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”Og se, jeg er med
jer alle dage indtil
verdens ende”
Med denne allersidste linje i Matthæusevangeliet (kap. 28 v. 20) mindes vi om,
at selv om livet indimellem gør ondt, så
har Jesus lovet, at Han vil være med ikke bare disciplene - men også dig og
mig hver eneste dag, og dermed være
hos os både i med- og modgang.
En gammel græker kaldet Theofrastos (navnet betyder ”den der taler guddommeligt”) er blandt andet kendt for
denne talemåde: ”Sande venner besøger
os i medgang kun, når de er indbudt,
men kommer i modgang uden indbydelse."
Det er godt at have gode venner, der
ikke trænger sig på hele tiden, men som
vi samtidig kan regne som vor støtte,
når modgang er det, der præger vort liv.
Modsat rygklapperne, der er med, så
længe livet er nemt og sjovt, men pludselig er væk, når festen er slut.
Der er visdom i Theofrastos´ ord, for
de passer godt på Jesus, som din og min
sande ven, som vi altid må komme til,
og som altid er der for os. Samtidig er
ordene en påmindelse om to vigtige ting,
dels at invitere Jesus med, når der er
medvind i livet, dels at være en sand
ven for mit medmenneske.
Jeg har fået lov at opleve store glæder i mit liv, og hvor jeg også har fået
lov at se, at den sande glæde kommer
fra Gud, der har skabt og opretholder
mit liv. Når jeg i taknemmelighed beder

til Gud, inviterer jeg Gud ind i mit liv.
Og der er så meget at takke for!
Fra mit eget liv ved jeg også, at Jesus
måske kan være nemmest at huske, når
jeg har brug for hans hjælp, for der har
han ”besøgt mig uden indbydelse,” og
vist mig sin kærlighed og omsorg, når
jeg havde allermest brug for det. Det er
sket ved, at Gud har sendt et andet menneske på min vej, og på den måde været
mig til hjælp og trøst.
Det er samtidig et kald til os om at
gå Guds ærinde til de mennesker, vi
færdes iblandt. At være det medmenneske, der kommer uden indbydelse,
når vi ser, at andre har brug for os. Vi
skal ikke sidde og vente, for Gud har
allerede kaldet os til at være næste for
vor næste.
Ingen træffer livets Gud
mellem fjerne stjerneskud.
Han er Gud blandt mænd og kvinder,
dér hvor han hver morgen finder
redskab for sin kærlighed.
Menneske, dit liv er stort,
uden dig blir intet gjort,
synker du til bunds i sorgen,
rejser Gud dig op i morgen
med din næstes milde hånd.
DDS 370 v. 4+5

Her har vi boliger til
veteraner
FEM ÅR MED KFUMS SOLDATERREKREATION
Af Bjarke Friis

KFUMs Soldaterhjem i
Holstebro
Antal boliger: Fire et-værelses lejligheder

KFUMs Soldaterhjem
er hjemlige rammer
i en militær verden.
Det er her forsøgt ud
trykt på KFUMs Sol
daterhjem i Varde.

Brændstof i de små
fremskridt
Til september er det fem år siden, at KFUMs SoldaterRekreation blev taget i brug. Første sted var Holstebro, men i dag er der
mere end 40 rekreationsboliger til veteraner på KFUMs Soldaterhjem fem steder i Danmark. To centrale medarbejdere fortæller om deres oplevelser og erfaringer med rekreationsarbejdet.
Inger Rask og Solveig Hove Nielsen arbejder med veteraner på hver sit soldaterhjem. Inger har været veteranmedarbejder i Varde siden foråret 2016, mens
Solveig som soldaterhjemsleder har været med både før og efter KFUMs Soldaterrekreation så dagens lys i Aalborg
i foråret 2013. Konceptet er ens, men
tilbuddene er forskellige. I Aalborg er
der otte rekreationsboliger i en selvstændig bygning 50 meter fra selve soldaterhjemmet, mens der i Varde er syv
boliger bygget ovenpå soldaterhjemmet.
Personalet gør naturligvis også tilbuddene forskellige, ligesom beliggenheden
heller ikke er ens.

At arbejde med relationer

Veteranarbejdet foregår i høj grad sammen med veteranerne. Solveig vurderer:
”To tredjedele af min arbejdstid er jeg
sammen med veteranerne. Det svinger
meget, men jeg bruger cirka en tredjedel af min arbejdstid på ’papirarbejde’,

hvor jeg ofte bliver bindeled mellem
veteranerne og deres bank, til systemet
og så videre.”
I Varde forklarer Inger: ”Den første
opgave med nye beboere er altid at bygge en relation. Det kan være at se en
fodboldkamp i sofaen sammen eller gå
nogle kilometers ture sammen med dem.
At bygge en relation er en forudsætning
for, at de lukker op, så jeg kan fornemme deres behov. Jeg er meget sammen
med veteranerne og deler også ud af
mig selv, for jeg vil gerne vise ligeværdighed med dem som mennesker. Jeg
oplever, at når jeg deler ud af mig selv,
så deler veteranerne også af deres oplevelser og viser sårbarhed”. Samtidig
forklarer Inger, hvordan hun gerne forsøger at inddrage den enkeltes ressourcer til ”at få styr på brandalarmen” eller
lignende. Her kan veteranerne ofte hjælpe Inger, som har en pointe med dette:
Inger og veteranerne er lige værdige.

Psykiatri og misbrug

KFUMs Soldaterhjem i
Fredericia
Antal boliger: Tre værelser

KFUMs Soldaterhjem, Aalborg
Antal boliger: Otte et-værelses
lejligheder

KFUMs Soldaterhjem i Høvelte
(Nordsjælland)
Antal boliger: Ni et-værelses lejligheder. Desuden er der KFUMs
Veteranbo, hvor veteraner bo i en
længere periode.

KFUMs Soldaterhjem i Varde
Antal boliger: Syv et-værelses lejligheder.

Artiklen fortsætter på side 16
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Ny soldaterhjemsleder til
Varde

Med virkning fra 1. august 2017 har vi
ansat diakon/pædagog Anders Damgaard Kjeldsen, Silkeborg, som soldaterhjemsleder i Varde. Anders er 33 år og
gift med Hannah, som også er diakon/
pædagog. De har to børn på 1 og 3½ år.
Hannah har i første omgang valgt at
være hjemmegående. Anders kender
soldaterhjemslivet fra sin tid som volontør hos Kjeld Nørgaard i Oksbøl og hos
Lene og Ivan Hove Kristensen i Skive.
Vi ønsker Anders tillykke med jobbet og ønsker Guds velsignelse over
fremtiden.
Der afholdes velkomstreception for
Anders fredag den 15. september kl.
14.00 til 16.00 på KFUMs Soldaterhjem
i Varde. Alle er velkomne.
I perioden fra maj og frem til Anders’ overtagelse har soldaterhjemskonsulent Søren Andersen været konstitueret leder, og både soldaterhjemmets
volontører og faste medarbejdere har
ydet et formidabelt flot arbejde. TAK
for indsatsen.

Her ved soldaterne,
hvad de kan forvente

Foto: Inger Marie Nielsen.

