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”Hil dig frelser
og forsoner”
Sådan har vi sunget i kirken i den netop
forgangne påske.
Frelser – det er sådan et stort ord, og
alligevel er det kendt af ethvert barn, for
en ”frelser” kan vi alle få brug for, når
der snart skal spilles rundbold på de lyse
sommeraftner. Måske fejlbedømmer jeg
afstanden til næste mærke, eller måske
snubler jeg bare over mine egne ben.
Måske har jeg glemt reglerne, eller måske stod en eller anden i vejen for mig.
Uanset årsagen klarede jeg ikke kravene,
og her hjælper ingen undskyldninger –
dommeren må erklære mig død!
Også de dygtige kan dø i rundbold –
måske er du en af dem, som er god til at
ramme, og som vi alle gerne vil være på
hold med. Vi ser beundrende til, mens
bolden sendes mod baglinjen, men der
står modstanderens bagstopper, og trods
dit store talent bliver du grebet ud…. død!
Når jeg er død, er jeg sat uden for
spillet og uden for fællesskabet, og kun
en eneste ting kan bringe mig på banen
igen. Det er ikke noget, jeg selv kan
gøre – jeg kan kun se passivt til og håbe.
Jeg har brug for en frelser. Jeg har brug
for, at en anden køber mig fri.
Livet er som et rundboldspil. Jeg fejler, kludrer i det og misbruger mine
chancer, og livets dommer – Gud – må

dømme mig død til trods for mine mange, gode undskyldninger.
Heldigvis har han også selv sendt
mig en frelser – én, der løb den perfekte runde og dermed kunne købe mig fri.
Nu kan jeg så vælge at blive siddende på bænken og surmule over, at jeg
var dømt død på urimeligt grundlag,
eller over det ydmygende i, at jeg var
frataget mine handlemuligheder og måtte lade mig frelse af en anden – eller jeg
kan glæde mig over, at jeg igen kan få
lov at være med i spillet, og så kan jeg
gå på banen igen og bidrage med det,
jeg nu kan.
Rundbold er for alle. Nogen kan løbe
hurtigt, andre er gode til at gribe, og atter andre kan rammer bolden, så den
ryger ud over baglinjen. I livets rundboldspil har vi også alle noget vigtigt
at bidrage med; men fælles for os alle
er, at vi har brug for en frelser, der kan
få os tilbage i spillet hver gang, vi dømmes ude.
Sådan en frelser har vi i Jesus!
Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.
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den gode smag

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

Nyt fra vore KFUMs udsendte medarbejdere
Tekst: Selma Schou og Judy Jochumsen.
Foto: Presseofficer Jeanette Serritzlev, DANCON OIR hold 5.

VIP besøg i Irak
Ugerne flyver afsted for Selma og Judy, der er ledere af KFUMs Soldaterhjem i
Irak. Her deler lederne nogle af deres oplevelser med udsendte danske soldater.
Markering af højtid

Forsvarsminister Claus
Hjort Frederiksen i selskab
med Selma Schou (tv) og
Judy Jokumsen (th).

En søndag i marts bød på fint besøg på
Kuffen, flere forskellige politikere og
en enkelt forsvarsminister kom forbi –
det var en meget hyggelig dag.
Politikerne havde følgeskab af adskillige journalister, så hele dagens program var veldokumenteret fra først til
sidst. Vi havde glæde af at servere dansk
morgenmad for dem alle, inden det officielle program begyndte, og senere
kom de igen forbi til eftermiddagskaffe.
Både os og soldaterne oplevede stor interesse og spørgelyst fra de forskellige
politikere – så dagen var vellykket.
Det var dejligt med politikerbesøg,
men søndagens bedste overraskelse var
nu besøget af vores tidligere chef fra
ISAF 16, Afghanistan, da han var en
del af delegationen. Gensynsglæden var
stor fra begge sider. VIP-besøget var

hyggeligt, men det er også rart med en
almindelig hverdag igen.
Igen i april fik vi fint besøg fra Danmark. Denne gang fik vi besøg af general og Forsvarschef Bjørn Bisserup og
Hærchef generalmajor H.C. Mathiesen
plus en masse andre generaler. Formålet
var hovedsagelig at besøge vores dygtige soldater og se et glimt af, hvad de
laver. Men de nåede også et smut ind
forbi soldaterhjemmet, hvor vi fik stor
tak for vores indsats hernede. Dejligt at
de havde tid til at komme ind forbi os i
deres stramme program. April var måneden, hvor vi fik fast tag på vores terrasse. Så nu kan vores soldater nyde terrassen, uagtet den store mængde regn,
vi får hernede. Det var vores egne campdrenge med hjælpere, som udførte arbejdet. Dejligt at så mange ville hjælpe til.

I dagene op til påske, havde vi hængt
påskepynt op på kuffen. Dagene flyder
let sammen hernede. Så det var godt at
kunne synliggøre, at det faktisk også
var påske her i Irak. Vi er en lille lejr,
og derfor var der planlagt en fælles solopgangsgudstjeneste langfredag morgen
på en bakketop. Det var den skotske,
den amerikanske og den danske præst,
som stod for arrangementet. Langfredag og påskemorgens gudstjenester blev
slået sammen i et for at flest mulige
kunne nå at deltage. Vejret var dog ikke
med os langfredag morgen, så vi endte
med at holde gudstjeneste indenfor i en
flyhangar på et betongulv, som langsomt
blev oversvømmet af regnen. Vejret var
forfærdelig fredag morgen, hvorimod
det var fantastisk påskemorgen. Så selv
vejret vidnede om påskens budskab. Det
var en rigtig god oplevelse at fejre påske hernede på tværs af nationer.
Fra en gudstjeneste

i Camp Havok i
Ekstremt vejr og fantastiske
folk er
februar 2017.

vores dagligdag her på Kuffen i Camp
Havoc. Verdens navle for os i 6 mdr., og
et åndehul for ikke bare de danske soldater men også for mange andre nationer. Det er dejligt at være med til at gøre
en forskel i så manges liv – her i lejren!
Mange hilsner fra
kuffen i Camp Havoc
Judy og Selma
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Noter

Vindernumre
– KFUMs
Soldatermissions
landslotteri 2017

Følgende numre er udtrukket af
Notarius Publicus:
35.971
51.435
90.068
19.464
39.817
46.368
48.827
16.302
22.853
27.426
28.403
46.040
76.174
80.178
88.396
28.643
36.578
53.956
62.255
75.361
75.398
76.234
82.167
83.419
88.893

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

Fast endetalsgevinst (sidste to cifre):
03 Gavekort til Matas/Jysk/Imerco/Bog
& Ide/Fætter BR på 200,- kr.
Sidste frist for afhentning af gevinster
er den 31. maj 2017. Tak til alle der har
købt og solgt lodsedler til støtte for
KFUMs Soldatermissions arbejde.
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Opringning
KFUMs Soldatermission har et meget stramt budget for 2017 – og der er samme udsigt de kommende år. Med rekreationsboliger til veteraner har KFUMs
Soldatermission påtaget sig en ny opgave, der giver rigtig meget mening. Flere veteraner har sagt, at ”havde det ikke været for KFUMs SoldaterRekreation, havde de ikke været her i dag”. Det er stærke udsagn.
Med veteranopgaven står det samtidig klart, at KFUMs Soldatermissions
økonomi er en begrænsning for at opfylde KFUMs Soldatermissions formål
i højere grad. KFUMs Soldatermissions bestyrelse har vedtaget et ambitiøst
budget for 2017 – men for at få udgifter og indtægter til at mødes spørges alle
soldatervenner om hjælp.
KFUMs Soldatermission har påbegyndt et samarbejde med Kobborg Consult, der vil ringe til alle soldatervenner for at spørge om en fast gaveaftale
til KFUMs Soldatermissions arbejde. Vi håber at opkaldene vil blive godt
modtaget – og at KFUMs Soldatermission ved venners hjælp kan få enderne
til at nå sammen.

