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Et brag af en jubilæumsfest
Tema: Banko
SoldaterRekreation udvides med rækkehuse
Interview med Forsvarsministeren



Kender du ”Banko sangen”...? Den ly-
der sådan her: ”Jeg er med jer alle dage 
indtil verdens ende, alle dage, alle dage” 
Det var en af de sidste løfter Jesus gav os, 
da han var nede på jorden. Men ligefrem 
alle dage? Også tirsdag, hvor jeg bagtal-
te en kollega? Eller søndag, hvor jeg ikke 
lige prioriterede at komme i kirke?

En fe bliver født ved en babys første 
latter. Latteren rejser hele vejen hen til 
Tryllestøvstræet i Drømmehaven og bli-
ver med lidt tryllestøv omdannet til en 
fe. Drømmehaven er det sted, hvor alle 
årstiderne bliver skabt. Klokkeblomst 
bliver født som en pot og pande fe. En 
fe som er dygtig til at skabe og reparere 
materialer og maskiner til de andre feer. 
Klokkeblomst er meget fascineret over 
alle de andre feers evner, og hun er min-
dre fornøjet over den evne, hun er født 
med. Hun bestemmer sig derfor hurtigt 
for at skifte evne.  Først forsøger hun sig 
som en vandfe, der flytter dugdråber fra 
bækken og op på spindelsvævene. Uan-
set hvor meget hun forsøger, lykkes det 
ikke. Hun vil derfor hellere lære at være 
en dyrefe, hvor hun skal hjælpe en lille 
fugleunge med at flyve for første gang. I 
hendes iver ender hun med at skræmme 
den stakkels fugleunge fra vid og sans. 
I hendes sidste forsøg spørger hun Vi-
vian, om ikke hun vil hjælpe hende med 
at blive en havefe. Hendes venner har nu 
givet op og Klokkeblomst er derfor nød-
saget til at spørge Vivian om hjælp. Vi-
vian siger hurtigt ”ja” og foreslår ond-
skabsfuldt Klokkeblomst, at hun skal 
samle alle de sprintende tidsler. Klok-
keblomst kaster sig frygtløs ud i opga-
ven og ridende på en mus jagter hun 
de sprintende tidslerne. De sprintende 

Banko sangen
tidsler er det værste ukrudt i hele drøm-
mehaven og til alles skræk får Klokke-
blomst jagt dem ind i alle forårsforbere-
delserne, som alle bliver ødelægger. Om 
kort tid blomstrer evighedsblomsten og 
er feerne ikke klar med forårsforberedel-
serne kan det ikke blive forår. Det er den 
værst tænkelige situation, at skulle ud-
sætte foråret og sommeren og indsætte 
vinterfeerne på endnu en hård vinter. 
Klokkeblomst er dybt bedrøvet over si-
tuationen og flyver over til Trylletræet 
for at blive fyldt op med tryllestøv. Hun 
forklarer tryllestøvsfeen at hun skal bru-
ge en stor portion, da hun flyver væk...
for evigt. Tryllestøvsfeen giver hende en 
ordentlig portion, da ”for evigt” er tem-
melig lang tid. ”Tak Tristan” siger hun. 
”Du ved hvad jeg hedder” svarer han 
overrasket. ”Selvfølgelig, skulle jeg ikke 
det” svarer Klokkeblomst. ”Det ved jeg 
ikke... Jeg er jo bare tryllestøvsfyren. Jeg 
bliver ikke ligefrem betragtet som den 
vigtigste fe i drømmehaven”. ”Hvad ta-
ler du om” afbryder Klokkeblomst ham. 
”Du er nok den vigtigste i hele haven, 
uden dig er der ingen magi. Din evne 
gør dig til den, du er. Du burde være 
stolt af den.....” ”Det er jeg også” svarer 
Tristan hurtigt og smiler. Da går det op 
for Klokkeblomst, at hun har stor værdi, 
som netop den hun er, og for de evner 
hun har fået.

Jesus elsker mig, for netop den jeg 
er og for ham har jeg stor værdi. Netop 
derfor ønsker han at være sammen med 
mig og det gælder også de dage, hvor jeg 
ikke selv føler jeg har nogen særlig vær-
di. Ja, Jesus er med mig alle dage – indtil 
verdens ende.

Af Lene Svendsen-Tune,  
tidl. Soldaterhjemsleder og prof. soldat. 
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Et bredt flertal i Folketinget har først i sep-
tember besluttet at afsætte 25 mio. kr. år-
ligt for at styrke indsatsen for danske ve-
teraner. 

Danmark vedtog for første gang i 2010 en 
egentlig veteranpolitik, der blev evalu-
eret i 2013. Efter drøftelser i forbindelse 
med evaluering og en række interessen-
ter på området har et stort politisk fler-
tal besluttet at afsætte yderligere midler. 
Den styrkede veneranindsats målrettes 
primært den gruppe veteraner, der har 
særligt behov for støtte. Men samtidig 
vil der også være midler til forskning, 

Politisk aftale om styrket 
indsats for veteraner

Af Bjarke Friis

KFUMs Soldaterhjem i Høvelte har fået 
brugsret til 8 rækkehuse, der bliver en  ud-
videlse af tilbuddet for veteraner.

Efter indstilling fra Forsvarsminister 
Nicolai Wammen har Folketingets Fi-
nansudvalg besluttet at overdrage 8 ræk-
kehuse til projekt SoldaterRekreation i 
Høvelte. Overdragelsen sker vederlags-
frit, men betinges af, at boligerne bru-
ges af KFUMs Soldatermission. Ellers 
skal de leveres tilbage igen, hvorfor der 
i praksis er tale om en brugsret til ræk-
kehusene. Det er en betydelig udvidelse 
af KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, der 

anerkendelse og støtte til pårørende og 
børn. 

KFUMs Soldatermission 
byder ind
KFUMs Soldatermission er parate til at 
medvirke til at føre de politiske intentioner 
ud i livet. ”Vi glæder os over udmeldin-
gen fra Forsvarsforligskredsen”, lyder det 
fra Generalsekretær i KFUMs Soldater-
mission Per Møller Henriksen. ”Efter den 
politiske aftale er kommet på plads, har vi 
sendt ansøgninger fra puljen til etablering 
af 7 etværelses Rekreations-lejligheder ved 
KFUMs Soldaterhjem i Varde samtidig 

med en opgradering af det eksisterende 
soldaterhjem”. Her ligger tegninger klar 
til byggeriet og flere andre ansøgninger til 
projektet, der er budgetteret til ca. 10 mio. 
kr. ”Ligeledes har vi søgt støtte til at afhol-
de en sommerlejr for veteraner med på-
rørende og børn i sommeren 2015. Det er 
helt oplagt for KFUMs Soldatermission at 
byde ind på dette med den store lejrtradi-
tion i vores kredse.   Desuden har vi søgt et 
årligt driftstilskud til KFUMs SoldaterRe-
kreation og støtte til at afholde PREP-kur-
ser for kommende, nuværende og tidligere 
udsendte soldater”, slutter generalsekretæ-
ren. 

Soldaterrekreation i Høvelte 
udvides med 8 rækkehuse

således bliver det soldaterhjem, der har 
flest boliger.

”De nye rækkehuse giver mulighed 
for, at vi kan få nogle familier eller an-
dre til at bo, der har brug for hjælp. Ræk-
kehusene er helt oplagte som udslusning 
fra de nybyggede rekreationslejlighe-
der”, forklarer Bjarne Kjær Andersen, 
soldaterhjemsleder i Høvelte. Siden ind-
vielsen af KFUMs SoldaterRekreation i 
april har der været fuld belægning i de 
nuværende 9 lejligheder. ”Rækkehusene 
giver også mulighed for at hjælpe dén 
soldat, der har brug for et break i hver-
dagen eller en pause fra familien”, tilfø-

jer Bjarne. Indtil nu har det ikke været 
muligt på grund af den store efterspørg-
sel for rekreationslejlighederne.