Foto: Mie Eriksen

Bogholder går på pension

Ny bogholder på landskontoret

Efter mere end 46 års ansættelse har
Inger Marie Nielsen besluttet at gå på
pension med udgangen af september
2017. Der skal fra KFUMs Soldatermission lyde en meget stor tak for en fantastisk og trofast indsats. Deltagerne på
Årsmødet får lejlighed til at sige farvel
der, men alle er også velkommen til afskedsreception på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia fredag den 29. september kl. 13.00 til 16.00.
Vi ønsker Inger Marie Guds velsignelse over fremtiden.

Mie Eriksen er ansat som ny bogholder.
Mie begynder den 14. august, så der er
tid til en god overdragelse af opgaverne.
Mie er 43 år og gift med Michael. Mie
har en bred regnskabserfaring fra forskellige danske virksomheder og organisationer og har også i seks år arbejdet
som administrator og projektleder i
Zambia. I fritiden er hun bl.a. kasserer
i Vejle Indre Mission. Vi byder Mie
hjerteligt velkommen i KFUMs Soldatermission og ser frem til samarbejdet.

Hanna og Amalie
har nu overtaget
ledelsen af
KFUMs Soldater
hjem i Irak.

Anders mener, at forudsigeligheden ved
et besøg på KFUMs Soldaterhjem er en
stor styrke. Læs mere om Anders på
https://www.kfums-soldatermission.dk/
nyheder/single-news/her-ved-soldaterne-hvad-de-kan-forvente/

Velkommen hjem til Judy og Selma

De seneste seks måneder har Judy og Selma med stor energi drevet soldaterhjemmet i Irak til glæde for rigtig mange danske og udenlandske soldater. De er nu blevet afløst af Hanna og Amalie, som det næste halve år driver soldaterhjemmet.
Vi siger en stor tak til Judy og Selma og velkommen til Hanna og Amalie. Vi ønsker dem alle Guds velsignelse over fremtiden.
Anders Damgaard Kjeldsen.
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TEMA: BAGLAND
Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Resultat af rundringning

I sidste nummer af Soldatervennen skrev vi, at vi
havde besluttet at kontakte medlemmerne for at
spørge om en aftale om regelmæssige gaver via betalingsservice. Henvendelserne er blevet godt modtaget og vi siger tak for en fantastisk flot opbakning til arbejdet.
Der er lavet rigtig mange aftaler og det giver en stor hjælp til det
fortsatte arbejde blandt soldater, veteraner og pårørende.

Lederkandidater og leaveafløsere søges til udlandet

Vi har for tiden et soldaterhjem i Irak, hvor vi løbende skal have to medarbejdere udsendt. Desuden er der måske yderligere et soldaterhjem på vej i udlandet, så vi vil gerne have kontakt til personer – helst ægtepar eller team, der
kender hinanden godt. Det normale er, at man udsendes i seks måneder i lighed med holdet. Der er dog en del soldater, der udsendes for tre måneder, så
hvis der er ansøgere, som har lyst til en tre eller seks måneders udsendelse,
er man velkommen til at kontakte generalsekretæren for nærmere oplysninger.
Hvis man er udsendt i seks måneder, har man en betalt hjemrejse på tre
uger ca. midtvejs, som afløsere til denne opgaver søges leaveafløsere i fem
uger. Udover selve udsendelsen skal der påregnes ca. to ugers uddannelse ved
forsvaret i Danmark samt gennemførelse af læge- og tandlægetjek m.m.

TAK TIL HELGE I VORDINGBORG
Med udgangen af august fratræder Helge Randsbæk som leder af soldaterhjemmet i Vordingborg for at søge nye udfordringer i Jylland. De
godt to år, han har været leder af soldaterhjemmet, har været præget af meget få soldater, men
det er lykkedes at få gang i et velfungerende
veterancafearbejde og opbygge et godt netværk
med både kasernen, kommunen, naboerne og
kirken. Vi vil sige tak for tiden og ønske Guds
velsignelse over fremtiden.
Der afholdes afskedsreception tirsdag den
22. august kl. 15.00 til 17.00.

Bagland
I dette nummer af Soldatervennen sætter vi særligt fokus
på temaet bagland. Baglandet
er helt afgørende for KFUMs
Soldatermissions udbredelse
og succes.
Bagland er både frivillige
personer i mange forskellige
udgaver og roller, men også
netværk i bredere forstand.
På de næste to sider kan du læse, hvordan Dorte Mundbjerg oplevede baglandet, da hun sammen med veninden Thea
sidste efterår drog til Irak for at starte
et nyt KFUMs Soldaterhjem for udsendte soldater. Her blev hele KFUMs
Soldatermission betragtet som bagland.
Efter en tur ved fronten, kommer vi helt
ind i baglokalet på side otte og ni. Nærmere bestemt baglokalet i genbrugsbutikken i Ikast, der er én af de 14 genbr ugsbutikker tilknyttet K FUMs
Soldatermission. Af artiklen fremgår
det, hvordan butikkens medarbejdere
er bagland for det nærliggende soldaterhjem. Gennem de seneste mange år
har genbrug haft stigende betydning for
KFUMs Soldatermission.
At vælge og producere artikler til Soldatervennen medfører mange fravalg.
Det gør sig i høj grad også gældende
med dette tema. Vi håber, at du synes
o indholdet på de følgende sider.

Helge Randsbæk

God læselyst.

Flagdag for Danmarks udsendte

Vi opfordrer igen i år alle soldatervenner til at bakke op om flagdagen,
både ved at støtte op om lokale arrangementer og ved at hejse flaget derhjemme. Den 5. september er officiel flagdag for alle, der har været udsendt i international tjeneste på vegne af Danmark. Flere og flere kommuner indbyder til et arrangement, og på Christiansborg indbyder
Folketinget til parade og reception for de, som har været udsendt det
sidste år.
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TEMA: BAGLAND
Af Bjarke Friis

Det betyder alverden at
have en organisation bag
For næsten et år siden rejste Dorte Mundbjerg til Irak for at opbygge KFUMs Soldaterhjem sammen
med Thea. I interviewet her fortæller Dorte, hvordan hun oplevede forbøn og bagland som udsendt.
”Den største oplevelse var mødet med
de mennesker. Det er sådan nogle gode
drenge og piger, og relationerne står tilbage som det største minde”. Sådan fortæller Dorte Mundbjerg, der i foråret
fyldte 26 år. I dag arbejder Dorte på
Møltrup Optagelseshjem, og hun kan
se tilbage på efteråret 2016, hvor KFUMs
Soldaterhjem i Irak blev rammen for
hende og Theas oplevelser med udsendte soldater. ”Vi fik bygget noget fint op
sammen med soldaterne. Det var en
særlig oplevelse at bygge et soldaterhjem op fra bunden”, husker Dorte. Her
tænker hun mest på det personlige samspil mennesker imellem, mens Forsvarets ingeniører havde opgaven med at
skabe de fysiske rammer ved at sætte
containere sammen, tilslutte el, vand
og kloak. ”Vi mødte stor opbakning fra
både Danmark og Forsvaret, og det var
en kæmpe gave at opleve”.

Var det noget for dig?