Samfundsnyttig
mission?
Temaet for dette nummer af soldatervenner har vi valgt at kalde ”Samfundsnyttig mission”. Med dette vil vi gerne sætte fokus på, at KFUMs Soldatermission både ønsker at være til samfundsnytte i en bred, politisk forstand –
og samtidig har en mission i dobbelt betydning. Det er både en kirkelig
mission om ”at forkynde evangeliet i ord og handling”, som det lyder i formålsparagraffen, men missionen kan også forstås som et organisatorisk managementudtryk.
I KFUMs Soldatermission er det ikke et spørgsmål om enten at være samfundsnyttig eller at have en mission. ”At være til er at være til gavn”, lyder det
i en nyere salme formuleret af Jørgen Kristensen (DDS 368). Det forsøger vi
at efterleve i KFUMs Soldatermission overfor værnepligtige, fastansatte soldater ude og hjemme samt veteraner.
I den følgende leder reflekterer KFUMs Soldatermissions landsformand
over temaet. På side 6-7 sætter lektor Johannes Nissen temaet og KFUMs Soldatermission ind i en større kirkelig og historisk sammenhæng. Videre fortsætter temaet med interviews med både Robert Olsen, der er forstanderfor
Kofoeds Skole og Erik Buhl, der er borgmester i Varde Kommune. Som organisation er det vigtigt at se udad mod andre, der står i et lignende arbejde.
Kofoeds Skole er én af de organisationer, der udøver diakoni for en gruppe,
der på flere punkter kan sammenlignes med veteraner på KFUMs Soldaterrekreation. Varde Kommune er en samarbejdspartner særligt for KFUMs Soldaterhjem i Varde, og temaets sidste interview belyser KFUMs Soldatermissions arbejde set fra borgmesterstolen.
Vi håber at temaet må vække din interesse og ønsker dig god læselyst.
Redaktionen

TEMA: Samfundsnyttig mission

Af landsformand og sognepræst Jesper Hornstrup

Samfundsnyttig mission
Gud har kaldet os til
at være til gavn for
vore medmennesker,
det vil specielt for os
sige danske soldater
og deres pårørende

En slægtning luftede engang sin forargelse over, at man havde brugt et større
millionbeløb på at sende en satellit i kredsløb. Jeg husker, hun sagde: ”Jeg siger nu
som Pe’ Smed; Hva’ nytt’ er ’et te’!
Nu var det vist ikke Anton Berntsens
mening med sit digt, at Pe’ Smed skulle være noget forbillede. Han, hvis evige omkvæd er: Hva’ nytt’ er ’et te’!
Blomster, musik, fuglesang – alt bliver fejet af med hans tvære kommentar.
Tvært imod slutter digtet med at fastslå,
at hvis verden var skabt af Pe’ Smed,
havde den ikke været til at holde ud!
I Soldatermissionen har vi aldrig været vant til at spørge, hvad nytte vort
arbejde er til. Vi har alle dage været et
”gammeldags” missionsarbejde, der arbejder ud fra tanken om at være kaldet.
Gud har kaldet os til at være til gavn for
vore medmennesker, det vil specielt for
os sige danske soldater og deres pårørende. Der finder vi vort arbejdes grundlag og udgangspunkt.
Vi arbejder ud fra andre værdier end
dem, der kan ligge i en bankboks, og
derfor har vi til en vis grad følt os fri

for alle ”verdslige” krav om nytte og
relevans.
Med disse års fokus på skadede krigsveteraner og vores engagement i SoldaterRekreation møder vi imidlertid i stigende grad spørgsmålet om relevansen
af vort arbejde. Når vi søger økonomisk
støtte fra politikere, firmaer, fonde m.m.
spørges der naturligt: Hvad får vi for
pengene? Hvorfor skal vi støtte jer fremfor andre?
Man kunne frygte, at vi dermed ville fristes til at ”bløde op” på vore grundlæggende kristne værdier, for at kunne
få flere donationer, men det er faktisk
ikke tilfældet. Tvært imod oplever vi
det som en god anledning til at understrege det, som er vores særpræg og som
adskiller os fra andre gode tiltag på området. At vore ”værdier” er andet og
mere end kroner og ører – selv om vi
vist har det ry blandt kirkelige organisationer, at vi ikke er flove over at samle penge ind!
”Værdier” er et slagord i disse år.
Selv yderst kommercielle foretagender
har formuleret et grundlæggende vær-

disæt, så på en måde er vi med på noderne. Det er ikke afskrækkende for
vore samtalepartnere, at vi har grundlæggende værdier. Det har alle. Vores
handler bare ikke om afkast til aktionærer, eller om større og større skattekiste.
For er par år siden så jeg en gammel
katolsk domkirke i Tyskland, med et
utroligt rigt skatkammer. Her var guld
og sølv og kunstgenstande i mængde.
På samme rejse kom jeg forbi en luthersk
kirke, som havde sat et kæmpe banner
op udenfor, med en enkel sentens af
Martin Luther: Dette er kirkens sande
skat: Det allerhelligste evangelium om
Guds herlighed og nåde!
I et Luther-år kan det vel være passende at slå fast, at Soldatermissionen
også anerkender denne skat som den
største: Guds evangelium. Det glædelige
budskab om nåden i Jesus Kristus. Denne skat, denne værdi ønsker vi at dele ud
til vore omgivelser i ord og gerning.
Og det mener vi faktisk er den største gavn vi kan gøre det danske samfund.
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TEMA: Samfundsnyttig mission
Af lektor Johannes Nissen, Aarhus Universitet.