Renovering for ca. 4 mio kr.
De overdragede rækkehuse er dog 

ikke indflytningsklare, idet der venter 
en renovering for ca. 4 mio. kr. Boliger-
ne har indtil nu tilhørt Forsvaret, men 
Folketinget har besluttet at afhænde alle 
forsvarets lejeboliger. I den forbindelse 
har Forsvaret forespurgt om KFUMs 
Soldatermission var interesserede i bo-
ligerne til brug for veteraner – hvilket 
KFUMs Soldatermission har sagt ja tak 
til. Det er baggrunden for overdragel-
sen. Gennem de seneste år er samarbej-
det mellem Forsvaret og KFUMs Solda-
termission blevet tættere efter mange år 
med KFUMs Soldaterhjem i Afghani-
stan, Irak og Kosovo. For 2 år siden åb-
nede KFUMs Soldatermission det først 
tilbud for veteraner som SoldaterRe-
kreation i Holstebro. Siden er lignende 
tilbud etableret ved KFUMs Soldater-
hjem i Hvorup, Fredericia og Høvelte 
samtidig med tættere kontakt til Forsva-
rets Veterancenter. ”Vi har et supergodt 
samarbejde med Veterancentret. Vi bru-
ger hinanden og mødes hver uge”, slut-
ter Bjarne Kjær Andersen.

Lokalkomitéen for etablering af KFUMs SoldaterRekreation i Høvelte har også haft rækkehuse på de-
res dagsorden. Fra højre er det soldaterhjemsleder Inga Marie M. Andersen, tidl. Finansminister og 
formand for Folketinget Thor Pedersen, soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen og med ryggen til 
ses Anne-Cathrine Riebnitzsky. 
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Stemningen nåede nye højder, da de 
knap 400 jubilæumsgæster blev bænket 
ved langbordene i den gamle gymna-
stiksal på Holmen.

Med militær præcision satte aftenens 
toastmaster general Hans Jesper Helsø 
gang i festaftenen, hvor livgardens mu-
sikkorps endnu en gang spillede en cen-
tral rolle. De lagde musik til fællessan-
gen ”I Danmark er jeg født”, som var ved 
at få taget i den gamle bygning til at løfte 
sig.

Fem timers fest lå foran deltagerne, 
og på intet tidspunkt føltes aftenen lang. 
Programmet vekslede mellem musik, 
sang, taler og ikke mindst en flot tre ret-
ters menu. Det hele bundet sammen af 
en veloplagt Helsø, der assisteret af godt 
20 frivillige fik programmet til at glide, 
så maden ikke blev kold, og samtidig på 
en måde, så gæsterne følte sig godt tilpas 
og serviceret.

På grund af andre aktiviteter kunne 
regeringen og kongehuset ikke være re-
præsenteret ved festen, men forsvarsmi-
nisteren tonede frem på storskærmene, og 
bragte regeringens hilsen og tak for indsat-
sen gennem de 125 år (læs interview med 
Nicolai Vammen på side 12-13).

Forsvarschef Peter Bartram over-
bragte forsvarets jubilæumshilsen og 
takkede for den indsats, man fra KFUMs 
Soldatermission havde ydet gennem de 
125 år, såvel i Danmark, som uden for 
landets grænser, ikke mindst i Afghani-
stan. Han lagde vægt på, at ”Kuffen” er 

stedet, hvor man for en stund kan glem-
me krigen.

Festtale og flot 
underholdning

Festtalen var lagt i hænderne på for-
stander for Diakonhøjskolen og bispekan-
didat i Aarhus Stift, Jens Maibom Peder-
sen, der med alvorsord og munterhed fik 
understreget, at når man ser sin næste i øj-
nene, ser man et medmenneske og en flig 
af Vorherre selv. ”Det er drivkraften i ar-
bejdet”, fastslog festtaleren.

125 år fejret med maner

med kærlighed. En Guds kærlighed, der 
overvinder alt og får os til at glemme 
vreden.”

Samtidig overbragte biskoppen en 
hilsen på vegne af kirken.

De mange gæster fandt vej til alter-
bordet, hvor man mødes med kærlighed 
uanset hvem man er, og under altergan-
gen sang menigheden de fem soldater-
salmer, der er skrevet til jubilæet.

Gudstjeneste – hvor alle sejl var sat til
kompagneret af livgarden sang ”I Østen 
stiger solen op” fra Weyses Elverskud.

Salmesangen nåede uanede højder 
– er der noget KFUMs soldatervenner 
kan, så er det at synge, og den smukke 
sang fyldte det store kirkerum.

Prædikenen var lagt i hænderne på 
Københavns biskop Peter Skov-Jakob-
sen, der blandt andet sagde: ”Vreden ka-
rakteriserer krigen. På et soldaterhjem, 
kan vreden glemmes for en stund, for-
di der her er mennesker, der møder én 

Ingen jubilæumsfest uden en gudstjene-
ste. I Holmens Kirke blev feststemnin-
gen slået an. Op til klokken 13.00 gik 
snakken livligt i kirken. Den forstum-
mede dog, da kirkeklokken slog sit sid-
ste slag, og Livgardens Musikkorps slog 
tonerne an til Prins Jørgens march, sam-
tidig med at fanerne blev båret ind i den 
smukke kirke.

Og straks fra start var feststemningen 
slået an. Præludiet var afløst af korsang 
ved Holmens Kirkes Kantori, der ak-

Operasanger Merete Laursen tryl-
lebandt forsamlingen med stribe flotte 
sange. Den unge sangerinde blev ledsa-
get af livgardens musikkorps, og det blev 
en flot oplevelse.

Soldaterhjemslederne var på slap line 
og gav deres bud på fremtidens KFUM 
gennem en revy, som fik latteren frem i 
forsamlingen.

Aftenen sluttede med kaffe og is – og 
så var det ellers tid til at finde busserne 
til det jyske eller privatbilen til boligen i 
nærområdet.

Holmens Kantori var med til at sætte scenen til en festlig gudstjeneste. 
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sorte drik.
Kaffen satte omgående gang i snak-

ken i de opvarmede både, som begav sig 
rundt i de københavnske kanaler. Gui-
derne forsøgte at trænge gennem snak-
ken for at fortælle om Dronningens by, 
som desværre viste sig fra den lidt dår-
lige side indhyllet i tåge. Men hvad gør 
det, bare snakken var god.

Musikalsk velkomst
Næstsidste stop på kanalrundfarten 

var Den lille Havfrue, som frøs i efter-
årskulden. Hun fik opmærksomhed. I 
det fjerne kunne man høre musik, og 
den blev stærkere jo tættere man kom 
turens mål. Holmen. På kajen havde 
Livgardens musikkorps taget opstilling, 
og bød de mange gæster velkommen 
med marchmusik af høj kvalitet.

En af de ældste deltagere i festlig-
hederne, Christian Vestergaard fra Je-
gindø havde en god oplevelse på sejl-
turen rundt i kanalerne. Da båden 
passerede Christiania, kunne han beret-
te til bladets udsendte, at her var han sol-
dat i 1954. Og her mødte han første gang 
KFUMs Soldatermission. Det var svært 
at komme hjem på weekend, så hjemmet 
i Gothersgade blev hans andet hjem i det 
år han var indkaldt.

Fire busser fyldt med jyske soldaterven-
ner rullede op foran Holmens Kirke. 
Feststemte jyder blandede sig med ditto 
sjællændere og københavnere foran den 
gamle kirke. Hvor også en faneborg hav-
de taget opstilling.

Et par nysgerrige lokale beboere 
blandede sig i flokken, for at finde ud af, 
hvorfor der var sådan en ”opstandelse” 
foran deres kirke. De kunne beroliges 
med, at det blot var feststemte soldater-
venner, der kun havde fredelige hensig-
ter. De var kommet til staden for at fejre, 
den gamle missions 125 år dag. Et jubi-
læum man havde set frem til.

Der blev givet mange glade gensyns-

knus og hilst på gamle venner med or-
dene: ”Nej, er du også her – det er godt 
nok længe siden”.

Den gode stemning fortsatte gennem 
hele dagens brogede programbuket – en 
jubilæumsdag der vil blive husket, og 
som der stadig snakkes om landet over.

