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Derfor bærer blus
vi med glæde
Skyerne gråner, og løvet falder,
fuglene synger ej mer,
Vinteren truer og natten kalder,
blomsterne sukker: Det sner!
Og dog bærer blus vi med glæde!
(Salmebogen nr. 733)
Vi nærmer os advent. En tid, der præges af de lange mørke aftener og en tid
- som Grundtvig beskriver det i ovennævnte salme - hvor fuglene tier og
vinteren truer med kulde og sne. – ”Og
dog bærer blus vi med glæde.” Det gør
vi, fordi vi kender naturens gang og
ved, at efter vinteren kommer foråret,
hvor lyset vender tilbage, og alt spirer
og gror.
Allermest har vi dog grund til at
glædes, fordi Gud så - ikke blot naturens mørke, men også det mørke, der
så nemt tager råderum i vi menneskers
hjerte, sind og tanker. Derfor lod Han
i sin barmhjertighed ved Jesus Kristus
sit levende lys komme til verden.
Jesus siger (Johs. 12,46): ”Som lys er
jeg kommet til verden, for at enhver,
som tror på mig ikke skal blive i mørket.” Derfor bærer blus vi med glæde.
Mange før os har gennem ord og
handling været fakkelbærere og bragt
Lyset videre fra generation til generation her i vort land og ud over hele jorden.
I mange kirker udleveres der ved
dåben et lys, som forældrene opfordres
til at tænde sammen med barnet hvert
år på dåbsdagen som en påmindelse
om, at i dåben tændes Lyset i os. Det
lys om hvilket, der står: ”Dåbens lys et
tændt, når livet slukkes.” Mange døbte
ved det måske ikke!
Vi har brug for at minde hinanden
om, at Lyset skinner i mørket, og der er

brug for fakkelbærere til at bringe ny
nærig, der hvor denne verdens bekymringer, sygdom, travlhed og lignende
truer med at kvæle det lys, der skinner
i mørket.
Vi skal snart igen høre julens evangelium om Lyset, der kom til verden.
De generationer, der gik forud for
os tog ansvaret for, at Lyset blev bragt
videre til os.
Nu er det vores generation, der har
ansvaret for at bringe det videre til de
næste generationer.
Vi kan bære blus med glæde, for vi
har fået det for intet!
Vil du bære med?

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

KUF-VOGN
Af Anette Lundgaard, tidligere medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Slagelse.

KUF-vognen skal frem
I starten af august besøgte jeg min gamle arbejdsplads, KFUMs Soldaterhjem i
Slagelse. Som jeg havde håbet, blev der
spurgt om KUF-vognen (kantinevognen, red.) ville komme ud på skydebanen. Denne opgave greb jeg hurtigt og
pakkede bilen med pølser og kage.
Else og Frank Overbys (lederparret)
søn Benjamin er 12 år gammel og ville
gerne dele min begejstring. Derfor hoppede Benjamin med i bilen, da jeg trillede ud af indkørslen.
Det var dejligt at være tilbage blandt
så mange soldater, som jeg altid har fortalt positivt om. Især har jeg fortalt om,
hvor hjælpsomme soldaterne egentlig er.
Vejret var dejligt og solen skinnede, alt
var godt, og vi kørte hjemad med endnu
en god tur i KUF-vognen.

Et stort hul

På den hullede grusvej hjem fra skydebanen, hoppede og dansede vores
KUF-vogn. Pludselige føltes det, som om
vi ramte et stort hul. Jeg rev i rattet, og
vi undgik lige at ende i grøften. Benjamin og jeg kiggede på hinanden. Vi blev
hurtigt enige om, at dette ikke kun var
et stort hul. Der måtte være sket noget
med bilen.
Ganske rigtig - højre forhjul var helt
igennem punkteret. Flad som en pandekage.
Jeg, som først lige har lært at tanke en
bil, anede næsten ikke, at en bil kunne
punktere. Jeg ringede til min kære KUFfar og fortalte om situationen. Dog var
både Benjamin og jeg klar på, at dette
ville vi selv klare, så vi fik to minutters
instruktion af, hvordan et hjul skulle
skiftes, og så lagde vi ellers røret på og
begyndte vores kamp med hjulet.
Vi kæmpede en brag kamp, men at
få et hjul af en bil, er ikke nemt for en
kvinde med ti tommelfingre og en dreng
på 12 år.
Da vi så en soldat komme løbende,
tænkte vi ”endelig er vi reddet” men
nej. Soldaten var åbenbart i gang med
en vigtig træning, så at stoppe sit pulsur
og hjælpe to punkterede stakler, var der

Anette Lundgaard er på vej - med uventede udfordringer.

desværre ikke tid til. Da vi havde mistet
det meste af håbet, åbnede himlen sig og
Danmarks regntid startede.
På meget kort tid var vi ikke bare
punkteret men også drivvåde.

Intet kan forhindre KUFvognen

Endelig gav hjulet sig. Det havde taget
os en time, men vi gjorde det, og vi kunne fremvise mudderplamager og oliepletter på tøjet som bevis for vores kamp
med hjulet. I mellemtiden var tre solda-

ter kørt forbi i deres vandtætte biler, men
ingen soldater stoppede op for at hjælpe
de selvhjulpende KUF-medarbejdere.
KUF-far ringede lige da vi satte snuden
mod soldaterhjemmet. Han havde troet,
at vi ville have ringet efter fire minutter
og opgivet, da vi absolut ingen forstand
havde på biler. Men intet kan forhindre
KUF-vognen i at køre, hvis bare viljen til
at komme frem er tilstede. Resten af dagen brugte jeg selvfølgelig på at fortælle
alle de soldater, jeg mødte, hvor hårdføre
vi havde været.
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SLAGELSE
Af Jesper Lunau

Else og Frank sørger for soldaterne

Død. Sikke et ord. Kort, men sigende. Et ord, der er nok til at få de fleste til at stoppe
op. Måske også dig, men læs videre: Død er også en del af livet, men…
Hvordan tackler man som udenforstående
egentligt det, at døden hører med til jobbet
som soldat?
Spørgsmålet er blevet aktuelt for
KFUMs Soldatermission, da sårede og
faldne soldater er blevet en realitet i lyset af
de internationale operationer igennem de
sidste tyve år.

Svar fra erfarne ledere

For at finde svaret på, hvordan dødsfare
og hverdag kan hænge sammen, besøgte
vi KFUMs Soldaterhjem i Slagelse.
”Vi havde for nogle år siden en vådeskudsulykke, hvor to omkom under en
øvelse. Halvdelen af soldaterne var i Oksbøl, mens den anden halvdel var her,” fortæller Else Overby.
Hun leder KFUMs Soldaterhjem sammen med sin mand, Frank Overby.
”Befalingsmændene her i Slagelse skulle finde et sted for soldaterne at samles om
deres døde kammerat. Det blev her - hos
os,” fortæller hun.

