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Fra indvielsen af KFUMs SoldaterRekreation i Fredericia 6. april. Borgmester i Fredericia
Jacob Bjerregaard (tv), landsformand
i KFUMs Soldatermission Jesper
Hornstrup (i midten) og Oberst Søren
Andersen (th) klipper det røde bånd
for at markere indvielsen. ”Gammelvagten” (soldater i historiske uni2 båndet.Soldatervennen nr. 2 • 2018
former) holder

I weekenden har vores lille familie været i haven for at anlægge køkkenhave.
Min datter Miriam på fire år har tøffet
nysgerrigt rundt i haven og udbryder
indimellem: ”Hvad er det far?” Miriam
får øje på mange forskellige blomster,
som skyder op af jorden. Hun er særlig
glad for krokus. Det afføder så en snak
om, hvorfor noget skyder op af jorden
om foråret, og hvor det kommer fra. Efterfølgende har det givet mig anledning
til eftertanke omkring Guds skaberværk. Gud lader ting spirer om foråret,
og det er fantastisk at følge, hvordan det
skaber liv. Det giver mig et stort håb og
forventningsglæde. Når det bliver sommer og sensommer, udfolder naturen
sig, og man kan høste frugter og afgrøder af de frø, som man engang såede.
På soldaterhjemmet ønsker vi også
at så en spire hos soldaterne igennem
forkyndelse og diakoni. Det er sjældent,
vi ser den fulde høst f det, vi sår. Men
vi sår et budskab om at sætte sin lid til
Jesus og få del i håbet om en evig som-

mer hos Gud. Da David skrev sin lovprisnings salme, forestiller jeg mig, at
han stoppede op og gav sig god tid til
at sidde og kigge på stjernerne, hvorefter han udbryder: Salme 8,4-5
”Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du
satte der, hvad er da et menneske, at du
husker på det, et menneskebarn, at du
tager dig af det?”
Mit personlige mål og ønske er, at jeg
engang imellem må stoppe op og tage
mig tid til at kigge på Guds store skaberværk lige rundt omkring mig og lade mig
fylde med taknemlighed. Nogle gange
kan jeg bedst sætte ord på min taknemlighed gennem musik. Nu er det lidt svært
at spille et stykke musik for jer i et skrevet stykke her, men jeg gerne dele teksten i omkvædet fra en sang, jeg holder
meget af. Musikeren Arvid Asmussen
skriver i sin takkesang fra 2009:
Vi tar’ imod og takker for
de gaver som du gir’.
Din gavmildhed er uden grænser
og når vi længes efter mer’
så minder du os om:
Din plan er altid vores lykke.
I dag er jeg fyldt med taknemlighed,
andre dage er mere svære, og det føles
op ad bakke. Men hvor er det dejligt, at
vi altid må bringe det frem for Gud og
bede:
Tak, at du har håb for os,
tak, at du har kaldt på os,
tak, at vi må elske, som du elsker os.
Jeg er i forventning og sætter mit håb
til, at Gud vander og gøder det, som vi
har sået, og at vores arbejde bliver til
velsignelse for soldaterne i mødet med
KFUMs Soldaterhjem.

KORT NYT
Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Nye medlemmer af KFUMs Soldatermissions bestyrelse
I forbindelse med Formands- og kasserermødet er der traditionen tro også valg
til Bestyrelsen for KFUMs Soldatermission og Kredsarbejdsudvalget
(KAU). Til bestyrelsen er genvalgt Merete Vahr Værge. Nyvalgt er provst Ole
Rasmussen, Bøvling. Han afløser sogne- og feltpræst Henrik Busk Rasmussen, som ikke ønskede genvalg. Som
suppleant er valgt forhenværende børnehaveleder Finn B. Jørgensen, Fredericia.
Af de 11 medlemmer som udgør bestyrelsen for KFUMs Soldatermission,
er to personer valgt af henholdsvis Indre Mission og KFUM og KFUK i Danmark. KFUM og KFUKs post har det
sidste år været vakant, men overtages
nu af Erik Klausen, Varde. Erik har indtil nu siddet i bestyrelsen i ni år, valgt
af den afgående bestyrelse. Formanden
for SMU, Ninna Simmelsgaard Broe og
forhenværende forsvarschef Hans Jesper Helsø er ligeledes valgt af bestyrel-

sen, de har begge ønsket at fratræde.
Bestyrelsen har valgt nedenstående for
de kommende to år:
Jurist og konsulent i Krifa, Bjarne Ingemansen, Fredericia.
Værnepligtig i Oksbøl, Birgitte Clausen
fra Toftlund. Birgitte har tidligere været volontør i Varde og Skive.
Major Preben Friis-Hauge, Tistrup. Preben er medlem af byrådet i Varde og af
regionsrådet for Venstre.
Efter valget har bestyrelsen konstitueret sig med genvalg af både Jesper
Hornstrup som formand og Bo Mejlgaard som næstformand.
Til KAU var der genvalg til Anny Rønne, Haderslev og Carl Højhus, Holstebro.
Som ny suppleant er valgt forhenværende
soldaterhjemsleder Mette Mejlgaard. Hun
afløser Rebekka Stagis Madsen, som ikke
ønskede at genopstille.
Vi ønsker tillykke med valget og byder de nye medlemmer hjertelig velkommen.

Provst Ole Rasmussen, Bøvling.

Major Preben Friis-Hauge, Tistrup. Medlem i byrådet i Varde og i regionsrådet for Venstre.

Årsmødet 2018 i Varde
den 29. september

Se det foreløbige program på
www.kfums-soldatermission.dk/
soldatervenner/aarsmoede/ eller læs
mere i næste nummer af soldatervennen.

TAK til de
fratrædende
Der skal lyde en stor tak for indsatsen
i bestyrelsen til de fratrædende. Henrik
Busk Rasmussen har særligt bidraget
med erfaringen fra feltpræstetjenesten
og de mange udsendelser. Ninna Simmelsgaard Broe har som SMU formand
bidraget med input fra de unge, og med
sin diakon/pædagog baggrund har hun
været en vigtig bidragsyder i drøftelserne omkring faglighed i veteranarbejdet. Hans Jesper Helsø har i de 10
år, han har siddet i bestyrelsen, blandt
andet bidraget med erfaringen fra tiden
som forsvarschef og sin strategiske indsigt som han blandt andet har brugt i
udarbejdelsen af de seneste 2 visionspapirer. Desuden har Helsø ydet en meget stor indsats omkring fundraising og
etablering af KFUMs SoldaterRekreation. Tak for godt samarbejde og for jeres indsats.

Sommerlejr
tilbud i
Nordjylland
KFUMs Soldaterhjem Aalborg arrangerer sammen med Veteranstøtten og
Veteranoasen en gratis sommerlejr i
Tranum den 2. – 6. juli 2018 for veteraner og deres familier. Hvis du har lyst
til at deltage, skal du sende en mail til
Nordjysksommerlejr@kfums-soldaterhjem.dk senest d. 1 juni 2018.

