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Skt. Hans aften blev i år fejret lidt
forsinket i Al-Asad baden i Irak. Billedet her er fra fejringen af Skt. Hans
aften på KFUMs Soldaterhjem.

Nathalie og Troels Moesgaard ved overrækkelsen, der fandt sted på Kastellet i København.

Solveig og Leif Hove Nielsen er også drivkræfter i Veterancafé Nord og en årlig sommerlejr for
veteraner med deres familie.

Solveig og Leif Hove Nielsen, der er
ledere af KFUMs Soldaterhjem Aalborg, samt Nathalie og Troels Moesgaard, der er ledere af KFUMs Soldaterhjem Holstebro, har alle modtaget The
Nordic Blue Barets Medal of Honour
for deres indsats med veteraner.
”Det havde jeg ikke lige set komme”.
Sådan lød det fra Solveig Hove Nielsen,
der er den ene halvdel af lederparret på
KFUMs Soldaterhjem ved Aalborg Kaserner. ”Men jeg synes, at det er en anerkendelse af vores arbejde”, fortsætter
Solveig, der sammen med ægtefællen
Leif har været soldaterhjemsledere siden 2005.
KFUMs SoldaterRekreation blev
etableret i Holstebro i 2012 og i Aalborg
i 2013. Forud for byggeriet havde der
boet veteraner i kælderen på KFUMs
Soldaterhjem Aalborg, som Solveig og
Leif har ydet stor omsorg for. Det er i
høj grad erfaringer fra dette, som har
modnet det midlertidige botilbud til veteraner. Både i Holstebro og Aalborg
har lederparrene været med til at give

KFUMs SoldaterRekreation indhold og
sætte deres præg på konceptet. Fem års
erfaring viser, at det er veteraner med
PTSD-symptomer, der benytter botilbuddet som afsæt for at komme videre
i livet ud fra princippet om hjælp til
selvhjælp. ”Vi ønsker ikke at hjælpe
dem med madlavning, hvis det er en
opgave, de selv magter, for så gør vi
dem kun en bjørnetjeneste. Vi bakker
dem op i de ting, de lykkes i, og der hvor
udfordringerne er større, vil de også få
mere hjælp. Vi gør ikke tingene for veteraner, men gør det sammen med dem.
I takt med, at de vokser med opgaven,
trækker vi os”, forklarer Nathalie Moesgaard.
Medaljerne blev uddelt af Landsforeningen Danmarks Veteraner, og overrækkelsen fandt sted på International
Peacekeepers Day 29. maj, hvor begge
ægtepar modtog medaljerne. Medaljen
tildeles for deres ”store engagement og
arbejde for veteransagen og særligt indsatsen med etablering og drift af KFUMs
SoldaterRekreation”.

TEMA: DEN FULDE UDRUSTNING
Af landsformand Jesper Hornstrup.

Guds fulde (ud)rustning
Tanker over Ef. 6,10-17

Efeserbrevet 6, 10-17:

I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke.
Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod
kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod
verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens
åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde
rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som
bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med
fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold,
hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile.
Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.

Helt fra tidernes morgen har det været sådan, at en soldat
ikke klarer sig med de bare næver. Der må en form for udrustning til, hvis han skal kunne kæmpe effektivt.
De gamle dages landeværn krævede ofte, at soldaten selv
sørgede for sin udrustning, men jo mere professionel en hær
er, jo mere naturligt er det, at der sørges for soldatens udrustning. Sådan har mange værnepligtige (og mange udsendte soldaterhjemsmedarbejdere) haft pudsige oplevelser med
”iklædning”, når tøj og andet udstyr blev udleveret.
I Efeserbrevets 6. kapitel står en detaljeret beskrivelse af
datidens militære udrustning. Faktisk bruges slet og ret ordet ”rustning”, og man ser måske for sig en middelalderlig
riddersmand iklædt metalplader fra øverst til nederst!
Paulus’ beskrivelse er dog taget fra den romerske soldat i
fuld krigsrustning. Han var beskyttet og samtidig bevægelig
og kampdygtig datidens uimodståelige krigsmand. Det var
et velkendt billede i samtiden med bælte, brynje og sko, og
med skjold, hjelm og sværd.
Paulus bruger dette til at tale om Guds rustning. Gud kalder os til kamp. Vel at mærke en åndelig kamp ”mod ondskabens åndemagter” og ”Djævelens snigløb”. Vi skal kunne ”stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå” (Ef.
6,13). Vi er ikke kaldet til ”hellig krig” med verdslige våben,
men åndelig kamp.

Her gælder det også, at man ikke klarer sig med de bare
næver, eller hvad man selv har med sig i bagagen. Gud er
som den dygtige feltherre, der sørger for den rette udrustning
til sine soldater. Og som kampen er åndelig, er udrustningen
det også. Som soldaten har bælte, brynje og sko, iklæder Gud
os sandhed, retfærdighed og ”villighed til at gå med fredens
evangelium”.
Som soldaten er beskyttet af hjelm og skjold, giver Gud
os frelsen og troen til beskyttelse. Og som soldaten har sværd
i hånd til at slå fra sig med og angribe, giver Gud os Ordets
åndelige sværd: ”Grib … Åndens sværd, som er Guds ord”
(Ef. 6,17).
Guds ord er vort sande våben, som gang på gang viser sig
effektivt: ”Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige
for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger” (2. Kor. 10,4). Vi kan fristes til at se Guds Ord
som svagt og kraftløst. Ikke mindst i en tid der råber på synlighed og håndgribelige resultater. Men det er ikke tilfældet:
”Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd
og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger” (Hebr. 4,12).
Kampen er åndelig, derfor er udrustningen det også. Guds
fulde rustning er netop ikke vores men Guds; han lader os
ikke i stikken, men iklæder os, hvad der er nødvendigt i den
kamp og den tjeneste, vi står i, og som han kalder os til.
Kære Far
Hjælp os i KFUMs Soldatermission til at tage din fulde rustning på og gå med fredens evangelium. Hjælp os at stå fast
på sandhed og retfærdighed med tro som vores skjold. Før
du åndens sværd – og hjælp os til at være udholdende i bøn.
Lad evangeliets hemmelighed blive kendt for vores soldater.
Det beder vi om i Jesu navn.
Amen.
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Værdier og engagement
Konsulent Søren Andersen har i de seneste otte år arbejdet med oplæring og introduktion af nye
medarbejdere i KFUMs Soldatermission. Soldater og veteraner skal ifølge Søren Andersen kunne
kende vores medarbejdere på deres værdier og engagement, der er en vigtig del af KFUMs
Soldatermissions udrustning i arbejdet for soldater og veteraner.