KFUMs Soldatermission har
fortsat brug for soldaterhjemsledere til Irak eller andre steder,
hvor et større hold danske soldater er udsendt i en længere periode. Læs mere på https://www.
kfums-soldatermission.dk/job/

Sikkerhedsnet betyder
alverden

Jeg udfordrer Dorte til at tænke kontrafaktisk: Hvordan ville det have været
at blive udsendt som freelance soldaterhjemsledere uden bagland og KFUMs
Soldatermission i ryggen? ”Forsvaret
er organiseret i kasser og rammer. Der
er rang og systemer. At vi havde KFUMs
Soldatermission i ryggen under vores
udsendelse medførte et regelsæt. Vi er

selv mennesker med et værdisæt, men
tog samtidig KFUMs Soldatermissions
regler med”, forklarer den unge midtjyde og sigter dermed til et mere jævnbyrdigt samarbejde. Det er ikke bare
mennesker der skal finde ud af det sammen, men der er organisationer bag:
Forsvaret og KFUMs Soldatermission.
Efter en lille tænkepause uddybes. ”At
der er en organisation bag, det betyder
alverden, for vi vidste, at der sad mennesker hjemme i Danmark, der gerne
ville hjælpe, hvis der blev brug for det.
Det er som et sikkerhedsnet”, mener
Dorte.

Vi var nødt til at lægge det i
Guds hænder, for der måtte
være nogen til at hjælpe os
Bøn

Mange soldatervenner, kolleger i Danmark og soldaterhjemsledernes personlige netværk har KFUMs Soldaterhjem
i Irak med i deres forbøn. Pionerarbejdet med opstart af et nyt soldaterhjem
har været i mange foldede hænder og
tanker. Hvordan mon denne forbøn blev
oplevet som udsendt?
”Det er svært at sammenligne, for vi
har aldrig oplevet en udsendelse uden
forbøn”, indvender den tidligere soldaterhjemsleder. For et par år siden var
Dorte udsendt til Afghanistan, men her
gjorde det sig også gældende, at baglandet var med i tanker og forbøn. ”Thea
Thea (tv) og Dorte (th) foran KFUMs Soldater
hjem i Irak.
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Fra Dorte og Theas rejsebrev

TEMA: BAGLAND
”Allerede dagen efter åbningen var det, som om lejren havde købt
konceptet og stille og roligt snuste sig frem for at finde ud af,
hvad det er KFUMs Soldaterhjem kan tilbyde. Svaret er på mange
måder simpelt og på mange måder kompliceret. For vi byder jo bare
på kaffe og kage. Men implicit ligger i nærværet og fællesskabet.
Det er unægtelig stærkt ligegyldigt, hvilken hær eller hvilket
land man kommer fra. Vi har oplevet ualmindelig stor velvilje og
taknemmelighed fra danske og udenlandske soldater og personel.”
”Fællesskabet her er stærkt, og det er med stor glæde, at vi er her.
Men også de grundlæggende rammer i form af KFUMs værdier.
Det som ligger i vores DNA: Ligeværd, nærvær og kærlighed
er byggestenene. De er hele vores arbejdsgrundlag. Det er fordi vi
elsker soldaterne som personer, at vi ønsker at være Soldaterhjem
her i Irak på trods af krig, smerte og ondskab i verden. På grund af
kærligheden – eller med Paulus’ ord: Men størst er kærligheden.”
”Vi er overvældet af soldaternes taknemmelighed.
Sammen med soldaterne glædes vi over, at vi nu har et
sted at samles på tværs af enheder og nationaliteter.”

og jeg talte ofte om det i Irak. Vi var
taknemmelige for, at vi ikke var sendt
ud uden bagland, for det betyder meget,
når man er udsendt. Men bøn er jo anderledes end at få et boldbræt i hovedet",
forklarer Dorte.
Før udsendelsen var der flere bekymringer. Største bekymring var Forsvarets løbeprøve, men prøven blev aflyst,
tre dage før den skulle afvikles. Samtidig fortæller Dorte, at der var en bekymring for at skulle ud i en krigszone.
Forældrenes bekymring kom nok til at
smitte, erkender den eventyrlystne soldaterhjemsleder. Desuden var der bekymring, om hun og Thea var i stand
til at starte et soldaterhjem.
”I starten talte Thea og jeg meget om
at lægge det i Guds hænder. Vi var nødt
til at lægge det i Guds hænder, for der
måtte være nogen til at hjælpe os. Bekymringer og bøn gik nok hånd i hånd
for os”, husker Dorte. Under hele opholdet i Irak oplevede soldaterhjemsle-

derne, at de blev passet godt på, og efter
et stykke tid kom der skred i sagerne
og det hele begyndte at køre som på
skinner.

Sammen om hverdagen

Når Dorte i dag tænker tilbage på Irak
efteråret 2016, er der en taknemmelighed for den stemning, de oplevede. Samtidig er der en taknemmelighed for de
personlige relationer, som Dorte oplevede. Den franske forfatter Antoine de
Saint-Exupéry ville formodentlig benytte udtrykket ”at knytte bånd” om
soldaterhjemsledernes engagement i
Irak. I hvert fald oplevede Dorte, at det
var svært at sige farvel til drengene, da
de kom hjem til Danmark.
”KFUMs Soldaterhjem er et hjem.
Det giver noget til hverdagen, at man

er sammen om at skabe. De danske soldater kendte udmærket konceptet til
forskel fra engelske og amerikanske
soldater”, fortæller Dorte og refererer
en pudsig episode. Englænderne og amerikanerne troede, at det var en kaffebar.
De stod flere gange og ventede på ekspedition, og det tog lang tid at overvinde deres vaner om dette.
Om aftenen er der andagt på KFUMs
Soldaterhjem som i andre kristne hjem.
”Her forsøgte vi at vise, hvad tro er og
kan være. Vi gjorde os umage med at
inddrage oplevelser fra vores hverdag
og benyttede ofte musik som understøttelse”, siger Dorte, mens man fornemmer hendes bevidste kobling mellem
hverdag og andagt.

Støt

Du kan støtte KFUMs Soldaterhjem i Irak med både forbøn
og en gave til arbejde. Bed for
andagter, arrangementer og udsendte soldater og medarbejdere. Følg arbejdet på https://www.
kfums-soldatermission.dk/findsoldaterhjem/irak/nyheder-irak/
eller støt på www.støtosligeher.dk
Feltgudstjeneste i Irak.
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TEMA: BAGLAND
Tekst og foto: Evan Johansen

Genbrugsbutikken
– en vigtig del af baglandet
Hos Niels Erik Bjerregaard, der er frivillig i genbrugsbutikken i Ikast, er der ikke
tvivl om, at genbrugsbutikkerne har stor betydning for KFUMs Soldatermission.
Det har de på flere fronter. De genererer mange penge til arbejdet, de støtter
lokalt op om et soldaterhjem og skaber et fællesskab for frivillige.
”Genbrugsbutikkerne er en vigtig ting
for arbejdet, fuldt ud på højde med landslotteriet og årsmødegaven, der nok er
lidt faldende. I vores butik har vi oplevet, at omsætningen har været støt stigende, siden vi åbnede i 2000. Gennem
de sidste fire år har vi nærmet os en
omsætning på en million kroner om
året, og vi tror, at det lykkes at passere

