaren mand i at 
lave første spadestik, klippe røde bånd og omgås 
VIP’er og kongelige. Der skal lyde en stor tak for 
tiden i bestyrelsen, og vi ønsker dig og din familie 
Guds velsignelse over fremtiden.

Årets lodseddelsalg
Det var med nogen bekymring, vi gik i gang med 
lodseddelsalget midt i en corona nedlukning. 
Glædeligvis har kreativiteten rundt blandt vore 
venner i hele Danmark gjort, at det gik langt bed-
re end frygtet. Med årets prisstigning fra 20 til 25 
kr. pr stk. var det budgetterede overskud sat til 
kr. 1,3 mio. Resultatet er ikke helt gjort op endnu, 
det afhænger af, om alle gevinster bliver afhen-
tet, men overskuddet bliver mindst 1.175.000 kr., 
hvilket vi er meget taknemmelige over situatio-
nen taget i betragtning. Der skal lyde en stor TAK 

Ændringer i Høvelte
På soldaterhjemmet i Høvelte har køkkenleder 
Inger Lise Grønfeldt besluttet at gå på efterløn 
fra 31. marts. Inger Lise har været ansat siden 1. 
november 2014, og hun har med stor dygtighed 

Indimellem … 

Hovedet skal 

holdes koldt 

når køen er 

lang. 

Læs mere på job.kfums-soldaterhjem.dk

Vi søger unge medarbejdere
På KFUM’s Soldaterhjem forkynder vi det kristne 

evangelium om Jesus Kristus samtidig med, at vi sætter 

rammerne for et godt fællesskab mellem og med solda-

ter. Vi har brug for nysgerrige unge til at være med til at 

løse opgaverne med ekspeditioner, samtaler, andagter, 

Soldaterhjem i Aalborg, Skive, Varde, Oksbøl, Slagelse, 

Nordsjælland eller på Bornholm fra august. 

passet køkkenet til glæde for både gardere, vete-
raner og personale. Der skal herfra lyde en stor 
tak for indsatsen og ønske om alt godt i fremti-
den. Fra 15. marts er Rebecca Sandell Ytzen ansat 
som soldaterhjemsassistent i Høvelte. Vi byder 
Rebecca velkommen til det fortsatte samarbejde.

Rebecca har i 2020 først været i Irak og senere i Estland 

som soldaterhjemsleder.
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”Når jeg kigger tilbage på de seneste 12 år, så er 
der først og fremmest sket meget i organisatio-
nen. Hele den afdeling, vi betegner som veteran-
arbejdet, har vokset sig stor. Det var i sin vorden 
for 12 år siden, men der er sket en heftig udvik-
ling”. Jesper Hornstrup fortæller over telefonen, 
hvordan han har oplevet, at det har givet et nyt 
boost til hele organisationen. 

Både nyt og gammelt
Hvorfor er det egentlig gået, som det gjorde med 
veteranarbejdet for KFUM’s Soldatermission? Jeg 
stiller den tidligere landsformand det spørgsmål. 
”På en måde er det nyt. Men man kan også sige, 
at soldatermissionen fra gammel tid har været 
omstillingsparat og taget bestik af  nye forhold. 
Vi indretter os efter, hvordan Forsvaret er skruet 
sammen. Men det nye er naturligvis vores fokus 
på veteraner, og vi må tage stilling til nye proble-
matikker”, forklarer Jesper. Samtidig bemærker 
han, at vi måske er nogle af  dem, der først har 
mærket det nye fokus. I takt med at soldater blev 
veteraner, har problemstillingerne været synlige 
på KFUM’s Soldaterhjem. ”Det betyder, at dia-
konien har fået nyt indhold”, lyder det fra præste-
gården i Skive. 

Ekspansion og årsmøder
Jesper Hornstrup er formodentlig den landsfor-

-
datermission. Nyt orlogshjem i Frederikshavn i 
2010, indvielse af  SoldaterRekreation i Holstebro 
i 2012, Aalborg 2013, Høvelte i 2014, Veteran-
bo i Høvelte i 2015, SoldaterRekreation i Varde 
i 2016 og Fredericia i 2018 foruden markeringer 
af  første spadestik de forskellige steder. Og så har 
formanden ikke været med ved indvielse af  de 
skiftende soldaterhjem for udsendte danske sol-
dater i den 10-årige periode som landsformand. 
Udefra kan det se ud som om, at disse festda-

