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Venner
i Guds trofasthed
Ved vort nyligt afholdte Soldaterhjemsleder kursus, blev der talt om ”grundglæden” i vort liv og i vort hjerte! Har
din grundglæde det godt? blev der
spurgt! Grundglæden får vi givet udefra, fra Gud! ”Glæd jer altid i Herren”
siger Guds ord! I ham har vi Guds fred
og glæde, som vi ikke finder i os selv,
men som Han vil være for os, fordi vi
tilhører ham og han elsker os! Han er
din ”grundglæde”.
I en til tider stresset og usikker verden,
hvor meget skifter og ændres, både for
soldaterne og for alle os andre, er der én,
som er uforanderlig, Jesus! Han er altid
den samme trofaste ven og frelser, som
vi kan regne med i alle livets forhold!
Han er den uforanderlige og han vil følges med dig i fremtiden, og være med
dig alle dage og alle slags dage! Vore erfaringer og oplevelser er forskellige og
skiftende, men Guds trofasthed står fast,
også når vi har svigtet og er faldet! Han
kender dig og mig, og alligevel brænder
han for, i sin kærlighed, at have fællesskab med os, hver især!
Tema for bladet er denne gang ”Soldatervenner”, og jeg kom til at tænke på
billedet om vintræet og grenene fra Johs.
ev. kap. 15! Som grene på vintræet er vi
ikke kun forenet med Jesus, men også
med hinanden. Træet kan ikke deles op.
Det er ét træ. Træets grene vokser og
nye grene kommer til, vi er grene, ”medlemmer” og venner på livets træ Jesus
og fra dette træ, udspringer Livets kilde
til vort daglige liv, kilden der aldrig løber tør og hvor vi alle må komme og få
fyldt på, igen og igen!
Det er ingen hemmelighed, at jeg godt
kan lide at synge! Jeg er så heldig, at jeg
er opvokset i et hjem med lovsangens
tone! Også i Soldatermissionen har lovsangen til Gud en afgørende plads, det
betyder meget i vort arbejde! Den første

sang jeg lærte udenad var Lina Sandell´s
”Ingen er så tryg i fare” som blev sunget
i hjem, skole og søndagsskole. En fantastisk sang som taler enkelt men stærkt
om Guds omsorg og trofasthed. Utallige
gange har jeg fået lov til at synge sangen, sammen med soldaterne og mine
medarbejdere på Soldaterhjemmet og
hver gang er det en glæde! En aften efter sang og bøn, kom en soldat og sagde”
Sådanne ord har jeg aldrig hørt før – det
var lige hvad jeg havde brug for at høre
nu”! Hvad var det han havde hørt? At
han er kendt af Gud og at han har omsorg for sit barn, for Gud er kærlighed
og trofasthed! Han viser os sin faderkærlighed ved at sende Jesus til os, som
vores ven og redningsmand. Han er den
faste grund vi får lov at leve vort liv på
og med! Denne glæde kan soldater også
høre og tage imod !
I skrivende stund spilles der EM håndbold i Polen, med deltagelse af det danske herrelandshold. Vi ved ikke endnu,
om det bliver en guldmedalje til DK? vi
har lov at håbe! Som tidligere håndboldspiller følger jeg naturligvis interesseret
med i Danmarks kampe og det ser indtil
videre meget fornuftigt ud! Der venter
flere spændende kampe forude!
For snart 2000 år siden vandt Jesus en
anden og langt vigtigere kamp, kampen
mod synden og døden! Han vandt sejren
for dig og mig! Han deler sin sejr med os
og vi må i kraft af hans sejrsord ”Det er
fuldbragt” få lov at synge med på sangen ” Sejren er vor”. Der er ingen krav,
særlige præstationer eller andet der skal
betales for at kunne få del i hans sejr på
korset og være et Guds barn! Han lukker aldrig sit hjerte for dig, men Jesus siger ” Kom til mig”! Sådan er Gud, han
er din ven!
”Han, den bedste ven blandt venner, al
vor trang og længsel kender”!

NOTER

Det blev til et kald

Til sommer stopper Ester Kofoed som leder af KFUMs Soldaterhjem i Fredericia efter 21 år. Det
har været en svær beslutning, for med årene er jobbet blevet til et kald.
Af Bjarke Friis
”Det var ikke et kald fra starten”,
fortæller Ester Kofoed om sit job
som leder af KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. ”Men der blev
til et kald”. Før jul traf Ester en
svær beslutning: Hun har sagt sit
job op og stopper til sommer. ”Det
svære er, at kaldet ikke er ophørt.
Men det gør jobbet”, forklarer den
”Man skal kunne favne bredt,
erfarne leder. Opsigelsen har den
og så skal man være helt klar
over hvem man selv er”. Såsimple årsag, at fysikken ikke lændan beskriver Ester Kofoed
gere kan holde til det krævende
nogle af de vigtigste egenskaber i jobbet som soldaterjob.
hjemsleder, som hun har væGennem årene er der knyttet tætte
ret i 21 år.
bånd til soldater og veteraner. De
stopper ikke den dag Ester ikke længere er leder af KFUMs
Soldaterhjem. Mange kender Ester for at være på soldaterhjemmet både tidligt og sent, hvis hun da ikke lige er kørt over
på kasernen med kantinevognen eller følger med en veteran til
et møde udenfor soldaterhjemmet. ”Det koster at komme på ly-

stavlen”, forklarer Ester med henvisning til en arbejdsuge, der
plejer at være lang. ”Som udgangspunkt er døren ikke låst, for
der er ikke åbningstider i et hjem”.

Brænder for arbejdet med veteraner

Når Ester ser tilbage på udviklingen de senere år, så beskrives
der to dele af jobbet. På den ene side er der ”butikken” med
mad i og ud af huset, mens der på den anden side er veteranarbejdet. Det kan virke som to adskilte dele, men er måske i virkeligheden gode forudsætninger for hinanden. Ester er i hvert
fald meget bevidst om, at veteraner har brug for sund mad og
drikke for at få mental balance. Samtidig er soldaterhjemslederen meget bevidst om, at madgæster er i ”soldatens hjem”.
Veteranarbejdet har udviklet sig i Fredericia gennem mange år.
For et par år siden stod Ester og soldaterhjemmet med den udfordring, at de værnepligtige flyttede fra Fredericia til Haderslev. Historisk har værnepligtige været garant for en god omsætning på KFUMs Soldaterhjem. ”Der var ingen, der troede
på, at det kunne lade sig gøre at fortsætte soldaterhjemmet her.
Men jeg troede på det, for vi ville ikke lukke”, husker Ester.
Læs hele interviewet her: kfums-soldatermission.dk/nyheder/
single-news/det-blev-til-et-kald/

Ny skulptur og P-plads ved KFUMs Orlogshjem

Af Poul Nielsen, leder af KFUMs Orlogshjem

Både Dannebrog og humøret var højt,
da KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn
den 6. november holdt fest i anledning
af udvidelsen af parkeringspladsen – og
ikke mindst afsløringen af skulpturen
”Virkelig fri”, som kunstner Bodil Behrens fra Gårslev var kommet for at afsløre.
”Skulpturen er netop blevet skænket til
KFUMs Orlogshjem fordi symbolikken
passer så godt til stedet”, udtaler Bodil
Behrens. Den er lavet af to stykker jernplade af en ubåd fra den russiske Østersøflåde – en båd af Whiskey-klassen
med nummeret 181/212, der i 1990 blev
skrottet i Nakskov. Først i 1997, i forbindelse med flytningen af en anden Whiskey ubåd fra Kolding til Nakskov havn,
blev lunserne til perestrojka skulpturen
”Virkelig Fri!”