Vi prøver at gøre noget for,
dem der har brug for det. Vi
har flere frivillige, der har
meldt sig fordi de savner
et fællesskab og dem er vi
meget opmærksomme på.
millionen i år. Nu er vi så tæt på, så skal
vi også gøre det, er holdningen blandt
medarbejderne”, fastslår Niels Erik Bjerregaard.
Han oplever, at der er en stadig stigende interesse for at handle i genbrugs-
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butikken. Især de unge kommer mere
og mere for at købe genbrugstøj og andre ting.
”Indtil nu har omsætningen været
støt stigende, men det kan da godt være,
at det vil stagnere på et tidspunkt, men
ikke lige nu, hvor der er en stigende
tendens til at købe genbrugsting”, konstaterer Niels Erik Bjerregaard.
I Ikast er der fem genbrugsbutikker,
det ser den tidligere generalsekretær
kun som en fordel, og frygter ikke konkurrencen. Der er plads til dem alle.
”Da Folkekirkens Nødhjælp åbnede
lige overfor, var der nogle blandt de frivillige, der var skeptiske, men jeg sagde til dem, at det var der ikke grund til,
og sådan gik det. Det at vi er to butikker i gaden har betydet, at der kommer
flere kunder.”

Bagland for soldaterhjem

Lige siden starten 26. september 2000
har en stor del af overskuddet fra butikken, der drives sammen med Mission
Afrika, været øremærket til KFUMs
Soldaterhjem, Karup.
”Det var naturligt for os, at vi skulle
støtte det hjem. De første år fik de stort
set hele overskuddet, men som omsætningen steg, har vi i samarbejde med
dem besluttet, at en del af pengene sendes til landskontoret, som kan bruge
dem til det øvrige arbejde”, siger Niels
Erik.
Det handler ikke bare om penge i samarbejdet med Karup. Flere gange om året
kigger lederne forbi, eller de frivillige
fra Ikast gæster soldaterhjemmet i forbindelse med arrangementer. Det giver
et godt fællesskab, og giver fornyet lyst
til at gøre en indsats i butikken.

Niels Erik Bjerregaard tror ikke omsætningen
i genbrugsbutikken vil falde de kommende år,
idet der er stor interesse for at genbruge ting.

”Det betyder meget for mig, at vi kan
være med til at støtte arbejdet i Karup,
og selvom jeg er ny i butikken, har jeg
dog nået at være med til et arrangement
derude. Det var rart at opleve fællesskabet med dem, der virker der”, fortæller
Truels Lund, der passer møbelbutikken
den formiddag journalisten var forbi.

75-80 frivillige

Det kræver mange frivillige hænder, at
drive butikken i Ikast, der hører til blandt
de største i kredsen af butikker, der bakker op om KFUMs Soldatermission.
I Ikast har man faktisk to butikker i
samme ejendom – en der primært handler med tøj, køkkenting, porcelæn og
nips, og en anden hvor der blandt andet
sælges bøger og møbler.
”Vi skal have fem på vagt hver dag,
så det betyder, at vi skal have mange
frivillige i vores kreds. I dag har vi mellem 75 og 80 frivillige, og det er ikke
det store problem at skaffe medhjælp.

TEMA: BAGLAND

At vi er to butikker
i gaden har
betydet, at der
kommer flere
kunder.

Johannes Hansen og Truels Lund er kommet som frivillige på det seneste i Ikast, men begge glæder sig over, at de ved at være sælgere kan være med til
at gøre en forskel for KFUMs Soldatermission og være en del af fællesskabet blandt de frivillige.

Mange af vores frivillige kommer fra
kirkelige kredse, men vi har også mange, der ikke har den store berøring med
kirken, men som gerne vil være med i
arbejdet. Vi stiller ikke andre krav til
dem, end at de skal være loyale overfor
butikkens formål.”
Johannes Hansen og Truels Lund er
begge kommet med i flokken af frivillige for ganske kort tid siden, men af
forskellige årsager.
”Jeg kunne næsten ikke blive fri, nu
jeg er blevet pensionist. Jeg kendte flere af de andre frivillige, og de fik mig
med”, fortæller Johannes Hansen.
”Jeg er blevet enkemand og havde
brug for at være med i et eller andet fæl-

Mange af vores frivillige
kommer fra kirkelige
kredse, men vi har også
mange, der ikke har den
store berøring med kirken,
men som gerne vil være
med i arbejdet.

lesskab og få mig en omgangskreds, og
det har jeg fået gennem butikken. Jeg
er rigtig glad for at være med”, fastslår
Truels Lund.
For ham betyder det også rigtig meget, at han kan gøre en forskel ved at
være sælger.

Et andet bagland

Det handler ikke bare om at være bagland for Soldatermissionen. På en anden
måde opfylder arbejdet et behov hos
mange, og fra ledelsens side gør man
også noget, for at give den enkelte og
dennes bagland gode oplevelser. Baglandet til de frivillige er altid inviteret
med til generalforsamling og den årlige
udflugt.
”Vi prøver at gøre noget for dem, der
har brug for det. Vi har flere frivillige,
der har meldt sig, fordi de savner et fællesskab, og dem er vi meget opmærksomme på. Vi er ikke behandlere, men
har vi overskud, tager vi dem med ind
i flokken”, fortæller Niels Erik.

En ide blev til virkelighed

Inden genbrugsbutikken i Ikast så da-

gens lys, blev der holdt nogle møder, og
man fik god bistand udefra med ideer
til, hvordan det kunne gribes an. Selvom
man var usikker på projektet, gik man
i gang, og man blev ikke skuffet. Butikken åbnede i slutningen af september
2000 i lejede lokaler, og allerede efter
første regnskabsår kunne man se, at der
var basis for at drive en genbrugsbutik
i Ikast.
”Vi gjorde det, som vist ikke var så
populært dengang. Vi valgte at købe
butikkerne, og det har kun været en fordel”, konstaterer Niels Erik Bjerregaard.
Han udtrykker glæde over, at man
kan engagere så mange i arbejdet, og
understreger til sidst, at det er vigtigt,
at man plejer de frivillige, men også den
store gruppe, der som venner af soldatermissionen hver dag folder deres hænder for arbejdet.
”Den gruppe af venner er et vigtigt
bagland, og jeg glæder mig over, at så
mange bakker op om KFUMs Soldatermission”, konstaterer den aktive pensionist, der aldrig glemmer sin tid som
generalsekretær i KFUMs Soldatermission.
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KORT NYT

Årsmødet begynder med festgudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke i Rønne. Fotograf Steen Jeberg.

Velkommen til
Årsmøde på Bornholm
Program
Lørdag den 23. september 2017
Kl. 9.30

Festgudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke, Rønne. Kirkens kantori medvirker. Kirkekaffe.
Kl. 11.00 Forskellige udflugtsmuligheder:
		
Tur E: Shoppingtur i Rønne med mulighed for at
købe souvenir. Frokost inkluderet.
		
Tur F: Besøg på Forsvarsmuseet med militærhistorisk indblik i Bornholms historie og frokost.
		
Tur G: Går til Hasle Røgeri med rundvisning og
frokost.
		
