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Ansigt til ansigt
Intet menneske kan se Guds ansigt og
leve, står der et sted i Det gamle Testamente. Men Guds ansigt ser vi hver gange
velsignelsen lyder!
Et menneske har ansigt, fordi Gud
har ansigt. Men som Guds ansigt virker
skjult, er der også noget i et menneskes
ansigt, der aldrig helt kommer til syne,
noget, som vi til gengæld må forsøge at
tyde.
Fra vi er små, betragter vi intenst
andre menneskers ansigter og aflæser
sindsstemninger: Vi søger anerkendelse, vi spejder efter følelser som glæde og
genkendelse og kærlighed, og undertiden møder vi vrede og afvisning. Ikke
alt åbenbares, ikke alt er tydeligt.
Og ansigter og deres udtryk ændrer
sig igennem livet. Nok hedder det sig, at
det kan lægge sig i de rette folder. Glæde
og sorg aftegner linjer, og ja, tiden sætter
også sine spor og ændrer ansigtstrækkene, men alligevel er det samme ansigt, vi
bærer med os.
Vi kan vende ansigtet bort. Det er et
tegn i sig selv på misbilligelse eller sårbarhed. Som når vi vender ryggen til. Vi
kan stille os ansigt til ansigt. Det smilende ansigt er rart og smittende at se,
men ansigt til ansigt stiller også spørgsmålet, hvor direkte kan vi se den anden
i ansigtet og i øjnene og hvor længe? Det
kræver mod at bære et andet menneskes
blik.
Det er vist nok altid ritualet før en
boksekamp, hvor de to kombattanter
lige frem stirrer hinanden i øjnene, før
de skal kæmpe indbyrdes.
I Det gamle Testamente er der fortællingen om ”Moses og den brændende
tornebusk”. Et møde med Gud. Moses
spørger: Hvem er du? Og Gud svarer: Jeg
er den, jeg er.
Siden har Gud givet sig til kende i
manden fra Nazareth. Ja, Gud har vist
ansigt i hans liv. Det begynder ydmygt i
en stald ved Betlehem. Gud viser sig sårbar i en lille nyfødt. Siden vokser drengen op, og begynder at tale og helbrede

og samler en lille folkeskare omkring.
Nogle føler sig tiltalt og andre frastødt.
Og han bliver bragt til standsning. En
fredag i påsken føres han til henrettelsesstedet udenfor byen.
Vi bruger korset i kirken. Det gjorde
man ikke i de første århundreder. Et nederlagets og torturens tegn. Men livet
har sejret. Jesus viste sig i tvekampen,
og vandt over mørke, død og det onde.
Ja, han vævede lyset og livet og kærligheden ind.
Derfor er korset blevet et velsignelses tegn. Et livets tegn. Gud viser ansigt;
det er smittende og godt, og giver os livsmod. Til at leve, for Guds ansigt.
Kaj Munk fortæller, at han en ensom
nytårsaften gik ud i klitterne ved Husby og lyste velsignelsen i alle fire retninger. Han har selv fortalt det, vist nok i en
prædiken, der var tænkt til afsked. Men
her er det ikke ham, men Kristus, der
står på toppen af klitten og lyser velsignelsen.
Vi ser Guds ansigt, hver gang velsignelsen lyder!

Din lokale grossist
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Besøg vores hjemmeside på
www.sugro.dk

SOLDATERREKREATION
Af Evan Johansen

Et kærligt skub tilbage mod en
normal hverdag

Militærstøvler, løbesko og andet fodtøj i en god
blanding.

Siden åbningen af SoldaterRekreation ved Soldaterhjemmet i Hvorup i udkanten af Nørresundby, har der været
fuldt hus. Her har hjemvendte soldater
muligheden for at bo i en kortere eller
længere periode, og få hjælp til at finde
ind i hverdagen igen.
Der er ikke ventelister til et ophold på
SoldaterRekreation i Hvorup. Omvendt
har der heller ikke været ledige værelser
i det lille år, stedet har eksisteret.
Det har ikke været de samme beboere i hele perioden. Der har været lidt udskiftning, og sådan skal det også være.
Vi har ikke haft ledige værelser, for der
har altid stået en parat til at flytte ind,
når en anden flyttede ud, fortæller lederparret Solveig og Leif Hove Nielsen.
Det er soldater med vidt forskellig
baggrund, der bruger SoldaterRekreation, men fælles for dem alle er, at de har
brug for et pusterum efter en udsendelse og hjælp til at komme tilbage til hverdagslivet.

Ikke behandlingssted

Soldaterrekreation er ikke et behandlingshjem, men blot en mulighed for
at finde lidt fred i tilværelsen og få lidt
hjælp til at komme videre.
Det er op til den enkelte, hvor meget
de vil bruge os, vi presser ikke noget ned
over hovedet på dem, men omvendt er

vi der, når de har brug for os. Vi holder
øje med dem – ikke på en negativ måde,
men kan godt lige give dem et skub, hvis
vi føler, de har et problem, siger Solveig.
Hun bruger meget tid på SoldaterRekreation, der er en del af jobbet som
soldaterhjemsleder. Hver dag er hun lige
forbi boligerne for at se, hvordan beboerne trives.
Jeg er jo ikke deres mor, og derfor har
jeg måske også lidt lettere ved at kunne
hjælpe dem. Når jeg skubber lidt kærligt
til dem, hvis der trænger til lidt oprydning eller rengøring, så bliver jeg ikke
mødt med trods. Det kan da godt være,
de ikke lige gør det med det samme, men
det bliver gjort, fastslår Solveig.
Beboerne er også gode til at skubbe til
hinanden, når tingene får lov til at flyde
en gang i mellem.
Solveig holder kærligt øje med beboerne og opdager ofte, når en af dem lige
har brug for en hjælpende hånd. Postadressen er KFUMs Soldaterhjem, og
det betyder, at hun bemærker, hvis der i
en periode kommer for mange rudekuverter. Så kan hun godt finde på at spørge til, om vedkommende lige har brug
for lidt hjælp til at få styr på økonomien.
Jeg åbner selvfølgelig ikke deres breve.
Men kan jo se, hvad de får, og derfor kan
jeg også tillade mig at skubbe lidt på. Hvis
de har fået brev fra forsvaret eller lignende, kan jeg spørge interesseret til, hvad de
har fået brev om, konstaterer Solveig.
Via den daglige kontakt til beboerne,
har Solveig og Leif også muligheden for
at støtte den enkelte, hvis vedkommende lige hænger i tovene. Parret fortæller,
at de kender deres beboere så godt, at de
lynhurtig opdager, hvis der skal gøres en
ekstraordinær indsats. Derudover er de
øvrige beboere gode til at give lyd fra sig,
hvis de observerer, at en kammerat har
brug for hjælp.
Drengene bliver som en lille familie,
og er rigtig gode til at tage sig af hinanden og også til at fortælle os, hvis en af

dem har brug for en snak eller et skub,
fortæller Solveig.
Hun kan trække på psykologer hos
forsvaret, hvis der er behov for lidt ekstra hjælp til en beboer, ligesom hun gerne går med dem til samtaler med offentlige myndigheder.