Soldatens bøn

Når soldaterne bliver budt velkommen
på et KFUMs Soldaterhjem, får de udleveret et felttestamente, som også indeholder ”Soldatens Bøn”.
”Den kommer de og beder om, indimellem - og den bad de om, da de mødtes
her efter ulykken i Oksbøl.”

Større risiko nu

De seneste tyve år har gjort livet som
soldat til noget mere risikabelt.
De internationale missioner i 90´erne
og krigene i Irak og Afghanistan har gjort,
at jobbet som soldat er blevet farligt igen.

Tyve år på soldaterhjem

Frank og Else har været ansat på
Soldaterhjem siden august 1993,
da de begyndte som assistent par i
Høvelte. Herefter var de 6 år i Tønder, før de i 1999 overtog KFUMs
Soldaterhjem i Slagelse.
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Lederparret Else og Frank Overby bag disken på KFUMs Soldaterhjem i Slagelse.

Men de mange samtaler over avis, aftensmad eller kaffe rummer lidt af hvert:
”Soldaterne kommer til os med lidt af
hvert: Måske har kæresten slået op, eller
bedstemor ligger for døden, og så er vi der,”
fortæller Frank Overby.
De dybe snakke om lidt mere får betydning, når soldat skal skrive testamente.
Det skal alle soldater inden de udsendes.
Det falder ikke soldaterne så let:
”Tænk på, at de er unge, og de skal
pludselig sidde der og forhold sig til, hvad
der skal ske, hvis de dør inden for kort tid”,
forklarer Frank.
Han sætter stor pris på de dybe samtaler, som han har med soldaterne – og at
han samtidig oplever en stor afveksling.
”Jeg er der både praktisk og åndeligt for
dem, når de har brug for det.”

Når soldater dør

Den dag, hvor to soldater døde i Oksbøl,
var stemningen tung.
”Vi kunne nærmest skære i luften, så tæt
var den, da vi holdt aftensang,” fortæller Else:
”Vi tændte lys for de omkomne. Og var
der. Det bliver mere okay at sætte ord på de
åndelige ting, end det er normalt.”
De hjemvendte soldater har ofte brug
for at snakke, men kan måske ikke altid
selv finde lejligheden:

”Tit har soldaterne brug for at fortælle
deres historie eller vist billeder dernede fra
(Afghanistan red.),” fortæller Else:
”Det åbner for nogle lidt dybere samtaler, selvom det ikke behøver at være fordi,
soldaterne har mistet en kammerat.”

En af mange opgaver

Selvom en soldats død er en tung opgave, så består arbejdet af alle mulige
andre praktiske opgaver, som også skal
klares. Samtidig presser hverken Else eller Frank på for at få soldaterne i tale.
”De kommer ofte selv, men nogle gange
er jeg også opmærksom på dem, der sidder
lidt alene,” forklarer Frank.
Else supplerer ham:
”Det er en fornemmelse - hvornår er
det okay, og hvornår er det ikke?”
Netop det, at det er unge mennesker i
deres bedste alder, som kommer af sig selv,
giver mening for både Else og Frank.
”De kommer her af sig selv. Vi får meget ud af dele ud af vores tro.”
Aftensangen rummer ofte et aspekt
omkring liv og død, fordi det er en del af
rigtig mange af soldaternes virkeligheder.
”Vi ved aldrig, hvor langt livssnoren er
for den enkelte,” siger Else:
”Vi kan ikke vente til de sidder på plejehjem. Vi er nødt til at møde dem nu og fortælle dem, at Gud er der, og han tror på dem.”

VOLONTØR

De kan lide at hjælpe mennesker
holdninger til større forsamlinger, men
det vil jeg faktisk gerne være bedre til.”

Ide fra en
efterskoleveninde

Martin Nielsen er 24 år, og kommer oprindeligt
fra Vejle, hvorfor han her er iklædt Vejle Boldklubs røde trøje.

Martin Nielsen og Majbritt Tjørnemark
er begge unge medarbejdere, og de er
næsten lige begyndt i jobbet som volontør på KFUMs Soldaterhjem i Slagelse.
De har arbejdet her henholdsvis tre og to
uger, da Soldatervennen kommer på besøg. Vi er midt i august, og det nye hold
værnepligtige er også lige ankommet. Vi
mødte dem for at høre, hvad der fik dem
til at søge job på et soldaterhjem.
”Min søster har arbejdet her. Jeg kender Else og Frank fra bibelcamping. Jeg
vidste ikke, hvad jeg skulle efter mit højskoleophold,” fortæller Martin Nielsen.
Han valgte KFUMs Soldaterhjem,
fordi han ønskede at udfordre sig selv:
”Jeg har det svært med at stå og holde en andagt, og jeg bryder mig ikke så
meget om at fortælle mine meninger og

Majbritt Tjørnemark blev færdig med
HF i sommer, men vidste ikke lige, hvad
der så skulle ske:
”Min veninde fra efterskolen skulle
arbejde i Holstebro (på KFUMs Soldaterhjem, red.), og jeg fik lyst til at gøre
det samme.”
Majbritt er meget glad for at have tage
turen fra forældrene i Aarhus til KFUMs
Soldaterhjem i Slagelse”
”Jeg kan godt lide at hjælpe mennesker og at Gud kan bruge mig igennem
det arbejde. Det er noget, jeg tænker meget over.”

Gud, konge og bandeord

Hos både Martin og Majbritt fylder troen på Gud, samtidig med, at de begge arbejder blandt soldater, som er gjort af et
andet miljø:
”Soldaterne bruger et andet sprog,
end jeg lige er vant til. Min omgangstone kommer fra det kristne, og soldaterne bander en del,” smiler Martin. Han
synes, at det skal forblive sådan, fordi
hjemmet skal være et hjem – hvor de kan
være dem selv.
”Her den anden dag, sagde en af sol-

daterne faktisk: ”Hey, ikke bande, vi er
i Guds hus, vi skal tale ordentligt,” supplerer Majbritt Tjørnemark:
”Stemningen er god her, og jeg nyder
at være i kristne rammer. Det er hele mit
liv at tro på Gud. Jeg vil gerne nå de her
soldater. Ikke ved det man siger, men det
man gør. At Gud kan bruge en på den
måde. Det er meget meningsfyldt.

