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Du tilbyder
en kop kaffe
Jeg havde fornøjelsen af at arbejde på
KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl for et
par år siden. Der fandt jeg hurtig ud af,
at soldaterhjemmet var et specielt sted
for soldater, og de som ikke havde været på et soldaterhjem før havde hørt om
stedet fra en i delingen. Men hvad var
det, de havde hørt? Det var et sted, hvor
man kunne komme, som man var, og slå
sig ned i en sofa, drikke en kop kaffe,
og hvis du var hurtig, kunne du nå at reservere bordfodboldbordet før resten af
lejren kom. Det var et sted, hvor soldaterhjemslederen og medarbejderne var
selskabelige, og man kunne få et venskabeligt forhold til dem. De var med til
at skabe et frirum, som mange soldater
sætter pris på. Men hvordan skaber man
et frirum i en verden, der ligger på nåle,
og nogle gange laver nålene dybe sår i
mennesker, hvor alt virker håbløst? - Du
tilbyder dem en kop kaffe!
Forsangeren fra Disciple, Kevin
Young, sagde engang i en andagt: Kristne er ligesom mange forskellige kaffemaskiner. Nogle kaffemaskiner er udstyret med en funktion til at kunne lave
kaffe på planlagte tidspunkter. Andre til
at spille en lyd mens der brygges. Men
hvad er skabelsesformålet ved kaffemaskinen? Det er egentlig kun, at den skal

lave kaffe til vedkommende, der har
brug for energi på tidspunkter, hvor der
er brug for en pause.
Kevins Youngs pointe er, at vi som
mennesker er skabt med forskellige gaver. Dem kan vi bruge til at hjælpe andre, men også bruge dem til at skade
andre. Hvis vi bruger vores gaver til at
skade andre gennem misundelse eller
andre måder, ender vi med at lave en
dårlig kaffe, der ikke virker opbyggende for andre mennesker. Den gode kop
kaffe brygges gennem håbet, kærligheden og troen på Kristus Jesus. Vi kan
nemt komme til at nedbryde hinanden
ved at skændes indbyrdes. Vi kan nemt
komme til at dømme vores næste, før vi
har mødt ham. Men ved at se, hvordan
vi sammen med vores næste kan brygge en kaffe, der kan være livgivende og
– hvem ved? Guds ord kan også ændre
dit eget liv, hvis du lader Jesus brygge
den gode kaffe gennem dig og lade Ham
bruge dig til dit skabelsesformål.
Derved skaber du et frirum, som enhver, uanset hvor stort og dybt såret er,
kan blive genopfyldt af nye kræfter.
”Du skal elske din næste som dig selv”
Matt 22, 39b

ÅRSMØDE 2015

Program for årsmødet i Holstebro 2015
Lørdag den 26. september 2015
Kl. 13.00	Altergangsgudstjeneste
i Holstebro Kirke, prædikant landsformanden
Kl. 15.00 Kaffe på soldaterhjemmet
Kl. 15.30 Møde på Kasernen
	Velkomst. Præsentation, beretning ved landsformanden
Kl. 17.00 Middag i Cafeteriet
Kl. 19.00 Festaften på kasernen
Velkomst ved landsformanden
Prinsens Musikkorps spiller
Festtaler sognepræst Erik Ladegaard, Holstebro
Hans Jørn Østerby synger og underholder
	Kaffe, lagkage og pengeskabende aktiviteter
Hans Jørn Østerby synger og underholder
	Glimt fra KFUMs Soldatermission v/Bjarke Friis
Afslutning v/lærer Kurt Nielsen, Holstebro
kl. 22.30 Åbent hus på KFUMs Soldaterhjem

Søndag den 27. september 2015
Kl. 9.00

Gudstjeneste på Kasernen
Prædikant feltpræst Henrik Busk Rasmussen

Kl. 10.00 Foredrag på Kasernen
	Mit og Soldatermissionens diakonale ansvar. Ved
Blå Kors forstander Christian Schmidt, Kjellerup

SOLDATERMISSIONENS UNGE
Fredag den 25. september 2015
Kl. 19.30 Drop in
Spil, hygge og andagt med volontører

Lørdag den 26. september 2015
Kl. 9.30

Rundtur i Holstebro

Kl. 13.00 Fælles gudstjeneste

Kl. 12.00 Middag

Kl. 15.00 Kaffe på soldaterhjemmet

Kl. 13.30 Bjarke Friis inviterer
	- gæster på scenen til en samtale om hjemlige rammer for værnepligtige, fastansatte og veteraner

Kl. 15.30 Eftermiddagsaktivitet
	– team fotoløb/ deltage i årsmøde programmet.
Derefter følger vi resten af årsmøde programmet.
Efter aftenprogrammet Lørdag: Lovsangshygge, andagt og
spilleaften.
Søndag den 27. september 2015 følger vi årsmødeprogrammet.

Kl. 15.00 Kaffe og afslutning

Tilmelding (for ikke kredsrepræsentanter)

 eltager kun lørdag årsmødeafgift kr. 300,00 (inkl. måltider).
D
Deltager kun søndag årsmødeafgift kr. 225,00 (inkl. måltider).

Navn / navne:

Praktiske oplysninger

Børn navn / navne og alder:

Tilmelding senest den 5. september 2015 til:
KFUMs Soldatermissions årsmøde
Treldevej 97, 7000 Fredericia

Adresse:
Telefon nr.:
Mail:

Sammen med tilmeldingen bedes årsmødeafgift kr. 500,-,
børn 5 – 12 år kr. 200,- (børn 0 – 4 år gratis) betalt med check
eller sendt til Sydbank, reg. nr. 8075, konto nr. 0000117840 til
KFUMs Soldatermission, Treldevej 97, 7000 Fredericia.
Anfør på indbetalingen ”årsmødeafgift”.
Tilmelding og betaling kan også ske på
www.kfums-soldatermission.dk
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ÅRSMØDE 2015
Af H.C. Østerby, borgmester

HOLSTEBRO
- dragonbyen med den tynde dame
bejdspladser, og borgerne i Holstebro er
på en måde tættere på det danske forsvar
og mere bevidste om det vigtige arbejde,
som Jydske Dragonregiment, KFUMs
Soldaterhjem i Holstebro og soldaterrekreation for hjemvendte soldater udfører
i det daglige.

Kulturen som drivkraft i et
halvt århundrede

Skal du til Årsmøde for
KFUMs Soldatermission
i år? Så er du mere end
velkommen i kultur- og
handelsbyen Holstebro
midt i det nordvestjyske
efterårslandskab.
For de fleste bliver årsmødet sikkert to
travle dage, men jeg håber også, at I får
tid til at opleve lidt af byen.
I over 60 år har der været nære bånd
mellem Jydske Dragonregiment og garnisonsbyen Holstebro. Kasernen er en
af områdets største uddannelses- og ar-

Siden 60’erne har kultur været drivkraft for kommunes udvikling og vækst,
og vi holder af at sige, at der dråber af
kultur i alt.
Symbolet på kommunens særlige kulturprofil er Alberto Giacomettis berømte skulptur ”Kvinde på Kærre”, som i de
vestjyske folkemunde lyder kælenavnet
”Maren o æ woun”.
Hun kom til byen i 1965, og folk syntes
dengang, det var tosset at bruge penge på
en spinkel, tynd figur. Så lille og mager,
at borgerne lagde madpakker ud til hende.
Men med tiden blev ’Maren’ folkeeje
og steg også voldsomt i værdi hos kunstkendere.
Jeg håber, at I får tid til at besøge ”Maren o æ woun” foran Det Gamle Rådhus
og opleve lidt af den øvrige kulturbølge i
byen, som kom i kølvandet på den bette
kløpind.