”Det, der skal kendetegne vores medarbejdere, er engagement”. Sådan lyder
det umiddelbare svar fra HR-medarbejderen i KFUMs Soldatermission Søren
Andersen. ”Med engagement mener jeg,
at medarbejderne skal signalere, at vi
gerne vil skabe de hjemlige rammer for
soldater. Det skal kunne ses og mærkes,
at vi mener det, når vi siger ’velkommen’. En soldaterhjemsleder sagde for
nyligt til mig, at her siger vi velkommen, før vi siger: Hvad skulle det være?
Når man første gang kommer ind af
døren på et KFUMs Soldaterhjem, kan
butiksdelen godt fylde lidt meget. Men
vi er meget mere end et madsted”, påpeger den 51-årige medarbejder- og soldaterhjemskonsulent, der benytter dette interview til at gøre status over den
linje, som han har været med til at lægge siden 2010.

”Konceptet virker. Soldaterne siger,
at der er en særlig ånd på KFUMs Soldaterhjem uanset hvor i verden, de møder det. Vi har stærke rødder i KFUMs
Soldatermission, nok så stærke at vi kan
føle os lidt unikke. Det er disse rødder
og den særlige ånd, vi forsøger at introducere til nye medarbejdere”.

Koblingen mellem værdier og
engagement

Ved medarbejderkurser og -arrangementer i KFUMs Soldatermission er
der altid andagt. Generalsekretær Per
Møller Henriksen har flere gange pointeret, at ”der findes ikke nogen undskyldning for ikke at holde andagt på
KFUMs Soldaterhjem”. I KFUMs Soldatermission er andagt ved medarbejdersamlinger også en måde, hvorpå
værdierne udleves. Søren Andersen

To erfarne soldaterhjemsledere er faldet i snak: Bjarne Kjær Andersen fra Høvelte og Else Overby
fra Slagelse.
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fortsætter: ”At drive et soldaterhjem er
anderledes end at bestyre en café. Kantinevognsture kan være et eksempel,
det er først og fremmest en mulighed
for kontakt med soldaterne. Derudover
kan det være populært at komme med
friskbrygget kaffe, en vaffelis eller anden snack, når soldaterne er i felten,
men det er først og fremmest en mulig-

Konceptet virker.
Soldaterne siger, at der er
en særlig ånd på KFUMs
Soldaterhjem uanset hvor
i verden, de møder det
hed for at få kontakt med soldaterne”.
Når arbejdstiden regnes med, er kantinevognsture ofte en økonomisk underskudsforretning, men konsulenten mener, at det er et udtryk for engagement
ind i soldaternes hverdag. ”Koblingen
mellem værdier og engagement er vel
et eller andet sted et kald. At være kristen er ikke alene noget personligt, men
der følger en forpligtigelse med. En forpligtigelse til at række ud”, mener Søren, der denne sommer skifter halvdelen
af sin arbejdstid ud med igen at stå overfor soldater. Tidligere har Søren været
i det direkte arbejde med soldater på
Holmen og som leder af KFUMs Soldaterhjem i Randers og Afghanistan,
mens det denne gang bliver til et ophold
på KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg.
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Grundlæggende egenskaber

KFUMs Soldaterhjem er ofte kendetegnet ved en stor andel af unge medarbejdere, der arbejder et halvt eller et helt
år på soldaterhjem. Her får de selv et
lærerigt år, men leverer samtidig både
arbejdskraft og bidrager til den særlige
atmosfære, som soldaterne oplever på
deres soldaterhjem. Søren har i mange
år arbejdet særligt med volontører, men
i det hele taget har Søren arbejdet med
rekruttering og oplæring af nye medarbejdere. Jeg forsøger at spørge ind til
de grundlæggende egenskaber, man skal
have for at søge arbejde i KFUMs Soldatermission.
”Grundlæggende skal vores medarbejdere kunne lide andre mennesker –
og det skal kunne mærkes på dem. Så
skal de også ville dele det kristne evangelium med soldater og veteraner, men
samtidig tænke hele vejen rundt”, lyder
svaret i første omgang. Med at tænke
hele vejen rundt sigter Søren til de tre
sider i KFUM-trekanten: Ånd, sjæl og
legeme. Alle sider skal tænkes med i
det gode soldaterhjemsarbejde. Det er
ikke nok at være god til at holde andagter eller lave god mad, men alle tre sider
udgør tilsammen den helhed, som gerne skal være et kendetegn på KFUMs
Soldaterhjem.
Efter lidt betænkningstid gengiver
konsulenten tidligere soldaterhjemsleder i Varde, Pia Ælmholdt, der har sagt,
at man skal kunne se perspektivet midt
i opvasken af 35 beskidte tallerkner.
Hver tallerken repræsenterer et menneske, som vi har haft kontakt med. I managementsprog ville det formodentlig
hedde kundefokus, men i diakoniens
verden har mødet værdi i sig selv.

Dygtige og dedikerede medarbejdere i KFUMs Soldatermission er helt afgørende for, at soldater og
veteraner føler sig godt tilpas på KFUMs Soldaterhjem. Her er det Amalie Ehmsen og Steen Eskildsen.

er det træne sig i at skabe en god stemning på soldaterhjemmet, og det kan
gøres på flere måder. Det er selvfølgelig
særlig relevant at have fokus på det som
soldaterhjemsleder, men som leder er
der også en del andre nødvendige egenskaber”. Søren fremhæver evnen til selvledelse, der nærmest er en præmis i arbejdet som soldaterhjemsleder. Det
hænger tæt sammen med organisationsog ledelseskulturen i KFUMs Soldatermission, hvor der sjældent kommer detaljerede direktiver fra landskontoret. I

Træning

Udover de grundlæggende egenskaber
er der flere ting, man som medarbejder
i KFUMs Soldatermission skal træne
for at sikre den bedste udrustning i jobbet. ”Købmandskab, regnskab, taleteknik, markedsføring og ledelse” fremhæver Søren Andersen, inden han tænker
højt med et glimt i øjet: ”Hvis man er
talblind, kan man måske godt have lidt
svært ved at lave regnskab, og det er
svært at bogføre sig ud af. Men vigtigt

Grundlæggende skal
vores medarbejdere
kunne lide andre
mennesker – og det skal
kunne mærkes på dem

stedet er erfaringen, at mange gode ændringer kommer nedefra i organisationen, hvor soldaterhjemslederne eller
øvrige medarbejdere ser et behov eller
en bedre måde at gøre tingene på.

Soldaternes oplevelse på
KFUMs Soldaterhjem

I KFUMs Soldatermission arbejdes der
hele tiden på at udruste medarbejdere
til deres forskellige arbejdsopgaver. Det
er som en maskine med mange små
tandhjul, der skal arbejde sammen, for
at soldaterne får en god oplevelse, når
de er på KFUMs Soldaterhjem. Afslutningsvis spørger jeg Søren, hvordan
soldaterne skal opleve KFUMs hjemlige rammer. ”KFUMs Soldaterhjem
skal opleves som et sted, man hører til.
Et sted hvor man bliver set. Det kan godt
være, at man står i kø for at få øst op af
dagens ret, men når der øses op, er det
ikke blot en ekspeditionssag. Det er et
møde – og en anledning til at spørge
nysgerrigt, hvordan soldaternes dag har
været og få øjenkontakt”, slutter den
erfarne soldaterhjemskonsulent.
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”Mega god at snakke med”
Soldatervennens udsendte reporter har besøgt KFUMs Soldaterhjem i Haderslev
for at spørge konstabelelever: Hvilke egenskaber ønsker de, at medarbejderne på
KFUMs Soldaterhjem skal være i besiddelse af?

