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I min faders hus
er der mange boliger;
hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går
bort for at gøre en plads rede for jer?
Joh.14,2
Der er en ting, der altid har stået fast
gennem KFUMs Soldatermissions hi
storie fra første begyndelse og til i dag:
Vi skaber hjem for soldater.
Hvad er et hjem for en størrelse? Det
er et sted, man kan være hjemme. Et
sted, man kan gå ind og låse døren, når
verden uden om bliver for strid, men
også et sted, man trygt kan gå ud fra, i
bevidstheden om, at man kan vende til
bage igen.
Hvis man bliver hjemløs, er man ilde
stillet. Må flakke omkring og søge til
fældigt ly snart det ene, snart det andet
sted. Uden tryghed, uden ly, uden fast
udgangspunkt. At tro på Gud og Jesus er
at have sådan et hjem. Man kan tro på så
meget andet end Gud og Jesus. Men ofte
er det en tro, man ikke kan bo i. En tro,
der bor i dig, ikke en tro, du kan bo i. Det
er der stor forskel på. En tro, der kun bor
i dit hjerte, vil nemt blive en plage, stille
krav, piske og drive dig til vanvid.
Men Jesus sagde: Jeres hjerte forfær
des ikke!” En ægte kristen tro er en tro,
man kan gå ind i, føle sig tryg i, være
hjemme i. For den er større end dig. Gud
kan ikke rummes i dit hjerte, men du
kan rigeligt rummes i Guds hjerte. ”I
min Faders hus er der mange boliger.”
Der er mange boliger - plads til mange
mennesker, men alligevel kun ét hus.
Tømrersønnen Jesus har indrettet en
bolig til os. Jesus døde med et formål.
For at gøre en plads rede for os. Han stod
levende op af graven påskemorgen. For
at der bag dødens dør skulle stå en plads,
en bolig, til os i Guds Himmel, Faderens
hus. Allerede i dag kan vi flytte ind i tro

en på ham og have hjemme der. Der kan
man gemme sig for al slags fordømmelse
og anklage og trusler. Alle de gange, der
siges, du dur ikke, du kan ingenting, in
gen bryder sig om dig. Det kan ikke nå
derind. Troen på Gud, Jesu Fader, er et
gemmested.
Men troen er også et udgangspunkt.
Et sted at begynde, når man skal ud i
verden. Også når man er hjemmefra,
betyder det noget, at man har en bolig,
et sted at vende hjem til. Troen betyder
ikke blot noget for gamle, nødstedte og
døende mennesker, der kun har Himlen
tilbage at håbe på. Også for raske, unge
og stærke betyder det noget, at have tro
en på Jesus og hans Far som udgangs
punkt. Så holder man bedre ud og taber
ikke så let modet, når man ved, man har
noget i ryggen at falde tilbage på.

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

97 85 11 00

Sügro Syd

73 56 16 66

Sügro Sjælland

43 99 38 10

Sügro Bornholm

56 95 33 85

Besøg vores hjemmeside på
www.sugro.dk

FREMTIDEN
Af Bjarke Friis.

KFUMs Soldaterhjem i 2025
I juni havde ledere af KFUMs Soldater
hjem hevet tre dage ud af kalenderen.
Formålet er lederudvikling, der skal
styrke fremtidens soldaterhjem. Anled
ningen blev også brugt til at kigge frem
mod KFUMs Soldaterhjem i 2025, og
give bud på hvordan fremtiden former
sig for arbejdet blandt soldater. Soldater
vennen bringer her et udpluk og tanker
om fremtiden.

I 2025 vil KFUMs Soldaterhjem være kendt for

• En klar kristen profil og ramme
• At være et åbent kristent hjem
• Rummelighed og tilgængelighed
• Sund og god mad
• At vi følger med tiden
• At vi ser og lytter til den enkelte
• Samfundsengagerede meningsdannere og trendsættere
• At være soldaternes foretrukne
værested i fritiden
• God balance mellem forkyndelse i
ord og andre aktiviteter
• Danmarks vigtigste missionshus
• Et godt uddannelsesmiljø
• Caféstemning mere end spisesal
• Seriøs samarbejdspartner overfor
fonde
• At vi løser en samfundsrelevant
opgave
• At være en god arbejdsplads.

Lederudvikling er et kursusforløb fra marts 2013 – juni 2014 for alle soldaterhjemsledere, der er tilrettelagt i samarbejde med Aalborg Handelsskole og konsulentfirmaet Kurios. I juni mødtes soldaterhjemslederne på Houens Odde Spejdercenter, hvor de her drøftede egen personlig lederstil og så
frem mod KFUMs Soldaterhjem i fremtiden.

Anne, Soldaterhjemsleder i Kølvrå
”Vi må bevæge os
i den retning, som
forsvaret vil, men
lederrollen på et sol
daterhjem er ikke
anderledes end i
dag. Det er grundlæggende værdier, som
vi skal holde fast i, men evangeliet skal til
passes tiden. Personligt overvejer jeg om vi
kunne bruge sang og musik mere – må
ske i en børnehave, som KFUMs Solda
termission opretter til fastansatte i forsva
rets børn? Eller kunne man bruge musik
til veteraner for at fremme en bearbejdelse
af deres oplevelser? Men det har været et
godt kursus, og 2025 kan komme hurtige
re end vi tror”.

Else, Soldaterhjemsleder i Slagelse
”Jeg tænker, at der
kommer til at ske
strukturelle foran
dringer frem mod
år 2025 ud fra de
ting, som forsvaret
varsler. Det gælder om, at vi er parate til at
indrette os under de nye omstændigheder.
Som soldaterhjemsledere skal vi speciali
sere os, og der vil blive stillet større fagli
ge krav til personalet. Det bliver en udfor
dring at bevare den hjemlige atmosfære,
som vi i dag skaber i hjemmene. Men hvis
vi er opmærksomme på det tror jeg godt,
at vi kan fastholde det hjemlige og bære ar
ven videre. Det er vigtigt, at vi ikke lader os
overraske og skræmme.”

Soldaterhjemmets opgave
i 2025 kunne være

Soldaterhjemsleder i Varde Pia Ælmholdt fremlægger, hvordan en gruppe soldaterhjemsledere ser
på KFUMs Soldaterhjem i 2025.

• Et soldaterhjem – også for soldatens familie
• Mere omsorg
• Mobile soldaterhjem / kantinebil
• Kristent kulturhus og ”hjem”
• Børnepasning
• Cafémiljø for professionelle soldater med familie
• Forkyndelse i ord og handling
• Besøgstjeneste/opsøgende arbejde
• Weekendåbent
• Offentligt samarbejde
• Større fokus på diakoni
• Bedre udnyttelse af pladsen på
soldaterhjemmene
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VOLONTØR
Af Amalie Schultz Ehmsen

”Vi unge medarbejdere
spiller en stor rolle på
soldaterhjemmet”
SMU har stillet Karen Bruun og Anders Madsen fra KFUMs Soldaterhjem i Høvelte nogle
spørgsmål om at være volontør i KFUMs Soldatermission. Hvad indebærer dette job?
Volontørrollen

Hvordan er det at være volontør og have
den unge tilgang til soldaterne?
Karen: ”Det er fedt at være volontør!
Man møder så mange spændende unge
mennesker med hver deres baggrund.
Der er et super socialt job, og jeg håber
at vi unge medarbejdere er til lige så stor
glæde for soldaterne, som de er for os.
Jeg tror vi unge medarbejdere spiller en
stor rolle på soldaterhjemmet, for der er
forskel på os mennesker, og nogle dage
har man bare brug for at have en god og
sjov aften, andre dage har man brug for
at snakke. Og når samtalen melder sig,
kan der igen være forskel på, om man
har brug for at snakke med en ung vo
lontør eller en livserfaren leder”.
Hvad får du ud af det?
Karen: ”Jeg har fået en del bekendtska
ber og venskaber ud af at arbejde på sol
daterhjemmet. For det første får man et
tæt forhold og en familie i de andre an
satte, og så har jeg fået nogle gode ven

Når det handler om tro,
er det for det meste soldaterne
der henvender sig til os, med de
spørgsmål de går og tænker på.

ner blandt soldaterne. De fleste ser jeg
som en slags bonus-brødre, og mange
har jeg haft inspirerende samtaler med.
Vores arbejde består bl.a. i at forkynde
og inspirere soldaterne, men jeg føler nu
også at den går den anden vej!”
Hvilken relation kan man som ung volontør opbygge blandt unge soldater?
Anders: ”En eller anden mellemting
mellem et bekendtskab og et venskab,
men dog tættest på venskab. Måske fak
tisk decideret venskab. Det kan man
naturligvis ikke opbygge til hver eneste
soldat, der sætter sine ben på soldater
hjemmet, men man kan til nogle. Det er

så ikke sikkert, at venskabet rækker ud
over rekruttiden, men sådan er det med
så meget”.
Er der forskel på om det er rekrutter, konstabler eller sergenter, som I skal snakke
med?
Anders: ”Ja, lidt”.
Karen: ”Ja! Konstabeleleverne har
man et tættere forhold til, da de har væ
ret på kasernen i længere tid og de ken
der alle én. De hviler også mere i sig selv
og ved, hvordan det hele fungerer.
Hvorimod rekrutterne bliver udskif
tet hver 4. måned og når man er ny et
sted, skal det hele lige udforskes og de
skal lære at på soldaterhjemmet er der
ikke forskel på rang”.
Er der forskel på om I eller jeres ledere
henvender sig?
Anders: ”Det tror jeg”.
Karen: ”Der er vel altid mere autoritet
i en leder og dermed følger, at soldater
ne respekterer lederne mere, når de hen
vender sig til dem, og den går begge veje.
Vi unge volontører kan tillade os at være
lidt mere fjollede med soldaterne”.