Tanker omkring VIRKELIG
FRI

En ubåd er forbundet med krig, død og
destruktion. Den signalerer at være inde-

spærret og mørke. Kristus kom til verden for at skabe fred, sætte i frihed og
sprede lys, glæde og liv. Her symboliseret ved de naglemærkede hænder, der
sprænger sig vej indefra (Kristus er også

i mørket) og sætter i frihed.
Der skabes nye hænder, hvoraf livet
gror frem – symboliseret ved hjertedannende grene på livstræet, alt under indflydelse af Helligånden med duen som
symbol (tommelfingeren). På lillefingeren hænger endnu tang fra urdybet –
fra sindets kælderdyb. Alt det, vi bærer
rundt på og ikke kan slippe. Men Kristus
har sat os fri - Virkelig Fri!

På rette plads

Sådan ønsker KFUMs Orlogshjem også
at være et fristed for Søværnets mandskab, både i det daglige ved at skabe
hjem og hygge, men også ved gennem
aftensang og samtale at forkynde friheden i Kristus.
Nu har kunstværket ved hjælp af lokale kræfter fundet sit endelige ”hvilested”
på stengrunden ved indkørslen til Orlogshjemmet, hvor alle er velkommen til
at komme og nyde synet – og evt. komme ind og få en kop kaffe og se det hyggelige fristed.
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Af Bjarke Friis

Mange funktioner på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte
Mange har nok et billede
af KFUMs Soldaterhjem
som et sted med et voksent
lederpar og nogle unge
volontører. Sådan er det også
på mange af de 14 KFUMs
Soldaterhjem, men med
veteranarbejde er der kommet
mange nye funktioner til.
Under et besøg på KFUMs
Soldaterhjem i Høvelte
beskriver medarbejderne
de mange funktioner på et
af landets største KFUMs
Soldaterhjem.
Det bedste er oplevelser
med soldaterne

På KFUMs Soldaterhjem i Høvelte er
der fire unge volontører: Hanna, Regin,
Ane og Lasse. Da SoldaterVennens udsendte reportere er på besøg en mandag
sidst i januar fortæller de unge om arbejdet. Hanna og Regin skal denne dag på
tur med kantinevognen, så det bliver til
en snak med Ane og Lasse.
”Her plejer at være meget at lave, og
det er hyggeligt”, fortæller Lasse. Denne uge er der mange af de værnepligtige
på øvelse, og det kan straks mærkes på
hvor mange, der kommer over på soldaterhjemmet om aftenen. Ane supplere: ”Jeg kan godt lide jobbet. Efterhånden har jeg fået en større frimodighed
overfor soldaterne, og jo flere oplevelser jeg har med soldaterne, desto bedre
lærer jeg dem at kende”. Med tiden har

De lidt mere end 300 værnepligtige,
der er ved Livgardens Kaserne i Høvelte, fylder mest i volontørjobbet, der også
er krydret med ekspeditioner, kantinevognsture, opvask, rengøring og hjælp
i køkkenet.
Volontørerne Ane og Lasse kan godt lide oplevelser med soldaterne.

Volontørerne Ane og Lasse kan godt lide oplevelser med soldaterne.

volontørerne fået en større rutine i arbejdet, hvilket de især mærkede ved det
nye værnepligtshold, der begyndte 1.
december. Både Lasse og Ane fortæller,
at arbejdet er anderledes end et cafeteria eller DagliBrugsen. ”Det bedste er at
sidde og snakke med soldaterne og lave
sjov med dem”, fortæller Ane. Det uformelle har også betydning i forhold til
andagterne, som holdes hver aften. ”På
sidste hold kom jeg til at tale med én, der
fortælte, at han ville komme til at savne
andagterne”, slutter Ane.

God dansk mad med et
kreativ islet

Inger Lise har arbejdet i køkkenet på
KFUMs Soldaterhjem i Høvelte siden
november 2014. Hendes sønderjyske accent afslører hurtigt, at hun ikke er født
og opvokset i Nordsjælland. ”På soldaterhjemmet havde vi en dag besøg af en
flok fra Nordjylland. De fik kringle og
sagde, at man næsten skulle tro, at den
var bagt i Jylland, så god som den var”,
fortæller Inger Lise. Hun er ansat 32 timer per uge og arbejder hovedsageligt
i køkkenet. Det indebærer også ansvar
for egenkontrol, oplæring af medarbejdere samt at lave mad til mellem 20 og
120 personer. Hver torsdag får soldaterhjemmet et vagtskema for den kommende uge, og vagtskemaet giver en nogenlunde indikation af hvor mange der skal

Der er god stemning i køkkenet. Fra venstre er
det Bjarne, soldaterhjemsleder, Kurt, altmuligmand, volontøren Lasse og Inger Lise, der arbejder i køkkenet.

Volontørerne Hanna og Regin er klar til kantinevognstur.
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laves med til. ”Men nogle gange har de
værnepligtige først fri kl. 22, og så kan
de ikke nå herover”, fortæller køkkenets ankerkvinde. Soldaterhjemslederen
Bjarne lægger stor vægt på, at Inger Lise
står helt og alene med det økonomiske
ansvar for indkøb og salg, så køkkenjobbet rummer også en del økonomi.

MANGE FUNKTIONER

Madstilen beskriver Inger Lise som
”god dansk med et kreativt islet. Stegt
flæsk med persillesovs er et sikkert hit”.

Det kræver tid at opbygge
tillid

Miriam og Kåre arbejder begge som
veteranmedarbejdere på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. De har begge en
pædagogisk uddannelse og supplerer
hinanden i deres jobfunktion. Med syv
rækkehuse til veteraner og ni rekreationsboliger, der er bygget sammen med
Soldaterhjemmet, bliver der nok at se til.
Begge er de relativt nye i jobbet, men
fuld af gå-på-mod. ”Veteranerne får én
af os som deres primære kontaktpersoner når de flytter ind. Men det kræver tid
at opbygge tillid og komme ind på livet
af veteranerne”, forklarer Miriam. Kåre
fortæller mere præcist hvad jobbet indeholder: ”Vi tager imod soldater, der har
set for meget og har mentale udfordringer. En del af veteranerne har fysiske
skader, og i samarbejde med den enkelte
finder vi ud af hvordan veteranen kan få

hjemløse og misbrugere, og Kåre erkender, at der er andre udfordringer med
PTSD.
Miriam fortæller, at de har haft god
gavn af et fælles introforløb først i december sammen med medarbejdere fra
andre soldaterhjem, der har samme jobfunktion. ”Vi havde to temadage, hvor
vi lærte hinanden at kende. Det har givet

”På KFUMs Soldaterhjem arbejder vi for, at veteranernes håb for fremtiden bliver større”, fortæller veteranmedarbejderen Kåre.

et netværk, og det er rigtig godt”, lyder
det fra pædagogen, der tidligere har arbejdet i en daginstitution. På de forskellige soldaterhjem med veteranboliger
gøres tingene forskelligt, men erfaringsudveksling giver et godt udsyn.
Arbejdet med veteraner sker på et kristent værdigrundlag. Om dette fortæller
Kåre: ”Vi møder den enkelte før vi kan
italesætte tro. Vi respekterer den enkeltes ståsted, men det har sin berettigelse
at tale om tro”. At en social indsats har
sit udspring i kristen tro er ikke nyt, men
tværtimod har dette været en kirkelig
tradition op gennem historien.

