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Alle menneskebørn
under himlen
Vi er børn af vinden. Ja, vi er vindens
børn! Er vi vestjyder eller nordjyder, forstår vi, hvad det vil sige: At være børn af
vinden. Her erfarer vi, at det jo blæser
uden ophør - dag efter dag - sommer og
vinter - året rundt. Vi fornemmer modvinden, som når vi må trampe hårdt i pedalerne på cyklerne op imod vinden. Vi
bliver hærdede af det, og de gamle får
gigt af vinden.

Visse forfattere i Bibelen kommer næsten i retorisk topform, når de taler om
”vind og vejr”. Hør blot, hvad de siger.
Vores liv, proklamerer Prædikeren, er
kun en ”jagen efter vind”? Og salmisten
synger med om vores liv, at ”når vinden
blæser over det, er det der ikke mere”.

Det er sommer; jeg har ferie. For en tid
har jeg trukket mig tilbage, og jeg følger
kun flygtigt nyhederne fra verden, disse
”breaking news”, der altid forstyrrer og
ruller ind i vore liv og tanker. Den verden har jeg for en tid sat på ”standby”.
Jeg er i sommerhus tæt ved den jyske vestkyst. Og en af mine yndlingsbeskæftigelser er at ligge på ryggen og
kigge op på himlen. Synet bliver desto
smukkere, når vinden er der, og det at
se skyerne sejle hen over en spejlblank
himmel er fortryllende. At se skyernes
forskellige former og formationer og at
følge hvordan vinden dirigerer skyerne
og sætter farten op og ned.
Og som jeg ligger der, tænker jeg, hvor
spilder jeg dog min tid! Men hvor skønt!
For her ser jeg på noget, som jeg ikke har
ringeste indflydelse på! Disse øjeblikke
bliver på det nærmeste til hellige stunder.

Hvor meget vejer vort
luftige liv?

Skam dig ikke over at være
menneske, vær stolt!

Er vi alene et ekko af
vinden? Er vi alene
vindens skygger?

Det er ikke melankolien, der har grebet
mig.

Din lokale grossist
Din lokale grossist
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Jeg falder i tanker, og føres af ordene fra
Salme 8 i Det gamle Testamente ind i en
særlig erindring:
 Når jeg ser din himmel, dine fingres
”
værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske, at du husker
på det,
et menneskebarn, at du tager dig af
det?
Du har gjort det kun lidt ringere end
Gud,
med herlighed og ære har du kronet
det”.
Der er en forunderlig spænding i de
ord. Salmisten sanser universet; det
overvælder ham, og han kalder det for
Guds fingres værk, i dets storhed indrettet så mageløst – men hvad er da et lille
menneske?

TEMA: VÆRDIGHED

Ja, hvad er et menneske i denne vældige, uendelige sammenhæng? Men svaret er: Universets Skaber husker på os og
tager sig af os og har forbundet sig med
os og har ”kronet” os. Mennesket er kun
en smule ringere end Gud.

Gud husker på os. Gud
hjælper os

 Som en far er barmhjertig mod sine
”
børn, er Herren barmhjertig mod dem,
der frygter ham.
For han ved, at vi er skabt, husker på,
at vi er støv.
Menneskets liv er som græsset,
det blomstrer som markens

blomster,
når vinden blæser over det, er det
der ikke,
der hvor det stod, ser man det
ikke mere.
Men Herrens troskab varer fra
evighed til evighed mod dem, der
frygter ham” (Sl. 103).

Der er forskel på Skaberen og det
skabte menneske. Gud ved, at vi er
skabt. Det vil sige: Vi er ikke Gud,
vi er ikke fuldkomne. Gud kender
vore skrøbeligheder. Gud ved, at
vi behøver tilgivelse. Ja, salmisten
priser Gud for ikke at gengælde vores synder, tværtimod er hans nåde
lige som stor, som der er er højt fra
jorden til himlen. Vi er Guds børn.
Vi er børn af vinden; ja, vi er vindens børn. Som menneskebørn er
vi født af Ånd. Det er Guds ånd, der bevæger os.