¨Atmosfæren på KFUMs Soldaterhjem fremhæves af de fire konstabelelever. Fra venstre er det Søren Lund, Peter Kongstad, Meldgaard og Nynne.

Tre konstabelelever sidder ude foran
KFUMs Soldaterhjem og spiser aftensmad. Peter, Søren og Nynne er lidt uvante med at bruge deres fornavne, men
vælger alligevel fornavne til identifikation i artiklen her. ”Vi bruger soldaterhjemmet til at spise aftensmad”, siger
Peter, selvom det i situationen virker
indlysende. De indtager deres aftenmåltid, mens de fortæller. ”Eller se en film.
Og så spiller vi også playstation her”,
fortsætter Peter. Nynne supplerer: ”Vi
har set fodbold hernede en gang imellem. Her er masser af plads og storskærm.” Interviewet er lavet under VM
i fodbold, hvor mange følger Danmark
i kampen om mesterskabet.

Gode egenskaber ved KFUMs
medarbejder

Under interviewet støder ”Meldgaard”
til, og hun tager aktivt del i interviewet,
da spørgsmålet handler om hvilke egenskaber, de ser og gerne ønsker hos medarbejderne på KFUMs Soldaterhjem.
Meldgaard svarer først: ”Forståelse. Man
kommer nogle gange her og er mega
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bombet. Så har man måske ikke lige lyst
til at spille spil. Det synes jeg, at de godt
kan være ret forstående overfor. Der er
også plads til, at man bare kan sidde og
tåge”. De unges sprog kommer selvfølgelig til at præge interviewet. ”At sidde
og tåge” betyder vistnok at falde hen i
egne tanker. Nynne tager tråden op: ”De
er bare megasøde her. Den ene aften lavede hun (soldaterhjemsleder Anne Dorthe, red.) vafler til en fair pris. Det synes
jeg var meget godt og lækkert, og det
var virkelig sødt af hende”. Det er ligesom om, de to piger får varmet hinanden op. ”Så er hun (Anne Dorthe, red.)
også bare megagod at snakke med, hvis
man har haft en dårlig dag”, lyder det
fra Meldgaard, der for nylig havde en
meget dårlig dag. Senere fortæller Anne
Dorthe, at hun også kan huske samtalen
med Meldgaard efter hendes dårlige dag.
Drengene forholder sig mere tavse,
indtil Søren erklærer, at han skam er
enig i pigernes indtryk. Peter uddyber
om soldaterhjemslederens egenskaber:
”Hun skal virkelig være opsøgende uden
at være anmassende eller pågående”.

Atmosfæren
De fire civile soldater taler sig til enighed om at betegne atmosfæren på
KFUMs Soldaterhjem som afslappet,
når de sammenligner med cafeteriet på
kasernen. ”Det her er meget socialt”,
mener Meldgaard. ”Ja, her er der mere
hjemmehygge. Man kan tage skoene af
og sidde i en sofa”, får Nynne klemt ind.
”Eller tage en lille lur”, griner Meldgaard. Det kan tydeligvis slet ikke lade
sig gøre i fællesområderne på kasernen.
”Det er et godt mødested, når værelserne er for små”, forklarer Nynne. ”Som
Anne Dorthe siger, så er det et ekstra
hjem”, gengiver Søren, der har taget soldaterhjemslederens udtryk til sig.
KFUMs Soldaterhjem i Haderslev
har ingen volontører, men i stedet for er
der adskillige unge medarbejdere, der
har volontørarbejde som et studiejob efter skoletid. Soldaterhjemmet ligget tæt
på Haderslev Katedralskole, og efter
skoletid er typisk de timer, hvor der er
størst aktivitet på soldaterhjemmet. Om
de skiftende unge medarbejdere forklarer Nynne: ”De er virkelig gode til at
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er meget kristen, men for mig virker hun
mere rummeligt end normalt. Hun virker tilgivende og forstående”. Nynne
nikker tilsluttende. Søren har også en
holdning til stedets kristne atmosfære:
”Jo, man kan sagtens mærke det. Men
der er også plads til, at man ikke er kristen. Det er ikke sådan, at man skal være
kristen for at komme her”.

Udrustning

I juni måned blev en af de værnepligtige student, og det blev fejret på KFUMs Soldaterhjem. Denne
eftermiddag var der også fødselsdagsfejring for konstabeleleven Jonas, der blev 20 år.

lære navne. Det fungerer fint, selvom
de ikke er her på fuld tid”.

Egenskaber

Det er ikke soldaterne, der ansætter
medarbejdere på KFUMs Soldaterhjem,
men soldatervennens udsendte spørger
alligevel, hvilke egenskaber de godt
kunne ønske, at medarbejderne var i
besiddelse af. ”Det kunne være godt med
nogen, der kunne spille på guitar”, påpeger Meldgaard. ”Eller kunne spille
klaver, for aftensangen kan godt blive
lidt tør, hvis der bare er nogen, der står
og synger falsk.” Meldgaards udsagn
giver anledning til en snak i den lille
gruppe om hvem, der synger falsk. Aftensangen kan åbenbart opleves lidt pinligt, hvis man ikke er så mange. Meldgaard forklarer: ”Det er meget hyggeligt,
men man synger jo ikke igennem”. Søren bryder ind: ”Tal for dig selv”, siger
han rettet mod Meldgaard.