Overnatning
Hvis årsmødet skal anvise overnatning
mellem den 26. og 27. september, udfyld
da felterne. Det anførte beløb bedes afregnet sammen med årsmødeafgiften.
Overnatning sker på Dragonkasernen,
Holstebro.

E
 nkeltværelse
med
bad/toilet,
kr. 300,00 + morgenmad kr. 67,50
D
 obbeltværelse med bad/toilet,
kr. 400,00 + morgenmad kr. 135,00
 eng på belægningstue (4 mands stuS
er) kr. 100,00 pr. seng + morgenmad
kr. 67,50
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Det kunne være Musikteatret Holstebro, Odin Teatret eller Holstebro Kunstmuseum. Eller oplevelser fra næste
generation af kulturaktører: Den Kgl.
Balletskole i Holstebro eller Dansk Talentakademi, som er Danmarks førende
center for kunstnerisk talentudvikling
af unge.
Byen ved Storå hilser jer velkommen med ønske om et godt årsmøde
i Holstebro.

BØRNEPROGRAM

Lørdag:
Om eftermiddagen er der børneprogram/pasning: ”Det hele gik i
fisk”. Jonas og hvalen møder Peters fiskefangst i fortælling, leg og
krea-værksted.
Aktiviteterne er tilrettelagt så de
henvender sig til børn i alle aldre.
Middag er sammen med de voksne, mens Hans-Jørgen Østerby
underholder børnene under aftenens festtale.
Søndag:
Er der igen børneprogram/pasning formiddag og eftermiddag.
Nærmere program tilsendes de
tilmeldte i målgruppen.

Spørgsmål, som bedes
besvaret, hvis de er aktuelle.
Studerende til ungdomspris, kontakt
Jette Steffensen, 33 12 40 42
Diabetikere bedes markere her
Ønsker ikke overnatning
Nogle dage før årsmødet vil der blive
tilsendt mødeprogram m.v. og oplysning
om evt. logi.
Billetter til festaftenen alene kan bestilles på KFUMs Soldatermissions landskontor tlf. 33 12 40 42. Pris kr. 100 inkl.
kaffe og kage.

BOGANMELDELSER

Diakoni og
menneskesyn
Forfatter: Johannes Nissen.
Aros Forlag (2010)

NOTER

Fra battlemind
til safemind.

Flotte cykelsponsorløb

Trivselsstrategier til krig,
krise og kærlighed.
Forfatter: Henrik Krogh. Lindhardt og
Rinhof forlag (2013)

Fra cykelløb i Borris. En stor tak til ryttere for at
cykle og den vigtige indsats med at finde sponsorer.

Gennem de seneste år har begrebet diakoni i stigende grad været anvendt i
KFUMs Soldatermission om det arbejde, der finder sted på KFUMs Soldaterhjem.
I det kirkelige spektrum er der forskellige opfattelser af diakoniens betydning
i forhold til mission og forkyndelse. Johannes Nissen mener, at ”forkyndelse
og diakoni, ord og handling udgør en
helhed. De skal følges ad og gensidigt
pege hen på hinanden”. Denne opfattelse flugter med den praksis, der udfoldes
i KFUMs Soldatermission.
Én af bogens styrker er, at den kommer vidt omkring på bogens 300 sider.
”Diakoni og menneskesyn” varmt kan
anbefales til stor inspiration for arbejdet
på KFUMs Soldaterhjem.
Anmeldt af: Bjarke Friis

Årets cykelsponsorløb i Karup og Borris har været store succeser. I Karup var
overskuddet på 86.000,- kr., mens overskuddet i Borris blev på 103.000,- kr. I
august og september følger flere cykelsponsorløb i Oksbøl (22. aug), Fredericia (6. sept), Frederikshavn (12. sept) og
Skive (19. sept).
Overskuddet er en fantastisk god
hjælp til det daglige arbejde på KFUMs
Soldaterhjem. Flere steder er der planer
om nye kantinevogne, delvis finansieret
af cykelsponsorløb.

Forfatteren tager udgangspunkt i egne
oplevelser og erfaringer som trivselsrådgiver.
I bogen er der adskillige eksempler fra
danske soldaters oplevelser i Afghanistan.
Pædagogisk er bogen et scoop. Hjernens indstilling og ens personlige
energiniveau sammenlignes med en
gearkasse, der er fremragende mandepædagogik. I den pædagogiske ramme
flettes faglige begreber som dopamin og
stresshormoner flot ind. På trods af disse udtryk er bogen let læst, og den indeholder samtidig konkrete værktøjer, som
man selv kan arbejde med. At få bragt
stressniveauet ned er en vigtig opgave
efter soldaters udsendelse, og derfor er
der oplagt inspiration at hente for alle,
der arbejder med soldater efter udsendelse.
Anmeldt af: Bjarke Friis

Per Møller Henriksen har
modtaget The Blue Barets
Medal of Honour i sølv

Æresmedaljen i sølv, som Per Møller Henriksen nu har fået tildelt på vegne af KFUMs Soldatermission, gives for en fremragende indsats i
fredsbevarende operationer og mangeårige indsats for national veteranarbejde.

De blå baretter fejrede FNs Peacekeepers
Day den 29. maj ved at uddele medajler
og med en stor parade ved Kastellet i København. I forbindelse med dagen blev
de nordiske blå baretters æresbevisninger
overrakt. Én af medaljerne gik til generalsekretær Per Møller Henriksen. I motivationen for sølvmedaljen var en ihærdig indsats med KFUMs Soldaterhjem i udlandet
samt indsatsen for veteraner i Danmark.
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KORT NYT
Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra KAU

Der var også valg til KAU. Genvalgt
blev Solveig Hoffmann Pedersen, Brande og Svend Erik Hansen, Isenvad. Suppleant blev Ivan Hove Kristensen, Kibæk. Bestyrelsen udpeger i henhold til
kommissoriet 2 medlemmer. Som nyt
medlem indtræder Merete Værge, Tilst
som afløser for Anker Olsen, Per Møller
Henriksen blev genvalgt som det ansatte
medlem.