Soldaterhjemmet

Beboerne på SoldaterRekreation klarer
sig selv i hverdagen. Der bliver lavet mad
i huset, og de bruger masser af tid på
hygge i fællesrummet, men de har også
mulighed for at bruge soldaterhjemmet.
Vi ser dem meget lige for tiden, og det
skyldes, at vi ikke lige nu har rekrutter
på kasernen. Når de er der, så holder beboerne sig lidt for sig selv, for de orker
ikke den tumult, der sommetider er i
huset. De gider ikke de små drenge, siger
de af og til, fortæller Solveig.
De hjemvendte soldater er kommet
et skridt videre, og har behov for stille
snakke og ro i hverdagen, derfor går de
ofte over til sig selv, når der er mange på
soldaterhjemmet.
Siden åbningen har Solveig og Leif
Hove Nielsen været dem, der har haft
den daglige kontakt til beboerne på SoldaterRekreation. Men nu er der ansat en
assistent i huset, der skal aflaste parret,
så de også får tid til det øvrige soldaterhjemsarbejde og selvfølgelig familielivet.
Det korte besøg redaktionen aflægger i Hvorup viser med al tydelighed,
at der er behov for SoldaterRekreation.
Solveig glæder sig over det tætte samarbejde, hun har med lederparret i Holstebro. Samtidig glæder hun sig til, at der
også kommer SoldaterRekreation i Høvelte, så endnu flere hjemvendte kan få
en hjælpende hånd, og hun og hendes
mand får endnu flere sparringspartnere.
Der er behov for den hjælp, vi kan
yde, og måske skal KFUMs Soldatermission overveje, om man skal lave yderligere et par rekreationshjem i fremtiden,
slutter Leif.
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UNGDOM
Af Amalie Schultz Ehmsen

Tak for pakkekalenderen
Som nævnt i foregående nummer af Soldatervennen har SMU i samarbejde med
KFUMs Soldaterhjem i Hvorup og en
række sponsorerer kreeret en pakkekalender til Esben Snarre og Camp Bastion. De nåede godt frem og var til glæde,
hvilket soldaterhjemsleder Selma Schou
Jensen og orlogspræsten Frank Bjørn
Christensen udtrykker i et takkebrev:

TUSIND TAK for pakkekalendergaverne og pebernødderne - det hele har virkelig glædet soldaterne, og mange har

sagt: ”Den pakke reddede min dag”! Vi
vil også gerne have opskriften på pebernødderne:)
Her kommer en STOR julehilsen til
jer fra alle os i Camp Bastion:
http://youtu.be/7otIKRbyJD8
Soldaterhjemsleder Selma Schou Jensen

blev glade for. Jeg begyndte 1/12 med
at læse jeres brev og hilsner op, så alle
vidste, hvem gaverne kom fra. Tak til
alle, der gjorde en indsats for os, hvad
enten det var med at skaffe gaverne, at
give gaverne, pakkede dem ind eller
sørgede for, at de kom frem til os.
Ellers er alt vel her ombord. Vi beKære Soldatermissionens
gyndte jo med at jage pirater i det InUnge
diske Ocean, men da opgaven med at
Tusind tak for pakkekalenderen! Vi fragte giftgas ud af Syrien dukkede op,
afgik fra Victoria på Seychellerne d. forlagde vi her til. Jul fejrede vi til ankers
1/12 og blev glædeligt overrasket, da ud for Limassol på Cypern med udtrækposten blev pakket ud
ning af den sidste pakkeog jeres pakkekalender
kalender gave, gudstjetak fra alle ombord på
var med. Som orlogsneste i cafeteriet og dans
ESBERN SNARE
præst ombord påtog
om juletræet på helikopfor pakkekalenderen
jeg mig at stå for udterdækket. En jul som
delingen. Det foregik
vi ikke fik lov til at fejre
på den måde, at vi hver dag ved mid- med vores kære, men som blev hyggelig
dagsprajningen trak et besætnings- og god alligevel - også takket være jer.
medlems navn op af en nissehue og Nu ser vi frem til besætningsskifte midt
efterfølgende overbragte gaven. Det i januar efter at have været af sted siden
blev virkeligt et af dagenshøjdepunk- 21/9. Endnu en gang tak fra alle ombord
ter, som mange så frem til, og utallige på ESBERN SNARE for pakkekalendevar opfordringerne til at trække netop ren, både til jer, der stod for det, og til
deres nummer og tilsvarende skuffel- sponsorerne.
se, når en anden fik gaven. Selvfølgelig
Mange hilsner med håbet om at I har
i sjov. Men jeg tror det varmede os alle haft en god jul og et godt nytår, og må
sammen, at nogen vi måske ikke lige Gud være med jeres arbejde!
kendte personligt, havde tænkt på os
Orlogspræst Frank Bjørn Christenog lagt så meget arbejde i at glæde os. sen, ESBERN SNARE i det østlige MidDet var også meget fine gaver, som alle delhav.

Strikkeklub for unge
Af Mona Skipper
Som et nyt tiltag til at samle penge ind
til den gode Soldatermission, er der blevet oprettet en strikkeklub for os unge
på Facebook. Da vi jo er ret spredt over
det ganske land, er det bygget op, så man
producerer en dejlig masse ting, som vi
sammen kan sælge på f.eks. årsmøde eller forårsmarkeder. Hvis man har evner
indenfor strikning, hækling, omsyning
af genbrugstøj eller kan producere andre
4
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fine ting, som vi kan sælge, skal du være
hjertelig velkommen. Søg på ”Strikkeklub for Soldatermissionens Unge” og
meld dig ind. Du er også velkommen,
hvis du har gode ideer til andre og del
gerne dine projekter undervejs. Hvis
du vil støtte med donering af garn, er
vi også meget interesserede. Kom frisk
og find dine evner frem, vi håber du vil
være med i fællesskabet.

UNGDOM
af Mona Skipper

Volontørkursus i Hvorup
i november
Vi kan ALT!

Sådan blev der skrevet på en planche på
sidste volontørkursus på KFUMs Soldaterhjem i Hvorup, og det kunne næsten
have været temaet for hele weekenden.
Et kursus fyldt op med gode vinkler
fra det daglige arbejde satte rammen for
weekenden, hvor næsten alle soldaterhjem var repræsenteret. Volontørerne
skulle blandt andet lave en planche om,
hvad de var lykkedes med indenfor det
sidste stykke tid, og mange brugbare
ting blev vendt og drejet.

Tale til chefen

Lørdag skulle der skrives en tale, som
den kvindelige forsvarschef i 2020 ville
holde på Soldatermissionens årsmøde.
Det var fedt at høre volontørernes tanker

om fremtiden, særligt da alle regnede
med, at der ville komme fremgang. Der
var takketaler for Soldaterhjemmene
både på Grønland hos Siriuspatruljen,
på forsvarets skibe med Esbern Snare i
spidsen og sandelig også for det hjem på
rumstationen på månen. Ideer var der
masser af, og ikke én pessimistisk tanke
om fremtiden blev videregivet. Det var
fantastisk!
Senere lørdag var det tid til en tur ud
og lege soldat for en stund. I Hvorup var
vi så heldige at få lov til at komme med
ud til en del af flyvevåbnets træningsfaciliteter. Når soldaterne skal tage faldskærmskursus afslutter de det med at
springe ud fra et 19 m højt tårn, falde ca.
3 meters frit fald, inden de gribes af seletøjet som fører dem videre af en svæ-

Tag med til Israel i 2014
Israel – påskerejse

OBS: Efter 10/2 kun på forespørgsel.
Rejseledere: Birgitte & Lars Frølund Kristensen

Israel – klassisk rundrejse

Rejseledere: Karin & Holger Haldrup

Israel med Samaria

Rejseledere: Aase & Per Weber

Israel og Jordan

Rejseledere: Hanne & Leif Toft

Israel under løvhyttefesten

Rejseledere: Hans-Ole Bækgaard & Filip Kildeholm

Israel – klassisk rundrejse

Rejseledere: Bente & Allan Graugaard Nielsen

Israel på cykel

Rejseleder: Morten Rønne Nielsen

13. - 21. apr.

25. maj - 2. juni
14. - 24. sept.
27. sept. - 8. okt.
10. - 19. okt.
27. okt. - 5. nov.
2. - 11. nov.

Bestil nyt katalog med spændende
rejser på:

vebane. Dette gjorde næsten alle volontører, og jeg tager hatten af for dem! Det
var virkelig sejt gjort.
Lørdag aften vendte vi igen tilbage til
hyggen på soldaterhjemmet og endnu
engang blev spil og snak omdrejningspunktet for programmet.

Kreative evner udfordres

Som afslutning på kurset søndag blev
alle bedt om at sætte sig i 4 rækker med
ansigterne mod hinanden 2 og 2. Imellem hvert par blev der lagt et ark papir
og nogle farvekridt. Denne sidste øvelse
bestod i, at man skulle tegne den man
sad overfor, og efter lidt tid rykkede
den ene halvdel en tak videre, så man
kom til at sidde overfor en ny person.
Her skulle man tegne videre på tegningen af en ny og sådan fortsatte det hele
vejen rundt. Dette gav udslag til mange
latterbrøl og udfordringer til ens kreative evner. Da alle havde en tegning skulle man skrive en sedler med mindst en
ting ved hver person man havde været
glad for i denne weekend. Det endte
derfor med, at man ikke kun gik hjem
med et flot portræt af sig selv, men også
et hav af post-its med gode ting om en
selv. Man kunne ikke lade være med at
smile af sit billede, da de gik hjem - og
for mit vedkommende er min tegning
skattet meget højt. Tak for den.
En helt igennem god weekend blev
rundet af, og jeg takker på hele SMUs
vegne de volontører, der var med. Jeg håber, vi ser mange af jer til volontørkursus
til foråret eller til årsmøde til november,
for en ting af sikkert: Endnu en weekend
i den stil ville være cool.

