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Helligåndens
flammende kraft
Temaet for dette nummer af Soldatervennen er ildsjæle, og i den forbindelse
vil jeg her sætte fokus på den kraft, der
tændte branden i kirkens første ildsjæle.
Påskens beretninger giver indtryk af,
at disciplene både er bange og forvirrede. De holder sig inden døre og skjuler
sig. At evangeliet om Jesus som Kristus
alligevel er nået ud over hele jorden, er
for mig et meget overbevisende argument for, at Jesu opstandelse er virkelig. Hvis disciplene ikke havde vidst, at
Jesus virkelig var stået op af graven, så
var de vel aldrig kommet frem fra deres
skjul. Men forvandlingen af de bange
og forvirrede disciple sker ikke med det
samme efter opstandelsen. Jeg forestiller mig, at de i dagene op til pinse ikke
har været mindre forvirrede. De har sikkert troet, at Jesus nu for alvor ville vise
sig som den rette Messias og genoprette
Riget for Israel, men ti dage før pinsedagen forlader han dem igen og farer til
himmels uden at have gjort noget som
helst ved den romerske besættelsesmagt.
På den baggrund har det ofte forundret
mig, hvad det er for en kraft, der på pinsedagen får disse bange og forvirrede
disciple til pludselig at gå ud i det åbne
og uden frygt at vidne om Jesus som den
opstandne Kristus. Den forvandling,

der sker med disciplene, da Helligånden
kommer over dem, er ikke bare, at de begynder at tale på fremmede sprog. Ånden sætter sig ikke kun som flammer på
deres hoveder men som flammer i deres
hjerter. Det er Helligånden, der får troens ild til at blusse op i dem, så den ikke
længere kan holdes skjult.
Det mest forunderlige ved Helligåndens kraft er for mig at se ikke, at den
kunne forvandle disciplene dengang,
men at den samme Ånd også virker og
forvandler os i dag. Det er den samme
Ånd, der i dag tænder kirkens ildsjæle
og giver kraft til at brænde for troen på
evangeliet, håbet om frelsen og kærligheden til Gud og mennesker. Lad os give
Helligånden plads til at tænde ilden både
for os, i os og gennem os.
Ef. 1,17-19:
”Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi
Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende
ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så
I forstår, til hvilket håb han kaldte jer,
hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans
magt er hos os, der tror i kraft af hans
mægtige styrke.”

NOTATER

Nye salmer på CD

Af Bjarke Friis.

CDén ”Altid frejdig” er nu udkommet, og den indeholder
blandt andet fem nye salmer, der er skrevet til soldaterne med
inspiration fra Soldatens Bøn.
I én af anmeldelserne lyder det således: ”CD’en er i første omgang lavet med henblik på soldaterne, men henvender sig til
alle, der kan lide at lytte og synge med på nye og et par gammel kendte sange og salmer. Man kan slet ikke lade være med
at synge med, når man lytter til de 13 salmer”. Anmeldelsen er
på Y’s Men Region Danmarks hjemmeside.
Køb CD’en for 120,- kr. inkl. forsendelse. Overfør pengene via
MobilePay eller Swipp til telefonnummer 23 43 59 17 og skriv
CD, navn, adresse. Pengene kan også overføres til konto nr.
8075-0000117840.

Ny kantinevogn i Borris

Af Jette og Kurt Nielsen,
ledere af KFUMs Soldaterhjem i Borris.

Altid

frejdig

Nyt veteranværksted i
Fredericia

Af Bjarke Friis.

På KFUMs Soldaterhjem i Fredericia er der nu indrettet
et værksted til veteraner i kælderen. Her er der mulighed for at man kan nørkle med små projekter og meningsfulde projekter. Det nyindrettede lokale afspejler,
at veteraner fylder mere på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia, hvor der ikke længere er værnepligtige.
Til veteranværkstedet søges frivillige medarbejdere.
Læs gerne mere på http://kfums-soldatermission.dk/
job/frivilligjob/ - og send en opfordring, til én du kender.

For næsten to år siden sat vi i Borris alle sejl ind på ”Projekt
Ny kantinebil” Dette projekt kan vi nu se tilbage på med STOR
taknemlighed. Vi har fået en ny Kuf vogn. Altså næsten ”ny”
Den er ½ år gammel. Fra os skal der lyde en STOR tak til alle
som har gjort det muligt at vi nu igen kan køre ud til vore soldater i Borris Skydeterræn hver dag. Og soldaterne er glade.
TAK for støtte og hjælp ved cykelløbet den 20.junki. Tak til vore sponsorer som er: Borris El. Kjær`s tømrer og snedker Aps. Lindvig VVS a/s og Skjern Skilte. Tak for jeres bidrag på den ene og anden måde.
Tak til vores gode Soldaterven Henning, fra Ølgod, som med
sirlig hånd har indrettet bilen. SUPER flot er den blevet. Ikke
bare flot, men alt virker som det var hensigten. TAK til alle,
som i de sidste to år har givet gaver. Hvad angår økonomien,
så ser det PT ud til at alle udgifter næsten er dækket. Og det er
helt fantastisk. TAK for det.

Ny kantinevogn i Skive

Af Birthe og Per Anderson,
ledere af KFUMs Soldaterhjem i Skive.
September blev en måned, hvor der kom rigtig mange penge
ind på kontoen. Dels fra cykelløbet og dels fra fonde, som har
bidraget til indkøb af en ny kantinevogn. Og den er købt. Vi
har fået en ny flot kantinevogn. Dommerby Stål har klaret indretningen for os. Vi hentede den torsdag d. 24. september kl.
10 og allerede kl. 11 holdt den på skydebanen, klar til levering
af kaffe, kage og som noget nyt, grill pølser.
Vi er meget glade for den støtte og opbakning, vi har fået i forbindelse med kantinevognen. Det har været fantastisk at mærke, at der er så mange, der gerne vil bære med TAK.
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ÅRSMØDE 2015
Af Lissy Nedergaard, volontør på KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl.

Mit første
årsmøde

Idrætssalen på Dragonkasernen i Holstebro var godt fyldt, da KFUMs
Soldatermission fejrede årsmøde sidste weekend i september.

Da jeg gik hen mod Holstebro Kirke lørdag eftermiddag, havde jeg ikke i min
vildeste fantasi drømt om, at den egentlig ville blive fyldt. Indtil videre havde
jeg ikke haft følelsen af KFUMs Soldatermission som en organisation med
særligt stort bagland. Godt nok har jeg
flere gange hørt alle vore kære soldatervenner rundt om i Danmark nævnt, men
at der fandtes så mange af dem var en
glædelig overraskelse.
get at tage med mig og et indblik i soldatermissionens mange sider.

Bag facaden

Holstebro Kirke dannede rammen for den gudstjeneste, der igangsatte årsmødet.