SoldaterRekreation i Varde

Ved Formands- og Kasserermødet lørdag den 9. maj i Fredericia var der valg til
bestyrelsen. Genvalgt blev sognepræst
Jesper Hornstrup, Skive, og nyvalgt
blev psykolog Vibeke Schmidt, Kongens Lyngby. Hun afløser Michala Kure
som ikke ønskede genvalg. Som suppleant blev sygeplejeske/cand. Cur. Merete
Værge, Tilst. Den tidligere suppleant, direktør Bo Mejlgaard er indgået i bestyrelsen som repræsentant for Indre Mission. Han afløser Alex Bøge Nielsen, som
har siddet i bestyrelsen de maximale 12
år. KFUM og KFUK i Danmark har
genvalgt Filip Hove Kristensen.
Soldaterhjemslederne Pia Ælmholdt og
Bjarne Kjær Andersen har siddet i 2 perioder og kunne dermed ikke genopstille.
De afløses af soldaterhjemsleder Birthe
Anderson, Skive og rekreationsmedarbejdere Jakob Sejergaard Sørensen, Høvelte. Første suppleant er soldaterhjemsleder Leif Hove Nielsen, Hvorup og 2.
suppleant blev soldaterhjemsleder Ester
Kofoed, Fredericia. Efter valget har Jakob Sejergaard Sørensen sagt ja til en
ansættelse som lærer pr. 1. august, og
derfor indtræder Leif Hove Nielsen i bestyrelsen fra samme dato.
Velkommen til de nyvalgte og tak til
de fratrådte bestyrelsesmedlemmer for
en stor og flot indsats.
Bestyrelsen har konstitueret sig med
Jesper Hornstrup som formand og Filip
Hove Kristensen som næstformand.
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Byggeriet af 7 lejligheder til veteraner
og udvidelse af soldaterhjemmet i Varde
skrider godt frem. Den 25. juni var der
rejsegilde og fra årsskiftet forventes de
første veteraner at kunne flytte ind. Vi
planlægger indvielse fredag den 8. april
2016 fra kl. 15.30. Nærmere program følger.

CD udgivelse med sange
og salmer fra soldaterhjem

I forbindelse med jubilæet blev der
skrevet 5 nye soldatersalmer. Disse er
udkom
met sammen med andre populære soldaterhjems salmer og sange på
CD’en ”Altid Frejdig” sidst i juli. Irak
veteranen Lene Svendsen-Tune (Tune)
har stået i spidsen for udgivelsen, som er
gennemført af dygtige frivillige musiker
og sangere med tilknytning til KFUMs
Soldatermission.
CD’en kan købes via KFUMs Soldatermissions landskontor og ved Årsmødet,
soldatervennefester m.m. fra efteråret.
Pris kr. 100,00 + evt. forsendelse.
Tune er villig til at deltage ved arrangementer og SV stævner med sang og
fortællinger om at være udsendt, mod at
”honoraret” går til KFUMs Soldatermission.
Kontakt Bjarke Friis på tlf. 51934042
eller bjarke@kfums-soldatermission.dk

Bogbinder efterlyses

Kan du indbinde bøger – og vil du
hjælpe KFUMs Soldatermission? Vi
vil gerne have ”Soldatervennen” indbundet til vores arkiv, og efterlyser
derfor en frivillig bogbinder. Henvendelse til informationsmedarbejder
Bjarke Friis, tlf. 51 93 40 42.

Udslusningsboligerne i
Høvelte

I slutningen af august 2014 besluttede
Folketinget at stille 8 rækkehuse til rådighed for KFUMs Soldatermission til
brug som udslusningsboliger for veteraner. Husene gennemgår en gennemgribende renovering, støttet med kr. 2. mio.
fra Folketingets veteranpulje, kr. 50.000
fra Otto Bruuns fond og kr. 3.950.000 fra
Aage og Johanne Louis-Hansens fond.
Der bliver plads til 4 veteran familier og
4 enlige veteraner. Desuden indrettes et
af husene til ferierekreation i 1 – 2 uger
for veteranfamilier. Til hvert hus er der
en lille privat have med terrasse. Desuden bliver der et stort fællesareal med
bålplads, lejeplads, boldbaner, mulighed
for køkkenhave m.m.
Den officielle indvielse finder sted fredag den 23. oktober fra kl. 15.30. Se
nærmere program på hjemmesiden.
Alle er velkomne.

Husk Dannebrog den 5/9

5. september er officiel flagdag for alle
der har været udsendt i international tjeneste på vegne af Danmark. Folketinget
markerer dagen på Christiansborg. Flere
og flere kommuner indbyder til flagdagen lokalt. Vi opfordrer alle soldatervenner til at bakke op om dagen ved at deltage og ved at hejse Dannebrog.

Frimærkesamler efterlyses
KFUMs Soldatermission har fået
doneret en flot frimærkesamling
med mange mærker fra både Danmark, Grønland og Færøerne. Der
søges hjælp til at realisere værdien
af samlingen ved salg på auktion og
til at pakke frimærker til salg i genbrugsbukker. Henvendelse til generalsekretær Per Møller Henriksen,
tlf. 76 20 44 80.

TEMA: FÆLLESSKAB
Fællesskab er et nøgleord i KFUMs Soldatermission, som belyses på de
følgende sider. Først giver volontør Lea et indblik i hendes oplevelser fra
KFUMs Soldaterhjem på Bornholm. På de følgende sider skriver generalsekretær Per Møller Henriksen om hvilket fællesskab, KFUMs Soldatermission ønsker at skabe for soldater og veteraner. På side 8 og 9 deler to antropologistuderende ud af deres observationer efter mange uger i selskab
med veteraner på KFUMs Soldaterhjem i Hvorup og Høvelte.
KFUMs Soldatermission er også er arbejdsfællesskab – men der skal være
tid til en kop kaffe i ny og næ. Evan Johansen har på side 10 skrevet om ar-

bejdsfællesskabet i én af KFUMs Soldatermissions genbrugsbutikker. Arbejdsfællesskabet er stærkt – og mange unge tænker tilbage på deres tid
på soldaterhjem som en god tid. Nogle tidligere medarbejdere er mødtes
med kolleger på Å-festival, for at genopleve KUF-banko og anbefale arbejdet til andre unge.
Temasiderne afsluttes med et internationalt udblik. At møde og opleve
svenske soldaterhjem sætter KFUMs danske Soldaterhjem i perspektiv.
God læselyst.

Et stærkt fællesskab på klippeøen

Af Lea Møller Jørgensen, volontør på KFUMs Soldaterhjem ved Almegaards Kaserne.

Hvad betyder fællesskabet og de hjemlige rammer, som KFUM tilbyder?
Fællesskabet betyder rigtig meget tror
jeg, og det er ikke kun i fritiden, de nyder hinandens fællesskab. De har også
brug for fællesskab, når de er i feltet. Jeg
tror, det er vigtig at kunne have det sjovt
sammen, også selvom man står i mudder til halsen, at kunne bakke hinanden
op og opmuntre hinanden. Fællesskabet
styrker deres relation og omsorg til hinanden. De hjemlige rammer på kuffen
(KFUMs Soldaterhjem, red.) giver dem
et afbræk fra deres militær hverdag. De
kommer over på kuffen og kan være
akurat den person, de er. Ingen dømmer
eller kommenderer med dem.
Flammerne knitrer lystigt mens der fortælles historier og snobrød bages. Det er hygge på kryds
og tværs af rang og medaljer.

Hvordan føler du selv fællesskab med
soldater?
For mig betyder fællsskabet med soldaterne rigtig meget, for det er jo også en
del af arbejdet som volontør. Fællesskabet er utrolig givende, for et enkelt smil
og ”ha’ en god dag” kan rede en soldats ellers triste aften. De lange og dybe
snakke er der også af og til - hvor det at
være lyttende er en utrolig god evne, for
det er ikke altid lige nemt som soldat at
lukke sine problemer ud i den militære
mandeverden. Jeg indrømmer gerne, at
det ikke altid er lige nemt at have overskud til de lange og dybe samtaler, men
så må man nøjes med at give et smil med
på vejen - og for en soldat, hvis liv virkelig kan være hårdt, er et smil mere værd
en end en snak på 20 minutter.

