Første spadestik til KFUMs SoldaterRekreation
Det bedste sted i Afghanistan
På besøg i Kølvrå
Volontørkursus

nummer 1
februar 2012 – maj 2012
90. årgang
KFUMs Soldatermission i Danmark

Andagt
Af Rasmus Rabjerg

februar 2012 – maj 2012
Udgivet af: KFUMs Soldaterrmission,
www.kfums-soldatermission.dk
Landskontor: Treldevej 97, 7000 Fredericia.
info@kfums-soldatermission.dk, tlf. 3312 4042.
Henvendelser vedr. abonnement rettes hertil.
KFUMs Soldatermission driver 15 soldaterhjem i
Danmark og 2 soldaterhjem i Afghanistan.
13 Genbrugsbutikker er en stor økonomisk hjælp
til arbejdet.
Find adresser, kontaktoplysninger og åbningstider
på www.kfums-soldatermission.dk
Værdigrundlag: På KFUMs Soldaterhjem byder
vi alle velkommen uanset køn, alder, militær rang,
etnisk oprindelse eller religiøs overbevisning. Vi
arbejder blandt forsvarets tjenestegørende personel
ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk
tjeneste i eller uden for Danmark. KFUMs Soldatermission arbejder på folkekirkens grundlag.
Formand:
Sognepræst Jesper Hornstrup,
Nørregade 27 A, Vammen, 8830 Tjele.
Tlf. 8669 0150, jeh@km.dk
Redaktionsudvalg:
Bodil Nielsen, Carl Højhus, Evan Johansen
og informations- og landssekretær Bjarke Friis,
Umanakvej 105, 6715 Esbjerg N.
bjarke@kfums-soldatermission.dk,
Mob. 5193 4042 (ansv. red.).
Henvendelser vedr. annoncer rettes hertil.
SoldaterVennen udkommer i 2012
(deadlines i parentes):
20. maj (20. april), 5. august (25. juni) og
20. november (20. oktober).
Gaver til KFUMs Soldatermission:
Indbetales på bank konto, reg. nr. 8075, konto
0000117840. Gaver er fradragsberettigede efter
gældende skatteregler. Efter årets afslutning fremsendes en kvittering over indbetalte gaver.
Nyttige adresser:
Generalsekretær Per Møller Henriksen,
Tlf. 3312 4042, pmh@kfums-soldatermission.dk
Økonomichef Steen K. Sørensen, sks@kfums-soldatermission.dk, tlf. 3312 4042.
Medarbejderkonsulent:
Søren Andersen, Tlf. 2145 0513
konsulent@kfums-soldatermission.dk

Åndens sværd
– klar til kamp
Jeg havde håbet på et gratis råd, for jeg anede i virkeligheden ikke, hvordan man
fiksede gear. Så jeg slæbte den defekte jernhest med til cykelhandleren i håb om,
at han ville give den et kig og komme med et gyldent svar på problemet. Sådan
gik det desværre ikke. Han skænkede ikke engang cyklen et blik, men gik ud i
baglokalet, hentede kablet og kom tilbage med en wire, et plastikhylster og en
dippedut, hvis formål jeg ikke lige kunne gennemskue. Jeg havde besluttet at klare reparationen selv, så det var vældig opmuntrende, da jeg på vej ud af døren alligevel fik et råd med på vejen. ”Prøv at google cycling help eller Sheldon Brown
– hans hjemmeside er simpelthen bibelen”.
Jeg var i klar forventning om, at cykel-bibelen ville guide mig gennem reparationen, da jeg trillede hjem med offeret for mit eksperiment.
Vi kender vist alle til en del bøger, som er blevet præsenteret som bibler, der
lover svar, vejledning og gode råd indenfor et bestemt område – studiehåndbogen,
”God mad let at lave”, diverse manualer osv.
Når vi sætter os med Bibelen (med stort B) for at finde svar, er det sjældent, vi
får det gyldne svar på hvor sommerferien skal holdes, hvilket job, der skal søges,
eller hvordan gearkablet skal skiftes. Bibelen rummer værdifuld vejledning til
menneskelivet, men den er ikke en opslagsbog, som så mange andre ”bibler”. Vi
må kende den for at kunne gøre brug af den. Vi opfordres til at tage Guds fulde
udrustning på i Efeserbrevet 6,10-20. I vers 17 står der: ”Grib frelsens hjem og
Åndens sværd, som er Guds ord”. Guds ord, Bibelen, er åndens sværd, og vi kan
bruge det til at hugge og stikke i Satan, når han forsøger at vildlede os eller frister
og anklager os. Da Satan i ørkenen forsøgte at få Jesus til at tilbede ham, mod at
tilbyde Jesus ”alle verdens riger og deres herlighed”, kunne Jesus, fordi han kendte Guds ord, svare med et citat fra 5. Mosebog ”Du skal tilbede Herren din Gud
og tjene ham alene”. Vi kan også svare Satan med bibelcitater. Når ”anklageren”
fortæller os ”du er ikke værdig til Guds frelse – glem nu bare din håbløse tro” så
kan vi svare med Johannes: ”Jesu blod renser os fra al synd” og vi kan citere Jesus
selv, der siger ”den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort”. Guds ord er det
våben, hvormed vi kan tilbagekæmpe Satans anklager, fristelser og løgne.
Og hvordan gik det så med Sheldon Brown og gearreparationen? Cykelbibelen
blev ikke til hjælp for mig, da jeg simpelthen ikke forstod det tekniske sprog, cykelguruen kastede om sig med. Kyndig vejledning eller ”bibelstudiegruppe” ville
måske have været til hjælp. Gearene blev skiftet, men ikke helt uden skavanker til
cyklen, sådan kan det også være. Lad os læse BIBELEN, alene, med hinanden og
altid under Åndens vejledning, så vi er udrustede, når udfordringerne dukker op.

Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S (16239)
Oplag: Ca. 9.000 stk.
Forsidefoto:
Udsendte samles om dansk morgenmad på KFUMs Soldaterhjem
i Camp Bastion, Afghanistan.
Foto: Anita Schlippe
Rasmussen.