7592 2022
fxr@felixrejser.dk
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KORT NYT
Af Per Møller Henriksen, Generalsekretær

Lederskifte i Camp Bastion

Der er god grund til at sige Selma og Judy
en stor tak for 6 måneders flot indsats i
Camp Bastion. Det er blevet til mange
højdepunkter – bl.a. med Kronprinsens
besøg i december, men også travle dage
med praktisk arbejde, samtaler, andagter og andre aktiviteter.
Selma og Judy er pr. 12. februar afløst
af Simon Søvndal og Ragnar Rasmussen. Simon og Ragnar har begge været
medarbejdere på KFUMs Soldaterhjem
i Slagelse. Senest har Ragnar været på
Børkop Højskole og Simon været udsendt til Etiopien. De er begge meget
musikalske og har været med i Soldatermissionens Årsmødeband.

Camp Bastion lukker til
september

Som planerne er nu bliver Simon og
Ragnar de sidste soldaterhjemsledere i
Camp Bastion. Lejren ryddes til 1. september, hvor soldaterhjemmet vil være
en af de sidste bygninger.

med et stort arrangement på dagen –
som i år er Langfredag, hvor der ventes
op til 40.000 gæster ved Dybbøl skanserne. KFUMs Soldatermission har fået opgaven med at stå for salg af kaffe, mad og
sodavand. Der vil blive brug for mange
frivillige hænder – tilmelding via hjemmesiden kfums-soldatermission.dk eller
på tlf. 74 42 16 09.

Fra Sønderborg til
Haderslev

Soldaterhjemsleder Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen vil efter nedlukning i Sønderborg pr. den 1. maj flytte til soldaterhjemmet i Haderslev. Kasernen vil igen
modtage værnepligtige fra august 2014,
og allerede fra begyndelsen af maj vil der
komme et hold konstabelelever. Tidligere soldaterhjemsledere Anny og Birger
Rønne har, ved siden af deres job, været
ulønnede soldaterhjemsledere i Haderslev med ca. 2 åbningsdage pr. uge. Der
skal lyde en stor tak til Anny og Birger
og soldatervennerne i Haderslev, fordi
de har holdt soldaterhjemmet kørende,
så det igen er klar til at modtage nye soldater. Lige nu er soldatervennerne i fuld
gang med at opdatere soldaterhjemmet,
så alt kan være klar til maj.

i Nord. Poul Nielsen fortsætter som leder af Orlogshjemmet med hjælp fra en
volontør. Ruth og Poul har lavet et flot
pionerindsat i Frederikshavn, som vi vil
benytte lejligheden til at takke for. Vi
ønsker Ruth tillykke med de nye udfordringer og dem begge Guds velsignelse
over fremtiden.

Lederpar i Vordingborg
arbejder også i Høvelte

Stram budget og faldende antal soldater i
Vordingborg har tvunget soldaterhjemmet i Vordingborg til at finde besparelse på lønbudgettet. Det har heldigvis
kunne klares ved at Karin og Finn Juhl
Nielsen i stille perioder arbejder på andre soldaterhjem – fortrinsvis i Høvelte.

KFUMs SoldaterRekreation
i Høvelte er klar til
indflytning

I løbet af februar vil de 9 lejligheder
være klar til indflytning. Der bliver officiel indvielse den 4. april kl. 16.00, med
deltagelse af KFUMs Soldatermissions
Protektor HKH Kronprinsesse Mary.
SoldaterRekreation i Høvelte er blandt
andet støttet af Kronprinsparrets Fond.
Kronprinsissen vil denne eftermiddag
selv tage de nye rammer i øjesyn efter at
have klippet den røde snor. Alle er hjertelig velkommen.
Protektor HKH Kronprinsesse Mary deltager
i indvielsen af KFUMs
Soldaterrekreation i Høvelte d. 4. april.

Simon Søvndal (i midten) og Ragnar Hentze
Rasmussen (til højre) bliver de sidste ledere af
KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion. Her ses
de sammen med soldaterhjemsleder i Slagelse
Frank Overby før Simon og Ragnars udsendelse
ved en markering i Slagelse Missionshus. Foto:
Peter Rygaard Lassen.

Nedlukning i Sønderborg

Sergentskolen i Sønderborg flytter til
Varde fra april 2014. Dermed lukker soldaterhjemmet i Sønderborg. Dette markeres med et arrangement den 28. marts
kl. 19.00. Tidligere soldaterhjemsledere,
soldatervenner og venner af soldaterhjemmet er velkommen. Tilmelding på
tlf. 74 42 16 09 senest den 21. marts.

150 året for slaget på
Dybbøl

Den 18. april 1864 var slaget ved Dybbøl. Dette markeres på forskellig vis bl.a.
6
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Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen, der nu er leder af
KFUMs Soldaterhjem i Sønderborg, skifter pr. 1.
maj til KFUMs Soldaterhjem i Haderslev.

Tak til Ruth Tidemann
Nielsen i Frederikshavn

Et stramt budget har tvunget KFUMs
Orlogshjem i Frederikshavn til at gå fra
at have et lederpar til at klare sig med
en leder og en volontør. Fra 1. januar er
Ruth Tidemann Nielsen tiltrådt en stilling som regionsleder for Indre Mission

Rekreationsboliger i bygningen til højre i billeder (nybygget) ved KFUMs Soldaterhjem i Høvelte.

Assistent med stedfortræderfunktion er ansat i
Høvelte

I lighed med Holstebro og Hvorup er
der også i Høvelte ansat en medarbejder
med særlig fokus på arbejdet for vetera-

KORT NYT

nerne. Det er Jakob Sejergaard Sørensen,
som var den sidste soldaterhjemsleder
på MOB Price i Afghanistan, der lukkede sommeren 2013. Jakob er uddannet
lærer og har senest været i Peru udsendt
af ELM, dog afbrudt af 4 uger som leaveafløser i Camp Bastion.

Jakob Sejergaard, der her ses på KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan, er ansat som assistent på
KFUMs Soldaterhjem i Høvelte.

Tættere samarbejder
med andre frivillige
organisationer der
arbejder med veteraner

KFUMs Soldatermission har sammen
med 2 andre organisationer indbudt en
række organisationer og grupper til et
stiftende møde på KFUMs Soldaterhjem
i Fredericia den 13. marts 2014. Målet er
at oprette et ”Frivilligt Veteranforum”
for at udveksle ideer, koordinerer tiltag
og lære hinanden bedre at kende.

Tak til fundraiser Torben
Venndt

Budgetbesparelser har også betydet, at
fundraiser Torben Venndt stopper med
udgangen af februar 2014. Torben bliver
65 år den 20. februar og har derfor mulighed for at gå på pension. Torben har
gjort et fantastisk flot arbejde med at
rejse mange penge til bl.a. KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro, Hvorup og
Høvelte. Vi ønsker tillykke med fødselsdagen og tak for indsatsen.

og lyst til at hjælpe eller give noget kage
til caféen, kan Minna Siegumfeldt kontaktes på tlf. 3252 2082.

Årsgaven 2013

Vi har igen modtaget en flot Årsgave,
samlet ind af trofaste sognerepræsentanter eller indbetalt via banken. Der
skal lyde en stor tak for kr. 830.273,-, det
er lidt mindre end de kr. 851.955,- der
indkom i 2012. I stedet er julegaven 2013
blev på kr. 210.000 mod kr. 172.000 mod
i 2012. Tak for den flotte gave.
Lodseddelsalget er nu godt i gang –
også i år ser det ud til at blive et godt resultat. Har du ikke haft mulighed for at
købe lodsedler, kan de købes via hjemmesiden eller bestilles på landskontoret
tlf. 33 12 40 42 indtil den 28. februar. Tak
til alle soldater, soldatervenner og medarbejdere, som hjælper med salget.

