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Forsidefoto:
Borgmester Erik Buhl (i midten), Oberst Birger 
Mejlholm (tv) og landsformand Jesper Hornstrup 
(th) klipper i fællesskab snoren for at markere indvi-
elsen af KFUMs SoldaterRe-
kreation i Varde. Læs mere på 
side 4-5. 

Mod er temaet for dette nummer. Til 
at begynde med tænkte jeg, at mod må 
være noget med at hoppe ud af et fly i 
faldskærm eller dykke ned under isen, 
eller noget andet farligt.

Så kom der lige en flok vernepligtige, 
og da tænkte jeg, det kræver i hvert fald 
mod at melde sig som soldat og risikere 
at komme i krig og blive udsendt.  Så fik 
jeg den ide at spørge dem, hvad de for-
stod ved mod. Deres svar var meget ens-
lydende og overraskede mig meget. Det 
var svar som: Udholdenhed. At kunne 
stå inde for sig selv. At sige hvad man 
mener og tænker. Ikke være bange for 
andres meninger. Frygtløs. Tør være sig 
selv. Selvtillid.

Det funderede jeg lidt over og slog op 
i ordbogen. Der stod ”Mod er en følel-
se, evnen til at kontrollere angst, frygt, 
smerte, risiko, usikkerhed og intimide-
ring.

Hvad siger Bibelen om ”mod”? Er det 
noget vi kan lære, påvirker det vores liv, 
hvad gør det ved os?  Jeg kunne ikke 
finde ordet mod, men kunne finde ordet 
”frygt”, ja det må være det modsatte af 
mod, altså Frygt. Jesus siger mange ste-
der i Bibelen ” frygt ikke”. Hvis vi læser 
om udsendelsen af de 12 disciple i Matt.
kap.10 vers 16- 20: ”Se jeg sender jer ud 
som får blandt ulve. Vær derfor snilde 
som slanger og enfoldige som duer. Tag 
jer i agt for mennesker, de skal udlevere 
jer til domstolene og piske jer i deres sy-
nagoger og i vil blive stillet for stathol-
dere og konger på grund af mig som et 
vidnesbyrd for dem og for hedningerne.  
Men når de udlevere jer, så vær ikke be-
kymret for, hvad i skal sige, for det skal 
blive givet jer i samme stund, hvad i skal 
sige, for det er ikke jer, der taler, men 
det er jeres Faders Ånd som taler gen-
nem jer.”

Når Jesus siger ” Vær ikke bekym-
ret”, kunne Jesus lige så godt have sagt, 
fat mod venner. Jesus advarer dem om, 

hvad de kan komme ud for, og hvordan 
de skal takle de forskellige situationer; 
og mødet med mennesker som at ryste 
støvet af sig og flygte videre, hvis ikke 
de bliver vel modtaget, de skal ikke tage 
penge eller skiftetøj med, men lade sig 
nøje med det de får givet hen af vejen. 
Jesus siger endvidere ”Frygt ikke dem, 
der slår legemet ihjel,” Nej dem er der 
ingen grund til at frygte, ”men deri-
mod Ham, der kan lade både sjæl og le-
geme gå fortabt i Helvede.  Sælges ikke 
2 spurve for en skilling? Og ikke en af 
dem falder til jorden, uden at jeres Fader 
er med den. Men på jer er selv alle ho-
vedhår talt.  Frygt derfor ikke, I er mere 
værd end mange spurve”. 

Igen kunne vi oversætte frygt med 
mod. Fat mod venner i er mere værd 
end mange spurve. Det må virkelig 
have krævet mod af disciplene at gå ud 
og forkynde at ” Guds rige er kommet 
nær” Det er måske også derfor, at Jesus 
så mange gange opmuntre Disciplene og 
siger ”Frygt ikke”.

Hvad med dig og mig, frygter vi?  Det 
tror jeg vi gør hver især, mere eller min-
dre i perioder af vores liv. Det kan være 
for hvad naboen siger eller tænker om 
os, eller turen til tandlægen eller om 
man kan klare arbejdet, eller man kan 
frygte for terror.  Så er det godt at vide, 
at Jesus elsker os alle sammen og i Hans 
store kærlighed siger han til dig og mig 
” Frygt ikke” fat mod, se jeg er med dig 
og passer på dig.

ANDAGT



Af Bjarke Friis
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NOTER

Onsdag den 16. marts 
om morgenen sad ægtepar-
ret Tina og Morten Mejdahl over 
morgenkaffen og kiggede samtidig på 
www.kfum-soldatermission.dk for at se 
efter, om de skulle være heldige at have 
vundet. Først kiggede de på nummeret 
for endetalsgevinster. Det var dog ær-
gerligt, for det så ikke umiddelbart ud til, 
at der var gevinst. Men så faldt øjnene 
på numrene længere oppe på siden, og 
her var der et match: De havde lodseddel 
nummer 70.194. På hjemmesiden stod 
der, at dette var hovedgevinsten. Det var 
næsten for godt til at være sandt, men 
den var god nok: Heldet var slået ned 
på en gård i Oudrup ved Løgstør. ”Hvor 
heldig har man lige lov at være”, skrev 
Tina Mejdahl to dage senere på KFUMs 
Soldatermissions Facebookside. 

Landsformand Jesper Hornstrup over-
rakte først i april nøglerne til vinderne 

Tina og Morten Mejdahl har 
vundet en Aygo
Hovedgevinsten på KFUMs 
Soldatermissions lodseddel 
er overdraget. 

Foto: Jacob Dalgaard, Lokaltindblik.dk

efter at præmien var 
udvalgt hos Toyota i 
Løgstør. Den nye Toyo-
ta Aygo var meget vel-
kommen i det lille hjem 
i Oudrup. ”Vi låner jævn-
ligt en bil, fordi vores en-
lige Peugeot ikke altid er 
nok til at dække vores kør-
selsbehov”, fortalte Tina 
Mejdahl til det lokale me-
die Lokalt Indblik, der var tilstede ved 
overrækkelsen. Ved overrækkelsen var 
kredsformand Preben Vadsholdt også 
tilstede. Med sig havde han et avisudklip 
fra 1987, hvor heldet sidste gang var stort 
i Soldatervennekredsen. Vinderen af ho-
vedgevinsten fra dengang var fra Brøn-

dum, og ho-
vedgevinsten var en 

Ford Escort. 
Morten Mejdahl er kasserer i Soldater-

vennekredsen i Løgstør og har hvert år 
opgaven med at holde styr på lodseddel-
penge og kontingentkroner fra kredsens 
lokale sognerepræsentanter. Desuden 
har ægteparret flere gange lagt stue til 
soldatervennemøder. 
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SOLDATERREKREATION

Af Bjarke Friis

Vardes borgmester Erik Buhl, Oberst 
Birger Mejlholm og landsformand for 
KFUM Soldatermission i Danmark Jes-
per Hornstrup klippede i fællesskab sno-
ren, der markerer den officielle indvielse 
af KFUMs SoldaterRekreation i Varde. 
Omkring 300 soldatervenner, naboer, 
soldater og andre nysgerrige var mødt 
frem for at markere begivenheden. De 
trodsede regnbyger og stemte i på forårs-
sangen: ”Det er i dag et vejr – et solskins-
vejr”. Slesvigske Musikkorps akkom-
pagnerede mens Irakveteran og tidligere 
leder af KFUMs Soldaterhjem i Holste-
bro, Lene Svendsen-Tune sang for.  

En samfundsopgave
”Det er en vigtig samfundsopgave, at 

vi tager os godt af vores veteraner. De 
sætter livet på spil for at beskytte os 
alle sammen, og derfor skal vi alle sam-
men være klar til at beskytte dem, når 
de vender tilbage”, sagde borgmester 
Erik Buhl. ”KFUMs SoldaterRekreati-
on kan være med til at vende tilværelsen 
for det enkelte menneske, hvis livet ta-
ger en forkert drejning. Ikke ved at være 
et behandlingstilbud eller et hospital til 
syge mennesker, men derimod som et 
sted med varme, hvor der er ro og stil-
hed, og hvor man kan indgå i et fælles-
skab med ligesindede – og hvor der er 
folk omkring sig, der kan hjælpe til. Jeg 
er derfor rigtig stolt over, at vi har plads 
til sådan et tiltag her i Varde Kommune, 
og jeg er ikke i tvivl om, at det er yderli-
gere med til at cementere vores position 
som en stærk garnisonskommune.”

Flot fremmøde
Forsvarsminister Peter Christensen 

(V) havde tidligere på ugen meldt afbud 
til begivenheden, men adskillige andre 
politikere var tilstede: Forsvarsordfører 

SoldaterRekreation 
i Varde er indviet
Syv nye rekreative boliger til veteraner blev indviet 
fredag den 8. april. Det er første botilbud til veteraner 
i Sydvestjylland.