NÆSTE Nummer af soldatervennen UDKOMMER
20. maj 2012 – Deadline 20. april

Prinsens Musikkorps spillede i forbindelse med ”første
spadestik” til KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro.

nybyggeri

Første spadestik

til boliger for
hjemvendte soldater
Mandag d. 9. januar blev første spadestik taget til
midlertidige boliger, målrettet hjemvendte soldater ved
KFUMs Soldaterhjem i Holstebro.
Holstebros borgmester H. C. Østerby,
oberst Lars Dencker og landsformand
Jesper Hornstrup stak spaden i jorden
til nybyggeriet. ”Omsorgen for vores
soldater har betydning”, mente H. C.
Østerby, der ikke lagde skjul på byens
stolthed over at kunne tage sig af hjemvendte soldater. Landsformand Jesper
Hornstrup citerede sangen: ”Let’s
build a room”. ”Et rum for kærlighed
er måske så meget sagt, men det bliver
et hus, der fyldes med omsorg”, sagde
landsformanden. Oberst Dencker takkede på vegne af soldaterne, der snart
kan se frem til at tage boligen i brug.
”Som soldat drager man ud uden hjem.
Men KFUMs Soldatermission har
etableret Soldaterhjem i Afghanistan,
og det er vi taknemmelige for. Hjemme
igen kan det være svært at genfinde
den hjemlige rytme. Tilbuddet om

midlertidige boliger hjælper hermed”,
forklarede chefen for Jyske Dragonregiment.
Projektet er støttet af både fonde,
private samt med offentlige midler. De
sidste 15 år har ca. 27.000 danske soldater været udsendt af forsvaret, og
gennem de senere år har der været mere fokus på at hjælpe soldaterne tilbage
til hverdagen i Danmark efter endt udsendelse.
Boligtilbuddet kaldet KFUMs SoldaterRekreation, stiller rammer til rådighed for soldaterne for at hjælpe soldaterne tilbage til en normal tilværelse.
Til sommer forventes boligerne at stå
klar i Holstebro, mens der håbes på at
kunne igangsætte lignende byggeri i
Høvelte og Hvorup senere på året.
Af Bjarke Friis.

Anbefalinger af
KFUMs SoldaterRekreation
Oberst og Kammerherre Lasse Harkjær,
Chef for Den Kongelige Livgarde:
”Jeg ser KFUMs
SoldaterRekreation som en god
støtte for de af vore soldater, der
er i en særlig situation. Det træder ikke i stedet for andre tilbud,
men er udtryk for et godt nyt initiativ.”
Anne-Cathrine Riebnitzsky, sprogofficer
og forfatter. Udsendt
til Helmand i Afghanistan i alt 14 måneder, først som soldat, siden som
rådgiver for udenrigsministeriet:
”De mennesker, der har sat livet
på spil, for at jeg kunne udføre
udviklingsarbejde i Afghanistan,
fortjener al den hjælp de kan få,
når de kommer hjem igen. At
komme hjem er svært nok i sig
selv. Jeg vil gerne bidrage til at
tilbyde soldaterne et midlertidigt
sted, hvor de kan komme til kræfter og komme videre.”

Økonomisk status på byggeriet af KFUMs SoldaterRekreation
Byggebudget
Holstebro (4 nye lejligheder og ombygning med bl.a. nyt køkken): 7.130.000 kr.
Hvorup (8 nye lejligheder): 7.080.000 kr.
Høvelte (9 nye lejligheder): 9.600.000 kr.
I alt: 23.853.000,- kr.
Ved redaktionens afslutning (3. februar)
er der givet tilsagn om ca. 20.500.000,kr.

Største fondsbidrag er modtaget fra:
• Den A. P. Møllerske Støttefond
• Augustinus Fonden
• (Anonym fond)
• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
• Ole Kirks Fond
• Orients Fond
• Ernst og Vibeke Husmands Fond
• Birn Fonden
• Færch Fonden
• Kronprins Frederik og Kronprinsesse
Marys Fond

Byggeriet er offentligt støttet med:
En særlig pulje til socialt udsatte
(Finansloven)
• Forsvarets pulje til veteranarbejde
• Ålborg Kommune
• Holstebro Kommune
• Allerød Kommune
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afghanistan
Af Anita Schlippe Rasmussen (tekst og foto)

”KUFFEN er det bedste
sted i Afghanistan”
Soldaterhjemmet (Kuffen) er for alle, der er udsendt af Forsvaret. Selv om hjemmet
er målrettet soldater nyder andre også godt af de hjemlige rammer. Sygeplejerske
Anita Schlippe Rasmussen beskriver her hendes oplevelser af KFUMs
Soldaterhjem i Camp Bastion.

Hvor er det dejligste sted i verden, når
man er i Afghanistan?
Ja, det ved enhver dansk soldat - det
er nemlig på ”Kuffen”.
En lille bid af Danmark, som er
komprimeret ned i et par sammenbyggede containere og en halvt overdækket terrasse. Indrettet med køkken med
rigtig stor bagekapacitet, spisestue og
fjernsynsstue.

Din lokale grossist
Sügro Danmark A/S
Hovedkontor
75 63 09 60
Fax
75 63 09 40
Sügro Nord

97 85 11 00

Sügro Syd

73 56 16 66

Sügro Sjælland

43 99 38 10

Sügro Bornholm

56 95 33 85

Besøg vores hjemmeside på
www.sugro.dk
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Afhængig af hjemmebagt
kage

Her har man ”Helle”, og her bliver
man forkælet af ”Kufmutter” og ”Kuffatter”, Kirsten og Alex. Deres fornemmeste opgave er at gøre os afhængige
af hjemmebagte kager, og det er lykkedes! Det er også her, man spiller lagkagebanko om onsdagen, bager vafler
om lørdagen, spiser kage kl. 15.00 og
19.00. Det er også her man får et par
eftertænksomme ord med på vejen
hver aften kl. 21.00 efterfulgt af soldatens bøn (for øvrigt meget smuk) og fadervor.
Der er altid plads til en snak, hvis
det er det, man har brug for.

Det rigtige toilet

24 timer i døgnet er der åbent på soldaterhjemmet takket være en masse frivillig og gavmild støtte. Der er altid
gratis kaffe på kanden, og inden en patrulje skal ud, er der stillet morgenmad
frem og ofte også bagt kager til at tage
med. Om søndagen er der det helt store
danske morgenbord med spegepølse
og leverpostej.
Det er et fantastisk sted. Så fyldt
med ægte dansk hygge og nærvær, ro
og varme, at alle vores ISAF-kollegaer
er fulde af misundelse. En dag bagte
”Kufmutter” boller af 18 kg. mel plus 8
store kager. Hun var dog også stået op
kl. 4.00 om morgenen.

Soldatens bøn
Gode Gud!
Vær nær hos os, der gør tjeneste i forsvaret.
Velsign vores arbejde for fred
og retfærdighed mod splittelse
og uret, grusomhed og vold.
Styrk vores kammeratskab og
sammenhold, og bevar os fra at
svigte hinanden i nød og fare.
Værd med dem, der er sat til at
lede og befale, giv dem klarsyn
og beslutsomhed og omsorg
for dem, de har ansvar for.
Jeg takker dig for mit land, for
familie og venner og alle, der
holder af mig.
Kære Gud, jeg beder dig:
Bevar mig og mine nærmeste
fra sygdom, ulykke og alt ondt.
Vær hos mig, når jeg er truet
og gribes af angst for mit liv og
helbred.
Lad mig få lov at vende tilbage
til min hverdag i god behold,
når min tjeneste er forbi.
Det beder jeg om i Jesu navn.
Amen

EN PÅRØRENDE FORTÆLLER

Hver aften kl. 21 holdes der aftensang.