Årskvittering og
årsregnskab

Sidst i januar er der udsendt årskvittering, hvoraf det fremgår, hvad der er
indberettet til SKAT. I 2012 blev der indført nye regler, så alle gaver, uanset størrelsen, kan give fradrag. Hver person
kan opnår fradrag op til kr. 14.500,-, hvis
der samlet gives kr. 15.000,-. Hvis der er
spørgsmål vedr. reglerne for gavefradrag
m.m. er man altid velkommen til at kontakte landskontoret på tlf. 33 12 40 42.
Årsregnskabet 2013 er i skrivende
stund ikke afsluttet. Det peger desværre på en millionunderskud. Det skyldes
i høj grad mindre salg end forventet på
soldaterhjemmene pga. færre værnepligtige. Der er alligevel grund til at sige
en stor tak for trofast støtte - det er ikke
gaverne, der har svigtet.

– afholdes lørdag den 3. maj kl. 9.3016.00 på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.
KFUMs Soldatermissions bestyrelse opfordrer hermed alle kredsbestyrelser til at lade sig repræsentere ved
både formand og kasserer. På mødet
aflægges beretning om KFUMs Soldatermissions arbejde på landsplan.
Regnskabet bliver fremlagt, og der skal
afholdes valg til Bestyrelsen og Kredsarbejdsudvalget (KAU).

På valg til bestyrelsen:

Henrik Busk Rasmussen, Nr. Sundby
og Svend Erik Jensen, Varde (begge er
villige til genvalg). Suppleanten Christian Schmidt, Kjellerup (genopstiller
ikke).

På valg til KAU:

Anny Rønne, Haderslev (villig til genvalg) og Egon Jakobsen, Næstved (genopstiller ikke), og suppleanten Bo Mejlgaard, Lystrup (genopstiller ikke)
I henhold til vedtægterne § 5 stk. 2
lyder det: ”Forslag til kandidater skal
senest 14 dage før formands- og kasserermødet være landsformanden i hænde.” – dvs. den 19. april 2014.
Valgbar er ethvert medlem, som
skriftligt har indvilget i at lade sig opstille.
På hjertelig gensyn i Fredericia den 3.
maj 2014.
Jesper Hornstrup.

Prøv produkterne
gratis 14 dage
Backapp

Mini Cafe på Strøget fra 7.
til 13. juli 2014

Soldatervennerne i København (kreds 4)
står igen i år for salg af kaffe, hjemmebagt kage og sandwich på pladsen foran
Helligåndskirken på Strøget. Har du tid

Formands- og kasserermødet 2014

tr æni ngssto l

Se mange flere produkter
www.ergopartner.dk
Kontakt: Preben Højgaard,
Mobil: 25 36 16 90
preben@ergopartner.dk

roller
Mouse
re:d

Også stole og borde til
samlingslokaler
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REKREATION I VARDE?
Af Bjarke Friis

Diakonien er
omdrejningspunktet
KFUMs Soldaterhjem i
Varde vil gerne udvide
med 8 rekreationsboliger
til veteraner og lektiecafé
til de kommende
sergentelever. En lokal
støttekomité har lagt sig i
selen for at indsamle ca.
7,5 mio. kr.
På KFUMs Soldaterhjem i Varde håber lederparret Pia og Ivan Ælmholdt,
at de bliver det næste soldaterhjem, der
kan tilbyde midlertidige rekreationsboliger til tidligere udsendte soldater. De
har gerne villet i gang med en større ombygning gennem længere tid, for efter at
Forsvarsforliget faldt på plads sidste år,
er Varde Kasernes fremtid sikret. I mellemtiden har de overvejet mulighederne
for at få skabt hensigtsmæssige rammer.
Veteranlejlighederne bliver i samme
bygning som soldaterhjemmet, der ud-

vides med 1. sal til veteraner. ”Vi vil gerne have veteranerne tæt på. Vi vil gerne
se dem. Det betyder noget for os”, forklarer Pia. Hurtigt sammenligner hun med
ungerne, der kommer hjem fra skole,
som forældrene også gerne vil se og sige
”hej” til.
Ivrigt viser Pia og Ivan tegningerne,
der blandt andet indeholder en ny indgang til KFUMs Soldaterhjem. Der er to
mulige placeringer til den nye indgang,
men begge muligheder er gennemtænkt
således, at man kan se hvem, der træder
ind af døren. For Pia og Ivan Ælmholdt
er det en måde at gøre det hjemligt.

Mange forskellige grupper

Når ændringerne på Varde Kaserne er
helt gennemførte, får soldaterhjemslederne en ny udfordring: Der bliver
mange forskellige grupper. De skal
alle være velkomne på soldaterhjemmet, og derfor er det vigtigt, at imødekomme deres behov. ”Som soldater-

hjemmet er i dag, er det faktisk ikke
velegnet til mange forskellige grupper”, mener Ivan. ”Det forsøger vi med
den planlagte ombygning”.
I dag har soldaterhjemmet én stor sal
samt to mindre rum. Det ene rum fungerer som TV-stue, der er adskilt fra salen med en meget slidt foldedør, som bestemt ikke er lydtæt. Det andet rum er
nyindrettet til computere og med et TV,
men mangler stadig to nye foldedøre og
gulvtæppe, der er på vej for lokalt indsamlede midler. Dermed håber lederparret at kunne imødekomme sergentelevernes ønske om en lektiecafé med
en midlertidig løsning, indtil den store
renovering er overstået.
”Sergenteleverne har brug for et stille
rum til lektier. Værnepligtige er en større
flok, hvor der nok vil være et lidt højere
støjniveau. Og veteranerne kommer ofte
om formiddagen, hvor de ved, at der er
mere stille på soldaterhjemmet”, forklarer Pia. I næsten et år har soldaterhjemmet haft åbent allerede fra kl. 9 om formiddagen. Det er en væsentlig udvidelse
af hjemmets åbningstid, som fungerer
godt. Ikke på grund af det store antal
besøgende om formiddagen, men fordi
lederparret har oplevet, at veteraner og
andre fastansatte ofte kommer forbi om

Støttekomité for etablering
af KFUMs Soldaterrekreation i Varde
Oberst Birger Mejlholm
Velfærdsofficer Arne Dyring
Filialdirektør Bjarne Moos
Fhv. Borgmester Gylling Haahr
Soldaterhjemslederne
Pia og Ivan Ælmholdt
Soldatervennerne formand/
kvalitetsinspektør Bent Mortensen
Medlem af Folketinget (V)
Hans Chr. Thoning
Generalsekretær
Per Møller Henriksen

”Som ansvarlig for uddannelse og
udsendelse af soldaterne fra Varde
føler jeg naturligvis også et ansvar
for, at der tages hånd om de soldater, der efter hjemkomst har et
særligt behov for en midlertidig bolig
samt ekstra omsorg.”
Oberst Birger Mejlholm, formand for
støttekomitéen.
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Pia og Ivan Ælmholdt fungerer ofte som reserveforældre for både værnepligtige og veteraner. De glæder sig til at kunne tilbyde boliger til veteraner, så de kan blive en fast del af soldaterhjemmet.

REKREATION I VARDE?

Ændringer på Varde Kaserne som følge af Forsvarsforliget
• Sergentskolen flyttes fra Sønderborg til Varde. 2 Gange årligt indkaldes ca. 150 Sergentelever.
• Hærens Efterretningscenter flyttes til Varde (med ca. 60 Konstabel
elever).
• Ca. 180 Værnepligtige (mod 90
værnepligtige i efteråret 2013).
• I alt ca. 200 nye faste stillinger ved
Varde Kasserne.

Renoveringen med soldaterrekreation på KFUMs
Soldaterhjem i Varde omfatter:

Soldaterhjemsleder Ivan Ælmholdt fortæller engageret om byggeplanerne.

formiddagen. Her ved de, at der er mere
stille på soldaterhjemmet og samtidig
bedre rum til en samtale. Det er præcis
dét, som soldaterhjemmet gerne vil: ”Vi
vil skabe hjem for mange forskellige personalegrupper og møde dem, hvor de er i
livet. Det er blandt andet gode og trygge
rammer for veteranen”, lyder der fra Pia.