Henrik Dam Kristensen (S), Forsvars-
ordfører Marie Krarup (DF), Jan Erik 
Messmann (DF), Leif Mikkelsen (LA) 
og fhv. MF Hans Chr. Thoning (V), der 
har været med i den lokale støttekomité. 
TV Syd stillede med hele to kamerahold 
mens de lokale og regionale medier også 
var massivt tilstede. De særligt invitere-
de gæster fik en eksklusiv rungvisning i 
de syv nye et-værelses lejligheder til ve-
teraner, der er bygget ovenpå KFUMs 
eksisterende Soldaterhjem samtidig med 
en markant udvidelse af hjemmet. Hele 
KFUMs Soldaterhjem har således fået et 
gevaldig løft, så det i dag fremstår frem-
tidssikret, så vidt det er muligt, når For-
svaret er tætteste samarbejdspartner. 

Alle gæster kunne nyde godt af en buf-
fet, og der var mad nok til alle. Inden-

Lokalkomitéen for etablering af KFUMs SoldaterRekreation i Varde fik en stor tak for indsatsen. 

Generalløjtnant, Viceforsvarschef 
Per Ludvigsen: ”KFUMs betyd-
ning for danske soldater og vete-
raner er bemærkelsesværdig i al 
almindelighed, men ekstraordi-
nær i særdeleshed når det kom-
mer til de af vores soldater, der 
har det sværest. Det vil jeg 
sige KFUMs Soldatermission 
stor tak for. 
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VARDE

En fantastisk ramme
Uddrag af Biskop Elof Westergaards tale ved 
indvielsen i Varde:

Den forholdsvis nye salme, som vi lige 
har hørt: Lars Busk Sørensens ”Hjælp 
mig Gud at tro og bære”, der lyder ét af 
versene:
Hvor jeg går hvor pligten sender
mig og mine frem og ud 
er mit liv i dine hænder, 
Fader Frelser Himlens Gud.  

Det er ligefrem og gode trøstende ord, 
der også kalder os til at se livet som den 
gave, det er, og som samtidig kalder os 
til at tage os af hinanden, tjene og værne 
om hinanden. 

KFUMs Soldaterhjem har gennem 125 
år været både til glæde og gavn for mange 
soldater og pårørende. Det er godt og glæ-
deligt, at man gennem de sidste år har fået 
oprettet KFUMs SoldaterRekreation i for-
bindelse med soldaterhjem, nu også her i 
Varde. Det er vi både stolte over og glade 
for her i Ribe Stift.

Danske soldater har været med og er 
tilstede i mange af verdens brændpunk-
ter. Det er derfor også vigtigt, at vi som 
land og folk tager ansvar for de soldater, 
som har været sendt ud. Omsorg, nær-
vær og mulighed for at bearbejde de ofte 
voldsomme indtryk, man har fået som 
soldat, det er et samfundsmæssigt an-
liggende at støtte. Det er et ansvar for 
os alle, og det giver SoldaterRekreation 
mulighed for.

Det er fantastiske rammer, der er skabt 
her. At der er rum for bare at være, og 
samtidig rum og plads til rådgivning, 
samtaler og hjælp til selvhjælp – det er 
vigtigt. Betydningen af et sted som dette 
kan ikke undervurderes. Det er et betyd-
ningsfuldt socialt og diakonalt arbejde. 

Fælleskøkken for beboerne i SoldaterRekreation.

Oberst Birger Mejlholm: ”Med det nye Soldater-
Rekreation er der gode forhold for veteraner. 
Vigtigst af alt er dog ikke faciliteterne og mur-
stenene, men den hjertevarme, omsorg og støt-
te, som jeg ikke kan forstille mig nogen levere 
bedre end Pia og Ivan.”

for sang Lene Svensen-Tune flere af de 
sange og salmer, der sidste år udkom på 
CD’en: Altid Frejdig. 

Med de nye rekreationsboliger i Var-
de har KFUMs Soldatermission i alt 30 
SoldaterRekreationsboliger. De første 
veteraner er flyttet ind i de nye boliger 
allerede i ugen efter indvielsen, hvor 
rampelyset er væk og mulighed for at 
opfylde formålet om ro og rekreation. 

Slesvigske Musikkorps spillede til den festlige 
begivenhed.
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KORT NYT

Forsvarsministeren på besøg
På Dybbøldagen spiste Forsvarsminister 

Peter Christensen (V) frokost med vetera-
ner og andre inviterede på KFUMs Solda-
terhjem i Høvelte. Det er ministerens første 
officielle besøg på KFUMs Soldaterhjem. 

Efter besøget sagde Peter Christensen 
til Frederiksborg Amts Avis: ”Man kan 
ikke sige andet, end at velvilligheden 
overfor veteranerne fra alle sider er stor, 
og det her er også et besøg, der gør ind-
tryk på mig. Jeg er klar over, at det kan 
tage rigtig lang tid at komme sig ovenpå 
de oplevelser, som veteranerne har været 
udsat for. Når jeg nu evaluerer veteran-
politikken, slår det mig også, at det i dag 
er et ret omfattende område, og hvor det 
for måske bare 10 år siden ikke fyldte 
nær så meget. Men det overrasker mig, 
at alle veteranboliger er optagede”. 

Forsvarsminister Peter Christensen (forrest) i 
samtale med soldaterhjemsleder Bjarne Kjær 
Andersen.  Foto: Regin Bernstein.

Ny veterancafé i 
Vordingborg

Sommerlejre for 
veteranfamilier
KFUMs Soldatermission har arrangeret
en sommerlejr for veteranfamilier på 
Sjælland, der finder sted den 11. – 14. juli 
på Havnsølejren . Der vil være plads op 
til 40 deltagere. Tidligere soldaterhjems-
ledere Karin og Finn Juhl Nielsen er lejr-
chefer. 

I Nordjylland har KFUMs Soldater-
hjem i Hvorup arrangeret sommerlejr 
sammen med Veteranstøtten, Veteran-
hjemmet i Aalborg og Veteranoasen, 
der finder sted i Tranum den 5. – 10.juli. 
Sommerlejrtilbuddet er en fortsættelse 
af det veterancafesamarbejde som de 
fire organisationer med stor succes har 
påbegyndt.
Veteraner kan deltage gratis på de to 
lejre. Program for begge lejre findes på 
summercamp.kfums-soldaterhjem.dk 

I april åbnede et nyt tilbud til vetera-
ner fra Sydsjælland og Lolland-Falster. 
Fremover kan de mødes hver mandag og 
onsdag mellem kl. 16 og 19 på KFUMs 
Soldaterhjem i Vording borg til  åben 
veteran café. Tilbuddet er også for pårø-
rende og er etableret i samarbejde med 
Vordingborg Kommunes Veterankoor-
dinator Gert Frandsen.

Soldaterhjemsleder Helge Randsbæk 
fortæller i forbindelse med åbningen: 
”Den store udfordring er at få vetera-
nerne ud af busken, men behovet burde 
være her”. 

Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Nye ledere i Fredericia
VI ser frem til at byde Helle og Bruno 
Kristoffersen velkommen som solda-
terhjemsledere i Fredericia den 15. ok-
tober 2016. Frem til 1. oktober 2016 et 
otte måneders vikariat som lederpar på 
sømandshjemmet i Sisimiut, Grønland. 
De er henholdsvis 52 og 55 år. Helle var 
som ung volontør på KFUMs Soldater-
hjem og har arbejdet som kontorassistent 
i Lohses forlag og de sidste 15 år som 
Social og sundhedshjælper. Bruno har 
en bred erhvervserfaring fra landbrug, 
planteskole, kirkegårdsgraver, chauffør 

m.m. De har en solid kirkelig erfaring 
fra KFUM og KFUK, Indre Mission og 
som ledere hos KFUM Spejderne. Vi 
ønsker dem Guds velsignelse over tjene-
sten.

Soldaterhjemmet i Fredericia vil i pe-
rioden fra Esters fratrædelse og frem 
til overtagelsen blive drevet af soldater-
hjemmets faste medarbejdere, kokken 
Peter Haugsted, køkkenassistent Catha-
rina Hansen, diakon/pædagog Jan Sim-
melsgaard Bastholm samt fhv. solda-
terhjemsleder Merete Henriksen, der er 
ansat som vikar for Ester.
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Sidst i februar uddelte Haderslev Y’s 
Men’s Club deres Påskønnelsespris til 
Anny Rønne for en særlig indsats for 
KFUMs Soldaterhjem i Haderslev.

Prisen uddeles hvert år til en, som har 
ydet en særlig indsats i et frivilligt ar-
bejde i Haderslev kommune. Med prisen 
følger et diplom ”Vi har lagt mærke til 
dig”, en buket blomster og en pengegave. 

