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Den forhenværende præsident i USA Ba-
rack Obama holdte sin afskedstale for det 
amerikanske folk i sin hjemby Chicago 
den 10. januar. I talen gjorde han meget 
ud af at fortælle om de ting, der var lyk-
kedes i sin tid som præsident. Man kan 
spørge, hvorfor gjorde han det?  Og et af 
svarene kunne være, at Barack Obama 
gerne vil have et godt eftermæle. Altså 
ville han gerne gøre et godt indtryk på 
amerikanerne i sin sidste tale. Han ville 
gerne huskes for det, der gik godt.

Når vi som mennesker eventuelt skal 
skrive et testamente eller ”Min sidste 
vilje”, tror jeg også, vi gerne vil, at de, som 
bliver betænkt i testamentet, får et godt 
indtryk af os. De sidste ord, som vi kan 
få sagt, kommer også ofte til at efterlade 
et eller andet indtryk af mig som person; 
det være sig godt eller mindre godt.

  For at forstå det vers, som står øverst 
i denne andagt, må vi kigge på dét, der 
er gået forud. Jesus har opholdt sig ude i 
ørkenen i 40 dage, hvor han blev fristet af 
djævelen. Men Jesus modstod fristelserne 
ved at vise djævelen hen til det, der står 
skrevet – altså henvise til Guds eget ord. 
Det var ikke populært for djævelen. For 
da vidste han godt, at han kom til kort. 
Da djævelen ikke havde mere at friste 
Jesus med, i hvert fald for en tid, forlod 

han Jesus. Jesus vender efter de 40 dage i 
ørkenen tilbage til Galilæa. I Galilæa un-
derviste Jesus i folkets synagoger. Denne 
undervisning må have gjort stort indtryk 
på folket.  For der står at; ”Han (Jesus) 
blev berømmet af alle”! Jeg er sikker på, 
at det ikke var noget, Jesus havde ønsket 
sig eller på nogen måder havde i tankerne.  
Nej, Jesu største ønske var at give udtryk 
for det, som var Guds vilje med os menne-
sker. Jesus havde ét ønske: At mennesker 
ville vende om til Gud.  At folk i Galilæa 
ville se Jesus som den, han virkelig er: 
Verdens frelser.  

   På vore soldaterhjem i Danmark og 
Irak er jeg sikker på, at vi alle forsøger at 
give udtryk for det, vi har mødt i Guds 
ord. Hos os i Borris er det ofte meget 
småt med at holde andagt og aftensang 
– ganske enkelt fordi der ikke er soldater 
på soldaterhjemmet mellem kl. 18. og 20. 
Men hvad gør vi så for, at Gud kan få lov 
at gøre indtryk på soldaterne? Vi håber, 
at vi med vores liv kan være et udtryk for 
Guds grænseløse kærlighed til mennesker 
og forsøger derfor at efterleve Jesu eksem-
pel: Han mødte mennesker der, hvor de 
var. Han talte med dem, som havde brug 
for at snakke. Han gav sig tid til det enkelte 
menneske, som kom til ham.

  Må Gud give at vi alle må være det lys, 
som Bibelen siger, vi ER! Et lys, der må 
skinne i vores hverdag, så lyset fra Gud 
må gøre indtryk på dem, vi omgås. At Je-
sus må blive og være din og min frelser!   

”Han (Jesus) underviste i deres synagoger 
og blev berømmet af alle”.  

Luk. 4 v. 15

ANDAGT

os med den gode smag

Leverandør af kødvarer til KFUMs Soldaterhjem.
Kaj Jensen, Grøftevej 4, 4180 Sorø, Tlf. 5854 4010.
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Maden er også et trækplaster: ”Generelt 
er maden bedre end i kantinen”, lyder det 
fra Thorvald før sætningen fortsættes med 
en smørret grin: ”men der er dog for få 
tarteletter”. Thorvald har tilsyneladende 
en vis forkærlighed for tarteletter, kan 
man fornemme. ”På efterskole spiste jeg 
engang 28½ tarteletter. Af de store”. 

Ved siden af sidder Anita og lytter med. 
Hun er ansat som barselsvikar på KFUMs 
Soldaterhjem i Hvorup, og det er ofte hen-
de, der står bag køkkengryderne. Dermed 
er det også hendes mad, som Thorvald lige 
har givet sin vurdering af. På Anita kan 
man fornemme en vis skuffelse over, at 
konstabeleleven udtrykte sig med en por-
tion jysk underdrivelse. Thorvald mærker 
det samme og retter på sine udtalelser: ”Ej, 
maden er faktisk en hel del bedre her end 
i kantinen. Der er et rigtig godt udvalg og 
noget for enhver smag”, lyder det i anden 
omgang. Man fornemmer, at stedet adskil-
ler sig fra en kommerciel café.  

Den venskabelige tone mellem med-
arbejdere og soldaterne kommer også til 
udtryk, da Thorvald fortæller om en turne-
ring i brætspillet ”Hint”. Det var soldater-
hjemmets medarbejdere mod soldaterne, 
og turneringerne resulterede i nogle rigtige 
hyggelige aftner. ”Spillet er lidt en blan-
ding af tegn og gæt og gæt og grimasser. 

Af Bjarke Friis

”Jeg er nok en superbruger af 
KFUMs Soldaterhjem”
Thorvald Andreasen er snart færdig med Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) og et kendt 
ansigt på KFUMs Soldaterhjem i Hvorup.

Det giver stemning, og man lever sig rigtig 
ind i spillet”, mener Thorvald. 

KFUMs Soldaterhjem er et kristent sted, 
det har Thorvald selvfølgelig bemærket. 
”Jeg oplever det rigtig godt, selvom jeg 
ikke selv tror på noget. Man kan godt 
mærke, at nogen er kristne herovre, men 
det er ikke fordi, de prøver at stoppe det 
ned i halsen på os”. Når Thorvald beskriver  
det med disse ord, så er det ment positivt. 
”Til kagebingo er der aftensang og andagt. 
Så skal der være ro, men jeg oplever det 
som rigtig hyggeligt, slutter superbruge-
ren af KFUMs Soldaterhjem i Hvorup. 

Udtryk og indtryk
I KFUMs Soldatermission samles vi om en mission. Vi vil 
gerne udtrykke en åben og inkluderende kristendom, der 
gør indtryk på både soldater, veteraner og pårørende. Det 
gør vi blandt andet ved at invitere til fællesskab på KFUMs 
Soldaterhjem med både kammeraterne og dém, der måske 
arbejder et helt andet sted i Forsvaret. 

Dette nummer af Soldatervennen indeholder en helt del 
interviews med både soldater, samarbejdspartner og et par 

politikere. Vi har været nysgerrige efter, hvordan de oplever, 
at værdigrundlaget kommer til udtryk. Hvilke indtryk har de 
af KFUMs Soldaterhjem? Brugerne og samarbejdspartnere 
er ofte de bedste til at sætte ord på, hvad der kommer til ud-
tryk på KFUMs Soldaterhjem. 

Vi håber at én aller flere artikler må vække din interesse. 
På vegne af redaktionen, 

Bjarke Friis

”Jeg kan godt huske mit første indtryk af 
KFUMs Soldaterhjem”, fortæller Thor-
vald en tirsdag aften i Hvorup. ”Det var 
noget fjollet noget. En introaften, der gav 
et sjovt indtryk. Vi sang ’bankosangen’ 
Gud er god”, husker konstabeleleven. Der 
var utrolig meget nyt i starten af værne-
pligtsperioden tilbage i februar 2016. ”I 
skal stille kl. 16, for dér skal I over på 
Soldaterhjemmet”, lød den militære or-
dre. Kontrasten mellem de skemalagte 
rammer i værnepligtstiden og frie for-
mer på KFUMs Soldaterhjem var er der 
formodentlig mange, der har bemærket 
gennem tiderne. 

Thorvald afsluttede sin uddannelse sidst 
i januar og er nu tilbage i det civile. Før 
Forsvaret har han arbejdet som både we-
bintegrator og med skovbrug. Efter et 
års brug af KFUMs Soldaterhjem kan 
Thorvald konstatere: ”Det er dejligt, og 
jeg kommer her næsten hver dag. Jeg må 
nok betegnes som en superbruger”, re-
flekterer soldaten. ”Jeg kommer her om 
aftenen for at få en pause. Jeg er sammen 
med de andre 24-7. Og her (på soldater-
hjemmet, red.) kan man se film og snakke 
med dem, man vil. Jeg oplever soldater-
hjemmet som et sted, hvor man kan få ro 
og slappe af. Her kan man godt finde en 
krog for sig selv”. 
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Førstehåndsindtryk har ofte stor betyd-
ning, og det gælder også i mødet med 
KFUMs Soldaterhjem. Frederik husker 
første oplevelse således: ”Det var en aften 
efter cirka halvanden uges værnepligt. Vi 
blev ført herover af sergenter og befalings-
mænd. Vi vidste ikke, at vi skulle herover. 
Så fik vi at vide, at vi skulle spille bingo, 
spise kage og drikke kaffe. Det havde vi 
ikke lige regnet med efter de første to 
uger af værnepligten, hvor der bare var 
program på fra klokken seks morgen til 
ti aften hver dag. Jeg blev lidt overrasket 
over at se kors og Bibler og sådan noget. 