Kun et par enkelte skuffede ord hørtes 
i snakken – ”Jamen kommer Kronprin-
sesse Mary ikke? Det havde vi da håbet”. 
Men desværre for dem, der havde håbet 
på et kongeligt glimt, var hun bortrejst – 
men hilste dog på gæsterne via et hoftele-
gram, som svar på forsamlingen ditto til 
Hendes Kongelige Højhed.

Soldatervennerne besatte 
København for en dag

Kaffe og en god snak

En kop velskænket kaffe og en god snak 
har altid været KFUMs Soldatermissi-
ons varemærke. Utallige kopper kaffe er 
blevet skænket gennem de sidste 125 år, 
og mange gode snakke er blevet indledt 
over kaffen. Det var et af de gennemgå-
ende temaer i mange af de ord, der lød 
på jubilæumsdagen.

De 393 jubilæumsgæster blev da hel-
ler ikke snydt for kaffen. Knap var man 
ude af Holmens Kirke, før snakken om 
kaffe var på dagsordenen.

”Nu trænger vi til vores kaffe”, lød det 
på ægte vendelboemål. Sikkert også til-
trængt, for han havde været tidligt oppe 
for at nå en af busserne til København.

Kaffen blev serveret under lidt utra-
ditionelle forhold, idet den blev indtaget 
på de kanalbåde, som var hyret ind for 
at bringe gæsterne en tur rundt i Hoved-
staden. Ved ombordstigningen blev alle 
udstyret med en pose med kop, sukker, 
fløde og tre trøfler fra Dan Cake i Give. 
(I parentes bemærket deres bidrag til ju-
bilæet). Kaffe- og tekander blev slæbt 
om bord, og frivillige fra kredsene i Kø-
benhavn og på Sjælland sørgede for, at 
de mange gæster blev serviceret med den 

Soldatervenner stiger ombord på en kanalbåd 
og en guidet tur fra Holmens Kirke til Holmens 
Idrætsanlæg, hvor festaftenen blev holdt. 

Operasanger Merete Laursen tyllebandt for-
samlingen under ledsagelse af Livgardens Mu-
sikkorps. 
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Banko er et hit på næsten 
alle soldaterhjem – men 
hvorfor lige banko? 
Antropolog og tidligere 
soldaterhjemsleder i 
Afghanistan Kristine 
Bodilsen giver et bud. 
Hvis man laver en undersøgelse i Dan-
mark af hvilke grupper, der spiller mest 
banko, så vil det formodentlig være per-
soner, der har passeret de 60 år. Det kan 
synes lidt fjernt fra mange værnepligti-
ge og fastansatte i Forsvaret, der flittigt 
spiller banko på KFUMs Soldaterhjem.  
Fælles for begge grupper er, at de begge 
oplever et godt fællesskab omkring ban-
kospillet. ”Det er interessant, at se på 
banko som ’socialt fænomen’. Hvordan 
kan noget så simpelt som banko, være 
samlende og sjovt - selv for store, stærke 
soldater?”, spørger Kristine Bodilsen.  

Antropologens egne 
oplever i Afghanistan
Som soldaterhjemsleder i MOB Price i 
foråret 2013 har Kristine været med til 
at stå for banko mange gange. I Price var 
det lagkagebanko, fordi hovedgevinsten 
var en lagkage. Kristine fortæller: ”Selv-
om soldaterne selvfølgelig synes, det var 
skønt at vinde en lagkage, så var det alli-
gevel tydeligt, at det ikke var præmierne, 
der var trækplaster. Det som samlede, 
var fællesskabet omkring et fælles spil, 
som alle kunne være med til på samme 
tid”. At alle kan være med er der en vig-
tig pointe ved. Det er lige præcis den at-
mosfære, vi gerne vil skabe på KFUMs 
Soldaterhjem. 

Forventninger
Kan man forestille sig, at andre spil kun-
ne blive ligeså populære? 

”Jeg er sikker på, at vi sagtens kunne 
have spillet noget helt andet”, mener den 
tidligere soldaterhjemsleder, der i dag 
arbejder som missionskonsulent i Lu-
thersk Mission. ”Men fordi banko i åre-
vis har været en del af soldaterhjemme-
nes aktiviteter landet over, er der en klar 

forventning om, at hvor der er et solda-
terhjem, er der også et tilbud om ban-
koaftner. Jeg har ikke spurgt soldaterne 
på ISAF 15, men jeg vil tro, at stort set 
ingen af soldaterne spiller banko, når de 
er hjemme i Danmark og skal hygge sig 
med gutterne eller familien. Mange af 
dem vil sikkert primært forbinde banko 
med pensionistforeninger, og derfor kan 
man undre sig over, at de, når de er ud-
sendt, alligevel dukker op på soldater-
hjemmet for at være med”, lyder det fra 
Kristine. ISAF 15 er det hold i Afghani-
stan, som hun var udsendt med. I fæl-
lesskab med Jakob Sejergaard ledte Kri-
stine KFUMs Soldaterhjem i MOB Price 
gennem et første halvår af 2013. 

Det interessante er dog, at banko 
også er populært på KFUMs Soldater-
hjem i Danmark. I Afghanistan var der 
langt færre valgmuligheder i soldater-
nes fritidsaktiviteter, men bankospillets 
kvaliteter vælges altså også til af værne-
pligtige og fastansatte på KFUMs 14 Sol-
daterhjem i Danmark. 

Konkurrence elementet
”I Price deltog soldaterne, fordi banko har 
et element af konkurrence. Der skal fin-
des en vinder og spændingen stiger, som 
pladerne fyldes med papirstumper”, hu-
sker antropologen hendes iagttagelser på 
den ugentlige bankoaften. Antropologi 

er at studere mennesker og kultur i bred 
forstand, og antropologer er ofte skarpe 
iagttagere af det sociale spil, der finder 
sted i grupper. Samtidig var der en masse 
sjov forbundet med banko, forklares vide-
re. ”Der var en drillende debat, som ikke 
havde med selve spillet at gøre, men den 
foregik på kryds og tværs”. Ifølge Kristine 
spiller spillets enkelthed ind. Undervejs er 
der overskud til en vittig bemærkning, at 
holde styr på om det rigtige antal bonus-
præmier blev uddelt, anklage opråberen 
for ikke at tale tydeligt nok og blande sig 
i debatten om, hvem der fik råbt ’lagkage-
banko’ først.  ”Som jeg oplevede det, var 
det i høj grad alt dette, som gjorde aftner-
ne sjove”.  

Fællesskabet er afgørende
Bankospillet indeholder flere gevinster: 
”De, som deltog i banko, fik et fællesskab 
med hinanden på tværs af rang og delin-
ger”. Der gik ikke lang tid før en kerne-
gruppe blev dannet til bankoaftnerne på 
soldaterhjemmets terrasse i Price. Ofte 
var der flere, som deltog, men det var 
kernegruppen, som holdt spillet i gang 
og stod for drillerierne. ”Banko blev så-
ledes en måde at være sammen på, og 
for os soldaterhjemsledere var bankoaft-
nerne en god mulighed for at lære sol-
daterne bedre at kende”, slutter Kristine 
Bodilsen. 

Hvorfor spiller vi banko?
Af Bjarke Friis

Banko i patruljebase Clifton i Afghanistan i december 2011. Lederne af KFUMs Soldaterhjem tog gerne 
et spil banko med ud for af lejren, når de besøgte soldaterne.
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Reportage fra en bankoaften på KFUMs 
Soldaterhjem. To tidligere kufpiger 
(unge medarbejdere på KFUMs Solda-
terhjem, red.) fra KFUMs Soldaterhjem 
i Høvelte var en kold og regnfuld man-
dag aften taget op fra København til 
Høvelte. Målet var at genopleve glæden 
ved at afholde lagkagebanko og at få en 
flok trætte soldater til at grine og støtte 
en god sag ved at spille lidt banko. Inden 
der skulle annonceres om aftenens nye 
banko-entertainere efter andagten, fik 
Karen og Amalie mulighed for at nyde 
dagens ret med Kuffar Bjarne, Kufmor 
Inga Marie, og deres børn og børnebørn. 