Begrundelsen for prisuddelingen er, at 
Anny og Birger Rønne i mange år har 
insisteret på, at KFUMs Soldaterhjem i 
Haderslev ikke skulle lukke - selvom der 
ikke var værnepligtige i Haderslev. 

Påskønnelsespris til 
Anny Rønne

Jes Peter Jørgensen (tv), Anny Rønne og hen-
des mand Birger Rønne. Foto: Haderslev Y’s 
Men’s Club. 

Tak til  
Ester Kofoed, Fredericia
Efter godt 20 år som soldaterhjemsleder 
i Fredericia har Ester af helbredsmæssi-
ge grunde besluttet at stoppe. 

Der er sket store forandringer i de 20 
år. Fra starten var hovedvægten på unge 
værnepligtige, som i 9 måneder fandt et 
reservehjem med alt, hvad dertil hørte 
af sjov og alvor. Siden sommeren 2014 
har der ikke været værnepligtige i Fre-
dericia, men Ester har bevist, at solda-
terhjemmet fortsat kan være velbesøgt. 
Før vi i KFUMs Soldatermission over-
hovedet talte om SoldaterRekreation var 
der veteraner med sår på legeme og sjæl, 
som boede og fik hjælp hos Ester, der har 
trukket på hendes erfaringer som social-
pædagog og institutionsleder. 

Der skal lyde en stor tak for en meget 
flot pionerindsats. Vi ønsker Ester Guds 
velsignelse i fremtiden.

Det Konservative Folkeparti havde 
torsdag d. 21. april inviteret veteraner 
fra KFUMs Soldaterhjem i Høvelte til 
deres gruppemøde sammen med solda-
terhjemsleder Bjarne Kjær Andersen og 
Borgmester i Allerød Kommune Jørgen 

Veteranerne Bjarne Kjær Andersen og Jørgen Johansen var inviteret til morgenmad af Den Konser-
vative Folketingsgruppe. Senere fulgte delegationen debatten og afstemningen i Folketingssalen. 

Veteraner på Christiansborg

R E C E P T IO N  R E C E P T IO N  

INVITATION 
til afskedsreception 
 
Efter over 20 år i jobbet har Ester Kofoed valgt at stoppe  
som soldaterhjemsleder i Fredericia.  
Vi vil gerne sige tak for mange års ihærdige indsats  
for KFUMs Soldatermission med en afskedsreception  

mandag den 30. maj kl. 11.00 til 14.00 på KFUMs Soldaterhjem. 
 
 
 
 

 
Vejledende tilmelding ønskes på reception@kfums-soldaterhjem.dk 
   

  
Per Møller Henriksen 
Generalsekretær 

Bjarne Hvid 
Formand 

R E C E P T IO N  

Johansen. Anledningen var tredjebe-
handlingen af et forslag til lovændring om 
kommunernes betaling af sociale ydelser 
til veteraner, der bor på Veteranhjem eller 
SoldaterRekreation. Fremover bliver det 
veteranernes tidligere hjemkommune, 
der betaler sociale ydelser. Lovændrin-
gen blev enstemmigt vedtaget.  



Hvad er mod? For mig kan mod både være at turde sige fra, 
men det kan også være at turde sige til. Nogle gange kræver det 
mod at være en kylling, og andre gange kræver det mod at rejse 
sig op for at sige noget. Når jeg tænker på mod, så tænker jeg, 
at det nogle gange kræver mod at stille sig op foran soldaterne. 
Jeg synes ikke, at der er meget, jer er bange for, men hvis jeg 
skal være helt ærlig, så har jeg ikke altid mod til at holde andagt 
for den flok soldater, der sidder på soldaterhjemmet. 

Jeg gør det alligevel. På soldaterhjemmet kan der sidde kon-
stabler, som jeg har talt lidt med, og jeg véd, at nogle af dem 
ryster på hovedet over, at der nu igen er aftenandagt. I sådanne 
situationer kan jeg godt opleve, at jeg er nødt til at hive mig 
selv op i nakkehårene, for en andagt er personlig. Jeg må ikke 
glemme mig selv i en andagt, for så bliver det ikke autentisk. 
En enkelt gang har jeg prøvet, at der kun sad et par stykker, 
hvor jeg vidste, at den ene havde modvilje mod aftenandagt. 
Efter andagten talte jeg med ham i en halv time om dét, der var 
indholdet i andagten. Vi fik en rigtig god dialog, for da blev 
det meget mere personligt. Relationen i en dialog gør det nem-
mere at dele. 

Mod til at lede
Vi har to volontører, der kan have samme indvendinger i for-
hold til aftenandagt. Volontørerne skal holde andagt for solda-
ter, ligesom vi selv skal. Det kan godt være en motivation, at 
jeg som leder skal være et forbillede for medarbejderne. Når 
vi påpeger, at volontørerne skal holde andagt for soldaterne, så 
kan jeg heller ikke selv springe over. Vi arbejder sammen, men 
vi er ikke blot kolleger. Jeg er ikke bange for at vise mig selv 
til dem, eller måske mere præcist: Som leder er man nød til at 
blotte en del af sig selv. Her på soldaterhjemmet lever volontø-
rerne fysisk meget tæt på vores privatbolig, så i forvejen er vi 
meget tæt på hinanden. En del af at vise os selv er husandagten, 
som vi holder med medarbejderne. Den er vigtig for at vise, 
hvem vi selv er. Det giver autenticitet overfor både medarbej-
dere og soldaterne. 

Mest mod
Andagt er den situation, der kræver mest mod for mig. Para-
doksalt nok kræver det ofte mere mod, når der kun er tre delta-
gere, end når der sidder en hel flok på 50. Jeg har det lettest med 
de værnepligtige. At holde andagt for konstabler kræver mere 
af mig fordi relationen mellem mig og konstablerne er tættere. 
Selvom det kræver mod at holde andagt for tre konstabler, så 
får jeg lov til at opleve en god fornemmelse bagefter. Det er li-
gesom om, at der følger en velsignelse med. Samtidig giver det 
større chance for dialog om andagten bagefter. Jeg tror ikke, 
at vi selv kan iscenesætte det, men her får Helligånden lov til 
at arbejde. 

Af Lars Lund, fortalt til Bjarke Friis. 

Andagt kræver mest MOD

Soldater er modige. De træner situationer, der både er farli-
ge og kan være uforudsigelige. Det kræver mod at rejse ud i 
verden og kæmpe i krig eller konflikter. Vi har den dybeste 
respekt for dem, der sætter livet på spil for andre. Én af de 
personer, der er tæt på udsendte soldater, er feltpræsten. Som 
udsendt præst oplever man både når tingene lykkes, men man 
kan også opleve at situationen ikke udvikler sig som planlagt. 
Flyverpræst Ole Rasmussen, der forøvrigt er tidligere solda-
terhjemsleder i Karup, fortæller om dette på side 10 og 11.

På det personlige plan kan man også være modig på andre 
måder. I KFUMs Soldatermission er formålet at forkynde 
evangeliet i ord og handling for soldater, veteraner og pårø-
rende. At dele sin egen tro og leve den ud i tjeneste: Det kræver 
både mod, karakter og viljestyrke. I den første temaartikel de-
ler soldaterhjemsleder på Bornholm Lars Lund sine overvejel-
ser og reflektioner om dette mod.

For et par år siden skrev forfatter Iben Krogsdal en salme 
til soldater med inspiration fra ”Soldatens bøn”. Her lød ét af 
versene:

Og når vi brugte vold og magt i verden
og kæmpede mod fjenden, da det gjaldt
så hjælp os, Gud, så vi kan bære smerten
og tro på livet selvom mange faldt. 

At bære smerte og tro på livet: Det kan være noget af en ud-
fordring. Nogle af de veteraner, der bor på KFUMs Soldater-

Rekreation, oplever denne udfordring. Én af dem er 
Mads Auning Hansen, som sidste år blev smidt ud 
fra SoldaterRekreation i Holstebro. Det var som 

at få en spand kold vand i hovedet. Men Mads 
var så modig, at kan erkendte et altover-

skyggende problem: Alkoholmisbrug. 
På side 12 og 13 kan du læse, hvordan 
Mads i dag har valgt et liv uden alko-
hol.

Vi håber at du har mod på te-
maet - og ønsker sig god læse-

lyst.