Som jeg sad der i kirken i forundring
over at være en del af så stor en soldatervennefamilie, var jeg samtidig spændt
på, hvad sådan et årsmøde kunne give
mig. Spændt på at finde ud af mere om,
hvad KFUMs Soldatermission egentlig
er for en størrelse.

Mundlam

Det første, jeg skulle opleve, var at blive gjort mundlam i forundring og glæde
over lyden af stemmer til Guds ære. Bruset af ”Lovsynger Herren, min mund og
mit indre” kan slet ikke beskrives. Her
var kilden, der kunne give kraft til arbejdet. Måske man kunne sidde og føle
sig lille og ubetydelig, men når man åbnede sin mund og lod sin stemme blande sig med resten af menighedens sang,
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så blev man én stor heldhed. Kirken var
fuld af Guds frø, og bag ved alle frøene
var Guds enorme grokraft! Med alle de
evner, Gud havde lagt i denne forsamling, var opfordringen fra prædikestolen, til at følge Jesus og ikke gå i ring,
på sin plads. Det var dejligt at mærke,
hvor mange Gud havde udsendt blandt
soldaterne. Bare vi som udsendte så ikke
mister modet og kommer til at gå i ring
rundt om os selv.
Efter fællesskabsoplevelsen i kirken
var der for mig ikke nogen tvivl om,
hvorvidt jeg skulle følge programmet
for Soldatermissionens Unge med fotoløb, eller om jeg skulle følge de ”voksne”, selve soldatervennefamiliekernen,
til eftermiddagens møde på kasernen.
Det blev en eftermiddag, hvor jeg fik no-

”Vi vil mennesket i dem”, blev der sagt
i en af velkomsttalerne. Sådan skulle
det gerne være. At vi vil mennesket. Jesus ville mennesker, da han gik omkring
hernede på jorden. Det var ikke de skriftkloges titel, han ville have med at gøre,
men menneskerne han så inde bag ved,
og hans eksempel må vi følge i vort arbejde. Trods de til tider hårde facader, jeg
som volontør kan møde hos soldaterne,
må jeg altid huske, at det ikke er facaderne, men mennesket i dem, jeg vil, og som
Jesus vil. Så vidt jeg husker, var der også
en som sagde, at det ikke er med vold og
magt, vi kommer ind i soldaternes liv – og
menneskers generelt – men med hjertet.
Vi har noget at række videre med hjertet
gennem vores arbejde, men det må være
ved Guds ånds hjælp. Hvilken glæde hvis
flere af soldaterne kommer dertil, hvor de
kan sige ”Tal til mit hjerte om Jesus, sænk
i min sjæl hvert et ord, lad mig på ny få at
høre dejligste budskab på jord!”
Med mit ringe kendskab til soldatermissionen (udenfor Oksbøl, red.) var det
spændende og forundringsvækkende at
høre formandsberetningen om alle de
ting, soldatermissionen har gang i. Ikke
så underligt, at KFUMs Soldatermission
nogle gange kommer til at stå med nogle
udfordringer, men med det rette ståsted
bliver selv udfordringerne styrkende.

ÅRSMØDE 2015

årsmødet skal gerne også findes og udvikle sig på soldaterhjemmene, soldaterrekreationerne og i veteranboet.

Vidnesbyrd og opløftende
anekdoter

Erik Ladegaard, sognepræst i Holstebro, holdt
festtale ud fra sloganet: ”Vi er jo lige her”.

Og det glædede mig med visheden om,
at soldatervennefamilien står bag ved
og bakker op. Den medleven, jeg kunne
fornemme den lørdag eftermiddag, opmuntrede mig. Med sådan et bagland er
der god grund til at være modige og turde tage nye skridt og initiativer.

Den medleven,
jeg kunne fornemme
den lørdag eftermiddag,
opmuntrede mig

Vi er jo lige her

Festaftenen lørdag blev virkelig til en
festaften. Jeg tør slet ikke drømme om,
hvilken fest det må have været sidste år,
da der også var et stort jubilæum at fejre.
Prinsens Musikkorps var med til at give
aftenen en festlig musikalsk start. Under
det sidste nummer de spillede, kom jeg
til at tænke på det arbejde, jeg selv står
i på soldaterhjemmet. Musikstykket lod
sig nogle gange bevæge fra det stille og
op til en højere volumen. Det fik mig til
at tænke på, hvordan arbejdet nogle gange kan føles som at være et instrument,
Gud spiller på. Nogle gange kommer der
næsten ikke nogen hørbar lyd ud af instrumentet. Så sker der det, at lyden lige
så stille stiger. Nu bliver arbejdet og dets
virkning synligt.

Søndag formiddag holdt Blå Kors forstander
Christian Schmidt foredrag: ”Mit og Soldatermissionens diakonale ansvar”.

KFUMs Soldatermissions slogan, ”Vi
er jo lige her”, blev nævnt flere gange
under årsmødet. Det var tydeligt at mærke sandheden i sloganet, mens hele soldatervennefamilien var samlet. Hvor er
det vigtigt, at vi ved, der er et bagland af
forbedere, som gennem bøn er med i det
arbejde, der udføres. Men lige så vigtigt
er det, at soldaterne oplever og dagligt
erfarer, at ”Vi er jo lige her”. Det er et
slogan, som stiller store krav til os som
medarbejdere og soldatervenner. Det
er vigtigt, at det ikke bare bliver på årsmødet, at man tydeligt kan mærke vores
tilstedeværelse. Alt det engagement på

Noget jeg oplevede som vigtigt og godt
på årsmødet, var det at få indblik i flere
forskellige aspekter og sider af Soldatermissionen. For eksempel fra soldaternes side, da en soldat fortalte om, hvad
Kuffen betyder ind i en soldats hverdag.
Det gav et særligt indtryk på mig at høre
vidnesbyrd og opløftende anekdoter fra
Kufmor om livet på soldaterhjemmet i
Haderslev. For mig gav det fornyet kraft
til arbejdet, der hvor jeg selv er sat som
volontør. Det var også dejligt at mærke
soldatervennernes engagement gennem
noget så soldaterhjemsagtigt som lotteri – og selvfølgelig lagkage. Tilsammen
var det med til at gøre årsmødet til en
god oplevelse og ikke mindst tydeliggøre, hvad KFUMs Soldatermission er.
Den største glæde for mig var, at Jesus
var inviteret med hele vejen igennem!
Både i sang, bøn og gudstjenester. Som
det blev sagt på et tidspunkt, så er det jo
den store gave, Jesus er for os, som vi ønsker at række videre. Taknemligheden
over Jesus gør simpelthen, at det flyder
over inde i os, så vi bare må give noget
videre. Det må vi holde fast i, for Gud
er det klare kildevæld, som kan give os
kraft til arbejdet og velsigne det. I ham
må vi også løbe og fuldføre løbet. Efter
årsmødet 2015 var der virkelig al mulig
grund til at slutte samværet med salmen
”Nu takker alle Gud”, for der er virkelig
noget at takke for! Mon ikke der også bliver grund til taknemlighed næste år?