Alteret ved en feltgudstjeneste.

Min bror var lige kommet tilbage til Afghanistan efter at have været hjemme på
leave. De var på deres første patrulje, da det værste skete. De mistede en kammerat.
8 dage efter kom de ind til lejren i Camp Bastion, for at sende deres nære ven på
sin sidste rejse. Rejsen hjem til Danmark.
I Camp Bastion stod soldaterhjemslederne på Kuffen klar til at tage imod dem.
De havde reserveret et lille område, kun for min brors gruppe. Når man har mistet
en soldaterkammerat og nær ven, har man brug for hjemlige og trygge omgivelser,
og gerne nogle at græde ud ved og snakke med. Soldaterhjemslederne på Kuffen
var dem, der lagde skuldre til soldaternes tårer, uden at det hele blev skrevet ned.
De dage gruppen var i Camp Bastion, var området til deres rådighed, så de kunne få en chance for at finde sig selv igen. Kuffen serverede kaffe og hjemmebagt
kage til dem.
Da jeg efterfølgende spurgte min bror, hvordan jeg som pårørende bedst kunne
støtte, sagde han, at det bedste sted at støtte, det er Kuffen.
For det er soldaternes frirum i krigen.
Heidi Henningsen

Her er også et rigtig toilet, som man
kan sidde på. Det lærer man at sætte
pris på og nyde… Ens lårmuskler er nu
ellers snart blevet så stærke af at stå
op, at man næsten ikke tænker over det
mere.

Et pausested

Næsten hver dag ser vi vores snit til at
smutte forbi. Jeg har mit ”eget” hjørne
nu. Det er faktisk sådan, at de råber
”Hej, Anita, dit hjørne er ledigt!”, og
så sætter jeg mig med en kop
kaffe, smider jakken,
ruller t-shirtærmerne

Kirsten og Alex Pedersen bag disken.
Terrassen på soldaterhjemmet bliver flittigt brugt.

så langt op, de overhovedet kan komme, læner stolen tilbage og lukker øjnene. En times blund her ovenpå en
travl formiddag og inden aftenvagten,
det er skønt.

FAKTA:

Sygeplejerske fra Slagelse, Anita
Schlippe Rasmussen var i efteråret i Afghanistan blandt andet
mens Kirsten og Alex Pedersen
var udsendt som leaveafløsere på
KFUMs Soldaterhjem i Camp
Bastion. Kirsten og Alex Pedersen havde mod på mere,
og leder også soldaterhjemmet fra f ebruar til maj.
Anita Schlippe Rasmussen
holder pause i solen.
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KORT NYT
Af Per Møller Henriksen.

KFUMs Soldaterhjem i
Libanon lukket pr. 1.
december 2011

Kort tid efter oprettelsen af KFUMs
Soldaterhjem i Libanon, besluttede
Folketinget at trække de danske FN
soldater hjem. Der skal lyde en tak til
Ruth Brik Christensen som drev soldaterhjemmet de sidste 4 måneder. Ruth
er fortsat ansat som foredragsholder og
har allerede rigtig mange aftaler i kalenderen.

Tak til Anette og Brian
Gylling Jensen, Kølvrå

Lederparret i Kølvrå har opsagt deres
stilling med udgangen af marts 2012.
Tak for en flot indsats igennem 4 år, vi
ønsker jeg alt godt i fremtiden. Alle er
velkomne til afskedsreception onsdag
den 21. marts kl. 13.30 til 16.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Herningvej 31,
Kølvrå. Anne og Allan Schrøder fra
Hjørring er ansat som nyt lederpar i
Kølvrå. Nærmere præsentation følger i
næste nummer af SoldaterVennen.

Tak til Mette, Thea, Palle og Daniel

I gennem de sidste 6 måneder (for Mettes vedkommende 9 mdr.) har disse 4 soldaterhjemsledere slidt i det på KFUMs Soldaterhjem i henholdsvis Camp Bastion
og MOB Price. De har alle 4 gjort det fantastisk flot og langt ud over hvad man
kan forlange. Der skal lyde en meget stor tak og de bedste ønsker om Guds velsignelse over fremtiden.

Tillykke med 100 års
jubilæet

Tirsdag den 28. februar fejrer kreds 7,
Smidstrup kredsen sit 100 års jubilæum. Ruth Brik Christensen vil tale, der
er fællesspisning og forskellige indslag. Pris 90 kr.
Tilmelding til kredsformand Arne
Ladegaard: eladegaard@mail.dk eller
tlf. 75 86 00 03

Tak til Bent Hansen

Bent Hansen, Lemvig, har valgt at
stoppe i redaktionsudvalget. Tak for en
flot indsats gennem årene. Samtidig
byder vi velkommen til Evan Johansen, Silkeborg, der er indtrådt i redaktionen.

Kommende ledere i Camp
Bastion

Lene Gregersen og Mette Mejlgaard
som har været soldaterhjemsledere i
Camp Bastion i 9 måneder fra 2010 til
2011 tager den 16. maj ned for at afløse
Kirsten og Alex Pedersen og drive soldaterhjemmet frem til august 2012.
Velkommen tilbage!
6
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Nye ledere i MOB Price

Den 31. januar rejste Jens Arne Skjøtt, Aarhus og Carl Erik Refshauge, Ejby fra
Danmark og har overtaget efter Palle Mærsk og Daniel Høj Andersen. De er nu
godt i gang på soldaterhjemmet i MOB Price.
Når Carl Erik rejser hjem efter 3 måneder overtager medarbejder- og soldaterhjemskonsulent Søren Andersen, Langå, fra den 16. maj, makkerskabet med Jens
Arne Skjøtt frem til august 2012.
I forbindelse med overdragelsen og Jens Arnes leave periode afløses de i 5 uger
af Ruth Nielsen, Erritsø og Else Friis Nielsen, Røjleskov, som flere gange har afløst i forbindelse med leave.

Nye Fradragsregler

Der er fra 2012 kommet nye fradragsregler for gaver. Nu kan der gives skattefradrag fra første krone, mod at man
tidligere skulle give minimum 500 til
hver organisation. Der kan maximalt
gives fradrag for kr. 14.500,Først i februar er der udsendt Årskvittering hvoraf det fremgår hvad der
er indberettet til SKAT. Hvis der er
spørgsmål vedr. reglerne for gavefradrag m.m. er man altid velkommen til
at kontakte landskontoret på tlf.: 33 12
40 42.
Årsregnskabet 2011 er i skrivende
stund ikke afsluttet. Men takket være
mange flotte gaver, fondsbidrag og en
arv, ser det ud til at vi kommer tæt på
det budgetterede 0 resultat. Tak for
støtten.