Os og dem
Vi havde fået lov til at stå for aftenens 
underholdning, og der var et flot frem-
møde. Særligt var 1.deling og 3. de-
ling repræsenteret til aftenens lagkage-
banko, hvor der blev råbt højt og tydeligt 
”banko”, når der enten var en række, to 
rækker eller en hel plade fuld.  De for-
skellige delinger havde placeret sig ved 
hver deres bord, hvilket kun gjorde 
stemningen mere intens, da de derved 
kunne markere sig som ”os og dem”, 
selvfølgelig uden at bekrige hinanden. 

Stemningen rammer 
næsten loftet
Denne aften havde vi suppleret det tra-
ditionelle lagkagebanko med bibel-
banko (se side XX for uddybning af reg-
ler). Her blev der gået til den, især fra 3. 

Fællesskab og sammenhold en 
mandag aften Høvelte 

Af Amalie Schultz Ehmsen og Karen Bruun,  
Soldatermissionens unge.

deling som var hurtige på aftrækkeren. 
De kunne rejse sig meget hurtigere end 
1. deling og vandt derved et større lager 
af guldkarameller.

For 1. deling gik det noget langsom-
mere. De blev siddende og nåede ikke 
helt at opdage, hvad der egentlig fore-
gik, når Amalie for eksempel råbte ”tre”, 
hvortil de skulle svare ”treenighed” for 
at vinde en guldkaramel. De havde nok 
for travlt med at koncentrere sig om alle 
de plader, som de nu havde erhvervet sig. 
Dog havde de da deres øjeblikke, især 
hvor en garder på 2,07 meter var tæt på 
at ramme loftsbjælken. 

Det var dejligt at overvære, hvordan 
man ved nogle borde var ligeglad med 
hvem, der havde vundet den eksakte 
karamel. De samlede alle vundne kara-
meller ind, og delte dem ud efter, at spil-
let var afsluttet. Sikken et sammenhold 
og kammeratskab, selv også når nu man 
bare spiller banko på Kuffen.

Med assistance fra 
volontørerne
Aftenen bød på grin, glæde, rigeligt 
med lagekage og karameller. Spillet slut-
tede med at vinderen af sidste runde 
skulle synge ”Jeg er med jer alle dage”. 
Det gik nogenlunde med lidt assistan-
ce fra volontørerne. Det var dejligt at 
slutte af med en så simpel og alligevel 
sigende sang, som forhåbentlig taler til 
dem, som enten ikke ved eller bare har 
brug for at vide, at JA: Gud er med os 
alle dage, selv når der er alt for meget 
vand i skyttegraven.

Mon ikke de to tid-
ligere kufpiger finder 
vej til Høvelte igen en 
regnfuld mandag for 
at råbe tal op og frem-
skaffe et par smil på 
trætte rekrutter? De 
glæder sig i hvert til-
fælde til næste gang.

Regler for Bibelbanko 
Det traditionelle banko kan til tider 
være en smule kedeligt, men ved 
at tilføje en ekstra mulighed for 
præmier hjælper det på det. Da jeg 
arbejde som volontør på KFUMs 
Soldaterhjem i Sønderborg, lært 
Kuf-mor Anne Dorthe mig den føl-
gende ekstrafunktion. Jeg har dog 
lavet min egen udgave af det, hvor 
biblen kommer til at rime på banko. 
Bibelbanko går ud på, at når der 
råbes et bestemt tal, skal deltager-
ne rejse sig op og råbe et ord. Hvis 
ordet er korrekt vinder man en guld-
karamel. For eksempel hvis opråbe-
ren råber ”tre” skal deltagerne  råbe 
”treenighed”. På denne måde får 
man deltagerne mere engageret og 
der er rig mulighed for at vinde no-
get sødt til ganen, hvis man er hur-
tig til at rejse sig.  Jeg har udvalgt 
tyve tal og fundet dertilhørende ord.  
1 Far - Troen på én Gud
2  Adam og Eva - De to første 

mennesker på jorden
3  Treenighed - Gud, Jesus og 

Helligånd
4  Evangelier - Mathæus, Markus, 

Lukas og Johannes
5 Moses - De 5 mosebøger
6  Mennesket - Skabt på den 6. 

dag
7 Søndag - Hviledag
10 Bud - De 10 bud
12 Disciple 
16  Den lille bibel - Joh. 3,16 kaldes 

”Den lille Bibel”
24 Juleaften - Vi fejrer Jesu fødsel
29  Lam - Joh. 1,29 Den næste Dag 

ser han Jesus komme til sig, og 
han siger: »Se det Guds Lam, 
som bærer Verdens Synd! 

36  Dåb - Johannes Døberen døde 
i år 36. 

40  Bøn - Jesu 40 dage i ørken – 
Jesus bad også til Gud 

50  Pinse - Halvtreds dage efter 
påske 

60 Mathæus - ca. skrevet færdigt 
70 Markus - ca. skrevet færdigt 
 Lukas - Døde 84 år gammel 
 Johannes - ca. skrevet færdigt 
90  Gamle Metusalem - Blev 969 år 

gammel  ifølge 5. Mos. 27 
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Af Kjeld Nørgaard Christensen, leder af KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl.

I årtier har bankospillene på KFUMs 
Soldaterhjem været én af favoritforly-
stelserne, og har i den grad ført til social 
hygge. Det gælder især blandt værne-
pligtige og konstabelelever, men også for 
det faste personel i ind- og udland.

Atmosfæren
VI - medarbejdere og soldater - har i fæl-
lesskab udviklet en helt særlig atmosfæ-
re og en indbyrdes jargon, som kun kan 
opleves på ”Kuffen”.

Den mest kendte benævnelse for spillet 
er ”lagkagebanko”, da veltilberedte lagka-
ger som regel er en del af gevinsterne.

Det er lederen af spillet, som råber 
numrene op og spændingen kan stige til 
uanede højder, indtil der råbes ”banko” 
på 1 række, 2 rækker og til sidst hele 
pladen fuld.  Der er ofte småsnak ved 
bordene og sjove kommentarer under-
vejs fra soldaterne, så som ”ryst e´ poos”  
”ekstra nummer”  osv. - Det hører med.

Kaffekopper og 
røverhistorier
Ind imellem runderne er der tid til at få 

Danmarks hyggeligste banko

kaffekoppen fyldt op, en soldat skal lige 
nå at fortælle en ”røverhistorie” til mor-
skab for hele forsamlingen - og så er vi 
klar igen ! 

Når de forskellige delinger og grup-
per kæmper mod hinanden om at vin-
de flest lagkager / gevinster og hermed 
vinde 1. pladsen, ja så kan der for alvor 
gå sport i spillet til stor fornøjelse for del-
tagerne.

”Special edition”
Ved højtiderne bliver der arrangeret 
særlige bankoaftener, med ”julebanko” ,  
”påskebanko” osv., hvor der bliver pyn-
tet op på bordene og med ekstra flotte 
gevinster. 

De fleste soldaterhjem sætter deres 
helt eget præg på deres bankoaftener. 
Der er igennem årene set mange utro-
lig gode og opfindsomme tiltag, med 
bankodiplomer, bankotrøjer, banko-
konkurrencer, bankoandagter, sang og 
musikindslag og meget mere, alt sam-
men aktiviteter som har fyldt hjemmene 
og givet den enkelte soldat minderige og 
fornøjelige oplevelser på KFUM.

Bedste banko-outfit
Hvad skal man egentlig anskaf-
fe sig til at kunne tage til banko? 
Det elementære er en plade og 
nogle brikker at flytte med - men 
som man siger ”Aldrig gå ned på 
udstyr”. For eksempel kan man få 
bankomarkører, som er en form 
for sprittusch-stempel, og magnet-
stænger i alle regnbuens farver til 
at samle sine brikker op med, uden 
at de flyver på gulvet. Når det gæl-
der bankooutfittet gælder det for 
bankotaineren, Poul Horsbøl om at 
have skjorte, vest og butterfly. For 
ham må banko være en gallafest, 
men man kan dog sagtens afholde 
banko i campinghabit.