Tur H: Hammer havn med frokost og mulighed
for at se Hammershus.
Kl. 14.30 Kaffe på KFUMs Soldaterhjem.
Kl. 15.00 Årsmødet starter i gymnastiksalen på Kasernen.
Velkomst, præsentation af medarbejdere og beretning ved landsformand Jesper Hornstrup.
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Kl. 17.00
Kl. 19.00
		
		
		
		
		
		
kl. 22.00

Spisning i kasernens cafeteria.
Festaften i Rønne-Hallerne.
LM’s hornorkester spiller.
Festtale ved sognepræst Jens Kaltoft, Knudsker.
Gospelkoret Amazing.
Kaffebord og lotteri.
Bornholmske sange ved Bjarne Kure.
Nyt fra KFUMs Soldatermission.
Andagt ved sogne- og feltpræst Kristoffer Nielsen.

Køreplan ”bus nord”

Fredag 22. september 2017

Praktiske oplysninger
Priser

Årsmødedeltagelse: 350,- kr. pr. person for deltagelse
lørdag + evt. frokost, 150,- kr. for deltagelse søndag
(uden overnatning). Det er også muligt kun at deltage
i festaftenen for 100,- kr.
Årsmødedeltagelse inklusiv bustransport (udrejse fredag, hjemrejse søndag): 2.800,- kr. pr. person ved overnatning i dobbeltværelse på vandrehjem. Tillæg for leje
af sengetøj og enkeltværelse.

Tilmelding

Senest 1. september til KFUMs Soldatermissions
landskontor. Tlf. 33 12 40 42.
info@kfums-soldatermission.dk
KFUMs Soldatermission, Treldevej 97,
7000 Fredericia. Oplys navn, adresse, tlf. nr, om der
ønskes deltatgelse i bustransport hvorfra, samt hvilken
udflugt der ønskes lørdag formiddag.

Bustransport

Der arrangeres bustransport fra Jylland med opsamling/afsætning på vej til/fra Bornholm.

KORT NYT

12:00: Afgang KFUMs Soldaterhjem i Hvorup.
13:30: Afgang Århus/Tilst (v. Bilka, Viborgvej)
14:00: Afgang fra Horsens (P-plads v. afkørsel 56)
15:30: Afgang fra Middelfart v. Banegården
18:00: Afgang fra Køge Transportcenter
(v. afkørsel 32)
Færge fra Ystad kl. 20:30, ank. Rønne kl.21:50.

Søndag 24. september 2017

14:30: Færge afg. Rønne, ank. Ystad kl. 15:50.
18:00: Ank. Køge Transportcenter (v. afkørsel 32)
20:00: Ank. Middelfart v. Banegården
21:00: Ank Horsens (P-plads v. afkørsel 56)
21:30: Ank. Århus/Tilst (v. Bilka, Viborgvej)
23:00: Ank. KFUMs Soldaterhjem i Hvorup

Køreplan ”Holstebrobussen”
Fredag 22. september 2017

13:00: Afg. Holstebro, KFUMs Soldaterhjem
13:50: Afg. Herning (V. McD, Silkeborgvej, afk. 14)
14:40: Afg. Vejle (v. Papuga Bus, Lunddahl Nielsens
Vej 1, 7100 Vejle. Gratis parkering)
15:10: Afg. Fredericia, KFUMs Soldaterhjem
16:20: Afg. Odense (v. afkørsel 51)
17:20: Afg. Slagelse (v. transportcenter, afk. 39)
18:40: Afg. Tårnby St.
Færge fra Ystad kl. 20:30. Ank Rønne kl. 21:50.

Søndag 24. september 2017

14:30: Færge afg. Rønne, ank. Ystad kl. 15:50.
17:20: Ank. Tårnby St.
18:30: Ank. Slagelse (v. transportcenter, afk. 39)
19:30: Ank. Odense (v. afkørsel 51)
20:10: Ank. Fredericia, KFUMs Soldaterhjem.
20:40: Ank. Vejle (v. Papuga Bus)
21:20: Ank. Herning (V. McD, Silkeborgvej, afk. 14)
22:00: Ank. Holstebro, KFUMs Soldaterhjem

Søndag den 24. september 2017
Kl. 9.00

Feltgudstjeneste i kasernens gymnastiksal ved
feltpræst Henrik Busk Rasmussen, medlem af
KFUMs Soldatermissions bestyrelse.
Kl. 10.00 Temadag om veteraner med panel af en veteran,
der har boet eller bor på et af KFUMs SoldaterRekreation, en veteran fra Bornholm m.fl.
Kl. 12.00 Afslutning.
Kl. 12.30 Spisning i cafeteriet.

Der er stadig få
pladser tilbage på
busrejsen til årsmødet fra onsdag
20. september.
på
Ring og hør mere
.
42
40
12
33
tlf.

KFUMs Soldaterhjem ved Almegaards
Kaserne på Bornholm er fra 1970.
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BORNHOLM

Af Informationsmedarbejder Bjarke Friis

”Det gør ondt hver gang,
vi skal sige farvel”
Sanne og Lars Lund har været ledere af KFUMs Soldaterhjem på Bornholm i snart fire år.
Her er der ikke rekreationsboliger til veteraner, men lederparret oplever, at soldaternes hjem
overfor Almegaards Kaserne har en særlig betydning.
Det er svært at sammenligne KFUMs
forskellige soldaterhjem, men Sanne og
Lars oplever, at soldaterne bruger
KFUMs Soldaterhjem på Bornholm på
en særlig måde. ”Soldaterne tager ikke
på samme måde hjem i weekenderne”,
forklarer Lars. ”De værnepligtige bliver
her også, og derfor er de mere sammen
i fritiden. De har brug for et sted, hvor
de bare kan slænge sig i sofaen, og det
her bliver deres andet hjem”, vurderer
Lars, der selv er tidligere soldat.
”Kælderen på soldaterhjemmet kan
de bruge 24 timer i døgnet. Her kan de
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vaske tøj, spille bordtennis mm. Når vi
har soldatervennestævne en fredag aften i salen, bruger soldaterne ofte TVstuen ovenpå. På nogle hold har vi oplevet, at de brugte kælderen rigtig
meget”, lyder fra Sanne.

Stigende omsætning

Det lyder som beskrivelsen af et klassisk KFUMs Soldaterhjem. I KFUMs
Soldatermission har der været en interesse for veteranarbejdet de seneste år,
men til forskel oplever ægteparret Sanne og Lars, at KFUMs velkendte kon-

cept med soldaterhjem for værnepligtige, konstabelelever og fastansatte
virker. Lars forklarer med tal: ”Vi oplever at flere af de fastansatte bruger
hjemmet. Omsætningen har været stigende, og er nu på mellem 1,1 og 1,3
mio. kr. pr. år.
Sanne sammenligner med hendes tid
som volontør på KFUMs Soldaterhjem
i Sønderborg. ”Soldaterne her gør stort
set det samme som jeg oplevede i Sønderborg. Spise. Slappe af. Spillemaskiner har vi dog ikke her, men de ville
sikkert også være populære her. Så vo-

CITATER FRA GÆSTEBOGEN
Tak for lagkagebanko (og alle de mange
slikkepinde, jeg vandt).