Formands- og kasserermødet 2012

Mini Cafe på Strøget fra 9.
til 15. juli 2012

Valgbar er ethvert medlem, som skriftligt har indvilget i at lade sig opstille.
På hjertelig gensyn i Fredericia den 12. maj 2012.
Jesper Hornstrup

Soldatervennerne i København (kreds
4) står igen i år for salg af kaffe, hjemmebagt kage og sandwich på pladsen
foran Helligåndskirken på Strøget.
Har du tid og lyst til at hjælpe eller
give noget kage til cafeen kan Minna
Siegumfeldt kontaktes på tlf.: 32 52 20
82.

Tak til leaveafløserne

Birgith og Frede Søndergaard Hansen,
Hundested har afløst 5 uger i MOB Price i november/ december. Tak for en flot
indsats. I Camp Bastion afløste Kirsten
og Alex Pedersen fra Starup, de er den
31. januar fløjet tilbage for at være ledere de næste 3 måneder. De skal også have en tak for hjælpen og ønsket om Guds
velsignelse over den kommende tid.

– afholdes lørdag den 12. maj kl. 9.30- 16.00 på
KFUMs Soldaterhjem i Fredericia

KFUMs Soldatermissions bestyrelse opfordrer hermed alle kredsbestyrelser til at lade sig repræsentere ved både formand og kasserer. På mødet aflægges beretning om KFUMs Soldatermissions arbejde på landsplan.
Regnskabet bliver fremlagt, og der skal afholdes valg til Bestyrelsen og
Kredsarbejdsudvalget (KAU).
På valg til bestyrelsen: Svend Erik Jensen, Varde og Henrik Busk Rasmussen, Nr. Sundby. (begge er villige til genvalg). Suppleanten Else Vinter
Skov er ikke villig til genvalg.
På valg til KAU: Egon Jakobsen, Næstved og Anny Rønne, Haderslev
(begge villig til genvalg), og suppleanten Bo Mejlgaard, Lystrup (villig til
genvalg)
I henhold til vedtægterne § 5 stk. 2 lyder det: ”Forslag til kandidater skal
senest 14 dage før formands- og kasserermødet være landsformanden i
hænde.” – dvs. den 23. april 2012.

Årsgaven 2011

Et af årets store opgaver for vore soldatervenner er årsgaveindsamlingen. Der skal
på KFUMs Soldatermissions vegne lyde en stor TAK til de mange listebærere og
givere. Årsgaven 2011 blev på kr. 849.652,-. Resultatet i 2010 blev kr. 893.159,-.
Det er ganske vist en lille tilbagegang, men opvejes delvis af stigningen af Julegaveindsamlingen 2011 der blev på kr. 210.270,- indsamlet via Soldatervennen nr.
4. og det julebrev vi efterfølgende sendte. Sidste år indkom der kr. 178.000,-. Tak
for den flotte gave.
Landslodseddelsalget er nu godt i
gang – også i år ser det ud til at
blive et godt resultat. Har du ikke
haft mulighed for at købe lodsedler, kan de købes via hjemmesiden
eller bestilles på landskontoret tlf.:
33 12 40 42 indtil den 28. februar.
Tak til alle soldater, soldatervenner
og medarbejdere, som hjælper med
salget!
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Glimt fra hjemmene

Anette og Brian hjælpes ad med opvasken, som med alt andet arbejde på soldaterhjemmet

På kigger indenfor på
KFUMs Soldaterhjem i Kølvrå
Her er hjertevarme og godt
at være

Lederparret Anette og Brian Gylling
Jensen er åbne og gæstfrie, også selvom det er uden for den officielle åbningstid. Der er kaffe/te på kanden, og
chokoladekage i ”soldaterstørrelse.”
Mens Anette henter børn i skole og
daginstitution, får Brian og jeg en snak
om bl. a. den gensidige omsorg, der er
mellem de lokale soldatervenner (SV)
og soldaterhjemmet.
Alle soldatervennekredsene ud over
landet er tilknyttet et soldaterhjem. I
Kølvrå er man meget bevist om vigtigheden af at dyrke fællesskabet for at
bevare denne tilknytning.

soldatervennerne. SV-kredsens årlige
generalforsamling (i år den 21. marts)
og en årlig høstfest (i år den 14. september) afholdes på soldaterhjemmet:
I 2011 deltog ca. 100 soldatervenner i
høstfesten.
I forbindelse med den sendes der ca.
400 breve ud fra soldaterhjemmet til
soldatervennerne. ”De skal vide, at de
ikke er glemt og er velkomne her,” siger Brian.
Også kontakten til de to genbrugsbutikker i området (Sunds og Ikast) er vigtigt. Derfor inviteres der først i december måned til et genbrugstræf på soldaterhjemmet, hvor medarbejderne fra
Ikast Genbrug plejer at slutte talrigt op.

Soldaterhjemmet kan gøre
meget for at skabe
interesse for arbejdet

Det varmer, når der mærkes respons og medleven
fra soldatervenner

Brian lægger vægt på, at det er vigtigt,
at soldaterhjemmet åbner dørene for
8
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Foruden rosende ord og forbøn nyder
Anette og Brian godt af soldaterven-

nernes opbakning i form af praktisk
hjælp ved særlige arrangementer. En
ny fortrappe er også lavet af soldatervenner.
Som andre steder i landet er soldatervennerne også flittigt beskæftiget
med opkrævning af kontingent og lodseddelsalg. Sidste år blev der i tilknytning til soldaterhjemmet solgt 11.500
lodsedler, hvoraf der også er sendt ud
til tidligere soldater.

Månedlige bidrag – 10 kr. –
7 kr. - 3 kr.

At tegne sig som soldaterven er ikke
”IN” blandt soldaterne – men et lille
bidrag, der kan betales over Betalingsservice, kan nok accepteres. Brian har i
samråd med Torben Venndt lavet sin
egen lokale giveraftale, som uddeles til
soldaterne.

Af Bodil Nielsen

Knud, Anete og Brian hyggesnakker i køkkenet

En aktiv soldaterven
kigger indenfor

Tilfældigt kigger Karlo Rasmussen
(kasser i SV-kredsen) indenfor denne
eftermiddag. Karlo har i mange år solgt
lodsedler. Lønnen for de mange skridt
han har gået i denne tjeneste er mange
gode- og sjove oplevelser og samtaler,
hvor der er lejlighed til at fortælle vidt
forskellige mennesker om arbejdet på
KFUMs Soldaterhjem.
Karlo fortæller, at han en dag havde
fået sin kone med ud at sælge lodsedler, selv om det var lidt modvilligt hun
tog denne opgave på sig. Kort efter, at
de var gået i gang med salget, mødtes
de på gaden, og til Karlos store forundring var modviljen forduftet: - Hvad
var der sket? - Hun var glad, fordi en
familie havde købt 25 lodsedler. – En
bekræftelse på at det nytter noget at
værre opsøgende.