Samtalen af brydes af en flue, og i
gruppen drøftes det, hvordan man bedst
kommer af med den irriterende flue.
”Prøv at klappe lige over den”, foreslår
Meldgaard, og Peter klapper, mens fluen flyver videre i bedste velgående. Her
gik man og troede, at soldater lærte at
slå ihjel i forsvaret, men i forhold til fluen, virker det ikke til at være en af spidskompetencerne. ”Giv mig en M95, så er
den død”, erklærer en af drengene.
Tilbage til egenskaberne. Konstabeleleverne kan selvfølgelig også mærke, at soldaterhjemmet er et kristent sted.
Det mærkes ved aftensang, andagt og
aftenbøn. ”Så er her også meget rummeligt”, lyder det fra Meldgaard, og hun
sigter ikke til de fysiske forhold. KFUMs
Soldaterhjem i Haderslev er ét af landets
mindre soldaterhjem. Meldgaard fortsætter:” Jeg kan i hvert fald mærke på
KUF-mor (Anne Dorthe, red.), at hun er
meget rummelig. Jeg ved ikke, om hun

I Forsvaret henviser udrustning til det
militære isenkram, som soldaterne bruger, når de skal i aktion. Denne forståelse ligger egentlig meget godt i forlængel se af Pau lu s’ b e sk r ivel se i
Efeserbrevets sjette kapitel, men udrustning kan også forstås som personlige
egenskaber. Jeg spørger efter hvilke
egenskaber soldaterne har fået med fra
deres militære uddannelse indtil nu.
”Disciplin”, lyder det første svar fra Søren. ”Respekt” mener Nynne. ”Respekt
for andre, fordi rang fylder meget herinde. Man spilder ikke hinandens tid
ved at komme for sent”, uddyber Nynne.
”Selvindsigt” svarer Peter. ”Det med
at vide, hvor meget man selv er i stand til.
Hverken at under- eller overvurdere sig
selv”, uddyber Peter. Meldgaard peger på
relationerne i hendes svar: ”Gode venner”.
Efter værnepligten var Meldgaard
halvandet år udenfor Forsvaret, og her
oplevede hun, at kompetencerne fra den
militære verden godt kunne bruges i det
civile: ”Jeg oplevede, at jeg var meget
mere styrende. Jeg har fået meget mere
selvsikkerhed til at åbne min mund og
sige til, hvis der er et eller andet. Så jeg
fik en form for lederstilling. Her kunne
jeg bruge det, at jeg altid mødte til tiden
og kunne sige tingene på en ordentlig
måde. Også det med at kunne holde hovedet koldt, når en situation blev presset”, slutter Meldgaard.

Citater fra gæstebogen
Kære Anne Dorthe og Co
Tusind tak for nogle rigtig
dejlige måneder. Kuffen er et
skønt sted med de sødeste
medarbejdere! Jeg har altid
følt mig meget velkommen,
og det er rart med et sted,
hvor man kan koble af efter
tjeneste. Jeg kommer virke-

lig til at savne jer, men jeg
håber, at vi ses igen en dag.
Hej Kuffe
Tusind tak for alle de gode
stunder. Her er en fantastisk
atmosfære og altid en god
stemning. Fortsæt det gode
arbejde, for det er virkelig et

godt sted at være.
Jeg takker for den gode
tid, vi har haft. Det engagement, I har lagt i jeres arbejde, har gjort hver en tid
uforglemmelig. Fortsæt det
gode arbejde så andre kan
få den samme oplevelse.
Glem aldrig, at I er med til

at gøre hverdagen meget
nemmere for en masse
mennesker.
Tak for denne gang!
I har givet mig et bedre syn
på kristendommen.
Tak for fire hyggelige måneder.
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TEMA:

ÅRSMØDE 2018

Hvad er gode personlige
egenskaber i jobbet?

Program for Årsmødet

”Et lyttende sind og
interesse for andre
mennesker. Man får
lov at lægge øre til
meget, så man skal
også have overskud
og rummelighed til at
tage imod de mange indtryk. Humor
er heller ikke en dum egenskab at
have.
Der er en masse bagværk, rengøring og køkkenarbejde, der bliver de
daglige rutiner, men de menneskelige egenskaber er meget vigtige, for
de har betydning for, at soldaterne
oplever det som at komme hjem, når
de træder ind af døren og møder nogen, der ser dem og har tid til dem.
Derudover skal man være indstillet på
en meget rutinepræget hverdag, men
dog være omstillingsparat, da man er
i en militærlejr, hvor eksempelvis øvelser, eller det der er værre, indtræffer i
ny og næ.”
Simon Søvndal fra KFUMs Soldaterhjem i Irak.
Man skal have livserfaring. Jeg kan
tydeligt mærke mit
arbejde med alkoholikere og PTSD-ramte
på Møltrup optagelseshjem i min bagage. Så hjælper det måske med lidt
år på bagen for at kunne føre en god
dialog med veteraner. Jeg oplever, at
veteranerne sætter pris på mine egne
erfaringer, når jeg snakker med dem.
Rummelighed og forståelse er også
vigtige egenskaber. Veteraner skal
føle sig hørt, og man skal tage sig tid
til dem. Det er vigtigt, at se veteranerne som de individuelle personer,
de er, og vise, at man gider dem. Veteranerne er gode til at aflæse én, og
derfor oplever jeg, at det er vigtigt at
signalere, at man ikke blot er her for
pengenes skyld. Det er vigtigt, at man
har næstekærlighed med i arbejdet
og at have sig selv med i jobbet, samtidig med at man passer på sig selv,
så man ikke brænder ud.
Niels Troelsen, veteranmedarbejder
på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro.
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Lørdag den 29. september 2018
Kl. 10.30	Altergangsgudstjeneste i Sct. Jacobi kirke, Varde, med faneindmarch og musikledsagelse af Slesvigske Musikkorps.
Landsformand Jesper Hornstrup prædiker.
Kl. 12.30

Frokost på KFUMs Soldaterhjem.

Kl. 14.00 	Møde i Varde Kasernes idrætshal.
		
• Velkomst ved regimentschef, oberst Lars C. Küseler, kredsformand Bent Mortensen og landsformand Jesper Hornstrup.
		
• Præsentation og beretning ved landsformand Jesper Hornstrup.
Kl. 15.30

Eftermiddagskaffe og ”Den store KUF-bagedyst”.

Kl. 16.00	Oplevelser og indtryk af arbejdet på KFUMs Soldaterhjem i
Danmark, Estland og Irak. Informationsmedarbejder Bjarke
Friis interviewer forskellige personer.
Kl. 17.15
		
		
		
		
		
		

Festaften inklusive middag.
• Minikoncert ved Slesvigske Musikkorps.
• Festtale ved borgmester i Varde Kommune Erik Buhl.
• Sangkortet Vokalibitum synger.
• Kaffe med kringle og lagkage samt pengeskabende aktivitet
ved lokale kræfter.
• Glimt fra KFUMs Soldatermissions arbejde ved Bjarke Friis.
• Afslutning v/sognepræst Henrik Vejlgaard Kristensen, Varde.

kl. 22.30

Åbent hus på KFUMs Soldaterhjem.

ÅRSMØDE 2018

Børneprogram:
Der arrangeres børneprogram lørdag eftermiddag og aften i bygning
28 ved siden af gymnastiksalen.
Her kan de kreative evner udfoldes med blandt andet maling på
porcelæn og glas, perler og kartoffeltryk. Desuden er der en stor
Lego konkurrence, hvor alle børn
får en præmie.
Forskellige børne- og tegnefilm vises på storskærm.

Program for
soldatermissionens unge
Lørdag den 29. september 2018
Generelt følges årsmødets øvrige
program, men dog er der fra kl.
14:00-15:30 mulighed for at deltage i et særskilt program med fysisk
aktivitet ved soldat Kim Antoni.