Med venlig hilsen

Redaktionsgruppen 

MOD
I redaktionsgruppen for soldatervennen har vi 
denne gang valgt temaet mod. Vi har derfor 
samlet et par forskellige artikler, der viser 
forskellige sider af mod.
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Ord og handling
I KFUMs Soldatermission er opgaven at forkynde evangeliet 
i ord og handling. For mig kræver handling ikke det samme 
mod som ord, men det afhænger af, hvem man er som menne-
ske. Men jeg er ikke bange for at sætte mig ned blandt en flok 
soldater for at snakke med dem. Hos nogle af medarbejderne 
kan jeg se, at handling kræver stort mod. Temaaftner fungerer 
rigtig godt for dem, for her bliver der sat en ramme for dialog 
med soldaterne. Der er stor forskel på at stå og dele noget med 
en flok soldater – eller at sidde og have en tættere dialog med 
dem. På den måde fungerer temaaftner til at opbygge en tæt-
tere relation med mere fortrolighed og dialog om troens betyd-
ning, som deles med værnepligtige og konstabler. 

Soldater i dialog
Jeg oplever soldater som modige i dialogen. Nogle tør godt 
synge godt med til aftensang, mens andre ikke viser hinanden, 
at de lytter interesseret med til andagten. Som soldat er det at 
udstille en del af deres personlighed, og de er ofte mere modige 
i en lille gruppe. Jeg kan godt opleve soldater, der takker for 
andagten: Det betyder noget for dem, at der dagligt er tid og et 
sted til ro og eftertanke. 

Nogle af soldaterne er muslimer, og jeg oplever som regel, 
at de sidder med til andagten og lytter. Er det i respekt eller af 
nysgerrighed? Det kan jeg ikke afgøre, men man kan vel gene-
relt sige, at de er vokset op med tro som en del af deres kultur. 

Andagt kræver mest MOD

Det er noget helt andet end opfattelsen af, at tro ikke må være 
i det offentlige rum. 

Grib mulighederne
Her på Bornholm er jeg sikker på, at soldaterne oplever 
KFUMs Soldaterhjem som et kristent hjem. At soldaterne ken-
der hjemmets værdigrundlag gør ikke nødvendigvis an-
dagten lettere, men der er helt klart en styrke i, at af-
tensang og andagt er et fast ritual. Før min kone og 
jeg blev soldaterhjemsledere her på Bornholm, ar-
bejdede jeg som ungdomskonsulent i IMU 
på Sjælland. I sammenligning med dette: 
Vi har rigtig gode muligheder for at dele 
evangeliet og vores kristne tro med sol-
dater, der normalt ikke er bekendende 
kristne. De er nye, og det er en 
fantastisk meningsfuld mis-
sion. De kommer til os, og 
vi skal have mod til at gribe 
disse muligheder. Det er super-
fedt at se, hvordan soldater kan 
sidde stille og lytte til vers fra 
Biblen. For mig bekræfter det, 
at vi har fantastiske mulighe-
der i Soldatermissionen. 

Lars holder andagt for en flok soldater på KFUMs Soldaterhjem ved Almegaards Kaserne.
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Ole Rasmussen i samtale med soldat i Mazar-e-
Sharif i Afghanistan.
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”God mission” – den hilsen får 
flyverpræst Ole Rasmussen 
ofte med på vejen, når han 
sammen med en gruppe fra 
Flyvevåbnet, skal ud til et af 
verdens brændpunkter. Men 
afsenderen af beskeden er 
nok ikke bevidst om, at den 
kan være tvetydig. Ordet er 
ofte brugt om udsendelser af 
soldater, men for en præst, 
kan den jo være tvetydig.

Ole Rasmussen er til dag-
lig sognepræst i det fre-

delige Gjellerup Sogn 
ved Herning, men 

som flyverpræst 
knyttet til fly-
vevåbnets ra-
darenhed, Air 
Control Wing, 

bliver han af og til sendt ud på mis-
sion. Han har blandt andet været i 

Libanon, Afghanistan, Kuwait, Si-
cilien og Litauen. Præsten ser sig dog 

ikke i første omgang som missionær, 
men nærmere som en naturlig del af en 
udsendelse, hvor han har mange opga-
ver. En af de vigtigste er at være samta-
lepartner for de udsendte, men han hol-
der også søndagsgudstjenester, og er der 
når der opstår dødsfald i gruppen. 

”Samtidig har jeg den funktion, at jeg 
er religiøs vejleder for chefen. Hvilket 
vil sige, at jeg skal informere ham og 
holdet om de religiøse forhold på stedet, 
så de ved, hvordan man tackler særlige 
situationer på missionen”, fortæller Ole 
Rasmussen. 

Udover disse traditionelle opgaver for 
en præst, bruger han også meget tid på 
at arbejde på velfærd i lejren. 

”Jeg holder mig orienteret om, hvad der 
er af tilbud til de udsendte, så jeg kan in-
formere dem, men af og til laver jeg også 
arrangementer, som filmaftener og andre 
ting”, konstaterer den erfarne flyverpræst.

Samtalen
En af de største opgaver for flyver-

præsten er at være samtalepartner for 
de udsendte. Men det er ikke kun under 
udsendelser, at Ole Rasmussen står til 
rådighed. Han kan også godt blive rin-
get op af folk, der er på vej ud eller har 
været ude.

”Alle udsendte skal inden deres ud-
sendelse udfylde ”Min sidste vilje”. Det 
kan være en svær opgave. Det ved jeg af 
erfaring, for jeg har selv været udsat for 

den opgave. Den kan være svær. Selvom 
jeg som præst har begravet utrolig man-
ge, var det noget af en speciel opgave, at 
skulle vælge salmer m.v. til min egen be-
gravelse. Derfor ved jeg noget om, hvad 
det er en soldat er oppe imod der, og jeg 

Blå bog:
Ole Rasmussen, 50 år

Sognepræst i Gjellerup Sogn, tidli-
gere Nr. Omme-Grønhøj sogne.
Flyverpræst
Tidligere soldaterhjemsleder i 
Kølvrå (94-98)

Af Evan Johansen

Flyverpræsten 
en vigtig del af missionen

tager gerne en snak på telefonen eller be-
søger soldaten og hans familie, hvis der 
er brug for det”, fortæller Ole Rasmussen.

Under en udsendelse bruger Ole rig-
tig meget tid på at komme rundt i lejren. 
Ikke for at trænge sig på, men bare for at 
vise, at han er der og er klar til en snak, 
hvis der er brug for det.

”Jeg går på husbesøg på arbejdsplad-
serne, og drikker en kop kaffe med dem. 
Det giver ofte anledning til en god snak. 
Måltiderne er også væsentlige for mit ar-
bejder, og der giver jeg mig rigtig god 
tid. Jeg er tit den sidste, der henter des-
sert, og det betyder af og til, at jeg plud-
selig sidder alene med en soldat eller to, 
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fordi de andre er gået, og det er en god 
anledning til at få en god snak”, konsta-
terer flyverpræsten.

Et godt at sted at opholde sig, er i ”ry-
geren”. Her er der tit basis for gode sam-
taler. Han beretter om en soldat, der op-
søgte ham en dag med ordene ”du må da 
kede dig siden du sidder her så meget”. 
Det blev indgangen til en god snak, og 
inden for kort tid havde soldaten fået for-
talt sin livshistorie til præsten og snak-
ket om store spørgsmål.

Modet og angsten
Selvom Ole Rasmussen har været ud-

sendt en del gange, også til verdens 
brændpunkter, har han aldrig været rigtig 
tæt på krigen. Som udsendt af flyvevåb-

net opholder han sig ofte i et sikkert om-
råde i baglandet og altid i en lukket lejr.

”Jeg plejer at sige, at jeg er lidt af en tø-
sedreng, og derfor har jeg det godt med, 
at det er der, jeg opholder mig. Jeg har 
aldrig set og hørt krigen, og det har jeg 
det fint med”, fortæller Ole.

Men selvom han har været langt fra 
krigen, har han hørt om krigens rædsler.

”Jeg har hørt mange fortællinger om 
krigen, og dem bærer jeg selvfølgelig 
med mig. Og jeg er der så, for dem, der 
har oplevet det. Populært sagt er det jo 
ikke præstens opgave at stå ved siden af 
dem, når de skyder, men min opgave er, 
at være der, når de kommer tilbage, når 
tankerne begynder at komme. Her er det 
vigtigt, at der er en præst, for det er her 
behovet opstår”, fastslår Ole.

Adspurgt om krigens håndværk svarer 
Ole Rasmussen lidt undvigende. Ofte er 
det en tillidssag, at man kommer til at 
tale om de barske oplevelser

Krigen er naturligvis en slags hånd-
værk, og derfor taler man generelt ikke 
så meget om den ifølge Ole Rasmus-
sen. Heller ikke spørgsmålet om mod og 
angst, for bliver det et problem, så kan 
man ifølge præsten have svært ved at 
være der.