BORNHOLM

Findes der ånder? Hvilken rolle spiller
kristendommen i vores samfund? Tak for
spændende debatter. Det fik min hjerne
aktiveret – og mindet mig om, hvor lidt man
bruger den i forsvaret.
TAK, kæmpe tak for dejlig stemning efter
en hård dag i felten. Jeg har så meget
respekt for jeres arbejde og den vægt, I
lægger på at skabe et rum/hjem for alle.
Tak for lækker mad. Jeg vender tilbage
engang. Så indtil da – ha’ det dejligt! I er
bare fantastiske mennesker.
2. Deling aug. 16 siger tak for mad, tak for
selskabet, tak for varmen og tak for kufvogn
med varm Cocio i felten. I er fantastiske, og
vi ses igen!

Fællessang er en tradition til velkomstfest.

Tak for jeres åbne arme efter de kolde
og våde SKYT dage og for at have en
fantastisk samling af Disneyfilm. Vi vil
huske tilbage på jer alle sammen med et
smil på læben. Tak for alt.
Tusind tak for mad, godt selskab og
hyggelige timer. Siden omskoling til kuffen
har man altid set frem til at komme her.
Hvis man savner ”hjemmet”, så har man
altid kunnet komme herop. Efter felttur så
har jeg altid været utrolig glad for at få en
kuf-kaj (en burger, red.). En sidste tak for
det kristelige oplæg kl. 19. Dette har haft
stor betydning for mig i de sene nattetimer,
på tur, og når fire måneder føles som en
uendelighed.
Tak for fire måneders forsyning af
kufmad. Det har været 1/3 af min kost i
værnepligten, og det har været lækkert,
hyggeligt og underholdende at nyde maden
på kuffen. Derudover har det virkelig reddet
manges dag inkl. min egen, at kufvognen
er kommet ud i felten til os. Det skal I blive
ved med. Jeg er glad for det, I gør for os!
Tusind tak for alle de lækre måltider, I har
serveret, altid en fornøjelse at slappe af her
på kuffen. I ønskes alt godt fremover!
Kære kuffen. Her har vi grint, spist og
slappet af. Her har vi købt os fattige i grej
og is. Her har vi kunne puste ud, når dagen
har været lang, eller genset hinanden efter
en weekend. Jeg har nydt min tid her.
Tak for nogle hyggelige stunder de sidste
fire måneder. Det er altid møghyggeligt at
være herovre og rart at kunne ligge i sofaen
og slappe af til Tv’et efter en lang dag. Og
Lars, tak for gode historier over bålet.
Tusinde tak for de forgangne fire måneder.
Havde det ikke været for jeres engagement
i kuffen og i os, havde jeg og de andre nok
ikke nydt vores ophold her på øen lige så
meget, som vi har. Så tak for mad og godt
selskab og håber, at vi ses igen i fremtiden.

Velkomstfest på KFUMs Soldaterhjem er en fast
tradition for nye værnepligtige. Her lytter de nye
værnepligtige opmærksomt i februar 2017.

res opgave er ligesom dengang at være
der for soldaterne. Være til stede. Men
det hører sig stadig til at spise en burger
på soldaterhjemmet”, mener Sanne,
mens Lars supplerer: ”Det er meget
dagligstuementalitet. Man kommer for
at finde nogle at snakke med”.
Til forskel fra tidligere så sender
Sanne og Lars nogle af ’deres soldater’
til Afghanistan. ”Det er svært. Det gør
ondt hver gang, vi skal sige farvel, men
vi lægger dem i Guds hænder”, fortæller Sanne.

Drivkraft

Skæve arbejdstider er et grundvilkår
for soldaterhjemsarbejdet, og det kan
være en udfordring for en familie med
skolebørn. På Bornholm ligger der dog
en skole lige ved siden af soldaterhjemmet, og familien har fundet deres måde
at få familie og arbejdsliv til at spille
sammen på. Soldatervennens udsendte
spørger til hvad der er lederparrets drivkraft. ”Det er, at Gud er med i det. Jeg
er sikker på, at det er derfor, vi er sol-

Bankoplader er ved at blive delt ud til aftenens
dyst.

Det er meget
dagligstuementalitet. Man
kommer for at finde nogle at
snakke med.

daterhjemsledere”, lyder det hurtigste
svar fra Sanne, mens Lars tænker før
han siger: ”Det er også en drivkraft at
opleve den enkelte, der kommer med
tilbagemelding. Og nå vi bliver vist tillid. Det er som at gå et stykke vej med
den enkelte”. Det er sagt med reference
til en kristen forståelse af medvandring,
som Kristus vandrede et stykke vej sammen med disciplene til Emmaus.
Lokalt oplever lederparret stor opbakning og levende interesse fra soldatervennerne. ”De beder for arbejdet, og
de beder for os. Det er vi taknemmelige
for”, slutter Lars.
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Aars-Aalestrup, kreds 95
Onsdag 4. oktober kl. 19:30 i Aars Missionshus, Søndergade 19, Aars. Soldatervennefest og fællesaften med IMU.
Tidligere soldat og soldaterhjemsleder
Lene Svendsen-Tune synger og fortæller om arbejdet i KFUMs Soldatermission og oplevelser som og med soldater.
Brønderslev, kreds 60
Onsdag 18. oktober kl. 19:00 i Brønderslev Missionshus, Bredgade 117,
Brønderslev. Soldatervenneaften v.
landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg.
Hurup, kreds 3
Torsdag 28. september kl. 19:30 i Heltborg Missionshus, Bjerregårdsvej 1,
Heltborg. Soldatervennestævne, hvor
tidl. ungdomskonsulent Dorte Lundgaard Jeppesen, Sørvad, taler og fortæller.
Løgstør, kreds 28
Torsdag 14. september kl. 19:30 i Løgstør Missionshus, Østergade 13, Løgstør.
Soldatervenneaften ved generalsekretær
Per Møller Henriksen, Fredericia.

Frederikshavn, kreds 20
Fredag 3. november kl. 18:00 på KFUMs
Orlogshjem, Understedvej 1, Frederikshavn. Årsmøde med generalforsamling.
Vi starter med spisning, tilmelding senest onsdag 1 nov. Efter spisning vil
Elin Høyer Hansen fortælle om sit arbejde på KFUMs Soldaterhjem i Irak
og om soldaterveteraner.
Fur, kreds 75
Mandag 13. november kl. 19:30 i Fur
Missionshus. Soldatervennestævne v.
landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg.
Lemvig, kreds 17
Onsdag 8. november kl. 19:30 i Missionshuset ”Klippen”, Østerbrogade 5a,
Lemvig. Soldatervennefest hvor økonomichef Steen K. Sørensen, Fredericia,
taler. Underholdning ved Nordthy
Mandskor.
Levring, kreds 69
Fredag 3. november kl. 19.30 Soldatervennefest i Levring Missionshus, Hindbjergvej 32, Levring. Lene SvendsenTune, Århus, synger og fortæller.
Kaffebord og ”bankospil”.
Skjern, kreds 2
Onsdag 25. oktober kl. 19:30 i IM-huset,
Skjern. Soldatervennefest. Tale v. landssekretær Bjarke Friis. Orientering om
soldatermissionen. Kaffe og lotteri. Afslutning ved soldaterhjemsleder i Borris
Karin Jensen.
Spjald/Ørnhøj, kreds 114
Onsdag 25. oktober kl. 19:30 i Spjald
Missionshus, Hovedgaden 18, Spjald.
Soldatervennefest ved Dorte Lundgaard
Jeppesen, Sørvad.