Den Store

Tilmeldingsoplysninger

Soldaterhjemskonsulenten udfordrer
Soldatervennerne:

Fulde navn og fødselsdato:

KUF-KAGE-BAGEDYST

Årsmødet 2018 indbyder alle med
kærlighed til mors hjemmebag til
at deltage i den store KUF-KAGEBAGEDYST, der udover at have til
formål at udstyre årsmødegæsterne
med lækker kage til eftermiddagskaffen lørdag også skal forsyne årsmødet med et underholdende indslag.
Du kan stille op i tre kategorier:
1. Lagkage,
2. Pladekage
3. Æblekage.
Der er mulighed for at tilmelde sig i
flere kategorier. Tør du stille op imod
Danmarks bedste soldatervenner og
blive vurderet af tre professionelle
dommere under ledelse af bager og
soldaterhjemsleder Troels Moesgaard? Der er flotte præmier på spil
i hver kategori. Vi har ikke noget
TV-køkken, så det er meningen, at
kagen skal bages derhjemme
og medbringes til Varde.
Yderligere information
på hjemmesiden eller når vi har modtaget din tilmelding til
årsmødet. Så det er
bare med at komme i
gang med at øve.

KFUMs Soldatermissions årsmøde
i Varde den 29. september 2018

Fulde navn og fødselsdato:

Adresse:

Telefon:
Mail:
For at få adgang gennem vagten til
kasernen, skal vi have oplyst det fulde
navn og fødselsdato på alle deltagere.
Der vil blive udleveret et adgangstegn
inden adgangen gennem vagten.
Prisen for hele dagen. . . . .  kr. 375,00
(Inkl. måltider)
Festaften alene. . . . . . . . . . kr. 300,00
(Inkl. middag og aftenkaffe)
Særlige forhold f.eks. omkring maden
m.m.

Tilmelding senest den 7. september
2018 til:
KFUMs Soldatermissions årsmøde
Treldevej 97
7000 Fredericia
eller jette@kfums-soldatermission.dk
Beløbet indbetales på konto
8075-0000117840 eller Mobile Pay
til nr. 60727
og mærkes ”årsmødebetaling”.
Tilmelding og betaling kan også ske
via hjemmesiden:
www.kfums-soldatermission.dk

Sct. Jakobi Kirke i Varde.

14 dage før årsmødet vil der blive
udsendt mødeprogram m.v. på mail.
Navneskilt udleveres ved kirken.
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ÅRSMØDE 2018

Lidt stemning
fra 2017

KORT NYT
Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Ny soldaterhjemsleder til Vordingborg

Kirsten og Søren Andersen foran KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg

Med virkning fra 1. august 2018 har vi
ansat Kirsten Andersen, Randers, som
soldaterhjemsleder i Vordingborg. Kir-

sten er gift med vores medarbejder- og
soldaterhjemskonsulent Søren Andersen.
Søren ansættes 15 timer pr. uge i Vordingborg som assistent og fortsætter som
konsulent i den øvrige tid. Kirsten og
Søren har tidligere drevet soldaterhjemmet i Randers fra 1994 til 1997. De har
også erfaring fra sømandskirken i Hamborg og som bestyrerpar på sømandshjemmet i Skagen. De seneste år har
Kirsten været kirketjener i Randers. De
har tre børn. Vi ønsker Kirsten og Søren
tillykke med opgaven i Vordingborg og
ønsker Guds velsignelse over fremtiden.
Der afholdes velkomstreception
fredag 17. august fra kl. 14:00-16:00
på KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg. Alle er velkommen.

Velkommen hjem fra Irak
De seneste seks måneder har Miriam M.
og Simon drevet soldaterhjemmet i Irak.
De har modtaget stor anerkendelse fra
såvel danske som udenlandske soldaters
side. De er nu blevet afløst af Merete og
Kristian. De driver soldaterhjemmet de
kommende tre måneder, hvorefter de
afløses af Miriam B. og Maria frem til
primo februar 2019. (NB: Efter anbefaling fra Forsvaret og i lighed med de
udsendte soldater, oplyser vi fremover
kun fornavne på de udsendte ledere til
Irak).
Vi siger en stor tak til Miriam og Simon og velkommen til Merete og Kri-

Merete og Kristian før afrejsen fra Danmark.

stian. Vi ønsker dem alle Guds velsignelse over fremtiden.

Tak til alle frivillige ved Airshow i
Aalborg og øvrige aktiviteter
Mange soldatervenner er hvert år med
til at skabe synlighed og skaffe penge
til KFUMs Soldatermissions arbejde
bl.a. ved Minicafe i København, Åben
Hede og forskellige åbent hus-arrangementer på kaserner. En af de større aktiviteter er Airshow, som afholdes hvert
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andet år. 10. juni var ca. 125 soldatervenner i sving til Airshow i Aalborg. De
omsatte for kr. 550.000,- TAK for indsatsen og arbejdsfællesskabet.
Tak også til Soldatermissionens Unge
for indsatsen med salg af mad og drikkevarer på Hjallerup Bibelcamping.

KORT NYT

Flagdag for
Danmarks
udsendte
Langt de fleste kommuner markerer
5. september som flagdag for Danmarks
udsendte. Jeg vil gerne opfordre kredse
og soldaterhjem over hele landet til at
deltage og bidrage til fejringen. Nogle
steder deltager soldaterhjemmet med
fane andre steder med praktisk hjælp –
for eksempel har soldaterhjem og soldatervenner efter bestilling fra kommunen
leveret kaffe og kage til ca. 1000 deltagere.
Jeg vil gerne opfordre til, at vi alle
sætter flaget og markerer dagen.

Velkommen
hjem fra Estland

Tak til Amalie Ehmsen for
indsatsen i Vordingborg
Efter seks travle måneder som soldaterhjemsleder i Irak kom Amalie hjem og
gik i gang med at skabe et soldaterhjem
for de nye 39 indkaldte værnepligtige i
Vordingborg. Amalie var ansat i en tidsbegrænset periode indtil 15. juni, Efter
sommerferien skal hun genoptage studierne og afslutte sin kandidatuddannelse på universitetet. Amalie har været
god til at opnå kontakt til både værnepligtige, fastansatte på kaserne og de
veteraner, som også kommer på soldaterhjemmet. Desuden har Amalie vide-

reudviklet kontakten til naboer og andre
brugere. Der skal lyde en stor tak for et
engageret samarbejde.
Det betyder dog ikke et farvel til Amalie. Vi har ansat hende i et studiejob 15
timer pr. uge til at overtage nogle af de
opgaver, som Søren Anderen hidtil har
passet. Det er særligt omkring rekruttering af volontører, kontakter til skoler
og stævner samt afholdelse af volontørkurser. Desuden skal Amalie bidrage
med kommunikationsopgaver. Vi ser
frem til det fortsatte samarbejde.