Ikke to dage er ens

Af Mette Hornstrup
”Min største udfordring er, at jeg er her
for lidt”, fortæller Patricia med et smil på
læben. Patricia passer kontoret på soldaterhjemmet i Høvelte 15 timer om ugen
fordelt over tre dage. Fra sin plads bag
skrivebordet har hun gennem den åbne
dør udsigt til kasseområdet og køkkenet, og for Patricia er det vigtigt at have
kontakten til resten af hjemmet og kollegaerne. ”Det betyder meget, at vi er
en helhed, men det kan være svært for
mig at nå at følge med på grund af min
arbejdstid”, fortæller Patricia. Derfor er
hun meget bevidst om at komme ud af
kontoret og hjælpe til i de andre funktioner i den udstrækning, det er muligt.
”Jeg vil gerne kunne træde til, hvor der
er brug for det”, udtaler Patricia og uddyber med, at på en arbejdsplads som
soldaterhjemmet er det vigtigt, at man
som kollegaer hænger sammen og kan
overlappe hinanden. Patricia sætter stor
pris på fællesskabet med kollegaerne og
fremhæver den daglige morgenkaffe
med andagt som vigtig for samhørigheden og fællesskabet mellem de ansatte.
Patricias arbejdsopgaver er primært af
administrativ karakter med vagtplaner,
lodsedler, daglig bogføring og hvad der
ellers dukker op af kontoropgaver. Da
hun går hjem kl. 13.00, har Patricia ikke
så meget kontakt til de værnepligtige,
men veteranerne stikker ind imellem hovedet ind på kontoret, hvis der er spørgsmål omkring husleje eller lignende, og
Patricia er glad for den kontakt.
Patricia er uddannet indenfor kontor

”En af opgaverne er at opretholde normen for
veteraner og spørge ind til hvem de er udover
at de er veteraner”, mener veteranmedarbejderen Miriam.

en god rehabilitering på KFUMs SoldaterRekreation eller Veteranbo. Vi samarbejder tæt med Forsvarets Veterancenter, og KFUMs Soldaterhjem bidrager
med en tværfaglig indsats”, fortæller
Kåre. Han har tidligere arbejdet med

Patricia på kontoret sætter stor pris på at være tæt på målgruppe, og mener slet ikke at jobbet kan
sammenlignes med hendes tidligere job i det offentlige.
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og har tidligere arbejdet indenfor plejesektoren, men siden april 2015 har hun
været ansat på soldaterhjemmet i Høvelte. ”Soldaterhjemmet er en dejlig arbejdsplads. Der sker meget, og der er
ikke to dage, der er ens”, fortæller Patricia, der oplever, at arbejdet lever op til
hendes forventninger om afvekslende arbejdsopgaver med en kombination af administration og personkontakt.

Hjemmets altmuligmand

På soldaterhjemmet i Høvelte kan man
også møde Kurt, der går rundt iført et
lurendrejersmil og ikke forpasser muligheden for at sende en kærligt drillende kommentar efter sine kollegaer. Kurt
har siden juli 2015 været ansat i en fuldtidsstilling ved soldaterhjemmet og ar-

og har i mange år haft egen IT- virksomhed. Efter virksomheden gik ned, blev
Kurt ført hjem til troen, og han oplevede
at få at vide, at der ville ske noget, hvor
han også ville få muligheden for at vidne
lidt om Jesus. Kort efter denne oplevelse
bliver Kurt ringet op af Bjarne, der spørger, om han har lyst til at komme ud på
soldaterhjemmet. Det betyder meget for
Kurt, at han i sit arbejde kan vidne om Jesus, og han oplever at have mange muligheder for de gode samtaler især med veteranerne. ”Nu skal det ikke lyde som om,
at jeg går og prædiker hele tiden. Det er
dem selv, der kommer ind på det, og sådan skal det være”, pointerer Kurt.
Når man snakker med Kurt er det tydeligt at mærke hans entusiasme og glæde
over soldaterhjemmet. ”Det er dejligt at
være et sted, hvor vi jo også har det sjovt.
Det skal være sjovt at gå på arbejde”, afslutter Kurt i et klukkende grin.

Lederjobbet har ændret sig

bejdsopgaverne består i pedelfunktion,
køkken, andagter, weekendvagter, en
ugentlig aftenvagt og alt hvad der ellers
kan finde på at dukke op. Dermed er det
nok ikke helt forkert at betegne Kurt som
soldaterhjemmets altmuligmand.
I det daglige har Kurt især kontakt til
veteranerne, og han oplever, at de viser
ham stor tillid. ”Jeg har jo en fordel frem
for veteranmedarbejderne, at jeg behøver ikke at være opsøgende for at få
kontakt. Det går helt af sig selv”, fortæller Kurt og fortsætter: ”Når man går og
laver noget sammen med folk, så opstår
samtaler naturligt”. Kurt har ikke en pædagogisk uddannelse, og derfor går han
nok til veteranerne på en anden måde
end veteranmedarbejderne. ”Jeg er jo
bare en tosse, der render rundt”, griner
Kurt, der ser det som en helt klar styrke
ved soldaterhjemmets veteranarbejde, at
man ikke kun har fagpersoner. Han oplever, at det overfor veteranerne gør en
forskel, at han ikke har en pædagog-hat
på, og det giver nogle andre muligheder.
Kurt er uddannet elektronikmekaniker
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Inga og Bjarne er i gang med deres 8. år
som soldaterhjemsledere i Høvelte. I den
tid er der på alle måder sket store ændringer på soldaterhjemmet. Tidligere var arbejdet koncentreret omkring de værnepligtige, konstabeleleverne og især de
store HRU-hold fyldte meget, hvor det i
dag er veteranarbejdet, der fylder mest. I
takt med udviklingen i målgruppen har
dagligdagen for lederne og deres arbejdsopgaver ændret sig meget. ”Førhen stod
jeg meget i køkkenet og havde mere kontakt til volontørerne. I dag er mit job meget
mere et decideret lederjob”, fortæller Bjarne, der i dag ikke bare skal holde styr på de
fire volontører, men han er også leder for
fem ”voksne” funktionsansatte medarbejdere. ”Jeg ser det som min hovedopgave,
at medarbejderne har det godt”, fortæller
Bjarne, der lidt senere uddyber: ”Det er
væsentligt at se hver medarbejder som en
ressource. Og de er her ikke for min skyld.
Jeg er her for deres skyld”. Bjarne bruger
i dag også meget mere tid på kontakt til
samarbejdspartnere, fordi man i forbindelse med veteranarbejdet har fået mange flere. Soldaterhjemslederen kan ikke være til
stede i alt, hvad der sker på soldaterhjemmet, så det er en vigtig del af lederjobbet
at holde møder med de ansatte både gruppevis og samlet.