Af Bjarke Friis

Her tager de tid til den enkelte 
person 
Frederik, Kristoffer og Anders er enige om, at soldaterhjemmet adskiller sig fra en 
restaurant. Tonen er anderledes, og det er soldaterhjemmet er et socialt sted. 

Frederik Hassing (tv.), Kristoffer Hyldahl (i midten) og Anders Elmkvist (th.) kom denne aften over på soldaterhjemmet for at spille FIFA og få noget at spise. 

Jeg vidste ikke, at det var kutyme her, for 
det er ikke lige hvad man forbinder med 
Forsvaret”.

Andreas supplerer med hans indtryk: 
”Jeg troede at man sang salmer om afte-
nen og sådan noget. Men jeg begyndte at 
komme herovre et par gange sammen med 
de andre fra delingen. Og en aften var der 
både bål, og vi lavede popcorn og marsh-
mallows over bål. Der virkede sådan, at 
man blev taget ind (i fællessskabet, red.), 
og de tager godt imod en. Man er meget 
social på soldaterhjemmet.” 

Frederik kan ikke lade være med at 
blande sig – måske fordi hans mad endnu 
ikke er færdig: ”For et kvarter siden på vej 
herover snakkede vi faktisk om, at noget af 
det gode, det er tonen på stedet her. Når du 
går op til kassen og siger alt muligt dumt, 
så griner de bare af en. Altså hvis man 
går op og beder om det bedste de har, så 
får man en burger med fire gange bøffer 

og fire gange ost. Det er ikke lige sådan 
noget, man får på en normal restaurant”. 

Kristoffer giver også sit besyv med: ”Det 
er også bare et lækkert sted at komme for 
lige at få et afbræk fra alt det der ’til højre 
ret’. Specielt under værnepligten, hvor de 
hele tiden var over en. Så er det lækkert at 
komme her til et sted, hvor man kan sta-
dig være soldat og stadig være sammen 
med dem fra delingen, men under nogle 
lidt andre rammer.” De husker alle tre ti-
den som værnepligtig, men er i dag ved at 
have afsluttet deres HRU, som er en otte 
måneders overbygning på værnepligten. 

Hjemmets kristne værdier
Alle tre har selvfølgelig bemærket, at sol-
daterhjemmet har et kristent værdigrund-
lag. ”Der er nogle kerneværdier herovre. 
De tager hånd om de folk, der kommer på 
soldaterhjemmet. Sætter sig ned og snak-
ker med folk. Det er et sted, vi kommer 
for at få et afbræk fra den ’kæft, trit og 
retning’, der er på Kasernen. Da er det 
meget rart at komme her og kunne være 

KFUMs Soldaterhjem udtrykt af en 
gruppe volontører. 
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sammen med sine kammerater i delingen 
uden de stramme former. Og så tager de 
én ind, så man bliver en del af familien 
her på soldaterhjemmet”, forklarer An-
dreas, når han skal forklare hvordan han 
oplever hjemmets værdigrundlag komme 
til udtryk. 

Frederik troede, at soldaterhjemmet 
var mere ”ekstrem kristen”, uden at den 
forståelse uddybes. Men Frederiks be-
skrivelse er ment positiv, når han siger: 
”Vi sang en salme og sang at Gud er dej-
lig og så videre. Men jeg synes ikke, at 
det føles som et religiøst sted. De første 
gange tænker man lige over det, men 
det gør jeg ikke mere, når jeg kommer 
nu for at købe en burger og spille FIFA”. 
Andreas nikker: ”Præcis. Det er bygget 
op på religiøse rammer, men det er ikke 
noget du mærker til, når du er herovre”. 
Dog kan de begge mærke, at stedet har 
nogle gode medmenneskelige værdier. 
Kristoffer sætter lidt flere ord på: ”Man 
kan mærke på alle dem, der arbejder her, 
at de ikke er her for at tjene penge. De er 
her for at snakke med os, eller hvad skal 
man sige… for at hjælpe os. Dét synes jeg 
også giver noget til stedet.”  

Andreas tænker videre over personalets 
måde at være på: ”Det er mere den enkelte 
snak, de kan have med den enkelte sol-
dat”, forklarer Andreas sin fornemmelse 
som en modsætning til, at soldaterhjem-
mets medarbejdere blot er på arbejde for 
penhgenes skyld. ”Også det, at de tager 
sig tid til den enkelte person, der faktisk 
er herovre. Hvis du sidder alene en dag 
og ikke har taget nogle af de andre med 
herover, så slår de sig ned ved siden af dig 
og starter en samtale. De gør alt hvad de 
kan for at hjælpe folk herovre, hvis man 
mangler noget eller et eller andet. Hvis du 
vil se en film, så har de jeg ved ikke hvor 
mange film, du kan sætte til herinde på 
det store TV. De gør meget for at folk de 
også kan få koblet af”. 

Den uformelle omgangsform
Frederik kan huske, da han første gang sad 
ned og røg en cigaret efter at værneplig-
ten var begyndt. Det var her på ’kuffen’. 
”Da vi var værnepligtige skulle vi altid 
stå op, så følelsen af at kunne sidde ned 
og ryge, det var fantastisk. Selvfølgelig 
med en gratis kop kaffe”, griner Frederik. 

Særligt huskes sommermånederne, hvor 
man kan sidde på soldaterhjemmets ter-
rasse og ryge. Oplevelsen er helt sikkert 
blevet forstærket af kontrasten i forhold 
til reglerne indenfor det militære hegn. 
”Især under værnepligten kunne det blive 
meget formelt, hvor vi skulle sige kære Hr. 
Sergent og så videre. Her er meget løse 
rammer”, mener Frederik. 

Et øjeblik efter illustreres de løse ram-
mer. Frederik kan ikke finde sin bon, men 
forklarer med et smil: ”Dét er noget af det 
gode her: Jeg vil vædde med, at han kan 
huske, hvem der bestilte den dobbelte 
burger med ost”. Det var godt, vi ikke 
gennemførte væddemålet. Frederik fik 
selvfølgelig sin burger – og ville i så fald 
have vundet væddemålet. 

Hvordan bruger I KFUMs Soldaterhjem?
Christian: ”Vi bruger det som et hyggested, når man skal hygge med ens kol-
leger. Der er en anden atmosfære herovre end ovre på kasernen”.  
Mike: ”Når der er noget nederen mad i kantinen. Det er der ret tit... Vi kommer 
her også på grund af maden, men det er hyggeligt at komme herover. Her er lidt 
mere civiliseret. Der er ikke så indelukket her, som det godt kan blive hvis man 
render rundt en uge på Kasernen uden at komme ud.” 

Hvad er jeres første indtryk af KFUMs Soldaterhjem? 
Mike: ”De lavede lagkager og bingo-banko og konkurrence om flest skumfi-
duser i munden, da vi kom over første gang. Jeg, at de var lidt skøre.. Så lærte 
man dem at kende, og så er der nogle hyggelige mennesker.” 
Christian: ”Den førte gang jeg var herovre, kom dem, der arbejder her på solda-
terhjemmet og gav hånd og spurgte, hvad man hed. Man følte sig velkommen.” 

Er det samme indtryk i har i dag efter flere måneder?
Mike: ”Ja, fuldstændig. Det er dejligt at komme herover. Der er nogle at snakke 
med hele tiden, og man kan også snakke med nogle fra andre delinger eller nogle 
udlærte. Og hvis man kommer til at sidde og snakke soldat, så kan man også 
hive nogle guldkorn til sig. Når man har set nogen herovre, bliver sandsynlig-
heden for at man lige siger hej til dem på kasernen lidt større.” 