Medejerskab fremmer
interessen for arbejdet

KFUMs Soldaterhjem i Kølvrå har altid haft sin egen bestyrelse, der stadigvæk har ansvar for den daglige drift af
hjemmet.
I bestyrelsen sidder der også repræsentanter fra Bording-Ikast kredsen og

Karlo Rasmussen overrækker penge fra lodseddelsalg til Brian

Herning kredsen, der er blandt de tilknyttede soldatervennekredse.
Formanden for denne bestyrelse tidligere soldaterhjemsleder Knud Nielsen kommer også på besøg denne eftermiddag. Det skinner tydeligt igennem,
at der er et gensidigt godt og åbent forhold mellem ham og lederparret.
Knud fortæller, at for soldaterhjemmets bestyrelse er det vigtigt, at vi har
et godt og åbent forhold til lederparret,
for at føler medejerskab af hjemmet.
Det er et privilegium at kunne vise
soldatervennerne konkrete resultater af
deres økonomiske støtte i form af nyanskaffelser og vedligeholdelse af
hjemmet.
Specielt er det også, at bestyrelsen
er medbestemmende ved lederskifte,
hvilket netop denne dag har bragt
Knud til hjemmet, for Anette og Brian
har valgt at stoppe som ledere til 1.
april 2012.

Vemodigt at sige farvel

”Det er altid vemodigt at skulle sige
farvel til gode ledere, men igen er det
et privilegium, at vi som lokale soldatervenner får lov at være medbestemmende ved ansættelse af nye folk på
soldaterhjemmet,” siger Knud.

Anette og Brian siger begge, at de
elsker arbejdet på soldaterhjemmet.
Det bliver svært at sige farvel til livet
på soldaterhjemmet med alt, hvad det
indebær, bl. a. samtaler og samvær
med soldater og soldatervenner, men
de har valgt at lytte til deres 2 børns
spørgsmål: ”Har I tid til os?” Med andre ord: Familien må komme i første
række.

Kære soldatervenner tænk på
dette dilemma i jeres forbøn for
de familier, der slider hårdt med
det daglige arbejde rundt om på
soldaterhjemmene!

Soldatervennen nr. 1 • 2012
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undersøgelse
Af Bjarke Friis

De nære relationer har
afgørende betydning for
selvmordstanker
En ny undersøgelse af selvmordstanker og selvmordsforsøg blandt tidligere udsendte
soldater er netop udkommet. Danske soldater ikke er mere udsat for selvmord end
resten af befolkningen, men familie og kammerater spiller en helt central rolle.
Hovedkonklusionen i den nye rapport fra Center for Selvmordsforskning er, at tidligere udsendte soldater ikke har større risiko for selvmordsforsøg end befolkningen i almindelighed. Rapporten er med til at slå en pæl igennem myten om, at
soldaterne kommer hjem som traumatiserede, hvilket man ellers kan få indryk af fra medierne. Dog er det ikke uden betydning hvilke missioner, soldaterne har været på, da nogle af
holdene på FN-misionen i Kroatien i 1990erne har haft en
større selvmordsrisiko end danskerne i almindelighed.

De nære relationer

Rapporten kommer også ind på, hvad der kan beskytte de
mennesker, der går med selvmordstanker.”De nære relationer er af afgørende betydning for at beskytte soldaterne mod
selvmordstanker og selvmordsforsøg”, lyder det i rapportens
resumé. Støtte fra familien før, under og efter udsendelse har
stor betydning. Kammeraterne er også en del af de nære relationer, og de fungerer som samtalepartnere for oplevelser,
som andre kan have svært ved at forstå.
Det anbefales at Forsvaret i højere grad indrager familien

før, under og efter udsendelsen. Ligeledes anbefales, at Forsvaret fortsat understøtter mulighederne for samvær og samtaler mellem soldaterne.
Samtalepartnere er vigtige, og udover kammerater kan
det være en feltpræst eller andre, der vil lægge ører til og tage tankerne alvorligt.

Nye muligheder med KFUMs
SoldaterRekreation

KFUMs Soldatermission er i øjeblikket i fuld gang med at
bygge og indsamle penge til midlertidige boliger for tidligere udsendte soldater. Konklusionerne fra den nye rapport om
selvmord forbavser ikke i forhold til andre undersøgelser af
udsendte soldater. De nye boliger i SoldaterRekreation er
netop tilrettelagt efter behovene for fællesskab og gode samtalepartnere. Hvert sted kommer der til at bo fire eller otte
soldater i tilknytning til et eksisterende soldaterhjem. Det giver både et nært fællesskab med øvrige beboere og samtidig
gode relationer til soldaterhjemsledere, medarbejdere og andre soldater på soldaterhjemmet.

Fra rapportens resumé

• De nære relationer er af afgørende betydning for at
beskytte soldaterne mod selvmordstanker og selvmordsforsøg. Støtte fra familien er af meget stor betydning før, under og efter en udsendelse. Desuden
er tryghed i familien den værdi, som er prioriteret
øverst blandt soldaterne.
• Til de nære relationer hører også kammerater. Det er
kammeraterne, som er samtalepartnere, når det drejer sig om oplevelser, som familie, venner eller bekendte ikke kan forstå eller kan sætte sig ind i.
• Det er beskyttende for selvmordsadfærd, at soldaterne får mulighed for og bliver tilskyndet til at tale om
deres selvmordstanker og selvmordsforsøg. Samtalepartnere kan være kammerater, feltpræst eller andre, som kan, vil og tør lytte til tankerne og tage dem
alvorligt.
Fra hjemkomstparade for ISAF 10. Fotograf: Per Amnitzbøl Rasmussen.
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Airshow
på Flyvestation
Aalborg
den 10.
juni 2012
Det er ved at være en tradition, at KFUMs Soldatermission hjælper til med
AIR SHOW. Ved seneste
AIR SHOW i juni 2010
medvirkede ca. 240 frivillige personer fra KFUMs
Soldatermission ved salg
af pølser, sandwich, is,
sodavand, kaffe mm. Tilsammen gav det et rigtig
flot overskud på ca.
450.000,- kr. til at støtte
KFUMs Soldatermissions
arbejde.