En gruppe nuværende og tidligere medarbejdere var med til at sætte stemningen på
årsmødet med sang og musikinstrumenter. Foto: Jimmy Tolstrup Henriksen.
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KORT NYT
Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Flotte cykelsponsorløb

Årsmøde 2016 bliver i
Haderslev

Der bliver årsmøde på Haderslev
kaserne den 24.-25. september.

Ruth går delvis på efterløn

Ruth Brik Christensen er fortsat meget
efterspurgt som foredragsholder – særligt i forårs- og efterårsmånederne. Ruth
har besluttet at benytte muligheden for at
gå på efterløn pr. 1. december. Hun aflønnes fremover for de enkelte foredrag
og møder.

Fra cykelsponsorløbet i Fredericia.

Før sommerferien var der flotte cykelløb
i Karup og Borris. Efter ferien har der
været cykelløb i Oksbøl, Fredericia og
Skive. Det blev til 3 flotte løb med mange ryttere og sponsorer. I Oksbøl blev det
til kr. 70.000,- - i Fredericia kr. 67.000,-

og i Skive kr. 55.000,Pengene fra cykelløbet i Oksbøl og Skive
skal gå til nye kantinevogne og pengene
i Fredericia til indretning af værksted og
køkken til veteraner på soldaterhjemmet.

Årsgaven 2015

Airshow 2016 i Skrydstrup

Tak for et godt årsmøde i Holstebro. Det
var igen festligt at være sammen med
soldatervenner fra nær og fjern. Tak for
en flot årsgave som er indsamlet i kredsene og indsendt direkte til KFUMs Soldatermission eller afleveret i Holstebro
kirke. Særligt tak til jer der har stået for
indsamlingerne lokalt. Årsgaven er pr. 1.
november på kr. 435.272,- Sidste år samme tid var årsgaven på kr. 408.940,-.

Lodsedlen 2016

KFUMs Soldatermissions lodsedler er
en af de letteste lodsedler at sælge, og der
er gode muligheder for at øge salget, når
man planlægger i god tid. Toyota stiller
gerne en bil mangen til hovedgevinsten
op i butikscenter og på torve og gågader
i forbindelse med lodseddelsalget. Indtægten fra salget er helt afgørende for at
drive KFUMs Soldaterhjem. Det er nu at
planlægningen skal i gang. I er velkomne
til at kontakte landskontoret eller landssekretær Bjarke Friis, hvis der er brug for
hjælp til at planlægge salget i butikscentre og finde nye salgsmuligheder.

Forsvaret planlægger igen et stort Airshow med flyopvisning og udstilling af
udstyr og materiel. KFUMs Soldatermission har tilbudt at stå for forplejningen som tidligere. Så reserverer søndag
den 19. juni til at være frivillig.

Gavekvitteringer

Efter årsskiftet indberetter vi gaver til
SKAT så der kan gives fradrag på selvangivelsen. Vi indberetter gaver under betingelse af at vi har fået givernes CPR nr.

Tak til Tanja

Tanja Henriksen stopper på landskontoret med udgangen af november for at
tiltræde en stilling som lønkonsulent hos
Danske Diakonhjem i Vejle. Vi siger tak
for de godt 2 år på landskontoret og ønsker Guds velsignelse over fremtiden.

Flyvevåbnets jubilæumslegat
I forbindelse med fejringen af Flyvevåbnets 65 års jubilæum den 1. oktober, fik
lederparret på KFUMs Soldaterhjem i
Karup, Anna og Allan Schrøder over-

rakt et personligt legat kr. 6.000,- for deres store indsats for Flyvevåbnets tjenestegørende.

Anne og Allan Schrøder er ledere af KFUMs Soldaterhjem i Karup.
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Nye Kantinevogne

Soldaterhjemmet i Borris og Skive har
begge anskaffet nye kantinevogne for
penge fra cykelløb, gaver og fonde (læs
mere om dette på side 3). Det er blevet
til flotte vogne som bruges flittigt. Den
gamle kantinevogn fra Skive er kommet
til Bornholm hvor der efterspørges kantinevognskørsel.

Fundraiserpris

Medlemskonsulent ansat
på landskontoret

På fællesmøde mellem Kredsarbejdsudvalget og KFUMs Soldatermissions
bestyrelse i september var der fokus
på medlemssituationen. Der var fælles
enighed om, at vi har potentiale til at få
langt flere soldatervenner (medlemmer),
og dét sættes der fokus på i det kommende år. Til at bistå med dette er Preben
Schousboe, der har 19 års erfaring fra et
lignende job i Bibelselskabet, ansat fra
1. november i en projektstilling frem til
udgangen af 2017. Preben bor i Ballerup,
er gift med Lisbeth og sammen har de 2
børn. Preben er medlem af menighedsrådet i Lindehøj sogn i Herlev og har
desuden været medarbejder på KFUMs
Soldaterhjem i Værløse i 1988. Jobbet
løses delvist hjemmefra, men med base
på landskontoret, hvor Preben vil være
2-3 dage om ugen. Vi byder Preben velkommen og ser frem til samarbejdet.

Kredsjubilæum i 2016

110 år: Kolding kreds 1 og Skjern kreds 2
95 år: Gerlev kreds 16, Lemvig kreds
17 og Holstebro kreds 18
90 år: Ansager kreds 37, Gesten-Bække kreds 38
70 år: Kjellerup kreds 69, Ølgod kreds
70, Mausing-Vinderslev-Brokhus
kreds 71, Østvendsyssel kreds 72
60 år: 
Sdr. Omme-Filskov kreds 94,
Års-Ålestrup kreds 95,
55 år: Farsø kreds 108,
50 år: Græsted-Mårum kreds 113

Generalsekretær Per Møller Henriksen modtog
prisen på vegne af KFUMs Soldatermission.

Indsamlingsprojektet til KFUMs SoldaterRekreation i Varde har modtaget Indsamlings organisationernes Brancheforenings (ISOBRO) Fundraiser pris 2015
- Juryens ærespris - ved Fundraiserkonferencen den 8. september. Kåringen
skete med følgende begrundelse: ”Det
er et utroligt flot resultat. KFUMs Soldatermission har fået involveret lokalområdet og formået at give den lokale afdeling stort råderum. Det er et forholdsvis
nyt område i Danmark, der er brug for
at indsamle til. Det er flot, at det lykkedes. Det er unægteligt en usædvanlig situation for en NGO at skulle sige nej tak
til penge, særligt når man har nået et så
ambitiøst mål”.

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

Indvielse af ny hal ved genbrugsbutikken i Bække
Den 6. november fik generalsekretær
Per Møller Henriksen æren af at klippe

det røde bånd, der markerede at nu var
den nybyggede hal færdigbygget og ind-

rettet. Mange gæster havde benyttet lejligheden til at se de nye rammer.