Værnepligtig i Oksbøl, Birgitte Clausen fra Toftlund. Birgitte har tidligere været volontør i Varde
og Skive.

Jurist og konsulent i Krifa, Bjarne Ingemansen,
Fredericia.

Mere kort nyt på side 8.
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SOLDATERREKREATION

SoldaterRekreation på
KFUMs Soldaterhjem i Fredericia

Borgmester Jacob Bjerregaard, oberst
Søren Andersen og landsformand i
KFUMs Soldatermission Jesper Hornstrup klippede fredag 6. april det røde
bånd som officiel indvielse af de fire
etværelses lejligheder til veteraner.
Det var et talstærkt fremmøde på
KFUMs Soldaterhjem i Fredericia, da
over 150 dukkede op for at overvære
indvielsen af KFUMs SoldaterRekreation. Med musik, faner og den skinnende forårssol som sceneri blev det røde
bånd synkront klippet af Fredericias
borgmester Jacob Bjerregaard, oberst
for Telegrafregimentet Søren Andersen
og landsformand Jesper Hornstrup. Efterfølgende var der besigtigelse af de
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nye lejligheder og derefter reception i
soldaterhjemmets samlingssal. Receptionen bød på fællessang, akkompagneret af Slesvigske Musikkorps.
Der var i dagens anledning anrettet
et flot kagebord med bidrag fra bl.a.
Soldaterhjemmets nabo, Randal Bageri, med billede af hjemmet på. Næsten
symbolsk stod forårssolen strålende ind
af vinduerne, mens der blevet sunget
med på Når kærlighed får magt i verden. ”For håbet er, at de nye rammer på
SoldaterRekreationen kan være et lys i
mørket for de veteraner, der i en svær
tid kan have brug for et helle eller refugium”, beskrev oberst i Hærstaben Henrik Graven situationen.

Uddrag fra talerne

Jacob Bjerregaard:

Borgmester Jacob
Bjerregaard lagde
ud med kommunens stolthed over
Fredericias Garnison, regiment,
soldaterhjemmet
og andre foreninger omkring, der binder det hele
sammen. Der har ifølge Jacob Bjerregaard været perioder, hvor vi som
samfund ikke har været gode nok til
at byde udsendte soldater velkommen hjem igen, og han sagde i den
forbindelse om arbejdet på KFUMs
Soldaterhjem: ” I er nogle af dem,
der har været med til at åbne døren
op for, at vi på flere niveauer nu forstår bedre og bedre, hvad det er for
nogle ar på sjælen, vores udsendte
kan komme hjem med.”
Jacob Bjerregaard lagde i sin tale
stor vægt på samarbejdet mellem
kommunen og KFUM: ” Det er vigtigt, at vi som kommune arbejder
sammen med jer stærke NGO´er,
stærke organisationer med et solidt
værdigrundlag, om at give vores udsendte de bedste muligheder, når de
kommer hjem.”

SOLDATERREKREATION
Af praktikant Michala Feveile.
Uddrag fra talerne

indviet
De tidligere værelser er nu istandsat
for 1,6 millioner kroner og opgraderet
til fire lejligheder med hver deres badeværelse og toilet. Desuden er det tidligere lille fælles tekøkken blevet omdannet til et stort fælleskøkken, så det nu
er muligt for veteranerne at lave deres
egen mad, hvis de ønsker det. Huslejen
vil for de kommende veteraner være
2.900 kr. om måneden.

Jesper Hornstrup:

Formand Jesper Hornstrup takkede de mange fremmødte,
men også de mange bidragydere der har gjort renoveringen
mulig. Jesper Hornstrup nævnte Fredericia som stedet, hvor
det hele startede og så tilbage på den udvikling, KFUMs
Soldaterhjem har gennemgået de sidste par år.
”Med de kraftige forbedringer her, er vi tilbage til udgangspunktet. Det var her, de første erfaringer blev gjort, som resulterede i, at soldaterhjemsbegrebet de sidste seks-syv år
er blevet kraftigt udvidet, så det i dag er en selvfølge, at det også omfatter boliger til veteraner. Vi kan se tilbage på nogle år med heftig byggeaktivitet og står
nu på landsplan med 40 boliger, vi kan stille til rådighed for veteraner.”

Provst Børge Munk Povlsen, Fredericia Provsti, nævnte i sin tale, at det er indlysende, at kirken skal
være der for dem, der har det svært. Børge Munk Povlsen var ikke bange for at kalde KFUMs Soldaterhjems tilbud for kirkens tilbud og sagde i den forbindelse: ”Det er godt for folkekirken at have KFUMs
Soldaterhjem at henvise til, ikke blot her, men i hele landet.”

Tiltag som disse, som tilgodeser behovet for
støtte til vores tiltrængte veteraner, finder
jeg ikke blot sympatisk, jeg synes også det er en vigtig
del af Danmarks samlede internationale indsats
Oberst ved Telegrafregimentet Søren Andersen
Uddrag fra talerne

Henrik Graven:

Oberst Susanne Lund er som chef for Veterancenteret ansvarlig for meget af den forskning,
der er på veteranområdet og udtalte: ”Noget af
det, der forebygger, er det at have et frirum. Alene det at have sådan et sted er også noget, der
kan forebygge.”
Susanne Lund satte dermed ord på, hvad de nye
lejligheder i SoldaterRekreationen kan bidrage
til, men også på hvad KFUMs rolle i indsatsen er:
”Man ved, hvad KFUM står for. Det handler ikke
så meget om de fysiske rammer, men om det der
er indeni: Den måde man gerne vil løfte i fællesskab og håndtere mennesker, der har brug for
ekstra støtte.”

Hærstabens oberst Henrik Graven understregede det tætte
forhold: ”Båndet mellem hæren og KFUMs Soldatermission
er stærkt og uvurderligt”. Uddybende lød det: ”Kuffen er for
mange i hæren et sted for hvile og ro og et vigtigt refugium
for de udsendte”
Henrik Graven udtrykte sig således om indvielsen af SoldaterRekreationens nye lejligheder ” Vores engagement i verdens
brændpunkter er ikke uden omkostninger, og derfor kommer
nogle af vores kollegaer hjem med oplevelser i rygsækken, de ikke selv kan bearbejde. Dagen i dag er derfor en særlig dag for Fredericia, for KFUMs Soldatermission, for hæren og for forsvaret i sin helhed. Med indvielsen af veteranlejlighederne skabes der mulighed for, at veteraner og soldater kan gå i det vi på
hærsprog kalder BSO, altså et beredskabsområde, og jeg er ikke i tvivl om at de
vil få den menneskelige omsorg og samvær der skal til, her hos jer.”
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KFUMS SOLDATERHJEM I ESTLAND
Af informationsmedarbejder Bjarke Friis.

KFUMs
Soldaterhjem
er en del af
hverdagen
i Estland

To soldater træner de taktiske færdigheder – i et spil Stratego.