Camoufleret virkelighed
kræver svar

For begge unge fylder det kristne grundlag en del, og de har på kort tid allerede
oplevet, at soldaterne interesserer sig for
at snakke om tro:
”Jeg har lige haft en god snak med en.
Det handlede lidt om tro og de forskellige religioner, hvordan det var skruet
sammen,” fortæller Martin.
Majbritt har på samme måde allerede oplevet interessen for tro, selvom hun
kun har været ansat i to uger:
”I sidste uge sad jeg og læste avis, og
så spurgte han, hvorfor jeg egentlig arbejdede her. Vi snakkede om, hvorfor jeg
er kristen – om jeg er ”meget” kristen.”
Og det er det, som er kernen for både
Martin og Majbritt. At give deres holdninger og meninger videre til soldaterne,
uanset om det så bliver over avisen eller
ved den aftensang og andagt, som Martin har som udfordring i morgen.

Et år med meningsfyldt arbejde

Mange tager et års arbejde på et af
KFUMs Soldaterhjem, og derefter
uddanne sig. Det er både Martin og
Majbritts plan. Kender du nogen oplagte ansatte? Vi søger jævnligt unge
volontørere, som du kan læse mere
om på kfums-soldatermission.dk/job

Majbritt Tjørnemark er 19 år og boede hjemme hos sine forældre i Aarhus, indtil hun begyndte at arbejde i Slagelse.
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ÅRSMØDE 2013
Af Bjarke Friis

Flot og festligt i Frederikshavn
Sidst i september afholdte KFUMs Soldatermission årsmøde på Søværnets
Sergent- og Grundskole i Frederikshavn.

Lørdag eftermiddag gennemførte Søværnets tamburkorps en flot minitattoo på Søværnets Sergent- og Grundskole.

Tidligere medarbejdere havde sammensat et årsmødeband, der var med til
at gøre weekenden festlig. Søndag iklædte de sig søværnstøj, og er her fotograferet med ”gæsteoptræden” leder af KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn Poul Nielsen på harmonika.

Soldaterne kender
værdigrundlaget
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Landsformand Jesper Hornstrup prædikede i Frederikshavn Kirke lørdag
eftermiddag som begyndelse på årsmødet.

Deltagerne på årsmødet fik naturligvis også glimt fra livet på
soldaterhjemmene. Søndag eftermiddag fortalte Mette Mejlgaard om soldaterrekreation sammen med den ene halvdel af lederparret på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro Troels Moesgaard. ”Det hænger godt i forlængelse af arbejdet i Afghanistan,
og jeg har erfaret, at der virkelig er brug for arbejdet med soldaterrekreation”, lød det fra Mette Mejlgaard, der to gange har
været udsendt som soldaterhjemsleder i Afghanistan men nu
arbejder med veteraner i Holstebro.
”Der foregår rigtig meget diakoniarbejde på rekreationshjemmet”, uddybede Troels Moesgaard. ”At vi hjælper de her
soldater med at finde tilbage til livet, følger dem til psykolog og
tandlæge og hvad der ellers kan være. Der er en masse diakoni
i det. Soldaterne ved alle sammen godt, at soldaterhjemmet er
baseret på det kristne grundlag, og det accepterer de fuldt ud”.

ÅRSMØDE 2013

KFUMs Orlogshjem og deres flotte have lagde rammerne til en kop hyggelig eftermiddagskaffe undervejs.

Mit første årsmøde

Søren Fredsgaard deltog i år for første
gang på KFUMs Soldatermissions
Årsmøde.

Hvorfor er du med?
Sidste år arbejdede jeg på KFUMs
Soldaterhjem i Hvorup, og det er
spændende at komme her på årsmødet og følge med i, hvordan arbejdet har udviklet sig siden jeg
selv var ansat. Udviklingen med
bestyrelse, rekreation, lodsedler
og nye soldaterhjemsledere er gået
hurtigt. Jeg har brugt et helt år som
ansat i KFUMs Soldatermission, og derfor vil jeg gerne fortsat
følge med i organisationen.
Desuden har jeg fået lov til at spille med i bandet, og det er
rigtig godt. Samtidig ser jeg mange af de unge medarbejdere
fra sidste år igen, som jeg bl.a. kender fra medarbejderweekender.
Hvad er det bedste på årsmødet?
Festaften har været det bedste. Underholdningen..., den er bare
så typisk for KFUMs Soldatermission. Jeg synes det er sjovt,
men samtidig meget varieret, og det virker rigtigt godt. Udover
festaftenen, så er der også meget andet, der har været godt – på
hver sin måde. Det er alt sammen med til at skabe den store
stemning, som jeg har oplevet her på årsmødet.
Skal du med næste år?
Det regner jeg bestemt med. Næste år er det jo jubilæum, og
det bliver helt sikkert en oplevelse.

Oplysende foredrag om
Søværnets operationer i
Adenbugten

Søndag formiddag holdt kaptajnløjtnant Anders Bay Nissen
fra Flådestation Korsør et spændende foredrag om Søværnets
operationer i Adenbugten på baggrund af adskillige udsendelser. Som familiefar have han selv oplevet at sejle ud når familien er derhjemme, hvilket kaptajnløjtnanten sagligt redegjorde
for samtidig med et indblik i livet ombord på Søværnets skibe.
Samtidig fortalte foredragsholderen om indsatsen mod pirater,
der glædeligt har vist positive resultater særligt i år.
På Søværnets skibe i Adenbugten er en Orlogspræst med
ombord, og Anders Bay Nissen gav et godt indblik i præstens
rolle som en del af velfærdet. ”Jeg kan sagtens se, at KFUM
havde en rolle i sådan et samarbejde. Det eneste problem er
den begrænsede plads ombord, men det er et spørgsmål om
prioritering. Præsten bliver brugt som sjælesørger og udenforstående samtalepartner, og et er rart at have nogen at tale med,
der står helt udenfor. Der kunne jeg sagtens se, at KFUMs Soldatermission kunne have en rolle i det i fremtiden”, lød det anerkendende fra kaptajnløjtnanten.
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AFGHANISTAN
Af Bjarke Friis

Det fedeste sted at opholde sig
i Camp Bastion
KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion er meget populært blandt udsendte soldater.
Den konklusion står tindrende klart efter en uges ophold i militærlejren i Afghanistan.
Jeg har godt hørt at KFUMs Soldaterhjem udenfor landets grænser skulle
være noget særligt. Efter en uge i Camp
Bastion i oktober kan jeg skrive under
på, at soldaterhjemmet har en helt særlig betydning for soldaterne. ”Det er det
fedeste sted at opholde sig”, fortæller
sygeplejerske Charlotte Nielsen til mig
den sidste dag før afrejse. Sygeplejersken
kendte ikke noget til KFUMs Soldaterhjem før hun landede i Afghanistan,
men fra andre udsendte havde Charlotte
hørt soldaterhjemmet omtalt som ”det
sted man hænger ud”. Nu har den sjællandske sygeplejerske selv erfaret det.
”Det har været megafedt at komme her.
Det er søde piger (soldaterhjemsledere,
red.), der er her, og det betyder meget at
blive genkendt, når man kommer her”,
mener Charlotte Nielsen.