At tale om tro

Anders leder en ”tingfinderleg” til velkomstfest på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte for et nyt hold værnepligtige.
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Hvordan opsøger I soldaterne?
Anders: ”Det er meget forskelligt. Det
er egentlig ikke ret tit, at jeg taler om tro
med soldaterne. Det er sket en sjælden
gang imellem og altid på soldatens ini
tiativ”.
Karen: ”Når det handler om tro, er
det for det meste soldaterne der henven
der sig til os, med de spørgsmål de går
og tænker på.
Det fede ved soldaterhjemmet er, at
man ikke skal gøre det store for at op
søge soldaterne. De kommer over for

VOLONTØR

at få mad, slappe af og et smil, samt et
enkelt spørgsmål om, hvordan deres
dag har været, det er nok til at skabe en
kontakt. Ude i den civile verden, ville
jeg virkelig have svært ved at henvende
mig til en fremmed mand og spørge ind
til hans dag. Men netop fordi vi har de
hjemlige rammer på soldaterhjemmet,
ved de hvem vi er, og hjemme er ingen
helt fremmed, hvilket gør det nemmere
at henvende sig til folk”.
Hvordan foregår en andagt på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, når I skal holde den?
Karen: ”Anders er jo huspræsten her i
Høvelte, så den lader jeg ligge til ham”.
Anders: ”Når jeg holder andagt, så er det
som oftest (læs: altid) på gammeldags
manér, hvor jeg på forhånd har forbe
redt noget, jeg gerne vil sige, som jeg så
præsenterer soldaterne for. Jeg forbere
der mig altid samme dag, som jeg skal
holde andagten, for jeg vil helst, at an
dagten afspejler nogle af mine tanker
her og nu”.
Hvilket budskab ønsker I, at soldaterne
får med?
Karen: ”At de er elsket præcis, som de er
og at der findes en Gud, også for dem”.
Anders: ”At Jesus er nok”.
Har I oplevet at blive spurgt indtil kristendommen?
Anders: ”Ja”.
Karen: ”Ja, masser af gange, både hvor
soldaterne har et glimt i øjet, men også
til det, der går lidt dybere”.
Hvad spørger de typisk om?
Karen: ”De stiller ofte spørgsmålet ”er
du sådan rigtig, eller meget kristen” el
lers alt mellem sex før ægteskabet, til
gangen til alkohol og livet”.
Anders: ”Forleden spurgte en soldat
mig, hvordan ”Ugens ord” skulle forstås.
Jeg kunne ikke umiddelbart give ham et
svar, så vi aftalte, at han skulle komme
tilbage lidt senere, så jeg lige kunne tæn
ke lidt over det. Han kom så tilbage, og
jeg forklarede kort, hvordan jeg mente,
det kunne tolkes. Ellers kan man godt
få spørgsmålet til hint og andet: ”må du
godt det som kristen?” eller ”skal man
gøre det, når man er kristen?”

Volontørerne Sara, Karen og Anders er på vej efter forsyninger til en IFO-camp.

Tror I at det lettere for soldaterne at snakke om tro med jer eller jeres ledere?
Anders: ”Det tror jeg ikke. Det kommer
nok an på så meget”.

få en god tid og blive set og hørt herovre
på soldaterhjemmet”.
Anders: ”Følelsen af at de er hjemme”.

KFUMs Soldatermission

Hvilke erfaringer får I af, at være volontører og er det noget som I kan bruge fremover?
Karen: ”Jeg har lært at lytte!”
Anders: ”Jeg får erfaring med at arbejde
tæt sammen med andre og erfaring med at
omgås og kommunikere med mennesker,
praktisk og administrativt arbejde. Alt
sammen noget jeg kan bruge fremover”.

Hvilke tanker og visioner har I for
KFUMs Soldatermission?
Karen: ”Mine tanker for soldaterhjem
met er, at det skal være et sted, hvor alle
kan komme over og føle sig hjemme. Jeg
ønsker at kristendommen må være mere
udbredt og at flere unge vil involvere sig
i soldatermissionen”.
Anders: ”Jeg håber, at KFUMs Solda
termission vil fortsætte med at gøre det,
som den startede med: at skabe hjem for
soldater og pege på Jesus. Det lyder må
ske lidt søndagsskoleagtigt, men det er
jeg ligeglad med.
Ligeledes kunne det være godt, hvis
flere, især unge, ville tage Soldatermis
sionen til sig og blive soldatervenner.
Soldaterhjemmene repræsenterer en
enestående mulighed for at være og gøre
noget for andre, ikke bare som ansat,
men også som frivillig”.
Hvad ønsker I at soldaterne får ud af at
være på soldaterhjemmet?
Karen: ”Jeg ønsker at de må fyldes med
nogle tanker om livet og tro. Og at de må

Erfaringer

Hvorfor er det en god idé at blive volontør
på et soldaterhjem?
Karen: ”Fordi det er super fedt! Du over
skrider grænser og kan til tider føle du
giver alt, hvad du har - men det får du
igen, da det er et meget givende job!
Man lærer meget om sig selv og relatio
ner til andre mennesker samt at samar
bejde! Det er et socialt job, hvor du mø
der mange nye og forskellige mennesker.
Og sidst men ikke mindst, får du lov til
at forkynde med dine gerninger, hvilket
er fantastisk ,hvis man ikke er den store
sproglige forkynder”.
Anders: ”Fordi man får lov til at
være noget for andre. Og man lærer at
bage kage!”
Soldatervennen nr. 3 • 2013
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UNGE
Af Amalie Schultz Ehmsen

SMU på Å-festival
Også i år var SMU repræsenteret på Åfestival i Sønder Felding. Det hvide telt
var pænt pyntet op med sløring, have
stole, og rigeligt med kage og kaffe på
kanden til alle gæsterne. Søndag var
der dækket op til det velkendte lagkage
banko, hvilket Mona Kastbjerg stod for
sammen med resten af SMU og enkelte
nuværende og tidligere volontører. Både
gamle, unge og familier kom forbi teltet,
de spillede kongespil, hyggede sig og var
også med til lagkagebanko, hvor 75 til 80
personer deltog.
SMU og Co. siger mange tak for hjæl
pen til et godt arrangement og tak til alle
de besøgende.

Banko ved SMUs telt på Å-festival i Sønder
Felding i Pinsen.

7 Skud til soldaten
Fortsat fra forrige side
Hvem er i?
Andreas Ditlevsen og Anders Mohrsen,
værnepligtige ved Den Kongelige Liv
garde, henv. Nykøbing og Hejnsvig.
Hvordan kender i til soldaterhjemmet?
Anders: ”Vi kender det begge fra vel
komstfesten”.
Hvad bruger du det til og hvad tiltaler dig?
Anders: ”Jeg bruger det som et pusterum,
et afbræk og sted, hvor jeg kan føle mig
hjemme, være civil og ikke tænke over
det militære. Og at være sammen med i
andre som venner – ikke som kolleger”.
Andreas: ”Lagkagebanko og de søde
medarbejdere”.
Passer volontørne godt på dig – hvordan?
Anders: ”De passer på os ved, at man bli
ver altid mødt med et smil, positiv energi
og brætspil”.
6
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Vær med til at sikre
KFUMs Soldaterhjem
i fremtiden
Dit medlemskab er med til at sikre, at
KFUMs Soldaterhjem kan opretholdes i
fremtiden, og vi er taknemmelige for din
støtte. Men vi har brug for flere soldater
venner til at bakke op om arbejdet i ord,
tanker, bøn, handling og økonomisk.
Derfor giver vi nu dig mulighed for at
inddrage dit netværk til gavn for vores fæl
les gode sag for nuværende og tidligere sol
dater. Du kan give et medlemskab i gave
ved at betale det første års kontingent.
Nye medlemmer får resten af kontin
gentet for 2013 gratis.
Indmeldelse kan ske på
kfums-soldatermission.dk/medlem
Alle nye medlemmer tilbydes et gratis
eksemplar af bogen ”Ruth i Krig”, der
handler om Ruth Brik Christensens
oplevelser som reservemor for udsend
te danske soldater ud fra arbejdet på
KFUMs Soldaterhjem.
Kontingentet på 120,- kr. pr år for
enkeltmedlemmer eller 180,- kr. pr år
for par indbetales på bankkonto 8075
0000117840 med oplysninger om navn
og adresse.

Andreas: ”Gode energiske omsorgs
fulde medarbejdere”.

Som medlem

Er der forskel på om du henvender dig
til kufmor og kuffar eller volontørerne –
hvorfor?
Anders: ”Jeg plejer bare at henvende mig
til den, som står ved disken”.
Andreas: ”Jeg kan godt lide at drille
Bjarne Kuf-far ”Profitjesus”.

• e r du ambassadører for KFUMs
Soldatermissions arbejde blandt
soldater.

Kommer du nogle gange til andagt – hvis
ja, kan du huske en?
Anders: ”Vi har været til en del andag
ter, nogen gange har det været tiltalende.
Det skaber noget fællesskab. Vi lytter,
hvis det er noget der kan tages op til ef
tertanke og som man kan tage med vi
dere i livet”.
Hvad mangler dit soldaterhjem for at du
kan føle dig helt hjemme?
Andreas: ”Min mor.”

• s tøtter du KFUMs Soldatermissi
on og arbejdet blandt nuværende
og tidligere soldater.

• sikrer du økonomisk stabilitet.
• m
 odtager du bladet ”Soldaterven
nen” 4 gange årligt.
• g iver du KFUMs Soldatermission
politisk og økonomisk indflydelse.
• s ikrer du grundlaget for, at solda
terne også i fremtiden kan nyde
godt af KFUMs Soldatermission.
• som nyt medlem får
du gratis tilsendt bo
gen: ”Ruth i krig”,
Forlaget Turbulenz
2011.

STØT
Af Torben Venndt

Sådan kan du støtte vores fælles sag
En overvældende del af Danmarks be
folkning finder vores arbejde med at
støtte soldaternes som særdeles vær
difuldt og godt. Vi er taknemmelige
for de mange, der støtter vores fælles
sag både praktisk og økonomisk. Men
samtidig må vi erkende, at vi kunne
gøre mere hvis vi havde ressourcerne
til det. Du støtter uden tvivl arbejdet
i forvejen, men der kan være andre
måder at støtte indsatsen på, som du
måske ikke havde tænkt på. USA’s tid
ligere præsident Bill Clinton skriver i
sin bog At give, at man kan give både
penge, af sin tid og af sine kompeten
cer. I denne sammenhæng er det godt
at blive mindet om, at ingen er blevet
fattige af at give. Der er tværtimod en
stor sandhed i udtrykket: ”Den der gi
ver meget – får meget”.
Der bringes her en mindre liste over
støtte muligheder. Den er ikke komplet,
men kan forhåbentlig give nogle idéer.

Gennem de seneste måneder er der uddelt ca. 60 kager pr måned fra KFUMs to soldaterhjem i Afghanistan. Her er det Anne-Mie og Poul Erik Andersen, der flyver med kage fra KFUMs Soldaterhjem
i Camp Bastion.

Opret et medlemskab og
kombiner det med en fast
regelmæssig gave

Et medlemskab er ganske billigt. Med
lemskabet knytter os godt sammen og
kontingentet betaler Soldatervennen.
Kontingent er ikke fradragsberettiget.
Hvis du vil være med til at støtte arbejdet

kan medlemskabet knyttes til en regel
mæssig gave. De sikreste gaver er dem, der
gives fast en gang per måned, per kvartal
eller en gang om året. Gaver/bidrag er,
modsat kontingent, fuldt fradragsberetti
get op til 14.500 kr./år. Du kan altså give
sammen med Skat, og dermed give noget
mere for de samme penge.