”Det er på mange måder et håndværk 
at være soldat. Danske soldater er ikke 
krigsgale, de er uddannet til at nedskale-
re en situation, og hvis de ikke kan gøre 
det, bruger de midler de har, og trækker 
sig så igen. Det er jo fordi, man har lært 
noget om, hvordan man behandler hin-

anden”, konstaterer Ole.
Han understreger, at det selvfølgelig 

kræver mod at være udsendt, men sam-
tidig handler det om, at soldaten gør, det 
han er uddannet til.  Sikkerheden for de 
udsendte har høj prioritet, men det er jo 
ikke en garanti for, at det ikke kan gå 
galt. Når det sker, kommer præsten på 
overarbejde, og det har Ole Rasmussen 
også oplevet. 

”Man behøver ikke at være bange som 
udsendt, men man må godt være nervøs 
for, om man kan være i det. Det har jeg 
set nogle gange, og kommer det til ud-
tryk, kan man være nødt til at melde fra, 
for de andres sikkerheds skyld. Præsten 
er naturligvis omkring det, når sådan 
noget sker, for det handler om soldater-
nes velfærd”, fastslår præsten.

Velsignelsen
Det er ikke præstens opgave at velsig-

ne hverken krigshandlinger eller mate-
riel, men er der soldater, der beder om 
Guds velsignelse, så får de den naturlig-
vis, og Ole giver gerne nogle gode ord 
med på vejen.
”En af de ting jeg lærer soldaterne er at 
slå korsets tegn. For når man slår kor-
sets tegn, holder man en lille prædiken 
for sig selv. Når man laver den lodret-
te streg viser man, at nu tager jeg i mod 
alt det gode, Gud har at give til mig, og 
tager det til mig. Og når man laver den 
vandrette streg fra hjertet og ud. Viser 
man, at nu tager jeg noget af alt det gode 
som Gud har givet mig, og rækker 
det ud til andre. Både soldater 
og konfirmander er glade for 
den konkrete vejledning, 
og på den måde får de 
noget praktisk kri-
stendom med sig”, 
slutter Ole Ras-
mussen.
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ved feltgudstje-
neste i Mazar-e-
Sharif i Afghani-
stan.



Mads smiler. Han er en ung mand på 41 
år, slank bygget, men har dog med en lil-
le topmave. En tirsdag eftermiddag de-
ler han sin historie over et krus kaffe på 
KFUMs Soldaterhjem i Holstebro. Her 
boede han på SoldaterRekreation fra 
august 2014 til april 2015. Lederparret 
Nathalie (kaldet Tut) og Troels Moes-
gaard er med og supplerer, mens deres 
yngste barn Sigolen løber rundt mellem 
stolene. 

Dr. Jekyll og Mr. Hyde
En dag i august 2014 blev Troels ringet 
op fra Veteranhjemmet i Fredericia. De 
havde en veteran, der tidligere havde 
boet på Veteranhjemmet, men nu var 
blevet løsladt fra fængslet og manglede 
et sted at bo. De fik en aftale, og Mads 
flyttede ind i én af de fire rekreations-
lejligheder. 

”Mads var sød og behagelig når han 
var ædru. Udadvendt og ener-

gisk”, husker Tut, mens 
Troels også husker en an-

den side: ”Der var me-
get Dr. Jekyll og 

Mr. Hyde over 
Mads med me-
get svingende 

MOD til at se sig selv i øjnene
perioder”. Mads nikker genkendende til 
oplevelsen. Mens han boede på solda-
terhjemmet var han også forbi den psy-
kriatiske skadestue i Holstebro. Mads 
forklarer: ”PTSD og alkohol fungerer 
ikke sammen. I kombination fører det til 
angst”. Umiddelbart efter Mads’ udsen-
delse med Forsvaret var der ikke meget 
hjælp at hente. Dengang var diagnosen 
generaliseret angst, og først mange år 
senere fandt Mads ud af, at han kunne 
søge erstatning. 

Alt kunne ødelægges på 
én dag
Da Mads flyttede ind på SoldaterRekre-
ation var der gode intentioner. Mads vil-
le gerne videre, og han skulle bare lige 
hjælpes i forhold til alkohol. Begge par-
ter troede på, at det nok skulle lykkes. 
Men sammensætningen af beboere i de 
fire lejligheder i tilknytning til soldater-
hjemmet var ikke hensigtsmæssig. Der 
var en tendens til, at de hjalp hinanden 
ned i byen om aftenen i stedet for at hjæl-
pe hinanden hjem fra byen. 

Mads husker: ”Det passede mig godt at 
bo tæt sammen med andre. Jeg er ikke god 
til at være alene i lang tid. Min dør var altid 
åben”. Mens Mads boede på rekreation fik 
han styr på og ordnet mange ting. I en peri-
ode på 34 dage var Mads alkoholfri, og det 
gik godt. ”Nu er vi ved at have hånd om 
situationen”, tænkte Tut dengang. ”Mens 
Mads boede her fik vi også arbejde til ham 
på Kasernens depot. Der var de virkelig 
glade for dig, og de taler stadig om dig”, 

siger Tut henvendt til Mads. ”Efter to dage 
ringede de herover på soldaterhjemmet 
og sagde, at de simpelthen var så begej-
strede for Mads. Han var super behagelig 
og dygtig”. Men de positive takter varede 
ikke ved. 

”Problemet er bare, at alt kunne øde-
lægges på en enkelt dag”, erkender Mads 
og spørger retorisk:  ”Et er at drikke, men 
hvilke konsekvenser følger der med?” 

Konsekvens er det eneste, 
der virker
I dag sidder Mads med en klar følelse af, 
at alkohol er fortid i hans liv. ”Det er en 
sygdom. Jeg kan ikke tåle alkohol. Men 
det er en meget snedig sygdom, for den 
prøver hele tiden at omvende dig”, har 
Mads lært efter ophold på behandlings-
centret i Tjele.  Men hvad gav anledning 
til at Mads kom på afvænning? 

”I januar 2015 blev Mads og en anden 
beboer ved med at køre i samme møn-
ster med alkohol, der ikke var accepta-
belt. Først blev den anden beboer smidt 
ud i håb om, at Mads kunne få lidt ro 
på. Det gik godt i en månedstid, men så 
røg Mads tilbage i det samme mønster”, 
fortæller Tut. ”En dag blev vi kontaktet 
af én, der havde set Mads og en anden 
beboer nede i byen. Da jeg kontaktede 
jer, havde I splittet op. Mads var overbe-
vist om, at den anden beboer havde slad-
ret”. Dén episode kan Mads godt huske: 
”Når ja, det var der, jeg blev så hidsig”. 
Tut nikker: ”Da vi kom tilbage, var I ved 
at ryge i totterne på hinanden derovre”, 

Banko på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro.
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Interviewet af Bjarke Friis. 

Mads Auning Hansen har boet 
på KFUMs SoldaterRekreation 
i Holstebro. Efter syv 
måneder blev Mads bedt 
om at flytte som en følge af 
alkoholmisbrug. Det fik Mads 
til at se realiteterne i øjnene, 
og siden december har Mads 
ikke drukket alkohol. 
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siger soldaterhjemslederen med et ho-
vedkast i retningen af SoldaterRekrea-
trion. ”Vi havde en til at lægge sig imel-
lem jer, og så sagde vi, at det var nok”. 
Rationalet var klart: ”En ting er alkohol, 
men når det begynder at blive trusler og 
slagsmål, så var vi nødt til at stoppe. Så 
det var egentlig det, der satte hovedet på 
sømmet”. Mads vidste også, at konse-
kvensen var at et andet sted at bo. ”Det 
er det eneste, der virker overfor alkoho-
likere – det er konsekvenser”. 

Dom, erstatning og 
afvænning
Efter at være blevet smidt ud af KFUMs 
SoldaterRekreation slap Tut og Troels 
ikke kontakten med Mads. De hjalp ham 
med en lejlighed i Holstebro by – og fik 
en aftale i stand om møbler til lejligheden 
fra Gartnerivejs Genbrug i Holstebro. 
”Jeg synes, at der blev gjort en hel del for 
at få mig på rette spor. Men det var lige-
som at slå i en pude: Det kunne ikke lade 
sig gøre”, mener Mads når han i dag tæn-
ker tilbage på hans egen situation. 

Et halvt år efter veteranen var flyttet fra 
SoldaterRekreation skete der noget. Der 
faldt dom i en retsag, der havde strakt sig 
alt for længe. I en periode skal Mads fort-
sat være tilknyttet Kriminalforsorgen, 
men domsafsigelsen gav Mads en afkla-
ring. Omtrent samtidig havde Mads fået 
udbetalt erstatning for erhvervsevnetab 
på 75%. Kort tid efter traf Mads den be-
slutning, at nu skulle det være slut med 
alkohol. Mads konkluderer logisk: ”Lige 
den dag må jeg jo have fået nok... Beslut-
ningen var spontan – og selvfølgelig i en 
ordentlig brændert”. Mere eftertænksomt 

lyder det: Jeg havde tænkt 
over det i mange år, og jeg var 

træt af at drikke. Jeg vidste godt hvad 
der skulle til for at stoppe, men jeg kunne 
ikke selv gøre noget ved det. Kun i perio-
der kunne jeg stoppe med at drikke, men 
efter noget tid faldt jeg i igen”. 