En anden atmosfære end på 
kasernen 

Mike Laursen 
(th) og Chri-
stian Brun (tv) 
kom forbi for at 
købe to billige 
armbåndsure. 
Dagen efter skal 
de på øvelse, 
hvor de har 
brug for at vide 
hvad klokken er. 
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Hvad kan KFUMs 
Soldatermission efter 
din opfattelse i forhold til 
soldater og veteraner? 
Jeg tror, at de fleste soldater har et positivt 
billede af KFUMs Soldaterhjem og for-
binder soldaterhjemmet med en form for 
tryghed. Samtidig med det er KUF-mor 
og KUF-far nogle, der er lige på grænsen 
mellem det almindelige Danmark og så 
det militære Danmark. Det er mennesker, 
som forstår meget af det, man har været 
igennem og kender andre, der har været 

igennem det samme uden at være en del 
af det militære system. Dér tror jeg, man 
kan bidrage med noget rigtig vigtigt i 
forhold til forståelsen af begge verdener. 

Hvilken betydning har det, at 
KFUMs Soldatermission er 
en frivillig organisation? 
Man har ofte en større åbenhed og tillid 
til frivillige, fordi at man ikke har frygt 
for, at det kan komme tilbage til en, hvis 
man åbner op. Der er nogle soldater, der 

En lille skive af Danmark
Interview af Bjarke Friis

ikke tør åbne op overfor Forsvarets psyko-
loger, når de kommer hjem fra missioner 
og siger, at de har det svært og beskrive 
for eksempel symptomer på PTSD. 

Hvad er din opfattelse af 
samarbejdet mellem KFUMs 
Soldatermission og Forsva-
ret - både herhjemme og på 
nuværende tidspunkt i Irak? 
Jeg kender det på anden hånd i forhold til 
missionsområderne. Mette (Mejlgaard, 
red.), der havde kuffen i Sønderborg, var 
udsendt til Afghanistan, dengang min 
bror var i Afghanistan. Som jeg har fået 
beskrevet soldaterhjemmet i Afghanistan, 
er det ligesom en lille skive af Danmark, 
som er taget med til missionsområdet. 
Amerikanerne er jo vildt gode til at lave 
et mini USA med alt det mad, de spiser 
derhjemme. Der er KFUMs Soldaterhjem 
det der lille skive af det velkendte hjem-
mefra. Det er sådan et sted, hvor man kan 
gå ind og hænge hjelmen udenfor. Fordi 
nu kan jeg lige koncentrere mig om noget 
andet. Jeg kan huske, at jeg som pårørende 
kunne sende en kage til Afghanistan ved 
at indbetale et beløb, og det synes jeg var 
fantastisk koncept. Så kunne man lige 
sprede lidt hygge dér. Soldaterhjemmet er 
det sådan et sted, hvor man kan gå hen og 
føle, at der er nogen, der bare er til at tale 
med. Det er sådan lidt ”mor”, når man er 
væk hjemmefra sin egen mor. 

Der ser jeg, at KFUMs Soldaterhjem 

kan bidrage med en tryghed og en ro, som 
det ville være svært for Forsvaret selv at 
sætte på benene. 

Hvilken betydning du mener, 
at KFUMs Soldatermissions 
værdigrundlag har for både 
opgaveløsningen og samar-
bejdet? 
Det er et godt spørgsmål. De fleste ud-
sendte får et nyt forhold til troen, når de 
er udsendt. Jeg tror, at rigtig mange ud-
sendte soldater aldrig har snakket med en 
præst, før de møder feltpræsten. Når man 
ser nogle af verdens grusomheder direkte 
i øjnene, det kan vække troen i folk. Dér 
tror jeg, at det har betydning, at KFUM 
siger, at man giver plads til den efter-
tænksomhed og den tro på, at der nok er 
en større plan med de ting, man oplever. 
Det med aftenandagt, hvor man tager sig 
tid til at tænke over tingene – både sam-
men og sine egne tanker. At man kan se, 
at andre tænker også over livet. Mere end 
når man slukker lyset og ligger sig i sin 
seng og tænker: Er jeg den eneste, der har 
det sådan her? Man er i det fællesskab, 
hvor man tænker, at her er også andre, 
der bruger tid til at tænke over tingene. 
Det gør, at man ikke i samme grad føler, 
at man står alene om tingene. Der er troen 
et fællesskab. 

I forhold til offentlige støtte-
kroner, er der noget, som du 
tænker er vigtigt for os at 
være opmærksom på?
Det er vigtigt, at man ikke ekskluderer 
nogen. At man ikke siger, at I er ikke 
velkomne, hvis I ikke er troende eller de 
har en anden tro. Det er en forudsætning 
for at kunne være en samarbejdspartner 
med det offentlige. Men derfra er der jo 
et stykke til at sige, at man skal kaste sine 
egne værdier og sin egen tro overbord. 
Det er vigtigt at sige, at I er alle sammen 
velkomne her, men I må forstå, at det 
er på vores principper her og på vores 
præmisser.Jeppe Jakobsen besøgte KFUMs Soldaterhjem i Høvelte i november , hvor folketingspolitikeren 

blandt andet fik en snak med veteraner, der bor på KFUMs SoldaterRekreation og Veteranbo. 

Folketingsmedlem Jeppe  Jakobsen er nyvalgt veteranordfører for Dansk Folkeparti. 
Han mener, at KFUMs Soldater hjem blandt andet kan bidrage med tryghed og ro. 

Soldaterhjemmet er det 
sådan et sted, hvor man 

kan gå hen og føle, at 
der er nogen, der bare 

er til at tale med. 
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”I har en status, som er helt unik”

Interview af Bjarke Friis

Folketingsmedlem og tidligere minister Henrik Dam Kristensen (S) er forsvarsordfører. Han 
har selv brugt KFUMs Soldaterhjem i Karup og er i dag optaget af et godt samspil mellem den 
offentlige indsats og de frivillige organisationer. 

Hvordan ser du som politiker 
på opgaven vedrørende 
veteraner? 
Når jeg kigger på de tiltag, der er blevet 
etableret de senere år, synes jeg, at vi er 
godt på vej. Men vi er ikke færdige. Og 
der er tre ting, som jeg godt vil pege på, 
at vi har behov for at udvikle yderligere. 

Det første er, at vi skal i langt højere grad 
inddrage veteranerne i, hvad deres behov 
er. Når jeg taler med dem rundt omkring, 
så er det vidt forskelligt, hvad deres behov 
er for at komme videre. 

Det andet er, at vi er nødt til at lave et 
mere fintmasket net, hvor veteranerne er. 
På sidste opgørelse jeg har set, var der 20 
kommuner, der havde veterankoordinator, 
og det er for sølle. I kommunerne bør der 
på en eller anden måde være nogen, som 
har veteranerne som ansvarsområde, og 
som har forstand på det. Der skal et mere 
fintmasket net til ude i kommunerne. 

Det tredje jeg gerne vil pege på: Ved 
siden af den offentlige indsats har vi brug 
for de frivillige indsatser, og det er her, I 
kommer ind. I er en stor og professionel 
organisation, I gør det godt og løfter godt. 
Andre mindre organisationer kan også 
give et bidrag, og så vi skal på bedste 
danske vis bruge det gode samspil mellem 
borgere, myndigheder og frivillige orga-
nisationer. Der skal vi blive endnu bedre. 

Hvad kan KFUMs Soldater-
mission som én af de frivil-
lige organisationer i forhold 
til at løse denne opgave? 
Jeg var selv soldat i midt 70’erne, og der 
gjorde jeg også brug af KFUMs Solda-
terhjem i Karup. Det vil sige, at I har hi-
storikken med jer. Jeg tror ikke, at der er 
nogen, der har kontakt med det danske 
forsvar, som ikke kender jer og respekterer 
jer. Ellers havde I ikke været der år efter 
år. Altså: I har en status, som er helt unik. 
Når I er parat til at bruge den, så skal vi 
tage imod det med kyshånd. Jeg har set 
KFUMs SoldaterRekreatiuon i Varde, og 
jeg er helt tryg ved, når I som organisation 
er dem, der kommer til at stå i spidsen for 
den slags ting, fordi jeres DNA og jeres 
historik fortæller, at det kan I løfte. Og 
den type opgaver synes jeg bestemt er 
godt at give jer og måske tilsvarende or-
ganisationer. Det har jeg slet ikke nogen 
problemer med, tværtimod. 

Hvilken betydning har værdi-
grundlaget i forhold til opga-
veløsningen? 
Jeg tror, at værdigrundlaget er med til, at 
I kan se: Her er en problemstilling, som 
man må løfte. Jeg går mere op i den or-
dentlighed og troværdighed I har opbygget 
igennem årene. Og jeg kender ikke nogle 

eksempler på, at I har svigtet. Det er må-
ske det bedste adelsmærke, man kan få. 