Omvendt banko
På mange soldaterhjem afsluttes 
den ugentlige bankoaften med en 
omgang omvendt banko. I omvendt 
banko gælder, modsat almindelig 
banko, om ikke at få de tal der bliver 
råbt op. Det er også anderledes på 
den måde, at man kun skal bruge 
en plade til hver, og alle spillere skal 
stille sig op på deres stole. Banko-
opråberen starter med at råbe tal 
op som i almindeligt banko. Første 
gang en spiller får et tal, der bliver 
råbt op, skal vedkommende gå ned 
fra stolen og stå på gulvet i stedet. 
Her har man stadig en chance for 
at vinde. Men anden gang, der bli-
ver råbt et tal op, som man har på 
sin bankoplade, skal man sætte sig 
ned på stolen, og så er man ude af 
spillet. 
Den spiller, som står op alene til 
sidst, har vundet gevinsten, som 
ofte er en lagkage. Der er dog lige 
et ekstra element, som gør, at spil-
lerne både ønsker at vinde, men 
alligevel ikke har helt lyst. For at få 
udleveret gevinsten skal man nem-
lig synge en lille sang for resten af 
spillerne. På soldaterhjemmene er 
det ofte sangen: ”Jesu lille lam jeg 
er”. Det kræver lidt overvindelse for 
nogen, men hvad gør man ikke for 
at få sin lagkage?

En erfaren soldaterhjemsleder kigger tilbage på, 
hvordan der gennem de sidste mange år har udviklet 
sig en tradition for banko på KFUMs Soldaterhjem. 
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Soldatervennen bringer her julebankohi-
storien. Bankopladen er med, men knas 
og gevinster må du selv sørge for. Historien 
kan bruges som et underholdende indslag 
til adventshygge.

Spilleregler: 
Alle spillerne får en julebankoplade 
uden tal på. De får besked på selv at ud-
fylde alle de tomme felter med tal mel-
lem 1 og 50. Herefter læses historien op, 
og spillerne lægger brikker på deres tal, 
når de bliver læst op. Der er stor forskel 
på, hvor langt man kommer i historien 
inden en spiller får banko, og der er mu-
lighed for at flere får banko inden histo-
rien er færdig.

Historie (til oplæsning)
I en skov langt herfra er der 7 jordhu-
ler, hvor der er stor juletravlhed. Der 
bor nemlig 49 nisser, 32 nissebørn og 
17 gamle nisser, som alle har røde nis-
sehuer på.

11 af nisserne er nogle værre drille-
nisser. En dag, de var i bagehuset, væl-
tede de 4 kagedåser med 41 klejner i. 
Bagefter satte de sig midt på gulvet og 
spiste hver 33 klejner, men så fik de ondt 
i deres maver. Da de 3 nissebagekoner så 
dem ligge der på gulvet, sendte de nisse-
børnene over i julegaveværkstedet, så de 
kunne komme til at arbejde. De fik 48 
dukkevogne, 25 lastbiler og 9 trompeter, 
som skulle pakkes pænt ind til den 24. 
december, hvor den gamle julemand rej-
ser af sted med sin kone og sine 6 rens-
dyr.

Pludselig kom julemanden farende 
ud på værkstedet, hvor de 28 små nisser 
var i fuld gang med at gøre de 42+39 ga-
ver færdige. ”Skynd jer, skynd jer” råb-
te han, der er kun 15 dage til juleaften, 
og vi mangler mere end 50 gaver endnu. 
Men gamle Julle Jul som stod på 5. øver-
ste hylde råbte ned til julemanden: ”Tag 
den bare med ro, vi arbejder alle 45 som 
gale. Når du kommer her og forstyrrer 
os, kan jeg slet ikke finde ud af mine 37 
lange lister” ”Nå ja” sagde julemanden, 
10 gange i træk, jeg kan godt se I er flit-

Julebanko
Af Lene Gregersen

tige, men skynd jer 
alligevel. Om 12 
dage skal vi pakke 
de 46 gange 47 gaver 
ned i sækken.

Så gik juleman-
den ned af de 26 trap-
petrin for at hente sin 
sæk. Han stod og kig-
gede på den i ca. 12 
minutter. Sikke den 
ser ud sagde han, gam-
mel og grim og med 38 
lapper på. Den sæk har 
været god nok i 44 år, ja 
endda meget længere, sagde Julle Jul. Vi 
har passet godt på den, og det har der 
været god grund til. 

De 11 drillenisser og de andre 34 nis-
ser syntes alle, at det var sjovt at arbejde 
i værkstedet. De opdagede slet ikke at 
klokken var blevet 13.20 og langt over 
spisetid. Først da de 8 nissebabyer på ca. 
43 år kom med hinanden i hånden og en 
suttekæde med 29 sutter, hængende om 
halsen, kom de travle nissebørn i tanke 
om, at de skulle skynde sig over i spise-
hulen og have deres risengrød.

Der stod 26 skåle risengrød, men der 
var kun 22 smørklatter. En af nisserne 
blev så sur at han slog 40 kolbøtter, fordi 
han ikke fik en smørklat. Her, sure nisse, 
du må få vores smørklat, hvis vi må få 
dine 14 teskefulde kanel.

Nissemor sagde til den sure nisse, at 
inden man bliver så sur over så lidt skal 
man tælle til 10. Lad mig høre om du 
kan tælle så langt. Den 
lille nisse var kun 36 
år og havde derfor 
ikke rigtig lært at tæl-
le endnu, så han sagde 
lynhurtigt 1, 2, 3, 16, 
18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 
31, 34, 35, 38. Hvor 
langt skal jeg blive 

ved, spurgte han glad, og på den måde 
blev det alligevel en hyggelig jul.

Idéer til lagkagefyld
Lagkagefyld á la Sønderborg 
Med bananer i skiver, og knuste rute-
biler blandet med letpisket flødeskum 
får du en god høj lækker lagkage på 
mørke bunder. Denne lagkage var 
i hvert tilfælde et tilløbstykke for de 
kære sergentelever på KFUMs Sol-
daterhjem i Sønderborg. 
Kronprinsesse Mary’en 
Kog hindbær og køl dem derefter 
ned. Hak hvid chokolade og pisk 
fløde. Halvdelen af flødeskum-
men blandes nu med de nedkølede 
hindbær, og den anden halvdel rø-
res med hakket hvid chokolade og 
vaniljesukker. Nu er der mulighed 
for at lave en frisk herlig lagkage.
Slørringsglasuren fra Høvelte
Ved at blande tre farver, brun (ka-
kaopulver), lys grøn (en smule grøn 
frugtfarve) og mørkegrøn (kakao-
pulver og grøn frugtfarve) kan man 
lave slørringsglasur på lagkagen til 
lagkagebanko. 
Ved skiftevis at lave pletter med de 
tre farver på den øverste lagkage-
bund og derefter fordele det med 
undersiden af en hård paletkniv, 
får man en soldatervenlig lagkage. 
Husk at glasuren skal være tyk. 
Hvis det er svært at fordele og man 
ønsker en glat overflade kan man 
dyppe paletkniven i varmt vand. 
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Soldater kæmper om verdensherredømmet (i et spil Risk) på KFUMs Soldaterhjem i Haderslev. 
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GLIMT FRA SOLDATERHJEM

Glimt fra KFUMs Soldaterhjem
Soldatervennen bringer her en række 
udvalgte nyheder fra KFUMs Sol-
daterhjem. De er alle hentet fra den 
blog, som alle soldaterhjem har. Hvis 
du løbende vil modtage nyheder fra 
KFUMs Soldatermission direkte i din 
elektroniske post er du velkommen til 
at tilmelde dig vores elektroniske ny-
hedsbrev på 
www.kfums-soldatermission.dk/
nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/

Godt i gang i Haderslev
Af Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen

Først i august var der velkomstfest på KFUMs Soldaterhjem i Haderslev for de 78 nye 
værnepligtige. Det var en hyggelig aften, hvor de blev introduceret til soldaterhjem-
met – med konkurrencer, hygge og sang.