Bjarne oplever også, at det gør en forskel, at man nu ansætter mennesker, der
ikke kun bliver valgt ud fra personlighed, men i høj grad også fordi, de har
en uddannelse, der er et aktiv for soldaterhjemmet. ”Nu bliver der ansat mennesker, som har deres eget hjem, som
kommer og har en normal arbejdsuge og
som skal have en løn ud af det”, forklarer Bjarne. Det betyder også, at der bliver
et andet sprog omkring soldaterhjemmet
som arbejdsplads, og Bjarne finder også
en opgave i at opbygge en ny kultur og
lægge den kendte soldatermissionskultur ind i det. ”Når man er her, skal man
ikke udelukkende udføre f.eks. et stykke pædagogisk arbejde, men man skal
også udvikle hjem”, uddyber Bjarne,
for på trods af alle forandringerne arbejder man stadig for at skabe hjem.
I den forbindelse fremhæver Bjarne
også, at tanken om at skabe hjem har
fået en ekstra dimension ved, at man i
dag har nogle veteraner, der faktisk bor
på stedet. ”Vi arbejder ud fra, at det her
er deres hjem. Der skal være tryghed,
omsorg, tid og rum”, forklarer Bjarne.
Man mærker tydeligt på Bjarne, at veterandelen fylder rigtig meget. Det er
næsten lige meget, hvad man spørger
ham om, så ender han med at fortælle
om veteranerne. På den baggrund udtaler Bjarne: ”Arbejdsopgaverne er blevet
tungere og mere komplekse”. Bjarne bemærker også, at han oplever at have mere
brug for hvile og for at adskille arbejde
og fritid end tidligere. Samtidig lægger
Bjarne ikke skjul på, at jobbet har en
pris – også på det personlige plan: Inga
er langtidssygemeldt med udbrændthed.
I Høvelte er man på vej ud af en længere periode med byggerod, og man er
stadig i gang med at finde de nye rutiner,
men Bjarne mener, at det så småt begynder at finde sin form.

TEMA: VENNER

Soldater har brug for
VENNER
#soldaterhjem

Et hashtag (#) bruges som et
mærke eller emneord på sociale
medier. Særligt Instagram og Twitter bruger dette til at indeksere indhold. KFUMs Soldatermission opfordrer til at bruge #soldaterhjem til
billeder, der viser livet på KFUMs
Soldaterhjem.

#Banko #Skive
#soldaterhjem

#Cocio #kantinevogn
#Skive

#forberedelse
#andagt #Holstebro
#frirum #pause
#mad #soldaterhjem
#Slagelse

Hvorfor hedder det soldaterVEN?
Medlemmer af KFUMs Soldatermission kaldes SoldaterVenner.
Denne betegnelse kan dateres tilbage til 1906, hvor en forening blev
stiftet i Kolding af venner til KFUMs
Soldaterhjem på Gothersgade i
København. Foreningen bestod af
soldater, der havde benyttet dette
soldaterhjem. Siden udviklede dette
sig til landsorganisationen Soldaternes Venner, hvis formål var at
støtte alle KFUMs Soldaterhjem. I
2003 blev foreningen ”Soldaternes
Venner” sammenlagt med KFUMs
Soldatermission.
Betegnelsen soldatervenner passer stadig godt over 100 år efter
opfindelsen af ordet. Som ven og
medlem har man en tilknytning og
man er en del af en enhed. Soldatervenner lever med i soldaternes
vilkår og venner beder for hinanden.
KFUMs Soldatermission lever i kraft
af soldatervenners økonomiske
håndsrækning, sympati og praktisk
hjælp, og derfor passer betegnelsen SoldaterVenner stadig godt til
medlemmer af KFUMs Soldatermission.

#Haderslev
#soldaterhjem
#madskaldertil #hygge

#koldtude #kantinevogn
#Oksbøllejren #våbenhvile
#soldaterhjem #Holstebro
#nyeforsyninger
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TEMA: VENNER
Af Evan Johansen

Derfor støtter jeg KFUMs

Jan Forum,

Jacob Clausen,

Kaj Thomsen,

Hvorfor er du aktiv i den lokale Soldatervennekreds?
Jeg er medlem, fordi jeg finder det vigtigt at støtte det gode arbejde, som
KFUMs Soldatermission gør rundet
omkring på de forskellige hjem. For mig
er det vigtigt at bakke op om dem, der
står ude ved frontlinjen på de enkelte
hjem og møder soldaterne.
Det er vigtigt for medarbejderne at
vide, at vi er nogen, der står bag dem og
støtter op med penge og ikke mindst forbøn! Jeg har selv arbejdet på et soldaterhjem og ved, hvad det betyder, at der er
et bagland, der støtter op.

Hvad er det, der får dig til at støtte
KFUMs Soldatermission?
KFUMs Soldatermission står mit hjerte
nær. Ikke mindst fordi jeg selv har oplevet hvilket fristed og åndehul, et soldaterhjem kan være for værnepligtige og
øvrigt tjenestegørende personale. Jeg vil
gerne bakke op om, at denne mulighed
fortsat eksisterer.
Desuden oplever jeg soldaterhjemmene som en unik platform, når det handler
om at møde mennesker, der ikke har en
naturlig berøringsflade med kirke eller
missionshus. På soldaterhjemmene kan
man føre en dialog omkring trosspørgsmål.

Hvorfor er du medlem af KFUMs Soldatermission?
Jeg blev indkaldt til forsvaret 11/11-1953,
og blev hjemsendt 23/4-1955. Jeg blev
tvunget på korporalskolen og fik 35 kr.
om ugen. I min tid som korporal nød jeg
rigtig meget at komme på soldaterhjemmet i Padborg og senere i Esbjerg og Viborg. Da jeg blev hjemsendt besluttede
jeg mig for at være soldaterven resten af
mit liv.
Jeg er soldaterven, fordi jeg ved, hvor
stor en værdi det har, at evangeliet bliver
forkyndt for unge mennesker, som ofte
står fremmede overfor Guds ord.

Vejle, kasserer i den lokale
vennekreds

Hvilken forskel gør KFUMs Soldatermission for brugerne?
Soldaterhjemmene er rigtig gode til at
skabe tryghed og hjemlig hygge. De
er der, når soldaterne har brug for dem
både fysisk og åndeligt.
Et soldaterhjem er meget mere en blot
et cafeteria. Det er et hjem, som jeg ved,
soldaterne sætter stor pris på. Vi har
nogle dygtige ledere og medarbejdere
rundt om i landet, og dem skal vi bakke
op om.
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Allerød, tidligere værnepligtig
ved Livgarden og soldaterven

Hvordan brugte du KFUMs Soldaterhjem, da du var tjenestegørende?
Da jeg var værnepligtig i Høvelte besøgte jeg jævnligt soldaterhjemmet for
at spise frokost eller aftensmad. Soldaterhjemmet var et attraktivt alternativ
til kasernens cafeteria. Desuden var det
også rart at have mulighed for at komme
uden for kasernens hegn. I dag bor jeg
fem kilometer fra soldaterhjemmet i Høvelte, så jeg kommer der fortsat en gang
i mellem for at nyde min aftensmad eller et stykke kage, når jeg cykler en tur
i området.

Strandby, trofast støtte i mange
år

Hvordan opfatter du ordet – soldaterven?
Soldaterven bliver man vel først, når
man selv har prøvet at være indkaldt,
så ved man hvad, arbejdet betyder. Men
ved at være forældre, der beder for deres
drenge, når de er indkaldt, gør, at man
bliver ven fordi man ved, at de har et
godt sted at komme.
Som ven er det også vigtigt, at man
støtter arbejdet økonomisk.

TEMA: VENNER

Soldatermission

Jan Bjørn Pedersen,

Fredericia, fastansat i Forsvaret

Hvad betyder det for dig, at være medlem af KFUMs Soldatermission?
Det betyder rigtig meget for mig at være
medlem af KFUMs Soldatermission.
Jeg kan være med til at samle penge ind
til arbejdet og derved sikre, at der stadig
er mulighed for at indrette soldaterhjem
for det tjenestegørende personale i indog udland. Og samtidig være med til at
sikre, at der til stadighed er et sted, hvor
soldater med sår på sjælen efter en udsendelse kan søge hen og få hjælp. Det
er utrolig vigtigt, at der bagved hjemmene er en forening af praktiske folk og
forbedere for arbejdet. At der er en flok
man kan trække på, når situationen kræver det.
Hvad betyder det for dig, at du har et
soldaterhjem, du kan bruge?
Jeg har nydt rigtig meget at have et fristed, hvor jeg kan komme og nyde en
kop kaffe med kollegaer på tværs af grader. Uanset hvor jeg har været på øvelse
eller tjenestegørende, så har der været et
soldaterhjem, hvor jeg har kunnet søge
hen og blive en del af et fællesskab.
Hjælp os med at finde nye
soldatervenner.
Brug blanketten på side 10.