Forståelsen af
mission og diakoni

- KFUMs Soldatermission i et kirkeligt perspektiv
”På” mission og ”i” mission

Inden for de seneste årtier har ordet
”mission” gennemgået en forandring i
danskernes bevidsthed. Tidligere var
der mange, som forbandt ordet med noget negativt: det drejede sig om at påvirke – eller ligefrem indoktrinere – andre med et budskab. Nu bliver ordet
”mission” anvendt i en bredere og mere
positiv betydning, ja det er næsten blevet et sekulariseret modeord. Enhver
virksomhed med respekt for sig selv har
et ”mission statement”.
Der er dog en vigtig forskel mellem
den kirkelige og den mere almene brug
af ordet. Forskellen bliver tydelig, når
man ser på de to udtryk ”på mission”
og ”i mission”. I den sekulære anvendelse af ordet forstås det næsten altid i
betydningen ”på mission” (jf. også forsvarets brug af ordet). Det refererer til
en opgave, som skal løses inden for en
begrænset tidshorisont. Den form for
mission kan man se en ende på. Og så
kommer man på en ny opgave, en ny
mission.
Den specifik kristne forståelse af ordet er anderledes. Her er missionen uden
tidsbegrænsning. Derfor taler kirken
heller ikke om at være ”på” mission,
men om at være ”i” mission. Mission er
selve kirkens væsen, ikke kun en af dens
funktioner. Dør kirken, dør missionen.
Var kirken på mission, var den død for
længst. Det forholder sig på samme
måde med begrebet ”diakoni”. Diakoni
er ikke kun noget, man bare påtager sig
for at løse en konkret opgave. Det er det

selvfølgelig også. Men i lighed med
mission er diakoni en uadskillelig del
af kirkens væsen.

Dilemmaet i frivillige
organisationer

I praksis kan det være svært at skelne
klart mellem de to forståelser af mission. Det er et dilemma i mange frivillige bevægelser, også de kirkelige, hvad
enten der er tale om de diakonale organisationer eller missionsselskaberne.
Det er formodentlig også et dilemma
for en organisation som KFUMs Soldatermission. Som regel lever de frivillige organisationer både af indsamlede
midler og af offentlige støttekroner. Ofte
er det lettere at samle penge ind til en
konkret opgave end til det vedvarende,
langsigtede arbejde.
Det er i den forbindelse nærliggende
at spørge, hvordan KFUMs Soldatermission forstår sig selv. Er det en diakonal
organisation eller en missionsbevægelse?
Eller måske begge dele? Iflg. vedtægterne er formålet at arbejde blandt forsvarets personel og hvor muligt også
blandt pårørende ”ved forkyndelse af det
kristne budskab og praktisk tjeneste”.
Umiddelbart ser det ud, at ordet ”mission” har to betydninger. Det henviser
både til mission i betydningen evangelisering (den verbale forkyndelse) og til
mission i betydningen diakoni. Denne
dobbelthed er ikke overraskende. På
linje med en række diakonale organisationer er det i overensstemmelse med
den historiske arv, hvor forkyndelse og

KFUMs Soldatermissions værdigrundlag

KFUMs Soldatermission arbejder på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag med at forkynde evangeliet i både ord og handling.
Ord og handling er ligeværdige og uadskillelige.
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Vidnesbyrdets
troværdighed afhænger
af, at der er en
overensstemmelse
mellem ord og handling.
handling gik hånd i hånd. I øvrigt kan
det minde om brugen af ordet ”mission”
i flere frikirker. Således bruger man inden for baptistkirken ofte ordet ”social
mission” om det sociale arbejde, diakoni, f.eks. i kombinationen ”evangelisering og social mission”. I Metodistkirken bliver det sociale arbejde kaldt
for centralmissionen.

Vidnesbyrd i ord og handling

Mission og diakoni er tæt forbundne
begreber. Det, der binder dem sammen,
er vidnesbyrdet, der har tre dimensioner: Det drejer sig for det første om at
være vidnesbyrd, dvs. gennem sin eksistens og levevis at vidne om Gud og
Gudsriget, for det andet om at gøre vidnesbyrd, dvs. gennem sin tjeneste at
vidne om Gud og Gudsriget, og for det
tredje om at sige vidnesbyrdet, dvs. forkyndelsen. Eller med andre ord: ”Tilsammen må kirkens mission, det kirken
er, gør og siger, være et vidnesbyrd om
Guds kærlighed i Jesus Kristus, om det
Guds rige, som i Jesus Kristus bryder
ind i verden” (Mogens Mogensen 2007).
Vidnesbyrdets troværdighed afhænger
af, at der er en overensstemmelse mellem ord og handling.
Selv om begreberne diakoni og mission hører sammen, er det alligevel vigtigt at skelne. Mens mission sigter mod
at vinde tilhængere for den kristne tro,

TEMA: Samfundsnyttig mission

Mission er selve
kirkens væsen,
ikke kun en af dens
funktioner.

KFUMs
Soldatermissions
mission

er det ikke tilfældet med diakoni. Der vil
dog altid være en risiko for, at et hjælpearbejde kan bruges som en slags ”lokkemad”. På den ene side er der en fare
for, at man ”kirkeliggør” diakonien i den
forstand, at diakoni ses som et middel til
at evangelisere eller få flere til at komme
i kirke. Hvis det sker, bliver diakoni let
til en form markedsføring eller ligefrem
manipulation. På den anden side er der
også en fare for at diakoni udvikler sig
til et særligt arbejdsområde med dertil
ansatte personer. Men diakoni er en
grundholdning for alle kristne, ikke et
særligt arbejdsområde. Ligesom forkyndelsen er den en selvfølgelig og bærende
del af kirkens bekendelse.
Det, der gør et arbejde diakonalt, er
sammenknytningen af tjeneste og vidnesbyrd. Diakoni er kærlighedens vidnesbyrd. Således forstået er den også
missionerende.

Væresteder og fristeder

Temaet for dette nummer af Soldatervennen er samfundsnyttig mission, et
interessant udtryk, som har fået ny relevans med botilbud for veteraner, der
er blevet etableret i de senere år. Hvor-

dan ”passer” dette udtryk ind i den beskrivelse, der er givet i det foregående?
Umiddelbart ser det ud til, at vi her
møder dobbeltheden i brugen af ordet
”mission”. Der er tale om en diakonal
indsats, der ligger i forlængelse af soldaterhjemmene. I forhold til tankerne
om SoldaterRekreation hæfter jeg mig
især ved to træk: For det første: ”Vi tilbyder ikke behandling, men vi hjælper
den enkelte med at gøre brug af Forsvarets behandlingstilbud”. For det andet:
”Vi ønsker at møde soldaten som medmenneske og ikke som patient eller klient”.
Det betyder, at botilbuddene ligesom
soldaterhjemmene skal forstås som væresteder og ikke som behandlingssteder.
Her drejer det sig om omsorg, ikke behandling. Det er ikke steder, hvor man
modtager behandling, men steder, hvor
man får lov at være den, man er.
Hvad ligger der i begrebet værested?
Som samværsform kendes værestedet
fra en række diakonale organisationer
og blev første gang etableret af Diakonissestiftelsen i 1979. Om selve udtrykket værested hedder det i bogen Engle
og harper (1988, s. 238). ”Huset skulle

På KFUMs Soldaterhjem møder soldater og veteraner en
åben og inkluderende kristendom samt et levende og livgivende fællesskab. Nysgerrige
og engagerede soldaterhjemsledere og medarbejdere
viser en smittende tro i både
ord og handling. På KFUMs
Soldaterhjem er det kristne
evangelium og det levede liv
i gensidig vekselvirkning.