Hvilken betydning har det, at KFUMs
Soldaterhjem er et kristent sted?
Soldaterne oplever næstekærlighed,
åbenhed og imødekommende kuf-folk
uden at de skal spille smarte eller gøre
sig fortjente til at komme ind af døren.
På kuffen har vi et fællesskab med soldaterne, hvor vi ikke dømmer dem eller ser ned på dem. Jeg tror, at de kan
mærke at det kristne gør en forskel.
Nogle gange efter aftensang spørger
de ind til det, som man har fortalt, og
derudfra kan der opstå mange spørgsmål om Gud, Jesus og andre af livets
store spørgsmål, som de måske ellers ikke lige går og fundere over - og
hvem ved måske fortsætter de snakken
over på stuen når de er gået til køjs.
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TEMA: FÆLLESSKAB
Af Amalie Andersen

Et familiepræget
fællesskab

Antropoligistuderende Amalie Andersen har i foråret
lavet feltstudie på KFUMs Soldaterhjem i Hvorup. Som
flue på væggen har Amalie betragtet fællesskaberne,
og deler her hendes indryk.
I løbet af min tid på soldaterhjemmet i
Hvorup har jeg oplevet mange former
for fællesskab. Nedenfor har jeg valgt
at beskrive to af de overordnede fællesskabsrelationer, jeg har oplevet.

Relationen mellem
medarbejdere og beboere

Den første er baseret på relationen mellem medarbejdere, ledere samt veteraner, der bor på rekreationshjemmet.
Her er det i særlig grad relationen mellem soldaterhjemslederen Solveig og
veteranerne, jeg har fokuseret på. Relationen mellem Solveig og veteranerne, mener jeg, lægger sig op af et familiært fællesskab. Dette kommer til
udtryk både i mine observationer på
soldaterhjemmet og i mine interviews
med veteranerne. Førstnævnte er måden, hvorpå Solveig hjælper veteranerne. Hun udtrykker selv, at hun forsøger
”at hjælpe med at skabe en hverdag for
dem”. Dette indebærer flere aspekter.
Først er der mere lavpraktiske ting som
oprydning, vasketøj og at huske aftaler,
blandt andet lægeaftaler, samt at holde
styr på økonomi og at lægge budget. Veteranerne har forskellige behov, og nogle
har brug for mere hjælp end andre. Det
betyder, at hun må hun tilpasse hjælpen
til behovet hos den enkelte veteran, hvilket hun også formår.

Samtaler med veteranerne

En anden del af relationen er samtalerne med veteranerne. De fleste dage
går Solveig ned i ”Huset” (annekset i
haven, hvor veteranerne bor) i løbet af
formiddagen for at høre, hvordan natten har været og for at få et overblik
over, hvordan veteranerne har det, hvorvidt der er nogen, der har behov for at
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snakke. Ellers kommer veteranerne
selv op på soldaterhjemmet løbende i
løbet af dagen for at spørge efter Solveig. Samtalerne er kendetegnet ved
ikke at være terapeutiske. Det skyldes,
at flere af veteranerne allerede ser enten
en psykolog eller en psykiater, og at rekreationshjemmet er ikke ment som et
behandlingstilbud. Derfor foregår samtalerne også på et mere ligeværdigt plan,
hvor veteranerne, uden at være i rollen
som patient, har mulighed for at tale om
de problemer, der opstår i hverdagen.
Ovenstående skaber et familiepræget
fællesskab, hvor Solveig går ind og agerer som en moderlig figur overfor veteranerne. De kalder hende også mor i sjov.
I interviews siger veteranerne, at selvom
de godt kan finde det irriterende, at hun
kommer og fortæller dem, når de skal
rydde op på deres værelse, stadigvæk ser
hende som en støtte, der evner at hjælpe
dem med at holde orden i deres hverdag.
Dog har hun ikke udelukkende en familiær relation til veteranerne. Hun kan i
situationer også fungere som fagperson, da hun gennem sin erfaring med
arbejdet med PTSD-ramte veteraner
kan vejlede veteranerne til hvilke institutioner, de skal henvende sig til, hvis de
har brug for hjælp. Samtidig har hun en
mere dybdegående forståelse af PTSD,
end familiemedlemmer ellers kan have,
hvilket veteranerne i interviews lægger
vægt på som noget positivt.

Veteraner imellem

Den anden form for fællesskab, jeg vil
beskrive, er fællesskabet mellem veteranerne. Her ser jeg en form for identifikationsfællesskab, hvor veteranerne kan relatere til hinandens nuværende situation.

”Man kan ikke sætte sig ind i vores situation, medmindre man selv har været
udsendt”. Dette har jeg gennem mit ophold på soldaterhjemmet hørt flere veteraner sige. Samtidig understreger flere
af dem i interviews, at de synes, det er
svært, at udeforstående ikke rigtig forstår, når de for eksempel har svært ved at
huske, og specielt deres problemer med
social angst. På rekreationshjemmet har
de mulighed for at søge støtte hos hinanden, hvilket kan være i praktisk form,
hvor de for eksempel handler sammen,
fordi den ene ikke magter at gøre det
alene. Ydermere har de mulighed for
at snakke sammen omkring problemer,
hvor begge parter kan relatere til problemstillingen. Desuden er der en accept
veteranerne i mellem om, at de ikke altid behøver at leve op til sociale normer,
som at være tilstede under et helt fællesmøde i ”Huset”, eller at man kan have en
dag, hvor man ikke er mentalt tilstede.
Jeg har desuden oplevet, at nogle af veteranerne har delt sig op i mindre grupper, hvor de har følt specielt ansvar for
hinanden. Det har som regel været dem,
de har haft mest kontakt til.

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

TEMA: FÆLLESSKAB
Af studerende Sara Ottesen

Socialt samvær sker ikke af sig selv
”Da vi var i Afghanistan
var min rolle altid at lave
mad. Når nogen kom
hjem efter en føling skulle
de ikke spises af med
middelmådig mad. Så
skulle de have god mad,
og det kunne jeg lave.
Derfor, når nu HH og LL
(medarbejdere) ikke er her
i dag, så må jeg stå for
fællesfrokosten”.
Citatet stammer fra en veteran, der udtaler sig, mens vi en forårsaften spiser
hjemmelavet bålmad. Vi sidder i veteranoasen (ifølge veteranerne er læhegnet
ud fra deres terrasser, hvor de har fældet træer og lavet bålplads, deres veteranoase) rundt om den bålplads veteranerne har lavet i fællesskab. Mens vi sidder
der grines der meget, men også knap så
meget, når snakken falder på svære emner, som for eksempel udfordringer ved
at komme hjem fra udsendelse. Episoder som denne er langt fra et hverdagsscenarie. Socialt samvær er ikke noget,
der sker af sig selv. For veteranerne kræver det stor overvindelse, ikke bare at
indgå i men også at skabe den form for
samvær. Lad mig uddybe:
På baggrund af 16 ugers feltarbejde
på en af KFUM’s Rekreationshjem, reflekterer jeg her over, hvordan samværet
som skabes blandt veteraner og medarbejdere og blandt veteranerne selv, har
en positiv indflydelse på veteranernes
hverdag. Jeg fokuserer her på én meget
vigtig form, nemlig tvunget samvær.