hjemmet meget. Sådan har flere soldater fortalt mig under mit besøg i Camp
Bastion. Men hvad der er karakteristisk
på KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion er, at alle danske soldater kommer
på soldaterhjemmet. Det er en vigtig del
af de velfærdsmuligheder, der er for soldaterne, og derfor er det vigtigt at hjemmet kan rumme alle. Den åbne og imø-

Respekt for andagterne

De almindelige soldater kender KFUMs
Soldaterhjem fra Danmark. Særligt under deres værnepligt brugte de soldater-

Sygeplejerske Charlotte Nielsen blev positiv
overrastet over at opleve KFUMs Soldaterhjem
i Camp Bastion. Sygeplejersken har ikke oplevet
et soldaterhjem før udsendelse.

dekommende kristne atmosfære passer
godt til situationen for udsendte danske soldater. Som en kvindelig udsendt
soldat Karina udtrykker det: ”Den næstekærlighed, som Selma og Judy (Soldaterhjemslederne, red.) udviser, den
er fantastisk. Hvis man kommer til at
bande på Kuffen (KFUMs Soldaterhjem,
red.), bliver man ikke irettesat. Men
samtidig er vi ikke i tvivl om soldaterhjemsledernes tro og overbevisning”.
Klokken 21 er der aftensang og andagt på soldaterhjemmets terrasse efterfulgt af fadervor og soldatens bøn. Som
gæst i Camp Bastion har det været dejligt at opleve, at soldaterne beder med
på soldatens bøn, og at der generelt er
stor respekt for aftensangen på soldaterhjemmets terrasse. Langt størstedelen af
soldaterne tager aftensangen med, når
de sidder på terrassen kl. 21. ”Det er helt
fint, at der bliver sunget aftensang”, mener Karina, mens en seniorsergent Kim
Legér uddyber: ”Hvis jeg er på terrassen
kl. 21, så deltager jeg i aftensang. Men jeg

Fremskridt i Afghanistan
Opgaven for danske soldater er i øjeblikket (1) at støtte de afghanske sikkerhedsstyrker samt (2) reducere, afslutte
og hjemtage enheder og materiel. Tidligere har de afghanske sikkerhedsstyrker kæmpet side om side med ISAF (som
danske soldater er en del af), men nu har
afghanerne selv overtaget sikkerhedsansvaret i Afghanistan. Helmand provinsen i det sydlige Afghanistan er den del
af landet, hvor danske soldater er indsat i
kampen mod Taliban. Spørger man soldater, der har været udsendt flere gange,
har situationen i landet klart ændret sig
til det bedre. ”For 5 år siden var Gereshk
8
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en spøgelsesby. Der er stadig problemer,
men det går bedre nu”. Sådan forklarer
Marie Steinrücke, der er sprogofficer
med stor kontakt til afghanere. Ofte er
sprogofficereren ude af lejren for at oversætte sprog og kultur mellem soldater
og afghanere. Det gør sprogofficeren til
en interessant person i forhold til at fornemme hvilke fremskridt, civilbefolkningen oplever i Afghanistan. Marie forklarer om den store forskel på land og by
i Afghanistan, hvordan Helmand provinsen er tilbagestående i forhold til øvrige dele af landet samt hvor stor bredde,
der er i den pashthunske kultur, som for

Sprogofficer Marie Steinbrücke i selskab med
soldaterhjemsleder Judy Jochumsen.

øvrigt også dækker en del af Pakistan.
”Men man skal ikke tro, at lokalbefolkningen er stakler. De er vant til at handle
med folk, vant til udlændinge og vant til
at få det bedste ud af situationen”, slutter
Marie Steinrücke.

AFGHANISTAN

undervisning. Kristendommen ligger
som en grundfortælling under vores
liv og historie, og filmene viser kristendommen som en rød tråd, hvis vi lærer
at få øjnene op for det”. Blandt soldaterne er filmene et hit, der ligger godt i
forlængelse af arbejdet på KFUMs Soldaterhjem. ”På ISAF 16 er vi heldige at
være udstyret med en præst, der er helt
i tråd med Selma og Judy. Hver torsdag
er der filmaften, hvor Ole perspektiverer
filmen til kristendommen. Jeg tror, han
kan finde bibelske ting i hver eneste film
– selv i Batman”, mener Karina, der er en
af de udsendte soldater.

Soldaterne er gode til at tage ejerskab på KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan, og ligesom derhjemme
kan de også blive sat til at vaske op. Her to soldater sammen med soldaterhjemslederne Selma og Judy.

søger det ikke”. Denne holdning virker
repræsentativ for en stor del af de danske soldater. De respekterer, at andagten
er en del af rytmen på KFUMs Soldaterhjem. Hvis tilstedeværende britiske
soldater eller andre forstyrrer under aftenandagten, bliver der tysset på dem af
andre soldater – i respekt for Selma, Judy
og hjemmets rutine.

Præsten er vigtigste
samarbejdspartner

Udover KFUMs Soldaterhjem er der

også en dansk folkekirke i militærlejren. Feltpræsten Ole Bach Piekut er vellidt blandt soldaterne. ”Feltpræsten er
nok vores nærmeste samarbejdspartner
hernede, og vi er meget glade for samarbejdet. Hver torsdag aften viser Ole en
film på soldaterhjemmets terrasse”, fortæller Selma og Judy til Soldatervennens
udsendte reporter. ”Filmene er nøje udvalgt, og jeg viser dem i en bestemt rækkefølge”, forklarer feltpræsten, der ledsager hver film med et oplæg på 5-10
minutter. ”Filmene er min kristendoms-

Chefen for de udsendte danske soldater er oberst Kenneth Pedersen.
Scan QR-koden for at se obersten
fortælle om hvordan han selv bruger KFUMs Soldaterhjem i Camp
Bastion.

Hjemmeværnsfolk i landbrugsudviklingsprojekt
En formiddag sidder Christian Michélsen og Ib Spangård på KFUMs Soldaterhjems terrasse i Camp Bastion. De er
begge udsendt fra Hjemmeværnet med
en særlig opgave, hvor de skal støtte et
amerikansk landbrugsudviklingsprojekt. De lægger ikke skjul på, at de ser et
stort potentiale. Hjemmeværnet vil gerne deltage i internationale operationer,
hvor de både kan tage vare på sikkerheden og samtidig biddrage med deres
faglighed. Det medfører den fordel, at
de kan assistere med udvikling og genopbygning i områder, der endnu ikke
er sikre nok til en civil genopbygningsindsats. I mange krigshærgede lande har
der været et problematisk tomrum mel-

lem den militære og civile indsats, og
Hjemmeværnet vil gerne være med til at
udfylde netop dette tomrum.
Interessen fra de lokale afghanske myndigheder har været stor, eftersom Green
Zone i Helmand provinsen har et stort potentiale som landbrugsland. Green Zone
er et frugtbart område i Helmand provinsen, hvor der kan høstes 3 gange årligt. I
dag er området mere end selvforsynende,
og hvede, safran og grøntsager er vigtige
afgrøder. På grund af krige er 1-2 generationer af landbrug gået tabt i Helmand-provinsen, men i dag er der ca. 150.000 hektar
landbrug i provinsen. Til sammenligning
vurderes det, at der dyrkes ca. 70.000 hektar opium.