MØDER OG STÆVNER
Thisted, kreds 21
Onsdag d. 23. oktober kl. 14.30 i Thisted Missionshus, Asylgade 11, 7700
Thisted. Eftermidagsmøde ved Ruth og/
eller Poul Nielsen, ledere af KFUMs Or
logshjem i Frederikshavn.
Aars-Aalestrup, kreds 95
Års Missionshus
Onsdag d. 9. oktober kl. 19:30 i Års
Missionshus, Asservej 4, 9600 Aars.
Soldatervennefest, hvor landsformand
Jesper Hornstrup taler og fortæller. Fæl
lesaften med IMU.
Hvam
Onsdag d. 27. november kl. 19:30 i
Sognehuset, Bækggårdsvej 2 i Hvam.
Jesper Hornstrup taler og fortæller om
arbejdet.
Hurup, kreds 3
Tirsdag d. 8. oktober kl. 19:30 i Hørdum
Missionshus, Tårnvej 58, 7752 Snedsted.
Efterårsmøde ved Troels Moesgaard, Sol
daterhjemsleder i Holstebro.

Hedensted, kreds 78
Onsdag d. 23. oktober kl. 19:30 i Hedensted Missionshus, Bækketoften 1,
8722 Hedensted. Soldatervennefest ved
Ruth Brik Christensen, tidl. Soldater
hjemsleder i bl.a. Afghanistan.
Holstebro-Struer, kreds 18
Onsdag d. 20. november kl. 19:30 i Egebjerg Missionshus, Vester Egebjergvej
8, 7830 Vinderup. Soldatervennefest v.
Bodil og Christian Nielsen, Nr. Nissum.

Filskov, kreds 94
Torsdag d. 26. september kl. 19.30 Filskov Missionshus, Omme Landevej 8,
7200 Grindsted. Soldatervenneaften
ved Dorte Lundgaard Jeppesen. Gene
ralforsamling

Lemvig, kreds 17
Onsdag d. 6. november kl. 19:30 i Lemvig Missionshus ”Klippen”, Østerbrogade 5A, 7620 Lemvig. Soldaterven
nefest, hvor landssekretær Bjarke Friis
taler og fortæller om arbejdet. Sang v.
Limfjordsgruppen. Kaffebord og lotteri.
Silkeborg, kreds 34
Onsdag d. 27. november kl. 19:30 i Alderslyst Missionshus, Lundsgade 17, 8600
Silkeborg. Soldatervennefest v. generalse
kretær Per Møller Henriksen, Fredericia.
Soldatervennen nr. 3 • 2013
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BAK OP OM ARBEJDET

Giv en gave

Vi er selvsagte også taknemlige for en
økonomisk gave. Gaver kan indbetales
via indbetalingskort på bagsiden af Sol
datervennen eller på anden måde. En ret
ny og meget enkel og sikker måde at give
på, er ved hjælp Visa/Dankort, Master
kart m.m. på
kfums-soldatermission.dk/gave.

Tegn en fast giveraftale –
gerne via betalingsservice

Ved at oprette aftaler gennem betalings
service kan vi lægge budget efter ind
tægterne, hvilket er en stor fordel for
KFUMs Soldatermission. Administrati
onsomkostningerne er lavest ved denne
betalingsform. Kontakt Karina eller Jet
te på landskontoret tlf. 33 12 40 42, hvis
du vil oprette en regelmæssig aftale via
betalingsservice.

Tegn et gavebrev – gerne
via betalingsservice

Hvis du vil støtte vores arbejde i en lang
periode på 10 år eller mere, er et gave

brev den helt rigtige løsning.
Ved at benytte et gavebrev er der in
gen øvre grænse for skattefradrag, og en
del benytter i dag denne mulighed. Med
et gavebrev har vi det bedste grundlag
for at lægge et godt budget.

eller kontakt økonomichef Steen K. Sø
rensen, tlf. 33 12 40 42.

Opret et testamente,
der hjælper KFUMs
Soldatermission i stedet
for at betale arveafgift

At give en testamentarisk gave er langt
enklere, end de fleste tror. Vi danskere
har ikke særlig stor tradition for at op
rette testamenter. Der er imidlertid me
get gode grunde hertil, hvad enten du
vil støtte en velgørende sag som KFUMs
Soldatermission eller ej. Man kan give en
velgørende gave uden af det koster ens ar
vinger noget. Gaven gives så at sige af sta
tens arveafgift. Testamentariske gaver er
ret få, men fylder godt rent økonomisk.
KFUMs Soldatermission tilbyder
at betale de ret beskedne omkostnin
ger ved oprettelse af et testamente. Læs
mere på kfums-soldatermission.dk/arv

”Hmmm. Det skulle lige være en cola og øhh….”
Anne Schrøder ekspederer på KFUMs Soldaterhjem i Karup.

MØDER OG STÆVNER
Skjern, kreds 2
Tirsdag d. 22. oktober kl. 19:30 i IM
huset, Finderupsvej 25, 6900 Skjern.
Soldatervennefest, hvor Kirsten og Alex
Pedersen, Starup, taler og fortæller om
arbejdet blandt soldater.

Vildbjerg, kreds 105
Torsdag d. 21. november kl. 19:30 i
Vildbjerg Missionshus. Soldatervenne
fest, hvor tidl. landsformand Kai Bohsen
taler.

Borris
Fredag d. 29. november kl. 19:00. Soldatervennefest og advents møde på
KFUMs Soldaterhjem i Borrislejren,
Borriskrogvej 4, 6900 Skjern. Tale ved
sognepræst Simon Møller Olesen.
Viborg, kreds 23
Fredag d. 13. september kl. 19:30 i Sct.
Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4,
Overlund, 8800 Viborg, Soldaterven
nefest med tale og hvor tidl. Soldater
hjemsleder og professionel soldat Lene
Svendsen-Tune fortæller om arbejdet.
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Aabenraa, kreds 82
Fredag d. 25. oktober kl. 18:00 i Ni
colaihuset, Sct. Nicolaigade 21, 6200
Aabenraa. Pandekagefest og generalfor
samling. Festtale ved Pastor Langdahl,
Hoptrup, efterfulgt af sangkor og lotte
ri. Tilmeldelse nødvendig til Aksel Kri
stiansen, Tlf.74 62 10 16 eller mail
aksel.tove@gmail.com

Kolding, kreds 1
Fredag d. 1. november kl. 19:30 i Kirkebuen, Kristkirken, Haderslevvej 38,
6000 Kolding. Kredsens efterårsfest,
hvor sognepræst Bjarne Hviid, Frederi
cia, taler og fortæller om arbejdet.
Skrydstrup, kreds 25
50 års jubilæum
Fredag d. 25. oktober kl. 19:30 i Skrydstrup Forsamlingsgåd, Ribevej 76,
6500 Vojens. Årsfest, hvor kredsens ju
bilæum fejres. Festtale ved generalsekre
tær Per Møller Henriksen, Fredericia.

MØDER OG STÆVNER

Giv din tid

– f.eks. ved at være aktiv i en genbrugsbu
tik og/ eller ved at sælge lodsedler – opsøge
og aktivere nye medlemmer og støtter
Der er mange måder, hvorpå du kan
skænke sagen store værdier ved at du
bruger af din tid.
300 personer arbejder som frivilligt i
vores 14 genbrugsbutikker. Samlet gene
rerer genbrugsbutikkerne over 2 mio. kr.
om året til vores gode sag. Genbrug er en
stor og meget forudsigelig indtægt, som
vi er helt afhængige af.
Ved at sælge lodsedler skabes der
over 1½ mio. kr. om året. Flere sælgere
vil skabe et større overskud.
Ved at tegne nye medlemmer og støt
ter kan der skabes et mangeårigt ind
tægtsgrundlag for sagen.

Giv af dit netværk og dine
øvrige kompetencer – hold
et foredrag og skænk
honoraret til den gode
sag- arranger din egen
indsamling

Når man kombinerer at give tid og at
bruge sit netværk, kan der skabes store
resultater.
Flere har været aktive med at tegne cy
kelsponsorater, som har rejst store beløb.
Vi har adskillige, der holder foredrag
uden at modtage honoraret, men hvor

MØDER OG STÆVNER
Næstved, kreds 56
Onsdag d. 30. oktober kl. 19:30 i Pejsestuen, Skt. Jørgens Kirke, Parkvej
101, 4700 Næstved. Soldatervenneaften,
hvor Inga og Bjarne K. Andersen, der er
ledere af KFUMs Soldaterhjem i Høvel
te, taler og fortæller om arbejdet.
Bornholm, kreds 10
Lørdag d. 26. oktober kl. 19:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Almegårdsvej
3B, 3700 Rønne. Soldatervennefest ved
Maja og Arne Bechmann.
Græsted-Mårum, kreds 113
Tirsdag d. 5. november kl. 19:30 i ”Karmel”, Udsholtvej 101, Blistrup, 3250
Græsted. Soldatervennefest med kaffe
og lotteri. Tale ved Arne Bechmann.

Vordingborg, kreds 32
Fredag d. 15. november kl. 17:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Vestervej 3,
4760 Vordingborg. Soldatervennefest
med festmiddag, lotteri, tale ved Egon
Jakobsen, nyt om arbejdet i KFUMs Sol
datermission og afslutning. Pris: 50,- kr.
for hele aftenen (børn gratis). Tilmelding
senest 13. nov. på tlf. 40 17 79 83 eller
vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk

honoraret går til den samlede sag.
Der findes utallige muligheder her.
Flere forestår egne indsamlinger, eller
bliver opmærksomme på lokale mulig
heder for at søge midler i lokale fonde el
ler puljer.
Det er kun fantasien, der sætter grænser.

EFTERMIDDAGS- OG
DAMEKREDSE
Fredericia
Onsdag d. 28. august kl. 14.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia. Sangeftermiddag. Års
gaven til KFUMs Soldatermission kan
afleveres denne dag.
Onsdag d. 25. september kl. 14.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia. Astrid Halager: Soldat,
befalingsmand, kristen.
Onsdag d. 23. oktober kl. 14.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia. Banko og nyt fra
landskontoret v. Jette Steffensen.
Onsdag d. 28. november kl. 14.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia. Adventsmøde v. Vibe
ke Sode Hjorth. Lotteri, hvortil gevinster
modtages med tak.