Udsendte danske soldater i Estland har
taget KFUMs Soldaterhjem til sig som
en del af hverdagen i Camp Tapa. Det
er ikke blot her, man tanker kaffe, men
de hjemlige rammer præger måden, man
er sammen med kammeraterne på.
”Pigerne er rigtig flinke til at skabe
en god stemning. Se bare hvor flot de
har indrettet hjemmet. Her er spil og
film. Og der gik ikke engang to uger,
før hjemmet var oppe at køre”, siger
Philip, der er IT-befalingsmand og på
en seks måneders udsendelse i Estland.
Jeg sidder overfor Philip og Jonas, der
begge er udsendt fra Gardehusarkasernen i Slagelse. Jonas er GR1’er og supplerer: ”Det er utrolig rart at have de her
rum, hvor man kan være sociale med
andre mennesker. Det er som et legeland
for voksne, og pigerne er gode til at sætte rammerne”. Pigerne er Alexzia og
Malene, der er lederteam på KFUMs
Soldaterhjem de første seks måneder af
2018. Der er meget få piger på holdet i
Estland, og soldaterhjemslederne er let
genkendelige i deres civile tøj.

fungeret fint at have soldaterhjemmet
med på hold et”. Allerede fem dage efter ankomsten til Estland var der fornemt besøg af to danske ministre.
Winther redegør for proceduren i forbindelse med fornemme besøg: ”Soldaterhjemmet fungerer som en dagligstue,
og når vi har besøg, slutter vi på soldaterhjemmet. Det er naturligt for os at
invitere gæsterne ind i dagligstuen”.
Soldaterne Philip og Jonas bruger
også betegnelsen dagligstue. ”Her er der
gode muligheder for at komme i kontakt

med andre”, siger Jonas. Samværet i
Estland er præget af, at der er wi-fi over
det meste. Derfor er der en del soldater,
der trækker sig tilbage til de 10-mands
stuer, de sover på, for at se film. Måske
er det med til at skabe en større kontrast
til KFUMs Soldaterhjem, der således
bliver mødested for de soldater, der søger fællesskab med andre.
Fysisk består soldaterhjemmet af to
rum, der hver er på omkring 100 kvadratmeter. Lokalerne er i stueetagen i en
større bygning, hvor der også er kontorer

Soldaternes dagligstue

Øverstbefalende for de udsendte danske
soldater i Estland, oberstløjtnant
Winther, forklarer soldaterhjemmet rolle således: ”Soldaterhjemmet er en del
af missionen i Estland, og sådan har jeg
tænkt mig, at det skal fortsætte. Det har
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Malene (tv. i midten af billedet) og Alexzia (th) er ledere af KFUMs Soldaterhjem i Estland. Flere soldater fremhæver deres særlige evne til at lytte.

KFUMS SOLDATERHJEM I ESTLAND

og soverum. Spisesalen er i en anden
bygning, og i forhold til de danske soldaters aktiviteter i campen har soldaterhjemmet en meget fin placering. Det ene
lokale er egentligt velfærdsområde for
soldaterne med bordtennisbord, et mindre bibliotek, spillecomputere og projektor til filmvisning. Det andet lokale er det
egentlige soldaterhjem med køkken i den
ene ende, borde, stole, TV, telefonbokse,
computere, brætspil, film, klaver og guitar. KFUMs Soldatermission beriger lokalet med felttestamenter, sangbøger,
stemning, personligheder og ånd.

Tro under en udsendelse

De to soldater Jonas og Philip fortæller
videre om tro, da jeg spørger ind til det:
”Det er meget personligt”, begynder
Philip. ”Religion kommer tæt på for nogen, når døden kommer tættere på. I
Afghanistan, hvor jeg tidligere har været udsendt, læste vi altid ’Soldatens
bøn’, før vi kørte ud af lejren, og feltpræsten lyste velsignelsen”. Jonas supplerer og mener, at det har stor betydning hvilken form, den kristne tro
præsenteres i. Traditionelle gudstjenester har mindre appel, mens Jonas derimod har været til spaghettigudstjenester hjemme i Danmark. ”Når man får
børn, begynder man at overveje, hvad
man vil give videre til dem”, forklarer

Jonas. Philip nikker genkendende til, at
formen har betydning. I Odense har han
deltaget i rockgudstjenester og andre
koncerter i kirker.
På KFUMs Soldaterhjem i Estland
forsøger Malene og Alexzia at finde en
form til andagten, der passer til hverdagen her. ”Andagten er en kort seance med
ord, som man kan tænke over. Samtidig
er det en del af at være på Kuffen”, lyder
det fra de to soldater. Kuffen er soldaternes betegnelse for KFUMs Soldaterhjem.
En andagt, som de to unge mænd kan
huske, er historien om de to fodspor i
sandet. I vanskelige perioder er der kun
ét sæt fodspor, hvilket er dér, hvor Gud
bærer os. ”Den historie kan nemt overføres til vores hverdag”, forklarer Jonas.
”For det er præcis sådan, at vi er der for
hinanden ude i felten. Nogle gange er jeg
med til at bære en kammerat, mens det
andre gange er mig, der bliver båret”.
Den andagt, de to soldater kan huske,
viser meget godt situationen omkring
KFUMs Soldaterhjem som udsendt. Det
er ikke altid, man kan huske andagten,
men der følger altid en stemning med.
På KFUMs Soldaterhjem sættes rammen for fællesskabet, og rammen har
betydning for den måde soldaterne er
sammen med hinanden på. Her gøres
tro til en del af det liv, der leves med
hinanden.

Oplevelsen af en andagt

Hver aften klokken kvart i otte er der
andagt på KFUMs Soldaterhjem. Den
aften, jeg besøger hjemmet, begynder
ritualet med, at soldaterhjemslederen
Malene deler sangbøger ud til den
flok, der sidder på soldaterhjemmet i
øjeblikket. Jeg oplever, at soldaterne
indstiller eller dæmper deres igangværende aktiviteter for at være med i
andagten. Fællessangen er måske lidt
mere forsigtig end i en typisk dansk
sognekirke, men hver fugl pipper med
sit næb – og et par stykker er ikke
bange for at stemme godt i. Denne aften er der 10 med til andagten. Antallet svinger meget fra aften til aften afhængig af hvilke aktiviteter, der ellers
er i lejren. Flere soldater giver udtryk
for den holdning, der synes at være
dominerende: Når man er på KFUMs
Soldaterhjem og klokken bliver kvart
i otte, så deltager man i den andagt,
der nu engang holdes. De hjemlige
rammer kan have betydning, og det
er almindelig høflighed og respekt for
de to soldaterhjemslederes værtsskab
at deltage i det programpunkt, der er
forberedt. Andagten denne aften tager
udgangspunkt i første vers fra Inge
Hertz Aarestrups salme: Gud du er
større end mine ord. Denne salme har
samme grundmønster som trosbekendelsen, og konturen er lagt til andagterne de kommende fire aftener.