Bække Genbrugscenter med den nye møbelhal til højre.
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KFUMs VETERANBO
Tekst: Bjarke Friis. Foto: Karen Dahlin, Forsvarets Veterancenter.

KFUMs Veteranbo er nu taget
Fredag d. 23. oktober blev KFUMs Veteranbo
indviet ved Livgardens Kaserne i Høvelte. KFUMs
Soldatermissions Protektor Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsessen klippede det røde bånd og tog
faciliteterne i øjesyn.
Omkring 250 interesserede var mødt op
til indvielse af nye rækkehuse til veteraner ved KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. Boligerne er stillet til rådighed for
KFUMs Soldatermissions veteranarbejde af Folketinget. Det seneste år har
boligerne været genstand for en gennemgribende renovering for ca. 6,5 mio.
kr., og er nu indflytningsklare. Den ene
bolig er indrettet som en feriebolig for
veteraner og deres familier. De nye botilbud er et supplement til KFUMs SoldaterRekreation, der blandt andet er ved
KFUMs Soldaterhjem i Høvelte.

Veteran fik forment besøg

Veteran Magnus Nordtun er den første,
der allerede er flyttet ind i KFUMs Ve-

teranbo. Efter at HKH Kronprinsessen
havde klippet det røde bånd som officiel
indvielse, fik Magnus besøg af Kronprinsessen. Veteranen har haft PTSD siden 2007, men er først gået i behandling
for tre år siden. ”Den stressfaktor, jeg
har været udsat for, har været for hård
til at kunne have en almindelig hverdag.
Det går meget bedre nu – heldigvis”,
fortæller Magnus Nordbo til DR. Han
er ikke i tvivl om, at botilbuddet i forbindelse med KFUMs Soldaterhjem har
været med til at vende hans liv.
Til TV2 Lorry udtalte Kronprinsessen efter besøget: ”Vi har et ansvar for
at støtte vore soldater både herhjemme
og ude i verden. Det er et rigtig godt tilbud med Veteranbo, som er meget vig-

Med oprettelsen af KFUMs
Veteranbo og feriehus har vi
nu fået endnu et tilbud til at
hjælpe vore veteraner. For dette siger
den ophøjede, som troner for evigt, og
hvis navn er Hellig: Jeg bor i det høje og
hellige og hos den, der er knust, hvis ånd
er nedbøjet, for at oplive den nedbøjede
ånd og oplive det knuste hjerte (Esajas
57,15). Vi bygger huse til mennesker,
men vi har her et tilsagn om, at Gud, der
bor i det høje, også vil bo i det lave: Hos
den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet.
Bo der med et formål: De ord kunne stå
som overskrift over, hvad KFUMs Soldatermission gerne vil med vort veteranarbejde: At oplive den nedbøjede ånd og
oplive det knuste hjerte. Vi er overbeviste om, at mursten og pengeressourcer
gør det ikke alene. Når det gælder helbredelse og nyt liv, er vi alle afhængige af Ham, der er livets ophav, og lover,
han vil bo hos den der er knust, hvis ånd
er nedbøjet, for at oplive den nedbøjede
ånd og oplive det knuste hjerte
tig for veteraner og deres familie, der har
det svært”.

Flot fremmøde

Med Kronprinsessens deltagelse følger
stor bevågenhed. Udover soldatervenner var interesserede borgere mødt op
fra lokalområdet udover soldatervenner
fra en stor del af Sjælland. Samtidig var
der omkring 20 journalister og fotografer, der mødte op. Nogle med store linser og andre med pen og notesblok. Efter de officielle taler kunne interesserede
fremmødte selv tage de nye veteranboliger i øjesyn. Hver af rækkehusene er på
ca. 90 kvadratmeter. Senere var der buffet på KFUMs Soldaterhjem, hvor der
blev sat lidt flere ord på de nye faciliteter
til veteraner.

Der mangler lidt
HKH Kronprinsessen klippede det røde bånd som officiel indvielse af KFUMs Veteranbo.
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Selve boligerne er færdigrenoverede,
men der mangler at få færdiggjort ude-

KFUMs VETERANBO

i brug

Operasanger Merete Laursen sang ved indvielsen akkompagneret af Livgardens Musikkorps.

arealerne. Der ligger tegninger til et rekreativt havemiljø og samtidig er der
søgt fonde til at realisere disse planer i
det kommende år. I haven er der planer
om shelters og bålplads, hvor veteraner
kan være tæt på naturen. Der er meget
positive erfaringer med sansehave for
veteraner, og dette er ligeledes tænkt
en plads i haven til KFUMs Veteranbo.
Samtidig bliver der selvfølgelig også en
god legeplads, der dog mest er tænkt til
veteranernes børn. Havens forhåbentlig
kommende træningsfaciliteter er derimod for veteranerne.

Som formand for lokalkomiteen vil jeg godt takke for et
rigtig godt samarbejde med
KFUM. KFUM er i vores dagligdag
meget vigtig for regimentet, idet der her
er et fristed for specielt de værnepligtige. Med indvielsen af VeteranBo bliver
KFUM nu i høj grad også et fristed for
vores veteraner, og jeg vil derfor gerne
understrege min oprigtige anerkendelse
og taknemmelighed, for det arbejde som
I udfører til glæde for vores soldater.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en helt særlig tak til KFUM. I evner at
skabe lidt hverdag og hygge om os, hvad
enten det er her i Høvelte, i Oksbøl eller
langt væk under fjerne himmelstrøg. Jeres støtte og omsorg er uvurderlig, og vi
er taknemmelige for jeres indsats både
ude og hjemme.
Generalløjtnant, Viceforsvarschef
Per Ludvigsen

Oberst, kammerherre, chef for
Livgarden Klavs Lawes

Et feriehus til veteraner og
familien

På KFUMs Veteranbo er der plads til
otte veteraner og deres familier. Ét af de
nyrenoverede huse er indrettet som et feriehus. I stil med et sommerhus kan dette
lejes på ugebasis af veteraner. Feriehuset
ligger, ligesom de andre veteranboliger i
Høvelte, lige ved soldaterhjemmet. Det
er et naturskønt område med ”Kongernes Nordsjælland” og hovedstadens pulserende liv som oplagte udflugtsmål.
Med dette ønsker KFUMs Soldatermission at tilbyde veteraner gode muligheder for ”time out” på en uges tid, hvor
familierelationerne er i fokus og mulighed for at give parforholdet en ny gejst.

Veteranen Magnus Nordtun (i midten) viste HKH Kronprinsessen (til højre) rundt i sin bolig. Dette indebar også at hilse på Magnus’ akvariefisk.
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TEMA

ILDSJÆLE

En ildsjæl er en person som, ofte ulønnet, arbejder begejstret og ivrigt
for en sag, eller sagt med andre ord; en person der brænder for en sag.
Kilde: da.wikipedia.org

Ildsjæl er et godt ord, som
det er værd at have som
tema i Soldatervennen.
KFUMs Soldatermission
bæres af ildsjæle. Det
kan vi glæde os over,
men vi må samtidig være
opmærksomme på hvilket
ansvar, der følger med.