Både de værnepligtige og øvrige bruger soldaterhjemmet flittigt. Forleden fik sol-
daterhjemmet lov til at komme med på øvelse med en lille biks, hvor jeg bl.a. deltog i 
feltgudstjenesten. Det var en god oplevelse, og en god anledning til at komme tættere 
ind på livet af soldaterne. Jeg kørte glad hjem derfra kl. 22:15 den aften. 

www.haderslev.kfums-soldaterhjem.dk

Byens bedste 
pomfritter

Af Birthe og Per Anderson
En aften kom der en kommentar fra 
en soldat: ”I kan godt reklamere med 
at I sælger byens bedste pomfritter”. 
Det er vi glade for. Hvad han ikke ved 
(endnu) er, at vi bruger en pomfrit, 
som har fået en behandling der gør, 
den ikke optager så meget fedt som 
andre pomfritter. Altså er det en af de 
sundere af slagsen. 
www.skive.kfums-soldaterhjem.dk

Af Solveig Hove Nielsen

Lørdag d. 30. august havde vi Mande-
konference på Flyvestation Aalborg. Her 
var der 185 deltagere fra det kirkelige 
miljø, der mødtes for at sætte fokus på 
det at være mand og kristen, samt hvor-
dan de maskuline værdier kan udleves i 
praksis. KFUMs Soldaterhjem stod for 

Mandekonference, veteraner og værnepligtige

at levere mad og havde kontakt til Fly-
vestationen. Mandekonferencen var en 
fed oplevelse, med masser af kød, hur-
tige biler og plads til at være drengerøv. 
Samtidig var det en god anledning til at 
få fortalt, hvad KFUMs Soldaterhjem er 
for en størrelse.

På soldaterhjemmet har vi 270 vær-
nepligtige på dette hold. Det er et godt 
hold, der har travlt, men de bruger al-
ligevel soldaterhjemmet flittigt. Holdet 
deltager fint i aftensangen eller ”Guds 5 
minutter”, som det hedder her i Nord-
jylland. 

Veteranboligerne er fuldt belagt både 
vores 8 rekreationsboliger og de værel-
ser, vi har til udlejning i soldaterhjem-
mets kælder. Generelt mærker vi, at ve-
teraner fylder mere på soldaterhjemmet. 
Da SoldaterRekreation begyndte for ca. 
1½ år siden var udfordringen for de fle-
ste beboere at komme fra ”battlemind til 
homemind”. Men i løbet af det seneste 
1½ år har vi fået et tættere samarbejde 
med kasernens socialrådgiver, og samti-
dig er der kommet flere beboerne, der er 
i et behandlingsforløb.
www.aalborg.kfums-soldaterhjem.dk

Fra Mandekonference på Flyvestation Aalborg, der blev arrangeret i samarbejde med KFUMs Solda-
terhjem i Hvorup. 



Årsmøde 2015 bliver i 
Holstebro
Der bliver årsmøde på Holstebro Kaser-
ne den 26. – 27. september 2015. Sæt X i 
kalenderen – og glæd dig til et godt års-
møde. 

Jubilæumsgave 2014
Tak for en god jubilæumsfest i Køben-
havn. Tak for en flot jubilæumsgave, 
som er indsamlet i kredsene og indsendt 
direkte til KFUMs Soldatermission. 
Særligt tak til jer, der har stået for ind-
samlingerne lokalt. Jubilæumsgaven er 
pr.  4. november på kr. 610.544. Sidste år 
samme tid var årsgaven på kr. 615.310,- 

Lodsedlen 2015
Årets lodseddelsalg er en meget afgøren-
de indtægt for KFUMs Soldatermission. 
Det er nu tid til at planlægge salget og 
måske finde nye salgsmuligheder. Igen i 
2015 er der en bil som hovedgevinst. To-
yota opstiller gerne bilen i forbindelse 
med lodseddelsalg. Kontakt landskonto-

ret eller informations- og landssekretær 
Bjarke Friis, hvis I har brug for hjælp.

Gavekvitteringer
Efter årsskiftet indberetter vi gaver til 
SKAT, så der kan gives fradrag på selv-
angivelsen. Den tidlige grænse på mini-
mum kr. 500,- er afskaffet, så vi indbe-
retter alle gaver under betingelse af, at vi 
har fået givernes CPR nr. 

Kredsjubilæum i 2015
100 år: Bornholm kreds 10
95 år: Vamdrup kreds 14
90 år: Fredericia kreds 35, Lolland-Fal-
ster kreds 36
85 år: Haderslev kreds 49, Slagelse kreds 50 
75 år: Hobro kreds 58
70 år: Middelfart kreds 68
55 år: Aulum-Vildbjerg kreds 105, Bor-
ding-Ikast kreds kreds 106, Kibæk kreds 
107
50 år: Ans – Rødkærsbro kreds 111, Ve-
jen – Andst kreds 112. 

KFUMs Soldatermissions fane blev taget i brug ved 125 års jubilæumsfesten d. 1. november. 

Ny fane til KFUMs Soldatermission

Sidst i september overrakte Danmarks-
samfundet en fane til KFUMs Soldater-
mission. I mange år har KFUMs Solda-
termission haft en fane, men tidens tand 
har slidt godt på den. Firmaet Printtex 

har sponsoreret broderi af navn og logo 
på fanen, der første gang var i brug ved 
125 års jubilæumsfesten i København d. 
1. november. 
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Af Per Møller Henriksen, Generalsekretær

Midt i en 
omstillingsproces

Af Ester Kofoed
Goddag og velkommen til den fagre nye 
verden. Vi er helt afgjort i gang med en 
omstillingsproces efter at der ikke læn-
gere er værnepligtige i Fredericia. Om-
stillingen er på mange måder spænden-
de, men også en smule skræmmende. 
Der kommer flere soldater, men der 
kommer også rigtig mange civile, og ud-
fordringen vil blive at få huset til at fun-
gere som soldaterhjem, først og dernæst 
vedkende os, at vi af hensyn til den dag-
lige drift er glade for, at så mange kom-
mer ind for at hente mad eller gerne vil 
være i huset bl.a. for at spise dagens ret. 

Vi savner helt sikkert det liv der var, 
når de helt unge soldater var i huset, 
men så må vi glæde os over praktikan-
ter og alle de andre muligheder. Vi har 
f.eks. oplevet at soldater har været her 
som lektiecafe. Vi har mødt andre som 
var her fordi de var på kursus og gerne 
ville være i huset som spisemulighed og 
opholdsstue. Så alt i alt har vi nok at se 
til. 
www.fredericia.kfums-soldaterhjem.dk

En stor familie
Af volontør Thea Galmstrup Højhus

At være ny medarbejder på KFUMs 
Soldaterhjem i Holstebro er noget af 
det mest spændende, jeg længe har 
prøvet. Når jeg både bor og arbejder 
sammen med mine kollegaer, oplever 
jeg et unikt arbejdsfællesskab, som jeg 
sætter stor pris på. Generelt oplever 
jeg tit følelsen af at være ”en stor fami-
lie” her, da vi bor så mange under det 
samme tag. Dog nyder jeg også tiden 
på mit værelse, hvor døren kan lukkes 
og batterierne kan lades op. 

Der er ingen tvivl om, at jeg stor-
trives som volontør på KFUMs Sol-
daterhjem i Holstebro og nyder min 
tilværelse her. Jobbet byder på man-
ge oplevelser, indtryk og mennesker, 
hvilket sætter stor pris på og tænder 
min nysgerrighed. 
www.holstebro.kfums-soldaterhjem.dk



 

Af Bjarke Friis

Forsvarsminister Nicolai Wammen har 
siddet på posten siden august 2013. I lø-
bet af den tid har Ministeren besøgt tre 
KFUMs Soldaterhjem og har et godt 
indtryk af KFUMs Soldatermissions ar-
bejde. Soldatervennens udsendte repor-
ter fangede ministeren til et par spørgs-
mål. 

Eget indtryk
Hvordan har du selv oplevet KFUMs Sol-
daterhjem? 

I Afghanistan har jeg oplevet, hvor-
dan ”kuffen” er et samlingssted for 
vores soldater. Det er dér, man kom-
mer hen og slapper af, når man har 
været ude på opgave. Det er også dér, 
man kan vende både svære tanker og 
de glade øjeblikke, der er undervejs. 