ge har været landsformandens største oplevelser 
i KFUM’s Soldatermission. Men det er hverken 
snoreklipning eller besøg fra protektor H.K.H. 
Kronprinsesse Mary, som Jesper Hornstrup 
fremhæver. ”Det er årsmøderne, jeg vil blive ved 
med at tænke tilbage på”, lyder det lidt overra-
skende. ”Her møder man (soldater)vennerne, og 
kommer til at kende dem mere indgående. Men 
også møder med soldatermissionens engagerede 
medarbejdere på blandt andet medarbejderkon-
ference har gjort indtryk”, husker sognepræsten. 
Han nævner både nye perspektiver og åndelige 
oplevelser i den forbindelse som inspiration til 
det lokale arbejde, han har haft som sin dagligdag.   

Vadested
Der er sket meget i KFUM’s Soldatermission de 
seneste 12 år, men Jesper mener alligevel, at der 
kommer til at ske mere i de kommende 12 år. 
”Organisationen står vel lige nu i et vadested. Der 

-
ken, og med formandsskiftet i 2020 begyndte vi 
så småt udskiftning i KFUM’s Soldatermissions 
ledelse. Samtidig er veteranarbejdet for alvor ved 
at blive konsolideret, og vi kender ikke de udvik-
lingsmuligheder, der kan dukke op fra det. Da jeg 
tiltrådte, overraskede det mig, hvor stor interesse, 
der var for KFUM’s Soldatermissions arbejde. In-
teressen er ikke blevet mindre, og vi har fortsat en 
vigtig rolle at spille”, mener Jesper Hornstrup, før 
han slutter med det gode råd, han gerne vil give 

kan bære rigtig langt”. 

Set i bakspejlet

Sognepræst i Skive Jesper Hornstrup træder ud af KFUM’s Soldatermissions bestyrelse 

efter de maksimale 12 år omkring beslutningsbordet. 11 af disse år var for bordenden 

som bestyrelsesformand. Her ser Jesper Hornstrup tilbage på nogle spændende år. 

Af  Bjarke Friis
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Møder og stævner

Thisted, kreds 21
Torsdag 10. juni kl. 19.30 i Vang 
Missionshus, Hellebjerg 1. Solda-
tervenneaften ved forh. leder af  
KFUM’s Orlogshjem Poul Niel-
sen. 

Klovborg, kreds 54
Torsdag 3. juni kl. 19.30 i Klov-
borg Missionshus, Nørregade 11. 

Soldatervennefest, hvor Finn B. 
Jørgensen fra Fredericia taler. 

Lemvig, kreds 17
Sæt X i kalenderen 3. nov. 2021. 
100 års jubilæumsfest. 

Skjern, kreds 2
Torsdag 27. maj kl. 19.00 i Vide-
bæk IM, Nørregade 10. Soldater-
venneaften, hvor landssekretær 
Bjarke Friis taler og fortæller om 
arbejdet. 

Fredag 4. juni kl 19.30 på KFUM’s 
Soldaterhjem i Borrislejren: Ge-
neralforsamling med tale ved for-
mand Ole Rasmussen. Dagsorden 
ifølge vedtægter. Alle er velkom-
men. 

Fredericia, kreds 35
Torsdag 10. juni kl 18.00 på 
KFUM’s Soldaterhjem, Trelde-
vej 97: Sommerfest og general-
forsamling med spisning. Nyt fra 
KFUMs Soldatermission v. gene-
ralsekretær Per Møller Henriksen. 
Tilmelding til soldaterhjemmet se-
nest 7. juni tlf. 7592 0440.

EFTERMIDDAGSKREDSE

Haderslev 
Tirsdag 31. august kl. 14.30 på 
KFUM’s Soldaterhjem, Louisevej 
2. Thorkild Sørensen: ”Livets træ, 
dødens kors og gravens lys”.

Soldaterhjemsledere søges til 

EstlandVordingborg

Læs mere på www.kfums- 
soldatermission.dk/nyheder-job/#job 

Vi søger en udviklingsorienteret soldater-
hjemsleder, der kan skabe og drive et attrak-
tivt samlingsted for både soldater  og civile. 