Ordet ildsjæl er sammensat af ”ild” og
”sjæl”. Særligt første del af ordet kan der
skabes gode billeder ud fra, som passer på ildsjæle. Ild er en underlig størrelse, der skal have de rette betingelser
for at kunne trives. Der skal være noget
brændbart, som kan antændes, og der
skal en gnist til at tænde det. På samme
måde skal potentielle ildsjæle findes, og
de skal tændes. Når ilden er tændt, skal
man være vågen, for ild kan sjældent
passe sig selv. Både ild og ildsjæle kan
blusse op, kan kvæles, kan få for lidt eller for meget ilt. Bedst som man tror, at
ilden er gået helt ud, så kan den alligevel
indeholde en glød, som pludselig bliver
vakt til live igen. Sjæl er tanker, følelser,
forestillinger og erindringer. Det er alt
sammen noget, der får os til at handle eller reagere på en situation.
Ildsjæle brænder, og for at brænde skal
der både være ilt og med passende mellemrum lægges nyt brænde på. Ved et
bål kan man vælge at fyre det hele af på
én gang. Hvis man gør det samme med
ildsjæle, så brænder de hurtigt ud. Mange har nok prøvet at række en lillefinger
og oplevet, at der blev trukket lidt mere i
fingeren, end vi selv havde tænkt. Når en
melder sig til tjeneste kan det være svært
at gætte, hvor stort engagement, der følger med. Det bedste råd er derfor: Spørg
om det, og tal sammen om engagement
og motivation. Tænd andre omkring dig,
så de får et glødende engagement – uden
at brænde ud for tidligt.
Vi håber at de følgende artikler kan
være til inspiration – og pas godt på hinanden.
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Sådan kan du blive en ildsjæl i
KFUMs Soldatermission
Sælg lodsedler. Det giver synlighed af hvad KFUMs Soldatermission arbejder med
– og mulighed for at finde én af de helt store præmier. Kontakt Jette på landskontoret
(dir. 76 20 44 83) for at få tilsendt lodsedler, der kan sælges i hele januar og februar
måned.
Bliv frivillig i én af de 14 genbrugsbutikker, der er tilknyttet KFUMs Soldatermission. Det koster kun et par timer om ugen – og arbejdsfællesskabet kan give ny energi.
Hvis du bor langt fra én af genbrugsbutikkerne – hvad så med at starte en ny butik?
Kontakt landssekretær Bjarke Friis på mob. 51 93 40 42 for at høre nærmere.
Er du mere til arbejdet på KFUMs Soldaterhjem? Kontakt dit lokale soldaterhjem for
at høre hvordan du kan give en hånd med i arbejdet.
Har du en endnu bedre idé? Så saml en flok omkring dig – før idéen ud i livet, og
send overskuddet til KFUMs Soldatermission. Vi gør os umage for at bruge midlerne på den bedst mulige måde ud fra vores formål.
”Vi kan ikke undvære ildsjæle, vi skal så huske på, at de gerne skal holde i
lang tid, så derfor skal der passes på dem og de skal passe på sig selv, så de
hele tiden har noget at dele ud af.
At være i det diakonale arbejdsfelt betyder, at vi til alle tider vil møde udfordringer, der kræver engagement. Dette vil til tider kunne kræve så meget, at vi
bliver udfordret på opgaven, den vokser sig så at sige over hovedet. Derfor er
det relevant, at få sagt, at der er grænser for ens ansvar, og det er en grænse,
som kun den enkelte kan sætte. Andre kan være behjælpelige, men i den konkrete situation er det kun én selv, der kan afgøre om det er for meget.”
Diakon og Blå Kors forstander Christian Schmidt, der på Årsmødet holdt foredrag om ”mit og Soldatermissionens diakonale ansvar”.

TEMA: ILDSJÆLE

Af landssekretær Bjarke Friis. Foto: Egon Jakobsen.

el
Eksemp le i
på ildsjæ
rvenne
soldatedse
kre
Salgsbod med strøget i baggrunden. Mange turister tager et hvil i minicaféen.

Hver sommer er der Minicafé på Strøget i København foran Helligåndskirken, og én af disse uger
står soldatervenner for salget.

Minicafé med STORT overskud

Soldatervennekredsen i København har gennem mange år afholdt Minicafé en uge
hver sommer ved Helligåndskirken på Strøget. Ildsjælen bag det flotte overskud til
KFUMs Soldatermission er kredsformand Minna Sigumfeldt.
Omsætningen ved årets minicafé i uge
32 var på 66.670,- kr. Heraf er overskuddet på ca. 46.000,- kr, der går til KFUMs
Soldatermissions arbejde. Tallene fortæller, at der er langet meget kaffe, the,
kage mm. over disken i den uge, hvor
soldatervenner stod for salget.
Tovholderen er Minna Sigumfeldt,
der også er kredsformand i København.
”Minicaféen begyndte i 1985”, erindrer
Minna. Dengang var Gurli Vibe Jensen
præst i Helligåndskirken, der lægger
areal til minicaféen. Gurli, der gennem
mange år havde været missionær i Sudanmissionen, havde begyndt minicaféen i Helligåndskirken om sommeren
til fordel for Sudanmissionen. ”Henning ringede til Gurli for at spørge om
KFUMs Soldatermission ligeledes måtte holde minicafé”, forklarer kredsformanden. Henning er hendes mand, der
gennem mange år var rejsesekretær i
KFUMs Soldatermission. Der gik et par
måneder med behandling af det spørgsmål, men resultatet blev, at der fra 1985

var minicafé til fordel for KFUMs Soldatermission. Flere andre kirkelige organisationer har fået samme tilbud.

Ildsjæl

I år var det således 31. gang KFUMs
Soldatermission var med. Gennem alle
årene har Minna været med og stået i
spidsen for projektet, og lægger ikke
skjul på, at det er en stor mundfuld. ”Jeg
bruger en ferieuge til det og står i køkkenet. Hver dag skal vi bruge 9 frivillige,
så det er typisk 30-35 frivillige gennem
hele ugen”, forklarer ildsjælen. Meget
af det kage, der blev solgt, er doneret af
frivillige ligesom kaffen er doneret til
KFUMs Soldatermissions gode sag. Der
er mange gode og trofaste frivillige, der
hjælper til på forskellig vis.

Hvad får dig til at gøre det
store arbejde?

”Det er sjovt, og vi kan godt lide det. For
mig ligger meget af arbejdet på ryggraden, og mange fra vores kirke hjælper

med som frivillige. De fleste frivillige
slutter ugen af med at sige, at vi ses igen
til næste år, og et par af vores børnebørn
hjælper også til”, fortæller kredsformanden.