Soldatervennen nr. 3 • 2013
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KORT NYT
Af Per Møller Henriksen

Lederskifte på Bornholm

Charlotte og Per Weinrich er stoppet
som soldaterhjemsledere pr. 30. juni.
Pr. 1. september tiltræder Sanne og Lars
Lund, Slagelse som nyt lederpar på sol
daterhjemmet ved Almegaards Kaserne.
Sanne er 32 år og kommer fra en stilling
som pædagog på et kristent botilbud og
har tidligere været volontør på soldater
hjemmet i Sønderborg. Lars er 35 år og
kommer fra en stilling som ungdoms
konsulent for IMU på Sjælland. Lars har
tidligere været sergent på Bornholm og
været udsendt til Kosovo på hold 3, før
da var han souschef i Netto. De har 4
børn i alderen 3 til 10 år. Vi byder hele
familien hjerteligt velkommen i KFUMs
Soldatermission og ønsker dem Guds
velsignelse over opgaven.

Salen på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia var fyldt lørdag d. 4. maj til formands- og kasserermødet.

Velkommen hjem til AnneMie og Poul Erik Andersen

Sanne og Lars Lund med deres fire børn. D. 1.
september begynder ægteparret som ledere af
KFUMs Soldaterhjem på Bornholm.
Foto: www.andreasfoto.dk

Tak til Kristine Bodilsen og
Jakob Sejergaard i Price

Der skal lyde en stor tak til Kristine og
Jakob, som på flot vis har drevet solda
terhjemmet i Price siden slutningen af
januar, og indtil soldaterhjemmet blev
lukket i forbindelse med at de danske
soldater forlod lejren den 22. juli 2013.
Lige til det sidste har soldaterhjem
met været utroligt velbesøgt med op til
1000 besøgende pr. dag. Både danske og
udenlandske soldater har sat meget stor
pris på soldaterhjemmet.
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Efter en flot indsats igennem 6 måneder
i Camp Bastion er Anne-Mie og Poul
Erik Andersen igen hjemme i Danmark.
Soldaterhjemmet er nu overtaget af Sel
ma Schou og Judy Jochumsen, som de
kommende 6 måneder ledet stedet. Vi
siger en stor tak til Anne-Mie og Poul
Erik Andersen.
Vi ønsker Guds rige velsignelse over
fremtiden for både de tiltrædende som
fratrædende.

Nyt fra bestyrelsen

Ved formands- og kasserermødet i maj
var der valg til bestyrelsen. Søren Gade
ønskede ikke at genopstille. Genvalgt
blev Jesper Hornstrup, Vammen og ny
valgt blev Michala Kure fra Søborg. Chri
stian Schmidt, Kjellerup blev suppleant.
Der var også valg til KAU. Her blev
Solveig Hoffmann Pedersen, Brande og
Svend Erik Mosegaard Hansen, Isenvad
genvalgt, og der var genvalg til supple
anten Bo Mejlgaard, Lystrup.

Indre Mission har genvalgt Alex
Bøge Nielsen, Odense. KFUM og KFUK
i Danmark har nyvalgt Filip Hove Kri
stensen, Århus, som nyt medlem i stedet
for Linna Mosegaard Hansen, som ikke
ønskede genvalg.
Der har også været valgt af medar
bejderrepræsentanter, her blev Pia Ælm
holdt, Varde og Bjarne Kjær Andersen,
Høvelte genvalgt. 1. suppleant er Leif
Hove Nielsen, Hvorup, 2. suppleant er
Finn Juhl Nielsen, Vordingborg.
Bestyrelsen har konstitueret sig med
Jesper Hornstrup som formand og Erik
Klausen som næstformand.

Husk Dannebrog den 5. sept

5. september er officiel flagdag for alle,
der har været udsendt i international tje
neste på vegne af Danmark. Folketinget
markerer den på Christiansborg og må
let er, at der rund i alle kommuner også
vil ske en markering. Vi opfordrer alle
soldatervenner til at bakke op om dagen
og til at hejse Dannebrog.

FREDERIKSHAVN
Af Bjarke Friis.

KFUMs Orlogshjem er blevet en
naturlig del af Søværnet
KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn har nu fejret tre års fødselsdag. Der er gode
aftener, en meningsfuld forkyndelse men stadig udfordringer.

KFUMs Orlogshjem set fra den store og naturskønne have.

”Siden åbningen har udviklingen væ
ret støt stigende med hensyn til besøg”,
forklarer Poul en sommereftermiddag,
hvor Soldatervennen har sat lederpar
ret i stævne. Ruth og Poul Nielsen har
været ledere af Orlogshjemmet siden
åbningen i sommeren 2010, og de er
selvfølgelig begge godt tilfredse med, at
Søværnet gør brug af stedet. ”Inden de
kommer til velkomstfest på Orlogshjem
met, har de allerede fået at vide, at der
er der gode burgere, hygge og dejligt at
være. Når de kommer til velkomstfest

kan vi høre på dem, at rygtet spredes”,
lyder det fra Ruth. ”I begyndelsen var
det kun værnepligtige, der kom på over
til os. Men nu kan vi mærke, at det er
kursister, der kommer over og bruger os.
Dem så vi ikke de første år. De kommer
over for at hygge og siger typisk: Vi skal
lige over og være med til lagkagebanko,
for det var nu sjovt dengang, vi var her.
Så er de med til at give den hele armen”.
Poul supplerer: ”Vi kan også mærke, at
de trækker andre med. F.eks. på kurser,
hvor der er nogen, der har gået på skolen

i Frederikshavn før der var Orlogshjem.
De skal lige over for at se det ’nye’ sted,
der nu er kommet. Det er noget vi kan
mærke efter, at vi nu har været tre år på
hjemmet. Nu begynder ringene at sprede
sig”. Ægteparret kan også høre bemærk
ninger som: ”Ej, bare der havde været
sådan et sted, da vi gik på skolen her i
Frederikshavn”, eller nogen, der ønsker
et tilsvarende Orlogshjem på Holmen i
København. ”Det må jo betyde, at vi gør
arbejdet okay – og at vi når ind til dem”,
konkluderer Ruth.
Fortsættes side 14...
Soldatervennen nr. 3 • 2013
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ÅRSMØDE 2013

Årsmøde 2013 i Frederikshavn
Lørdag den 28. september
Kl. 13.00	Altergangsgudstjeneste i Frederikshavn Kirke. Præ
dikant sognepræst Jesper Hornstrup, Vammen.
Kl. 15.00 Kaffe på KFUMs Orlogshjem, Frederikshavn.
Kl. 15.30 	Møde i Idrætshallen på Søværnets Sergent og
Grundskole.
Velkomst ved kommandør Carsten Munk, kreds
formand Kurt H. Jørgensen og landsformanden,
sognepræst Jesper Hornstrup.
Præsentation.
Beretning ved landsformanden.
Kl. 16.45	Minitatoo ved Søværnets Tambourkorps ved cafeteriet.
Kl. 17.30 Spisning i cafeteriet på SSG.
Kl. 19.00	Søværnets Tambourkorps spiller.

Velkomst ved borgmester Lars Møller samt lands
formanden.
Festtale ved Orlovsprovst, Ejgil Bank Olesen, Kø
benhavn.
Underholdning ved Strand Belsene
Kaffe samt indsamlingsaktivitet.
Musikalsk underholdning ved brødrene Hejslet,
Sæby.
Et glimt fra KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, under
ledelse af Bjarke Friis.
Afslutning v/tidligere orlogshjemsleder Anders
Skjølstrup
kl. 22.30 Åbent hus på KFUMs Orlogshjem, Frederikshavn.

Søværnets Tambourkorps er søværnets officielle musikkorps. Tamburkorpset består af op til 23 marinekonstabler samt et varierende antal værnepligtige.
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ÅRSMØDE 2013

Program for
soldatermissionens unge
Søndag den 29. september

Fredag d. 27. september

Kl. 09.00 	Gudstjeneste i gymnastiksa
len ved orlogspræst Peter Jes
sen. Efterfuldt af kirkekaffe.
Kl. 10.00	Foredrag om Søværnets ope
rationer i Adenbugten ved
kaptajnløjtnant Anders Bay
Nissen, Flådestation Korsør.
Kl. 12.00 Middag i Cafeteria.
Kl. 13.00	Forskellige beretninger fra livet
på soldaterhjemmene i ind- og
udland under ledelse af Bjarke
Friis. Evt. udenlandske hilsner.
Kl. 14.45 Afslutning ved formanden.
Kl. 15.00	Ejgild og Aksel Kristiansen
bager pandekager + kaffe Afrejse.

Kl. 20.00 Drop ind, ryste sammen lege
og andagt

Søværnets Sergent- og Grundskole åbnede d.
1. januar 2008 i det skønne naturområde ved
Bangsbo Dyrehave i udkanten af Frederikshavn.
Den tidligere var Søværnets Reserveofficersskole blev efter 2008 til en stærkt moderniseret
skole med en række nye bygninger og faciliteter.

Lørdag d. 28. september

Kl. 07.30 Morgenmad
Kl. 09.00 Andagt
Kl. 11.30 Middagsmad
Kl. 14.00	Workshop
v. Amalie S. Ehmsen
Kl. 17.30 Aftensmad
Kl. 23.30 Lovsang v. lovsangsbandet

Søndag d. 29. september
Vi følger årsmødeprogrammet.

Praktiske oplysninger
KFUMs Soldatermissions årsmøde
i Frederikshavn
den 28. – 29. september 2013
(for ikke-kredsrepræsentanter)
Tilmelding senest den 5. september 2013
til KFUMs Soldatermissions årsmøde
Treldevej 97, 7000 Fredericia
Sammen med tilmeldingen bedes
årsmødeafgift kr. 450,-,
børn 5 - 12 år kr. 200,(børn 0 - 4 år gratis)
betalt med check eller sendt til
Sydbank, reg. nr. 8075, konto nr.
0000117840 til KFUMs Soldatermission,
Treldevej 97, 7000 Fredericia.
Anfør på indbetalingen ”årsmødeafgift”.
Tilmelding og betaling kan også ske via
hjemmesiden:
www.kfums-soldatermission.dk
Navn / navne:

Børn navn / navne og alder:

Adresse:

Telefon nr.:
Mail adresse:

Soldatervennen nr. 3 • 2013
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FREDERIKSHAVN
Af Bjarke Friis

Skal årsmødet anvise overnatning
mellem den 28. og 29. september, udfyld da nedenstående. Det anførte beløb bedes afregnet sammen med årsmødeafgiften.