GENSYNSFEST
FOR TIDLIGERE SOLDATERHJEMSLEDERE
Lørdag 1. september på
KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl
fra kl. 12-19.

Lone og Georg.

Malene kom hjem til aftalt tid 9. juli,
mens Alexzia forlængede ansættelsen
med godt en måned og kom til Danmark
10. august. Alexzia har sammen med
Anne, der er tidligere soldaterhjemsleder i Afghanistan, drevet soldaterhjemmet for hold 2 i Estland. Tak for en flot
pionerindsats i Estland til Malene og
Alexzia. Det er fra alle sider blevet påskønnet og tak til Anne for vikarindsatsen i den seneste måned.
Lone og Georg er 8. august rejst til
Estland som soldaterhjemsledere indtil
januar 2019. Lone og Georg bor i Løgumkloster, har tre voksne børn og er begge
uddannede pædagoger. Lone er også psykoterapeut og kordegn. De er aktive i
Løgumkloster Kirke og frivillige værter
på Løgumkloster Refugium. I 1990’erne
har ægteparret været udstationeret i Estland i sammenlagt tre år for EU. Vi ønsker Guds velsignelse over opgaven.

Tilmelding senest 26. august
til Kjeld Nørgaard på
tlf. 2927 7508 eller
oksboel@kfums-soldaterhjem.dk
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VINDERE

”Vi plejer aldrig at vinde”
Ellen og Claus Blaabjerg Jørgensen fra Isenvad har vundet en bil på
KFUMs Soldatermissions lodseddel. Onsdag 16. maj overrakte den
lokale lodseddelsælger Svend-Erik Hansen nøglerne til den nye Aygo.

Vinderne Claus (tv) og Ellen Blaabjerg Jørgensen får overrakt nøglerne af lodseddelsælgeren Svend-Erik Hansen (th.).

”Vi køber to lodsedler hvert år”, fortæller Claus Blaabjerg Jørgensen, der arbejder på en tæppefabrik i Ikast. ”Men
vi plejer aldrig at vinde noget”. Indtil i
år hvor Claus og Ellen virker til at have
brugt al deres opsparede held ved at
vinde årets hovedgevinst i KFUMs Soldatermissions landslotteri. Ellen og
Claus bor i Isenvad og har de sidste 23
år støttet KFUMs Soldatermission ved
at købe lodsedler. ”Vi ved, at det støtter et godt formål”, fortsætter Ellen, der
arbejder som SOSU-assistent på et plejecenter i Ikast. Indtil nu har ægteparret
klaret sig med én bil og en scooter. Parret har to store børn, der er flyttet hjemmefra, og konstaterer, at de næsten havde mere brug for to biler, dengang
børnene var hjemme end i dag. Den ene
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af deres børn har brugt KFUMs Soldaterhjem, mens han aftjente sin værnepligt, men ellers har Ellen og Claus ikke
brugerkendskab til KFUMs Soldaterhjem. Selvom det er muligt at få kaffe
på KFUMs Soldaterhjem for de lodsedler, der ikke er anden gevinst på, har
Ellen og Claus ikke hidtil benyttet denne mulighed. ”Men vi køber helt sikkert
lodsedler igen til næste år”, lyder det
fra de heldige vindere.
Gevinsten har en værdi af 105.000,kr. og er købt og udleveret hos STS Biler i Ikast. Lodsedlen er solgt af SvendErik Hansen, der er graver i Isenvad og
derigennem har et stort lokalkendskab.
Svend-Erik sælger 300 lodsedler hvert
år og har solgt lodsedler i lige så mange
år, som Ellen og Claus har købt lodsed-

ler. Tidligere har Svend-Erik været leder på KFUMs Soldaterhjem i blandt
andet Kølvrå, så han ved, hvad pengene fra lodseddelsalget er med til at støtte. Samlet set giver lodseddelsalget et
overskud på ca. 1,3 mio. kr. til KFUMs
Soldatermissions arbejde.

o s m ed

den gode smag

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

ÅBEN HEDE
Tekst og foto: Kristian Baggesgaard

Åben Hede 2018
Søndag den 24. juni kl. 8.00 mødte 30
frivillige hjælpere op på Soldaterhjemmet i Oksbøl. Det var en blanding af
tidligere medarbejdere og soldatervenner. Men ens for alle var, at de var indstillet på en travl dag på heden. Dagen
op til arrangementet havde frivillige
været i gang med at bage kage og fremstille sandwich mm.
Soldaterhjemsleder Kjeld Nørgaard
bød alle velkommen og informerede om
dagens arbejde og fordelte de forskellige arbejdsopgaver. Efter en kort andagt over ordene fra Joh. 8,12: ”Jeg er
verdens lys. Den, der følger mig, skal
aldrig vandre i mørket, men have livets
lys”, begav alle sig ud på heden.
Ved ankomsten til udstillingsområdet på heden blev man budt velkommen
af Gardehusarerne og deres heste efterfulgt af Forsvarets historiske køretøjer
som selvfølgelig straks fremkaldte de
gode gamle soldaterminder hos enhver

tidligere soldat. Gåturen på den støvede
grusvej var som en vandring på en tidslinje, der sluttede af med det materiel,
som Forsvaret bruger i dag.
Forsvaret havde opstillet et af deres
karakteristiske grønne telte, som de næste 8 timer skulle være de 30 frivilliges
arbejdsplads og den eneste salgsbod af
mad og drikkevarer på heden. Teltet blev
i løbet af 45 minutter omdannet til en
velfungerende salgsbod. Klokken 10
blev de første kopper kaffe og kager langet over disken, alt imens grillene var
ved at blive startet op. Grillduften spredte sig hurtigt ud over pladsen, og inden
de første pølser var lagt på grillen, stod
de første kunder og ventede på deres
franske hotdog. Herefter voksede køen
af sultne personer foran teltet. Salget gik
forrygende, de fleste pølser var solgt,
inden de var færdiggrillet, hvilket selvfølgelig gav lidt ventetid, men så havde
de besøgende tid til at blive fristet til

impulskøb, mens de ventede.
Klokken 15 var næsten alle kunder
væk samtidig med, at to F-16 jagerfly
fløj lavt hen over teltdugen. Det var starten på Forsvarets opvisning. Den efterfølgende time var det tid til at gøre status; hvilke varer var udsolgt og hvad
skulle der gøres en ekstra indsats for at
sælge, når køberne kom tilbage.
Klokken 16 var opvisningen slut, og
nogle vendte tilbage for at købe en ”gå
hjem-pølse” eller en sodavand til at
skylle hedens støv ned med. Blot en
halv time senere havde publikummet
forladt pladsen, og det var tid til at pakke sammen. Oprydningen gik mindst
lige så hurtig som opstillingen, og klokken 17 var alle hjælpere klar til at forlade heden for denne gang.
Efter en sjov dag i Soldaterhjemmets
tjeneste og med et godt teamwork glæder alle sig til næste års Åben Hede- arrangement 30. juni 2019.