Christian Michélsen og Ib Spangård fra Hjemmeværnet arbejder med landbrugsrådgivning i
Helmand-provinsen. Landbrug er et stort uudnyttet potentiale i den del af Afghanistan, der
kan være med til at drive en udvikling fremad.
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KORT NYT
Af generalsekretær Per Møller Henriksen

125 års jubilæum den 1.
november 2014

Der bliver ikke nogen Årsmøde i 2014,
i stedet bliver der et festligt jubilæum
i København lørdag den 1. november
med festgudstjeneste i Holmens kirke kl.
13.00, kanalrundfart og fest på Holmen.
Nærmere program følger, men reserver
allerede nu dagen.

Indvielse af KFUMs
SoldaterRekreation i
Høvelte den 4. april 2014
kl. 16.00

Byggeriet i Høvelte nærmer sig sin afslutning, og primo 2014 kan de første
veteraner flytte ind. Samtidig er soldaterhjemmet blevet opdateret med nyt
køkken, inventar og maling over alt så
det er blevet rigtig flot.

Soldaterhjemmet i
Sønderborg lukker april
2014

Som planerne ser ud nu forventer vi at
Hærens Sergentskole flytter fra Sønderborg til Varde april 2014. I den forbindelse vil soldaterhjemmet blive afviklet.

Årsgaven 2013

Gavekvitteringer

Lodsedlen 2014

Kommende ledere til
Afghanistan

Tak for et godt årsmøde i Frederikahavn. Tak til de mange der har indsamlet gaver i kredsene og jer der har givet
Årsgave. Årsgaven er pr. 1. november på
kr. 606.085. Sidste år samme tid var der
indsamlet kr. 594.840, så det er rigtig
flot.
Årets lodseddelsalg er en meget afgørende indtægt for KFUMs Soldatermission. Det er nu tid til at planlægge
salget og måske finde nye salgsmuligheder. Lodseddeludvalget har udarbejdet
en lille inspirations hæfte som er sendt
til kredsene, men den kan også bestilles på landskontoret. Vi har fået rigtig
mange positive tilbagemeldinger på de
mange ekstra endetals gevinster som vi
havde på lodsedlen 2013, det vil vi gentage i 2014. Der er fortsat en bil som hovedgevinst. Toyota opstiller gerne bilen
i forbindelse med lodseddelsalg. Kontakt landskontoret eller informationsog landssekretær Bjarke Friis hvis I har
brug for hjælp.

Efter årsskiftet indberetter vi gaver til
SKAT så der kan gives fradrag på selvangivelsen. Den tidlige grænse på minimum kr. 500,- er afskaffet, så vi indberetter alle gaver under betingelse af at vi
har fået givernes CPR nr.

Fra februar 2014 afløses Selma Schou
og Judy Jochumsen i Camp Bastion af
Ragnar Rasmussen og Simon Søvndal.
De har begge været medarbejdere på
KFUMs Soldaterhjem i Slagelse.
Vi ønsker dem alle 4 Guds velsignelse
over den fremtidige tjeneste.

Kredsjubilæum i 2014

90 år:	Løgstør kreds 28, Horsens kreds
29, Aarhus kreds 30, Vordingborg
kreds 32 og Silkeborg kreds 34
85 år: Vejlby kreds 45, Tønder kreds 47.
75 år:	Næstved kreds 56 og
Mors kreds 57
65 år:	Åbenrå kreds 82 og
Nordsalling kreds 83
55 år: Brædstrup kreds 100;

Airshow i Karup søndag
den 22.juni 2014

KFUMs Soldatermission er blevet bedt
om at stå for alt salget ved Airshow i Karup. Derfor har vi brug for mange frivillige. Tilmelding på hjemmesiden kfumssoldatermission.dk – det er spændende
og festligt!

Kan du køre bus?
Til KFUMs Soldatermissions 125
års jubilæumsfest d. 1. november
2014 søges frivillige bus-chaufførere, der vil køre soldatervenner til
fest i København og retur.
Ring til landskontoret tlf. 33 12 40 42
for at høre nærmere.
19. september kunne KFUMs Soldaterhjems landskontor fejre 10 års jubilæum på den nuværende
adresse i Fredericia. Naboen (KFUMs Soldaterhjem i Fredericia) havde i den anledning lavet en flot
pyntet othellolagkage til at markere den runde dag.
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SOLDATERREKREATION
Af Bjarke Friis

Soldaterrekreation er et fremragende initiativ
Målgruppen kender muligheden for at bo i rekreationsboliger på KFUMs
Soldaterhjem. Interview med en udsendt Overkonstabel om at være udsendt, væk
fra familien og at komme godt hjem igen.
Mange overvejelser før
udsendelse

Kim Brødsgaard Kristensen er på mange
måder en typisk soldat. Soldatervennens
udsendte reporter har mødt Overkonstablen på KFUMs Soldaterhjem i Camp
Bastion til en kop kaffe og en samtale.

Brugte soldaterhjemmet
meget under værnepligten

I Camp Bastion kommer alle soldater på
KFUMs Soldaterhjem. Det er lidt anderledes i Danmark, hvor mange fastansatte
kører hjem efter endt arbejdsdag på kasernen. Dette mønster passer med Kim
Brødsgaard Kristensen, der i dag arbejder
på Aalborg Kaserner efter at have aftjent
værnepligt i Haderslev. Efter at overkonstablen er flyttet til Aalborg, er det ikke
blevet til så meget tid på KFUMs soldaterhjem. En kammerat boede på soldaterhjemmet et års tid. ”Der kom vi ofte til
kaffe”, husker Kim. Efter fastansættelse i
Forsvaret er der kommet kone, et hus og
en datter til overkonstablens liv. ”Jeg har
indtryk af, af Leif er meget energisk og vellidt”, udtaler Kim om den ene halvdel af
soldaterhjems lederparret i Aalborg og forklarer, at når han ikke bruger mere tid på
soldaterhjemmet ved den hjemlige kaserne er det et tilvalg af andre ting fremfor et
fravalg af soldaterhjemmet. Alligevel kender han KFUMs hjemlige rammer og ved
hvad stedet tilbyder.