Omdrejningspunktet

Diakonien er omdrejningspunktet for
arbejdet på KFUMs Soldaterhjem. Det
er begge enige om, og Pia og Ivan står
nærmest i kø for at sætte ord på. ”At se
den enkelte, det er det diakonelle menneskesyn. Møde dem med et hej og gerne
nævne dem ved navn. Det er supervigtigt for os”, forklarer Pia. Ivan uddyber:
”Vi elsker, fordi han elskede os først. Sådan står der i første Johannesbrev kapitel
4 vers 19, og det er én af grundpillerne i
det, vi laver”. Selv om man ind imellem
kan føle sig hjælpeløs, kan man alligevel være i stand til at hjælpe andre. Det
handler om at give videre på trods af, at
man ikke selv er perfekt. Ja, måske er erkendelsen af, at man ikke kan det hele
selv, én af de bedste forudsætninger for
at kunne bede om hjælp – og selv være
i stand til at hjælpe andre. Qua vores tro
erkender vi, at vi ikke kan det hele selv.

Det ræsonnerer lederparret sig frem til i
fællesskab og erkender gerne, at de er inspireret af sygehuspræsten Preben Kok.

Bedre tilbud til veteraner

Når planerne om veteranboliger er realiseret, kommer der faste veteran beboere
i huset, men allerede i dag benytter tidligere udsendte soldater hjemmet i stor
stil. Mange fastansatte i forsvaret har været udsendt i en periode, og flere af dem
benytter gerne lederparrets lyttende ører,

Soldaterhjemsleder Pia Ælmholdt tager sig
tid til samtaler med soldater. Nogle opsøger
hjemmet i dagstimerne, hvor der er mere ro på
KFUMs Soldaterhjem.

• Nybyggeri af 8 et-værelses lejligheder til veteraner.
• En udvidelse af soldaterhjemmet
med bl.a. lektiecafé.
• Renovering af køkkenet (fra 1981),
så dette bliver tidssvarende.
• Bedre forhold til kantinevognen,
der ofte er på skydebanen.
• 4 Værelser til medarbejdere.
Prisoverslag: 7,5 mio. kr.

hvad enten de stadig er i aktiv tjeneste eller er blevet ramt af en sygemelding.
”Nogle taler om den kommunale
kamp. Hvor man kigger på alt det, man
ikke kan, og de er trætte af at snakke om
sygdom”, fortæller Pia om veteranerne.
I stedet for forsøger de på soldaterhjemmet at anerkende, hvor den enkelte er,
for at møde personen netop dér. Intentionen er klart at give et boost til den enkeltes selvværd. ”Vi ser os som medvandrer i en periode af soldatens liv”, mener
lederparret med reference til et billede af
Jesus Kristus, der vandrer med os. For
dem begge er anerkendelse en vigtig forudsætning for at vandre med en anden i
en periode, hvad enten det er en veteran
eller en værnepligtig.
At vandre med den enkelte soldat ligger helt i forlængelse af målet med soldaterrekreation. Der tilbydes ikke behandling, men i stedet for et sted, hvor
veteranen kan være sig selv. Hvor veteranen kan bo i trygge omgivelser og samtidig opleve næstekærlighed som en velmenende interesse.
Pia og Ivan håber at de nye boliger
står klar til indvielse i sommeren 2015.
Soldatervennen nr. 1 • 2014
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MØDER OG STÆVNER

Aars-Aalestrup, kreds 95
Torsdag d. 27. februar kl. 19:30 i Aalestrup Missionshus, Engvej 2, 9620 Aalestrup. Soldatervennefest, hvor Lene
Svendsen-Tune taler og fortæller om arbejdet.
Hurup, kreds 3
Onsdag d. 2. april kl. 19:30 i Hurup Missionhus, Rolighedsvej 11, 7760 Hurup
Thy. Soldatervennefest v. tidl. landsformand Kai Bohsen. Generalforsamling.
Thisted, kreds 21
Søndag d. 16. marts: SV-stævne. Tidl.
landssekretær Bent Ingemann Jensen prædiker i Thisted Kirke kl. 8:30
og 10:00. Aftenmøde i Thisted Missionshus, Asylgade 11, 7700 Thisted, kl.
19:00 v. Bent Ingemann Jensen.
Torsdag d. 8. maj kl. 19:30 i Hillerslev
Missionshus, Røllikevej 33, Hillerslev,
7700 Thisted. Soldatervennestævne,
hvor soldaterhjemsledere Anne og Allan Schrøder fra Karup, taler og fortæller om arbejdet.

Hedensted, kreds 78
Onsdag d. 26. marts i Hedensted Missionshus, Bækketoften 1, 8722 Hedensted. Kl. 19:00 er der generalforsamling
og kl. 19:30 er der forårsmøde ved tidligere soldaterhjemsledere Kirsten og
Alex Pedersen,Starup.
Herning kreds 11 og
Bording-Ikast kreds 106
Fredag d. 14. marts kl. 19:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Herningvej 31,
7470 Karup. Kredsgeneralforsamlinger.
Tidl. soldaterhjemsledere i ind- og udland Bodil og Chr. Nielsen fra Nr. Nissum vil fortælle om deres mangeartede
10
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engagement i KFUM Soldatermission.
Lederparret Anne og Allan Schrøder vil
gennem musik, ord og billeder fortælle
om arbejdet på KFUMs Soldaterhjem,
Karup. Enhver er meget velkommen, og
vi byder på et fint kaffebord.
Holstebro – Struer, kreds 18
Fredag d. 7. marts: Soldatervennefest/
generalforsamling på KFUMs Soldaterhjem, Kasernevej 1, Holstebro. Spisning kl. 18:00. Tale og fortælling v/ forhenværende flyverprovst og sognepræst
Vilhelm Værge i Ejsing. Kaffe, lotteri og
afslutning. Pris 100 kr. pr. person. Tilmelding til soldaterhjemmet senest den
1. marts tlf. 9742 1561. Alle er velkomne!
Silkeborg, kreds 34
Fredag d. 14. marts kl. 19:30 i Alderslyst Missionshus, Lundsgade 17, 8600
Silkeborg. Generalforsamling.
Torsdag d. 24. april kl. 19:30: Soldatervennefest i Gjern Missionshus, Østergade 27b, 8883 Gjern. Knud Nielsen,
Karup, taler.
Sdr. Omme - Filskov, kreds 94
Torsdag d. 3. april kl. 19:30 i Filskov
Missionshus, Omme Landevej 8, Filskov, 7200 Grindsted. Soldatervennefest, hvor Kirsten og Alex Pedersen, Statup, taler og fortæller.
Skjern, kreds 2
Fredag d. 7. marts 19:30 i Lønborg
Missionshus, Skjernåvej 12, Lønborg,
6880 Tarm. Familieaften v. Kirsten og
Alex Pedersen, Starup.
Fredag d. 14. marts 19:30 på KFUMs
Soldaterhjem i Borrislejren, Borriskrogvej 4, 6900 Skjern. Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægter.
Lene Svendsen-Tune taler.
Tirsdag d. 13. maj 19:30 i Videbæk Missionshus, Nygade 10, 6920 Vidbæk. Soldatervennefest v. Ruth Brik Christensen.
Ørum-Djurs, kreds 43
Onsdag d. 5. marts 19:30 i Djurs Sognegård, Åbrovej 44, 8586 Ørum Djurs. Soldatervennefest. Tale v. jobkonsulent Anders Nielsen, Randers. Kaffebord og lotteri.

Brørup, Andst og Vejen, kreds 112
Onsdag d. 19. marts kl. 19:30 i Vejen Menighedshus, Skovvej 4, 6600 Vejen. Forårsmøde og generalforsamling. Tale v/
tidl. forstander på Sommersted Ungdomsskole Knud Erik Hansen, Sommersted.
Vejrup, kreds 85
Onsdag d. 25. april kl. 19:30 i Konfirmandstuen, Engdraget 5, Vejrup, 6740
Bramming. Landssekretær Bjarke Friis
fra Esbjerg taler og fortæller.
Fredericia, kreds 35
Fredag d. 28. marts kl. 19:30 på KFUMs
Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia. Forårsfest. Garnisions- og sognepræst Peter Jakobsen taler. Gevinster til
aftenens lotteri modtages med tak.
Mandag d. 12. maj på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia. Fællessspisning kl. 18:00 og generalforsamling kl. 19:00. Tilmelding til
spisning senest 8. maj, tlf. 75 92 04 40.
Grafiker Villy Jakobsen fortæller om sin
barne- og ungdomstid.
Haderslev, kreds 49
Fredag d. 28. februar kl. 19:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2,
6100 Haderslev. Generalforsamling
med dagsorden ifølge vedtægter. Afslutning v. soldaterhjemsleder Anne Dorte
Bøjgaard Nielsen, Sønderborg.
Kolding, kreds 1
Fredag d. 7. marts kl. 19:30 på i Kirkebuen, Kristkirken, Haderslevvej 38, 6000
Kolding. Forårsfest, hvor informationsog landssekretær Bjarke Friis fortæller.
Sønderborg, kreds 51
Fredag d. 28. marts 19:00 på KFUMs
Soldaterhjem i Sønderborg. Nedlukningsfest, hvor vi ser tilbage på oplevelser med Soldaterhjemmet og hyggeligt
samvær. Sang, ordet er frit, andagt og
udviddet kaffebord. Tilmelding senest
19. marts på tlf 74 42 16 09 eller mail.
sdrborg@kfums-soldaterhjem.dk