Overnatningsmuligheder:

Søværnets Sergent og Grundskole eller Flådestationen
Enkeltværelse med bad/toilet,
kr. 250,00 + morgenmad kr. 50,00
D
 obbeltværelse med bad/toilet, kr.
350,00 + morgenmad kr. 100,00
S eng på belægningstue (4 mands
stuer) kr. 50,00 pr. seng + morgen
mad kr. 50,00
D
 eltager kun lørdag
årsmødeafgift kr. 250,00 (inkl. mål
tider).
D
 eltager kun søndag
årsmødeafgift kr. 200,00 (inkl. mål
tider).
Spørgsmål, som bedes besvaret, hvis
de er aktuelle.
S tuderende – ungdomspris
kontakt Jette Steffensen, 33 12 40 42
D
 iabetikere bedes markere her
Ø
 nsker ikke overnatning
Nogle dage før årsmødet vil der blive
tilsendt mødeprogram m.v. samt oplys
ning om evt. logi.
Billetter til festaftenen kan bestilles på
KFUMs Soldatermissions landskontor
tlf. 33 12 40 42.
Pris kr. 100 inkl. kaffe og kage
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Kaffe, kage, en guitar og hygge omkring PULS, der benyttes som sangbog på KFUMs Soldaterhjem.
Her der det fra TV-stuen på Orlogshjemmet.

Forkynder med billeder fra
hverdagen

I hjemmet er der ikke blot mad og lag
kagebanko – men en central opgave er
at forkynde evangeliet for de besøgende.
”Det gør vi ved at tage udgangspunkt i os
selv. For eksempel ved at tage nogle bil
leder fra hverdagen eller egne oplevelser,
og bruge dem ved den daglige aftenan
dagt. Når vi fortæller et billede kan det
mærkes, om deltagerne er med og for
står den pointe, der kommer frem. Or
dene om kristentroen behøver ikke at
være så mange til en andagt, bare or
dene passer til det billede, man bruger.
Om det er et billede eller en situation fra
hverdagen, det betyder ikke så meget”,
mener Ruth. Samtidig lægger de begge
vægt på, at andagten ikke skal presses
ned over hovedet på nogen, for det må
være frivilligt at deltage i andagten hver
aften kl. 19. ”Men vi kommer på en frisk
måde og forventer, at de deltager som en
naturlig ting”, forklarer Poul.
Interessen for at deltage i andagter er
meget svingende. ”Jeg fornemmer egent
lig, at kulturen i de forskellige delinger
betyder meget for deltagelsen i andagter.
Det er nok også afhængig af, om der er
nogen, der trækker kammeraterne med
over på Orlogshjemmet. Det kan være
en personlig kristen, der trækker andre
med til andagt, men der kan også være
delinger, hvor vi ikke fornemmer, at der

er personlige kristne iblandt”, siger Poul.
”For ikke så længe siden var der én, der
sagde: Det her med andagter, det var no
get af det, der var så hyggeligt, da vi gik
på efterskole. Det var rigtig lækkert at
være med til sangen og det, for vi syn
ger ikke rigtigt ellers på den måde nogen
steder”.

Udfordringerne

Én af udfordringerne på KFUMs Or
logshjem i Frederikshavn er økonomi
en forstået således, at hjemmet økono
misk set ikke hviler i sig selv. Derimod
er den løbende drift af hjemmet afhæn
gig af trofast støtte fra soldatervenner i
baglandet. Den økonomiske udfordring
hænger selvfølgelig også sammen med,
at Orlogshjemmet er lille i sammenlig
ning med KFUMs Soldatermissions øv
rige Soldaterhjem. Til gengæld har det
formodentlig andre fordele. ”Jeg tror
der ligger fordele i, at vi er et lille hjem.
Det er hyggeligt at komme ind og nem
mere at skabe hjemlig hygge i små rum.
Men hjemlige rammer skabes også ved,
at man kan få lov til at smage kager, når
der bages”, udtaler Ruth. Det hjemlige
ligger også i at spørge til, om de har haft
en god dag når de kommer ind af døren.
”Vi siger ofte, at vi tænker på dem når
de skal afsted på øvelser, og vi fortæller,
at de var vores tanker hvis det f.eks. har
blæst meget en aften, de var ude at sejle”.

KFUMs ORLOGSHJEM

Go’ nu nat
og gå nu lige hjem
Der er dem, der holder dørene på
klem.
Jeg ta’r hele døren a’
venter på dig nat og da’
go’ nu nat
og gå nu lige hjem
...
Vi skal dele tykt og tyndt.
Bare se at få begyndt vi er her ikke kun til pynt!
Go’ nu nat
og gå nu lige hjem.
En anden udfordring er, at der er
mange forskellige grupper fra Søværnet,
der benytter Orlogshjemmet, og at ele
ver på Søværnets Sergent- og Grundsko
le ofte kun er på skolen i kort tid. Der
med skal der hurtigt etableres den tillid,
der karakteriserer den hjemlige tryg
hed. ”Vi bruger velkomstfesten til at for
tælle hvem vi er, hvad hjemmet står for
og hvordan de kan bruge hjemmet. At
de kan møde os både med alvor og sjov.
Det er en rigtig god indgangsvinkel til at
vise, at Orlogshjemmet er et godt sted at
være”, beretter Poul. Ruth uddyber: Til
velkomstfest synger vi gerne ’Gå nu nat –
og gå nu lige hjem’. Det er ikke en sang,
de forventer at kunne synge der, fordi
den ofte forbindes med at have været ude
i byen og drikke. Men vi bruger sangen
til at fortælle, at vi tager døren af for dem
(som er en vending fra sangen, red.) – og
de må komme og bruge os, også uden for
åbningstid. Vi er her for deres skyld, og
de skal komme og bruge os, og vi skal
dele tykt og tyndt. De må bruge os som
reserve mor og far, og de må smække be
nene op på bordet. Vi vil gerne være dem,
der har tid og overskud”. Poul runder af
med en anden ting, der ifølge dem bety
der meget. Det er altid Ruth eller Poul, de
besøgende møder på Orlogshjemmet, ef
tersom der ikke er andre medarbejdere.
Det giver en god stabilitet.

De gode aftener

Selv om der er mange forskellige grup
per, der benytter Orlogshjemmet, ople
ves alligevel en god samhørighed. ”En
god aften er hvor Orlogshjemmet er fyldt

Hygge på terrassen – med lagkage.

opvokset i et kristent hjem. Da han gik
sagde han: ”I skal bare vide, at det er et
fantastisk arbejde, I gør. Det er helt utro
ligt, det, I gør. Jeg ved hvad det er, for jeg
er opvokset i et kristen hjem”. Den be
mærkning varmede og virkede som en
god anerkendelse for lederparrets man
ge timer på KFUMs Orlogshjem i Frede
rikshavn. Selv om de ofte selv kan tænke
hvad det egentlig er for et arbejde, de ud
fører. Men de er der for soldaterne, hu
sker at spørge til dem og nusser lidt om
den. Hvilket jo egentlig er en god måde
at skabe hjemlige rammer på.

med unge mennesker, og der sker noget.
Nogen ser fjernsyn mens andre spiller
eller spiser. Der er en god stemning og
ping-pong imellem de forskellige grup
per”, har Ruth iagttaget. Samtidig for
tæller lederparret om forleden aften,
hvor der var lagkagebanko med forskel
lige grupper, og det var sjovt at opleve,
hvordan de fandt sammen på tværs af
værnepligtige, folk med Siriuspatruljen,
MP’ere (militærpoliti) og kadetter.
En anden episode hører også med til
de gode øjeblikke. En aften havde de be
søg af et par stykker, hvoraf den ene var

Bankoaften på KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn.

CITATER FRA GÆSTEBOGEN

”Så snart jeg træder ind, kan jeg
mærke jeres varme.
I er der selv når jeg er syg og ked
af det
Og grinende og glad.
I giver det man savner hjemmefra.
Jeg kommer til at savne jer rigtig

meget, når jeg tager ud og sejler
med hendes kongelige majestæt.”
”Kære kufmutter og kuffatter
Vi takker for rigtig god mad og betjening.
Med sang, film og BACON.”
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Oversigt

KFUMs Soldaterhjem
KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn
Understedvej 1, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 5333 7795
frederikshavn@kfums-soldaterhjem.dk

KFUMs Soldaterhjem i Varde
Hjertingvej 70, 6800 Varde
Tlf: 75 22 52 53
varde@kfums-soldaterhjem.dk

KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg
Vestervej 3, 4760 Vordingborg
Tlf: 55 37 15 98 eller 40 17 79 83
vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsledere:
Ruth og Poul Nielsen

Soldaterhjemsledere:
Pia og Ivan Ælmholdt

Soldaterhjemsledere:
Karin og Finn Juhl Nielsen

Åbningstider:
Man-tors: 16:00 - 22:00
Søndag: 19:00 - 22:00

Åbningstider:
Man–tors: 9.00 – 23.00
Søndag: 17.00 - 23.00

Åbningstider:
Man-tors: 15.30 –20.00

KFUMs Soldaterhjem i Hvorup
Høvejen 48, 9400 Nørresundby
Tlf: 98 17 10 27
hvorup@kfums-soldaterhjem.dk

KFUMs Soldaterhjem i Oksbøllejren
6840 Oksbøl
Tlf. 75 27 19 84
oksboel@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsledere:
Solveig og Leif Hove Nielsen

Soldaterhjemsleder:
Kjeld Nørgaard

Åbningstider:
Man-tors: 13.00 - 22.30
Søndag: 17.00 - 22.30

Åbningstider:
Man-tors: 9.00 – 23.00
Fredag: 09.00 - 16.00

KFUMs Soldaterhjem i Skive
Brårupvej 155, 7800 Skive
Tlf: 9752 4839
skive@kfums-soldaterhjem.dk

KFUMs Soldaterhjem i Fredericia
Treldevej 99, DK - 7000 Fredericia
Tlf.: 75 92 04 40
fredericia@kfums-soldaterhjem.dk

KFUMs Soldaterhjem ved Almegårds
Kaserne
Almegårdsvej 3B, 3700 Rønne
Tlf: 56 95 03 13
almegaard@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsledere:
Birthe og Per Anderson

Soldaterhjemsleder:
Ester Kofoed

Soldaterhjemsledere:
Sanne og Lars Lund

Åbningstider:
Man-tors: 9.00 – 23.00
Fredag: 12.00 – 16.00
Søndag: 17.00 – 23.00

Åbningstider:
Man-tors: 8.00 - 22.30
Fredag: 8.00 – 21.00
Lørdag: 9.00 – 13.00 og 17.00 – 21.00
Søndag: 9.00 – 13.00 og 17.00 – 22.30

Åbningstider:
Man-fre: 16:30 - 23:00
Lør-Søn: 15:00 -23:00

KFUMs Soldaterhjem i Holstebro
Kasernevej 1, 7500 Holstebro
Tlf.: 9742 1561
holstebro@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere
Troels og Natalie Moesgaard.
Åbningstider:
Man-tors: 15.00 – 23.00
Søndag: 18.00 – kl. 23.00

KFUMs Soldaterhjem i Haderslev
Louisevej 2, 6100 Haderslev
Tlf: 74 52 32 76
haderslev@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere (ulønnede):
Anny og Birger West Rønne.
Åbningstider:
Man-tirs: 17.30 – ca. 21

KFUMs Soldaterhjem i Kølvrå
Herningvej 31, Kølvrå, 7470 Karup
Tlf: 97 10 10 65
karup@kfums-soldaterhjem.dk

KFUMs Soldaterhjem i Sønderborg
Gerlachsgade 2A, 6400 Sønderborg
Tlf: 74 42 16 09
sdrborg@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsledere:
Anne og Allan Schrøder.