Det er Kim Kristensens anden udsendelse til Afghanistan. Første udsendelse var i 2010, hvor Kim var meget mere
operativ på ét af de danske hold, der fik
flest sårede soldater. Denne gang har
opgaven i Afghanistan ikke samme intensitet, da Kim nu er udsendt som administrativ medarbejder. ”Jeg har gjort
mig mange overvejelser før udsendelse”,
forklarer Overkonstablen. ”Er det det
værd? Det er nok den største overvejelse
før Afghanistan”. Første gang Kim drog
til Helmand provinsen, var deres datter
kun 1 måned gammel, men det var nødvendigt med en udsendelse i 2010 for at
sikre en fremtidig karriere i Forsvaret.
”Det er en del af min identitet”, uddyber
Kim. ”Jeg taler meget med min kone om
overvejelserne før udsendelse. En af de
primære ting ved at tage af sted er, at vores datter skal undvære mig, når jeg er i
Afghanistan. Sekundært kommer, at jeg
skal undvære vores datter. Men afgørende for mig er, at min kone og jeg er enige
om udsendelsen til Afghanistan”.

Et kæmpe arbejde for
veteraner

Efter endt udsendelse oplever omkring
hver sjette soldat psykiske efterreaktioner. Kim har oplevet det blandt kammerater og har ligeledes gjort sig overvejelser om dette. ”Man skal lytte til sig selv”,
lyder et vigtigt råd fra overkonstablen,
der selv bruger sin kone som nærmeste
sparingspartner. ”Jeg har ikke selv oplevet uventede psykiske efterreationer,
men det er meget vigtigt at snakke om
det i stedet for at brænde inde med det.
Personligt synes jeg, at Forsvaret gør et
kæmpe arbejde for veteraner, og det er
kommet meget mere i fokus efter Afghanistan”.
I Aalborg, hvor Kim er tjenestgørende, har KFUMs Soldaterhjem har etableret rekreationsboliger til tidligere ud-

sendte soldater. Dette tilbud har Kim
hørt om. ”Det er et fremragende initiativ. Jeg tror, det giver beboerne en fred,
hvor de er mere beskyttet. Og så er det
godt med soldaterhjemmet lige ved siden af”, mener familiefaderen. ”Det er
ikke alle, der er så heldige som mig at
have en kone eller kammerater at kunne
tale med om oplevelserne under udsendelse”, slutter Kim Kristensen.

Ny veteranmedarbejder
på KFUMs Soldaterhjem
i Aalborg
Kathrine Krogh Hoffmann er ny medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Hvorup
ved Aalborg Kaserner.
KFUMs Soldaterhjem i Hvorups nye
medarbejder er 28 år og uddannet socialpædagog fra Diakonhøjskolen i Århus. Fra årsskiftet begynder Kathrine i
en ny stilling, der har særlig foks på indsatsen for tidligere udsendte soldater. Siden marts har der været 8 et-værelses rekreationsboliger som en del af KFUMs
Soldaterhjem i Hvorup, hvor veteraner
ikke blot skal kunne bo. Vi skal også tage
os godt af beboerne og hjælpe dem videre i kølvandet på deres udsendelse.

Soldaterrekreation bliver Katrine Krogh Hoffmanns særlige arbejdsområde på KFUMs Soldaterhjem i Hvorup.
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SOLDATERMISSIONENS UNGE
Af Amalie Schultz Ehmsen

At være sommerferieafløser
på et soldaterhjem
Hanna Najbjerg på 23 år, læser fysioterapi og bor til dagligt i Aarhus, men i hendes
sommerferie skiftede hun denne tilværelse ud med titlen som sommerferieafløser
på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. Hvad mon dette indebar?
Hvorfor lige sommerferieafløser på et soldaterhjem?
Jeg fik at vide, at de manglede en medarbejder i sommerferien på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, så det skulle da prøves! Jeg har mødt en del mennesker, som
har været udsendt med KFUMs Soldatermission. Det lyder virkelig spændende
at tage af sted ud af Danmarks ”comfort
zone” og give Guds kærlighed videre gennem kager, samtaler og hjemlig hygge.
Men hvis det er noget jeg skal prøve,
så skal det da først lige prøves på en af de
danske soldaterhjem først.
Hvordan var den første dag som medarbejder?
Den var lidt hektisk, fordi jeg lige
skulle finde ud af arbejdet og omgivelserne. Jeg er 157 cm høj, så det at
træde ind i en verden af mænd, som
alle er mindst 5 hoveder højere end en
selv kræver i hvert tilfælde den første
dag at vænne sig til. Men det tog hel-

Hvor kender du KFUMs Soldatemission
fra?
Tre af mine søskende og en del af
mine venner har arbejdet på soldaterhjem, så mit kendskab til KFUMs Soldatermission var faktisk ret godt, før jeg
selv fik lov til at opleve det.

ler ikke mere end den første dag at finde ud af, at de faktisk slet ikke var så
skræmmende.
Hvor mange kopper kaffe har du solgt?
En del! Men jeg har overraskende nok
solgt flere kopper saftevand. Det havde jeg
ikke regnet med, men saftevand er nu også
godt, især under en varm sommer.