BOGANMELDELSER

Odense, kreds 24
Fredag d. 28. februar kl. 19:30 i lokalerne ved Vor Frelsers Kirke, Ejbygade 24, 5220 Odense SØ. Kredsens generalforsamling med kaffe og lotteri.
Desuden fortæller Else Nielsen og Ruth
Nielsen, tidligere afløsere i Kosovo og
Afghanistan, om deres oplevelser.
Vordingborg/Sydsjælland og Lolland/Falster
Fredag d. 23. maj kl. 17:30 på KFUMs
Soldaterhjem, Vestervej 3, Vordingborg.
Forårsfest med middag, lotteri og tale v.
Bjarne Kjær Andersen, Høvelte. Tilmelding inden 21. maj på tlf. 40 17 79 83.
Græsted-Mårum, kreds 113
Tirsdag d. 8. april kl. 1930 i ”Glimt”,
Græsted Hovedgade 34B, Græsted. Tale
ved landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg.
Kaffe, lotteri og generalforsamling.

Forfattere: Kim Hundevadt
Forlag: Jyllandspostens forlag (2009)
Læseren befinder sig pludselig i et inferno af krudt og kugler, militære strategier, og personlige refleksioner fra
kampsoldaterne. Som fluen på væggen
læser man systematisk, hvordan opstarten af ISAF 4 forløb til de første reelle
kamphandlinger.
Det er svært at læse om, hvordan disse unge mennesker har mistet deres liv i
kamp, uden at lægge bogen et øjeblik for
at tørre øjenkrogen. Etisk, følelsesmæssigt, faktuelt, sagligt og rent menneskeligt er denne bog tidsrøvende spændende og rørende læsning fra første til sidste
side.

Forfatter: Anne-Cathrine Riebnitzsky
Forlag: Politikens forlag (2012)
Riebnitzsky er en vidende forfatter,
der her har kastet sig ud i en skønlitterær roman. Som sprogofficer har forfatteren selv mødt afghanske skæbner, der
beskrives levende og komplekse i bogen,
som bygger på virkelige begivenheder.
To parallelle historier følges gennem
romanen: En historie blandt mænd og
en historie blandt kvinder. Begge steder kan man følge hvordan de traditionelle kulturelle værdier udfordres af en
mere vestlig præget tankegang. Det interessante er, at personerne beskrives helt
tæt med deres overvejelser, relationer og
værdisæt. Det giver indblik i en verden,
som sætter krigen i Afghanistan i perspektiv.

Anmeldt af Thea Bräuner-Møller.

Anmeldt af Bjarke Friis.
Anne-Cathrine Riebnitzsky medvirker ved KFUMs Soldatermissions
125 års jubilæumsfest d. 1. nov. i
København, hvor forfatteren vil elaborere over emnet: Mennesker i krig.

EFTERMIDDAGS- OG
DAMEKREDSE
BORNHOLM
Mandag d. 10. marts kl. 19.30 i Indre
Missions hus, Smedegade 33, Åkirkeby. Vi hører om Abraham v. Knud Henning Hansen, Bølshavn. Lotteri.
HADERSLEV
Tirsdag d. 25. februar kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, 6100
Haderslev. Hanne Frøkjær: Salmedigteren H. C. Stehn. Tirsdag d. 25. marts
kl. 14:30, Knud Erik Hansen: Før påske.
Tirsdag d. 29. april kl. 14:30, Preben Møller: Op al den ting, som Gud har gjort.
Tirsdag d. 27. maj: Udflugt til Christiansfeld. Afgang fra KFUMs Soldaterhjem,
Louisevej 2, 6100 Haderslev kl. 14:00.

Forfatter: Thomas Østergaard Aallmann
Forlag: Lohse 2013
Som feltpræst har Thomas Østergaard Aallmann nemlig oplevet en længsel hos de danske soldater - en dybfølt
og for dem ukendt længsel efter noget,
de ikke kender til. ”Længsel” er forfatte-

rens bud på, hvad de længes efter. Ifølge
forfatteren er vi alle skab med en længsel efter Gud i vores hjerter, en længsel vi
mærker som en rastløshed, vi ikke kan
komme til livs på anden vis.
Bogen er ikke direkte relevant for vores arbejde på KFUMs Soldaterhjem,
men temaet er relevant for alle der arbejder med mission og forkyndelse.
Anmeldt af: Mette Mejlgaard
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Læs de fulde anmeldelser på www.kfums-soldatermission.dk/soldatervenner/bladet-soldatervennen/anmeldelser.html

Vejlby, kreds 45
Torsdag d. 6. marts kl. 19:30 i Strib
Sognegård, Strib Landevej 1, 5500
Middelfart: Soldatervennestævne v. informations- og landssekretær Bjarke
Friis. Med generalforsamling.

JUBILÆUM
Af Bjarne Hartung Kirkegaard

Historisk tilbageblik
En fortælling fra KFUMs Soldatermission i 1943
I 2014 har KFUMs Soldatermission 125
år jubilæum, der blandt andet markeres
med en stor jubilæumsfest i København
d. 1. november.
Soldatervennen varmer op til jubilæet med et historisk tilbageblik.
Johs. Kirkegaard (min far) var som
ung mand på 23 år medarbejder på
KFUMs Soldaterhjem. Fra min fars
gamle stilehæfte fra højskolen gives et
spændende indblik i soldatermissionens
arbejde under 2. verdenskrig. Jeg har
valgt at lade teksten stå, som den er.

Stilen ”Mit arbejde”, Hasle
Udvidede Højskole 13/11
1943:
En fortælling fra KFUMs Soldatermission
Af Johs. Kirkegaard, 23 år

Johs. Kirkegaard, var født i Brovst 2. januar 1920
– og han døde i Ruds-Vedby 21. december år
2000. Billedet her er formodentlig også fra 1943.
Privat arkivfoto.

Jeg vil nu prøve at fortælle lidt om mit arbejde, som det har formet sig, siden jeg
forlod HUH (Haslev Udvidede Højskole, red.) den 31. marts dette år. Indtil november 1942 var jeg ved landbruget, men
da dette aldrig havde interesseret mig,
tog jeg på ”den udvidede” for måske her
at blive klar over min fremtidsvej.
12
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Da vi var nået til omkring 1. marts,
kom der en underlig forvirret tid for
mig. Jeg var endnu ikke klar over, hvad
jeg skulle. Jeg studerede hver dag annoncespalterne i alle de aviser, jeg kunne få
fat på. Jeg søgte plads i øst og vest ved alt
andet en landbruget. Men det lykkedes
mig ikke herved at erhverve mig et arbejde, som jeg mente, var det, jeg skulle
have.

Riberholdt-Hansen

Så en dag midt i al min tvivlrådighed,
kom jeg til at læse en annonce på opslagstavlen i vestibulen. KFUMs Soldatermission i København søgte tre unge
medarbejdere til 1. april. Det tog min
opmærksomhed fangen. Var det den vej,
jeg skulle? Jeg tabte pludselig lysten til at
læse avisernes annoncespalter.
Soldatermissionen! Nej, den opgave
kunne jeg vist ikke magte. Jeg gik nogle dage og tumlede med spørgsmålet.
Mine tanker ville ikke bort fra det igen.
KFUM havde altid haft min store forkærlighed.
Så en dag fik vi at vide, sekretær Riberholdt-Hansen kom her på skolen og
skulle fortælle netop om KFUMs Soldatermission. Jeg talte med ham om sagen,
og han mente, jeg lige var typen på en af
de mænd, de manglede. Jeg fik et ansøgningsskema, som jeg skulle udfylde og
indsende. Så skulle han gøre sit til, når
de behandlede min ansøgning, at jeg fik
pladsen.
Otte dage efter var jeg antaget ved
KFUMs Soldatermission fra 1. april at
regne. Glad var jeg.