Gitte Hattens,

Valby, tidligere soldaterhjemsleder og nu kasserer i soldatervennekreds
Hvorfor er du aktiv i KFUMs Soldatermission?
Grunden til at jeg stadig er aktiv er et udslag af, at jeg i 12 år har arbejdet på forskellige soldaterhjem, og oplevet den store værdi i arbejdet. Det arbejde er stadig
vigtigt. Opgaverne er ikke blevet mindre
i dag – ikke mindst på grund af veteranarbejdet. Soldaterhjemmene udgør en
stor ressource i soldaternes hverdag. Det
er vigtigt, at de har et sted at søge hen.
Det arbejde, der gøres, vil jeg gerne
støtte med forbøn og penge.
Hvilken forskel gør KFUMs Soldatermission gennem sit arbejde?
Der gøres et stort arbejde på hjemmene.
Det er ikke altid man ser resultaterne,
men der sås mange frø hos soldaterne.
I mit arbejde som kirketjener har jeg oplevet at rende ind i nogle af mine ”gamle
soldater”, og for et par år siden mødte jeg
en, der gav udtryk, at det havde betydet
rigtig meget for ham at komme på soldaterhjemmet. Det havde været hyggeligt,
men han havde også fået hjælp til at se
tingene på en anden måde.
Det er samtalerne med den enkelte,
der er vigtige, og det sætter altså spor.
Derfor er det vigtigt, at vi man giver sig
tid til snakkene. Populært sagde vi, at vi
puttede Jesus i kaffen.

Birgit Pedersen og Preben
Mølleskov,

Videbæk, med i den lokale soldatervennekredsbestyrelse og
forældre til tidligere medarbejder
Hvorfor er I medlemmer af KFUMs Soldatermission?
Vi vil gerne støtte op om arbejdet, fordi man gennem soldaterhjemmene møder unge mennesker, som normalt ikke
kommer i kirke eller missionshus. På
den måde kan man møde dem med
evangeliet.
Vi er aktive omkring soldaterhjemmet
i Borris, hvor vi har givet en hånd med.
Her har vi oplevet, hvor vigtigt det er,
at soldaterhjemmene er der. Her har vi
også oplevet, at der gøres et stort arbejde
for at være noget for soldaterne.
Hvad har det betydet, at I har haft en
datter, der har arbejdet på et soldaterhjem?
En af vores piger var i Høvelte gennem et år, og hun har fortalt meget om
sit arbejde. Gennem hende har vi hørt
om vigtigheden af, at der bliver snakket
med soldaterne, og også at der holdes
andagter. Hun har blandt andet fortalt
os, at hun oplevede en soldat, der da han
skulle hjemsendes, takkede hende, fordi
hun havde været så god til at snakke med
om både almindelige hverdagsting men
også åndelig spørgsmål.
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TEMA: VENNER

Hjælp os med at blive flere
Derfor har KFUMs
Soldatermission brug for
flere soldatervenner:
• Medlemstallet har stor betydning når
der søges støtte fra fonde og offentlige
puljer.
•
KFUMs Soldatermission vil fortsat
være én af de store frivillige organisationer overfor veteraner, værnepligtige
og øvrige soldater.
•
Vi brænder for at dele det kristne evangelium og være til praktisk tjeneste. Et medlemskab er opbakning til at soldater møder en
levende kristendom i ord og handling.
Kontingentet er beskedent på kun 150,kr. pr. år for enkeltmedlemmer/200,kr. pr. år for par. For dette får man SoldaterVennen tilsendt fire gange årligt.
Hvis man ønsker at støtte yderligere
er der gode muligheder for dette enten ved en fradragsberettiget gave eller
ved at købe lodsedler.
• Vi mærker at soldatervenner lever med
i arbejdet på KFUMs Soldaterhjem og
beder for arbejdet.

KFUMs Soldatermission samler på
soldatervenner, og i 2016 sætter vi
særligt fokus på at få nye medlemmer. Vi har brug for DIN hjælp til at
blive flere.
Du kan hjælpe ved at opfordre én
eller to af dine bekendte til at blive
medlem af KFUMs Soldatermission

NYT MEDLEM - JA TAK!
Ja tak, jeg vil gerne være medlem af KFUMs Soldatermission.
Årligt kontingent er 150,- kr. for enkelt personer og 200,- kr. for par.

Som nyt medlem vælger jeg gaven:

CD’en: Altid fredig
Dagens ret for 2 personer på KFUMs Soldaterhjem
Ønsker ingen gave tilsendt.

Navn:
Adresse:
Post nr. og by:
Telefon:

E-mail:

Nej tak, jeg ønsker ikke at modtage nyhedsmails (udsendes ca. 8-12 gange årligt).
Blanketten udfyldes og sendes til:
KFUMs Soldatermission, Treldevej 97, 7000 Fredericia, eller udfyldes på www.kfums-soldatermission.dk/medlem

10

Soldatervennen nr. 1 • 2016

TEMA: VENNER
Af: Joy Maagaard, tidligere medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte.

Soldatervenner er et netværk, der står bag
At være soldaterven og støtte KFUMs Soldatermission er for
mig en vigtig ting. Det er ikke bare penge, der bliver brugt til
en virksomhed, men tid og kræfter, der bliver brugt til at skabe
noget fantastisk for andre.
Jeg har arbejdet 2 år som volontør på soldaterhjem, og jeg har
set det arbejde, der bliver lagt i at skabe et fristed for soldater. Det
er ikke bare at feje gulvet, lave maden eller tage imod penge. Der
er så meget mere. Jeg har mange gange snakket med soldater,
der fortæller, hvor glade de er for soldaterhjemmet. At der er én,
der smiler til dem, når de træder ind og spørger, hvordan det går.
Det er vigtige ting, som hurtigt bliver taget for givet.
Derudover har jeg selv en bror, som var udsendt til Afghani-

stan. Som pårørende var jeg glad for at vide, at han havde Kuffen (KFUMs Soldaterhjem, red.) at gå hen til, og at der altid
ville være nogen der for ham.
Som medarbejder på soldaterhjemmene rundt omkring, er
det også godt at vide, at der står nogle bag en. Der er et helt netværk af soldatervenner, der gerne vil hjælpe. Hvilket er fantastisk, og noget jeg gerne vil være en del af for fremtidige medarbejdere i KFUMs Soldatermission.
At skabe et hjem og trygge rammer for dem, som beskytter
andre, og derfor ikke selv kan være hjemme, det er det, soldatermissionen hjælper med. Som soldaterven er jeg glad for at
støtte dette.

Af Betina Østergaard Mikkelsen, tidligere medarbejder på KFUMs
Soldaterhjem i Skive og Hvorup.