Indsatsen for veteraner 
er en topprioritet for 
Forsvarsministeren

KFUMs Soldaterhjem er et social sam-
lingspunkt og en meget, meget vig-
tig del af den velfærd, der er for vores 
udsendte. De frivillige, der står og er 
med til at lave både mad, kage og kaffe 
– men også er klar til at lytte til, hvad 
man har på hjerte – de gør en kæmpe 
indsats, som der er al mulig grund til 
at anerkende og sætte pris på. 

Herhjemme i Danmark har jeg 
blandt andet besøgt soldaterhjemmet 
i Høvelte og Varde. Fælles for de to ste-
der er, at man også her gør en kæmpe 
indsats for vores soldater og veteraner. 
Både dem, som kommer styrkede hjem 

eller er en del af et lokalsamfund, som 
Forsvaret er de pågældende steder; men 
også de veteraner, som har ar på krop og 
sjæl, og som derfor har brug for nogle 
trygge rammer, hvor man er sammen 
med nogle folk, der ved, hvad det er man 
har været udsendt til og ved, hvordan 
det påvirker en. 

Hvad betyder ordet hjem for dig? 
Et hjem er jo en base. Det er tryghed 

og varme. Kærlighed. Og et sted, hvor 
man kan være uden at behøve at forstille 
sig på nogen måde. At man som menne-
ske i medgang og modgang føler, at her 
har man hjemme. 

Forsvarsminister Nicolai Wammen besøgte i august KFUMs Soldaterhjem i Varde. Her er soldaterhjemsleder Ivan Ælmholt (th) ved at fortælle om solda-
terhjemmets funktion. Fra venstre er det desuden folketingskandidat (A) Christian Rabjerg Madsen, tidl. Borgmester Gylling Haahr (V), Forsvarsminister 
Nicolai Wammen (A), soldaterhjemsleder Pia Ælmholdt samt borgmester Erik Buhl Nielsen (V).

Som land har vi et ansvar for at hjælpe vo-
res veteraner, der kommer hjem
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Det sagde Forsvarsminister Nicolai 
Wammen ved indvielsen af KFUMs 
SoldaterRekreation i Høvelte
Som Forsvarsminister er jeg ofte 
ude og møde vores soldater. Også 
de steder, hvor det er rigtigt farligt 
at gøre tjeneste. Og I skal vide, at 
derude er det arbejde, som KFUM 
udfører i forhold til at give nogle 
trygge, gode rammer, hvor man 
kan snakke om tingene. Om dem 
derhjemme og dét, man oplever 
derude. Den indsats er af uvurder-
lig betydning. 
Det er vigtigt, at vi passer godt på 
dem, der passer godt på os. Hele 
tanken med faciliteterne på KFUMs 
SoldaterRekreation er, at tage os 
af de af vores veteraner, der kom-
mer hjem og har sår på krop og 
sjæl eller i en periode har brug for 
nogle rammer som netop her. At 
de har en tryg base. Et sted, hvor 
man føler sig hjemme - et sted hvor 
man er velkommen. Et sted  hvor 
man kan snakke med andre, der 
har prøvet det samme som en selv. 
Derfor er det rigtig godt, at vi kan 
åbne stedet her.  

Fremtiden for arbejdet 
med veteraner
Hvordan ser fremtiden ud på veteranom-
rådet? 

I Danmark har vi både brug for det 
officielle offentlige Danmark (myndig-
heder og offentlig behandlingssystemer, 
red..) og de frivillige organisationer, når 
det gælder veteranindsatsen. Som land 
har vi et ansvar for at hjælpe vores vete-
raner, der kommer hjem. Størsteparten 
kommer hjem styrkede og er klar til at 
tage fat på nye opgaver. Men der er altså 
også en del, som har sår på krop og sjæl. 
Det påvirker den enkelte, familie og på-
rørende. Vi har taget en række initiati-
ver blandt andet i forhold til erstatning 
af PTSD ramte. Vi har også taget initia-
tiv til at støtte op om familier for netop 
at sige, at indsatsen for vores veteraner er 
helt centrale for det arbejde, vi laver po-
litisk. Og det er også en topprioritet for 
mig som Forsvarsminister. 

Fra Forsvaret og det offentlige Dan-
mark kan vi gøre meget – og det skal vi 
også. Men der er en kæmpe værdi i det 
frivillige arbejde, fordi man her går ind 
i arbejdet på en anden måde og møder 

Fra indvielsen af SoldaterRekration i Høvelte april 2014. Her hilser Forsvarsministeren på H.K.H. 
Kronprinsesse Mary mens Forsvarschef Peter Bertram står i baggrunden. 

To gange har Forsvarsminister Nicolai Wammen besøgt KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion. Her 
ses ministeren med soldaterhjemslederne Selma Schou (th) og Judy Jochumsen (tv) i oktober 2013.

Der er en kæmpe værdi i det frivillige ar-
bejde, fordi man her går ind i arbejdet på 
en anden måde og møder folk i øjenhøjde

folk i øjenhøjde. Her vil man ofte også 
have folk, der er pårørende eller selv har 
været udsendte. Det er ikke en del af et 
offentligt system, men hjælpen går fra 
menneske til menneske, og det er utrolig 
betydningsfuldt. 

Et hjem er jo 
en base. Det 
er tryghed og 
varme

 Soldatervennen nr. 3 • 2014 13



Vidste du...?
•  at Soldatermissionens Unge lige har 

lanceret deres nye nyhedsmail. Ny-
hedsmailen skal være med til at in-
formere om alle de spændende 
opgaver og arrangementer Soldater-
missions Unge står i spidsen for. Du 
kan også modtage nyhedsmailen.  
Du skal blot skrive ”Tilmeld” til  
nyt@soldatermissionensunge.dk

•  at Soldatermissionens Unge har brug for 
mange frivillige hænder. Vi vil stable et 
cykelløb på benene i 2015, sælge 1.000 
lodsedler, hjælpe ved store militære øvel-
ser, deltage på Å-Festival og Hjallerup Bi-

belcamping, kreere 
flotte ting til salgs-
boder og meget 
mere. Vil du være 
med, så grib mo-
bilen og følg QR-
koden.

•  at Soldatermissionens Unge i løbet af 
efteråret opretter en indsamling på 
hjemmesiden, hvor vi vil samle ind til 
at kunne købe en julegave til soldaterne 
på SoldaterRekreation.

•  at Soldatermissionens Unge vil stå i 
spidsen for børnepasning ved næste års 
årsmøde. Vi vil have børnefamilierne 
tilbage i KFUMs Soldatermission. Vi 
vil gøre det nemmere for de ledere, der 
har børn, at være med til årsmødet. Vi 
vil være med til at lave et inspirerende 
program for de yngre generationer.

Pakkekalender til udsendte 
soldater og veteraner på rekreati-
onshjemmene

Af Ninna Simmelsgaard Broe

Julen er en hyggelig tid med familien, 
hjemlig hygge og mange traditioner, 
men udsendte soldater har ikke alle mu-
lighed for at holde jul. 

Soldatermissionens unge har gennem 
flere år lavet pakkekalender dem for at 
skabe lidt julehygge i december måned. 
I år sendes der hjemmebagte pebernød-
der, pakkekalender og julesanghæfter til 
udsendte i Afghanistan, Irak og Kosovo.

Vi har valgt at udvide konceptet og 
indsamler derfor også sponsorerede 

gaver til beboere på KFUMs Soldater- 
Rekreation. For at vise veteraner, der i 
en periode af deres liv kæmper med kri-
gens eftervirkninger, at vi også tænker 
på dem i juletiden. 

Vi har oplevet stor opbakning til pro-
jektet og har fået indsamlet mange fine 
gaver. Også frivilligheden til at hjælpe 
har været fantastisk. Mandag den 20. 
oktober var vi 16 piger til en hyggelig af-
ten, hvor der blev skrevet julekort til alle 
pakker, og gaverne blev pakket ind. 

Forsvaret hjælper med at sende pak-
kekalenderne af sted, og vi håber, de 
bringer glæde i december for de dan-
ske soldater, der i juletiden færdes under 
fjerne himmelstrøg.
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Mit barn skal i krig
Forfatter: Anja Madsen
Forlag: Informations Forlag (2014)

”Mit barn skal i krig” er en hudløs ær-
lig og gribende beretning om hvordan 
en mor og resten af familien påvirkes af 
sønnens beslutning om, at ville udsen-
des til Afghanistan.
Min søn var afsted på ISAF 14, og jeg var 
ikke mange sider inde i bogen, før jeg 
var tilbage til de dage, der påvirkede mig 
mest følelsesmæssig. For mig, var det 
en bog, der skulle læses i små ”bidder”, 
netop fordi den virker så stærk følelses-
mæssigt.