Jonas (tv) og Philip (th) på KFUMs Soldaterhjem i Estland.
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KORT NYT
Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Kommende ledere i Irak
Merete og Kristian Værge, Tilst, afløser til august Miriam
Thun Madsen og Simon Søvndal som ledere af KFUMs Soldaterhjem i Irak. Merete er uddannet sygeplejerske og har i
mange år arbejdet som sygeplejelærer.
Hun er desuden medlem af KFUMs Soldatermissions bestyrelse. Kristian er uddannet markedsøkonom og har blandt
andet arbejdet på Danfoss i 32 år. Merete og Kristian har sagt
ja til tre måneder. Deres afløsere fra november er endnu ikke
ansat. Vi ønsker Guds velsignelse over opgaven.
Ved redaktionens afslutning var ledersituationen i Estland
fra 1. juli endnu ikke på plads. Tak for jeres forbøn herom.

Kufsang
Melodi: Øde Ø
af Rasmus Seebach
Tekst: Volontør
Frederikke Lykke Sørensen
Sangen er skrevet til
de nye værnepligtige
i Oksbøl februar 2018.

Fremtiden i Vordingborg
I Vordingborg har vi et dejligt stort soldaterhjem, der er i rigtig god stand og som allerede i dag bruges af flere lokale foreninger, naboer, veterancafe og naturligvis af kasernens forholdsvis få værnepligtige og tjenestegørende. Der har været
usikkerhed om fremtiden, men nu er der kommet et forsvarsforlig og kasernen videreføres - dog uden at der er stillet i udsigt, at der kommer flere soldater. Bestyrelsen har besluttet at
søge en fast leder som vil videreudvikle soldaterhjemmet,
gerne i samarbejde med andre organisationer. Opgaven bliver
at åbne soldaterhjemmets dejlige rammer op for lokalsamfundet, så det bliver en blanding af soldaterhjem, forsamlingshus
og højskole.

Tak til Amalie
Amalie Ehmsen har i forlængelse af sin udsendelse til Irak
været leder af soldaterhjemmet i Vordingborg, indtil hun
skulle genoptage studierne til sommer. Det har været en periode, hvor vi ventede på et nyt forsvarsforlig. Amalie har
været god til at få kontakt med både værnepligtige, fastansatte og veteraner i Vordingborg. Tak for indsatsen, og vi
ønsker Guds velsignelse over fremtiden.

ESTLAND
Ledere og leaveafløsere til ESTLAND

Til det forholdsvis nyetablerede KFUMs Soldaterhjem i forbindelse med det danske bidrag til NATOs mission i Baltikum, søger
vi ledere / lederteams fra primo juli 2018, og leaveafløsere fra
omkring ultimo september og 4 uger frem.
Læs mere under jobsektionen på kfums-soldatermission.dk
Eller kontakt:
Generalsekretær
Per Møller Henriksen
+45 7620 4480 / 2229 6189
pmh@kfums-soldatermission.dk
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Hvis du. Føler lidt, at du er træt og godt kold,
Og hvis du kun møder modstand på din vej
Skal du vide, at vi står klar
Med lidt af hvert, specielt til dig
Så bare kom ind, det et hjem for
Dig og mig
Er du. Blevet i tvivl, om du har taget det rette valg,
Og er du træt af råberi og disciplin?
Så kom til os, vi er her for dig hele vejen, kan du tro
Og hvis du vil, får vi en snak eller to
Her er også plads til bare at få lidt ro
Omkvæd:
Hvis du har brug for hjælp, så kom ind til os
Vi har masser af mad, så bare kom og gi´ den los
Her på kuffen står vi klar, kom bare og snak med os
Både i regn og slud ruller vognen ud,
Hvis I er ude med de lange skud.
Vi ved, at det bli´r hårdt,
men også super sjovt
Og vi vil heppe på jer hele vejen.
Vi er her for jer alle mand,
malet og fuld af sand
Kom bare ind, vi står her og venter,
hele dagen lang... – Åhuåhh,
hele dagen lang... – Åhuåhh.
Men hvis nu, du har det godt og resultatet det blev flot
Så du ogs´ altid velkommen her hos os
Her er plads til alle jer, det er kun godt at være lidt sær
For det er vi, og det kan vi alle li´
Ja det er vi og det kan vi alle li´
Men vi skal vide, at når det hele bliver træls og ogs´ lidt hårdt,
Har vi en Gud, der altid kender vejen ud
For han er med os alle dage og vor´s styrke gir han os
Han hjælper både dig og mig i stort og småt
Og ved du hvad, ja det er faktisk virkelig godt.
Omkvædet gentages.

TEMA: TAKNEMMELIGHED

Taknemmelighed
”Det er ikke sikkert, du får den betjening, du fortjener”. Sådan stod der på
et stort skilt på det kontor på Avedøre
Kaserne, som jeg ofte kom i som nyansat soldaterhjemsleder i 1978 med tilføjelsen: ”Og det skal du være glad for”.
I første omgang kunne man godt blive
lidt halvfornærmet, men så kom jeg til
at tænke på, at det jo er præcis sådan vi
har det med Gud. Sætningen fra skiltet
blev brugt til aftenandagten for de sergentelever, som også havde deres gang
på samme kontor.
For sådan er det jo, vi skal ofte være
taknemmelige over, at vi ikke får efter
fortjeneste!
Taknemmelighed kan godt være en
vanskelig disciplin. Mange mennesker
har lettere ved at se hullerne i osten end
selve osten og fristes til at føle sig snydt,
når andre tilsyneladende slipper lettere
igennem tilværelsen.
Jeg lærte engang om tilfredshed, at
det kan sættes på en brøk. Over brøkstregen skriver du, hvad du modtager,
og under brøkstregen skriver du, hvad
du forventer. Hvis resultatet er mere en
1, vil du være tilfreds. Det er lettest at
beskrive med tal. Hvis du for eksempel
forventer at få kr. 30.000,- i måneden i
løn og kun modtager kr. 25.000,-, så er
resultatet 0,83. Altså er du utilfreds med
din løn. Det samme gælder i forhold til
din forventning til service i butikker og
restauranter, venskaber og så videre.
På vore soldaterhjem oplever vi stor
taknemmelighed fra soldaterne. Da min
kone og jeg var i Afghanistan oplevede
vi, at soldaterne hver eneste dag satte
ord på, hvor taknemmelige de var for,

o s m ed

den gode smag

Leverandør af kødvarer til KFUMs Soldaterhjem.
Kaj Jensen, Grøftevej 4, 4180 Sorø, Tlf. 5854 4010.