Årsmøderejse til Sydsjælland
den 26. – 30. september 2012
Fælles afgang fra Fredericia onsdag d. 26.
september kl. 12:00. Efter busturen til Vordingborg er der indkvartering på Vordingborg Kaserne og middag på KFUMs Soldaterhjem.
Torsdag begynder med morgenandagt i
Kongsted Kirke. På Koldkrigsmuseum
Stevsfort kan det unikke fæstningsværk
opleves på den guidede tur og i museets
biograf. Eftermiddagen indeholder omvisning på Galleri Emmaus (det tidligere
HUH).
Morgenandagten fredag finder sted i
Udby Kirke før besigtigelsen af Grundtvigs mindestuer. Herefter går turen til
Præstø og Nysø, hvor Bertel Thorvaldsen
har tilbragt en del tid.
Lørdag besøges Nyord på Møn. Efter

morgenandagt i kirken går vi rundt i den
bilfrie lille landsby. Efter frokosten kører
bussen tilbage til Vordingborg, hvor Årsmødet begynder.
Når årsmødet er slut søndag går turen
tilbage til Fredericia.
Kom og vær med på en busrejse i et
godt fællesskab.
Pris for bustransport, udflugter, entréer,
overnatning, årsmødeafgift og helpension
på KFUMs Soldaterhjem: 2.675,- kr. (tillæg for enkeltværelse: 600,- kr.).
Rejseleder og chauffør: Tove og Aksel
Kristiansen.
Tilmelding og yderligere information:
Kontakt landskontoret, tlf.: 33 12 40 42
(Ca. 20 pladser tilbage).

i Skrydstrup.

Ved det kommende AIR
SHOW i Aalborg søndag
d. 10. juni 2012 har vi fået
samme opgave. Du kan
være med til at støtte op
om arbejdet ved at melde
dig som frivillig – eller
finde andre hjælpere.
På kfums-soldatermission.dk
→ Støt → Flystævne kan du
melde dig som frivillig. Kontakt evt. KFUMs Soldaterhjem i Hvorup på hvorup@
kfums-soldaterhjem.dk eller
tlf:. 9817 1027 for at høre
mere.

Foto: Frederik Johan Rosberg

Fra Airshow 2010

Til Sydsjæ
lland
26. - 30. se
ptember

Professionel udrustning!
Supplér eller opgradér allerede i dag
din personlige udrustning.

Besøg

INF-WEAR PX shop-in-shop
på dit lokale
KFUM Soldaterhjem
eller klik ind på
www.inf-wear.dk.
Blokken 37 • 3460 Birkerød • 36 77 56 40 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk
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unge
Af Natalia Regitze Jørgensen

En af forhindringerne var et to m. dybt hul,
som gruppen skulle hjælpe hinanden op af.

Lykken er:

At stå sammen
Birgitte og Regitze fra KFUMs Soldaterhjem i Varde i soldaternes udrustning.

Kim Larsen sang engang: ”Sammen
ku’ vi lægge verden ned, og hele universet med,” i sin sang Tarzan Mamma
Mia. Netop det at stå sammen var,
hvad vinterens volontørkursus handlede om. Kurset blev denne gang afholdt
på KFUMs Soldaterhjem i Varde d.
25/11 til d. 27/11 – 2011. Efter velkomst og aftensmad fredag d. 25 startede kurset så småt, og vi havde den
glæde, at blive undervist af ledelseskonsulent Niels Albinus. Han startede
roligt ud med at undervise os i, hvad
godt teamwork er, og for at underbygge dette blev vi inddelt i grupper, og
lærte at samarbejde med folk, man ikke i forvejen kendte. Grupperne lavede
forskellige øvelser, delte forventninger
til kurset med hinanden, og beskrev,
hvad der skal til for at en gruppe kan
have et godt samarbejde. Ord, der gik
igen var: Accept, forståelse, udnyttelse
af hinandens kompetencer, engagement, kompromisser og positivitet.
Derudover blev der også snakket om,
12
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hvad soldatermissionens formål egentlig er, og hvordan man ved godt samarbejde kan opfylde mål og formål.

Samarbejdsøvelser i det fri

Lørdag stod vi tidligt op, spiste lækker
morgenmad tilberedt af soldaterhjemslederne Pia og Ivan Ælmholdt, og hoppede derefter i det varme tøj, for at tilbringe formiddagen ude i det fri. Her
stod programmet på forskellige samarbejdsøvelser udformet af Ivan Ælmholdt, samt to soldater, Morten Skovgaard og Mathias Mankohf. Igen blev
volontørerne inddelt i hold og skulle
derefter gennemgå 3 forskellige samarbejdsøvelser. Først en spejderøvelse,
hvor gruppen skulle bygge en A-bom,
og vha. samarbejde få den til at bevæge
sig. Derefter en øvelse med forskellige
genstande, der skulle transporteres
rundt på en bane lavet af kegler. Denne
øvelse var særligt hård, da 25 L vanddunke, samt en båre først skulle løftes
op i en lastbil, slæbes ned i den ene en-

de, løftes over sæderne og ned igen.
Derefter skulle en person bæres på båren gennem en slalombane, og personen, der sad på båren skulle guide bærerne, der intet kunne se igennem gasmaskerne. Denne øvelse satte virkelig
gruppernes medlemmer på en prøve,
da den syntes både fysisk hård, og
umulig at klare alene. Sidste øvelse bestod i at gennemføre soldaternes forhindringsbane, mens man var bundet
sammen, og det gjalt altså om, at have
alle med. På trods af de forskellige
konkurrencer, handlede disse øvelser
ikke om at komme først, men derimod
om at samarbejde på bedst mulig måde, og lære hinanden godt at kende.
Efter et hurtigt bad, og en god frokost, samlede Niels Albinus tråden fra
dagen før, og spurgte ind til, hvilke dele af samarbejdet, der havde fungeret,
og hvilke, der ikke havde. Hvilke konflikter, der kunne være, og hvordan
man i fællesskab fik løst både konflikter, samt opgaven på en optimal måde.

Gruppe 5 med en vellykket A-bum.

Samarbejde med
soldaterne

Derudover var der også tid til at interviewe de ovennævnte soldater om deres syn på soldatermissions arbejde, og
på den måde se om soldatermissionens
mål blev nået. ”Man kommer for maden, men man bliver for selskabet,”
udtalte Mathias Mankoph. Mathias
forklarer altså, at selvom maden er en
stor del af soldaterhjemmenes arbejde,
er det, at gøre stedet hjemligt en lige så
stor del af det. Soldaterne skal føle sig
velkomne, samt have nogen at snakke
alvorligt - eller grine sammen med, og
at skabe et hjem for soldaterne er missionens overordnede mål. Morten
Skovgaard forklarede, at han er ateist,
men alligevel nyder at kommer på et
kristent soldaterhjem. ”Der er plads til
at være sig selv. Når jeg er her, er det
her mit hjem, og jeg bliver accepteret
her,” fortalte Morten.
Dermed tog undervisningen altså en
drejning, så det ikke bare var samarbejde mellem de ansatte, der var fokus
på, men også, hvordan man samarbejder med soldaterne om at møde den enkeltes behov, og det var fedt at høre,
hvad soldaterne egentlig føler ang. soldatermissionens arbejde.