Bogens vigtigste budskab er; vær 
åben og ærlig, tal om tingene, også om 
det der er svært. Bogen kalder på mange 
forskellige følelser og kan kun anbefales.

Anmeldt af Dorthe Kattrup Noesgaard, 
mor til tidligere udsendt soldat.

Mikael
Forfatter: Dy Plambeck
Forlag: Gyldendal (2014)

Vi følger den erfarne soldat Mikael og 
den unge journalist Becky, som er på 
pressebesøg i Afghanistan. De møder 
hinanden, og et kærligheden udvikler 
sig midt i krigens uforudsigelighed. 

Bogen er ét stort puslespil, hvor histo-
rierne fortælles som brudstykker blan-
det imellem hinanden. 

KFUMs Soldaterhjem nævnes flere 
gange. Becky beskriver hun, hvordan 
der midt i krigen skabes et kristent hjem 
for soldaterne, og der er aldrig er lukket.

”Mikael” er bestemt læseværdig, hvis 
man kan lide en god kærlighedshistorie, 
og desuden er optaget af krig og nogle 
af dens følelsesmæssige eftervirkninger 
hos de udsendte og deres pårørende.

Anmeldt af Lene Gregersen



Hobro – kreds 58
Tirsdag d. 20. januar kl. 19:30 i Ho-
bro Missionshus, Vestergade 10, 9500 
Hobro. Soldatervennefest m. Ruth Brik 
Christensen. 

Horsens, kreds 29
Tirsdag d. 27. Januar  kl. 19.30 afhol-
des  Soldatervenneaften i Stouby Missi-
onshus Ællingegade  nr. 9, 7140 Stouby. 
Tidligere ungdomssekretær i KFUMs  
Soldatermission Finn B. Jørgensen Fre-
dericia taler og fortæller om arbejdet. 
Der afholdes lotteri til fordel for solda-
termissionen.

Holstebro-Struer, kreds 18
Onsdag d. 19.november kl. 19:30 i Vin-
derup Menighedshus, Sevelvej 6, 7830 
Vinderup. Soldatervennefest v. tidl. 
Landssekretær Bent Ingemann Jensen, 
Thyholm.   

Skjern, kreds 2
Fredag d. 28. november kl. 19:00 på 
KFUMs Soldaterhjem i Borrislejren, 
Borriskrogvej 4, 6900 Skjern.  Advents-
fest, hvor indremissionær Heri Elttør, 
Aulum, taler. Lotteri, underholdning 
og nyt fra arbejdet på KFUMs Soldater-
hjem. 

Silkeborg, kreds 34
Onsdag d. 26. november kl. 19:30 i Al-
derslyst Missionshus, Lundsgade 17, 
8600 Silkeborg. Soldatervennefest v. 
landsformand Jesper Hornstrup, Vam-
men.   

Haderslev, kreds 49
Lørdag d. 6. december kl. 14:00 på 
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, 
6100 Haderslev: Julehygge med banko, 
salgsbod mm. Taler Birger Rønne, Ha-
derslev, medvirker. 
Fredag d. 27. februar kl. 19:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2 i Ha-
derslev. Generalforsamling. Afslutning 
ved Preben Møller Haderslev.

Tønder, kreds 47
Fredag d. 6. februar kl. 19.30 i Menig-
hedshuset, Dragonvej 14, 6270 Tønder. 
Soldatervennefest m. Ruth Brik Chri-
stensen. 

Roskilde Kreds 44
Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 i 
missionshuset Sion, Snoldelev Bygade 
22 A, 4621 Gadstrup.
Årsmøde og generalforsamling med 
kaffebord og lotteri. Jacob Sejergaard 
Sørensen, Høvelte, fortæller om arbejdet 
i SoldaterRekreation.

Vordingborg/Sydsjælland 
og Lolland/Falster
Fredag d. 5. december kl. 17:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Vestervej 3, 
4760 Vordingborg. 80 års fødselsdags-
fest. Festmidag, kaffebord og lotteri. 
Festtale v. Generalsekretær Per Møller 
Henriksen. Trylleri v. Kurt Flemming. 
Historiske glimt v. Arne Bechmann. 
Pris: 75,- kr. Tilmelding senest d. 1/12 
på tlf. 40 17 79 83 eller vordingborg@
kfums-soldaterhjem.dk 

EFTERMIDDAGS- OG 
DAMEKREDSE

Haderslev
Tirsdag d. 25. november kl 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, 
6100 Haderslev. Generalsekretær Per 
Møller Henriksen: KFUMs Soldater-
hjem gennem 125 år. 

Tirsdag d. 27. januar kl 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem i Haderslev. Dia-
konien i de nye udfordringer v. Pia Ælm-
holdt, soldaterhjemsleder i Varde.  

Tirsdag d. 24. februar kl 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem i Haderslev. 
Ruth Brik Christensen, Hvide Sande, 
fortæller om sit arbejde. 

Din lokale grossist 

Sügro Danmark A/S 
Hovedkontor  75 63 09 60 

Fax  75 63 09 40 

Sügro Nord           97 85 11 00 

Sügro Syd             73 56 16 66 

Sügro Sjælland     43 99 38 10 

Besøg vores hjemmeside
 www.sugro.dk 

 Soldatervennen nr. 3 • 2014 15

MØDER OG STÆVNER



Sorteret Magasinpost 46305 Kreditornummer og beløbsmodtager Kreditornummer og beløbsmodtager

Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering

,

Kroner

Reg.nr.

Kroner

. .

Øre

Dag Måned År . .

Øre

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Betalingsdato

Kontonr. KVITTERING
Checks og lignende accepteres under forbehold af at penge- 
instituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i penge-
institut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets 
kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

KA 73

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Indbetaler

INDBETALINGSKORT

8079

KFUMs Soldatermission
Treldevej 97

7000 Fredericia

KFUMs Soldatermission
Treldevej 97

7000 Fredericia

84946346 84946346
Meddelelser til KFUMs Soldatermission kan ikke 
skrives på dette indbetalingskort. Evt. tilmelding til
betalingsservice eller indgåelse af aftale om fast 
givertjeneste kan ske på telefon 33 12 40 42

AfRIveS InDen InDBetAlIng

Modtager

Julegave til KFUMs Soldaterhjem
Betænkt soldaterne på landets 14 soldaterhjem med én 
af dine julegaver. 

2014 har været et godt og spændende år 
for KFUMs Soldatermission. Nye rekrea-
tionsboliger er taget i brug af veteraner i 
Høvelte og Fredericia. Andre veteraner har 
haft stor glæde af at komme på deres sol-
daterhjem og bare være. Alle værnepligtige 
har jævnligt været en tur på ”kuffen” for 
at spise, spille, se film eller synge med på 
aftensangen. 

Det kan kun lade sig gøre på grund af 
den flotte og trofaste støtte fra soldater-
venner i ord, handling og forbøn for ar-
bejdet. Det er der fortsat brug for. Også i 

den kommende tid er der brug for støtte. 
Det kan være bøn om, at de frø der sås fra 
evangeliet til soldaterne må spire. Det kan 
være økonomisk støtte til nye kantinevog-
ne eller SoldaterRekreation, der begge ste-
der skaber mulighed for at møde soldaten. 
Ikke blot det fysiske møde, men også det 
nærværende møde, den dybe samtale og 
det åndelige møde, som selv store og stær-
ke soldater har brug for. 

På forhånd tak for en god julegave til 
KFUMs Soldaterhjem i hele landet. 
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Soldater stimler sammen om kantinevognen stop i Borrislejren. Billedet er taget fra kantinevognen på en 
flot sensommerdag. Ved flere soldaterhjem står kantinevognene til udskiftning i den kommende tid, og 
for at bevare denne gode kontaktflade til soldaterne er der brug for alle gode gaver. 