Hvad ligger der i ordentlig-
hed og troværdighed? 
I har sat jer ned og defineret, hvor er det vi 
tror, at vores organisation – vores måde at 
arbejde på – kan give mere værdi for ve-
teranerne og det danske samfund. I stedet 
for: Hvor kan vores organisation vækste, 
fordi nu er der fokus på et område. I har 
høj troværdighed. Derfor har jeg ikke be-
tænkeligheder med på nogen måde, at I er 
samarbejdspartnere sammen med andre, 
som har troværdighed. 

Adskiller det klassiske solda-
terhjemsarbejde særligt for 
værnepligtige sig fra veteran-
arbejdet? 
Gennem generationer af værnepligtige 
og medarbejdere i Forsvaret har I vist, at 
I gør en forskel i hverdagen. Veteranar-
bejdet er en helt anderledes veldefineret 
opgave, men det er en meget større og 
sværere opgave. Det er KFUM eller sol-
daterhjem ’classic’. Fortsæt endelig med 
det. Veteranarbejdet er noget andet, men 
på baggrund af jeres ’classic’, har I nogle 
bedre forudsætninger til at lave foranstalt-
ninger, som har forståelse og respekt for 
veteranerne.

Henrik Dam Kristensen besøgte KFUMs Soldatermissions landskontor midt i januar måned. 

I er en stor og 
professionel 

organisation, I 
gør det godt og 

løfter godt. 
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Anneliv oplever, at ”Kuffen” (KFUMs 
Soldaterhjem, red.) er den dagligstue, som 
hun ikke har, når hun er udsendt. Hun 
bor – og har gjort det på begge sine mis-
sioner – i et transittelt med plads til 10-12 
personer, hvor hun har en lille 1-mands-
kabine, hvor hun kun har sin seng og et 
lille bord, derfor nyder hun, når hun er 
på Kuffen, at hun kan sidde ved et bord 
eller i en polstret stol – læse, slappe af el-
ler tale med nogen. På Kuffen kan man 
vælge at sidde for sig selv – eller man kan 
tale med nogen, hvis man har lyst. Det er 
også nogle gange næsten som at være i sit 

Fremmer 
samarbejdet på 
tværs af nationer

eget køkken, når man står ved vasken el-
ler får lov at låne ovnen. 

På Kuffen oplever Annliv, at det er de 
små ting, som betyder noget – noget der 
minder om hjem og Danmark, når man er 
i udlandet. Det kan være de danske blade, 
det at nogen spiller, eller der bliver bagt 
kage og lavet kaffe.

På spørgsmålene omkring de faste tra-
ditioner og de daglige andagter på Kuf-
fen, siger Annliv, at de er meget vigtige. 
Der er noget meget genkendeligt ved alle 
soldaterhjem – uanset om det er i udlandet 
eller i DK, og derfor ved alle soldater, hvad 

FAKTA:
Navn: 
Annliv Toft, 47 år
Rang: 
Civil, men rang af kaptajn i missionen. 
Har en reaktionsstyrkekontrakt med 
Forsvaret, hvor hun er tilknyttet For-
svarets Sundhedstjeneste (FSU). Er 
uddannet fysioterapeut med 8 ugers 
militæruddannelse. Arbejder til dagligt i 
sin egen fysioterapi. 
Opgave i denne mission: 
At behandle fysiske skader og smerter. 
Antal udsendelser: 
2 – én i Afghanistan på den 3 måne-
der og denne udsendelse som varer 
7 uger. 

”Det gør en kæmpe forskel”

Interviewet af Elin Høyer Hansen

Peter har været udsendt en del gange, og 
det er anden gang, han oplever, at der er 
en ”Kuf” (soldaterhjem) og det gør en for-
skel. Peter oplever Kuffen som et vigtigt 
samlingssted, og det er der, man mødes 
på kryds og tværs af enheder og opgaver. 
De fleste udsendte er sendt af sted som 
en del af gruppe, og hvis man ikke har 
Kuffen, hvor man mødes, så lærer man 
ikke hinanden at kende på kryds og tværs 
af enheder. Det giver et indblik i, hvilke 
andre arbejdsopgaver andre har, når man 
mødes og taler sammen på Kuffen. Des-
uden er det fint, at der også kan tales om 
alt mulig andet end det daglige arbejde. 

Peter tilkendegiver også, at Kuffen bry-
der den ”osteklokke”, som man godt kan 
opleve at en udsendelse er, hvor man ar-
bejder, spiser og sover – og man kommer 
til at tænke på noget andet. Det giver lidt 

de møder på soldaterhjemmet af daglige 
og ugentlige rutiner, og det giver en stor 
tryghed, som alle har brug for. 

Annliv understreger, at det er vigtigt, 
at de ansatte fastholder og italesætter de 
kristne værdier, dog også med en respekt 
for, at ikke alle mennesker er, som hun 
beskriver det, ”lige troende”.

I forhold til, at der kommer andre natio-
naliteter, tilkendegiver Annliv, at Kuffen 

FAKTA:
Navn: 
Peter Drevholt, 52 år.
Rang: 
Overkonstabel (mekaniker). 
Opgave i denne mission: 
Mekaniker – og andre camp/bygge-opgaver. 
Antal udsendelser: 
8 – bl.a. Cypern, Kosovo, Afghanistan

Det giver et indblik 
i, hvilke andre 

arbejdsopgaver andre 
har, når man mødes 
og taler sammen på 

Kuffen.
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Brians opgave som administrationsbe-
falingsmand/velfærdsbefalingsmand, er, 
ud over nogle administrationsopgaver, at 
drage omsorg for soldaterne i bred for-
stand. Det betyder i praksis, at han skal 
være med til at igangsætte og facilitere 
nogle tilbud for soldaterne, i samarbejde 
med soldaterne selv. Det kan f.eks. være 
filmaftener, grillaftener, julefrokost og 
juleaftensarrangement. 

Han har, da han var ansat i Forsvaret, 
benyttet KFUMs Soldaterhjem i DK, især 
i Gothersgade i Kbh. På spørgsmålet om, 
hvorfor han lige valgte at søge soldater-
hjemmet i stedet for byens mange andre 
tilbud, svarer Brian, at soldaterhjemmet 
har for ham altid været en del af solda-
terlivet, og han forbinder det med et sted, 
hvor der er ro, afslappet stemning og plads 
til fordybelse, og der er ikke den samme 
puls, som storbyen ellers repræsenterer. 

Brian ser en stor betydning og vigtighed 
af, at der er et soldaterhjem for soldaterne 
– ikke mindst ude i missionerne. Det er et 
kæmpe aktiv for de soldater, som er ud-
sendt, og er en vigtig del af det samlede 
tilbud for soldaterne. Han tilkendegiver, 
at det også letter hans opgave i missionen, 
og han oplever, at der på missionen i Irak 
er stor samarbejde og synergi mellem det, 
Forsvaret kan tilbyde, og det KFUMs Sol-
datermission kan tilbyde. Samtidig under-
streger han, at det er vigtigt, at KFUMs 
faciliteter ikke er en del af Forsvarets 
struktur, men det er en selvstændig enhed. 

KFUMs Soldaterhjem tilbyder dagligt 
andagt for soldaterne. Brian tilkendegi-
ver, at den del har betydet forskelligt for 
ham i forskellige perioder af hans liv, men 
han har altid vist, at det åndelige var og er 
tilgængeligt på soldaterhjemmet, hvilket 
han også påpeger som vigtigt. Ikke mindst 
i missionerne, hvor han oplever, at når 
man er væk hjemme fra, så kommer man, 
som han beskriver det, lidt dybere ned og 
overvejer også andre forhold i sit liv. Han 

FAKTA:
Navn: 
Brian Kort Rützou
Rang: 
Seniorsergent-R (Reserve). Er til 
daglig selvstændig håndværks-
mester og laver bjørneskindshuer.
Opgave i denne mission: 
Adm. Befalingsmand 2 (Velfærds-
befalingsmand).
Antal udsendelser: 
1. mission

Soldaterhjemmet 
er en del af 
soldaterlivet

Interviewet af Elin Høyer Hansen

husker selv en sætning fra den velkomst-
tale, som soldaterhjemslederen afholdte, 
da han begyndte i Forsvaret i 1983. ”Solda-
terhjemmet er et kristen hjem for soldater 
– og ikke kun et hjem for kristne soldater.” 
Denne forudsigelighed omkring hvad et 
soldaterhjem står for, oplever han fortsat, 
og han beskriver det på følgende måde: 
”KFUM ved man, hvad er, uanset hvor 
man er i sit liv, og det er fortsat en vigtig 
del af soldaterlivet”.