Mexicansk festaften

Lørdag aften var festaften, hvor der
blev spist lækker mexicansk mad, samt
spillet og hygget. Soldatermissionens
Unge (SMU) fik ordet, og kunne fortælle en masse om, hvad deres arbejde
består af, samt hvordan vi alle kan
hjælpe dem med de opgaver de dagligt
skal løse.
Kl. 21 var der Liturgisk andagt med

nadver, afholdt af en af sognepræsterne
i Varde, Ulrich Hartvig.

Kommunikation med
Babelstårnet

Søndag blev der samlet op på lørdagens erfaringer om gruppearbejde,
samt hvordan man får en god kommunikation i grupperne. I de forskellige
grupper blev der arbejdet med, hvad
god kommunikation er, og hvilke misforståelser sproget kan give i en gruppe, for selvom man taler samme sprog,
er det ikke sikkert, at man forstår hinanden. De forskellige grupper kom
med eksempler på god og dårlig kommunikation, samt hvilke misforståelser, de havde oplevet i deres arbejde
pga. forskellig slags ordvalg, ironi og
dialekt.
Niels Albinus brugte beretningen
om Babelstårnet som eksempel på
kommunikation mellem mennesker.
Niels beskrev, hvordan sprogforvirring
i grupper kan føre til misforståelser, og
går vi tilbage til beretningen om Babelstårnet, vil vi opdage, at det jo rent
faktisk var menneskenes straf ikke at
kunne tale samme sprog; ikke at kunne
forstå hinanden. Her hører vi nemlig
om menneskene fra byen Babel, der
ville bygge et tårn, der gik hele vejen
op til himlen, men Gud tillod ikke dette
og som straf fik menneskene, hver deres sprog. Pludselig kunne de ikke forstå hinanden. Beretningen viser derved, hvilke problemer menneskene
pludselig fik, fordi de ikke kunne forstå hinandens sprog, og sammenligner
vi beretningen og almindelig kommunikation mellem mennesker, der taler
samme sprog, vil vi opdage at på trods

En af grupperne på vej gennem forhindringsbanen.

af, at alle på kurset delte samme modersmål, kunne samarbejde nemt blive
sat på prøve på grund af kommunikationsproblemer.

Indblik i godt samarbejde

Til sidst blev kurset evalueret, og alle
volontørerne var enige om, at de havde
haft godt udbytte af kurset, samt at
udendørsaktiviteterne havde været en
stor succes. Derudover var der på dette
kursus god tid til, at volontørerne fra
de forskellige soldaterhjem kunne lære
hinanden bedre at kende, og de konstant skiftende grupper var en stor fordel, da man på den måde mødte mange
nye mennesker. Kurset gav os indblik
i, hvad godt samarbejde, og god kommunikation er, og hvordan man opnår
dette, men også hvad soldatermissionens arbejde egentlig går ud på, og
hvad det betyder for soldaterne. Kim
Larsen synger: ”Vi ku’ bygge Babelstårnet, li’ så højt som op til himmelen,”
og beskriver altså derved også, ved
hjælp af myten, hvordan vi kan alt, når
bare vi står sammen, hjælper, støtter og
forstår hinanden.
Soldatervennen nr. 1 • 2012
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stævner og møder

borg Missionshus, Skjernåvej 12,
Lønborg, 6880 Tarm. Familieaften
ved soldaterhjems- og medarbejderkonsulent Søren Andersen.
Hobro, kreds 58
Haverslev:
Torsdag d. 15. marts kl. 19:30 i Haverslev Kirkecenter, Jyllandsgade
24, 9610 Nørager. Soldatervenneaften
ved tidligere soldaterhjemsledere Bodil og Christian Nielsen, Nr. Nissum.
Holstebro-Struer, kreds 18
Fredag d. 2. marts kl. 18:00 på KFUMs
Soldaterhjem, Kasernevej 1, 7500 Holstebro. Soldatervennefest og generalforsamling med besøg af Lene og Mette, tidligere soldaterhjemsledere i Afghanistan. Tilmelding senest 24. februar. På tlf. 97 42 15 61.

Herning (kreds 11) og BordingIkast (kreds 106)
Fredag d. 2. marts kl. 19:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Herningvej
31, 7470 Karup. Herning og BordingIkast kredsene indbyder til møde ved
sognepræst Alex Dahl Nielsen fra Fredens kirke i Herning, der vil fortæller
om sine udstationeringer. Generalforsamling og nyt fra soldaterhjemmet.
Enhver er velkommen.
Hedensted-Løsning, kreds 78
Onsdag d. 28. marts kl. 19:00 i Hedensted Missionshus, Bækketoften
1, 8722 Hedensted. Generalforsamling kl.19:00 og forårsmøde kl. 19:30.
Soldaterhjemsleder Ivan Ælmholdt,
Varde, taler og fortæller om arbejdet.
Silkeborg, kreds 34
Fredag d. 16. marts kl. 19:30 i Alderslyst Missionshus, Lundsgade 17,
8600 Silkeborg. Generalforsamling.
Skjern, kreds 2
Lønborg
Fredag d. 2. marts kl. 19:30 i Løn-

14
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Borris
Fredag d. 23. marts kl. 19:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Borriskrogvej 4, Borris, 6900 Skjern. Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægter. Tale og sang ved kirkemusiker
og sognemedhjælper Dorte Lundgaard
Jeppesen. Alle er velkomne.
Skive, kreds 52
Fredag d. 23. marts kl. 18:00 eller
19:30 på KFUMs Soldaterhjem,
Brårupvej 155, 7800 Skive. Soldatervennefest med fællesspisning kl. 18
(tilmelding til soldaterhjemmet tlf.: 97
52 48 39 senest 16/3). Kl. 19:30 er der
tale ved sognepræst Aksel Poulsen og
efterfølgende afholdes generalforsamling.
Viborg, kreds 23
Frederiks:
Onsdag d. 7. marts kl. 19:30 i Frederiks Menighedshus, Holbergsgade 3,
Frederiks, 7470 Karup. Soldatervenneaften ved kirkemusiker Dorte Lundgaard Jeppesen.

Tuborgfondet overrakte sidst i januar en
check på 15.000,- kr. Birthe og Per Anderson,
der er soldaterhjemsledere i Skive. Pengene
er brugt til tre nye computere, som nu stilles
gratis til rådighed for soldaterne.

tæller om livet som soldaterhjemsledere i Afghanistan.
Ørum Djurs, kreds 43
Onsdag d. 7. marts kl. 19:30 i Ørum
Sognegård Åbrovej 44 8586 Ørum.
Soldatervenneaften med lotteri ved
landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg.

Ravnstrup:
Onsdag d. 14. marts kl. 19:30 i
Ravnstrup Missionshus, Nybrovej 8,
8800 Viborg. Soldatervenneaften ved
Aksel Kristiansen, Aabenraa.