Opholdet på Tjele blev betalt med 
Mads’ erstatning, og det har hjulpet 
Mads til at få et andet liv: ”Hvad de gør 
på Tjele, det kan jeg ikke forklare. Men 
det virker”.

Har lært noget af forløbet
Lederparret Tut og Troels har lært noget 
af forløbet med Mads. ”Det var svært. 
I den periode hvor Mads var ædru i 34 
dage tænkte vi, at nu er vi inde på noget. 
Vi ville gerne hjælpe Mads, og alt i én 
skriger på: Hvad kan vi dog gøre for at 
ruske fornuft ind i ham? Men efterføl-
gende har vi erfaret, at før veteranerne 
selv er klar til at få hjælp, så er der ikke 
meget vi kan gøre”, mener Tut. Mads 
stemmer i: ”Nej, det er der ikke. Man 
kan heller ikke behandle noget medi-
cinsk så længe der er alkohol. Min me-
dicin virkede heller ikke. Nu drikker jeg 
ikke mere, og nu virker medicinen. Det 
kan jeg mærke”. 

Tut fortsætter: ”Vi er også blevet me-
get mere opmærksomme på folk med 
misbrug: Før de selv er klar til det, så 
er der ikke plads til dem herovre”, siger 
hun og peger mod rekreationsboligerne. 
”Vi kan ikke hjælpe veteranerne før de 
er klar til det. Der er blevet kortere line. 
Ingen af beboerne her med alkoholpro-
blemer har vi kunnet hjælpe”. Mads 
stemmer atter i: ”Det er simpelthen for 
stor en opgave”.

Troels kan ikke længere tie stille: ”Det 

har været en lang proces for både Mads 
– og for os har det samtidig været en lang 
læringsproces. Hvornår er nok nok? Det 
er individuelt fra person til person. Sam-
tidig er det hjernedødt svært at vurdere. 
En situation kunne være, at de ringer 
fra Forsvarets Veterancenter, og de taler 
med Tut i en times tid. Så spørger Tut, 
om der er misbrug – og hvis der er det, 
er vi ikke det rette sted”. 

Samfundsnyttig
I dag er Mads blevet frivillig i Blå Kors 
varmestue i Skive. Kontakten hertil er 
blevet skabt af Kriminalforsorgen, men 
de seks timer i varmestuen hver uge, er 
ikke nok for Mads. Han vil gerne lave 
mere, for ellers er der for mange timer, 
der skal slåes ihjel. ”Og hvordan er det, 
jeg plejer at gøre dette?”, spørger Mads 
med henvisning til sit tidligere alkohol-
misbrug. ”Jeg tænker også, at jeg skal til 
at betale lidt tilbage til samfundet”, gri-
ner veteranen inden tonen bliver mere 
alvorlig: ”Jeg kunne jo godt tænke mig 
at være en samfundsnyttig borger”. 

Afslutningsvis minder Tut om, at 
Mads også har lovet at han gerne 
vil komme hver tirsdag aften 
på KFUMs Soldaterhjem i 
Holstebro for at afholde 
banko. Mads nikker. 
Kaffekruset er tomt, 
og Mads mener, at 
nu må det være tid 
til en smøg.  

Mads Auning Han-
sen (th.) i færd med at råbe banko-
numre op en tirsdag aften. 
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Blå bog:
Mads Auning Hansen:
Bor i Skive sammen med kæresten 
Charlotte. Har to børn, som han ser 
hver anden weekend. 
Er frivillig ved Blå Kors og på KFUMs 
Soldaterhjem. 
Har en arbejdsskade fra Forsvaret ef-
ter udsendelse til Kroatien.

TEMA: MOD



Det forløbne år er nogenlunde gået som 
forventet  - set med KFUMs Soldater-
missions økonomiske briller. Omsæt-
ningen på KFUMs 14 Soldaterhjem er 
været en anelse større end budgettet 
for 2015 viste. Det på trods af et ca. 2% 
færre besøgende på Soldaterhjemmene 
i Danmark i sammenligning med 2014 
(I første halvdel af 2014 var der desuden 
ét soldaterhjem i Camp Bastion, Af-
ghanistan, men dette holdes dog ude af 
sammenligningen her).  Omsætning og 
indtjeningen er dermed styrket. Når det 
økonomiske resultat for 2015 alligevel 
viser et underskud på 277 tusinde kro-
ner på bundlinjen, så skyldes det i al væ-
sentlighed ekstraordinære omkostnin-
ger til låneoptagning og –omlægning. 
Disse ekstraordinære omkostninger ru-
ster til gengæld KFUMs Soldatermissi-
on godt de kommende år. 

Fantastisk opbakning fra 
baglandet
Overskuddet fra de 14 genbrugsbutik-
ker, der er tilknyttet KFUMs Soldater-
mission, satte igen ny rekord i 2015 med 
2.537.714,- kr. En varm tak til de mange 
frivillige, der hver uge lægger adskillige 
timer i genbrugsarbejdet til gavn for sol-
dater og veteraner på KFUMs Soldater-
hjem. Soldatervenner står i det hele taget 
for en meget stor del af KFUMs Solda-

termissions indtægter. En stor 
tak for ethvert bidrag og indsats 
med lodseddelsalg, kontingent-

opkrævning, årsgaveindsamling 
og mange andre initiativer. Y’s 
Men’s Clubber yder ligeledes et 
meget flot tilskud til både arbej-
det for værnepligtige og vetera-
ner. Når KFUMs Soldatermissi-
on sender ansøgninger til fonde 
og offentlige puljer, har op-
bakningen fra baglandet stor 
betydning. På den måde kan 
mindre bidrag blive til mere. 

Nye 
veteranfaciliteter
I 2015 blev der renoveret ræk-
kehuse i Høvelte og etableret 

Af Bjarke Friis og Steen K. Sørensen

Økonomien er stram – men stabil

SoldaterRekreation samtidig med en 
modernisering af KFUMs Soldaterhjem 
i Varde. Begge steder har byggerierne 
stort set kunne ordnes for særligt ind-
samlede midler til disse formål. KFUMs 
Soldatermission er dybt taknemmelig 
for de nye muligheder, og vi glæder os 
over at dette giver bedre muligheder for 
vore veteraner disse steder. 

Øvrige forbedringer i 2015 
og ønsker til 2016
På øvrige soldaterhjem er der sket en ræk-
ke forbedringer i det seneste regnskabsår:

KFUMs Soldaterhjem i Karup har ud-
skiftet borde og stole samt opsat en mo-
bilvæg i den store sal. Dette blev muligt 
med overskud fra Airshow i 2014. 

I Skive og Borris er der indkøbt nye 
kantinebiler, der er godt i brug. 

I Fredericia er der etableret værksted 
til veteraner i soldaterhjemmets kælder. 
Arbejdet med at forbedre veteranfacili-

teter vil fortsætte i år. 
I Holstebro er der indrettet et te-køk-

ken i soldaterhjemmets kælder, som ve-
teraner og soldater selv kan bruge uden-
for soldaterhjemmets åbningstid. 

I Hvorup er der opsat to shelters i for-
bindelse med SoldaterRekreation. 

I Høvelte er der planer om indretning 
af haven som et rekreativt miljø. Des-
uden mangler der asfalt på Lindholm-
gårdsvej, hvor KFUMs Veteranbo er. 

Budget 2016
KFUMs Soldatermissions økonomi er 
stram, og hvert år er det en udfordring 
at få budgettet til at hænge sammen. Be-
styrelsen for KFUMs Soldatermission 
har i november 2015 vedtaget et stramt 
budget for 2016. Med andre ord kan man 
sige, at KFUMs Soldatermission vil ger-
ne mere end der er midler til, og kun-
sten er derfor at forvalte økonomien ef-
ter bedste evne. 

Nøgletal 2015 2014
Ansatte (fuldtidsstillinger) 74 70
Omsætning på Soldaterhjem 19.733.921 kr.  18.607.456 kr. 
Årets resultat -277.558 kr.  382.375 kr. 
Tilskud og gaver 29.587.197 kr.  24.489.410 kr. 
Egenkapital 17.822.449 kr.  18.100.007 kr. 
Samlet besøgstal (ekspeditioner) i Danmark  340.910 349.910
Overnatninger, veteraner 7.151 7.391
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STOL PÅ GUD  
– og hold 
krudtet tørt
Forfatter: Thomas H. Beck, Hær-
provst og dermed chef for de dan-
ske feltpræster. 
Forlag: Bianco Luno (2015)
Anmeldt af: Arne Bechmann

”Stol på Gud – og hold krudtet tørt” er 
et gammelt citat, der stammer fra den 
engelske hærfører og statsmand Oliver 
Cromwell, der levede fra 1599-1658. Det 
var hans befaling til sine soldater. Men 
sandheden i denne sætning kan med ret-
te også bruges i vor tid. Forfatteren skri-
ver nemlig, at det at holde krudtet tørt i 
dag er… at være en god kæreste, ægte-
fælle, mor og far, søn og datter, en god 
ven, og meget mere.