Brian oplever Kuffen i Irak som særdeles 
velfungerende – både de fysiske rammer 
og det indhold tilbuddet har. Det er vel ud-
styret og er et attraktiv sted for soldaterne 
at være – og det er vigtigt supplement til 
de øvrige få tilbud på basen, som solda-
terne kan benytte, når de ikke arbejder.

jo er en meget dansk tradition, men den er 
uden tvivl med til at fremme samarbejdet 
på tværs af nationaliteter. Hun oplever 
en fin balance mellem, at der er åben for 
alle nationaliteter de 5 hverdage, og så er 
weekenderne forbeholdt danskerne. Der 
må gerne være forskel i det danskerne til-
bydes – og det andre nationaliteter også 
tilbydes på Kuffen. 

en oplevelse af, at døgnet inddeles lidt i 
arbejdstid – og fritid. Og det kompenserer 
lidt for den trælse del af en udsendelse, 
nemlig det at man ikke er sammen med 
familien, der giver Kuffen lidt en oplevelse 
af det hjemlige. 

Mht. de aktiviteter der foregår på Kuf-
fen, så deltager Peter, hvis det passer ind 
– eller nogen gange er det tilfældigt, hvis 
han lige er på Kuffen, når der sker no-
get. Da han var i Afghanistan deltog han 
jævnligt i aftensang. Han fortæller også 
om en oplevelse fra Afghanistan, hvor 
han særligt husker én gudstjeneste, som 
blev afholdt ude i det fri – det var en op-
levelse, som fortsat står helt klart for ham. 
Det var inden, at selve lejren var bygget 
op, hvor stjernerne ligesom var tættere 
på, og præstens ”bevingede ord”, som 
Peter betegner præstens prædiken, ude i 
ingenting, fik en særlig betydning. Peter 
oplever ofte, at når man er på mission, så 
tænker man mere og lidt dybere, og nogen 
tanker går ofte i den forbindelse til fami-
lien i Danmark. Han oplever også, at når 
han er på mission og er taget ud af den 
daglige trædemølle, så får han mere luft 
i sit hoved – og det giver også mulighed 
for at tænke mere over forskellige ting.
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Hvad kan KFUMs Soldater-
mission som en frivillig or-
ganisation i forhold til at løse 
veteranopgaven? 
”En af de ting, der har været kendetegnene 
mens jeg har været chef, det har været, at 
I er en robust frivillig organisation. I er 
en organisation, der har eksisteret længe, 
I har godt styr på jeres organisation, og I 
har et velfungerende sekretariat. Jeg as-

En robust organisation,  
der tager opgavevaretagelsen 
alvorligt
Jette Albinus er chef for Forsvarets Veterancenter, der gennem de senere år er blevet en tæt 
samarbejdspartner for KFUMs Soldatermission. I interviewet her deler chefen hendes indtryk af 
KFUMs Soldatermission og samarbejdet. 

socierer rigtig mange positive ting med, 
at I er en robust organisation. Udover det 
oplever jeg også, at man meget nemt kan 
opbygge et tillidsfuldt forhold til de nøg-
lepersoner, der er i KFUMs Soldatermis-
sion. Det er en gennemsigtig organisation, 
og det er en organisation, som tager sin 
opgavevaretagelse alvorligt. Det gør, at I 
bliver en vigtig spiller for Veterancentret. 

I samarbejdet er vores opgave at un-

derstøtte jeres arbejdsvilkår, så vi synes, 
at det er forsvarligt for veteranerne, men 
også for jer som organisation. Det er ingen 
hemmelighed, at det oprindelig var tan-
ken, at der skulle både være udfordrede 
veteraner og ikke-udfordrede veteraner 
(på KFUMs SoldaterRekreation, red.). 
Sådan er virkeligheden ikke gået for jer. 
Virkeligheden både for jer og veteran-
hjemmene er, at det er de veteraner som 
har det sværest, der kommer til at bo langt 
de fleste steder. De kan ikke nøjes med, 
at det bare er et værested. De har brug 
for hjælp. Det er det niveau eller leje, vi 
er ved at finde. 

Hvis jeg skal trække en parallel til Ve-
teranbo: En af de ting vi har gjort, det er, 
at vi sætter evaluering op fra starten, fordi 
der var vi lidt usikre på: Hvor bærer det her 
hen? Min oplevelse er nu, at der ser vi lidt 
det samme: Målgruppen er lidt sværere og 
lidt mere krævende end vi havde regnet 
med. Og så må man ligesom sige: Okay. 
Så må vi stoppe op igen og gå i dialog og 
sige: Hvad gør vi så? Veteranbo var ment 
et udslusningssted, men udfordringen er 
måske, at nogle af veteranerne kommer 
aldrig til at kunne bo på egen hånd.” 

Hvordan oplever du, at vi i 
KFUMs Soldatermission har 
taget veteranopgaven til os? 
”Der er ingen tvivl om, at det er fornuftigt 
at byde ind på sådan et område, der i øv-
rigt passer godt til jeres organisation. Det 
har med soldater at gøre, og det sker ud 
fra jeres grundsyn. Ud fra det medmen-
neskelige perspektiv, så er det helt rigtigt 
for jer at vise, at selvfølgelig tager vi et 
medansvar for en udsat gruppe. I tager i 
høj grad et socialt ansvar ved at fokusere 
på boliger til veteraner.” Jette Albinus har været chef for Forsvarets Veterancenter siden 2015. Foto Sebastian Søby.

Interview af Bjarke Friis
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M. Nielsen fungerer som tolk i forskellige 
opgaver i missionen i Irak. Det kan f.eks. 
være i forhold til træningsholdene eller 
ved mødevirksomhed, hvor der er behov 
for tolk mellem irakere og danskere eller 
briter. Hun skal både være det, som hun 
selv betegner som ”tolkemaskine”, men 
også i nogle sammenhænge være med til 
at ”tolke” kulturen. 

Da Nielsen var på sin første udsendelse 
i Irak (august 2015-februar 2016) var der 
ikke nogen Kuf, derfor mærker hun også, 
at det gør en stor forskel, at der nu er en 
Kuf. Det er blevet nemmere at finde og 
møde folk, når man har fri. Det er nemt 
at aftale, at vi mødes på Kuffen – og det 
er hyggeligere og mere attraktiv at være 
sammen på Kuffen end i det øvrige vel-
færdsområde. På Kuffen mødes man også 
på tværs – og det er mindre formel – også 
på tværs af nationaliteter. 

Selv om det er første gang, at Nielsen er 
på et soldaterhjem i udlandet, så kender 
hun soldaterhjemmene i DK – i forbindelse 
med forskellige uddannelses- og kursus-
forløb rundt omkring. Hun har dog brugt 

og bruger soldaterhjemmet i Irak mere, 
end hun har gjort i DK. Det er hendes 
oplevelse, at det skyldes, at på udsendel-
sen i Irak kender stort set alle hinanden, 
så man møder altid nogen, man kender, 
når man går på Kuffen.

I forhold til den åndelige del på Kuffen, 
så er det for Nielsen én af de faste elemen-
ter, som også er med til at give tryghed. 
Både aftensang, men også kage kl. 15 og 
kl.20 er med til at give dagen struktur og 
dermed tryghed for de udsendte. Der er 
en mulighed for at være med til aftensan-
gen – eller lade være. Selve aftensangen 
giver nogle gange Nielsen nogle indspark, 
som hun kan tænke lidt videre over. Med 
hensyn til aktivitetsniveauet på Kuffen, 
så vil det være fint for Nielsen, hvis der 
er lidt flere aktiviteter, hun kan godt li’ de 
sociale arrangementer.

I forhold til, at der kommer andre na-
tionaliteter på Kuffen oplever Nielsen, at 
det er supergodt. I forhold til opgaver, som 
hun løser, som ofte også er sammen med 
briter, er det rigtig godt, at man også kan 
mødes med dem i mere uformelle og frie 

forhold. Både amerikaner og briter tilken-
degiver over for Nielsen, når hun taler med 
dem om Kuffen, at de er lidt misundelige 
på de velfærdsfaciliteter, som danskerne 
har. Nielsen synes, at det er ærgerligt, at 
der er lukket for andre nationaliteter i 
weekenden – måske man bare kunne nø-
jes med enkelte lukkede arrangementer, 
som f.eks. den danske morgenmad, men 
hun tilkendegiver også, at det er en hår-
fin balance, da der også er danskere, som 
nyder, at der er tidspunkter, hvor Kuffen 
kun er åben for danskere, og det giver en 
anden ro på Kuffen.