Brædstrup, kreds 100
Torsdag 9. november kl. 19:30 i ”Klippen”, Nørregade 27a, Brædstrup. Efterårsmøde, hvor tidl. ungdomskonsulent Dorte Lundgaard Jeppesen taler og
fortæller om arbejdet.

Skive, kreds 52
Fredag 29. september kl. 19:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Brårupvej 155,
Skive. Høstfest med tale ved landsformand Jesper Hornstrup.

Filskov og Sdr. Omme, kreds 94
Torsdag 7. september kl. 19:30 i Filskov
Missionshus. Soldatervennestævne.
Kjeld Nørgaard, der er leder af KFUMs
Soldaterhjem i Oksbøl taler og fortæller om arbejdet.

Viborg, kreds 23
Fredag 16. september kl. 19:30. Soldatervennefest i Sct. Margrethe Gård, Gl.
Randersvej 4, Overlund. Soldaterhjemsleder Kurt Nielsen, Borris, taler og fortæller om arbejdet.
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Vildbjerg, kreds 105
Torsdag 16. november kl. 19:30 i Vildbjerg Missionshus, Søndergade 17, Vildbjerg. Soldatervennefest. Landssekretær
Bjarke Friis, Esbjerg, taler.
Århus, kreds 30
Onsdag 13.september kl. 14:00 hos Eskil
Simonsen, Vosnæsparken 35, 8541 Skødstrup. Generalforsamling.

Aabenraa, kreds 82
Fredag 3. november kl. 18:00 i Nicolaihuset, Nicolaigade 21, Aabenraa. Festaften med spisning. Festtale v. generalsekretær Per Møller Henriksen. Sang
v. Anette og Ole Mouritsen. Generalforsamling og festligt lotteri. Tilmelding
tlf. 7466 9175 eller mail: ernst@lynhurtig.dk
Ansager, kreds 37
Mandag 13. november kl. 19:30 i Ansager Missionshus, Torvet 5, Ansager. Efterårsmøde hvor tidl. soldaterhjemsleder
Finn B. Jørgensen taler og fortæller om
arbejdet.
Haderslev, kreds 49
Fredag 27. oktober på KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, Haderslev. Fællesspisning kl. 17:30. Festtale ved Finn
B. Jørgensen, Fredericia. Lotteri, og
underholdning ved Sejer Kristensen,
Vejle. Velkommen til en festlig aften.
Hedensted-Løsning, kreds 78
Onsdag 25. oktober kl. 19:30 i Hedensted Missionshus, Bækketoften 1, Hedensted. Tidligere soldaterhjemsledere
Bodil og Christian Nielsen, Lemvig,
kommer og taler og fortæller om arbejdet. Amerikansk lotteri.
Kolding, kreds 1
Fredag 3. november kl. 19.30 i Kirkebuen
ved Kristkirken, Haderslevvej 38 i Kol-

BOGANMELDELSE
ding. Efterårsmøde hvor soldaterhjemskonsulent Søren Andersen taler og fortæller om arbejdet i KFUMs Soldatermission.
Skrydstrup, kreds 25
Fredag den 27. oktober kl. 19:30 i Skrydstrup Forsamlingsgård, Ribevej 76,
Skrydstrup. Årsfest hvor tidligere soldaterhjemsledere i Varde Ivan og Pia Ælmholt taler og fortæller. Kaffe og lotteri.
Smidstrup, kreds 7
Torsdag 2. november kl. 19:30 i Smidstrup Missionshus, Torpsgade 3, Smidstrup. Soldatervennestævne v. forlagschef
og tidl. soldaterhjemsleder Holger Skovenborg, Børkop. Kaffebord og lotteri.
Tønder, kreds 47
Torsdag 26. oktober kl. 19:30 i Tønder Menighedshus, Dragonvej 14, Tønder. Soldatervenneaften med generalforsamling.
Varde, kreds 22
Fredag 10. november på KFUMs Soldaterhjem, Hjertingvej 70, Varde. Frivilligfest med spisning kl. 18:00. Tilmelding til spisning senest 1. november
på tlf. 7522 5253. Tidligere soldaterhjemsleder og ungdomssekretær Finn
B. Jørgensen, Fredericia, taler.
Tirsdag 14. november kl. 19:30 i Janderup Missionshus, Skråvejen 5, Janderup.
Soldatervenneaften v. tidl. soldaterhjemsleder Kurt Benthin Nielsen.
Vejle, kreds 5
Onsdag 15. november kl. 19:30 i Tørring
Missionshus, Bredgade 44, Tørring. Soldatervenneaften, ved Flyverpræst, Heinrich Pedersen, Nørup. Efter kaffen en
kort generalforsamling

Ølgod, kreds 70
Onsdag 20. september kl. 19:30 i LM’s
Missionshus, Østerbro 20, Ølgod. Soldatervennefest ved Lene Svendsen-Tune. Med generalforsamling.

Vejen hjem – fra livet i krig til
livet i fred
Græsted-Mårum, kreds 113
Tirsdag den 28. november kl. 19:30 i
”Karmel”, Udsholtvej 101, Blistrup.
Generalsekretær Per Møller Henriksen
taler. Kaffe og lotteri.
Odense, kreds 24
Fredag 27. oktober kl. 19:30 i caféen
Betania, Ryttergade 3, Odense (Bemærk
nyt mødested). Bankospil med mange
gevinster samt kaffe og kage. Alle er
velkomne og tag gerne en ven med. Følg
med på kredsens Facebook-side: facebook.com/kreds24sv
Sydøst, kreds 32
Tirsdag 5. september kl. 19:30 i Køge
Missionshus, Kirkestræde 49, Køge.
Soldatervenneaften hvor soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen, Høvelte,
taler og fortæller om arbejdet.
Fredag 17. november kl. 17:30 på
KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg.
Efterårsfest. Generalsekretær Per Møller Henriksen taler og fortæller om arbejdet. Tilmelding til spisning på mobil
2441 3777, mail: vordingborg@kfumssoldaterhjem.dk senest 13. nov.

EFTERMIDDAGS- OG DAMEKREDSE
Fredericia
Onsdag 30. august kl. 16:00 på KFUMs
Soldaterhjem, Treldevej 99, Fredericia.
Fyraftensmøde v. soldaterhjemsledere
Helle og Bruno Kristoffersen. Der er
kaffe fra kl. 15:30, og efter mødet kan
der købes aftensmad.
Onsdag 27. september kl. 16:00 på KFUMs
Soldaterhjem. Fyraftensmøde v. Anny
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Rønne, Haderslev: ”Mit liv i KFUMs Soldatermission”. Der er kaffe fra kl. 15:30,
og efter mødet kan der købes aftensmad.
Fredag 27. oktober på KFUMs Soldaterhjem. Efterårsfest, hvor Selma Schou
og Judy Jochumsen fortæller om deres
tid på KFUMS Soldaterhjem i Irak.
Spisning kl. 18, tilmelding på tlf. 75 92
04 40.