Kolding, kreds 1
Kolding
Torsdag d. 2. marts kl. 19:30 i Kirkebuen, Kristkirken, Haderslevvej 38,
6000 Kolding. Forårsfest, hvor soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia, taler og fortæller.

Tapdrup:
Onsdag d. 18. april kl. 19:30 i Tapdrup Forsamlingshus, Tapdrupvej
108, Tapdrup, 8800 Viborg. Foredrag
ved Ruth Brik Christensen.

Egtved
Tirsdag d. 8. maj kl. 19:30 i Egtved
Missionshus, Søndergade 78, 6040
Egtved. Aksel Kristiansen taler og fortæller.

Thorning:
Torsdag d. 10. maj kl. 19:30 i Thorning Missionshus, Birkevej 18, Thorning, 8620 Kjellerup. Soldatervenneaften ved tidligere soldaterhjemsleder
Knud Nielsen, Karup.

Vejen – Andst – Brørup, kreds
112
Onsdag den 21. marts kl. 19.30 i Vejen Menighedshus, Skovvej 4, 6600
Vejen. Generalforsamling og forårsmøde ved Informations- og landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg.

Thyholm, kreds 8
Torsdag d. 19. april kl. 19.30 i Jegindø Missionshus, Kongevejen 66,
Jegindø, 7790 Thyholm. Kredsens
forårsfest. Lene Gregersen, Åbybro og
Mette Mejlgaard, Lystrup taler og for-

Vejrup, kreds 85
Onsdag d. 25. april kl. 19:30 i Vejrup
Missionshus, Storegade 12, 6740
Bramming. Landssekretær Bjarke Friis fra Esbjerg taler og fortæller.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Græsted, kreds 113
Tirsdag d. 10. april kl. 19:30 i
”Glimt”, Græsted Hovedgade 34,
3230 Græsted. Soldatervennefest og
generalforsamling. Birgit og Frede
Søndergaard Hansen, Hundested, taler
og fortæller.
København, kreds 4
Fredag d. 9. marts kl. 19:30 i Betesda, Rømersgade 17, 1362 København K. Årsfest med lotteri og generalforsamling. Tale ved landssekretær
Bjarke Friis.
Syd/Østsjælland, Møn, Lolland
og Falster, kreds 32, 36, 56 og 87
Fredag d. 20. april kl. 17:30: Forårsfest på KFUMs Soldaterhjem, Vestervej 3, 4760 Vordingborg. Program: Fællesspisning, landssekretær
Bjarke Friis taler, lotteri (medbring
gerne en gevinst), lidt underholdning
og orientering om KFUMs soldatermission. Tilmelding senest onsdag d.
18. april på tlf.: 40 17 79 83 eller vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk.
Eftermiddags- og
damekredse
Fredericia
Onsdag d. 22. februar kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia. Fællessang og
banko.

Haderslev
Tirsdag d. 27. marts kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2,
6100 Haderslev. Eftermiddagsmøde.
Taler: Bjarne Taulborg, Haderslev.
Tirsdag d. 24. april kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2,
6100 Haderslev. Eftermiddagsmøde.
Efter kaffen går vi på kasernen og Helge Moosmann viser rundt i Slevigske
Fodregiments museum.
Varde
Fredagsklubben. Vi mødes én fredag
om måneden kl. 14:00 på KFUMs
Soldaterhjem i Varde, Hjertingvej
70. Yderligere oplysninger på tlf.: 75
22 52 53.
Viborg
Onsdag d. 14. marts kl. 14:00 v. Anna Dalsgaard, Mejerigården 4,1. Viborg, tlf.: 86 62 27 47.
Onsdag d. 9. maj kl. 14:00 v. Olga
Carlsen, Overgårdsvej 11, Overlund,
tlf.: 86 67 21 08.

Cykelløb 2012
Traditionen tro afholdes igen cykelløb til fordel for soldaterhjemmene. Pengene vil gå til konkrete
forbedringer på de enkelte soldaterhjem. Nærmere information følger via soldaterhjemmene og/eller
SV-kredsene.
Foreløbigt er der planlagt følgende
cykelløb:
Århus: Lørdag d. 21. april.
Frederikshavn: Torsdag d. 26.
april.
Skive: Lørdag d. 2. juni.
Varde: 28. april.
Slagelse: Cykelløb i juni.
Borris: Lørdag d. 18. august.
Haderslev: Lørdag d. 21. april.
Fredericia: Lørdag d. 21. april.
Høvelte: Lørdag d. 21. april.

En stor gave, der ikke koster dig eller dine nære noget
Onsdag d. 11. april kl. 17.00 inviterer KFUMs Soldatermission til et uforpligtende informationsmøde om særlige bidragsmuligheder og arv og testamenter i
særdeleshed. Mødet afholdes på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia og varer et
par timer. Staten vælger hvem der skal arve, hvis du ikke selv vælger i form af
et testamente. En advokat fra Advokatgruppen vil denne eftermiddag gennemgå arvereglerne og mulighederne med et testamente. Du kan betænke KFUMs
Soldatermission, uden at der går ud over dine nære. Det er værd at gennemtænke. Der er et begrænset antal pladser, tilmelding på tlf. 3312 4042.

Fredag d. 23. marts kl. 19:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia. Forårsfest med lotteri. Tale ved Lene og Ivan Hove Kristensen.
Onsdag d. 25. april kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia. Indien tur-retur ved
Bjarne Gertz.
Onsdag d. 23. maj kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia. De skæve eksistenser.
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Støt KFUMs Soldatermission i
bestræbelserne på at skabe
hjem for alle soldater. Du kan
indbetale en gave ved at
benytte girokortet eller kontakt
landskontoret (tlf. 3312 4042)
for at lave en fast aftale.

Nye behov på
soldaterhjemmene
Med Danmarks militære indsats i Afghanistan og andre steder ændres
Forsvaret og soldaterne. Det stiller nye krav til KFUMs Soldaterhjem for,
at stedet stadig må være et relevant fristed for alle soldater.

Handicaptoilet efterlyses i Slagelse

KFUMs Soldaterhjem i Slagelse er ét af de steder, hvor de på det seneste
har oplevet nye krav for at forblive et tilbud for alle soldater. ”I Slagelse
har vi mange soldater med fysiske handicap”, fortæller Else og Frank
Overby. ”Vi har oplevet soldater i kørestol, som desværre ikke kan benytte vores toiletter”. Selv om der er tale om en racermodel af en kørestol,
er det ikke muligt for disse soldater at komme på toilettet på soldaterhjemmet. Toiletforhold er ellers standardudstyr i ethvert ’hjem’. ”Det er
ærgerligt, at vi ikke kan tilbyde det, og det betyder faktisk, at soldater i
kørestol ikke kommer på vores soldaterhjem”, erkender Frank.

Afrives inden indbetaling

Reg.nr.

Kontonr.
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