hedde VÆRE-STED. Det skulle være
et hverdagshus, hvor man kunne være
sig selv, være sammen og være noget
for hinanden. Her skulle man kunne
være fri – fri til at tale sammen om kristendom, men også fri til at lade være
og i stedet spille klaver, høre en plade,
drikke en kop kaffe. Fri for at gå med
slips”. I grunden er det vel en dækkende karakteristik af det, der er ideen bag
soldaterhjemmene; ofte beskrives de
som både væresteder og fristeder.
Soldatermissionens største betydning
ligger uden tvivl i den medmenneskelige samtale – den ”aflastende samtale”
- som måske bliver til sjælesorg. Det
må ikke undervurderes, hvad det betyder i samfundsøjemed, selv om det hverken kan måles eller vejes.
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TEMA: Samfundsnyttig mission
Interview af Bjarke Friis

”Mennesker skal ud af døren”
Robert Olsen er forstander på Kofoeds Skole i København og har i mange
år arbejdet med socialt udsatte og hjemløse. Soldatervennens udsendte
reporter har mødt Robert for at høre mere om Kofoeds Skoles metoder og få
et par gode råd til KFUMs Soldatermissions veteranarbejde.
Hvilken tilgang eller metode anvender
I på Kofoeds Skole?
Kofoeds Skoles grundlægger Hans Christian Kofoed var af den overbevisning,
at det ikke nyttede noget, at man bare
gav suppe eller tøj ud til folk – uden også
at have en holdning til det. Det princip,
der voksede ud af det, var princippet om
hjælp til selvhjælp. Man startede det som
små arbejderstuer på Christianshavn,
hvor man netop sad og producerede noget. Man prøvede at sælge det, og så opnåede man nogle goder som tøj, mad og
så videre.
Kofoed var også inspireret af højskoletanken, så undervisningen blev meget
hurtigt en del af arbejdet. I dag har vi
moderne værksteder med gratis undervisning eller folkeoplysning for udsatte
grupper. Det er gratis at komme på vores
værksteder, hvor du så lader dig involvere i arbejdet. I dag kan du så få nogle
serviceydelser: Du kan komme for at
spise, du kan få en madbillet, du kan få
noget tøj, lappet eller repareret din cykel,
du kan optjene til din egen cykel, du kan
blive klippet herude og en række andre
ting kan man optjene herude.
Det er med afsæt i kristent værdigrundlag. Hvordan kommer det til udtryk i
arbejdet?
Kofoed var aldrig én, der missionerede.
Det var den kristne gerning, som var
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udgangspunktet. I dag holder vi fast på
nogle få ting på skolen, der indikerer
det kristne grundlag. Vi har andagter
op til jul og et stort arrangement juleaften, hvor der bliver læst juleevangeliet og de ting, som man gør i mange
hjem. I forhold til medarbejdere skal de
kunne stå inde for, at arbejdet bygger
på et kristent, folkekirkeligt og folkeligt
grundlag.
Men det er vel også et spørgsmål indenfor de kirkelige begreber: Hvad er mission?
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg læste for
nyligt, at en præst i Stefanskirken sagde, at alt hvad hun lavede, det var mission. Jeg ved godt at alt det, de foretager
sig i Stefanskirken ikke er den mission,
vi kender fra Vestjylland. Omsorgsteoretikeren Kari Martinson har arbejdet
meget med caritasbegrebet. Hun siger
netop, at det er i den enkelte gerning,
at du ser den kristne omsorg og omsorgen for individet.
Møder I veteraner i jeres arbejde?
Vi ser det ind imellem, men vi har ikke
tjek på, hvor alle kommer fra eller om
de har en diagnose. Det er sådan set en
fordel for os, men vi har veteraner, og
folk, der har været ramt at posttraumatisk stress. Men det er en lille procentdel.

Vi har det perspektiv, at folk skal tilbage på arbejdsmarkedet. De kommer
her og får et hverdagsliv, et arbejdsliv.
Der er rigtig mange af dem som siger, at
de går på arbejde på Kofoeds Skole, når
de går på et værksted og laver noget. Det
kan godt være, at de ikke yder hvad der
nu skulle ydes på en fabrik i en 37 timers
arbejdsuge, men de kommer herud om
morgenen, de tømmer skraldespande eller fejer gården og føler, at de er en del
af et arbejdsfællesskab. Så får de aflønning i form af mad og så videre. Men arbejdsfællesskabet, det er derfor folk kommer herud, siger vores undersøgelser.
En tilsvarende mulighed kunne være
at sige fra soldaterhjemmene: At her
kan du have en livskvalitetsforøgende
effekt af at komme et sted, hvor man
kan involveres sig arbejdsmæssigt.
Hvis du skal give os et råd til en organisation, der har taget fat på arbejdet
med veteraner: Er det så at få fokus på
hverdagslivet for veteraner?
Med baggrund i mit arbejde på herberg
i mange år er min erfaring, at alle tilbud
har en tendens til at lukke sig om sig
selv. Derfor tror jeg, at man skal gøre
meget ud af hele tiden at have fokus på,
at mennesker skal ud af døren. Det kan
også være frivilligt arbejde, bare det er
udenfor institutionen. Så man får en relation, der er andet end dit problem.

TEMA: Samfundsnyttig mission
Af Bjarke Friis

Vardes Borgmester Erik Buhl har fulgt KFUMs
Soldatermission de sidste 37 år som soldaterven. Her er borgmesteren fotograferet ved et debatarrangement på KFUMs Soldaterhjem i Varde (læs mere på side 13).

”De hjemlige rammer
har enorm betydning”
Varde Kommune bliver ofte fremhævet for at have en ambitiøs
og velfungerende veteranpolitik. Borgmester i Varde Kommune
Erik Buhl fortæller her om de kommunale intentioner på
veteranområdet – og samarbejdet med KFUMs Soldaterhjem.
Varde Kommunes veteranpolitik er vokset frem gennem flere år. Borgmester
Erik Buhl fortæller på borgmesterkontoret, at der er ca. 700 veteraner i Varde
Kommune. Det hænger naturligvis sammen med de mange af Forsvarets Arbejdspladser, der er i Varde Kommune,
som rummer Oksbøllejren, Varde Kaserne og Nymindegablejren.
”En af dem, der gav mig stor viden
på området var Mads Rahbek, der dengang var chef for Hærens Sergentskolen
i Varde”, fortæller borgmesteren. ”Det
var ham, der udfordrede mig ved at sige,
at vi har bedre bygningsmæssige vilkår
her i Varde. Men historien og som garnisonsby, der er I jo langt bagud, fortalte Mads Rahbek. Det var jo udfordring
nummer et til mig”, erindrer Venstrepolitikeren, der beskriver episoden som en
provokation på den gode måde.
I byrådssalen har alle 25 medlemmer
bakket op om Varde Kommunes veteranpolitik. Det hænger naturligvis
sammen med det kommunale beskæftigelsesmønster, hvor Forsvaret er andenstørste arbejdsplads i den vestjyske
kommune. ”Vi har glæden af de mange medarbejdere, soldaterhjemmet og
alt dét, der følger med arbejdspladserne.
Derfor skal vi også påtage os det ansvar,
der følger med på veteranområdet”, mener Borgmesteren.