Soldaterhjemsleder
Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen

Åbningstider:
Man-tors.: 15.00 - 22.00
Fredag: 11.30 - 15.00.
Søndag: 17.30 – 23.30

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 16.00 - 22.30
Søndag: 19.00 - 22.30

KFUMs Soldaterhjem i Borrislejren
Borrislejren. Borriskrogvej 4, 6900 Skjern
Tlf.: 97 36 65 19
borris@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere:
Jette Plougmann Nielsen og Kurt Benthin
Nielsen
Åbningstider:
Mandag: 11.30 - 22.00
Tirs–tors: 9.30 - 22.00
Fredag: 9.30 - 13.00
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KFUMs Soldaterhjem i Slagelse
Charlottedal Allé 1a, 4200 Slagelse
Tlf: 58 52 90 24
slagelse@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere:
Else og Frank Overby
Åbningstider:
Man–tors: 9.00-23.00
Fredag: 9.00-15.00
Søndag: 17.00-23.00

Kfums Soldaterhjem i Høvelte
Hesselgårdsvej 29, Høvelte, 3460 Birkerød
Tlf: 45 81 81 89
hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere:
Inga Marie M. og Bjarne K. Andersen
Åbningstider:
Søndag: 18.00-23.00
Man-tors: 11.00-23.00

KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion
Afghanistan
campbastion@kfums-soldaterhjem.dk
Altid åbent.
Soldaterhjemsledere:
Judy Johumsen og Selma Schou.
Postadresse:
KFUMs Soldaterhjem
KFUM/DANCON/RC (SW)
Camp Bastion
Postboks 860, 4760 Vordingborg

KFUMs Soldatermissions landskontor
Treldevej 97, 000 Fredericia
Tlf. 33 12 40 42
info@kfums-soldatermission.dk
Kontorleder:
Steen K. Sørensen
Åbningstider:
Man-tors: 8:00 – 16:00
Fredag: 8:00 – 15:00

Oversigt

Genbrugsbutikker
Ansager Genbrug
Torvet 7, 6823 Ansager
Tlf. 22 55 87 38

Ikast Genbrugscenter
Møllegade 21, 7430 Ikast
Tlf.: 97 15 50 20

Kontaktperson:
Henning Hermansen
tlf 75 29 74 52

Kontaktperson:
Kaj Vestergaard
Tlf.: 97 25 25 38

Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 17:00
Lørdag 10:00 - 13:00

Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 17:00
Lørdag : 10:00 - 12:00
Butikken drives i samarbejde med Mission
Afrika.

Bække Genbrugscenter
baekkegenbrug.dk/
Vittrupvej 2, 6622 Bække
Tlf.: 75 38 96 99
Kontaktperson:
Anna Jørgensen
tlf.: 75 55 51 07 / 61 85 41 07
Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 17:00
Lørdag : 10:00 - 13:00

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

Bølling Genbrug
Egtvedvej 69, Bølling, 6040 Egtved.
Tlf.: 76 64 99 11
Mail: butik@bøllinggenbrug.dk

Rosenborg Genbrug (København)
Borups Allé 201, st. tv.
2400 København NV
Tlf 51 49 36 99

Kontaktperson:
Inge Bidstrup
Tlf 75 55 07 46

Kontaktperson:
Ejgild Christensen
Tlf 60 77 68 07

Åbningstider:
Mandag - fredag: 12:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 13:00

Åbningstider:
Tirsdag - torsdag 11:00 - 17:00
Fredag 11:00 - 18:00
Lørdag 11:00 - 14:00

Den grønne Elling
Grundtvigsvej 1, Elling,
9900 Frederikshavn
Kontaktperson:
Britta Svendsen
Tlf.: 98 48 00 90.
Åbningstider:
Mandag – torsdag: 13:00 - 17:00
Fredag: 13.00-16:30
Lørdag: Lukket
Gartnerivejs Genbrug
Gartnerivej 45
7500 Holstebro
Tlf. 23 93 91 00
Åbningstider:
Mandag - fredag: 12:00 - 17:00
Lørdag kl. 10:00 - 13:00.
Kontaktperson:
Peder Christian Lauritsen
Tlf. 97 43 81 44.
Jels Genbrug
Jels Torvet 1a, Jels, 6630 Rødding
Kontaktperson:
Jytte Friis
Tlf. 74 50 61 01 / 24 98 95 82
Åbningstider:
Mandag - fredag: 13-17
1. lørdag i måneden: 10-14

Ravnstrup Genbrugscenter
Holstebrovej 142
8800 Viborg
Tlf.: 87 25 00 10
Kontaktperson:
Doris Nørgaard
Tlf.: 86 64 73 68
Åbningstider:
Mandag - fredag: 13:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 13:00
Sunds Genbrug
Sunds Hovedgade 15
(indgang fra Genvejen)
7451 Sunds
Tlf. 97 16 44 90
Kontaktperson:
Agnes Thomasen
Åbningstider:
Mandag, torsdag og fredag: 10:00 - 17:00
Tirsdag og onsdag: 13:00 - 17:00
Lørdag; 10.00 - 13.00
Butikken drives i samarbejde med Mission
Afrika Genbrug.

Lønborg Genbrug
Tarmvej 37, Lønborg, 6880 Tarm
Kontaktperson:
Ove Pedersen
tlf.: 9735 1071
Åbningstider:
Mandag - fredag: 11:00 - 17:00
Butikken drives i samarbejde med KFUMspejderne i Lønborg-Vostrup.
Nr. Bork Genbrug
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.

Afhentning af dødsboer

Flere af KFUMs Soldatermissions
genbrugsbutikker hjælper gerne med
at tømme dødsboer. Det er en hånds
rækning til arbejdet på KFUMs Sol
daterhjem - og samtidig en hjælp til
dig, hvis du står med afviklingen af
et dødsbo.
Disse genbrugsbutikker tilbyder at
tømme dødsboer:
Ansager
Bække
Bølling
Holstebro
Ikast
Jels
Korning

Lønborg
Nr. Bork
(dog kun mindre
dødsboer)
Nr. Nissum
Ravnstrup

Kontakt medarbejderne i de enkelte
butikker for at høre mere.
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AFGHANISTAN
Af Bjarke Friis

Soldaterhjemsleder Anna Kallehave deltager i Backgammon med soldater foran KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion.

Et hjem til daglige rutiner
Ninna Simmelsgaard Broe var i forsommeren i Afghanistan i 9 uger som afløser på
KFUMs soldaterhjem. Her deler hun oplevelser og indtryk efter 4½ uge på hvert af
de to soldaterhjem.
Efter hjemkomsten sidder Ninna og
erindrer mange gode oplevelser. Gen
nem et halvt år har den pædagogstu
derende været i praktik i KFUMs Sol
datermission, og en del af praktikken
foregik blandt udsendte danske soldater
i Afghanistan. I en periode fulgte Nin
na soldaterne før udsendelse fra KFUMs
Soldaterhjem i Varde, før hun fra april til
juni var i Afghanistan inden praktikken
sluttede på KFUMs Soldaterhjem i Fre
dericia og Høvelte.
”Der var mange gode oplevelser i Af
ghanistan. Jeg husker særligt en mor
gen i Bastion, hvor nogle drenge skulle
videre til Price. Anne Kallehave og jeg
havde lovet at stå op for at vinke til dem
om morgenen. Vi siger farvel og snakker
lidt, og så kommer den ene hen og giver
mig et knus og siger: Tak for alt. Tak for
alt. Jeg tror egentlig, at jeg bliver lidt se
riøs og tænker: Åh nej, de skal også ud
at køre. For det var lidt som om, at vi al
18
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drig ses igen. Der gik alvoren i hvert fald
op for mig”, husker Ninna, der også er
formand for Soldatermissionens Ung
domsudvalg. Ud over den oplevelse er
den generelle opfattelse, at man vænner
sig til situationen i Afghanistan på trods
af, at det er en krigszone.

Afstresning og nærvær

Soldaterne bruger ifølge Ninna KFUMs
Soldaterhjem til at stresse af. ”Mange af
soldaterne kan man følge, at de kommer
på faste tidspunkter, f.eks. efter en kop
kaffe hver dag kl. 7. Sætter sig det samme
sted og læser avisen, der er to uger gam
mel, men det er den standard, som det er
muligt at holde på soldaterhjemmet. Der
er faste, daglige rutiner, dem kan man
følge på soldaterhjemmet”. Samtidig er
de daglige faste rutiner også karakteri
stisk for et hjem. Andre kommer bare
lige ind for at sige godmorgen, og har du
sovet godt. Almindelig dagligdags snak,

der alligevel hjælper med til, at man hur
tigt bliver en del af lejren og lærer folk
at kende. ”Det føles hurtigt som om, at
man har været der rigtig længe. Også
fordi der sker rigtig meget i lejren”. Sam
tidig laver man gerne en masse aftaler
om at spise. Tage på indkøb eller spille
sammen. ”Jeg synes det er hyggeligt, at
man laver en masse aftaler. Ikke alt det
der mobiltelefonsjov, men at man fak
tisk har en mundtlig aftale, som man
også overholder. Ellers kommer man
og siger det eller sender en anden af
sted for at aflyse eller flytte aftalen.” Det
står i modsætning til kommunikationen
hjemme i Danmark, hvor man ofte ville
sende SMS’er i stedet for at mødes ansigt
til ansigt. Ifølge Ninna er det vigtigt med
aftalerne, fordi de skaber en struktur og
er med til at sikre, at dagene ikke flyder
sammen.