Citater fra
Kuffens
gæstebog:

at vi var der. Selvom hverken soldater”Hej
hjemmets beskedne størrelse eller sorKuffen! Tak for
timentet, som primært bestod i kaffe
mange gode stunder masog hjemmebagt kage, så ud af så meget,
ser
af grin og altid skønt huså gjorde KFUMs Soldaterhjem en stor
mør. Det har været en fornøforskel. Og sådan sker det hver eneste
jelse at lære jer at kende.
dag på både de hjemlige og de udenTak for nu.
landske soldaterhjem.
”Tusind
Vi oplever også en stor antak for det sidste år
med god kage og varm kaerkendelse fra Forsvarets
øverste ledelse, fra politi- kao i den kolde tid. Det har været
kere og samarbejdspartnere. hyggeligt at lære jer at kende, og
med de samtaleemner, der har
Det er en stor tillidserklæ”Hej
været ind over både alvor og
ring, når vi bliver bedt om at
Kuf. Tak for
sjov.”
oprette soldaterhjem ved nye
jeres altid gode
missioner som i Estland her
humør”
i begyndelsen af året, og når vi regnes
”Kuffor en betydelig medspiller i veteranfen er et sted, hvor
indsatsen.
folk samles for at hygge sig
I KFUMs Soldatermission er
og få talt ud om hverdagens ting
vi meget taknemmelige over den
og sager. Og det må man sige, at
store og trofaste opbakning med man også kan på jeres KUF. Rammerforbøn og støtte, som soldater- ne er hjemlige og hyggelige. Der er altid
venner viser. Vi er også dybt god stemning og sang i ny og næ. Tak
for jeres åbne arme og varme sind.
taknemmelige over, at fonde og
Vi har nydt stunderne”. Mange
virksomheder bakker op med bekærlige hilsner fra to skøntydelige donationer og for de mange,
ne husarer.”
der stiller op for KFUMs Soldatermis”Tak
sion i genbrugsbutikker, ved Airshow
for et fantastisk
og på mange andre måder over hele
fristed og åndehul”
landet.
Ikke mindst er vi Gud taknemmelige for, at KFUMs Soldatermission i
Taksigelser fra
snart 130 år har fået lov til at være redindvielsen på KFUMs
skab for ham. Jeg har personligt altid
SoldaterRekreation:
været glad for Filipperbrevet kap. 4 hvor
det i vers 4 – 7 lyder: ”Glæd jer altid i
”Tusind tak for jeres indsats”
Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad
Fredericias borgmester,
jeres mildhed blive kendt af alle menJacob Bjerregaard
nesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold
”Jeg vil gerne sige tak for et godt
jeres ønsker frem for Gud i bøn og påsamarbejde og tillykke med de nye
kaldelse med tak. Og Guds fred, som
rammer, men vigtigst af alt; tak for
det, I fylder ind i rammerne. Det betyovergår al forstand, vil bevare jeres
der utrolig meget for veteransagen.”
hjerter og tanker i Kristus Jesus.”
Per Møller Henriksen, generalsekretær

Oberst og chef for Veterancentret,
Susanne Lund

”Tak for jeres indsats for soldaterne
før, under og efter de er udsendt.”
Oberst for Hærstaben, Henrik Graven
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Af Egon Jakobsen, Næstved

Det er jo et FRIRUM
Det ville bestemt ikke være fedt, hvis KUFFEN ikke var her. Specielt om søndagen
er det dejligt at komme og få slappet helt af, før en ny uge starter. Det er Mikkel
Gjørtsvang og Jonas Toft Baran enige om. Og de fortsætter uden tøven: Det vil
gøre en forskel på en negativ måde, hvis KUFFEN ikke var her.
Hej, Amalie, så er vi her igen.

Vi er på soldaterhjemmet i Vordingborg,
hvor Amalie Ehmsen er KUF-mor og
eneste ansatte. Søndag aften ved 19-tiden dukker 6-8 værnepligtige op og slår
sig ned i sofagruppen med kaffe og Amalies nybagte kage. Nogle af dem bestiller dagens ret, lasagne, og Amalie får
travlt i køkkenet. For soldaterne går snart
over på kasernen for at gøre klar til mandag morgen.
Men selv om de unge mennesker både
skal nå at spise og vende weekendens
oplevelser og den kommende uges øvelsesplan indtil flere gange, efterhånden
som flere dukker op, så har et par af dem
alligevel tid til en snak om, hvorfor og
hvordan de bruger KUFFEN, som de
kalder soldaterhjemmet.
”Der er rigtig hyggeligt her,” siger
Mikkel Gjørtsvang. ”Vores KUF-mor
er supersød og tager rigtig godt imod
os. Og det er jo et frirum, hvor man kan
slappe af og se fodbold eller snakke sammen, eller hvad man nu har lyst til.”
Jonas Toft Baran supplerer: ”Og som
navnet fortæller, så er det ligesom et
hjem, ikke. Når vi er på kasernen, så er

Det er dejligt at komme, før en ny uge starter, og slappe helt af og få noget ordentlig mad.

VOLONTØRER
Bibel, burgere og banko...
KFUMs Soldaterhjem søger knivskarpe og engagerede volontører, som har lyst til at være en ud af mange, der gennem
generationer har fået en once in a lifetime-oplevelse på et
KFUMs Soldaterhjem.
Der er endnu ledige stillinger flere steder i Danmark pr. 1.
august 2018 eller fra 1. januar 2019.
Læs mere under jobsektionen på kfums-soldatermission.dk
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Jonas Toft Baran
Allerede fra den første dag kunne vi mærke, at de rigtig gerne ville have os her. Der
var arrangeret lidt sang, lidt tryllekunster,
lidt lege. Så allerede første dag blev vi faktisk rystet sammen. Man talte med hinanden med en lidt mere rolig facade i forhold
til, når vi er inde på kasernens område. Så
man kunne være lidt mere sig selv der.

det jo militære forhold, og det kan godt være lidt anstrengende. Så det er meget fedt at komme et sted, hvor det minder
lidt om hjemmet derhjemme.”

Irak versus Vordingborg

Amalie Ehmsen har været leder af soldaterhjemmet i Vordingborg siden 7. februar i år. Hun var lige kommet hjem fra
et lignende job i Irak, så det lå lige til højrebenet at sige ja til
et halvt år i Vordingborg. Men det byder på en anden slags
udfordringer – ud over de kulturelle og geografiske forhold.
For hvor soldaterne dagligt myldrede ind i Irak, så kommer
der på en god dag omkring 15-20 stykker i Vordingborg.
”Ja, det er lidt unikt her,” fortæller Amalie. ”Vi er nødt til
at være afhængige af en større gruppe – altså af mennesker
uden for kasernen. For der er kun 33 værnepligtige her. Men
så har vi jo fællesspisning om onsdagen, hvor der kommer
40-50 mennesker, som ikke har noget med de værnepligtige
at gøre. Det er naboer og genboere, der så ofte inviterer noget

TEMA: TAKNEMMELIGHED

familie med. Ud over det har vi også en
veteranklub, der kommer her engang
om ugen.”

”Kommer I og siger hej?”