Samarbejde

KFUMs Soldaterhjem og Varde Kommune samarbejder i indsatsen for veteraner. Erik Buhl sætter disse ord på
samarbejdet: ” Det har været helt unikt.
Det er startet flot om af min forgænger
Gylling Haahr, som sad med i arbejdsgruppen til at skaffe penge til tilbygningen (KFUMs SoldaterRekreation i
Varde, red.). Vi har en åben og meget
god dialog. Jeg har meget respekt for
den professionalisme og den menneskelige tilgang, de har til at løse opgaven
på soldaterhjemmet, både lederparret
og medarbejderne. Vi har for nyligt fået
bygget et godt samarbejde op mellem
kommunens ansatte og soldaterhjemmet for eksempel omkring en børnegruppe, der har mødter på soldaterhjemmet, hvor vores folk har været med til
at faclitere det”
Borgmesteren er også påvirket af kasernens opbakning til det lokale soldaterhjem: ”Noget af det, som jeg blev
positiv overrasket over, som ny borgmester for tre år siden, var hvor stor betydning soldaterhjemmet har for kasernen. Den gensidige respek t og
forståelse for, at man har brug for hinanden, den er enorm”, mener Erik Buhl.
Rollebevidsthed er et nøgleord i det
gode samarbejde mellem kaserne, kommune og soldaterhjem. Hver især byder

ind med forskellige kompetencer, og om
KFUMs Soldaterhjem, lyder det anerkendende fra borgmesteren: ”De hjemlige rammer har enorm betydning. Det
er én af de grundlæggende værdier, I
har i jeres arbejde, tror jeg. Netop at
man giver et fristed. Der er ingen tvivl
om, at god mad og sådan nogle ting, det
er væsentlig”. Videre lyder et par gode
råd til KFUMs Soldatermission: ”Fremover tænker jeg også, at man skal være
bevidst om at skabe hjemlige rammer,
for der skal mennesker til at skabe hjem.
Det hjemlige er en af de allervigtigste
ting, I kan tilbyde”, mener den politiske
chef for Varde Kommune.

Anerkendelse i praksis

Danmarks officielle veteranpolitik har
to elementer: Anerkendelse og støtte.
Anerkendelse er måske dét element, der
kan være vanskeligst at praktisere. Erik
Buhl giver et par eksempler på, hvordan
det finder sted i Varde: ”Vi holder flagdagen på Torvet med Slesvigske Musikkorps. Om aftenen er der middag for
veteraner med familie her på Rådhuset.
Og da den gruppe soldater, der havde
været udsendt fra 1949 til 2011 kunne
få en medalje for dét, valgte vi at holde
arrangementet her på Rådhuset. Det var
ét af de større arrangementer på det nye
Rådhus, hvor der kom 140 veteraner.
Det gav en helt anderledes tilgang. Jeg
talte med flere af dem, der sagde: Vi var
nok ikke kommet, hvis det bare havde
været holdt på kasernen, men ved at det
er ”det offentlige Danmark”, der byder
ind, selvfølgelig sammen med garnisonerne, så føler vi, at det er en form fra
anerkendelse fra det civile samfund.
Det var en af de store oplevelser for mig
i hvert fald”, slutter den vestjyske borgmester.
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kort nyt
Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Tak til Pia og Ivan Ælmholdt i Varde

Der skal lyde en stor tak til Pia og Ivan for otte spændende år som lederpar i Varde. Pia og Ivan efterlader et noget anderledes soldaterhjem end det, de overtog. I
de seneste år er hele soldaterhjemmet blevet gemmengribende moderniseret, og
der er bygget en fløj med syv værelser til veteraner, bygget ny lederbolig og anskaffet ny medarbejderbolig. I 2014 kom Sergentskolen fra Sønderborg til Varde,
så sammen med værnepligtige og tjenestegørende fra Hærens Efterretningscenter
skaber de stor travlhed på soldaterhjemmet. Pia og Ivan har været med til at opbygge veteranarbejdet i Varde og har et bredt netværk i lokalområdet. Det kunne
mærkes ved afskedsreceptionen, som var meget velbesøgt. Pia har gennem fire år
været medlem af KFUMs Soldatermissions bestyrelsen. Hun afsluttede i 2016 en
diplomuddannelse i Diakoni og ledelse og blev i den forbindelse indviet som diakon. Vi ønsker dem Guds rige velsignelse over fremtiden i Vejle.
Indtil en ny leder er på plads er soldaterhjemskonsulent Søren Andersen konstitueret leder i Varde, godt hjulpet af meget kompetente medarbejdere og volontører på soldaterhjemmet.

Leaveafløsere i Irak

Mens Judy og Selma er hjemme på tre
ugers velfortjent ferie fra Irak her i maj,
afløsers de af veterankonsulent Elin
Hansen og af fysioterapeut Hanna Najbjerg. Vi ønsker dem Guds velsignelse
over tiden i Irak.

Sommerlejr tilbud i
Nordjylland

KFUMs Soldaterhjem, Aalborg, arrangerer sammen med Veteranstøtten og
Veteranoasen en gratis sommerlejr i
Tranum den 3 – 7. juli 2017 for veteraner og deres familier. Hvis du har lyst
til at deltage skal du sende en mail til
Nordjysksommerlejr@kfums-soldaterhjem.dk senest d. 1 juni 2017.

Stor tak til Minna
Siegumfeldt for at stå i
spidsen for Mini-cafeen
i 32 år

Pia og Ivan Ælmholdt med alle medarbejderne på KFUMs Soldaterhjem i Varde, fotograferet ved afskedsreceptionen sidst i april.

Ny leder i Borris

Diakon og pædagog Karin Jensen fra
Lind ved Herning er pr. 1. juni ansat som
soldaterhjemsleder. Karin har tilbage i
1988-89 været på soldaterhjem i Værløse og har i mange år været ansat i Blå
Kors varmestue hvor hun har været souschef og konstitueret leder. Vi byder Karin velkommen og ønsker Guds velsignelser over fremtiden.
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Siden 1985 har KFUMs Soldatermission hvert år haft en uges cafe ved Helligåndskirken hvor frivillige har solgt
kaffe, hjemmebag og sandwich til fordel
for arbejdet på soldaterhjemmene. I gennem alle årene har Minna godt støttet
af Henning og med mange gode venners hjælp, stået i spidsen for cafeen,
som har bidraget med mere en 1 mio.
kr. til arbejdet.
Mini Cafe fortsætter også i år, nu
med tidligere soldaterhjemsledere Karin og Finn Juhl Nielsen som ledere. Vel
mødt den 14. - 20. august 2017. Frivillige er meget velkomne (se side 4).

Adresseændring

Karin Jensen er ny leder af
KFUMs Soldaterhjem i Borris.