21 emner beskriver de forhold, som 
vi i dette liv skal ”sige fra” over for. 8 
særdeles værdifulde kapitler giver os en 
dyb og sand indsigt i, hvad det er, vi skal 
tro på! De sidste 16 emner beskriver så 
konkrete hjælpekilder til at ”holde krud-
tet tørt”.

Bogen burde være et af årets ”must 
have” for alle i Soldatermissionens tje-
neste, fordi den på en kortfattet og for-
ståelig måde giver os indsigt i livets 
store gåder og udfordringer, som også 
mange besøgende på soldaterhjemmene 
står overfor. 

Jeg har været særdeles glad for – trods 
lidt uenighed visse steder - at læse den-
ne bog, der nu får en central plads blandt 
mine bøger. 

Bjarne fandt sin Bibel og henviste til 
Højsangen i Det Gamle Testamente. 
Soldaterne læste sammen de smukke og 
poetiske tekster fra Højsangen. Da de 
var færdige måtte en af soldaterne låne 
papir og kuvert for at skrive et brev til 
kæresten. Her blev Højsangen citeret.

Nogen tid efter mødte Bjarne solda-
ten, der havde skrevet brev til kæresten, 
og Bjarne spurgte til reaktionen. Solda-
ten svarede med et glad smil: ”Nu vil 
hun giftes”. 

Ofte bliver soldaterhjemsledere, vo-
lontører og ansatte på KFUMs Soldater-
hjem mødt med spørgsmål og oplevelser 
om livets store og essentielle spørgsmål. 
Udover at skabe hjem, så er samtalen 
med soldaterne, værnepligtige og vete-
raner en meget vigtig del af vores arbej-
de. Det har vi en lang og 
god tradition for at udfø-
re, og det vil vi også gøre 
på morgendagens solda-
terhjem.

Dette kan kun lade sig 
gøre, fordi Soldaterven-
ner trofast bakker op 
om arbejdet gennem 
forbøn og gavebidrag. 
Det skal der lyde en 
stor tak for. Morgen-
dagens arbejde på 
KFUMs Soldater-
hjem er afhængige 
fortsat forbøn og 
økonomisk støtte 
til arbejdet.

Mange Soldatervenner betaler deres 
gaver via Betalingsservice. På den måde 
får de lagt gaver og bidrag i faste ram-
mer. For KFUMs Soldatermission er 
faste aftaler af meget stor betydning i 
vores arbejde med at budgettere og plan-
lægge vort arbejde. 

Overvejer du at betale dit medlems-
kontingent og gaver til KFUMs Solda-
termissioner, kan selv tilmelde dig Beta-
lingservice på: 
www.kfums-soldatermission.dk/gave/ 
Du kan også ringe til Karina Boel tlf.: 
7620 4484 eller Preben Schousboe, tlf.: 
5094 2001 som så vil hjælpe med at op-
rette en fastgiveraftale.

En langsigtet hjælp til KFUMs Soldater-
mission er at oprette et gavebrev. Med 
et gavebrev forpligter du dig til at give 
et fast beløb eller en procentdel af din 
indkomst i mindst 10 år og kan fradrage 
hele beløbet på din selvangivelse. Har 
du spørgsmål til gavebreve kan du ringe 
til Jette Steffensen, tlf.: 7620 4483.

Af Preben Schousboe, medlemskonsulent og fundraiser.

Nu vil hun giftes
Bjarne Kjær Andersen, soldaterhjemsleder i Høvelte, mødte tre 
værnepligtige, efter en øvelse. De fortalte glad, at de havde haft 
tid under øvelsen, til at læse i deres udleverede felttestamente. 
En af de tekster, der havde gjort særlig indtryk var teksten fra 
1. Korinterbrev kapitel 13. ”Det er jo smukt”, udbrød soldaterne. 
”Kender du ikke mere af den slags?” blev der efterspurgt.

På kfums-soldatermission.dk/gave kan du 
oprette og tilmelde din gave til 

Betalingsservice. 

GAVEBIDRAGBOGANMELDELSE



A:  KFUMs Orlogshjem i 
Frederikshavn

Understedvej 1, 9900 Frederikshavn. 
Tlf. 53 33 77 95
frederikshavn@kfums-soldaterhjem.dk
Orlogshjemsleder: Poul Nielsen

B:  KFUMs Soldaterhjem i Hvorup
Høvejen 48, 9400 Nørresundby. 
Tlf. 98 17 10 27
hvorup@kfums-soldaterhjem.dk
Antal rekreationslejligheder: 8
Soldaterhjemsledere: 
Solveig og Leif Hove Nielsen

C:  KFUMs Soldaterhjem i Skive
Brårupvej 155, 7800 Skive. 
Tlf. 97 52 48 39
skive@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere: 
Birthe og Per Anderson

D:  KFUMs Soldaterhjem i 
Holstebro

Suensonsvej 36 E, 7500 Holstebro. 
Tlf. 97 42 15 61
holstebro@kfums-soldaterhjem.dk
Antal rekreationslejligheder: 4
Soldaterhjemsledere: 
Natalie og Troels Moesgaard

E:  KFUMs Soldaterhjem i Karup
Herningvej 31, Kølvrå, 7470 Karup. 
Tlf. 97 10 10 65 
karup@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere: 
Anne og Allan Schrøder.

F:  KFUMs Soldaterhjem i 
Borrislejren

Borrislejren. Borriskrogvej 4, 
6900 Skjern. Tlf. 97 36 65 19
borris@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere:
Jette Plougmann Nielsen og Kurt 
Benthin Nielsen

G:  KFUMs Soldaterhjem i Varde
Hjertingvej 70, 6800 Varde
Tlf. 75 22 52 53
varde@kfums-soldaterhjem.dk
Antal rekreationslejligheder: 7 
Soldaterhjemsledere: 
Pia og Ivan Ælmholdt  

H:  KFUMs Soldaterhjem i 
Oksbøllejren

6840 Oksbøl. 
Tlf. 75 27 19 84
oksboel@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsleder: Kjeld Nørgaard

i:  KFUMs Soldaterhjem i 
Fredericia

Treldevej 99, 7000 Fredericia. 
Tlf. 75 92 04 40
fredericia@kfums-soldaterhjem.dk
Antal rekreationsværelser: 3
Soldaterhjemsleder: 
Ester Kofoed (se kort nyt side 6-7)
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J:  KFUMs Soldaterhjem i 
Haderslev

Louisevej 2, 6100 Haderslev. 
Tlf. 74 52 32 76
haderslev@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsleder: 
Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen

K:  KFUMs Soldaterhjem i 
Slagelse

Charlottedal Allé 1a, 4200 Slagelse. 
Tlf. 58 52 90 24
slagelse@kfums-soldaterhjem.dk 
Soldaterhjemsledere: 
Else og Frank Overby

L:  KFUMs Soldaterhjem i 
Vordingborg

Vestervej 3, 4760 Vordingborg. 
Tlf. 55 37 15 98 
vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere:
Gurli Kofoed Spøttrup og Helge 
Randsbæk

N:  KFUMs Soldaterhjem ved 
Almegårds Kaserne

Almegårdsvej 3B, 3700 Rønne. 
Tlf. 56 95 03 13
almegaard@kfums-soldaterhjem.dk
Soldaterhjemsledere: 
Sanne og Lars Lund

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

H   

i  

J   

K   L   M   N   

M:  KFUMs Soldaterhjem i Høvelte
Hesselgårdsvej 29, Høvelte, 3460 Birkerød. 
Tlf. 45 81 81 89
hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk 
Antal rekreationslejligheder: 9
Antal rækkehuse, Veteranbo: 7 (heraf én 
feriebolig)
Soldaterhjemsledere: 
Inga Marie M. og Bjarne K. Andersen
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Ansager Genbrug
Torvet 7, 6823 Ansager. 22 55 87 38
Kontaktperson:
Henning Hermansen. 23 69 00 77
Åbningstider: Man - fre: 10- 17
Lør: 10- 13

Bække Genbrugscenter
baekkegenbrug.dk
Vittrupvej 2, 6622 Bække. 23 46 03 89
Kontaktperson: Anna Jørgensen. 
75 55 51 07/61 85 41 07
Åbningstider: Man - fre: 10- 17
Lør: 10- 13

Bølling Genbrug
Egtvedvej 69, Bølling, 6040 Egtved.
76 64 99 11, butikboelling@gmail.com 
Kontaktperson:
Inge Bidstrup. 76 64 99 11
Åbningstider: Man - fre: 12- 17
Lør: 10- 13

Den grønne Elling
Grundtvigsvej 1, Elling, 
9900 Frederikshavn
Kontaktperson:
Inga Wøhlk. 61 74 74 13
Åbningstider: Man – tor: 13- 17
Fre: 13.00-16:30
Butikken drives i samarbejde med 
Elling Sogns menighedspleje.