Det kan være noget af en opgave at få
tingene til at hænge sammen, både økonomisk og praktisk. Amalie er alene om
det, og det tager for eksempel næsten en
hel dag bare at støvsuge huset. Og så skal
der laves mad og udregnes aktiviteter
ved siden af. Så der er rigeligt at se til.
”Det er svært at have aktiviteter som
for eksempel lagkagebanko på en fast
ugedag. For man er afhængig af, at de
30 soldater kan netop den dag. Og hvis
de så lige pludselig først får fri klokken
otte om aftenen, så er dagen gået for
dem, og så ser jeg dem ikke.”
En positiv sidegevinst ved den lille
gruppe værnepligtige er, at Amalie kan
bygge en relation op til hver enkelt soldat.
”Jeg har lavet en liste, hvor de kan
skrive deres navn og telefonnummer på,

Jeg har lavet en planche om aktiviteter. Kom med
nogle idéer, som vi kan bygge videre på. Det er
jo deres hjem. Det er dem, der skaber det sammen med mig.

hvis de havde lyst til det, så jeg kan sende dem en sms,” forklarer hun. ”Og det
gør jeg tit søndag eftermiddag: ”Jeg har
åbent sent i eftermiddag, kommer I og
siger hej?” Jeg har for eks. kaffe og kage
i aften – eller hvad dagens ret er. Eller
at jeg giver kaffen i aften; så ved jeg, at
der møder lidt flere op.”

Frustreret over for Gud

Umiddelbart kunne man få den tanke,
at de negative følelser står i kø, når der
kun skal noteres tre ekspeditioner ved
dagens slutning – eller måske et rundt
nul. Men sådan ser Amalie ikke på det.

Jeg er sådan en, der er meget positivt anlagt og tager de fleste ting med et smil. Man kan bruge alt
for meget tid på at være negativ. Men der kom jo faktisk 14 ud af 33 i aften. Det er jo næsten halvdelen
af delingen.

”Man kan jo bruge alt for meget tid
på at være negativ over, at de ikke kommer mere end de nu gør. Men hvorfor
ikke vende bøtten og tale det op til, at i
aften var der faktisk 14 ud af 33. Og så
gå i dialog med dem og høre, hvad de
har lyst til at lave. Jeg har lavet en planche om aktiviteter. Så kan de komme
med nogle idéer selv, som vi kan bygge
videre på. For det er jo deres hjem – det
er dem, der skaber det sammen med
mig.”
Amalie fortæller, at hun nogle gange
har været frustreret over for Gud, for
det, hun bad om, skete jo ikke. Men da
hun så nærmere efter, så var det egentlig sket. ”Det gik meget godt med det
der, og der var jo ingen problemer med
det her,” siger hun med et smil. ”Så der
var jo grund til at være taknemmelig.”

Logbog giver overblik
og taknemmelighed

”Jeg er også begyndt at skrive logbog,”
fortsætte Amalie. ”Hvad har jeg egentlig lavet i dag? – Jo, jeg har støvsuget
det rum; jeg har haft besøg af dem og
dem og aftalt det og det; og snakket i
telefon med den og den. Og lige pludselig er der skrevet en hel side. Og så ser
man … what? Ja, det er jo ikke sådan,
at der ikke sker noget hernede. Så kan
man faktisk godt blive lidt taknemmelig.”
Den 13. juni er det slut. Så udløber
Amalies kontrakt. ”Jeg håber, der kommer en familie, der kan få lyst til at være
en del af byen og på den måde åbne soldaterhjemmet for flere her i byen. Det
vil være skidt for de kommende værnepligtige, hvis ikke soldaterhjemmet er
her,” slutter Amalie.

Mikkel Gjørtsvang
Så er der også den ting, at KUF-vognen kommer ned
på skydebanen. Det er så dejligt, når man står på en
kold skydebane, så kommer Amalie ud med varm
kaffe og pølsehorn og kage. Det er bare en moralbooster.
Jeg tror, jeg bruger KUFFEN gennemsnitligt to-tre
gange om ugen. Og det er en meget lille detalje, men
det er af ret stor betydning, at man kan bestille kage
til sin fødselsdag, og så kan man gå herned og fejre
sin fødselsdag. Det kan man bare ikke på kasernen.
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Bliv frivillig ved
AIRSHOW i Aalborg 10. juni 2018

Er der nogen, du vil takke?
Taknemmelighed kan være en indstilling til tilværelsen. I KFUMs Soldatermission vil vi gerne være med
til at fremme en kultur, hvor vi takker
hinanden for det gode, vi oplever.

Fra salg ved Airshow i Skrydstrup juni 2016.

Søndag 10. juni sælger KFUMs Soldaekspeditionerne.
termission mad og drikkevarer. Vi søArrangementet er fra kl. 10 til ca.
ger derfor frivillige til at give et nap
17, men vi har brug for frivillige både
med.
før og efter arrangementet. Pladsen
Der vil være mange forskellige aråbner kl. 8, hvor vi forventer, at de fribejdsopgaver i løbet af dagen med tilvillige skal være på plads. Samtidig
beredning og salg af pølser, sandwich,
forventes der store trafikmængder til
is, kaffe med hjemmebag og drikkeog fra Airshowet, så det må påregnes,
varer.
at der er kø for at komme derfra.
På
Salget giver et pænt overRing til landskontoret på tlf.
forhånd 33 12 40 42 3312 4042 eller
skud til arbejdet på KFUMs
TAK
Soldaterhjem, men vi har brug
skriv en mail til info@kfumsfor hjælp. Der vil i år være flere
soldatermission.dk for at høre
små boder med madsalg, men det
nærmere eller udfyld felterne herunder
er KFUMs Soldatermission, der forfor at blive registreret som medhjælper.
ventes at få det store rykind. Vi stiller
Så kontakter vi jer, når der er flere deet telt op på 648 m2, hvor der vil blive
taljer.
produceret og solgt ca. fire andre slags
Du kan tilmelde dig som frivillig
mad ud over de sædvanlige pølser. Vi
her: www.kfums-soldatermission.dk/
forventer derfor, at der bliver ”tryk på”
airshow/

Tak for
Venner
Soldater
Tryghed
Nåde
Forbøn
Kærlighed
Frihed
Ansvar
Opgaver
Frivillige
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Gaver
Samarbejde
Venskaber
Sognerepræsentanter
Genbrugsbutikker
Airshow
Familie
Soldatervenner
Lodseddelsælgere
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Er der nogen, du gerne vil takke? Så
har du muligheden på https://www.
kfums-soldatermission.dk/tak (her
bliver du stillet videre til KFUMs Soldatermissions side på Facebook),
hvor du kan skrive din tak.

Tak for din støtte
Vi vil gerne benytte anledningen til at
sige tak til alle, der læser med her. Tak
for dit medlemskab af KFUMs Soldatermission. Tak fordi du følger vores
arbejde ved at læse Soldatervennen. Tak
for din økonomiske støtte til KFUMs
Soldatermission. Tak om vores arbejde
for soldater i Danmark, vore udsendte
soldater og vores veteranarbejde må
være med i din aftenbøn.
KFUMs Soldatermission lever i kraft
af mange frivillige hænder, der bærer
med på opgaven. Sognerepræsentanter,
der både sælger lodsedler, indsamler
kontingent og årsgave. Soldatervenner,
der hver måned støtter KFUMs Soldatermission med et fast beløb af deres
økonomiske overskud. Soldatervennekredsbestyrelser, der planlægger arrangementer for at KFUMs Soldatermission bliver kendt blandt flere i deres
nærområde. Eller de mange frivillige i
genbrugsbutikker, som hver uge tager
en tørn med at sælge brugte effekter til
støtte for arbejdet på KFUMs Soldaterhjem.
Af hjertet tak.