Husk at melde adresseændring til KFUMs Soldatermissions landskontor på info@
kfums-soldatermission, så kan
du være sikker på fortsat at
modtage Soldatervennen. Vi
modtager ikke automatisk besked om adresseændringer.

kort nyt

Genbrugskonsulent til opstart
af nye butikker søges
Med etableringen af KFUMs SoldaterRekreation er
der kommet nyt fokus på KFUMs Soldatermissions
arbejde – og behov for økonomisk støtte til arbejdet.
Derfor har vi et mål om at åbne nye butikker i de kommende år, hvor der kan være samspil med veteranarbejde. Vi har særlig kig på Aalborg/Nørresundby,
Varde, Skive, Aarhus og Fredericia.
Derfor søger vi en deltids genbrugskonsulent. Det
kunne være en efterlønner eller lignende, hvor den
ugentlige arbejdstid har mulighed for at variere efter
arbejdets intensitet.
Vi forventer:
•	At du har erfaring med ledelse af frivillige – og
kan motivere nye til et godt arbejdsfælleskab omkring genbrug.
• At du har butikserfaring.
• At du kan arbejdet selvstændigt.
•	At du er fleksibel, har kørekort og kan stille egen
bil til rådighed.
•	At du har et kristent livs- og menneskesyn – samt
kan arbejde loyalt for KFUMs Soldatermissions
værdigrundlag.

KFUMs Soldaterhjem
udstillet på museum
FN-Museet i Frøslev har i denne sæson en særudstilling om
KFUMs Soldaterhjem med særlig vægt på Afghanistan.
KFUMS Soldaterhjem i Afghanistan eksisterede fra 20082014, hvor tusindvis af danske og udenlandske soldater har
gennem tiden nydt godt at KFUMs hjemlige rammer, kaffe
og kage på KFUMs Soldaterhjem.
Foredragsholder og tidligere leder af KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan Ruth Brik Christensen åbnede særudstillingen sidst i marts. Udstillingen viser forskellige effekter fra soldaterhjemmet, fortæller historien om hjemmet og
viser små videoklip fra lejren.
FN Museet i Frøslevlejren har til formål at sætte et varigt
minde over danske enheder og personer, der med mandat fra
FN og NATO har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden gennem militær, politimæssig
eller humanitær indsats. Museet ligger i Frøslevlejren og
drives af frivillige værter. Der er gratis adgang alle dage fra
kl. 9-17 fra marts til ca. 1. november, hvor museet har åbent.

Se mere på:
www.kfums-soldatermission.dk/job/

Valg til bestyrelse
Ved Formands-og Kasserermødet i Fredericia den
6. maj blev Jesper Hornstrup og Vibeke Schmidt
begge genvalgt til KFUMs Soldatermisssions bestyrelse. Forud for mødet havde medarbejderne valgt
Elin Høyer Hansen og Birthe Anderson som medarbejderrepræsentanter. Elin er nyvalgt og afløser
Leif Hove Nielsen, der blev valgt som suppleant.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Jesper Hornstrup som formand og Bo Mejlgaard som næstformand, begge genvalg.
Solveig Hoffmann Pedersen og Svend Erik Hansen blev begge genvalgt til Kredsarbejdsudvalget
(KAU), ligesom Rebekka Stagis Kjeldgaard Madsen
blev genvalgt som suppleant til KAU.

Årsmøde på Bornholm
23.-24. september 2017 afholdes KFUMs Soldatermissions
årsmøde i den østlige del af Kongeriget. Se programmet allerede nu på https://www.kfums-soldatermission.dk/soldatervenner/aarsmoede/ Der arrangeres bustransport fra Jylland med opsamling forskellige steder undervejs. ”Den
store årsmøderejse” begynder onsdag den 20. september med
hjemkomst søndag aften (24. september).
Der er ca 100 pladser på ”den store årsmøderejse”, hvor
ca. 80 allerede har tilmeldt sig. Desuden kører der busser fra
Jylland fredag den 22. september på ”den lille årsmøderejse”.
Se mere på www.kfums-soldatermission.dk/soldatervenner/
aarsmoederejse/
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Noter
Af Informationsmedarbejder Bjarke Friis

Veteraner:

Fittness

for livet

Udendørs fitnessfaciliteter ved KFUMs Soldaterhjem, Aalborg, er nu en realitet. Projektet er
blandt andet støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Det Obelske Familiefond.
”Mange krigsveteraner har udviklet PTSD,
som gør det svært for dem at være sammen med
mennesker i lukkede rum og større forsamlinger.
Derfor vil vi gerne etablere udendørs træningsaktiviteter og opholdsmuligheder”, fortæller Solveig og Leif Hove Nielsen, der er ledere af KFUMs
Soldaterhjem ved Aalborg Kaserner.
I 2013 blev der indviet otte boliger til veteraner, kaldet KFUMs SoldaterRekreation. De nye
træningsfaciliteter kommer til at ligge lige mellem KFUMs SoldaterRekreation og KFUMs Soldaterhjem. Udover fondsstøtte har Avas Vognmandsforretning og Aalborg Kommune støttet
byggeriet, der sker i samarbejde med Aalborg
Kasernere.
”For veteraner med psykiske og sociale problemer vil den nye udendørs aktivitetsplads og
fitnessfaciliteter være et mentalt frirum. Her kan
man genfinde og træne livsmestring – på egen
hånd og sammen med kammeraterne. Der findes
ikke lignende tilbud andre steder i Nordjylland,
og hos os er det under kontrollerede og trygge
forhold”, fortæller Solveig, der er veteranernes
primære kontaktperson på KFUMs Soldaterhjem.
Projektet koster ca. 540.000,- kr. og bliver officielt indviet af Aalborgs Borgmester Thomas
Kastrup-Larsen fredag den 23. juni kl. 14, hvor
alle er hjertelig velkommen til at deltage.
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Hvor skal vi flytte hen?
Det er på mange møder ved at blive hverdag, at der bor veteraner på fem af KFUMs Soldaterhjem. Første sted med
KFUMs SoldaterRekreation blev indviet i 2012, og de efterfølgende år har stået i byggeriets tegn. Men i den senere
tid er KFUMs Soldatermissions veteranarbejde på mange
måder i en konsolideringsfase. Ikke i økonomisk forstand,
men i form af rutiner i arbejdsgange samt en gensidig klarhed over, hvad KFUMs tilbud kan gøre for veteraner – og
hvor der er det bedste match mellem den enkelte veterans
problemstillinger og tilbuddet om støtte på KFUMs SoldaterRekreation.

Rasmus Jarlov, der er formand for Folketingets Forsvarsudvalg,
besøgte i marts KFUMs Soldaterhjem i Høvelte for at høre mere om
arbejdet med de mange veteraner, der bor på stedet.