Tvunget samvær

Tvunget samvær er et ordvalg, en veteran bruger, da jeg spørger ham: ”Hvad er
det bedste ved det her sted?” Han svarer:
”Det er, når LL laver tvunget samvær.”
Han uddyber, at ”nogle gange kommer
han (LL) og banker på din dør og spørger om du ikke kommer ud og spiser
frokost. For det meste kan jeg slet ikke
overskue det. Men så gør jeg det allige-

vel, og så er det næsten altid super hyggeligt”. Veteranens beskrivelse af at blive tvunget ud (i bogstaveligste forstand,
nemlig ud fra sit værelse) til samvær er
ikke enestående, og flere nævner betydningen, af at LL opfordrer til samvær.
På trods af at veteranerne kender rutinerne for fællespisning om tirsdagen,
sender LL en sms hver gang. For eksempel ”I morgen tirsdag spiser vi boller i
karry kl. 12. Kommer du? Kom og vær
med til at tilberede maden fra kl. Ca. 10,
hvis du har lyst. Er du med til fællesspisning i morgen?”. Reagerer de ikke
på hans sms, ringer han til dem, og så
er er det muligt at få en snak, som ofte
strækker sig til mere end at få besked på,
om de kommer til frokost . Er der ingen
respons på sms eller opkald, banker LL
indimellem på deres dør. Nogle gange
lukker de op og smækker hurtigt i, hvis
ikke de er til samvær den dag. Andre
gange har de svært ved at overkomme
det, men fristes af at se og høre, at der er
liv, snak, latter osv. i fællesrummet.

Rammerne er sat

Når jeg spørger veteranerne om, hvorfor tvunget samvær er godt, er der mange svar. Et af dem er entydigt og lyder,
at det er godt at være sammen med andre i samme situation. De skal ikke forklare sig, eller ”tage maske på lige som
jeg gør, når jeg skal andre steder hen”,
som en af veteranerne siger. Flere af
dem udtaler, at de har svært ved at være
sammen med andre og flere mennesker
af gangen. Når LL opfordrer til tvunget samvær, deltager de alligevel, fordi
de har mulighed for at udveksle tanker,
glæde og vrede uden at mødes af fordomme og dumme spørgsmål. I tvunget
samvær er rammerne for samvær sat. De
skal ikke tage initiativ, som for mange af
dem kan virke uoverskueligt, men bidrage med indholdet til samværet. På den
måde er det altid legalt at trække sig, når
der er behov – også selvom det er fem
gange inden for en halv time.
Gennem utallige episoder med tvunget samvær har de lært hinanden lidt at

kende og fået lyst til at bruge tid og lave
noget aktivt sammen. Desuden er rammerne sat, for sådan er det jo hver tirsdag, når LL tvinger veteranerne ud til
frokost og samvær. Gennem det får de
tro på, at der kommer positive oplevelser
ud af at danne relationer og være social
med andre. Det skaber fællesskab og en
følelse af tilhørsforhold.

Praktiske opgaver

I et interview med en veteran siger han,
at det er rigtig hyggeligt, når de spiser
fællesfrokost og når de hjælpes om andre praktiske opgaver, som LL eller HH
har sat i gang. Men også at det bedste
samvær er det, som veteranerne selv
sætter gang i – for eksempel at fælde
træer og lave en ”veteranoase”, at bygge
et bålsted og at lave mad over bål. Altså når de laver noget sammen. I fællesskab. Det tvungne samvær skaber grobund for, tror jeg, veteranernes lyst til og
tro på, at der kommer noget godt ud af at
deltage i socialt samvær.
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TEMA: FÆLLESSKAB
Tekst og foto: Evan Johansen

Fællesskabet er alfa og omega
Gennem 16-17 år har Henning Hermansen været tovholder på KFUMs Soldatermissions genbrugsbutik i Ansager.
Han er en erfaren mand, og tøver ikke
længe, da spørgsmålet om betydningen
af fælleskabet i en genbrugsbutik bringes på banen. Svaret er klart: ”Det er
Alfa og Omega”.
Nok er det et vigtigt formål i genbrugsbutikken i Ansager at sælge varer, så der
kan skaffes midler til arbejdet i KFUMs
Soldatermission. Men det handler om
meget mere end kolde kontanter.
Siden starten omkring årtusindskiftet
har Henning Hermansen stået i spidsen
for butikken, der ligger central placeret i
den tidligere stationsby Ansager lidt syd
for Grindsted.
”Vi har en fin lille butik her og laver
da et overskud til arbejdet, selvom vores
husleje nok er lidt for høj, men sådan er
det nu en gang. Jeg bruger masser af tid
på arbejdet med butikken, og det er fordi
jeg kan lide det. Ja, jeg kan slet ikke undvære det”, fortæller den aktive mand.
Han var ikke overbevist om, at han
skulle stå for genbrugsbutikken, da den
daværende landssekretær Henning Siegumfeldt dukkede op i Ansager og foreslog ham, at man skulle etablere en butik.
”Jeg synes ikke lige det var mig, men
Henning fik mig overtalt, og jeg har ikke
fortrudt en eneste dag, at jeg sagde ja.
Der kan da være dage, der er trælse, men
sådan er det jo med alting”, konstaterer
Henning Hermansen.
Han er i dag enkemand, og lægger
ikke skjul på, at arbejdet med butikken
og samværet med de mange frivillige
i butikken har været med til, at han er
kommet videre i livet.
”Havde jeg ikke haft butikken, ja, så
er det ikke godt at vide, hvor jeg var havnet”, fastslår han.

Kaffe skal der til

Bag butikken er der et lille hyggeligt
personalerum, og her er der altid kaffe
på kanden. Det er ikke bare medarbejderne, der nyder en kop kaffe her. Alle,
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Man skal ikke være der ret længe for at fornemme, at der er et godt fællesskab i Ansager Genbrug,
hvor der også er plads til lidt spøgefuld drillerier.

der har lyst, kan komme ind i bagbutikken til en kop kaffe og en snak er velkomne.
”Vi lægger stor vægt på, at der skal
være plads til at alle kan komme herind.
Det er med til at styrke fællesskabet mellem medarbejderne, men også med til at
skabe fællesskab med vores kunder, som
lige har brug for en snak over en kop
kaffe”, fortæller Henning Hermansen.
Han er selv en af dem, der ofte sidder
i det lille lokale og nyder en kop kaffe
og tager en snak med de frivillige eller
dem, der lige har brug for en snak.
”Der skal altid være kaffe på kanden.
Jeg drikker selv meget kaffe, men ved
også at mange sætter pris på, at få sig en
snak her i butikken”, fortæller formanden.
Mens vi snakker, kommer der kunder i
butikken, og Henning har travlt med lige
at se, hvem der dukker op, og strør om
sig med hilsener. Han kender mange, og
elsker at snakke med dem.
Arbejdet i butikken overlader han til
”pigerne”.
”Jeg duer ikke til det med kasseapparatet. Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg er

bedre til at snakke, og så henter jeg effekter til butikken, ligesom jeg bringer
varer ud til kunder, der ikke lige selv kan
have, det de køber med sig hjem”, konstaterer Henning.