En mission, jeg kan se mig selv i
Da jeg startede i KFUMs Soldatermission, kom jeg meget hurtigt ind i foreningen. Blot 4 dage efter min start, skulle
vi til årsmøde. Der var utrolig mange informationer, mange nye mennesker og
nye indtryk, jeg skulle forholde mig til.
Til årsmødet fik jeg lov til at opleve hvilket sammenhold og engagement, der er
for selve missionen. Det var noget helt
specielt, og jeg blev hurtigt grebet af det
hele. Jeg følte med det samme, at dette
var det rette sted for mig at bruge min
tid og energi. Efterfølgende har det givet
mig så meget tilbage. Jeg har fået nogle fantastiske venner og bekendtskaber,
både fra soldatermissionen, men også
blandt soldaterne. Jeg arbejdede 2 år i
Skive og jeg kunne mærke, at jeg slet
ikke var færdig med KFUMs Soldatermission. Efterfølgende har jeg arbejdet
i Hvorup et år, og deltaget i diverse arrangementer. Årsmøde mm. er noget, jeg
ser frem til at deltage i. Det er altid super
hyggeligt, og der er så mange gode mennesker, som altid er frisk på et spil eller
en god snak. Soldatermissionen repræsenterer det kristne budskab rigtig godt.
På soldaterhjemmene er der plads til alle
uanset køn, race, religion eller hvad det
nu lige måtte være. Det er et godt og

varmt sted at være, og jeg synes det er
fantastisk, at vi er med til at skabe sådanne rammer for vore soldater og deres
pårørende. Endnu bedre er det, at der er
kommet så stort et fokus på vore veteraner. Efter at have været på soldaterhjem,
hvor der bor veteraner, er det tydeligt at
mærke, hvor stor en forskel det egentlig
gør for dem. Det er et sted hvor de får lov
til, at være som de er. De får hjælp til det,
de har behov for og de kan altid trække
sig tilbage, hvis det hele bliver lidt for

overvældende. At være ung soldaterven
er noget helt specielt. Man er en del af en
gammel tradition, men får lov til at bringe nye ting med i det. Vi unge er med til
at skabe en fremtid for KFUMs Soldatermisson, og det er en stor ting at få lov
til at viderebringe. Det er altid hyggeligt
og en fornøjelse at mødes til årsmøde og
diverse arrangementer der bliver afholdt.
Det er en mission jeg kan se mig selv i,
og jeg kan kun anbefale at være ung soldaterven!
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KORT NYT
Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Indvielse i Varde den 8. april kl. 14

KFUMs Soldaterhjem i Varde har i
mere en et år ligget i byggerod, men
dog været et meget velbesøgt soldaterhjem igennem hele perioden. Nu fremstår hjemmet rigtig flot med en tilbygning med plads til 7 veteraner og med
udvidelse af soldaterhjemmet, så der er
plads til de mange daglige brugere. Alle
er velkomne til en festlig indvielsesdag
fredag den 8. april kl. 14.00. Tune (Lene
Svendsen-Tune), der selv er veteran fra

Årsgaven 2015

Med kr. 783.534,- blev årsgaven 2015 lidt
mindre end sidste år hvor det blev til kr.
814.772. De samlede gaver indtægter er
dog helt på linjer med 2014, hvor vi ovenikøbet havde indtægter fra Airshow i Karup. Så det er med stor glæde, at vi siger
tak for de mange gaver og bidrag, som vi
har modtaget fra private, og som er indsamlet via trofaste sognerepræsentanter.
Julegave
I 2015 udsendte vi et særligt julegavebrev, det har betydet at julegaven 2015
blev på kr. 212.198 mod kr. 90.000 i
2014. Tak for de mange flotte gaver.
Lodseddelsalg
Lodseddelsalget er nu godt i gang – også
i år ser det ud til at blive et godt resultat.
Har du ikke haft mulighed for at købe
lodsedler, kan de købes via hjemmesiden eller bestilles på landskontoret tlf.
33 12 40 42 indtil den 29. februar. Tak til
alle soldater, soldatervenner og medarbejdere, som hjælper med salget.
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Varde kaserne og tidligere medarbejder på soldaterhjemmet bl.a. i Varde, vil
synge for på fællessange og synge nogle
soloer med musikledsagelse af Slesvigske Musikkorps. Forsvarsminister Peter
Christensen, viceforsvarschef Per Ludvigsen, chefen for Hæren Hans-Christian Mathiesen, biskop Elof Westergaard,
oberst Birger Mejlgaard og borgmester
Erik Buhl har alle lovet at medvirke. Vel
mødt til en festlig dag.

Årskvittering
I januar er der udsendt årskvittering til
alle, der har givet mere end kr. 500,- til
KFUMs Soldatermission i 2015. Af brevet fremgår det, hvad vi har indberettet
til SKAT. Alle gaver uanet størrelsen
kan give fradrag. Hver person kan i 2016
opnå fradrag op til kr. 15.200,-. Hvis der
er spørgsmål vedr. reglerne for gavefradrag m.m. er man velkommen til at kontakte landskontoret på tlf. 33 12 40 42.
Årsregnskab 2015
I skrivende stund er årsregnskabet ikke
helt afsluttet. Det har været et år med meget flot omsætning, mange byggeprojekter, store fondsgaver og meget flot opbakning fra vore soldatervenner. Vi glæder
os over de mange forbedringer der er sket
rundt på soldaterhjemmene. I 2015 fik vi
omlagt et kreditforeningslån, som betyder, at vi på sigt kan opnå store besparelser, men som belaster regnskabet 2015, så
vi går ud af året med et lille underskud.

Veterankonsulent er ansat
på Landskontoret

For at styrke og
kvalitetssikre veteranarbejdet
i
KFUMs Soldatermission er der
oprettet en stilling som veterankonsulent med udgangspunkt på Landskontoret. Til denne
stilling er diakon og pædagog Elin Høyer Hansen, Herning, ansat fra den 22. februar 2016. Elin kommer fra en stilling
som afdelingsleder i Herning kommune,
hvor hun har arbejdet i 21 år. Elin har 2
diplomuddannelse samt uddannelse i supervision og systemisk coach. Desuden
har hun en fortid som volontør på soldaterhjemmet i Varde. Vi byder Elin hjertelig velkommen i arbejdsfællesskabet.

Formands- og
kasserermødet 2016

Lørdag den 21. maj kl. 9.30- 16.00
på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia
KFUMs Soldatermissions bestyrelse opfordrer hermed alle kredsbestyrelser til at lade sig repræsentere ved både formand og kasserer.
På mødet aflægges beretning om
KFUMs Soldatermissions arbejde
på landsplan. Regnskabet bliver
fremlagt, og der skal afholdes valg
til Bestyrelsen og Kredsarbejdsudvalget (KAU).
På valg til bestyrelsen: Svend Erik
Jensen, Varde, (genopstiller ikke)
og Henrik Busk Rasmussen, Nr.
Sundby, (villig til genvalg) og suppleant Merete Værge, Lystrup (villig
til genvalg).
På valg til KAU: Anny Rønne, Haderslev (villig til genvalg), Kirsten
Pedersen, Starup (genopstiller ikke)
og suppleant Ivan Hove Kristensen,
Kibæk (genopstiller ikke)
I henhold til vedtægterne § 5 stk.
2 lyder det: ”Forslag til kandidater
skal senest 14 dage før formandsog kasserermødet være landsformanden i hænde.” – dvs. den 6.maj
2016. Valgbar er ethvert medlem,
som skriftligt har indvilget i at lade
sig opstille. På hjertelig gensyn i
Fredericia den 21. maj 2016.