Oprindelig intention – og virkeligheden

Flere veteraner er imidlertid begyndt at spørge: ”Hvor skal
vi flytte hen, når vi ikke længere kan bo her?” Tankerne
bag KFUMs SoldaterRekreation var i 2012, at veteraner
skulle kunne bo der i op til 12 måneder. Tankerne bag
KFUMs Veteranbo i Høvelte, der blev indviet i april 2014,
var, at veteraner skulle kunne bo der i op til tre år. For nogle af beboerne på KFUMs Veteranbo er de tre år ved at være
gået. Virkeligheden for flere veteraner er, at de har brug for
fortsat støtte, nogle af dem måske resten af deres liv.
KFUMs Soldatermission er ikke alene med denne problemstilling, men vi kan mærke bekymringen og usikkerheden på nogle af de veteraner, der bor på KFUMs Soldaterhjem. Vi er i tæt samarbejde med Forsvarets Veterancenter
om problemstillingen – og samtidig inviterer vi gerne politikere og andre samfundsaktører til at tænke med: Hvordan
kan vi sammen støtte vore veteraner?
Bestyrelsen for KFUMs Soldatermission har nedsat en
arbejdsgruppe, der skal kigge på ”version 2,0” af SoldaterRekreation i løbet af efteråret 2017. Det er permanente boliger med en form for støtte, der er i tankerne, men indtil
videre er det stadig på idéplan.

Temaaften på KFUMs Soldaterhjem
Af Kristine Vestergård Tang, medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Varde

LUTHER

OG FORSVARET
I forbindelse med 500 året for reformationen var der inviteret til debataften på KFUMs Soldaterhjem i Varde. Og i den
forbindelse var der blevet sammensat et debatpanel bestående af Biskop Elof Westergaard, Borgmester Erik Buhl
Nielsen og tre soldater – hhv. de værnepligtige Thor og Patrick samt sergent i HBU’en Malthe Rasmussen. Panelet kom
i løbet af aftenen vidt omkring og fik således både debatteret
nogle af Luthers tanker samt nyere problemstillinger.

omkring, at danskerne kæmper for en bedre verden, bedre
vilkår for de mennesker, der lever i de krigshærgede områder, samt for Danmark. Måske står de danske soldater ikke
på dansk grund og sender fjenderne hjem igen, men de laver
et forebyggende arbejde, så risikoen for at det kommer til at
ske bliver mindre. Det endte dog ikke med, at alle debattørerne og tilhørerne blev enige, men debatten fortsatte med
stor respekt for de andres holdninger.

Kald

Døden

Efter en introduktion til emnet af sognepræst Mette Hviid
Olsen og nogle indledende bemærkninger fra medlemmerne
i debatpanelet gik debatten i gang. Først var panelet inde omkring, om soldaterne syntes, de havde oplevet et kald i forhold til at skulle være soldater. Sådan ville de dog ikke selv
udtrykke det, men de var alle tre enige om, at soldatertjenesten for dem var mere end et arbejde – det var en livsstil. Og
samtidig var det en mulighed for at gøre en forskel for andre
mennesker.

Udover emnerne med sammenhæng til Luther var debatpanelet også inde omkring ”min sidste vilje” (de dokumenter
og breve, som soldaterne skal skrive før en udsendelse). Her
var der fokus på det svære i at skulle sidde og planlægge sin
egen begravelse samt skrive afskedsbreve til ens kære. Man
fandt pludseligt ud af, hvor meget man havde at fortælle dem
– og derfor blev skriften mindre og mindre, så der kunne
presses mest muligt ind i brevet. Men vi fik også et indblik
i det fra den anden side. Et indblik i hvordan det er at modtage sådan et afskedsbrev, når det er gået galt. Utroligt svært,
men også opløftende, for det kan give kræfter til selv at komme videre. Det var et tankevækkende emne, som vi sjældent
beskæftiger os med i vores travle hverdag, hvor døden ikke
er en fast følgesvend.
Kort sagt blev det en rigtig god aften med spændende emner, ærlige debattører, mange deltagere og god kage. En aften der gav os noget at tænke over og snakke videre om.

Biskop Elof Westergaard var i debatpanelet med Borgmester
Erik Buhl Nielsen og tre soldater.

Retfærdig krig

Efterfølgende var der en del fokus på, om det kan forsvares
at sende danske soldater i krig uden for landets grænser. For
ifølge Luther er en forsvarskrig en retfærdig krig. Men er de
nuværende krige så ikke retfærdige? Tjoh, det afhænger jo
af definitionen af en forsvarskrig. Her var debatpanelet inde

Der var et flot fremmøde til den interessante debataften.
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Møder og stævner
Frivillige søges til
minicafé i København

Løgstør, kreds 28

Tirsdag den 13. juni kl. 19:30: Havemøde hos Else og Preben Vadsholt,
Bjørnsholmvej 204, Overlade. Tidl. Soldaterhjemsleder i Afghanistan Jens Arne
Skjøtt taler.

Fur, kreds 75

Igen i år afholdes der minicafé en
sommeruge på Strøget i København
foran Helligåndskirken. Det er fra
14. august til 20. august, og i år er
det tidligere soldaterhjemsledere
Karin og Finn Juhl Nielsen, der står
for caféen. Men der er brug for frivillige til at servere kaffe, the og
kage til turister og andre nysgerrige,
der lægger vejen forbi caféen. Samtidig kan du være med til at støtte
KFUMs Soldatermission og udbrede kendskabet til vores arbejde. Kontakt Karin og Finn på tlf. 40 17 79
83 eller finn@elvercom.dk

Fredericia, kreds 35

Mandag den 22. maj kl. 18:00 på KFUMs
Soldaterhjem, Treldevej 99, Fredericia.
Forårsmøde med generalforsamling.
Tilmelding til fællesspisning på tlf. 75
92 04 40. Garnisonspræst Kristoffer
Simonsen taler.

RECEPTION
VELKOMST

Søndag den 30. april: Soldatervennestævne. Gudstjeneste i Fur Kirke,
hvor tidligere landssekretær Bent Ingemann Jensen medvirker. Aftenmøde i
Fur Missionshus, Madsbadvej 21 v. Bent
Ingemann Jensen, Thyholm.

Klovborg-Nr. Snede, kreds 53

Torsdag d. 1. juni kl. 19:30 i Klovborg
Missionshus, Nørregade 11, Klovborg.
Soldatervenneaften, hvor landssekretær
Bjarke Friis taler og fortæller om arbejdet.

Hedensted-Løsning, kreds 78

Søndag den 18. juni: Gudstjeneste i
Korning Kirke kl. 9 og Løsning Kirke
kl. 10:30, hvor tidl. Soldaterhjemsledere Bodil og Christian Nielsen medvirker. Gudstjeneste i St. Dalby Kirke kl.
9 og 10:15 i Hedensted Kirke, hvor landssekretær Bjarke Friis medvirker. Alle
fire steder er der indsamling til KFUMs
Soldatermission.