Henning og ”pigerne”

Arbejdsfordelingen er klar, og det fornemmer man tydeligt den formiddag,
vi kigger forbi Ansager. ”Pigerne” eller
rettere de to frivillige damer passer butikken, mens vi snakker. Af og til stikker de hovedet ind, og man fornemmer,
at der er et godt arbejdsfællesskab i butikken. ”Pigerne” sætter pris på Henning og det han gør, og omvendt glæder
han sig over deres indsats.
Det er rimelig let at skaffe medarbejdere til butikken. ”Jeg møder da af og til
nogen, som er lidt ensomme, og så foreslår jeg dem, at de kan komme herned
og se, om det ikke var noget at være en
del af arbejdsfællesskabet. Der er jo ingen grund til, at de skal gå for sig selv,
når vi har brug for dem”, slutter Henning
Hermansen, der brænder for butikken
og for at skabe fællesskab blandt medarbejderne.

TEMA: FÆLLESSKAB
Af Laura Nørgaard Wedel, Soldatermissionens Ungdomsudvalg.

Fællesskabsfølelsen vender tilbage
Da jeg var volontør på KFUMs Soldaterhjem, var et af højdepunkterne i løbet
af året at komme på volontørkursus og
møde mange af de andre volontører fra
de forskellige soldaterhjem. Om det var
første gang man var med, eller om man
havde været med flere gange, oplevede
man et fantastisk fællesskab og sammenhold. Da jeg stoppede som volontør, blev jeg meget bevist om, at den tid
med volontørkurser også var ovre. Derfor er det vildt fedt at kunne genopleve
noget af den stemning, når man er med
KFUMs Soldatermission på Å-festival.
Det er nu halvandet år siden, jeg stoppede som volontør i Varde, og i dag er jeg
med i Soldatermissionens Ungsomsudvalg (SMU). Jeg har været med på Å-festival i flere år, men i år var første gang,
jeg deltog sammen med Soldatermissionens Unge og boede sammen med dem.

Det er en fed mulighed for at vende tilbage
og mærke fællesskabsfølelsen, men ikke
mindst at kunne fortælle andre om hvilken stor
oplevelse, det er at arbejde som volontør

Positiv overrasket

Hvis jeg skal være helt ærlig, var jeg
lidt nervøs for at skulle med på og bo på
pladsen til Å-festival. Det var jeg, fordi
at gennemsnitsalderen på å-festival er
15-16 år, og da jeg lige er rundet de 23
år, synes jeg, at der var ret stor aldersforskel. Men jeg kan kun sige, at jeg
blev positivt overrasket. Å-festival gav
mig en mulighed for at hilse på gamle
bekendtskaber, som jeg havde fået gennem Soldatermissionen, men også at
møde helt nye bekendtskaber. Der var
rigtig mange, som har været tilknyttet

soldatermissionen, der var forbi og sige
hej. Man fik en følelse af at komme tilbage i den lille boble, hvor arbejdet på
KFUMs Soldaterhjem er i centrum igen.
Ikke mindst til den traditionelle begivenhed lagkagebanko. Vi havde samlet
lidt mere end 60 unge mennesker til at
spille lagkagebanko sammen med os.
De spillede om at vinde snøfler sponseret af Kvickly i Nørresundby og en lagkage på en fuld plade. Vi var ret tilfredse

med fremmødet, da arrangementet både
konkurrerede med koncert i cafeteltet
og jubilæumsfest i Sønder Felding by
med gratis kage. Det var fedt at mærke
den stigende opbakning, der er omkring
KFUMs Soldatermissions telt.
At være med på Å-festival er bare en
lille del af det arbejde, Soldatermissionens unge laver. Det er en fed mulighed
for at vende tilbage og mærke fællesskabsfølelsen, men ikke mindst at kunne
fortælle andre om hvilken stor oplevelse,
det er at arbejde som volontør, og hvor
meget dette arbejde har givet med videre
i rygsækken.
Å-festival finder hvert år sted i Sønder Felding i Pinsen. Festivalen
arrangeres af IMU & Indre Mission
i Sønder Felding samt repræsentanter fra Indre Mission i Danmark.
Det er Danmarks største kristne
festival. Soldatermissionens Ungdomsudvalg er med og har tradition for at afholde lagkagebanko –
ligesom på KFUMs Soldaterhjem.
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TEMA: FÆLLESSKAB
Af Bjarke Friis

Svensk udblik og inspiration
Det er ikke kun i Danmark, der er kirkeligt arbejde for soldater. Midt i juni var soldaterhjemsledere og landskontoret på studietur til blandt andet Halmstad Soldaterhjem i Sverige, hvor Svenske Soldaterhjemsforbund serverede nordisk udblik og ny inspiration.
Som nabolande er der en lang række ligheder mellem Danmark og Sverige, men
samtidig er der interessante forskelle.
Det står tilbage efter et par dages studietur i Halmstad, hvor soldaterhjemmet
var besøgsmålet. Soldaterhjem i Sverige
og Danmark ligner hinanden, og der er
en lang række fællestræk i historisk udvikling. Svenska Soldaterhemsförbundet står bag 16 Soldaterhjem, der ligesom KFUMs Soldaterhjem i Danmark
har en kirkelig tilknytning. I Sverige har
organisationen dog aldrig været så folkelig med stort medlemstal som i Danmark, men har i høj grad været drevet
af tidligere officerer. Sveriges neutrali-

tet under Anden Verdenskrig, efterfølgende neutralitet og store opbakning til
FN adskiller sig ligeledes fra Danmark,
hvor de seneste 20 års aktivistiske udenrigspolitik har sat et andet præg på Forsvaret. Værnepligten blev afskaffet i
Sverige i 2010, hvilket har medført en
markant omstilling på de svenske soldaterhjem. Udfordringerne med veteraner
er til gengæld meget sammenligning på
tværs af Øresund. Danmark har deltaget
i skarpere militære aktioner end Sverige de seneste 20 år, men Sverige har
også soldater udsendt på NATO- og EUmissioner i blandt andet Afghanistan og
Mali.

Svenske Soldaterhjemsforbund

• Står bag 16 Soldaterhjem fra
Karlskrona i syd til Boden i nord.
• Har et årsbudget på ca. 22 mio.
svenske kroner.
• Har de seneste år fået et væsentligt højere tilskud fra Forsvarsmagten i Sverige.
• Har ikke haft soldaterhjem udenfor
Sverige.
• Har tradition for af samarbejde
med andre kirkesamfund end Den
Svenske Kirke.
• Står for udstedelse af Veterankort,
der bl.a. giver rabat på soldaterhjem.

Kirkeligt arbejde for soldater i nabolande
Grønne søstre, Finland
20 soldaterhjem.
Ca. 204 medarbejdere og ca. 6.000
”grønne søstre” (frivillige).
Tilbyder fritidsaktiviteter primært for
værnepligtige.
Se mere her: www.sotilaskotiliitto.fi
(translate.google.dk kan anbefales)

EAS og KAS, Tyskland
EAS er evangelisk, KAS er katolsk.
De to organisationer samarbejder
indbyrdes og samarbejder med evangeliske/katolske feltpræster.
11 evangeliske soldaterhjem og 6 katolske soldaterhjem
Se mere her: www.easberlin.de/ og
www.kas-soldatenbetreuung.de/

Norge
Ikke en selvstændig kirkelige organisation, men Den Norske Kirke har
ca. 60 feltpræster i aktiv tjeneste ved
forskellige afdelinger i Forsvaret.
Feltpræster underviser soldater i etik
som en del af emnet ”Etik og militærmagt” på den grundlæggende soldateruddannelse.