Den åndelige del er  
med til at give tryghed

FAKTA:
Navn: 
M. Nielsen, 30 år. 
Rang: 
Premierløjtnant af reserven
Opgave i denne mission: 
Opgave i denne mission: Tolk – 
sprogofficer. 
Antal udsendelser: 
2 i Irak

I mediebilledet ser man ofte 
veteraner udtale sig i mange 
forskellige retninger. Hvor-
dan tænker du, at veteran-
debatten i medierne kunne 
forbedres? 
”Det er her, jeg inviterer frivillige organi-
sationer til at tage del i debatten. Så ville 
I og andre frivillige organisationer kunne 
sige, at vi tager det ansvar på os i forhold 
til kommunikationen og den offentlige 
debat. Når historier kører i medierne, så 

må vi tilbyde os selv og være med til at 
nuancere debatten. Det handler om, at vi 
får gjort noget, der gavner veteranerne. 
Uanset hvilke briller, man har på, går det 
ikke, hvis billedet bliver for ensidigt.” 

Hvilken betydning mener du, 
at KFUMs Soldatermissions 
værdigrundlag har for opga-
veløsningen? 
”Hvis jeg skal være meget nøgtern – og 
det er mit blik på det – så tror ikke, at det 
betyder specielt meget, at I er en kristen 
organisation set fra veteranens perspektiv. 
Men jeg tror, at jeres værdigrundlag og 
væremåde gør, at I er en meget troværdig 
samarbejdspartner. Jeg tror også, at jeres 
værdigrundlag er en del af forklaringen 
på jeres struktur, hvordan I er som men-

nesker, hvordan I samarbejder med andre 
og så videre. Men værdigrundlaget kan 
helt sikkert godt betyde noget for nogle af 
veteranerne. Det er svært for mig at vur-
dere. Min egen oplevelse er, at hvis man 
bevæger sig bredt over alle soldater, så 
tror jeg, at størstedelen af os er nok ikke 
meget kristne, men der sker meget ofte et 
eller andet med os, når vi bliver udsendt. 
De fleste af os bruger feltpræsten mere og 
kommer lidt tættere på den del. 

Jeg tror også, at jeres tilstedeværelse 
under vores værnepligt og positive ople-
velser af at være på et soldaterhjem. Og 
at man også oplever jer ude i missionen. 
Ude i missionerne, der er KFUM altid. Det 
er jo stedet! Det er jo der, hvor I virkelig 
kan sige: Husk nu, at vi er der også, hvis 
det bliver svært.” 

Interviewet af Elin Høyer Hansen

Men jeg tror, at 
jeres værdig-

rundlag og være-
måde gør, at I er 
en meget trovær-
dig samarbejds-

partner. 
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KORT NYT 

Velkommen hjem til Thea og 
Dorte
Den 1. februar rejste Judy Jochumsen og 
Selma Schou til Irak og overtog soldater-
hjemmet efter Thea og Dorte. Der skal 
lyde en stor tak til Thea og Dorte for et 
rigtig flot pionerarbejde. Soldaterne har 
udtrykt stor tilfredshed over etableringen 
af et KFUMs Soldaterhjem. Thea, der har 
en BA i kristendom, kommunikation og 
kultur (3K), fortsætter som veteranmedar-
bejder i Høvelte frem til august 2017, hvor 
hun vil i gang med at læse til kandidat. Vi 
ønsker dem begge Guds velsignelse over 
fremtiden.

Tak til medlemskonsulent 
Preben Schousboe
Preben Schousboe blev ansat 1. november 
2015 som medlemskonsulent i en 2 årig 
projektstilling med fokus på at øge med-
lemstallet. Preben har været en ildsjæl, der 
har deltaget i mange landsmøder, stævner 
og lejre, og det er lykkedes at tegne 228 
nye medlemmer i 2016 mod 94 i 2015, 
men desværre ikke tilstrækkeligt til at 
vende medlemstallet, som ved årsskiftet 
var på 9554.

Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Tak til Inge Lisbeth 
Dahl og velkommen til 
Michael Thomsen som 
regnskabsmedarbejder
På landskontoret er der sket et skifte som 
deltids regnskabsmedarbejder på 20 timer 
pr. uge. Vi siger tak til Inge Lisbeth Dahl 
for tiden som vikar og velkommen til Mi-
chael som er ansat pr. 1. november 2016. 
Michael er oprindelig uddannet lærer, gift 
med Henriette og bor i Vejle. Han er i gang 
med sidste del af en økonomiuddannelse 
(HA). Vi ønsker Michael velkommen i 
arbejdsfællesskabet.

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 1. 
marts. Tak til alle soldater, soldatervenner 
og medarbejdere, som hjælper med salget!

Årskvittering 
Først i februar er der udsendt årskvittering, 
hvoraf det fremgår hvad der er indberettet 
til SKAT. Alle gaver, uanset størrelsen kan 
give fradrag. Hver person kunne i 2017 
opnå fradrag op til kr. 15.600,-. Hvis der 
er spørgsmål vedr. reglerne for gavefra-
drag m.m. er man altid velkommen til at 
kontakte landskontoret på tlf. 33 12 40 42.

Årsregnskabet 2016 
Regnskabet er i skrivende stund ikke helt 
afsluttet, men takket være flot omsætning, 
flotte gaver og gode indtægter fra gen-
brugsbutikker med mere ser regnskabet 
ud til give et underskud på kr. 88.000,-.

IRAKLEAVEAFLØSERE

KFUMs Soldatermission søger leaveafløsning til Irak. 
Kunne du tænke dig, at være leaveafløser i Irak, når de faste 
soldaterhjemsledere er hjemme på orlov? 

Jobbet, der som udgangspunkt er ulønnet, strækker sig over 
en periode på ca. 5 uger i oktober og november 2017. Der kan 
både være tale om et ægtepar eller et lederteam på 2 perso-
ner, som meget gerne må kende hinanden i forvejen. 

Læs mere under jobsektionen på kfums-soldatermission.dk
Eller kontakt: 
Generelsekretær
Per Møller Henriksen 
+45 7620 4480 /  2229 6189
pmh@kfums-soldatermission.dk 

I forbindelse med budgetlægningen for 
2017 var bestyrelsen nød til at finde nogle 
besparelser, hvilket desværre betød at vi 
med udgangen af januar 2017 har sagt far-
vel til Preben. Vi vil sige ham en stor tak 
for en engageret indsats og ønsker ham alt 
godt over fremtiden.

Tak til soldaterhjemsleder 
Gurli Støttrup
I sommeren 2015 tiltrådte Helge Randsbæk 
som soldaterhjemsleder i Vordingborg og 
ægtefællen Gurli Støttrup fik tilbudt en 
deltidsstilling. I november 2015 var der 
en visionsdag i Vordingborg, hvor der blev 
drøftet nye tiltag og for at støtte opstarten 
af disse, blev Gurli ansat på fuld tid fra 1. 
februar 2016. Tiltagene har haft en positiv 
effekt, og der er blandt andet oprettet en 
ugentlig veterancafé. Men i forbindelse 
med den stramme budgetlægning 2017 
blev bestyrelsen nød til at gå tilbage til 
ansættelse af én soldaterhjemsleder i Vor-
dingborg. Vi siger tak til Gurli og ønske 
held og lykke over fremtiden.

Michael Marker Thomsen er ny regnskabsmedar-
bejder på landskontoret.
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Torsdag den 15. december var der inviteret til lancering 
af bogen ”Danish Leopards in Helmand. From the crew’s 
perspective”. Det blev holdt på KFUMs Soldaterhjem i 
Holstebro, der i dagens anledning havde fået en Leopard 
kampvogn til at holde i gårdspladsen til at danne et fint 
bagtæppe for receptionen.

Bogens forfatter Thomas Antonsen har arbejdet med bog-
projektet som et fritidsprojekt i to år. Danske Leopardkamp-
vogne blev benyttet i Afghanistan fra 2007 til 2014, og der 
har været i alt 14 forskellige delingsførere undervejs. 13 af 
disse ville gerne medvirke i bogen, hvilket vidner om stor 
opbakning. Thomas Antonsen har skrevet den 150 siders 
flotte bog på baggrund af 40 interviews og valgt mellem 
18.000 billeder, hvoraf soldaterne selv har leveret størstedelen.

En vigtig historie
Generalløjtnant Poul Kiærskou er én af dem, der har arbej-
det for at få bogen udgivet. ”Den fortæller en vigtig histo-
rie om Hærens største våben”, mener Poul Kiærskou, der 
fra 2002-08 var chef for Hærens Operative Kommando. 
”Effekten var tydeligt, og det beskrives i bogen, der er de-
dikeret til de faldne i Afghanistan”. Den nu pensionerede 
generalløjtnant lagde ikke skjul på, at kampvognen har 
været med til at redde danske og andre soldaters liv under 
operationerne i Helmand.