INVITATION
til velkomstreception
for den nye soldaterhjemsleder i Borris
Karin Jensen
Fredag den 9. juni 2017 kl. 14.00 - 16.00
På KFUMs Soldaterhjem i Borrislejren
Borriskrogvej 4
6900 Skjern

Per Møller Henriksen
Generalsekretær
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Henning Holmgaard
Kredsformand, kreds 2, Skjern

Møder og stævner

Oversigt over genbrugsbutikker
Ansager Genbrug

Torvet 7, 6823 Ansager
Tlf. 28 31 26 99.
Kontaktperson:
Henning Hermansen
Tlf. 23 69 00 77
Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 13:00

Bække Genbrugscenter

baekkegenbrug.dk
Vittrupvej 2, 6622 Bække
Tlf. 23 46 03 89
Kontaktperson:
Anna Jørgensen
Tlf. 75 55 51 07 / 61 85 41 07
Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 13:00

Bølling Genbrug

Egtvedvej 69, Bølling, 6040 Egtved.
Tlf. 76 64 99 11, butikboelling@
gmail.com
Kontaktperson:
Inge Bidstrup
Tlf. 76 64 99 11
Åbningstider:
Mandag - fredag: 12:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 13:00

Den grønne Elling

Grundtvigsvej 7, Elling
9900 Frederikshavn
Kontaktperson:
Inga Wøhlk
Tlf. 61 74 74 13.
Åbningstider:
Mandag - fredag: 12:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 12:00.
Butikken drives i samarbejde med
Elling Sogns menighedspleje.

Gartnerivejs Genbrug

Gartnerivej 45, 7500 Holstebro
Tlf. 44 94 72 94
Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 17:00
Lørdag kl. 10:00 - 12:00.
Kontaktperson:

Carl Højhus
Tlf. 97 42 76 70 eller 23 64 20 70.

Jels Genbrug

Jels Torvet 1a, Jels, 6630 Rødding
Kontaktperson:
Jytte Friis
Tlf. 24 98 95 82
Åbningstider:
Mandag - fredag: 13:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 13:00.

Ikast Genbrugscenter

Møllegade 21, 7430 Ikast
Tlf. 61 24 91 35.
Kontaktperson:
Kaj Vestergaard
Tlf. 97 25 25 38
Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 12:00
Butikken drives i samarbejde med
Mission Afrika.

Korning Genbrug

Korningvej 58, Korning,
8700 Horsens
Kontaktperson:
Hilda Jørgensen
Tlf. 75 67 47 00
Åbningstider:
Mandag - fredag: 13:30 - 17:00

Rosenborg Genbrug
(København)

Borups Allé 201, st. tv.,
2400 København NV
Tlf. 51 49 36 99
Kontaktperson:
Ejgild Christensen
Tlf. 60 77 68 07
Åbningstider:
Tirsdag - torsdag 11:00 - 17:00
Fredag: 11:00 - 18:00
Lørdag: 11:00 - 14:00

Lønborg Genbrug

Tarmvej 37, Lønborg, 6880 Tarm
Kontaktperson:
Ove Pedersen
Tlf. 97 35 10 71
Åbningstider:

Mandag - fredag: 11:00 - 17:00
Butikken drives i samarbejde med
KFUM-spejderne i Lønborg-Vostrup.

Nr. Bork Genbrug

Borkgenbrug.dk
Sønderbyvej 5, Nr. Bork,
6893 Hemmet
Kontaktperson:
Anny Clausen
Tlf. 75 28 03 01 / 50 80 55 05
Åbningstider:
Man. ons. og fredag: 13:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 14:00.

Nr. Nissum Genbrug

Hovedgaden 24, Nr. Nissum,
7620 Lemvig.
Kontaktperson
Bodil Nielsen
Tlf. 97 89 11 17
Åbningstider
Mandag - fredag: 13.00 - 17.00.
Lørdag: 10.00 - 13.00.

Ravnstrup Genbrugscenter
Holstebrovej 142, 8800 Viborg
Tlf. 23 46 29 63
Kontaktperson:
Lena Nielsen
Tlf. 86 64 70 62 eller 26 81 54 62.
Åbningstider:
Mandag - fredag: 13:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 13:00

Sunds Genbrug

Sunds Hovedgade 15, (indgang fra
Genvejen)
7451 Sunds
Tlf. 61 24 91 73, mail: sundsgenbrug@gmail.com
Kontaktperson:
Agnes Thomasen
Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 17:00
Lørdag: 10.00 - 13.00
Butikken drives i
samarbejde med
Mission Afrika Genbrug.
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TEMA: xxxxxx
KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn
Understedvej 1, 9900 Frederikshavn
Tlf. 53 33 77 95
frederikshavn@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsleder:
Poul Nielsen

KFUMs Soldaterhjem, Aalborg

Treldevej 99, 7000 Fredericia
Tlf. 75 92 04 40
fredericia@kfums-soldaterhjem.dk
Antal rekreationsværelser: 3
Soldaterhjemsledere:
Helle og Bruno Kristoffersen

Høvejen 48, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 10 27
hvorup@kfums-soldaterhjem.dk
Antal rekreationslejligheder: 8
Soldaterhjemsledere:
Solveig og Leif Hove Nielsen

KFUMs Soldaterhjem i Haderslev

KFUMs Soldaterhjem i Skive

KFUMs Soldaterhjem i Slagelse

KFUMs Soldaterhjem i Holstebro

KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg

Brårupvej 155, 7800 Skive
Tlf. 97 52 48 39
skive@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere:
Birthe og Per Anderson

Suensonsvej 36 E, 7500 Holstebro
Tlf. 24 45 83 44
holstebro@kfums-soldaterhjem.dk
Antal rekreationslejligheder: 4
Soldaterhjemsledere
Natalie og Troels Moesgaard.

KFUMs Soldaterhjem, Karup
Herningvej 31, Kølvrå, 7470 Karup
Tlf. 97 10 10 65
karup@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere:
Anne og Allan Schrøder.

KFUMs Soldaterhjem i Borris

Borrislejren. Borriskrogvej 4, 6900 Skjern
Tlf. 23 41 55 18
borris@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsleder (fra 1. juni):
Karin Jensen

KFUMs Soldaterhjem i Varde
Hjertingvej 70, 6800 Varde
Tlf. 75 22 52 53
varde@kfums-soldaterhjem.dk
Antal rekreationslejligheder: 7
Soldaterhjemsleder:
(Ny leder er på vej)

KFUMs Soldaterhjem i Oksbøllejren
6840 Oksbøl
Tlf. 75 27 19 84
oksboel@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsleder:
Kjeld Nørgaard
16

KFUMs Soldaterhjem i Fredericia
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Louisevej 2, 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 32 76
haderslev@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsleder:
Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen

Charlottedal Allé 1a, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 90 24
slagelse@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere:
Else og Frank Overby

Vestervej 3, 4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 15 98
vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsleder:
Helge Randsbæk

KFUMs Soldaterhjem i Høvelte

Hesselgårdsvej 29, Høvelte, 3460 Birkerød
Tlf. 45 81 81 89
hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk
Antal rekreationslejligheder: 9
Soldaterhjemsledere:
Bjarne Kjær Andersen

KFUMs Soldaterhjem ved
Almegårds Kaserne

Almegårdsvej 3B, 3700 Rønne
Tlf. 56 95 03 13
almegaard@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere:
Sanne og Lars Lund

KFUMs Soldaterhjem, Irak

Camp Havok, Irak
irak@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere
Selma Schou og Judy Juchumsen