Fakta fra Åben Hede 2018
• Der blev solgt 5.000 pølser, 2.400
sodavand og 700 kopper kaffe.
• Der er i alt brugt 350 mandetimer i
forbindelse med arrangementet.
• Arrangør: Hærens Kamp- og Ildstøttecenter Oksbøl.
• Arrangementet blev i år besøgt af ca.
30.000 gæster fra ind- og udland.

Soldatervennen nr. 3 • 2018

13

MØDER OG STÆVNER

Aars-Aalestrup, kreds 95
Onsdag 3. oktober kl. 19:30 i Aars
Missionshus, Søndergade 19. Fællesaften med IMU hvor Anne og Allan
Schrøder spiller, synger, forkynder og
fortæller om deres arbejde og oplevelser som ledere af KFUMs Soldaterhjem
Karup.
Hurup, kreds 3
Onsdag 26. september kl. 19:30 i Agger Misionshus, Vesterhavsvej 34C.
Soldatervennefest hvor Poul Nielsen,
der er leder af KFUMs Orlogshjem i
Frederikshavn, taler og fortæller om
arbejdet.
Løgstør, kreds 28
Torsdag 20. september kl. 19:30 i Løgstør Misionshus, Østergade 13. Soldatervennefest v. Poul Nielsen, der er
leder af KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn.
Thisted, kreds 21
Torsdag 30. august kl. 19:30 i konfirmandstuen, Kirkevej 40, Frøstrup.
Soldatervennestævne hvor landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg, taler og fortæller om arbejdet.
Tirsdag 9. oktober kl. 14:30 i Thisted
Missionshus, Asylgade 11. Eftermiddagsmøde ved generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia.

Aarhus og omegn, kreds 30
Tirsdag 4. september kl. 14:00 hos
Tove og Bent Andreasen, Søren
Loftsvej 19, 8260 Viby J. Generalforsamling.
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Filskov og Sdr. Omme, kreds 94
Torsdag 6. september kl. 19:30 i Filskov Missionshus, Omme Landevej
8: Soldatervennestævne med generalforsamling. Generalsekretær Per Møller Henriksen fra Fredericia taler og
fortæller.
Hedensted-Løsning, kreds 78
Torsdag 13. september kl. 19:30 i Løsning Missionshus, Sneppevej 38B.
Soldatervenneaften ved generalsekretær Per Møller Henriksen.
Holstebro-Struer, kreds 18
Tirsdag 20. november kl. 19:30 i Vinderup Kirke- og Kulturhus. Soldatervennefest hvor alle er velkommen. Økonomichef Steen Klejtrup Sørensen taler
og fortæller om arbejdet.
Lemvig, kreds 17
Onsdag 7. november kl. 19:30 i ”Klippen”, Østerbrogade 5. Soldatervennefest hvor fhv. landssekretær Bent Ingemann Jensen taler. Underholdning
ved Trio Vest. Kaffe og lotteri.

derslyst Missionshus, Lundsgade 17,
Silkeborg. Fhv. soldaterhjemsleder
Anders Nielsen, Randers, taler.
Thyholm, kreds 8
Torsdag 25. oktober kl. 19:30 i Thyholm Kirkecenter, Nørregade 17,
Hvidbjerg. Tidl. sognepræst på Jegindø
Alex Dahl Nielsen taler og fortæller om
arbejdet som udsendt feltpræst.
Viborg, kreds 23
Fredag 14. september kl. 19:30 i Sct.
Margrethe Gård, Gl. Randersvej 4,
Overlund. Soldatervennefest med tidl.
soldaterhjemsleder i Irak og Afghanistan Judy Jochumsen.
Fredag 30. november kl. 12:00 i Sct.
Margrethe Gård, Gl. Randersvej 4,
Overlund. Adventsfest.
Vildbjerg, kreds 105
Torsdag 15. november kl. 19:30 i Vildbjerg Missionshus, Søndergade 17.
Soldatervennefest v. soldaterhjemsledere Anne og Allan Schrøder, Karup.

Randers, kreds 16
Onsdag 26. september kl. 19:30 i Gjerlev Missionshus, Hybenvej 4, Gjerlev
J. Soldatervennestævne v. Jens Arne
Skjøtt.
Skive, kreds 52
Fredag 5. oktober kl. 19:30 på KFUMs
Soldaterhjem, Brårupvej 155, Skive:
Høstfest. Finn B. Jørgensen fra Fredericia taler.
Skjern, kreds 2
Onsdag 24. oktober kl. 19:30 i IMhuset, Finderupsvej 25. Soldatervennefest. Tale og sang ved soldaterhjemsledere Anne og Allan Schrøder, Karup.
Kaffe og lotteri.
Lørdag 8. september kl. 10:00-11:00
i Borrislejren. Sponsorcykelløb til fordel for KFUMs Soldaterhjem i Estland
og Borris. Efter løbet er der pølser og
kartoffelsalat til ryttere og hjælpere.
Yderligere info tlf. 2341 5518.
Silkeborg, kreds 34
Onsdag 28. november kl. 19:30 i Al-

Aabenraa, kreds 82
Fredag 26. oktober kl. 18:00 i Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade 21, Aabenraa. Soldatervennefest. Domprovst i
Haderslev Torben Hjul Andersen taler.
Sang ved Rødekro-koret. Festlig aften
med spisning, lotteri og generalforsamling. Tilmelding til Ernst Andersen tlf.
7466 9175 eller ernst@lynhurtig.dk
Ansager, kreds 37
Mandag 19. november kl. 19:00 i Skovlund Missionshus, Svinget 9. Soldatervennestævne v. landssekretær Bjarke Friis.
Fredericia, kreds 35
Søndag 9. september kl. 12:00-14:00
ved Kastelvej, Fredericia C. Sponsorcykelløb fra kl. 12:30-13:30. Mulighed
for at købe forfriskninger i KUF-vog-
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nen. Overskuddet går til vaskeri og toiletter i kælderen på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.
Fredag 26. oktober kl. 18:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99.
Efterårsfest hvor generalsekretær Per
Møller Henriksen taler og fortæller.
Kolding, kreds 1
Fredag 2. november kl. 19:30 i Kirkebuen, Kristkirken, Haderslevvej
38, Kolding. Efterårsfest hvor flyverpræst Heinrich W. Pedersen, Nørup,
taler. Kaffe og lotteri.
Haderslev, kreds 49, og
Skrydstrup, kreds 25
Fredag 7. september på KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, Haderslev.
Soldatervennefest. Vi starter kl.17:30,
hvor vi spiser sammen. Derefter begynder aftenfesten kl. 19:00 hvor sognepræst Bent Oluf Damm fra Nr. Løgum
kommer og taler. Underholdning ved
Vedstedkoret. Alle er hjertelig velkommen.
Smidstrup, kreds 7
Tirsdag 6. november kl. 19:30 i Smidstrup Missionshus, Torpsgade 3. Soldatervennefest ved tidl. soldaterhjemsleder Lars Stougaard, Odense.
Vejen-Andst-Brørup, kreds 112
Onsdag 19. september kl. 19:00 i Vejen Menighedshus, Skovvej 4. Efterårsfest hvor flyverpræst Heinrich Wichmann Pedersen, Nørup, taler over emnet:
”Kirken på kanten. Præsterne i krig”.
Vejle, kreds 5
Torsdag 1. november kl. 19:30 i Vejle
Missionshus, Olgasvej 14. ”Med Gud
og kaffe i krig”. Judy Jochumsen og
Selma Schou fortæller om deres arbejde i Irak.
Tirsdag 6. november kl. 19:30 i Lindved Missionshus, Gl. Landevej 67.
Soldatervenneaften ved soldaterhjemsleder Troels Moesgaard, Holstebro. Efter kaffen er der en kort generalforsamling.