Gartnerivejs Genbrug
www.gartnerivejs-genbrug.dk 
Gartnerivej 45, 7500 Holstebro
44 94 72 94
Åbningstider: Man - fre: 10- 17
Lør kl. 10- 12.
Kontaktperson: 
Carl Højhus. 97 42 76 70.

Jels Genbrug
jelsgenbrug.dk 
Jels Torvet 1a, Jels, 6630 Rødding
Kontaktperson:
Jytte Friis. 24 98 95 82
Åbningstider: man - fre: 13-17
1. lørdag i måneden: 10-13

Ikast Genbrugscenter
Møllegade 21, 7430 Ikast. 61 24 91 35.
Kontaktperson:
Kaj Vestergaard. 97 25 25 38
Åbningstider: Man - fre: 10- 17
Lør: 10- 12
Butikken drives i samarbejde med 
Mission Afrika.

Korning Genbrug
Korningvej 58, Korning, 8700 Horsens
Kontaktperson:
Hilda Jørgensen. 75 67 47 00
Åbningstider: Man - fre: 13:30 - 17

Oversigt over genbrugsbutikker

Rosenborg Genbrug 
Borups Allé 201, st. tv., 2400 
København NV. 51 49 36 99
Kontaktperson:
Ejgild Christensen. 60 77 68 07
Åbningstider: Tirsdag - tor 11- 17
Fre: 11- 18, lør: 11- 14

Lønborg Genbrug
Tarmvej 37, Lønborg, 6880 Tarm
Kontaktperson:
Ove Pedersen. 97 35 10 71
Åbningstider: Man - fre: 11- 17
Butikken drives i samarbejde med 
KFUM-spejderne i Lønborg-Vostrup.

Nr. Bork Genbrug Borkgenbrug.dk 
Sønderbyvej 5, Nr. Bork, 6893 Hemmet
Kontaktperson:
Anny Clausen. 75 28 03 01/50 80 55 05
Åbningstider: Man ons fre: 13- 17
Lør: 10- 14.

Nr. Nissum Genbrug
Hovedgaden 24, Nr. Nissum, 
7620 Lemvig.
Kontaktperson
Bodil Nielsen. 97 89 11 17
Åbningstider: Man-fre: 13-17
Lør: 10-13

Ravnstrup Genbrugscenter
Holstebrovej 142, 8800 Viborg
23 46 29 63
Kontaktperson:
Lena Nielsen. 86 64 70 62/26 81 54 62.
Åbningstider: Man - fre: 13- 17
Lør: 10- 13

Sunds Genbrug
Sunds Hovedgade 15, 7451 Sunds
61 24 91 73, sundsgenbrug@gmail.com
Kontaktperson: Agnes Thomasen
Åbningstider: Man - fre: 10- 17
Lør: 10.00 - 13.00
Butikken drives i samarbejde med 
Mission Afrika Genbrug.
 

Bestil katalog  
med uforglemmelige 
oplevelser

7592 2022
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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 

Inviter dine børnebørn på camping og 
oplev dem på tæt hold.
Vi hjælper med spændende program 
og aktiviteter.

Spændende højskoledage med fore-
drag om formiddagen, udflugter om 
eftermiddagen og lidt lettere fortæl-
lende/musisk om aftenen. 
Se program på www.logballe.dk

BEDSTEFORÆLDRE/BØRNEBØRN i uge 26 og 31

HØJSKOLE CAMPING i uge 27 og 37

Løgstør, kreds 28
Onsdag d. 22. juni kl. 19:30: Havemø-
de hos Annelise og Poul Vadsholt, He-
delyvej 10, 9670 Løgstør. Sogne- og 
feltpræst Henrik Bust Rasmussen, Nør-
resundby, holder feltgudstjeneste og for-
tæller om arbejdet. 

Thisted, kreds 21
Torsdag d. 26. maj kl. 19:30 i Hiller-
slev Missionshus, Røllikevej 33, Hil-
lerslev, 7700 Thisted. Soldaterven-
nestævne, hvor soldaterrhjemsleder 
Troels Moesgaard fra Holstebro, taler og 
fortæller om arbejdet.

Skjern, kreds 2
Onsdag d. 22. juni: Aftenudflugt til 
Flyvestation Karup. Afgang med bus 
fra Skjern Rutebilstation kl. 17.30, fra 
Astrup Købmand kl. 17:40, Videbæk 
Brugsen kl. 17:45. Vi bliver vist rundt 
på Flyvestationen, hører om stedet hi-
storie og besøger både brandstationen og 
helikoptere. Kaffe og andagt på KFUMs 
Soldaterhjem. Tilmelding senest fredag 
d. 17. juni på tlf. 20 49 32 78. 

Klovborg-Nr. Snede, kreds 53
Torsdag d. 2. juni kl. 19:30 i Klovborg 
Missionshus, Nørregade 11, 8765 Klov-
borg. Soldatervenneaften, hvor Knud 
Nielsen taler og fortæller om arbejdet. 

HADERSLEV
Tirsdag d. 31. maj: Udflugt. Afgang fra 
KFUMs Soldaterhjem kl. 14:00. 

VIBORG
Onsdag d. 22. juni kl. 14:00 hos Ellen 
Olesen, Hulager 4, 8831 Løgstrup, tlf. 
86642767.

Fredericia, kreds 35
Mandag d. 30. maj kl. 19:00 på KFUMs 
Soldaterhjem, Fredericia. Generalfor-
samling med fællesspisnig kl. 18:00. 
Tilmelding til spisning tlf. 75 92 04 40 
senest 27. maj. Richard Moesgaard taler 
over emnet: ”Portoen er steget”. Tilba-
geblik på 40 gode år ved PostDanmark.

EFTERMIDDAGS- OG 
DAMEKREDSE

Anker Olsen
Løgballevej 12 DK-7140 Stouby
Tlf. +45 75691200  Mobil + 45 2363 8518
camping@logballe.dk
www.logballe.dk

Et godt mødested i Danmark
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MØDER OG STÆVNER

Til kalenderen:
Mini Cafe til fordel for KFUMs Sol-
datermission på Strøget i Køben-
havn fra den 18. - 24. juni 2016.
Fredag den 2. september 2016 
kl. 12.00 til 16.00, indbyder KFUMs 
Soldatermission til reception på 
KFUMs Soldaterhjem i Fredericia, 
i anledning af generalsekretær Per 
Møller Henriksens 40 års jubilæum.
Årsmødet 2016 i Haderslev den 24.-
25. september. Nærmere program i 
næste nummer af Soldatervennen. 



al
le

go
rie

t.d
k 

 1
27

01

KFUMs Soldatermission har – igen i år 
– fået lov til at sælge mad og drik-
kevarer ved Airshow i Skrydstrup. 
Søndag d. 19. juni har vi derfor 
brug for frivillige, der vil bruge 
en hel dag til støtte for KFUMs 
Soldatermissions arbejde. 

Det er efterhånden blevet 
en tradition, at KFUMs Solda-
termission sælger pølser, sand-
wich, kage, is og drikkevarer ved 
Airshow. De seneste gange har arran-
gementet fået flere besøgende. Det gi-
ver en unik mulighed for at vise hvad 
KFUMs Soldaterhjem er og kan – sam-
tidig med et økonomisk overskud til 
støtte for KFUMs Soldatermission. 

Arrangørerne forven-
ter rigtig mange be-
søgende, og der må 
påregnes længere 
bilkøer for at kom-
me dertil og fra. 

Gir´ du en hånd med? 

Opgaverne 
til frivillige er blandt 
andet: 
• Salg af mad og drikkevarer
• Produktion af sandwich
• Varme brød og pølser
• Skabe ”soldaterhjemsstemning”
•  - og der kommer formodentlig fle-

re opgaver. 

KFUMs Soldatermission har brug 
for 250-300 frivillige til at hjælpe 
med den store opgave. Invitér der-
for gerne hele familien, naboer og 
venner med til et godt arbejdsfælles-
skab, der kommer soldater, vetera-
ner og pårørende til gavn. 

Læs mere og tilmeld dig/jer på 
kfums-soldatermission.dk/airshow/  