Nu har du prøvet soldaterhjemslivet i Danmark. Bliver Afghanistan næste stop?
Når jeg er færdig med min uddannelse er det ikke til at sige, hvad der sker.
Jeg ved ikke, om det så er aktuelt med
Afghanistan, men så er der jo nok et andet sted, hvor der er brug for et soldaterhjem. Jeg vil på ingen måder udelukke,
at jeg kunne finde på at tage afsted. Jeg
synes, det kunne være så spændende at
komme ud og tale tro med soldater og
prøve at skabe hjemlig hygge et sted,
hvor det slet ikke er en selvfølge.
På en skala fra 1 til 10: Hvordan har det
så været at være medarbejder for en sommerferie?
8 ud af 10. Jeg arbejdede kun på soldaterhjemmet i Høvelte en måned af
min sommerferie, så det var svært at nå
at lære soldaterne godt at kende. Jeg ville
gerne have lært nogle flere navne og nået
at tale lidt dybere med nogle af dem. Det
tror jeg klart er fordelen ved, at være der
længere tid end en sommerferie.
Kan du nu tale ”militærsk” og kender du nu
til fagsproget? (fx hedder det sløring og ikke
camouflage, kontrollerer og ikke checker?)
Jep! I hvert tilfælde lidt af det. Der
gik ikke lang tid før soldaterne pænt fortalt mig, at man ikke går hen og tjekker
noget (Læs: grinte højt af mig, så jeg febrilsk måtte spørge de andre medarbejdere, hvad jeg havde sagt forkert).
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SOLDATERMISSIONENS UNGE
Af Anita Østergaard Mikkelsen og Betina Østergaard Mikkelsen
Har I haft meget at se til?
Nogle dage havde soldaterne kun
pause i kort tid, og så ville de alle sammen have mad på én gang. Men der var
også mange gange tid til at sætte sig og
snakke sammen med soldaterne eller
spille et spil.
Hvis du skulle skrive et postkort til din
mor om dine oplevelser, hvad ville du så
skrive?
Hej Mor! I dag har jeg lavet en ordentlig portion bøfkage – 3 bradepander! Det gjorde jeg faktisk også den anden dag….. der bliver vidst spist en del
kage her :)
Hvad har været det bedste oplevelse?
Jeg ved ikke, hvad der var den bedste oplevelse, for jeg synes der var en del
af dem. Som når man danser og skråler
med de andre medarbejdere i køkkenet, mens der laves mad. Eller når man
forvirrer sovende soldater ved at stille
alle urene frem til midt om natten og så
vække dem. Eller den dag vi havde pølser og grillkøller i overskud fra dagens
ret. Dem tog vi nemlig med over på kasernen lidt før midnat, hvor alle garderne sad i pudsestuen. Det var dagen før
tasker, støvler og sabler skulle godkendes, så de knoklede som gale for at få gejlet færdigt. Jeg har aldrig set så mange
med røde øjne sidde og pudse sko på én
gang, og derefter se deres glæde over at
få en lunken ostepølse.
Kan du anbefale et sommerferiejob som
medarbejder?
Ja, det kan jeg! Jeg lærte nogle rigtig
dejlige mennesker at kende, både kollegaer og soldater. Der er en god stemning
på soldaterhjemmet, og soldaterne er så
taknemmelige over, at man vil høre om
deres dag, fede fester, trælse sergenter og
sælge dem cigaretter og burgere.

Pakkekalender fra SMU
KFUMs Soldatermissions unge gør et
stort nummer ud af at sende en pakkekalender til de kære soldater i Afghanistan i december måned, for at de får
en snert af jul nede i varmen. For første gang i år sender vi også en pakkekalender til Esbern Snare, dermed kan
også flådens folk få en bedre fornemmelse af jul.
I år har vi fået stor hjælp af lederparret Solveig og Leif fra KFUMs Soldaterhjem i Hvorup, som har skaffet
mange gode gaver og masser af slik til
pakkekalenderne, bl.a. fra Army wear,
Sydbank, AB Catering og Carlsberg.
Derudover har Solveig og Leif fået AB
Catering til at sponsorere ingredienser til pebernødder og lagt lokaler til.
Indtil nu har vi bagt 13 kg pebernød-

der, men regner med, at der skal bages
dobbelt så mange.
I Afghanistan er det op til lederne
på Soldaterhjemmet, hvordan der bliver trukket lod om pakkerne. Der er én
pakke til hver dag fra d. 1.-24. december
og et lille julekort til hver pakke, som vi
selv har siddet og skrevet, for at gøre det
så personligt som muligt.
Vi er så heldige at både Flådestationen
i Frederikshavn og Aalborg Kaserner vil
hjælpe os med at sende pakkekalenderne afsted, så vi afleverer bare pakkerne
der, og så vil de sørge for resten.
Vores formål er at skabe glæde og julestemning til de kære udsendte. SMU siger
mange tak til alle de hjælpende hænder og
sponsorer – vi håber at pakkekalenderne
kommer godt og sikkert frem.

Ungt årsmøde
KFUMs Soldatermissions Ungdomsudvalg (SMU) startede årsmødet med et
udvalgsmøde på Orlogshjemmet, hvor
lederparret Ruth og Poul havde budt os
hjerteligt velkommen til kaffe og kage.
Fredag aften havde SMU arrangeret
en hyggestund for volontørerne med sociale lege, snak, andagt og spil på Orlogshjemmet.

Lørdag stod Amalie fra SMU for
en andagtsworkshop for volontørerne.
Workshoppens formål var at give volontørerne nogle redskaber til, hvordan
man kan holde en andagt for soldaterne.
Endnu engang forløb årsmødet med
glædelige gensyn og gode stunder – vi
håber at se jer alle til næste år, hvor Soldatermissionen har 125 års jubilæum –
det skal fejres.

Er du blevet inspireret af Hannas
oplevelser på Kuffen til at give en
hånd med på dit lokale soldaterhjem?
Flere soldaterhjem har oprettet en
”frivilligliste”. Kontakt dit lokale soldaterhjem, hvis det har vakt din interesse.
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NOTER
Af Jesper Lunau og Bjarke Fris.

Soldaterhjem i Afghanistan er det
hele værd
Politisk har det været stillet spørgsmålstegn ved, om krigen i Afghanistan var
det hele værd. Det blander KFUMs Soldatermission sig ikke i, men kan derimod konstatere, at soldaterhjemmene er
det hele værd.
I takt med danske soldaters gradvise
tilbagetrækning har politikere diskuteret om den danske krigsindsats i Afghanistan er en succes. Anderledes ser det
ud med KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan, hvor soldaterne er meget tilfredse med indsatsen.

Mærket for livet

udsendt – både i forhold til krigen og til
hjemmefronten.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som et
samarbejde mellem KFUMs Soldatermission og Veterancentret og bygger på
140 svar fra ISAF 14, samt enkeltmandsudsendte. Undersøgelsen blev offentliggjort den 3. juli 2013 via forsvarets hjemmeside.
http://veteran.forsvaret.dk/omos/kontaktkommunikation/nytogpresse/Pages/SoldatergladeforKFUMsSoldatermission.aspx