Synlighed

På Strøget er der skarp konkurrence om
potentielle cafékunder. Der er mange turister, og udviklingen de senere år går
i retning af flere udenlandske turister.
Men mellem cafégæsterne er der også
soldater og soldatervenner. Med et smil
fortæller Minna: ”Vi havde besøg af én,
der selv var soldat. Da han skulle afregne
forhøjede han med 200,- kr. og bemærkningen ’det går jo til et godt formål’”.
Minicaéen giver helt bestemt synlighed for KFUMs Soldatermission. Beliggenheden er helt afgørende, og Minna
mener at der skal være nogle turister.
Men hvem ved: Måske kunne konceptet
om minicafé også bruges andre steder i
landet? Hermed er idéen i hvert fald givet videre.
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Alle har
potentiale
til at blive
en ildsjæl

Af Bjarke Friis

Tommy Krabbe er vokset op med ildsjæle. Han har
selv oplevet at brænde for dét, han laver - på godt
og ondt. I dag har Tommy virksomheden ”Ildsjæl” og
lever af at holde foredrag om ildsjæle og en række
beslægtede emner.
”Jeg er vokset op i omgivelser, hvor der
var nogen, der brændte for dét, de lavede”. Sådan forklarer foredragsholderen Tommy Krabbe selv om én af årsagerne til, at han er fascineret af ildsjæle.
Før Tommy blev født, bestyrede forældrene en periode et soldaterhjem, indtil
kasernen i Århus blev nedlagt, og efter
de første år i Århus, voksede han op i
Thy, hvor der måske ikke altid så meget
at rutte med, men byen Hurup osede af
ildsjæle. ”Jeg kan huske engagement. Jeg
kørte f.eks. rundt med min bedstefar for
at hente loppesager og vi snakkede om
det. Vi hentede fra nogle, der var glade
for at komme af med sagerne. Vi afleverede det i en butik, hvor de gerne ville
sælge det. Og kunder købte det, fordi de
gerne ville have det. Oven i købet støttede det en god sag. Det er en win-winwin-win situation”, husker Tommy. Allerede dengang syntes han, at det lød
spændende. I det frivillige foreningsliv
har Tommy ligeledes selv oplevet engagement og mødt nogen, der brændte så
meget, at Tommy blev fascineret. ”I mit
første job i Herning Kommunearbejdede
jeg med udsatte unge. Jeg brændte rigtig
meget for det, og jeg tænkte hele tiden på
de unge. Det var også dér, jeg første gang
stiftede bekendtskab med, at det ikke er
et ubetinget gode. Det kan man faktisk
også brænde ud af”, lærte ildsjælen.
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Inspireret af ”kære
linedanser”

En sang, der har givet Tommy Krabbe
rigtig meget inspiration, er ”Kære Linedanser”, der for øvrigt ofte vælges af soldaterne til aftensang på KFUMs Soldaterhjem. ”Det er en fantastisk sang, man
burde lave en film over den”. Sangen er
skrevet som en konfirmationssang af
Per Krøis Kjærsgaard, men har ifølge
Tommy også gode pointer i forhold til
ildsjæle: ”Mange af de budskaber i sangen er jo dét, jeg også står og siger. Give
fra dig hvad du magter”, lyder en linje i
sangen. ”Det er præcis dét, der er pointen for ildsjæle. Når jeg siger til folk, at
de skal give af deres overskud og ikke
af deres underskud. Giv fra dig hvad du
magter – det er simpelthen så godt ramt.
Videre lyder verset: Da ser du en dag
du nåede ud og danser til himmelens
stjerneskud”. Det er tydeligt, at Tommy
Krabbe har studeret denne sangtekst
indgående. ”Du bliver et eller andet sted
forbundet med noget større, eller du bliver lidt mere lykkelig. Eller du føler dig
blandt stjerner, når du giver fra dig hvad
du magter”.

Alle har potentiale

Har alle potentiale til at blive ildsjæle?
Ildsjælen Tommy Krabbe tøver ikke
med et svar på dette spørgsmål: ”Ja, helt

klart. For mig handler det ikke om, at det
er et medfødt talent. Men jeg tror, at nogen viser det mere. For mig er det mere
naturligt at være udadvendt entusiastisk. Det er ofte dem, man lægger mærke til. Når man kigger på sådan en som
Ole Henriksen eller Chris MacDonald,
der har en ekstrem udstråling. Det er
ofte dém, man kalder ildsjæle. Men det
kunne også være sådan en som Mother
Theresa, der nok har været mere indadvendt, men gerningerne er ufattelige
store”. Pointen er, at der er mange måder
at være en ildsjæl på. Indadvendt, udadvendt, store og små handlinger. Det er
underordnet. Og ildsjæle kan både være
frivillige og ansatte – det handler mere
om indstillingen og tilgangen til arbejdet. ”Jeg plejer at sige det på den måde,
at ildsjæle er nogen, der arbejder, som
om de var frivillige. Eller frivillige der
arbejder, som om de fik løn for det”.
At alle har et potentiale til at blive
ildsjæle har sangen ”Kære linedanser”
ifølge foredragsholder Tommy Krabbe
også en replik til: ”Uanset om du nu tror
det, så ved jeg, at lyser brænder for dig”,
lyder det i sangen. Tommy forklarer:
”Lyset brænder ikke kun for dig, men
det brænder også i dig. Men det brænder på forskellige måder og det tager forskellige former”.

TEMA: ILDSJÆLE

Entusiasme er godt
– og kan være farligt

Ild er en del af ordet ildsjæl, og ild kan
være en farlig størrelse. Er der noget,
man skal være særligt opmærksom på
når man har at gøre med ildsjæle?
”Ja. Ild er meget svær at styre. Ild kan
gribe om sig som en steppebrand. Det
er en meget følelsesmæssig ting, når
vi føler os meget involverede. Jo mere
entusiastisk og følelsesmæssigt involveret man er, desto mindre tankevirksomhed er der. Der kan simpelthen ikke
være plads til begge dele på samme
tidspunkt”. Tommy bliver gerne i billedsproget. Han ligger ikke skjul på sin
begejstring for ildsjæle og folk, der har
et brændende engagement. Men begejstringen er ikke uden advarsel, og man
kan næsten høre, at Tommy er gift med
en stressrådgiver. Personligt har han oplevet meget, som han selv har lært af:
”Da jeg selv har brændt mest for tingene,
har jeg lavet nogle afsindige mærkelige
ting såsom banko og koncert ved siden
af hinanden. Det fungerede ikke, fordi
man ikke kunne høre hvilke tal, der blev
råbt op”. Tommys efterrationalisering af
dette er på plads: ”Folk, der er styret af
følelser, kan ikke tage ordentlige beslutninger”. Et eksempel nævnes: Før man

tager afsted til generalforsamling, har
man besluttet, at man ikke vil stille op.
Men grebet af stemningen sidder man 10
minutter senere som nyvalgt bestyrelsesmedlem.. ”Følelser er svære at tage beslutninger ud fra, for de kan skifte hele
tiden”, lyder advarslen.