Ølgod, kreds 70
Onsdag 19. september kl. 19:30 i IM
Missionshuset Bethania, Vestergade
11, Ølgod. Soldatervennefest med generalforsamling. Fhv. soldaterhjemsleder Finn B. Jørgensen taler.

København, kreds 4
Fredag 9. november: Efterårsfest i
Bethesda, Rømersgade 17. Middag kl.
18:30. Mødet starter kl. 19:30. Tale ved
Kaj Lund, Bethesda. Tilmelding til Minna Siegumfeldt 3028 5220, el. mail minna@siegumfeldt.dk3028 5220
Nordsjælland, kreds 74
Fredag 26. oktober kl. 18:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, Høvelte. Efterårsfest med generalforsamling.

Odense, kreds 24
Fredag 2. november kl. 19:00 i Missionshuset Betania, Ryttergade 3,
Odense: Banko. Vi samles til banko –
kom og vær med. Første plade er gratis.
Aftenen sluttes med kaffe og lotteri.
Roskilde, kreds 44
Mandag 29. oktober kl. 18:00 i Tune
Menighedscenter, Tune Center 17.
Soldatervennekredsens 90-års jubilæumsfest med middag og musikalsk indslag. Generalsekretær Per Møller Henriksen taler. Tilmelding til Hans Lund
Nielsen tlf. 4640 2476 eller lyslund@
get2net.dk inden 22. okt.
Sydøst, kreds 32
Fredag 23. november kl. 17:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Vestervej 3,
Vordingborg. Efterårsfest hvor landssekretær Bjarke Friis fra Esbjerg taler
og fortæller om arbejdet. Tilmelding til
spisning på tlf. 2441 3777 eller vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk senest
12. nov.

EFTERMIDDAGS- OG 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 mulighed for at
købe aftensmad.
Onsdag 26. september kl. 16:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99:
Fyraftensmøde ved oberst Søren Andersen, chef for Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter. Søren Andersen vil fortælle om regimentet og den
aktuelle hverdag krydret med egne oplevelser. Drop-in kaffe fra kl. 15:30 og
mulighed for at købe aftensmad.
Onsdag 28. november kl. 16:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99:
Fyraftensmøde ved informations- og
landssekretær Bjarke Friis, der vil fortælle om sit arbejde, særligt med genbrugsbutikker. Julebanko. Medbring

gerne en pakke. Drop-in kaffe fra kl.
15:30 og mulighed for at købe aftensmad.
Varde
Fredag 12. oktober kl. 14:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Hjertingvej
70, Varde.
Fredag 23. november kl. 14:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Hjertingvej
70, Varde: Julefrokost mm.
Viborg
Onsdag 22. august kl. 14:00 hos Bodil
Vestergaard, Fædalshøjvej 3, Ingstrup. Tlf. 8665 1079.
Onsdag 24. oktober kl. 14:00 hos Ester
Bech, Rosenstræde 21F, Viborg. Tlf.
8660 3337.
Fredag 2. november kl. 14:00 hos Kristine og Niels Ove Sørensen, Engvej
4, Tapdrup. Tlf. 8660 0205. Planlægningsmøde. Her er vore mænd også velkommen.
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Af Simon og Miriam, soldaterhjemsledere i Irak

Tiden flyver afsted
KFUMs Soldaterhjem er et vigtigt samlingspunkt for de udsendte danske
soldater, der tager ejerskab for hjemmet når rejseplanerne ikke går som planlagt.
Læs mere i dette uddrag af seneste nyhedsbrev fra Irak.

Efter Leave (tre ugers ferie i Danmark)
i juni måned blev vi opholdt en lille uges
tid i Kuwait, mens vi var på vej tilbage
til Irak. Her mødte vi Mette og David,
der på fornemste vis har passet Kuffen
(KFUMs Soldaterhjem, red.) i vores
fravær. Vi havde et døgn sammen i Kuwait, hvor vi kunne samle op og høre
fra livet på Kuffen. Indtil vi nåede frem,
havde Jonas, en soldat fra sanitetsgruppen, gjort en hæderlig indsats for at
passe Kuffen. Vi havde tidligere udnævnt ham som næstkommanderende
(NK) for Kuffen, da han så ofte har været flittig til at hjælpe os, og den titel må
man sige, han levede op til i de næsten
tre dage uden soldaterhjemsledere, hvor
én af dagene blandt andet var med stor
brunch.
Ankomsten til det varme Irak (men
dog ikke nær så varm som Kuwait), var

et meget glædeligt gensyn. Vi fornemmede hurtigt, folket har været glade for
Mette og Davids indsats. De har gjort
det godt! Det var lidt som at komme
hjem igen, og der var krammere og ”velkommen tilbage”-hilsener over hele linjen. Det er dejligt at føle sig værdsat
både fra dem, vi har daglig kontakt med,
men også fra nogle rundt omkring i lejren, som vi måske ikke troede, vi havde
synderligt meget med at gøre. Det er
dejligt at opleve det, som har været vores hverdag, er blevet et hjem for os, og
se de relationer, der er blevet dannet.
Det er også dejligt at se, hvordan det er
blevet hjem for vores soldater, og se,
hvordan de selv tager initiativ til diver-

se sociale aktiviteter, eller giver en hånd
og tager fat, når soldaterhjemslederne
er strandet i Kuwait, og at de selv får
stablet en brunch på benene.
Her midt i juli kan mærkes på mange af soldaterne, at det er ved at lakke
mod enden. Der bliver talt dage, og
snakket om ferieplaner og gensyn med
deres kære, eller hvad der venter, når
de kommer hjem. Men vi prøver ikke
at snakke for meget om det. Tiden er
simpelthen fløjet afsted, og det er sært
at kigge tilbage og se, hvordan et halvt
år snart er gået. Vi vil nyde det sidste
stykke tid, og så tager vi den sidste dag,
når den engang kommer!