3 ud af 4 benytter hjemmet

KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion og Mob Price har haft en stor værdi Hvad mener du om de fysiske
for de danske soldater. En undersøgel- rammer og atmosfæren?
Hvad mener du om de fysiske rammer og atmosfæren ?
se fra Veterancentret viste
i sommers, at 75 procent af
soldaterne flittigt besøgte
de to soldaterhjem. Siden
undersøgelsen blev lavet er
Mob Price lukket.
Soldaterne mener, at
KFUMs Soldaterhjem spiller en vigtig rolle. De oplever et fællesskab og særligt
afbrækkene fra deres egenHvad
mener du om andagterne?
Hvad mener du om Andagterne ?
tlige opgave er central: Soldaterne fremhæver bingoog spilleaftener.
4 ud af 10 tager snak om
soldaterlivet
Soldaterne blev også
spurgt om, ”I hvilken grad
har Soldaterhjemmet civile
ansatte som samtalepartner
gjort en forskel for dig under opholdet? Her placerer
I hvilken grad har soldaterhjemcirka 40 procent i svarmumet gjort din udsendelse bedre?
I hvilken grad har Soldaterhjemmet gjort din udsendelse bedre ?
lighederne ”I nogen grad,”
i høj grad” og ”i meget høj
grad.” 51 procent har svaret
”slet ikke”, mens de resterende svar placerer sig i ved
ikke.
Soldaternes behov for
snak er forskelligt, men for 4
ud af 10 er der gjort en forskel i samtaler om livet som
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Forfatter: Jan Grarup og Jakob Fälling
Forlag: Gyldendal, 2013
”Mærket for livet” er en moderne fortælling om livgardens indsats i internationale missioner. Om oplevelser og begivenheder, der er så vigtige at huske, at de
er blevet et ”mærke for livet”.
Mange af tatoveringerne kredser om
klassiske soldatermotiver, minder om
faldne, voldsomme kampe, og det helt
specielle fællesskab. Regiments- og delingsmærker, hundetegn, maskotter og
Dannebrog vidner alle om behovet for at
”høre til”. Men også både nordisk mytologi og religiøse symboler er rigt repræsenteret. For eksempel optræder ikke
mindre end tre soldater med hele ”Soldatens bøn” skrevet på ryggen.
Selvom soldaternes historier er skrevet i et simpelt og nøgternt sprog, er fortællingerne alligevel dybe og rørende.
Som læser sidder man hele tiden tilbage
med en række ubesvarede spørgsmål og
lyst til at vide mere.
”Kuffen” nævnes flere gange i både
ord og billeder, og bogen giver et godt
indblik i og en forståelse af, hvad vores
soldater har oplevet, altid relevant.
Med sine korte afsnit er bogen nem
at læse, men også særdeles velegnet som
coffee-table book.

9

10

3

0

Ved ikke

14

Soldatervennen nr. 4 • 2013

Slet ikke

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Anmeldt af: Mette Mejlgaard

MØDER OG STÆVNER
Skjern, kreds 2
Fredag d. 29. november kl. 19:30. Soldatervennefest og advents møde på KFUMs
Soldaterhjem i Borrislejren. Tale ved sognepræst Simon Møller Olesen.

boganmeldelser
Vi slår ihjel og lever med det

Aars-Aalestrup - kreds 95. Hvam
D. 27. november kl. 19:30 i Sognehuset,
Bækggårdsvej 2 i Hvam. Jesper Hornstrup taler og fortæller om arbejdet.
Frederikshavn - kreds 20
Øster Vrå
Torsdag d. 27. februar kl. 19.30 i Øster
Vrå missionshus, Vrængmosevej 7,
9750 Øster Vrå. Soldatervennefest v.
Mette Mejlgaard.

Forfatter: Lars R. Møller
Forlag: Informations forlag, 2010.
En fantastisk spændende bog som nøje og
veldokumenteret går ind i alle aspekter af
det at være i krig med fokus på at tage et
andet menneskes liv. Forfatteren har bedt
300 soldater om at aflevere et spørgeskema
om dette emne, og mange flere. Bogen indeholder desuden mange af soldaternes
egne historier og udsagn. Herefter analyserer han på disse udsagn og hjælper læseren igennem de mange tankemønstre og
hjælper læseren med at forstå soldaternes
svar og deres reaktioner bedre. Han gennemgår meget nøje hvordan hjernen fungerer og hvordan kroppen reagerer i de
ofte pressede situationer som soldater alt
for ofte står i. Det er tydeligt at mærke at
forfatteren har lagt et enormt stykke arbejde i at skaffe sig de nødvendige oplysninger og den er veldokumenteret helt ud til
fingerspidserne.
Et ekstra plus er at forfatteren også
har det religiøse aspekt med inde over
bogen – hvad siger bibelen om at slå
ihjel i krigssituationer, hvad betydning
har det for soldaterne og hvad er deres
tanker omkring det.
Bogen vil være relevant for alle som
arbejder med soldater, kender en soldat
eller selv er eller har været soldat.
Anmeldt af: Natalie Moesgaard.

Hobro – kreds 58
Tirsdag d. 21. januar kl. 19:30 i Hobro
Missionshus, Vestergade 10, 9500 Hobro. Soldatervennefest, hvor Jens Arne
Skjøtt taler og fortæller om arbejdet.

Roskilde kreds 44.
Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 19.30 i
missionshuset Sion, Snoldelev Bygade
22 A, 4621 Gadstrup. Årsmøde og generalforsamling med kaffebord og lotteri. Soldaterhjemsledere Inga Marie og
Bjarne Kjær Andersen fortæller om livet
på soldaterhjemmet i Høvelte og det nye
rekreationshjem under opførelse.

EFTERMIDDAGS- OG
DAMEKREDSE
BORNHOLM
Fredag d. 29. november kl. 19.30 på
Soldaterhjemmet, Almegårdsvej 3 B,
Rønne. Adventsfest v. Jørgen Bloch,
Rønne. Sang v. “Seniorkoret”. Lotteri.

Viborg – kreds 23. Bjerringbro
Torsdag d. 30. januar kl. 19:00 i Missionshuset Bethel, Nørregade 22, 8850 Bjerringbro. Soldatervenneaften ved Bjarke Friis.

Mandag d. 3. februar kl. 19.30 i Luthersk
Missions hus, Dr. Kabelsvej 12 A, Rønne.
Sangaften v. Poul Lykke Nielsen, Rønne.
Generalforsamling ved mødet.
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Tilbuddet gælder ikke husstande, der inden for de
seneste 12 måneder har opsagt et abonnement.
Abonnementet fortsætter til normal pris efter tilbuddets udløb og kan til enhver tid opsiges.
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KFUMs Soldatermission
har brug for din støtte
Uden solid økonomisk støtte fra soldatervenner er det ikke
muligt at drive KFUMs Soldaterhjem.

Soldatermission har brug for din støtte for fortsat at kunne få smilet frem på soldaterne. Her er det Simon
på KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion, som har fået tilsendt en kage fra sin kone hjemme i Danmark.

Sidst på året er det tid til at status, og
med jysk underdrivelse ser det ikke godt
ud for KFUMs Soldatermission. I skrivende stund peger den økonomiske prognose for 2013 mod et underskud på ca.
1,2 mio. kr. En væsentlig forklaring på
det truende underskud er ekstraordinært få værnepligtige i efteråret 2013,
der har medført markant mindre salg på
KFUMs Soldaterhjem i forhold til forventningerne.

Dagligt oplever soldaterhjemsledere
og medarbejdere tilfredshed med deres
indsats og tilstedeværelse i ord og handling. Den barske realitet er blot, at det
koster penge at være tilstede, når soldaterne har brug for støtte. Hvad enten det
er med en kop kaffe eller et par opmuntrende glimt af det kristne evangelium
til trøst og styrke.
På forhånd tak for en god gave.
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