Mangler der pligtvillighed?

Der er en bekymring i tiden. ”Når jeg
møder frivillige i socialt arbejde, er der
mange omkring pensionistalderen. Det
er supergodt, men den traditionelle frivillighed, der er omkring foreninger,
den tror jeg kommer til at få det sværere”. Ifølge Tommy Krabbe er det en
udfordring, at foreningsdannelse ikke
er nødvendigt længere. ”Min generation – og dem, der er yngre – vi er meget
mere shoppe-agtig i vores frivillighed.
Det er nemt at køre ned og hjælpe nogle
flygtninge videre, og så køre hjem igen”.
Mange frygter hvad der kommer til at
ske i årene fremover. Tommy fortsætter:
”Dét, der mangler, er måske pligtvillighed. Men det er ikke fordi, at folk ikke
laver frivilligt arbejde. Forskellen er, Det
nye og det, vi især vil se i fremtiden er,
at foreningsbaseret frivilligt arbejde har
fået konkurrence af nye former, der kræver mindre grad af organisation. Og den

gode nyhed er, at der er stadig mindst
den samme gejst for at gøre en positiv
forskel for andre mennesker. Den tror
jeg ikke kommer til at ændre sig”, mener
Tommy Krabbe.
Kunsten er at omsætte engagement til
gavn for den gode sag. ”Der kan sidde
nogle rundt omkring og spørge: Hvorfor
kommer de ikke når vi indkalder? Det
er måske fordi mange ser slet ikke sig
selv som frivillige. De ser sig som engagerede mennesker eller som ildsjæle,
men frivillighed bliver sådan noget med
kasserer og suppleanter og sådan noget.
Om det er godt eller skidt, det ved jeg
ikke, men jeg kan i hvert fald bare se en
forskel på det”, slutter foredragsholder
Tommy Krabbe.
Afslutningsvis brænder intervieweren for
at sætte dén pointe ind i KFUMs Soldatermissions sammenhæng. Det er fantastik at opleve begejstring og engagement
om en god sag. Og hvis Tommy Krabbes
pointe om at engagement bliver mere
flygtigt er korrekt, så er det vigtigt at organiseringsformen ikke kommer til at
blokere for det gode engagement. Heldigvis er der vide rammer for engagement i
KFUMs Soldatermission, hvis du mangler et sted at udleve dit engagement…
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SoldaterRekreation
Af Nathalie Moesgaard, leder af KFUMs Soldaterhjem i Holstebro.

Dynamik og
forskellighed er
meget vigtig
Det er tre år siden, at KFUMs SoldaterRekreation blev
taget i brug i Holstebro. Nathalie har SoldaterRekreation
som sit særlige arbejdsområde, og i artiklen her gøres
status.
Efter af SoldaterRekreation er blevet en del af
KFUMs Soldaterhjem i Holstebro har lederparret
Nathalie og Troels fordelt opgaverne således, at
Nathalie (billedet) har SoldaterRekreation som
sit særlige arbejdsområde.

Hvad har I lært efter tre år med SoldaterRekreation?
De skiftende veteraner, som har boet hos
og gennem de sidste 3, år har alle sammen været forskellige både i personlighed, men også i deres behov for hjælp.
Vi ønsker ikke at hjælpe dem med madlavning, hvis det er en opgave, de selv
magter, for så gør vi dem kun en bjørnetjeneste. Vi bakker dem op i de ting, de
lykkes i, og der hvor udfordringerne er
større vil de også få mere hjælp. Vi gør
ikke tingene for veteranerne, men gør
det sammen med dem. I takt med, at de
vokser med opgaven, trækker vi os.
Veteraner er meget forskellige. Hvilken type passer bedst til KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro?
Vi har lært at dynamikken og forskelligheden i huset er meget vigtig. Vi forsøger at skabe et miljø, hvor beboerne kan
støtte hinanden og trække hinanden op
i stedet for at tynge hinanden. Derfor er
det vigtigt, hvis det er muligt, at de er på
forskellige niveauer i deres behandling.
På den måde kan de udveksle erfaringer,
opmuntre og forberede hinanden - det
fungerer rigtig godt.
Hvad gør i når en veteran har brudt
reglerne og skal fraflytte?
Det er aldrig rart at skulle sige farvel til
en veteran, som ikke flytter fordi han er
på vej til noget bedre. Det var særligt
svært første gang, men det er heller ikke
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sjovt femte gang. Inden veteranen får
beskeden, har vi gjort alt, hvad vi kan
for at stille et nyt senarie op for dem. Vi
har altid en mentor eller socialrådgiver
knyttet til den enkelte veteran, og de bliver kontaktet i sådan en situation, så vi
sammen kan lægge en plan. Vi smider
ingen på gaden, men har altid skaffet
dem tag over hovedet et andet sted. Vi
kan selvfølgelig ikke tvinge noget ned
over dem, men der er altid et alternativ,
som de bliver præsenteret for i det øjeblik, de får beskeden.

Vi gør ikke tingene for
veteranerne, men gør det
sammen med dem. I takt
med, at de vokser med
opgaven, trækker vi os
Nogle veteraner bruger stoffer og/eller
alkohol. Hvordan oplever I det hos veteranerne?
Det er desværre et punkt, som har fyldt
rigtig meget hos os igennem de sidste tre
år. Det har også været årsag til, at vi har
bedt flere om at flytte. Det er en velkendt
problemstillig blandt veteraner med
PTSD. Når symptomerne bliver for svære at håndtere på egen hånd, kan alkohol
eller stoffer virke som ”en pause” fra problemerne. Veteranerne beskriver det selv
som ”at pisse i bukserne” (undskyld sproget), og de ved godt, at det kun varmer et
ganske kort øjeblik. Men når man har det
rigtig rigtig skidt, kan det være svært at

modstå et øjebliks ro i hovedet. Vi kan
hverken rumme deres alkohol- eller stofmisbrug - det skaber kun et ødelæggende
miljø i huset. Vi har forsøgt at lave et behandlingsforløb i samarbejde med misbrugscenter og forsorgshjem, men veteranen skal først og fremmest selv nå til en
erkendelse af, at der er et problem. Samtidig skal veteranen være villig til at kæmpe den kamp oven i alt det andet.

EFTERMIDDAGS- OG
DAMEKREDSE
Bornholm (damekreds)

Fredag d. 27. november kl. 19.30 på
Soldaterhjemmet, Almegårdsvej 3 B,
Rønne. Adventsfest v. indremissionær
Palle Kure, Åkirkeby. Sang v. “Årsballekoret”. Kaffe og lotteri.
Mandag d. 1. februar kl. 19.30 i Luthersk Missions hus, Havnegade 26,
Nexø. “Når håb svinder” v. soldaterhjemsleder Lars Lund, Rønne. Kaffe og
generalforsamling ved mødet.