Vi jager det perfekte
menneskeliv

Men tag ikke fejl, for det er ikke al bevægelse, der er af ånd. Ofte farer vi som
moderne mennesker rundt som fluer
i en flaske. Vi er aktive, for det skal vi
jo være, eller vi bilder os ind, at vi skal
være det.
Hvad er det, vi moderne mennesker
frygter mest? Sociologiske undersøgelser har vist, at det ikke er sygdom, overfald, ulykke, terror, eller hvad medierne
ellers er fulde af. Nej. Øverst på listen
er frygten for ikke at være god nok. Det
næstmest frygtede er ikke at være elsket.

Skam dig ikke over, at du
er uperfekt

Ikke god nok. En frygt for ikke at blive
elsket! Mon ikke det passer meget godt
til den stress og udbrændthed, der i disse år breder sig til mange mennesker?
Vi glemmer eller respekterer ikke vore
egne grænser. Vi er drevet af ængstelse
for ikke at leve op til kravene eller for
ikke at opnå anerkendelse.
Vi er villige til at underkaste os de
grænseløse krav og jager det perfekte liv.

Du er god nok, som du er

Du er god nok; du er elsket. Det er evan-

Train til denne ret så store lejr, som dengang husede 150 danske og 40 britiske
soldater. Lejren var stor men primitiv.
Graffiti med beskrivelser som ”Forgotten City” og ”Just another day at the
frontline” var med til at give det hele et
indtryk af, at nu stod jeg ved civilisationens yderste grænser. Der gik et gys
igennem mig, da jeg nåede et sted, der
blev kaldt for ”Suicide Corner” (selvmordshjørnet), og så flere snore med løkker hænge ned. Jeg følte mig lille, meget
lille! Først flere år senere erfarede jeg, at
engelske soldater under Den første verdenskrig havde samme morbide humor
med ”Suicide Corner”.

Vi er i Guds hænder

Billede er udeladt pga. rettigheder.
Billedet kan ses i Ringkøbing Kirke
(altertavle) eller på:
www.ringkobingkirke.dk/fileadmin/
_processed_/csm_Altertavle_og_
doebefond_748857b3c9.jpg

geliets svar ind i en verden, der er langt
fra perfekt. Gud rækker ud mod os, sådan
som vi er, og Gud vedkender sig os som
sine elskede, dyrebare børn og elsker os
først, før vi selv har noget at vise frem.
Vi er Guds børn, og vi er andet. Vi er
mere end biologiske og sociale mennesker. Vi er af ånd, og vi bliver i dåben
forvandlet og genfødt til det levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
Håbet rækker fra døbefont og ind i
evigheden og fuldendelsen.

Suicide Corner i Armadillo

Jeg erindrer mit første møde med Fob
Armadillo i Afghanistan. Det var en lørdag eftermiddag i august 2008. En time
før solnedgang ankom vi med Lock

Hele livet er en rejse mod Gud. Vi
er mærkede af, at vi er skrøbelige
og sårbare mennesker. Verden er
uperfekt som følge af syndefaldet.
Men vi er skabt i Guds billede, og
det giver os en fornemmelse af retning.
Det kan være hårdt at være soldat; det kan være hårdt at være
Soldaterhjemsleder; det kan være
hårdt at have været udsendt. Det er
en svær prøve for mange; de fleste
er dog stolte af udsendelserne; nogle bliver desværre hårdt mærkede
af dem. Enkelte vælger desværre at
tage deres eget liv.
Vi tager alle opgaverne på os som
det gode kald. Alle gør deres bedste – for at leve op til opgaverne. Vi
erfarer også, at vore evner ikke altid rækker, og at opgaverne kan blive for svære.
Vi er i Guds hænder, under alle forhold. Det viser Arne Haugen Sørensens
fine maleri. De store hænder, der tager
vare på det lille, dyrebare menneske.
Hele vort liv er en rejse mod Kristus.
Mærkede af livet bliver vi, på godt og
ondt. Men det er livet om at gøre at være
vendt imod ham, og mærke det lys, der
strømmer fra ham. At være modtagende
og vendt mod det lys, som er vores mulighed – for at modnes og vokse.
Livet er ofte en gåde, men en dag skal
vi se ansigt til ansigt, og møde hinanden
rent. Som helede mennesker i et helet
fællesskab. Det er fuldendelsen. Det er
livet i Gud.
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TEMA: VÆRDIGHED
Af Bjarke Friis