Først i april var frivillige medarbejdere i genbrugsbutikker tilknyttet KFUMs Soldatermission samlet
til genbrugstræf på KFUMs Soldaterhjem Karup. Købmand Kristen Højhus holdt et inspirerende oplæg om salg og god kundeservice.

MØDER OG STÆVNER

Thisted, kreds 21

10:30 hvor tidligere soldaterhjemsleder
Finn B. Jørgensen medvirker. Gudstjeneste i St. Dalby kl. 9 og Hedensted
Kirke kl. 10:15 hvor landssekretær Bjarke Friis medvirker. Alle fire steder er
der indsamling til KFUMs Soldatermission.

Fredag 22. juni kl. 19:30 i Vang Missionshus, Hellebjerg 1. Soldatervenneaften ved Troels Moesgaard fra
KFUMs Soldaterhjem i Holstebro.

EFTERMIDDAGSOG DAMEKREDSE
Fredericia

Onsdag 22. august kl. 16:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99:
Fyraftensmøde ved sogne- og garnisonspræst i Sct. Michaelis Kirke, Kristoffer Simonsen, der fortæller om emnet: ”Fra Israel til Fredericia”. Drop-in
kaffe fra kl. 15:30 og efterfølgende mulighed for at købe aftensmad.

Viborg
Vordingborg

Skive, kreds 52

Torsdag 31. maj kl. 19:30 i Klovborg
Missionshus, Nørregade 11. Soldaterhjemskonsulent Søren Andersen taler
og fortæller.

Hedensted, kreds 78

Søndag 24 juni: Gudstjeneste i Korning Kirke kl. 9 og Løsning Kirke kl.

Kære Soldaterven

Hjælp søges til Mini café ved Helligåndskirken i København fra mandag
23. – søndag 29. juli 2018 (uge 30).
Hjælpeopgaver kan være:
• At bage kage.
• At hjælpe til en dag eller to (smøre
sandwich, pynte kager, lave kaffe og
the i køkkenet eller snakke med og
betjene kunderne).

Fredag 25. maj kl. 17:30: Forårsfest på
KFUMs Soldaterhjem, Vestervej 3,
Vordingborg. Festmiddag og levende
tale af feltpræst Jesper Blomgren, Udby.
Lotteri hvor gevinster modtages med
tak. Pris: 75,- kr. Tilmelding senest 22/5
på vordingborg@kfums-soldaterhjem.
dk eller tlf. 2441 3777.

Bornholm, kreds 10

Tirsdag 29. maj kl. 19.00 på KFUMs
Soldaterhjem, Almegårdsvej 3b, Rønne. Generalforsamling.

Har du én eller måske flere dage,
som du vil bruge på at hjælpe os med
at skabe et godt overskud til KFUMs
Soldatermission i et godt og hyggeligt
fællesskab, hører vi meget gerne fra
dig på mail finn@elvercom.dk eller tlf.
4017 7983 / 6128 7606.
Med venlig hilsen
Karin og Finn Juhl Nielsen

Onsdag 13.juni kl. 14:00 hos
Ellen Olsen, Hulager 4, 8831 Løgstrup. Tlf. 8664 2767.
Onsdag 22. August kl.14:00 hos
Bodil Vestergaard, Fædalhøjvej 3,
8830 Tjele. Tlf. 8665 1079.

Gensynsfest for tidligere
soldaterhjemsledere
Lørdag 1. september på KFUMs
Soldaterhjem i Oksbøl fra kl. 12-19.
Tilmelding: I god tid, senest 20.
august til Kjeld Nørgaard på tlf.
2927 7508 eller
oksbøl@kfums-soldaterhjem.dk

Vil du hjælpe
med at lave et
lækkert blad?
Vi søger frivillige til at hjælpe med at
lave ”Soldatervennen”. Der er en sprudlende redaktion bag Soldatervennen,
men vi kunne godt bruge et par stykker
mere til at lave et blad, der er mindst
ligeså fedt som dét, du sidder med i hånden. Opgaverne kan være at skrive artikler, tage billeder eller komme med
gode idéer til artikler og vinkler på
KFUMs Soldatermissions arbejde. Kontakt Bjarke Friis på tlf. 51 93 40 42 eller
bjarke@kfums-soldatermission.dk for
at høre mere om mulighederne.
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Jo mere vi er sammen…

Miriam og Simon foran soldaterhjemmet, sammen med nogle amerikanske marinesoldater. ”Vi sagde farvel til et hold amerikanske marines, der var flittige
brugere af Kuffen Én af dem sagde, at det havde været essentielt for hans åndelige velbefindende, at have de aftener her. De udtrykte alle deres tak for at
kunne tage del i kuffen og oplevelsen af at have et ”hjem” herude. De havde derfor lavet et skilt med deres logo for Task Force samt billeder og personlige
hilsener på bagsiden. Den hænger nu smukt fra loftet ved et af vinduerne herind.”

IRAK
Soldaterhjemsledere til Irak

Pr. 1. november 2018 og tre måneder frem søger vi 2 ildsjæle
med interesse, lyst og overskud til at skabe en oase, hvor de
danske soldater kan slappe af, spille spil og være sammen i
den til tider sparsomme fritid. På soldaterhjemmet bliver der
dagligt holdt aftenandagt, hvor evangeliet bliver talt, sunget og delt.
Læs mere under jobsektionen på kfums-soldatermission.dk
Eller kontakt:
Generalsekretær
Per Møller Henriksen
+45 7620 4480 / 2229 6189
pmh@kfums-soldatermission.dk
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Nogle af dem, vi har knyttet stærke bånd til, er de civile tolke i lejren. Mange af dem har været tolke her i flere år, mens
andre lige er kommet til. De er uden tvivl nogle af dem, der
har oplevet mest af det, der gør rigtig ondt. Nogle af dem har
mistet familie og venner og har set deres vante verden blive
bombet i stumper og stykker. Men for alle der er her, gør det
sig gældende, at man er taget langt væk fra vante omgivelser
for at yde et stykke arbejde til gavn for andre. For langt de
fleste, hvis ikke alle, betyder det, at man på et tidspunkt når
et punkt, hvor man begynder at savne ’hjem’ rigtig meget.
Det giver også anledning til gode snakke.
Simon er især god til at gribe chancen til at snakke med folk
om tro og liv, men generelt er det noget, vi bliver spurgt meget
ind til hernede – især i forbindelse med vores daglige ’evening
reflection’, hvor vi synger en sang og holder en kort andagt.
Nogle bliver vi mere fortrolige med end andre. Dels fordi
nogle kommer her mere end andre, dels fordi nogle har mere

IRAK

behov for vores fortrolighed end andre.
Vi gør dog vores absolut bedste for at
se og imødekomme alle med samme
åbenhed, og der bliver ikke gjort forskel
på de folk, der kommer her i ’hjemmet’.