Først i Gothersgade

Turen fra Haslev til København foregik
pr. cykel. Vejret var ikke særlig strålende
hin 31. marts. Det stormede og regnede
ind imellem. Noget ideelt cykelvejr var
det langtfra.
Jeg havde følgeskab af et par klassekammerater, som var fra København og

som også havde afsluttet deres ophold på
HUH. Jeg punkterede ikke mindre end
10 gange, inden vi nåede hovedstaden.
En ting må jeg sige. Det var med stor
betænkelighed, jeg rejste til København.
Kunne jeg klare det? Og så den store by.
Jeg havde aldrig været i København før.
Alt var så nyt for mig.
Jeg fandt mig dog hurtigt tilfreds med
arbejdet, som foreløbig blev på ”borgen”,
Gothersgade 115. Her var jeg så den første månedstid. Arbejdet var meget afvekslende. Det var lige fra at ind- og udskrive tøj, kufferter og penge til at holde
andagt.
Den 1. maj kom jeg ud på et af de nye
orlogshjem, som var blevet bygget på
Holmen. Det var jo udelukkende marinesoldater, som kom her. Det var ”Orlogshjemmet for Kasernen”, jeg kom til
at arbejde på. Der blev nemlig i sommerens løb rejst et til med navnet ”KFUMs
Orlogshjem for Kystflåden”.

Kaffe og et barberblad

Her var arbejdet af en lidt anden art. Vi
havde blandt andet kaffeservering og rekvisithandel. Om morgenen skulle der
gøres rent og bestilles varer – brød, fløde, sukker med mere til dagen. Vi gjorde
jo alt for at sælge så billigt som muligt.
Femten øre for en kop kaffe er jo ikke
mange penge, men for en soldat er det
nok.
Som sagt havde vi også rekvisithandel. Så som salg af håndsæbe, brilliantine, skosværte, barberartikler med mere.
En aften kom der således en mariner og
bad om en kop kaffe og et godt barberblad. Når klokken var 22 om aftenen,
lukkede vi hjemmet, for så skulle marinerne være hjemme. Men for os på orlogshjemmet var dagens arbejde ikke
slut.
Der var gerne en hel del, som skulle
vaskes op. Stolene skulle sættes op på
bordene, så der var klar til at gøre rent
næste morgen. Og så skulle regnskabet
gøres op. Klokken kunne derfor også tit
blive 23 og 24, inden vi kunne komme
til ro.
Hver aften blev der holdt andagt.
Klokken 20.30 begyndte vi at synge. Vi
sang gerne i ”De unges sangbog” eller
også i den røde alsangbog.

JUBILÆUM

alligevel var der travlhed fra tidligt om
morgenen til sent om aftenen. Telefonen kimede fra kl. 7 morgen til kl. 21
aften.
Bekymrede forældre og kærester
spurgte, om vi kunne give oplysninger
om deres sønner og kærester. Pakkerne
strømmede ind. Der var tobak, cigaretter, sæbe, bøger, blade, frugt, brød og så
videre.

Farvel til
soldatermissionen

KFUMs Soldaterhjem, Gothersgade 115 i København: Pakkerne strømmede ind efter 29. august 1943.
Der var tobak, cigaretter, sæbe, bøger, blade, frugt, brød og så videre. Det var et stort arbejde at sortere pakkerne og fordele de forskellige ting til de internerede soldater. Fra venstre er det Carlo Petersen,
Ole Jensen, V. K. Dall og Johs. Kirkegaard. Foto: Dansk Pressefoto, Købmagergade 26, København K.

Åndelig og timelig hjælp

Først var det danske, nationale sange
og så en mere alvorlig, inden vi sluttede
med en kort andagt ud fra en sang eller
et bibelord. Vi var to, som skiftedes til
at lede aftensangen – hver anden aften.
Hver søndag aften havde vi gerne en eller anden slags underholdning. For eksempel oplæsning, foredrag, hvem-vedhvad konkurrence, film, lysbilleder og
lignende – og så blev aftenen gerne sluttet med andagt.
Hver fjortende dag havde vi diskussionsaften. Det var marinerne meget begejstrede for. Og ellers gjorde vi jo alt for
at være dem til hjælp, både åndeligt og
timeligt.
Vi besørgede deres breve. Der kunne
på en enkelt dag være op til 60-70 stykker. Brevpapir fik de gratis, og frimærker kunne de købe hos os, samt postkort
med marinens forskellige skibe.
Her var jeg så til den 22. juni. Da rejste jeg hjem på sommerferie.

mig selv til at bestemme farten.
Jeg skulle jo sørge for at holde hjemmet rent og søge på forskellig måde at
gøre det hyggeligt for soldaterne, når
de kom på hjemmet. Her kom de og fik
brevpapir, og her kunne de sidde og skrive deres breve. Her kom de med pakker,
som jeg skulle besørge forsendelsen af.
Her kom de til fest af forskellig slags,
sang og andagt.
Men så kom der et vendepunkt i mit
arbejde efter begivenhederne den 29.
august. Jeg kom atter til København.
Soldaterne kom der jo ikke mere, men

Det var et stort arbejde at sortere pakkerne og fordele de forskellige ting. Men
straks efter den 29. august fik vi medarbejdere vor opsigelse, så vi måtte nu til at
se os om efter andet arbejde.
Jeg fik så gennem Riberholdt-Hansen at vide, kolonien Filadelfia manglede
unge medhjælpere. Jeg skrev straks og
rejste så fra København den 8. september til Filadelfia. Det var et meget andet
materiale at arbejde med. Syge mennesker.
Det var helt underligt og så at give de
syge mad og medicin med mere. Ja, vejen gennem livet sig underlig snor. Arbejdet var jo det samme som diakonernes. Nu stod jeg i det arbejde, som altid
havde holdt mig tilbage fra at gå ind som
diakon.
Mon det var et fingerpeg til mig om at
gå den vej, som jeg egentlig godt kunne
tænke mig – men alligevel ikke turde begynde på? Nu håber jeg denne vinter vil
give mig fuld klarhed derom.

Vendepunktet 29. august
1943

Ved indgangen til lejren ligger KFUMs
Soldaterhjem. Her havde jeg min gerning som leder fra den 22. juli til den 29.
august. Her havde jeg det mere frit end
i København. Der var ingen andre end
Soldatervennen nr. 1 • 2014
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AFGHANISTAN
Af Selma Schou og Judy Jochumsen, ledere af KFUMs Soldaterhjem

Glimt fra Camp Bastion
KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion bruges meget
flittigt af de udsendte danske soldater. Soldatervennen
bringer her glimt fra de seneste måneder.
2 meter lagkage

Da vi kom tilbage fra leave (3 ugers
hjemrejse efter 3 måneder i Afghanistan, red.), lå der en bestilling på en 2
meter lang lagkage. Den Bosniske hær,
som har soldater under dansk kommando i Camp Bastion, skulle fejre deres 7 års fødselsdag. Kagen bestod af 15
bradepander, så vi fik 2 ingeniører til at
hjælpe med konstruktionen og dekorationen. De gik op i det med liv og sjæl,
så vi havde en rigtig festlig og sjov lørdag aften i deres selskab. Mange soldater
var i sving med diverse små opgaver for
at det skulle blive en festlig dag for bosnierne - så ja, vi nyder stadig godt af den
store hjælpsomhed fra vores fantastiske
soldater.

Kagen skabte stor lykke blandt vores bosniske
samarbejdspartnere, og tro det eller lad være,
der var ikke et eneste stykke tilbage, da dagen
var omme.

Royalt besøg

Vi fik en dejlig overraskelse, da H.K.H.
Kronprins Frederik kom forbi Camp
Bastion og Kuffen (KFUMs Soldaterhjem , red.) en tidlig onsdag morgen i
december. Kronprinsen nød godt af vores danske morgenmad og fik en god
snak med soldaterne på kuffens terrasse.
STOR tak til alle jer, som har doneret
spegepølser m.m. til kuffen! Nu er I blevet kongelige hofleverandører til Kronprinsens morgenmad. Det varmer i en
kold tid, at familie og venner har fulgt
med i vores arbejde hernede, og at I med
stor ihærdighed har doneret ting og sager til os, så vi hver søndag kan glæde
soldaterne. En særlig tak til Aalbæk Pølser i Farre, som donerede over 8 kg spe14
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gepølser, Asaa Ost, og vores fantastiske
gode venner og familie. Nu er søndags
morgenmaden reddet for Hold 16.