AFGHANISTAN

Andagt og interesse

Hver aften er der andagt på soldater
hjemmet, hvor soldaterhjemslederne
giver glimt af deres kristne tro som in
spiration til soldaterne. Det er en del af
den måde, hvorpå kristentroen formid
les til soldater. Andagterne står dog ikke
alene, men den mere personlige dialog
med soldaterne og væremåde i øvrigt
er også helt afgørende for at opfylde den
mission, som er meningen med KFUMs
Soldaterhjem. ”Jeg har haft mange gode
snakke, hvor jeg også er blevet spurgt
ind til det med kristendommen. Om det
som jeg tror på, og hvordan de forholder
sig til forskellige ting og hvordan jeg for
holder mig til forskellige ting”, husker
Ninna. Samtidig er det hendes fornem
melse, at soldaterne ikke føler samme in
teresse for kristentroen som tidligere, ef
tersom krigen ændrer sig. Krigen er ikke
så vild og voldsom, som den har været,
hvilket paradoksalt nok medfører min
dre interesse i livets store spørgsmål. Al
ligevel er der dog stadig gode muligheder
for de personlige samtaler. Soldaternes
interesserer sig blandt andet for soldater
hjemsledernes bevæggrunde for at være
tilstede og drive KFUMs Soldaterhjem.
Hvis det ikke er for pengenes skyld at sol
daterhjemslederne rejser til Afghanistan,
hvorfor tager de så afsted? Sådan kunne
soldaterne typisk spørge. Det gav anled
ning til at fortælle om motivet med at
give den kristne tro videre i ord, nærvær
og handling for soldaterne. ”Anne og jeg
var jo unge ligesom soldaterne. Det tror
jeg gør ekstra meget i forhold til, at man
som ung også kan tro på Gud”.

Ninna får hjælp i køkkenet af en soldat.

soldaterhjemslederne hen på aftenen.
Måske kunne de ikke sove og havde
brug for en snak. ”Jeg oplevede flere gan
ge, at soldaterne havde brug for en snak
sidst på aftenen”. Selv om der ikke var så
mange på soldaterhjemmet sidst på afte
nen var det et ofte benyttet tidspunkt for
samtaler.

Vigtigt at lytte

I samtalerne med soldaterne er det iføl
ge Ninna vigtigt at lytte. Nogen gan
ge trækker hun på erfaring fra hendes
pædagogiske verden. ”Jeg tror, at det er
snak frem og tilbage om det, som solda
ten har brug for at snakke om. Og have
situationsformennelse i forhold til, hvad
den enkelte lige har brug for. Så der kan
jeg helt sikkert bruge min personlige er
faring”. Det er ikke blot soldaterhjemsle
derne, der bliver brugt som samtalepart
nere eller sjælesørgere, men soldaterne
bruger også i høj grad hinanden. Ninna
mærkede ofte, at soldaterne kom hen til

Vaffelbagning på terrassen.

Flere bruger
soldaterhjemmet i
Afghanistan

Om forbindelsen mellem soldaterhjem
mene i Danmark og Afghanistan for
tæller den pædagogstuderende: ”Nogen
af soldaterne har brugt soldaterhjemmet
meget herhjemme i Danmark, mens an
dre ikke har brugt det. Hvis de ikke bor
på kasernen, eller hvis de har kone, kæ
reste og børn tager de jo ofte hjem om
eftermiddagen. Men i Afghanistan har
de jo íkke en kone de skal hjem til eller
børn, der skal hentes. Så gruppen af sol
dater med familie kommer ofte på solda
terhjemmet i Afghanistan, hvor de ikke
nødvendigvis bruger det så meget her
hjemme. Men det er rigtig vigtigt, at sol
daterne hjemmefra har et kendskab til,
hvad soldaterhjemmet er og hvad hjem
met kan bruges til”.
SSamtidig slår Ninna fast, at alle sol
dater i Afghanistan kender soldater
hjemmet, selv om det selvfølgelig va
rierer, hvor meget soldaterne bruger
hjemmet. Fællesskabet og at der altid er
nogle mennesker på soldaterhjemmet
er gode trækplaster for soldaterhjem
met. ”Folk er gode til at have omsorg for
hinanden, og man kan altid lige sætte
en ekstra stol til omkring et bord”. Sol
daternes omsorg rækker også ud til sol
daterhjemslederne, mærker Ninna: ”Jeg
oplevede, at det har stor betydning for
soldaterne, at vi har det godt. Det har
stor betydning for os”, slutter den 23-åri
ge pædagogstuderende.
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NOTER

PREP-KURSER

Af Ruth og Poul Nielsen
Ledere af KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn.

Styr på hjemmefronten
er en forudsætning

Anerkendelsen
af veteraner er
styrket markant

Som samfund sender vi soldater til verdens
brændpunkter, men er der styr på hjemmefronten for
den enkelte soldat?

Per Møller Henriksen har deltaget i en følgegruppe til evaluering af Danmarks Veteranpolitik.

Når man drager i krig er det ikke
uden risiko – det ved enhver. Soldater
forbereder sig i lang tid før udsendelse
på alt det, de kan opleve under udsen
delse til fremmede himmelstrøg. Det
er selvfølgelig en helt nødvendig forbe
redelse, men vi glæder os også over den
stigende fokus på soldaters hjemkomst.
Parforholdet er en helt central del af
hjemkomsten for rigtig mange soldater,
og derfor er det afgørende at sætte sol
daternes parforhold midt i rampelyset.
Parforholdet er en levende størrelse, der
skal passes og plejes, men for soldater er
virkeligheden, at deres arbejde ofte med
fører særlige udfordringer for parforhol

det med deres arbejdsmønstre. På trods
af SMS’er og Skype er det stadig en be
lastning for parforholdet, når den ene er
væk fra hjemmet i en længere periode.
Ved at sætte parforholdet i rampely
set vil vi gerne bidrage til at tage os godt
af de drenge og piger, som Danmark
sender ud i international tjeneste. Hjem
mefronten er overset, og vores ærinde
er at assistere de soldater, der vil arbejde
positivt med at bevare deres parforhold.
Læs hele Ruth og Pouls indlæg i
den offentlige debat på kfums-soldatermission.dk/synspunkt

Like KFUMs Soldatermission
På facebook.com/kfums.soldatermissi
on kan du løbende følge med i hvad der
sker. Det giver et samlet overblik over
nyt fra KFUMs forskellige soldaterhjem
samt nyheder fra organisationen.
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Like KFUMs Soldatermission – og stay
in touch.

Siden Danmarks Veteranpolitik blev
vedtaget i oktober 2010, er anerkendel
sen og støtten til danske veteraner blevet
styrket markant. Det viser en ny evalue
ring, hvor KFUMs Soldatermission også
har siddet med ved bordet.
”Siden 2010 kan vi mærke, at der er
sket et kæmpe løft på veteranområdet”,
mener generalsekretær Per Møller Hen
riksen. ”Som en frivillig organisation,
der er i stor berøring med Forsvaret og
i stigende berøring med veteraner har
vi oplevet glæden af netværk omkring
Forsvarets Veterancenter. Der er fortsat
store udviklingsmuligheder, men sam
arbejdet er med til at kvalificere den
samlede indsats. Vi er mange aktører på
området, og derfor er det afgørende, at
den samlede indsats koordineres”.
Et at de vigtige punkter i evaluerin
gen lyder, at der er behov for at fokusere
indsatsen på de mindre grupper vetera
ner, der har behov for hjælp uden selv at
opsøge den. Her ser Per Møller Henrik
sen, at KFUMs SoldaterRekreation er ét
element i hjælp til den gruppe, der ikke
selv opsøger hjælpen. ”Soldater er vant
til at komme på KFUM’s Soldaterhjem
både før og under udsendelse. Derfor
kigge mange veteraner helt naturligt
forbi soldaterhjemmet efter udsendelse,
hvor vi har en opgave i at mærke, om
den enkelte har det godt efter udsendel
se, eller om der er brug for støtte til at
komme godt videre”, slutter generalse
kretær Per Møller Henriksen.

NOTER

Uddrag af boganmeldelser
Nummer 3

Her bringes uddrag af anmeldelser af relevante bøger for soldatervennens
læsere om mission og diakoni blandt soldater, skildringer af, hvordan soldater påvirkes af krig eller livet som soldat samt hvad soldater tumler med før,
under og efter udsendelse.
Læs hele anmeldelser på kfums-soldatermission.dk/anmeldelser
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Modtag
SoldaterVennen
elektronisk

KFUMs Soldatermission er taknemme
lige for din støtte, opbakning og interes
se for arbejdet på KFUMs Soldaterhjem.
SoldaterVennen er en vigtig kommuni
kationskanal for soldatervenner, hvor vi
gerne vil fastholde din interesse. Samti
dig har Kredsarbejdsudvalget besluttet
at imødekomme et forslag til besparel
se ved udsendelse af bladet. Derfor kan
du nu modtage bladet i elektronisk form
ved at tilmelde dig på kfums-soldater
mission.dk/blad

ØV
– der er 3
måneder til
næste blad

Sidder du med denne fornemmelse?
Fortvivl ikke. I mellemtiden har du mu
lighed for at opleve KFUMs Soldater
missions årsmøde i Frederikshavn sidst
i september, men du kan også give os
din mailadresse og løbende modtage
nyt om arbejdet direkte i din elektroni
ske postkasse. Gå ind på kfums-solda
termision.dk og klik på ”Modtag vores
nyhedsbrev” i højre side. Et nyt vindue
åbner, hvor du kan udfylde navn og email adresse. Derefter vil du modtage
KFUMs Soldatermissions elektroniske
nyhedsbrev ca. 10 gange årligt.

”UDSENDT for Danmark”

”UDSENDT for Danmark” giver i ord
og billeder en levende skildring af, hvil
ke personlige tanker og omkostninger,
der for soldaten og dennes pårørende
følger med en udsendelse til et af verdens
brændpunkter.
KFUMs Soldaterhjem omtales som
en naturlig integreret del af lejren. Lene
Gregersen og Mette Mejlgaard følges i et
afsnit i deres daglige virke på ”Kuffen”.
Bogen er flot illustreret med mange
billeder og delt op i små letlæselige af
snit. Desværre standser den ved hjem
komsten. – Hvordan får soldaterne be
arbejdet, de barske oplevelser??
Jeg vil anbefale bogen; især til dig/I
der er ansat i KFUMs Soldatermission
eller påtænker at blive det. Den vil kun
ne være et supplement til hjælp til at lytte
ind til/forstå den soldat, der bærer rundt
på tanker i forbindelse med en udsen
delse.
Anmeldt af: Bodil Nielsen.

”Efter Krigen
–
kampen
for et nyt liv”
handler om
Christian, og
hvordan hans
liv
brutalt
blev
vendt
på hovedet,
da han d. 1.
august 2009
trådte på en
vejsidebombe, som medførte, at han mi
stede benene. Videre handler bogen om
genoptræningen, og hvordan det er lyk
kedes Christian at genfinde sig selv og
finde et nyt indhold i livet, når man star
ter fra bunden af igen. Bogen er utrolig
spændende! Christian er igennem den
ne bog fuldkommen ærlig om de tanker,
han har gjort sig, og hvilke ting som har
fyldt i hans sind. Igennem hele bogen
sidder man og hepper på Christian, og
hvert eneste fremskridt han gør.
Bogen beskriver det helt unikke sam
menhold, der er mellem soldaterne, når
de har været i krig sammen. De er der
for hinanden og er med til at hive hin
anden op når nogen er nede i kulkælde
ren. Det er fantastisk at vide. Samtidig
sætter bogen også fokus på nogle af de
efterdønninger, som soldaten oplever ef
ter en krig. Skyld, glæde, spænding og
sammenholdet, og denne bog kan være
med til at hjælpe mennesker med at for
stå hvilke tanker, vores soldater kæmper
med, når de kommer hjem fra krig.
Anmeldt af: Natascha K. Skjølstrup.
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SOLDATERREKREATION
Af Natalie Moesgaard, soldaterhjemsleder i Holstebro.