’Da jeg kom hjem, følte jeg mig underligt
tom. Spændingen var væk. Kollegaerne
var væk… De interessante og skarpe opgaver var væk. Min første indskydelse var
underligt nok, om ikke jeg kunne komme
af sted igen.’
Sådan fortæller Frederik Strange i sin
erindringsbog ’Vejen hjem’ om sin sindstilstand kort efter sin hjemkomst fra Irak.
I Vejen hjem får du et indblik i en almindelig soldats tanker, holdninger og
overvejelser: Læseren følger Frederik fra
hans indtræden i forsvaret som ung rekrut
til hans tilbagevenden til et civilt liv efter
forskellige uddannelser i forsvaret, udsendelse med Militærpolitiet til Irak, patruljekursus i Jægerkorpset og efterfølgende
civil uddannelse i København.
Og Frederik er virkelig soldat: Ikke
bare fortæller han om sine tanker og følelser, afsavn og oplevelser, han indfører
gladelig, og med stor entusiasme, en ind
i detaljer om våbensystemer, militære strategier, strukturer i forsvaret og fede køretøjer. Det skal man lige købe ind på, hvis
det ikke er der ens interesse ligger. Ligeledes er der lange passager med uredigerede dagbogserindringer, breve hjem og
patruljerapporter. Det kan man hurtigt
læse lidt hen over. De egentlige erindringer hvor Frederik ser tilbage på sin soldatertid og sin tilbagevenden til et civilt liv,
er bogens helt klare styrke. Her får man
indblik i både livet som soldat, og en soldats mindset, og man får indblik i hvordan
Frederik kom ud over lysten til at blive
udsendt igen og fik lyst til at leve civilt.
’Vejen hjem – fra livet i krig til livet i
fred’ kan anbefales til dig som kender en
soldat, selv har været udsendt, arbejder
med soldater, og som gerne vil være i godt
selskab med en dansk soldat og høre om
dennes oplevelser, tanker og holdninger.
Bogen skriver sig ind i en lang række af
vigtige soldaterfortællinger, og den er med
til at nuancere billedet af de danske soldater, som de soldater
mennesker de
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Der er op- og nedture mellem
hinanden, men der skal ikke være tvivl
om, at der er tydelige fremskridt for
størstedelen af beboerne

Brændstof i de
små fremskridt
Fortsat fra side 3

Siden 2013 har Solveig oplevet, at veteranarbejdet har ændret
karakter. ”KFUMs SoldaterRekreation er gået fra at være et
botilbud med let støtte, til at der i dag er brug for massiv
støtte. Det kræver meget, meget mere”, forklarer soldaterhjemslederen i Aalborg. Ændringen skyldes selvsagt beboerne og deres behov. Solveig har en enkel forklaring på denne ændring. ”Der er ikke andre tilbud til veteranerne med
brug for massiv støtte, og vi er billigere end en døgninstitution. Vi har haft veteraner med svære diagnoser, blandingsmisbrug, en kriminel løbebane, psykiatriske behandlingsforløb og krydsende diagnoser”, lyder erfaringerne fra Aalborg.
I Varde har Inger ikke samme erfaringsgrundlag, men kan
genkende billedet fra Nordjylland. ”Jeg er blevet overrasket
over, hvor meget psykiatri og misbrugsproblemer fylder”, siger Inger, der har 14 beboeres erfaring at vurdere ud fra.

De små fremskridt

Veteranarbejdet byder på op- og nedture, men både Solveig
og Inger er ikke i tvivl om, at deres indsats gør en meget positiv forskel for beboerne. ”Jeg finder brændstof i mit arbejde
ved at se de små fremskridt”, siger Inger, før hun uddyber:
”Det kan være veteraner, der genoptager kontakt med deres
børn. Eller beboere, der ’vågner op’ efter at have været bedøvet af misbrug. Selvfølgelig er der også tilbagefald, men
så har indsatsen gjort en forskel i dén periode, hvor det gik
godt. Der er op- og nedture mellem hinanden, men der skal
ikke være tvivl om, at der er tydelige fremskridt for størstedelen af beboerne”. I Aalborg tænker Solveig særligt på én
af de cirka 30 beboere, der har været siden 2013. Før vetera-

På et volontørkursus for et par år siden forsøgte unge medarbejdere
at illustrere KFUMs Soldaterhjem. Illustrationen pryder nu i værkste
det på KFUMs Soldaterhjem, Aalborg, som mange veteraner bruger.
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nen flyttede ind på soldaterRekreation, hentede soldaterhjemslederparret ham i ulækker lejlighed, hvor han boede
alene. Efter en periode på KFUMs Soldaterrekreation havde
han igen kontakt til sin familie. ”De største succeser i arbejdet med veteranerne er at se de små fremskridt. Når veteranerne får det bedre, kan vi se, at indsatsen virker. For mange
veteraner er det en stor motivationsfaktor at kunne genoptage samværet med deres børn”, oplever Solveig, der har været soldaterhjemsleder i lidt mere end 20 år.

Godt samarbejde

KFUMs Soldaterrekreation er ét blandt flere tilbud til udsatte
veteraner. Både i Aalborg og Varde fremhæver Solveig og Inger, at de hver især har et godt samarbejde med andre aktører
på veteranarbejdet. ”Her har vi et godt samarbejde med Veterancenter Aalborg, der er en ’komplet satellit’ af Forsvarets
Veterancenter. I perioder har vi daglig kontakt”, beretter Solveig, mens Inger fremhæver flere samarbejdspartnere: ” I Varde er vi dybt taknemmelige for det gode samarbejde, som vi
har med Varde Kaserne, Varde Kommune, Forsvarets Veterancenter og Soldaterlegatet. Fra Varde Kommune har det vist
sig, at hjemmesygeplejerskerne, lokalpsykiatrien, Jobcenteret
og mange flere er vigtige samarbejdspartere i hverdagen. Vores samarbejdspartnere er virkelig vigtige!”

Taler om tro

I det klassiske soldaterhjemsarbejde for værnepligtige, konstabelelever med flere er den daglige aftenandagt en stærk
markør for KFUMs Soldatermissions kristne værdigrundlag.
Med veteranarbejdet er det anderledes. De fleste beboere på
KFUMs Soldaterrekreation har PTSD, og så har man det ofte
dårligt ved at være i større forsamlinger. Inger i Varde giver
et indblik i, hvordan den kristne tro kommer til udtryk i veteranarbejdet. ”Jeg taler meget om tro med veteranerne, men
det er altid på deres initiativ. Jeg forsøger at være tydelig og
nævner gerne, at jeg går i kirke. På soldaterhjemmet spiller
jeg ofte klaver til aftensang, og det kan være en anledning
til at invitere veteranerne med ned”. Samtidig viser det veteranerne, at Inger deltager i aftensang og andagten. ”Jeg har
oplevet med nogle veteraner, at vi har talt rigtig meget om
tro, Gud og livet. Jeg føler mig på hjemmebane i disse samtaler med min baggrund som både spejderleder og sognemedhjælper”. Inger husker særligt en aften, hvor et par beboere var med til aftensang. Bagefter fortalte den ene af dem:
”Det var så underligt. Da vi nåede til Fadervor klappede jeg
hænderne sammen og var med”.