Inspirationen
fra Sverige
Frank Overby, leder af
KFUMs Soldaterhjem
i Slagelse
”Det mest interessante er, at de
svenske soldaterhjem overlever
uden værnepligtige. Det kan
også blive en virkelighed for
KFUMs Soldaterhjem i Danmark. I Sverige har
Forsvaret erkendt, at de ikke kan undvære soldaterhjemmene som fritidsområde. Det har medført,
at Forsvaret punger ud med flere penge til soldaterhjemsarbejdet.
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TEMA: FÆLLESSKAB

Den store omstilling
i Halmstad

På Halmstad Soldaterhjem er man de seneste år gået fra ca. 700 værnepligtige til
kun 50 på basisuddannelse. Ved Halmstad Kaserne er der ca. 1.200 ansatte, der
nu i højere grad er blevet målgruppe for
Soldaterhjemmet. Soldaterhjemmet ledes af én forstander, Annelie Svensson,
der beskriver soldaterhjemmet som en
café, der er åben for alle, men hvor der
mest kommer soldater. Som et forsøg
satses det i øjeblikket på frokost for ansatte ved kasernen. Dagligt har soldaterhjemmet åbent fra 9-14. Udover forstanderen er der to ansatte medarbejdere.
Lokalt er der en bestyrelse for soldaterhjemmet med garnisionspræst og repræsentanter fra flere forskellige kirkelige retninger. For at få økonomien til at
hænge sammen er første sal permanent
udlejet til et museum ligesom der udlejes konferencelokaler. Soldaterhjemmet
bruges som samlingssted for veteraner,
og der arrangeres veterantræf. Efter

svensk besøg i Danmark i 2014 har man
drøftet, om der skulle satses på SoldaterRekreation i Halmstad, hvilket endnu
ikke er besluttet.
Alle tiltag på Halmstad Soldaterhjem
sker i tæt samarbejde med Kasernens
ledelse. Over halvdelen af indtægterne
til Soldaterhemsförbundet som helhed
kommer fra Forsvaret, hvilket giver en
større afhængighed i sammenligning
med KFUMs Soldaterhjem i Danmark.

Veteranstøtte og
familiearbejde
Siden 2008 har svenske soldaterhjem
haft en række tilbud til veteraner og pårørende. Det er et formelt samarbejde
med Forsvaret. Støtten består hovedsageligt af to elementer: PREP-kurser og
telefonrådgivning.
PREP-kurser er for par, der gerne vil
have redskaber til at forbedre deres indbyrdes kommunikation. Gennem flere
år har det været en stor succes på soldaterhjem i Sverige, og kurset har oparbejdet et godt rygte blandt ansatte i det
svenske forsvar. Ligeledes udbyder Den
Svenske Kirke PREP-kurser som støtte
til familier. I Danmark er der ikke samme tradition for PREP, men Forsvarets
Veterancenter udbyder PREP-kurser i
Danmark fra sommeren 2015.
Telefonrådgivning i Sverige tilbydes 24 timer i døgnet. Herfra henvises
til kirkernes familierådgivning og/eller
børnepsykolog. I sig selv er telefonrådgivningen ikke en hjælp, men telefonen
virker som en indgang til at få hjælp. I
det seneste år har der været 60 telefonhenvendelser på linjen. Man kan ringe
anonymt og tendensen er, at det i højere grad er veteraner, som har det dårligt,
der ringer.
Både PREP-kurser og telefonsrådgivning er udgiftsneutrale for det svenske
soldaterhjemsforbund, da udgifterne refunderes af det svenske forsvar.

Studieturen gik også forbi Forsvarets Veterancenter i Ringsted med oplæg om behandling af
PTSD.
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TEMA: FÆLLESSKAB
Af generalsekretær Per Møller Henriksen.

Fællesskabet på og omkring
KFUMs Soldaterhjem
En har sagt, at det tager lang tid at få
gamle venner! Nogle oplever at det faktisk også kan tage lang tid at få nye venner, altså rigtige venner som ikke kun er
på Facebook, men som man mødes med
og har fællesskab med.

På KFUMs Soldaterhjem lægger vi
meget vægt på fællesskabet. Soldaterhjemmets styrke er, at det er et mødested på tværs af enheder, og der på denne måde skabes kontakt til personer fra
andre delinger eller kompagnier.

Det stærke fællesskab

At falde ud

Blandt soldater har fællesskabet altid
være fremhævet. Det stærke kammeratskab blandt udsendte i blandt andet Afghanistan er blevet fremhævet som noget bærende, men også noget som blev et
savn når man kom hjem og man skiltes
for at studere eller arbejde andetsteds.
En veteran udtalte for nylig, at han var
det mest ensomme menneske i verden
på trods af, at han boede sammen med
andre veteraner, og at der kom mange
soldater på soldaterhjemmet. Dette bekræfte den oplevelse, som mange af os
kender, at man kan føle sig allermest ensomt blandt mange mennesker.

Der er jo desværre nogle, der let falder
ud af fællesskabet. Nogle har vanskeligt
ved at begå sig med andre, nogle evner
ikke at yde det nødvendige til de fællesopgaver og bliver måske moppet ud. Der
er også nogle, der på grund af deres tro
og værdier kan føle sig uden for, hvis de
for eksempel ikke vil deltage i byture.
Her har soldaterhjemmet en ekstra vigtig opgave at rumme dem og inddrage
dem i fællesskab med andre.
Forskellige spil, ikke mindst bræt- og
spørgsmålsspil, samt billard har altid
været og er fortsat meget benyttet på soldaterhjem. I de senere år har PlayStati-

Soldaterhjemmets styrke er, at det er et
mødested på tværs af enheder, og der på
denne måde skabes kontakt til personer
fra andre delinger eller kompagnier.

on, Wii og lignende spil på TV fået en
større plads. Det er noget, man laver i
fællesskab, i modsætning til de mange,
som gemmer sig bad deres PC-, IPADeller mobiltelefon skærm.
Langt vigtigere er de sociale aktiviteter på soldaterhjemmet. Det er her, der
skabes fællesskab. Ikke mindst den daglige aftensang er rigtig godt for fællesskabet, og der er glædeligvis en stigende opbakning til at synge og være med
ved andagten. Lagkagebanko og andre
sociale aktiviteter kan have både et konkurrence element samt en social funktion. Der er meget stor kamp om at vinde
lagkagerne, som man efterfølgende spiser i fællesskab.
Mange ensomme soldater har oplevet, at
de på KFUM blev set. Både volontører og
soldaterhjemslederne er rigtig gode til at se
den enkelte og byde ind i fællesskabet. Vi
tilstræber at lære deres navne og lytte til
deres livshistorie. Gennem samtaler, spil
og soldaterhjemmets aktiviteter lykkes det
ofte at knytte forbindelse mellem soldater,
der ikke lige er faldet ind i fællesskabet på
stuen eller i delingen.
Der skal også være mulighed for at
være sig selv, og vi oplever soldater, der
søger ro på KFUM, ligesom mange af
soldaterne i Afghanistan på KFUM
kunne finde ro midt i kampene. En ro,
som ikke kun stammer fra soldaterhjemmets medarbejdere, men også fra
den atmosfære - ånd – Guds Ånd, som
er den helt afgørende forskel på et soldaterhjem og de fleste andre steder, hvor
mennesker mødes.