Et blomstrende
rekreationshjem

KFUMs Soldaterrekreation i Holstebro har siden indvielsen i september 2012 været fuldt booket. Men
hvad er det for nogle mennesker, som benytter sig af
tilbuddet, og hvad får de ud af det? Disse og mange
flere spørgsmål bliver besvaret i denne artikel.
for at være sociale, og ellers har de ten
dens til at isolere sig. Vi respekterer selv
følgelig begge dele, men ingen får lov at
bo på rekreationshjemmet uden at føle,
at de har haft muligheden for at snakke
og blive hørt. Et krav er, at man deltager
i fællesspisning og rengøring hver tirs
dag aften. Vi startede med denne tradi
tion for 2 måneder siden, og det er blevet
taget rigtig godt imod. En af beboerne
kom over på soldaterhjemmet til os en
aften og sagde følgende:
”Vi ser jo hinanden dagligt i køkke
net men har tit travlt med hver vores, og
så bliver det ikke lige til andet end et nik
til hinanden. Under fællesspisning kan
man ikke undgå at komme hinanden
ved og få snakket sammen, og så er det
bare nemmere at få en samtale i gang på
et senere tidspunkt, når isen ligesom er
brudt. Det er for mig det bedste tiltag på
rekreationshjemmet.”

Styrket sammenhold

En soldat hjælper soldaterhjemsleder Natalie med at montere et køkkenskab i den nybyggede soldaterrekreation. Efter indflytning viste der sig, at der var behov for yderligere køkkenfaciliteter, hvilket
nu er kommer i stand.

Siden september har soldaterrekreati
on i Holstebro huset 11 veteraner, som i
større eller mindre grad har haft behov
for et pusterum. Det eneste krav for at
bo i huset er, at man har en udsendelse i
bagagen, så man med god ret kan kalde
sig veteran, men hvor stort behovet skal
være, er en vurderingssag. Vi hjælper
dem vi kan, men vi må også være rea
listiske og sige, at nogle soldater har et
22
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langt større behov for professionel hjælp,
og derfor må vi i stedet pege dem i den
rigtige retning. Her har vi heldigvis et
godt samarbejde med kasernens social
rådgiver, som er langt mere kvalificeret i
den retning, end vi er.

To tendenser

Vi ser på rekreationshjemmet 2 tenden
ser. Enten har beboerne et stort behov

Inden fællesspisning er der mulighed
for at handle ind sammen med Mette
Mejlgaard, som står for arrangementet.
Mette er ansat som assistent på soldater
hjemmet med soldaterrekreation som sit
arbejdsområde. Typisk er der 1-2 vetera
ner med i Bilka, og så er der selvfølgelig
god mulighed for at ordne nogle ærin
der selv.
Siden fællesspisning begyndte er
sammenholdet blomstret op blandt be
boerne. Vi ser oftere og oftere, at de bru
ger deres fritid sammen, træner, går
ture, laver mad og bruger hinanden, når
de har en god eller dårlig dag.
”Vi er her jo alle sammen fordi vi
ikke har det skide godt for tiden, så det
er jo helt naturligt at nogle dage bare er
lorte-dage, og så er det nice, at der er an

SOLDATERREKREATION

dre omkring en, som godt kender det og
har forståelse for, at lunten er kort eller
man skal have afløb for aggressioner”
Det fællesskab vil vi rigtig gerne
styrke, og da der jævnligt er en stor ud
skiftning i beboerne, er det vigtigt at
lave arrangementer, som kan ryste dem
sammen. Vi har derfor forsøgt at skaffe
sponsorer, som ville støtte op omkring
projektet, og det er indtil videre gået me
get godt. Bowl n´ Fun har foræret os
2-4 bowlingaftner i året og også Wild
´n Fun har budt ind med en times gra
tis Gokart.

En del af soldaterhjemmet

Faktisk er vores arbejde med rekreati
onshjemmet ikke langt fra det arbej
de, som i mange år er blevet udført på
KFUMs Soldaterhjem rundt om i landet.
Det eneste nye er, at vi nu tilbyder vete
ranerne et sted at bo med særligt opsyn
og støtte. Flere af de soldater, der bor/
har boet her, har vi i forvejen haft god
kontakt til med deres daglige gang på
soldaterhjemmet. Nogle har selv hen
vendt sig, mens vi har prikket andre på
ryggen, fordi vi kunne se, at de havde
brug for hjælp.
”Tut og Troels (soldaterhjemslederne,
red.) begyndte at interessere sig for mig
da jeg begynde at komme på ”kuffen.”
De spurgte, hvis jeg ikke havde været
der nogen dage…. I første omgang sag
de jeg ”nej” da Tut tilbød mig et værelse
på Soldaterrekreationen, .men da jeg fik
det værre, snakkede vi om det igen, og vi
blev enige om, at jeg flyttede ind.” (Ud
drag fra interview med veteran, Indre
Missions Tidende)
Der er mennesker på soldaterhjem
met døgnets 24 timer, og vi lægger selv
op til, at hvis de har brug for hjælp er de
velkommen på hvilket som helst tids
punkt af døgnet – det er ofte om aftenen
tankerne vælter frem, og så er det ikke
altid hensigtsmæssigt at vente.
”Uanset hvor dårlig en dag du har, er
der altid plads her, og så bliver den god
igen.. er der lukket så ved vi hvor priva
ten er. Jeg ved ikke hvor mange aftner
jeg har tilbragt på lederparrets sofa, når
der skulle lukkes lort ud og det bare ikke
kunne vente.”

Et supplement til
Forsvarets tilbud

Som tidligere nævnt har vi et godt sam
arbejde med kasernen. De har støttet os
i projektet hele vejen igennem og stiller
sig selv til rådighed når der er spørgsmål
eller arbejdsgange som vi ikke er så vel
bevandret i. Her er det enorm befrien
de, at vi kan trække på deres ekspertise
for at give veteranen den bedst mulige
hjælp. De når rigtig mange, men er også
bevidst om, at nogle føler sig svigtet eller
overset af forsvaret og ikke ønsker at be
nytte sig af deres tilbud – og dem kan vi
nå. Der er soldaterhjemmet et tilpas neu
tralt sted, og sommetider kan vi være
heldige at få genetableret kontakten.
Forsvaret har utrolig mange gode til
bud til veteraner, heriblandt fri adgang
til psykiater, krisehjælp, beskæftigelses

konsulent, uanede specialister til hjælp
ved genoptræning og meget mere, men
det kan være svært for en ”psykisk ned
kæmpet” soldat at finde rundt i alle dis
se tilbud, og det er det, som vi gerne vil
og kan hjælpe dem med, både inde for
det militære og det civile.
”Forsvaret har ikke noget tilbud om be
skyttede boliger – de kan tilbyde en et væ
relse med 4 sterile vægge og ugentlig ren
gøring, men hvis man har behov for noget
mere socialt eller har brug for et sted som
ligger udenfor det militære miljø, så kan de
tilbyde et kollegieværelse”
Det har de nu, for KFUMs Soldater
rekreation er ikke en konkurrent til ka
sernen men et supplement. Begge par
ter vil jo give soldaten den bedst mulige
hjælp til igen selvstændigt at fungere i
den civile verden.

Sommerhygge på den overdækkede terrasse, der blev opført i 2012 i forbindelse med den grundige
renovering af KFUMs Soldaterhjem i Holstebro og etablering af soldaterrekreation.

FAKTA: KFUMs Soldaterrekreation

•K
 FUMs Soldaterhjem i Holstebro og Hvorup (Ålborg) tilbyder tidligere udsendte soldater rekreative boliger på soldaterhjemmet.
• I Høvelte er etableringen af soldaterrekreation i fuld gang.
•T
 idligere udsendte soldater kan bo på KFUMs Soldaterrekreation i op til
12 måneder.
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Der er brug for din støtte
allegoriet.dk 12292

KFUMs Soldaterhjem har brug for en økonomisk håndsrækning
til fortsat at kunne være der for soldaterne i ord og handling.

Brug indbetalingskortet som din støtte til, at der fortsat er KFUMs Soldaterhjem i fremtiden. Her er der
glade soldater på terrassen foran KFUMs Soldaterhjem i Karup.

Kursen er ved at blive sat mod fremtiden.
På side 3 har du kunnet læse om, hvor
dan soldaterhjemsledere ser mulighe
derne for KFUMs Soldaterhjem i 2025.
Optimismen for fremtiden kan skabes,
fordi arbejdet og missionen på KFUMs
Soldaterhjem giver god mening i dag. På
side 4-5, 11, 14 og 15 fortæller soldater
hjemsledere og unge medarbejdere om,
hvordan soldaterne bruger KFUMs Sol
daterhjem og KFUMs Orlogshjem - fra
Høvelte til Frederikshavn. Den nye ar
bejdsform på KFUMs Soldaterhjem
med at være der for tidligere udsendte
soldater og tilbyde veteranerne at bo på
KFUMs Soldaterhjem fortæller soldater
hjemsleder Natalie om på side 22-23. At
vurdere efter soldaternes tilbagemelding
og efterspørgslen giver denne arbejds
form stor mening og værdi for den en
kelte. Det samme opleves i Afghanistan,
som Ninna forklarer på side 18-19, hvor
soldaterne bruger hjemmet til daglige

rutiner og samtaler om dét, som fylder
i deres tanker.
Fremtiden kommer af sig selv, men
en forudsætning for KFUMs Soldater
hjem i fremtiden er økonomisk støtte fra
alle, der synes godt om arbejdet. Vores
mission koster penge, og her opfordres
du til at støtte arbejdet med en god års
gave. Til gengæld lover vi at forvalte de
betroede midler med omhu, så din gave
kan blive til velsignelse for soldater. Års
gaven er en vigtig indtægtskilde for hele
KFUMs Soldatermissions arbejde. En
forudsætning for, at soldaterhjemslede
re og medarbejdere fortsat kan se smil
på soldaternes ansigter, når de kommer
rullende i kantinevognen, eller opleve
taknemmeligheden for, at KFUMs Sol
daterhjem holder åbent, når soldaterne
kommer træt hjem fra øvelse eller har
brug for en snak sidst på aftenen.
På forhånd tak for din støtte.
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