NOTER
Af Bjarke Friis

Samarbejde om Veterancafé Nord
KFUM Soldaterhjem Hvorup,
Veteranhjem Aalborg, De Blå
Baretter Limfjorden og Veteran
Oasen samarbejder om et nyt
tilbud til veteraner.
I januar begyndte et ny tilbud for veteraner i Nordjylland: Veterancafé
Nord. Første arrangement blev holdt
på KFUMs Soldaterhjem i Hvorup, og
der var ca. 50 deltagere, hvilket er mere
end dobbelt så mange som arrangørerne
havde forventet.
”Vi synes, at det er et godt samarbejde”, fortæller lederparret på KFUMs
Soldaterhjem i Hvorup , Solveig og Leif
Hove Nielsen. Veteraner bruger allerede
KFUMs Soldaterhjem i stor stil. Der er
otte Rekreationsboliger tilknyttet solda-

terhjemmet, hvor veteraner kan bo i op
til 12 måneder. Lederparret fortsætter:
”Både veteraner i og udenfor Forsvaret
kommer her på soldaterhjemmet, og vi
oplever at tjenestegørende og ikke tjenestegørende hjælper hinanden. Med Veterancaféen vil vi også gerne gøre soldaterhjemmet synligt for veteraner, der er
sygeplejersker eller er i Politiet”.
Arrangementerne er åbne for alle slags
veteraner med pårørende. Soldater, politi, læger, sygeplejersker, nødhjælpschauffører m.fl., som måtte have været
udsendt til konfliktområder. Arrangementer slås løbende op på Facebookgruppen ”Veterancafé Nord”.

Netværk

”Vores formål er, at hjælpe og støtte så

SOLDATERHJEMSLEDER
KFUMs Soldaterhjem i Fredericia servicerer personellet på
Ryes Kaserne både til hverdag og fest. Huset er også mødeog konferencested for såvel kirkelige organisationer som private virksomheder. Derudover er vi reservehjem for en stor
del krigsveteraner.
Vi søger en erfaren og robust leder der kan tage stafetten op,
og føre soldaterhjemmet ind i fremtiden.

mange veteraner som muligt. Herudover tror vi på, at det nye samarbejde
giver en større og bredere berøringsflade”, fortæller Tina B. Kristensen, der er
formand for Veteran Oasen. Efter første
arrangement fortalte Tina, der er en af
initiativtagerne, til TV2 Nord: ”Der er
netværk i forvejen, men i og med at vi
har lavet dette samarbejde mellem forskellige organisationer, så bliver netværkene større. Der er måske nogle veteraner, der kommer her (på KFUMs
Soldaterhjem, red.) normalt, og nogle,
der normalt kommer på Veteranhjemmet. Nu mødes vi og får udbygget netværkene. Det tror vi, at alle har gavn af”.
Soldaterhjemsleder Leif Hove Nielsen
fortæller, at nogle af deres beboere også
deltog i caféarrangementet. ”Det kan
være svært for vores beboere at overskue større forsamlinger. Det er én af
symptomerne på PTSD. Men nogle af
vores veteraner var med, og nogle deltog sådan lidt on-off. I det hele taget var
det en meget blandet gruppe veteraner,
der deltog. Nogle er stadig i Forsvaret,
og det er langtfra alle deltagerne, der har
efterreaktioner”, slutter soldaterhjemslederen.
Udover samarbejdet om caféen, arbejdes der også på at afholde en sommerlejr
for veteraner og deres familie i det nordjyske i juli 2016.
Se indslag om Vetrancafé Nord her:
www.tv2nord.dk/artikel/veterancafeaabner-4000-nordjyske-veteraner

Du har erfaring med at arbejde blandt mennesker, men kan
også tilrette og optimere den daglige drift.
I forbindelse med jobbet stiles der lederbolig til rådighed i tilknytning til soldaterhjemmet.
Der er mulighed for ansættelse af evt. ægtefælde.
Ansøgningsfrist: 16. marts 2016.
Læs mere på: leder.kfums-soldaterhjem.dk
Generalsekretær Per Møller Henriksen
Treldevej 97 - 7000 Fredericia - 7620 4480
pmh@kfums-soldatermission.dk
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Torsdag d. 28. april kl. 19:30 i Thorning Missionshus, Birkevej 10, Thorning, 8620 Kjellerup. Soldatervenneaften, hvor landssekretær Bjarke Friis,
Esbjerg, taler og fortæller.

Skjern, kreds 2
Hobro, kreds 58

Brædstrup, kreds 100

Onsdag d. 16. marts kl. 19:30 i Sognehuset, Nørager. Soldatervenneaften,
hvor landsformand og sognepræst Jesper Hornstrup, Skive, taler.

Torsdag d. 12. maj kl. 19:30 i ”Klippen”, Nørregade 27 A, 8740 Brædstrup.
Forårsfest. Kirsten og Alex Pedersen, Statup, taler og fortæller om arbejdet.

Hurup, kreds 3

Filskov, kreds 94

Onsdag d. 6. april kl. 19:30 i Bedsted
Missionshus, Nordmøllervej 3, 7755
Bedsted Thy. Soldatervenneaften med
generalforsamling. Tale v. Knud Nielsen, Karup.

Hjørring, kreds 6

Torsdag d. 28. april kl. 19:30 i Horne
Missionshus, Skansebakken 7, Horne,
9850 Hirtshals. Soldatervennestævne,
hvor sogne- og feltpræst Henrik Busk
Rasmussen, Nørresundby taler.
Mandag d. 2. maj kl. 19:30 i Tårs Missionshus. Frihedsfest, Bredgade 38,
9830 Tårs. Generalsekretær Per Møller
Henriksen, Fredericia, taler og fortæller
om arbejdet.

Frederikshavn, kreds 20

Tirsdag d. 8. marts kl. 19:30 i Sognehuset i Hørby, Hjørringvej 105, Hørby, 9300 Sæby. Soldatervennemøde,
hvor Ruth Brik Christensen vil holde et
meget levende foredrag om arbejdet.

Thisted, kreds 21

Søndag d. 13. marts kl. 19:00 i Thisted Missionshus, Asylvej 11, 7700
Thisted. Soldatervennemøde og generalforsamling, hvor sogne- og feltpræst
Jesper Andersen, Sjørring-Skjoldborg
taler.
Torsdag d. 12. maj kl. 19:30 i Vang
Missionshus, Hellebjerg 1, Vang, 7700
Thisted. Soldaterhjemsledere Anne og
Allan Schrøder, Karup, synger, spiller
og fortæller om arbejdet på KFUMs Soldaterhjem.
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Torsdag d. 14. april kl. 19:30 i Filskov
Missionshus, Omme Landevej 8, 7200
Grindsted. Soldatervennestævne v.
landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg.

Hedensted, kreds 78

Onsdag d. 30. marts kl. 19:30 i Hedensted Missionshus, Bækketoften 1,
8722 Hedensted. Forårsmøde med generalforsamling, hvor tidligere soldaterhjemsleder Aksel Kristiansen taler og
fortæller.

Herning, kreds 11 /
Bording-Ikast, kreds 106

Fredag den 4 marts kl. 19:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Herningvej
31, Kølvrå, 7470 Karup. Møde og generalforsamling, hvor Lene SvendsenTune fortæller om sit engagement i soldatermissionen og synger en del sange
fra en ny CD. Alle er meget velkomne.

Onsdag d. 24. februar kl. 19:30 i Sædding Missionshus, Dyssevænget 2,
Sædding, 6900 Skjern. Soldatervennefest, hvor Jens Kristian Holmgaard taler.
Kaffe og lotteri. Velkommen.
Fredag d. 11. marts kl. 19:30 på
KFUMs Soldaterhjem i Borris. Generalforsamling med dagsorden ifølge
vedtægter. Tale ved Carl Højhus, Holstebro. Velkommen.
Tirsdag d. 10. maj kl. 19:30: Videbæk
Indre Mission, Nygade 10, 6920 Videbæk. Soldatervennefest. Landsformand
og sognepræst Jesper Hornstrup, Skive,
taler og fortæller.