Feltunderholdningen i januar måned
var stand-up med Torben Chris og Thomas Hartmann. Det var to virkelig festlige aftner, hvor vi grinede rigtig meget!
Begge shows handlede om soldater og
kvinders firnurligheder – og da der ikke
blev lagt fingre imellem, var der samtale
emner til flere dage efter.

Torben Chris, Selma, Judy og Thomas Hartmann
En morgen i december kom HKH Kronprins Frederik forbi KFUMs Soldaterhjem til morgenmad.
Her ses Kronprinsen sammen med soldaterhjemslederne Selma og Judy.

Festlig nytårsaften

Nytårsaften var en festlig dag med diverse aktiviteter som: rundbold, tovtrækning m.m. Selvom det var utraditionelle discipliner gik alle op i det med
liv og sjæl, der blev virkelig kæmpet! Vi
spiste sammen med en hyggelig gruppe af vores soldater, hvor vi hørte om
deres tidligere missioner - de havde i
hvert fald oplevet mange sjove ting i tidens løb. Derudover hørte vi selvfølgelig Dronningens nytårs tale - direkte,
spiste laks, og ikke mindst kransekage,
som ingeniørafdelingen havde bagt. De
havde virkelig lagt liv og sjæl i kransekage-bagningen, det tog 2 dage, så der var
kransekage til hele lejren – og det smagte
fantastisk !!!

Kransekage lavet af ingeniørerne

En aften i januar begyndte det at regne rigtig meget – og vi gik i mudder de næste par
dage, da vandet ikke kan trænge ned i jorden hernede. Så vi blev rigtig glade for vores gummistøvler og forsvarets udleverede
regntøj. Soldaterne kaldte os for de 2 små
hobitter, da regntøjet var alt for stort. Men
pyt – solen kom hurtig igen.

Judy og Friis – sjov i regnvejr!

Så mens I nød sneen i Danmark – nød
vi 24 grader på vores solrige terrasse –
skønt! Så det er slet ikke så slemt at være
i Afghanistan om vinteren!
Her i januar har vi også sagt farvel til
mange soldater, som har været leave afløsere for andre soldater. Det har været
rigtig hyggeligt at lære dem at kende og
være en del af deres liv i en kort periode
– så det var helt trist at sige farvel til dem.

AFGHANISTAN
Af Bjarke Friis

”På soldaterhjemmet slapper
man af”

Simon Frøkjær Nørlev er civilt ansat mekaniker tilknyttet Forsvarets Materieltjeneste
i Hjørring. Men i 4 måneder har nordjyden nydt godt af de hjemlige rammer på
KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion som en del af ISAF 16.
”Det er hyggeligt at komme her”, lyder
det med nordjysk accent på terrassen
foran KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion. ”For så skubber man alt, hvad der
hedder arbejde væk. Det spekulerer man
ikke på, når man er her. Det er et frirum”.
Beskrivelsen kommer fra Simon Frøkjær
Nørlev, der har været ansat i Forsvaret
i 23 år. På trods af den civile ansættelse
er Simon udsendt på samme vilkår som
den øvrige del af hold 16 i Afghanistan.

Ikke første udsendelse

Mekanikeren har været udsendt flere
før. Både Irak og Kosovo har Simon oplevet sammen med udsendte danske soldater. ”Jeg bruger soldaterhjemmet tit,
og det har jeg gjort på alle ture”. Nordjyden husker særligt et par soldaterhjemsledere i Irak, der også kom fra Hjørring.
”Det var da hyggeligt, og så bagte de noget rigtig godt brød”.
Hjemme i Hjørring har Simon kone
og to børn på 16 og 20 år. Han er nok lidt
eventyrlysten og vil gerne ud at se noget, som han selv formulerer det. Det er
første gang turen går til Camp Bastion,
der ikke opleves så voldsom som Irak.
Egentlig laver mekanikeren entrepenørmateriel, men i militærlejren er arbejdsopgaverne alsidige, og spænder derfor
også over reparationer af køleanlæg.

her ved tretiden. Lige til en slush ice og
et spil dart”, forklarer den heldige kagespiser. Denne eftermiddag bliver det til
lidt mere end sluch ice. Videre forklarer
Simon, at mekanikerne også samles på
KFUMs Soldaterhjem efter aftensmad
til en kop kaffe. At de altid bliver lidt
overrasket, når soldaterhjemslederne
kommer rundt i lejren og leverer kaffe.
”Jeg vil nødig undvære Kuffen. De kommer altid med et smil på læben, og der er
ingen sure miner”, lyder det flot om soldaterhjemslederne.

Der er en ro

Dagligt er der andagt på soldaterhjemmet, hvilket respekteres af soldaterne.
”Jeg har det fint med, at det er et kristent
hjem”, lyder det fra nordjyden, der ikke
har et aktivt forhold til kirken hjemme

i Danmark. Men i Camp Bastion er kirken blevet besøgt et par gange. ”Der er
en ro over det. Måske er det alderen Det
kommer lige så stille, når børnene bliver
store. Andagt og sang stresser en af – det
tror jeg faktisk”, tænker mekanikeren
sig frem til.
Soldaterhjemmet har også andet at
byde på - og lagkagebingo tirsdag aften vil Simon nødig undvære. Den er
et trækplaster, hvor de forskellige grupper sidder ved hver deres bord mens de
ivrigt holder øje med numrene på bankopladen foran dem. Hvis de er heldige
vindere af lagkage, som kammeraterne
dog også forventer at få et lille stykke af.
Kagen hjemmefra er nu spist, og pligterne kalder igen efter en eftermiddagspause på KFUMs Soldaterhjem med hilsen hjemmefra.

En hilsen hjemmefra

En eftermiddag bliver den nordjyske
mekaniker overrasket af soldaterhjemslederne. Selma og Judy kommer med en
stor kage til Simon, der glædeligt deler
med kammeraterne. Nysgerrig kigger
kan på det medfølgende kort. ”Jo, det var
fra konen”, konstaterer Simon nøgternt
med et smil på læberne. Det er blevet
en del af mekanikernes daglige rytme
at holde pause på soldaterhjemmet. ”Vi
er kommet i træk med at tage en pause

Mekaniker Simon Frøkjær Nørlev fik en glædelig overraskelse en eftermiddag på KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion, hvor Simons kone havde sendt en kage via kfums-soldatermission.dk
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Hjælp os med at hjælpe
soldaterne

Foto: Per Amnitzbøl Rasmussen.

I KFUMs Soldatermission vil vi gerne udvide tilbuddet
om rekreationsboliger til veteraner – og med din
økonomiske håndsrækning kommer vi længere.

Knapt er rekreationsboligerne ved
KFUMs Soldaterhjem i Høvelte blevet færdige, før der er interesse og efterspørgsel
fra tidligere udsendte soldater, som vi gerne vil hjælpe videre. I Aalborg og Holstebro er KFUMs Soldaterrekreation et efterspurgt sted at bo – desværre fordi mange
veteraner oplever, at krigen fortsætter efter
de kommer tilbage til Danmark. Eller en
ny krig begynder: Krigen for at komme
tilbage til en normal hverdag, hvor soldaterne ikke skal kæmpe med stress, angst,
depression eller andre almindelige reaktioner efter krigens barske virkelighed.
På KFUMs Soldaterhjem vil vi gerne tilbyde en rolig ramme for at komme

godt videre. Vi tror på, at det er godt for
den enkelte soldat – og tilbyder omsorg
og næstekærlig interesse på et grundlag,
som soldaterne kender fra deres tid i Forsvaret. I øjeblikket er det byggeplaner på
KFUMs Soldaterhjem i Varde, hvor vi
gerne vil tilbyde 8 rekreationsboliger på
soldaterhjemmet. Men på alle KFUMs
Soldaterhjem er veteraner velkomne til
en kop kaffe og to lyttende ører. Selvom
det lyder simpelt er det ofte begyndelsen
på at komme videre med tilværelsen på
trods af tumult.
Det koster at drive soldatermission. På
forhånd tak for din gave.
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