Haderslev
(eftermiddagskreds)

Tirsdag d. 24. november kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2,
6100 Haderslev. Thorkild Sørensen,
Haderslev: ”Stille nacht”. Historien om
en julesang.

Viborg (damekreds)

Onsdag d. 27. januar kl. 14:00: Møde
hos Inger Andersen, Overgardsvej 10,
Overlund, 8800 Viborg.
Tlf. 86 67 45 57.

MØDER OG STÆVNER

Skjern, kreds 2

Fredag d. 27. november kl. 19:00 på
KFUMs Soldaterhjem i Borrislejren.
Adventdsfest med sang og lotteri. Henrik Vejlgaard Kristensen, Varde, taler.

Hobro, kreds 58

Bornholm, kreds 10

Tirsdag d. 26. januar kl. 19:30 i Hobro Missionshus, Vestergade 10, 9500
Hobro. Soldatervennefest. Generalsekretær Per Møller Henriksen fra Fredericia taler og fortæller om arbejdet.

Farsø, kreds 108

Søndag d. 31. januar: Gudstjeneste i
Farsø Kirke, Nørregade 21, 9640 Farsø. Landssekretær Bjarke Friis taler. Indsamling til KFUMs Soldatermission.

Mandag d. 7. marts kl. 19.30 i Indre Missions hus, Zahrtmannsvej 42,
Rønne. Vi tager på “Pilgrimsrejse” med
Elna Rønne Debel, Årsballe. Kaffe og
lotteri.

Grindsted, kreds 9

Mandag d. 8. februar kl. 19:30 i Stenderup Missionshus, Storegade 55,
Stenderup/Krogager, 7200 Grindsted. Soldatervennefest. Landssekretær
Bjarke Friis, Esbjerg, taler og fortæller
om arbejdet.

Haderslev, kreds 49

Lørdag d. 5. december kl. 14:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Haderslev. Julehygge med banko,, salgsboder mm.
Peter Glistrup, Bevtoft, taler.

Silkeborg, kreds 34

Onsdag den 25. november 2015
kl. 19.30 i Alderslyst Missionshus,
Lundsgade 17, 8600 Silkeborg. Soldatervennefest ved kirkemusiker/sognemedhjælper Dorte Lundgaard Jeppesen.

Viborg, kreds 23

Torsdag d. 28. januar kl. 19:00 i Bjerringbro Indre Mission. Nørregade 22,
8850 Bjerringbro. Soldatervennefest,
hvor soldaterhjemsleder Troels Moesgaard, Holstebro, taler.
Torsdag d. 11.februar kl. 19:30 i
Ørum Missionshus, Elmevej 5, Ørum,
8830 Tjele. Soldatervenneaften. Knud
Nielsen, Karup, taler.
Fredag d. 19. februar kl. 19:30: Lodseddelfest og ordinær generalforsamling
Afholdes i Sct. Margrethes Gård, Gl.
Randersvej 4, Overlund, 8800 Viborg.
Sognepræst og provst Jørgen Pontoppidan, Hvornum, taler.

Odense, kreds 24

Fredag d. 26. februar kl. 19:30 i Vor
Frelser Kirkes Lokaler, Ejbygade 24,
5220 Odense SØ: Soldatervennefest
med generalforsamling. Landsekretær
Bjarke Friis taler og fortæller.

Nyborg, kreds 63

Onsdag d. 24. februar kl. 19:30 i Menighedshjemmet, Nørre Voldgade
35, 5800 Nyborg. Soldatervenneaften.
Lene og Niels Erhard Sørensen, tidl. Ledere i Kosovo, taler og fortæller om arbejdet og oplevelser.

Vejrup, kreds 85

Onsdag d. 6. januar kl. 19:30 i Bramming Indre Mission, Kirkebrovej 7,
6740 Bramming. Kirsten og Alex Pedersen taler og fortæller om arbejdet.

Skrydstrup, kreds 25

Mandag d. 22. februar kl. 19:30 i
Skrydstrup Sognegård, Ribevej 51,
6500 Vojens. Soldatervenneaften.
Landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg, taler.

Tønder, kreds 47

Fredag d. 5. februar kl. 19:30 i Menighedshuset, Dragonvej 14, 6270
Tønder. Soldatervennefest. Leder af
KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl Kjeld
Nørgaard taler og fortæller.

Sydsjælland/LollandFalster

Fredag d. 4. december kl. 17:30: Adventsfest på KFUMs Soldaterhjem,
Vestervej 3, 4760 Vordingborg. Festbuffet. Tale v. fhv. Formand for KFUMs
Soldatermission Arne Bechmann. Lotteri, hvor gevinster modtages med tak.
Afslutning v. sognepræst Lisbeth Froholdt.
Pris (inkl. Middag og kaffe) 75,- kr.,
børn deltager gratis. Tilmelding senest
1. december på
vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk
eller tlf. 24 41 37 77.
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Julegave til KFUMs Soldatermission

Julens budskab om fred og frelse lyser op i en mørk tid. I
KFUMs Soldatermission brænder vi for at dele dette budskab
med soldater og veteraner. Du kan støtte dette arbejde med en
julegave til missionsarbejdet.

Billedet er fra KFUMs Soldaterhjem
i Karup, men det kunne være taget på
mange af KFUMs 13 øvrige Soldaterhjem. Hver aften er der aftensang,
hvor sange, musik og salmer bruges til
at pege på evangeliets frisættende budskab. På KFUMs Soldaterhjem peger
vi på Kristus som vores personlige frelser. I julen fejrer vi, at Jesus blev født og
Kristi kom til verden. Gud sendte Jesus
Kristus ind i vores verden – og vores forkyndelse af Kristus må også ske i verden. I Soldatermissionen betyder det, at

forkyndelsen må finde sted i den verden,
som soldaterne oplever med øvelser,
feltrationer, savn af de kære derhjemme
og det tætte kammeratskab. Dét sker i
ord og handling, og i forbindelse med
aftensangen er der hver aften en andagt
på soldaterhjemmet, hvor der sættes ord
på evangeliets frisættelse i ind den situation, som soldater og veteraner oplever.
De seneste år har KFUMs Soldatermission oplevet meget medvind. Men
samtidig må vi erkende, at det til stadighed er en udfordring at få økonomien til
at hænge sammen. Fonde og offentlige
puljer lægger stor vægt på den solide
støtte – med medlemskab, lodseddelsalg og økonomiske gaver – til KFUMs
Soldatermission. Vi brænder for at dele
evangeliet med værnepligtige, fastansatte og veteraner – og derfor beder vi om
en julegave fra dig.
På forhånd tak. Og rigtig glædelig advent og jul.
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