I forbindelse med bogudgivelsen har bestyrelsen bag bogen 
samlet en række sponsorer, som har bidraget flot. Ønsket 
har været at hjælpe veteraner 
under trygge rammer, som det 
finder sted på KFUMs Sol-
daterRekreation i Holstebro. 
Derfor var det med stolthed, 
at Poul Kiærskou kunne over-
række en check på 100.000,- 
kr. til Nathalie Moesgaard og 
KFUMs SoldaterRekreation 
i Holstebro.

Bogen er til salg for 
299,- kr. og kan købes på 
KFUMs Soldaterhjem i 
Holstebro.

Ny bog med stort 
overskud til veteran-
arbejdet i Holstebro
I forbindelse med lanceringen af bogen 
”Danish Leopards in Helmand” er der 
blevet indsamlet 140.000,- kr. til KFUMs 
SoldaterRekreation i Holstebro.

Formands- og 
kasserermødet 2017
afholdes lørdag den 6. maj kl. 9.30- 16.00 på Ryes 
Kaserne, Treldevej 110, 7000 Fredericia.

KFUMs Soldatermissions bestyrelse opfordrer hermed 
alle kredsbestyrelser til at lade sig repræsentere ved 
både formand og kasserer. På mødet aflægges beret-
ning om KFUMs Soldatermissions arbejde på lands-
plan. Regnskabet bliver fremlagt, og der skal afholdes 
valg til Bestyrelsen og Kredsarbejdsudvalget (KAU).

På valg til bestyrelsen: Vibeke Schmidt, Kongens Lyng-
by, Jesper Hornstrup, Skive (begge er villig til genvalg) 
og suppleanten Kirsten Cæsar, Skjern (genopstiller 
ikke).
På valg til KAU: Solveig Hoffmann Pedersen, Brande, 
Svend-Erik Hansen, Isenvad og suppleanten Rebekka 
Stagis Madsen, Starup (alle er villige til genvalg). 

I henhold til vedtægterne § 5 stk. 2 lyder det: ”Forslag til 
kandidater skal senest 14 dage før formands- og kas-
serermødet være landsformanden i hænde.” – dvs. den 
22. april 2017.
Valgbar er ethvert medlem, som skriftligt har indvilget i 
at lade sig opstille.
På hjertelig gensyn i Fredericia den 6. maj 2017.

Jesper Hornstrup.

Års- og julegave 2016
Vi vil gerne sige tak for endnu en flot årsgave, som i 2016 blev på 
kr. 778.467,-. Det er tæt på gaven i 2015 som var på kr. 782.534,-. 
Tak til både enkelt personer og til listebærere ude i kredsene. 

Julegaven i 2016 blev på i alt kr. 317.325,- mod kr. 212.198 
i 2015. Tak til alle, som har taget så flot imod vores julebrev.

TAK til alle som på forskelligvis har støttet vores arbejde med 
gaver, arbejdskraft og forbøn.

Tak til Jette og Kurt Nielsen i Borris
Der skal lyde en stor tak til Jette og Kurt Nielsen for knap 6 
år som soldaterhjemsledere i Borris. I deres tid er køkken og 
lager blevet udvidet og soldaterhjemmet har gennemgået en 
opdatering, så den over 110 år gamle bygning er helt tidssva-
rende. Kantinevognskørsel er en vigtig aktiv i skydelejren og 
kantinevognen er også blevet udskiftet med en flot ny vogn. Vi 
ønsker dem Guds velsignelse over fremtiden.
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Af Bjarke Friis

MØDER OG STÆVNER

Hjørring, kreds 6
Torsdag den 20. april kl. 19:30 i Horne 
Missionshus Skansebakken 7, Horne. 
Soldatervenneaften v. landssekretær Bjarke 
Friis, Esbjerg. 
Torsdag den 4. maj kl. 19:30 i Tårs Mis-
sionshus, Bredgade 38, Tårs. Frihedsfest. 
Soldaterhjemskonsulent Søren Andersen 
taler og fortæller om arbejdet. 
Hurup, kreds 3
Onsdag den 5. april kl. 19:30 i Vestervig 
Missionshus, Vestergade 21-23, Vestervig. 
Soldatervennestævne med generalforsam-
ling. Edith og Bent Larsen, Skjern, taler. 
Thisted, kreds 21
Tirsdag d. 7. marts kl. 19:30 på KFUK, 
Rosenkrantzgade 6 i Thisted. Soldater-
venneaften hvor leder af KFUMs Soldater-
hjem i Holstebro Troels Moesgaard taler. 
Generalforsamling.  

Filskov, kreds 94
Torsdag den 6. april kl. 19:30 i Filskov 
Missionshus, Omme Landevej 7, Filskov. 
Soldatervennestævne ved landssekretær 
Bjarke Friis. 
Fur, kreds 75
Søndag den 30. april: Soldatervennestæv-
ne. Gudstjeneste i Fur Kirke, hvor tidli-
gere landssekretær Bent Ingemann Jensen 
medvirker. Aftenmøde i Fur Missionshus, 
Madsbadvej 21 v. Bent Ingemann Jensen, 
Thyholm. 
Holstebro-Struer, kreds 18
Fredag den 10, marts kl. 18:00 på KFUMs 
Soldaterhjem i Holstebro, Suensonsvej 
36E i Holstebro: Soldatervennefest med 
generalforsamling. Landsformand Jesper 
Hornstrup, Skive, taler og fortæller om ar-
bejdet. Spisning, kaffe og lotteri. 
Horsens, kreds 29
Torsdag, den 23. marts 2017  klokken 

19.30 i Missionshuset, Emil Bojsens Gade 
31 i Horsens. Soldatervennefest v/Kirsten 
og Alex Pedersen, Grindsted. Kaffe og bort-
lodning. Velkommen til en hyggelig aften.
Lemvig, kreds 17
Mandag den 6. marts kl. 19:30 i Nr. Lem 
Sognegård, Kappelvej 3 i Lem. Soldater-
venneaften med generalforsamling. Sol-
veig og Leif Hove Nielsen, der er ledere 
af KFUMs Soldaterhjem, Aalborg, taler. 
Silkeborg, kreds 34
Fredag den 10. marts kl. 19:30 i Alder-
slyst Missionshus, Lundsgade 17 i Silke-
borg. Generalforsamling. 
Torsdag den 27. april kl. 19:30 i Voel 
Missionshus, Smedegade 4, Voel. Solda-
tervennefest ved soldaterhjemsleder Troels 
Moesgaard, Holstebro. 
Skjern, kreds 2
Fredag den 10. marts kl 19:30: Solda-
tervennestævne med generalforsamling 
på KFUMs soldaterhjem i Borrislejren. 
Dagsorden efter vedtægterne. Forslag kan 
indleveres til formanden.Tale ved Carl Høj-
hus, Holstebro. Alle er velkommen.
Tirsdag den 25. april kl. 19:30 i Videbæk 
Missionshus, Nygade 10, Videbæk. Sol-
datervenneaften hvor landssekretær Bjarke 
Friis fra Esbjerg taler og fortæller. 
Viborg, kreds 23
Onsdag den 15. marts kl. 19:30 i Ravns-
trup Missionshus, Viborgvej 8 i Ravns-
trup. Generalsekretær Per Møller Henrik-
sen taler og fortæller om arbejdet. 
Torsdag den 27. april kl. 19:30 i Thor-
ning Missionshus, Birkevej 10, Thorning. 
Soldatervenneaften ved Anders Nielsen, 
Randers. 
Herning, kreds 11 og Bording/
Ikast, kreds 106
Fredag den 3. marts kl. 19:30 på KFUMs 
Soldaterhjem, Karup. Forårsfest med 
generalforsamling. Landssekretær Bjarke 
Friis taler.