Viborg, kreds 23

Fredag d. 19. februar kl. 19:30: Sct.
Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4,
Overlund, 8800 Viborg. Lodseddelfest og ordinær generalforsamling. Sognepræst og provst Jørgen Pontoppidan,
Hvornum, taler.
Onsdag d. 16. marts kl. 19:30 i Ravnstrup Missionshus, Nybrovej 8, Ravnstrup, 8800 Viborg. Soldatervenneaften,
hvor Troels Moesgaard, soldaterhjemsleder i Holstebro, taler og fortæller.

Holstebro-Struer, kreds 12

Fredag den 4 marts 2016 på KFUM
soldaterhjem i Holstebro, Suensonsvej 36E. Soldatervennefest/Generalforsamling .Vi starter med spisning kl 18.
Præst Jonas Serner Pedersen fra Hjerm
taler. Tilmelding til soldaterhjemmet
97421561.

Silkeborg, kreds 34

Fredag d. 11. marts kl. 19:30 i Alderslyst Missionshus, Lundsgade 17, 8600
Silkeborg: Generalforsamling.
Torsdag d. 28. april kl. 19:30 i Gjern
Missionshus, Østergade 27B, 8883
Gjern. Soldatervennestævne v. Kurt
Nielsen, soldaterhjemsleder i Boris.

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

MØDER OG STÆVNER

ren. Soldatervennefest med generalforsamling. Soldaterhjemslederne Anne og
Allan Schrøder, Karup, spiller, taler og
fortæller. Kaffebord og lotteri. Spisning
75,- kr. Tilmelding senest 23. februar tlf.
75 27 19 84 / 29 27 75 08 eller oksboel@
kfums-soldaterhjem.dk

Fredericia, kreds 35

Fredag d. 18. marts kl. 19:30 på
KFUMs Soldaterhjem. Forårsfest. Tale
og musik v. Jens Ole Jespersen og Per
Mortensen. Kaffebord og lotteri, hvor
gevinster modtages med tak.
Mandag d. 30. maj kl. 19:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Fredericia.
Generalforsamling med fællesspisnig
kl. 18:00. Tilmelding til spisning tlf. 75
92 04 40 senest 27. maj. Richard Moesgaard taler over emnet: ”Portoen er steget”. Tilbageblik på 40 gode år ved PostDanmark.

Vejen, kreds 112

Onsdag d. 15. marts kl. 19:30 i Menighedshuset, Skovvej 4, 6600 Vejen.
Forårsfest og generalforsamling. Landssekretær Bjarke Friis, taler og fortæller
om arbejdet.

Vejrup, kreds 85

Onsdag d. 27. april kl. 19:30 i Konfirmandstuen, Engdraget 5, Vejrup,
6740 Bramming. Soldatervenneaften,
hvor tidligere soldaterhjemsleder Birger
Rønne, Haderslev, taler og fortæller om
arbejdet.

Fredag d. 26. februar kl. 19:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2,
6100 Haderslev. Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægter. Regionsleder Bjarne Taulborg medvirker.

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

Vamdrup, kreds 14

Bornholm, kreds 10

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.

Græsted-Mårum, kreds 113

Tirsdag d. 12. april kl. 19:30 i
”Glimt”, Græsted Hovedgade 34. Soldaterhjemsleder Bjarne K. Andersen,
Høvelte, taler. Kaffe, lotteri og generalforsamling.

Tirsdag d. 19. april kl. 19:30 i Vamdrup Kirkehus, Vestergade 53, 6580
Vamdrup. Soldatervennestævne, hvor
tidligere soldaterhjemsleder Finn B. Jørgensen, Fredericia, taler.

København, kreds 4

Varde, kreds 22

Odense, kreds 24

Fredag d. 26. februar kl. 17:30 på
KFUMs Soldaterhjem i Oksbøllej-

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.

Vejlby, kreds 45

Torsdag d. 17. marts kl. 19:30 i Strib
Sognegård Strib Landevej 1, Middelfart. Soldatervennestævne med generalforsamling. Taler m.v. Carl Erik Refshauge, der tidl. har været udsendt som
soldaterhjemsleder i Afghanistan.

HADERSLEV

Kolding, kreds 1

Skrydstrup, kreds 25

Nyborg, kreds 63

EFTERMIDDAGS- OG
DAMEKREDSE

Haderslev, kreds 49

Fredag d. 4. marts kl. 19:30 i Kirkebuen, Kristkirken, Haderslevvej 38,
6000 Kolding. Kredsens forårsfest med
generalforsamling, hvor generalsekretær Per Møller Henriksen taler og fortæller om arbejdet.

5220 Odense SØ: Soldatervennefest
med generalforsamling. Landsekretær
Bjarke Friis taler og fortæller.

Fredag d. 11. marts kl. 19:30 i Bethesda, Rømersgade 17. Generalforsamling/forårsfest. Tale v.fundraiser Preben
Schousboe, KFUMs Soldatermission.

Tirsdag d. 23. februar kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem. Missionær
Knud Elmo Knudsen fortæller om arbejdet i Tanzania.
Tirsdag d. 29. marts kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem. Landssekretær
i KFUMs Soldatermission Bjarke Friis
taler over emnet: Efter påske.
Tirsdag d. 26. april kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem. Gerda og Henry Hansen, Sommersted, fortæller om
Aserbadjan og deres tur.
Tirsdag d. 31. maj: Udflugt. Afgang fra
KFUMs Soldaterhjem kl. 14:00.

FREDERICIA

Onsdag d. 24. februar kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem. Sangeftermiddag ved Ingrid Hansen.
Onsdag d. 27. april på KFUMs Soldaterhjem. Frokostmøde kl. 12:00, tilmelding tlf. 75 92 04 40. Kaptajn Bjarne Ib
Jørgensen: Udsigten fra Golanhøjderne.

Fredag d. 26. februar kl. 19:30 i Vor
Frelser Kirkes Lokaler, Ejbygade 24,
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Legeme og medlem

Af medlemskonsulent og fundraiser Preben Schousboe.

Et legemes styrke og funktionalitet
er afhængig af hele tiden at få tilført
energi udefra for at være sundt, rask og
funktionsdygtigt. Samtidig skal legemet trænes og bruges for at bevare sin
funktionalitet og smidighed. KFUMs
Soldatermission betragter også sig selv
som en aktiv del af kirkens legeme.
KFUMs Soldatermission er den del
af kirkens legeme, der gennem varme
hænder og kærlige ord rækker evangeliet ud til forsvarets værnepligtige, stampersonale og endvidere skaber hjem og plads også
for de veteraner, der er
tilknyttet KFUMs Soldaterhjem. Det er et
vigtigt stykke arbejde,
og for mange mennesker er det første gang, de
møder evangeliets livgiven-

de ord.
Det kan kun lade sig gøre fordi soldatervenner og medlemmer trofast står
bag KFUMs Soldatermission med forbøn og økonomisk støtte. Herigennem
mærker vi, at vores legeme bliver styrket
og smidigt kan gå vore opgaver i møde.
Der er brug for, at endnu flere bakker op
og nye bliver medlem af KFUMs Soldatermission.
Tak, at vi må bede om forsat forbøn
og økonomisk hjælp til arbejdet. Du kan
hjælpe ved at benytte nedenstående girokort.
Tak for en god
gave på forhånd.
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