Tætte

Vi kan ikke lade være med at blive mere
og mere glade for folk, jo mere tid vi
bruger sammen med dem. Hernede er
vi mange, der er rigtig meget sammen
i rigtig lang tid. Man kunne allerede
mærke efter tre uger til en måned, at
stemningen var ændret markant fra ”det
hele er spændende og nyt” til ”okay, nu
kan vi godt sige tingene som de er, og
vi behøver ikke være på, hvis vi ikke
er oplagte til det”. Det er fedt, når alt er
spændende og nyt, men der er også noget rigtig godt og afslappende ved at
komme ind i en rutinepræget hverdag
og vide, hvem hinanden er. Desuden
bliver det helt naturligt nemmere at
snakke åbenhjertigt med hinanden, når
man har gået forbi hinanden og sagt
’hej’ de sidste 2-3 måneder og spist sammen jævnligt. Det er en helt anden hverdag at leve i, hvor man ved, at vi alle
sammen har et eller andet tilfælles. Én
af vores civile danske tolke, som oprindelig er fra Ægypten, beskrev rammen-

de samværet her i lejren. Der er stor
forskel på at være sammen med danskere, man ikke kender her i lejren i
forhold til, da han kom til Danmark.
Hernede hilser alle, også selv om man
ikke kender dem. Hjemme i Danmark
ville folk kigge mærkeligt på ham, hvis
han sagde ’hej’ til nogen, han ikke kendte i forvejen.
For Miriams vedkommende er en af
de bedste ting i det daglige arbejde at
snakke med alle de mennesker, der lægger vejen forbi Kuffen, hvad enten det
er soldater, ’contracters’ eller civile tolke. Der er rigtig mange forskellige mennesker med meget forskellig baggrund
og meget forskellig jobbeskrivelse, og
derfor er det også meget forskelligt hvilke samtaler, vi har med dem. Generelt
er folk rigtig glade for at snakke om
deres arbejde og om deres baggrund –
hjemland, familie og så videre. Miriam
har hurtigt lært, at hvis man spørger,
får man også et ærligt svar, nærmest ligegyldigt hvad man spørger om. Det
betyder, at der nærmest ikke er nogen
grænse for, hvad vi har samtaler med
soldater og civile om. Vores erfaring er,
at soldaterne ikke er i tvivl om, at det
de deler med os, ikke kommer videre.

Tal pr. 18. april:

Siden 1. februar har vi brygget 4122
liter kaffe, bagt 469 kager og hver
uge bliver der bagt godt 30 kg brød.
Dagens længde er 13 timer, så
selvom vi her ved mere sydlige himmelstrøg ikke har så stor forskel på
sommer og vinter, hvad angår dagens længde, kan det alligevel mærkes, at sommeren kommer. Især på
termometeret.

Landslotteriet 2018

Følgende numre er udtrukket af
Notarius Publicus:
40. 777
57. 308
69. 970
11. 337
28. 792
32. 413
35. 991
12.033
13.360
17.546
21.899
54.256
60.013
67.507
74.150
11.017
29.564
34.859
47.524
51.798
60.320
76.440
80.383
81.235
92.778

Toyota Aygo
Rejsegavekort, kr. 15.000
Rejsegavekort, kr. 15.000
Rejsegavekort, kr. 8.000
Rejsegavekort, kr. 8.000
Rejsegavekort, kr. 8.000
Rejsegavekort, kr. 8.000
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus

Fast endetal:
42 Gavekort til Matas/Jysk/Imerco/
Bog & Ide
Sidste frist for afhentning af gevinster er den 31. maj 2018.

Biblioteket er blevet udbygget og Nærum bibliotek har sendt en del kasser herned med blandet litteratur. Camp, lejrens håndværkere, fik hurtigt bakset et nyt reolsæt op i vores tv-stue, og flittige soldater fik hurtigt sat bøgerne op. Det nyder vi og soldaterne. På billedet ses også det simple keyboard,
vi havde før det nye klaver.

Tak, fordi du støttede KFUMs
Soldatermissions arbejde ved
lodseddelkøbet.
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Oversigt over
KFUMs Soldaterhjem

KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn
Understedvej 1, 9900 Frederikshavn
Tlf. 5333 7795
frederikshavn@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Poul Nielsen

KFUMs Soldaterhjem i Borris
Borrislejren. Borriskrogvej 4, 6900
Skjern. Tlf. 2341 5518
borris@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Karin Jensen

KFUMs Soldaterhjem i Slagelse
Charlottedal Allé 1a, 4200 Slagelse
Tlf. 5852 9024
slagelse@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Else og Frank Overby

KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg
Vestervej 3, 4760 Vordingborg
Tlf. 2441 3777
vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Amalie Ehmsen
KFUMs Soldaterhjem, Aalborg
Høvejen 48, 9400 Nørresundby
Tlf. 2341 5496.
hvorup@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Solveig og Leif Hove Nielsen

KFUMs Soldaterhjem i Varde
Hjertingvej 70, 6800 Varde
Tlf. 7522 5253
varde@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Anders Damgaard Kjeldsen

KFUMs Soldaterhjem i Skive
Brårupvej 155, 7800 Skive
Tlf. 9752 4839
skive@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Birthe Anderson

KFUMs Soldaterhjem i Oksbøllejren
6840 Oksbøl
Tlf. 7527 1984
oksboel@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Kjeld Nørgaard

KFUMs Soldaterhjem i Høvelte
Hesselgårdsvej 29, Høvelte, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 8189
hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Bjarne Kjær Andersen

KFUMs Soldaterhjem ved Almegårds Kaserne
Almegårdsvej 3B, 3700 Rønne
Tlf. 2134 8483
almegaard@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Sanne og Lars Lund
KFUMs Soldaterhjem i Holstebro
Suensonsvej 36 E, 7500 Holstebro
Tlf. 2445 8344
holstebro@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Natalie og Troels Moesgaard.

KFUMs Soldaterhjem i Fredericia
Treldevej 99, 7000 Fredericia
Tlf. 7592 0440
fredericia@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Helle og Bruno Kristoffersen
KFUMs Soldaterhjem, Estland
Tapa Baracs
estland@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Alezxia og Malene

KFUMs Soldaterhjem, Karup
Herningvej 31, Kølvrå, 7470 Karup
Tlf. 9710 1065
karup@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Anne og Allan Schrøder.

KFUMs Soldaterhjem i Haderslev
Louisevej 2, 6100 Haderslev
Tlf. 7452 3276
haderslev@kfums-soldaterhjem.dk
Leder:Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen
KFUMs Soldaterhjem, Irak
Camp Havok, Irak
irak@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Miriam og Simon