Det kristne fællesskab

For mange soldater har soldaterhjemmet
været med til at bevare dem i det kristne
fællesskab, som de kendte hjemmefra.
Andre har oplevet et helt nyt fællesskab –
nemlig fællesskabet med Jesus Kristus. I
Kristus har vi én, som aldrig er langt væk,
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Den daglige aftensang
er rigtig godt for
fællesskabet, og der er
glædeligvis en stigende
opbakning til at synge og
være med ved andagten.
og som vi kan tale med, om vi sidder alene
på en vagtpost midt i mørket. Gennem soldaterhjemmets bibeltimer/temaaftner er
der opstået livslangt venskab mellem soldater, der er faktisk grupper, der har mødtes årligt i over 50 år!
Gennem soldaterhjemmet har mange soldater mødt det kristne ungdomsarbejde blandt andet KFUM og KFUK
eller IMU. Derigennem er de kommet
med i et fællesskab, som rækker ud over
soldatertiden. Mange af os har haft det
store privilegium, at når vi flyttede til en
ny by, var der gennem foreningsarbejde
og menighed hurtigt et fællesskab, som
man blev en del af.
Bibelen taler meget om fællesskabet. Der er mange billeder på, hvor afhængige vi er af at være en del af fællesskabet med Kristus selv. I Joh kap 15
v5 siger Jesus ”Jeg er vintræet, I er grenene” Fællesskab med Jesus Kristus er
livsnødvendigt. Det er gennem ham, vi
får livskraft og energi til at tjene ham.
Fællesskabet mellem kristne fremhæves
også meget i Bibelen, hvilket bekræfter
at et soldaterhjem skal være en naturlig
del af det lokale kristne forenings- og
menighedsliv. Det er afgørende for soldaterhjemmets ansatte, at soldatervenner og andre omslutter stedet med forbøn og bakker op med hjælp og penge.
Et arbejdsfællesskab er meget værdifuldt. Det oplever både i bestyrelsesarbejde, ved frivilligt arbejde på soldaterhjemmet og i vore genbrugsbutikker.
Det er dejligt at være sammen om at
gøre noget værdifuldt for andre.
TAK til alle, der skaber fællesskab
og byder nye ind.

MØDER OG STÆVNER

Lemvig kreds 17

Soldatervennefest i Lemvig missionshus ” Klippen ” onsdag den 4. november kl. 19.30. Tale ved tidl. sekretær i
soldatermissionen Finn B. Jørgensen
Fredericia. Sang ved kirkekoret i Nørre
Nissum. Kaffe og lotteri.

Thisted, kreds 21

Torsdag d. 27. august kl. 19:30 i Vang
Missionshus, Hellebjerg 1, Vang, 7700
Thisted. SV-aften, hvor soldaterhjemslederne Solveig og Leif Hove Nielsen taler og fortæller om soldaterhjem og -rekreation i Hvorup.
Onsdag d. 21. oktober kl. 14:30 i Thisted Missionshus, Asylvej 11, Thisted.
Tidl. soldterhjemsleder Knud Nielsen taler og fortæller om arbejdet.

Silkeborg, kreds 34

Onsdag den 25. november 2015 kl.
19.30 i Alderslyst Missionshus. Soldatervennefest ved tidligere medarbejderkonsulent Dorte Lundgaard Jeppesen.

Skjern, kreds 2

Onsdag d. 21. oktober kl. 19:30 i IM
huset, Finderupsvej 25, 6900 Skjern.
Soldatervennefest. Landssekretær Bjarke Friis taler.

Aabenraa, kreds 82

Fredag den 23. oktober 2015 kl. 18.00:
Årsfest og Generalforsamling i Nicolaj
huset, Nicolaigade 21, Aabenraa. Festaften med spisning. Festtale ved Sognepræst Jørgen Jørgensen Aabenraa.
Aabenraa Motetkor medvirker. Generalforsamling. Festlig Lotteri. Tilmelding nødvendig på tlf. 74621016 eller
mail akto.svinget7@gmail.com

Kolding, kreds 1

Fredag d. 6. november kl. 19:30 i Kirkebuen, Kristkirken, Haderslevvej
38, Kolding. Soldatervennefest v. Pia og
Ivan Ælmholdt, ledere af KFUMs Soldaterhjem i Varde.

Vejen, Andst og Brørup,
kreds 112

Søndag d. 15. november: 50 år jubilæumsfest. Kl. 15,00 festgudstjeneste/m
indsamling i Vejen Kirke v/sognepræst Jesper Hornstrup, Skive. Optog og velkomstmusik ved Vejen
Garden i Sportshotel Vejen, Jacob
Gades Alle 1. Kl. 18,00 festmiddag
og tale v/generalsekretær Per Møller
Henriksen, Fredericia. Sanggruppen
”SÅMÆND” medvirker. Efter kaffepausen evt. hilsener og frit samvær.
Afslutning V/ Jesper Hornstrup. Pris
pr. deltager kr. 200,-, ekskl. drikkevarer, betales ved ankomsten til hotellet.
Tilmelding senest d. 30 oktober på
Jhhansen@privat.dk, tlf. 75367884.

Thyholm, kreds 8

Onsdag d. 7. oktober kl. 19.30 i Hvidbjerg Præstegård, Sembvej 3. Sognepræst Ole Rasmussen, Gjellerup taler og
fortæller om KFUMs Soldatermission
set fra soldaterhjemslederens og fra feltpræstens synspunkt.

Græsted-Mårum, kreds 113

Tirsdag den 17. november kl. 19:30 i
”Karmel”, Blidstrup. Fhv. Soldaterhjemsleder Finn Juhl Nielsen, Vordingborg, taler. Kaffe og lotteri.
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Støt det gode fællesskab for og med soldaterne

KFUMs Soldatermission har brug for økonomisk støtte for, at vi kan skabe det gode
fællesskab på KFUMs 14 Soldaterhjem.
I dette nummer af SoldaterVennen kan du læse om fællesskab. Det gode fællesskab, fællesskab mellem soldaterne, arbejdsfællesskab samt om fællesskab mellem
medarbejdere og soldater eller veteraner på KFUMs Soldaterhjem.
Fællesskab kan være både godt og mindre godt. Vi vil gerne have ’godt selskab’,
men kan også erfare hvad et dårligt fællesskab kan gøre ved os. Alle har brug for
fællesskab, og på KFUMs Soldaterhjem bestræber vi os på, at værnepligtige, fastansatte og veteraner er i godt selskab med ligesindede. Det kan være medarbejdere eller
hinanden. Vi sætter rammen for fællesskabet, hvor der er højt til loftet og plads til at
være sig selv. Hvor der er tid til eftertanke, sang og en bøn. Rammen for fællesskabet
er helt afgørende, som det fremgår flere steder i bladet.
Vi gør os umage med at forvalte din økonomiske støtte til arbejdet med omhu.
På forhånd tak for en god gave.
AfRIveS InDen InDBetAlIng

Reg.nr.

Kontonr.

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Sorteret Magasinpost 46305

Kreditornummer og beløbsmodtager

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

Indbetaler

84946346

KFUMs Soldatermission

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets
kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Kreditornummer og beløbsmodtager

84946346

KFUMs Soldatermission

Treldevej 97
7000 Fredericia

Modtager

KVITTERING

KA 73

INDBETALINGSKORT
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7000 Fredericia
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