Fredericia, kreds 35
Fredag den 24. marts kl. 19:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99 i 

Fredericia. Forårsfest. Generalsekretær i 
Indre Mission Jens Medom Madsen taler. 
Mandag den 22. maj kl. 18:00 på KFUMs 
Soldaterhjem, Treldevej 99 i Fredericia. 
Generalforsamling med spisning. Tilmel-
ding på tlf. 75 92 04 40. Garnisionspræst 
Kristoffer Simonsen taler. 
Grinsted, kreds 9
Tirsdag den 14. marts kl. 19:30 i ”Kro-
nen”, Solvej 1 i Grindsted. Soldaterven-
neaften med kort generalforsamling. Anne 
og Allan Schrøder, ledere af KFUMs Sol-
daterhjem, Karup: ”Forsvar og forkyndelse 
i mere end 125 år”. Billeder, fortællinger 
og sange. 
Onsdag den 17. maj kl. 19:30 i ”Kronen”, 
Solvej 1, Grindsted. Soldatervennefest, 
hvor tidligere professionel soldat og sol-
daterhjemsleder Lene Svendsen-Tune taler 
og synger sange fra CD’en: Altid Frejdig. 
Lotteri til fordel for KFUMs Soldaterhjem 
i Danmark og udlandet. 
Haderslev, kreds 49
Fredag den 24. februar kl. 19:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2 i 
Haderslev. Generalforsamling. Indledning 
ved Malene Hansen. 
Kolding, kreds 1
Fredag den 3. marts kl. 19:30 i Kirke-
buen, Kristkirken, Hadserslevvej 38 i 
Kolding. Forårsfest med generalforsamling. 
Taler er landsformand Jesper Hornstrup, 
der er sognepræst i Skive. 
Vejlby, kreds 45
Torsdag den 16. marts kl. 19:30 i Strib 
Sognegård, Strib Landevej 1, Middelfart. 
Soldatervennestævne med generalforsam-
ling. Talere mv. er soldaterhjemslederne 
Helle og Bruno Kristoffersen fra Frederi-
cia. Alle er velkomne. 
Skive, kreds 52
Fredag d. 31. marts kl. 19:30 på KFUMs 
Soldaterhjem, Brårupvej 155, Skive. For-
årsfest, hvor pastor emeritus Leif H. Mor-
tensen, Aulum, taler. Spisning kl. 18:00, 
tilmelding på tlf. 97 52 48 39.
Skrydstrup, kreds 25
Mandag den 20. februar kl. 19.30 i Skryd-
strup Sognehus, Ribevej 51 i Skrydstrup. 
Kredsmøde med generalforsamling. Med-
arbejder- og soldaterhjemskonsulent Søren 
Andersen taler. Kaffebord a kr. 25,-
Smidstrup, kreds 7
Tirsdag den 2. maj kl. 19:30 i Smidstrup 
Missionshus, Torpsgade 3 i Smidstrup. 
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SOLDATERHJEMSLEDERIRAK
KFUMs Soldatermission søger ledere til Irak. 
Ca. 1. august 2017 rejser et nyt lederteam til Al-Assad basen 
i Irak for at arbejde på ”Kuffen” i 6 måneder - er det dig / jer? 

Hygge og afslapning på soldaterhjemmets terrasse 

Vi søger 2 ildsjæle med interesse, lyst og overskud til at ska-
be en oase, hvor de danske soldater kan slappe af, spille spil 
og være sammen i den til tider sparsomme fritid. På soldater-
hjemmet bliver der dagligt holdt aftenandagt, hvor evangeliet 
bliver talt, sunget og delt.

Udover at brygge kaffe, bage kager og skabe gode rammer 
for hjemlighed og hygge, er opgaven også at se den enkelte 
soldat bag uniformen. På KFUMs Soldaterhjem er der højt til 
loftet, og alle er velkommen uanset rang eller titel, eller for den 
sags skyld nationalitet. 

Læs mere under jobsektionen på kfums-soldatermission.dk
Eller kontakt: 
Generelsekretær
Per Møller Henriksen 
+45 7620 4480 /  2229 6189
pmh@kfums-soldatermission.dk 

Soldatervenneaften v. forhenværende solda-
terhjemsleder Merete Henriksen, Fredericia. 
Vamdrup, kreds 14
Tirsdag d. 18. april kl. 19:30 i Vamdrup 
Kirkehus, Vestergade 35 i Vamdrup.  
Soldatervennestævne v. landssekretær 
Bjarke Friis. 
Vejrup, kreds 85
Onsdag d. 26. april kl. 19:30 i Konfir-
mandstuen, Engdraget 5, Vejrup. Sol-
datervenneaften, hvor tidligere soldater-
hjemsleder Finn B. Jørgensen, Fredericia, 
taler og fortæller om arbejdet.

Græsted-Mårum, kreds 113
Tirsdag den 18. april kl. 19:30 i ”Glimt”, 
Græsted Hovedgade 34b, Græsted. Tidl. 
Soldaterhjemsleder Finn Juhl Nielsen, Hår-
lev, taler. Generalforsamling, kaffe og lot-
teri.
København, kreds 4
Fredag den 31. marts kl. 19:30 i ”Be-
thesda”, Rømersgade 17, København. 
Forårsfest og generalforsamling. Tale v. 
landssekretær Bjarke Friis fra Esbjerg. 
Slagelse, kreds 50
Fredag den 3. marts kl. 17:30 på KFUMs 
Soldaterhjem i Slagelse, Charlottedal 
Allé 1a, Slagelse. Festaften. Pris: 70,- pr. 
voksen, 25,- pr. barn, max 200,- pr familie.
Aftenen byder på middag. Tale v. Anders 
Grinderslev og lotteri. 
Tilmelding til Else og Frank Overby på tlf. 
5852 9024 eller email: slagelse@kfums-
soldaterhjem.dk. Alle er meget velkomne!
Vordingborg, kreds 32
Fredag den 5. maj kl. 17:30. Festaften 
på KFUMs Soldaterhjem i Vording-
borg. Thea, der for nylig har været solda-
terhjemsleder i Irak, fortæller om arbejdet 
for udsendte soldater. Der vil være lotteri 
til fordel for KFUMs Soldaterhjem i Vor-
dingborg (gevinster modtages med tak). 
Tilmelding til spisning på mob. 24 41 37 
77 eller mail  vordingborg@kfums-solda-
terhjem.dk . Alle er velkommen.Tilmelding 
til spisning på mob. 24 41 37 77.

EFTERMIDDAGS- OG DAMEKREDSE

Fredericia
Onsdag den 22. februar kl. 16:00: Fyr-
aftensmøde på KFUMs Soldaterhjem, 
Treldevej 99, Fredericia. Tidl. Landsse-
kretær Herluf Thing fortæller fra et liv i 
og med KFUMs Soldatermission.  

Onsdag den 26. april kl. 16:00: Fyraf-
tensmøde på KFUMs Soldaterhjem, 
Treldevej 99, Fredericia. Fortælling 
ved provst Børge Munk Poulsen, Chri-
stianskirken i Fredericia.
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TEMA: INDTRYK OG UDTRYK

SOLDATERHJEMSLEDERBORRIS
Soldaterhjemsleder til Borris 
DA det nuværende lederpar på KFUMs Soldaterhjem i Borris 
har søgt nye udfordringer pr. 1. marts 2017, er vi nu på udkik 
efter deres afløser.  
SOLDATERHJEMMET ligger i naturskønne omgivelser i Bor-
rislejren, der grænser op til det 47 km2 store skydeterræn. Hver 
dag, når der er soldater i lejren, kører vi kantinevognen ud til 
alle de skydende enheder med kaffe, hjemmebagt kage, slik, 
sodavand, og anden livsnødvendig forplejning. 
SELVE soldaterhjemmet, der er Danmarks ældste af slagsen, 
fremstår nyrenoveret fra ”kælder til kvist” med spisesal, daglig-
stue og moderne køkken. 
VI lægger vægt på, at ansøgeren har en lederprofil, gerne med 
erfaring fra tidligere jobs, og samtidig et kristent livs- og men-
neskesyn, der matcher organisationens formål og værdier. 
I forbindelse med jobbet stilles der lederbolig til rådighed, som 
er beliggende i Borris by ca. 2 km fra soldaterhjemmet.

Læs mere under jobsektionen på kfums-soldatermission.dk
Eller kontakt: 
Generelsekretær
Per Møller Henriksen 
+45 7620 4480 /  2229 6189
pmh@kfums-soldatermission.dk 

I forbindelse med KFUMs Solda-
termissions årsmøde i september 
2017 arrangeres en fem dages 
bustur til solskinsøen. 

Fakta: 
Afgang onsdag d. 20. september. 
Opsamling forskellige steder i Jylland, 
Fyn og på Sjælland. 
Returrejse søndag d. 24. september. 
Pris: Max. 3.800,- kr. (pris ved dob-
beltværelse). 

Koncept: 
Torsdag, fredag og lørdag formiddag 
kan man vælge forskellige ture, som 
man ønsker at deltage i. Der vil være 
en god blanding af kultur, historie, et 
godt fællesskab, åndeligt indhold, lo-
kale guider og delikatesser. Overnat-
ning foregår på Danhostel. 

Se mere på 
http://www.kfums-
soldater mission.dk/
soldatervenner/
aars moede rejse/ 

Fra programmet: 
• Paradisbakkerne
• Rokkestenen
• Hammershus
• Gudstjeneste
• Tur til Christiansø
• Spisning på røgeri
• Den gode soldatermissions-

stemning 
• Opalsøen
• Ekkodalen
• Helligdomsklipperne
• Vang granitbrud
• KFUMs Soldatermissions års-

møde

Vil du med 
til Bornholm?