Fra 1. september 2022 til marts 2023 søger vi 
et lederteam på to personer for de ca. 200 ud-
stationerede danske soldater. 
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Redaktion:
Lene Gregersen, Mette Mejlgaard, Anne Kal-
lehave, Mette Hornstrup Schmidt, Kristine 
Bjerno og redaktør Bjarke Friis, Umanakvej 
105, 6715 Esbjerg N, bjarke@kfums-sol-
datermission.dk, tlf. 5193 4042 (ansv. red.). 
Henvendelser vedr. annoncer rettes hertil.

Korrektur: Anna-Margrete Bohsen.

Soldatervennen udkommer i 2020 (deadline i 
parantes): 14. august (20. juni) og 13. novem-
ber (20. oktober).

Formand:
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. Sø-
rensen, sks@kfums-soldatermission.dk, tlf. 
7620 4481.

Veteranfaglig leder Pia Hall, pia@kfums-
soldatermission.dk, tlf. 2479 8312¨.

Soldaterhjems- og genbrugskonsulent Søren 
Andersen, konsulent@kfums-
soldatermission.dk, tlf. 2145 0513.

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

Trykkeri: Johansen, Holstebro. 

.
Oplag: ca. 6.800 stk

K
O
L
O
F
O
N

Notarius Publicus har udtrukket:

35.244 Toyota Aygo

60.313 Rejsegavekort, kr. 20.000
79.651  Rejsegavekort, kr. 20.000
24.735 Rejsegavekort, kr. 10.000
76.384 Rejsegavekort, kr. 10.000

37.792 Gavekort/dagligvarer 10.000
58.306 Gavekort/dagligvarer 10.000 
44.311 Gavekort/dagligvarer 2.000
55.527 Gavekort/dagligvarer 2.000
69.430 Gavekort/dagligvarer 2.000
88.020 Gavekort/dagligvarer 2.000

16.052 Kroweekend, kr. 2.000
39.493 Kroweekend, kr. 2.000
68.932 Kroweekend, kr. 2.000
72.346 Kroweekend, kr. 2.000

24.705 Gavekort, Bones, kr. 600
31.004 Gavekort, Bones, kr. 600
34.221 Gavekort, Bones, kr. 600
35.299 Gavekort, Bones, kr. 600
36.636 Gavekort, Bones, kr. 600
44.846 Gavekort, Bones, kr. 600

58.112 Gavekort, Bones, kr. 600
61.987 Gavekort, Bones, kr. 600
69.540 Gavekort, Bones, kr. 600
75.376 Gavekort, Bones, kr. 600

Fast endetal:
 37 Gavekort, kr. 250 fra: 
Matas, Jysk eller Bog & Idé

Sidste frist for afhentning af  gevinster er den 31. 
maj 2021.

Tak for din støtte til KFUM’s Soldatermissi-
ons arbejde ved køb af  lodsedler.

Vindernumre 
KFUM’s Soldatermissions landslotteri 2021

Gensynstræf for tidligere 

soldaterhjemsledere

Lørdag 4. september kl. 10-15.30 på 

KFUM’s Soldaterhjem i Skive.

 

Tilmelding senest 26. august på  

skive@kfums-soldaterhjem.dk eller  

tlf. 9752 4839.  



jonspræst. Hans Åkerheim har været præst i 
Hedvig Elenorakirken i Stockholm. Oversat 
af  Kristine Bjerno. 

Sander og Birgitte er faldet godt til .

Kantinevogn til Haderslev

de seneste måneder, men desværre har vi endnu ikke en kanti-

nevogn i Haderslev. Derfor har soldaterhjemsleder Anne Dorthe 

nogle gange kørt ud i sin private bil. 

”Jeg har fået mange gode oplevel-
ser, når jeg har mødt soldaterne på 
skydebanen med kaffe og kage eller 

soldater meget stor pris på, at jeg 
havde lidt grej med, for de mang-
lede papirblokke at skrive på. Ef-
ter coronanedlukningen har man-
ge soldater sagt, at de virkelig har 
savnet at komme på Kuffen. Derfor 
betyder det meget at kunne møde 
soldaterne igen, og gerne når de er 
å skydebanen”, fortæller Anne Dor-
the Bøjgaard Nielsen. 

Med din gave støtter du indsamlin-
gen til en kantinevogn i Haderslev. 
På forhånd tak for dit vigtige bidrag. 

Støt vores arbejde. Benyt 
indbetalingskortet i bun-
den af  siden eller mobile-
pay nr 60727
eller overførsel til konto 8075 – 
0000117840