Værdighed og anerkendelse
KFUMs Soldatermission i et større perspektiv

Temaet for dette nummer af Soldatervennen er værdighed. Dette begreb bliver brugt i mange sammenhænge, og det
kan have lidt forskellige betydninger. I
KFUMs Soldatermission har vi tilmed
en kristen forståelse af værdighed: Gud
giver os værdighed på trods af vore fejl.
Du er god nok og skabt i Guds billede
selvom verden er uperfekt, som Henrik
Busk Rasmussen har skrevet på de foregående sider.
Værdighed er et filosofisk begreb, men
samtidig er værdighed et pejlemærke
og ideal for vores møde med hinanden.
KFUMs Soldaterhjem er rammen for at
møde værnepligtige, fastansatte, veteraner og pårørende, som vi vil møde med
værdighed. Tro på det af Gud skabte
menneske må føre til værdighed i vores
møde med et andet menneske. Lederparret Birthe og Per Anderson giver deres bud på, hvad det betyder i deres dagligdag på KFUMs Soldaterhjem i Skive
på de følgende sider.
Når det andet menneske har en grundlæggende værdighed, så følger anerkendelsen efter i naturlig forlængelse. Man
kan ikke postulere det andet menneskes
værdighed uden at ville anerkende den
anden som ligeberettiget, og derfor er
anerkendelsen også et mål i vores møde
med hinanden.

Anerkendelse af veteraner

Anerkendelse er et nøgleord i alt arbejdet
for veteraner. Danmarks officielle veneranpolitik har to ben: 1) Anerkendelse,
og 2) støtte. Der er god plads til frivillige
organisationer i veteranindsatsen, og vi
er mange om at bidrage til at efterleve de
flotte ord om anerkendelse og støtte. For
KFUMs Soldatermission er anerkendelse ikke blot afgrænset til veteraner, men
derimod vil vi vise anerkendelse for hele
målgruppen på KFUMs Soldaterhjem.

4
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I et internationalt
perspektiv

Når vi kigger udenfor vore egne landegrænser, er anerkendelse af veteraner et
emne, som man arbejder med i alle de
lande, vi normalt sammenligner Danmark med. Det ville klinge hult, hvis veteraner kun oplevede flotte parader og
medaljer som eneste konkrete indhold.
Derfor er både en sundhedsmæssig og
en social indsats vigtige dele af den samlede veteranindsats i både Danmark og
andre lande. Social- og sundhedsindsats
afhænger meget af landeforhold. I USA,
hvor der er ca. 20.000 veteraner, har veteraner gode muligheder for sundhedsbehandling og uddannelsesmuligheder i
sammenligning med den øvrige befolkning. Det samme behov er selvsagt ikke
i Sverige, hvor uddannelse og sundhedsbehandling er gratis. Veteranindsats må
passe til social- og sundhedssystem i det
pågældende land. Det er forholdsvis nyt
at arbejde aktivt med veteranpolitik i
Danmark, hvor der er bred forståelse for
dette vigtige emne.

KFUMs Soldaterhjem er for
det hele menneske

Ånd, sjæl og legeme er tre uadskillelige
dele af en person, og på KFUMs Soldaterhjem er der noget for alle de tre dele.
Vi samarbejder med Forsvarets Veterancenter og henviser til behandlingstilbud,
mens vi holder et vågent øje med veteranernes kost og sundhedstilstand. Dagligt er der sang, andagt og bøn, hvor vi
kan takke for livet og lægge bekymringer i Guds store hænder.
KFUMs Soldatermission er en brik i
hele veteranindsatsen, hvor værdighed
og anerkendelse er nøgleord for mødet
med det andet menneske.

Værdighed
I middelalderen brugt om
menneskers værdighed (lat.
dignitas) som Guds skabninger og fra renæssancen om et
menneskes personlige værd;
en forlængelse af denne tankegang findes i FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948), hvor det i artikel
1 hedder: ”Alle mennesker er
født frie og lige i værdighed og
rettigheder”.
Kilde: Denstoredanske.dk

Anerkendelse
I moralsk forstand ikke blot
at anerkende et menneske
for en særlig indsats, det har
gjort, men grundlæggende at
anerkende det som en person. Det vil sige at betragte
forholdet til det andet menneske som et gensidigt forhold
mellem ligeberettigede parter.
Kilde: Denstoredanske.dk

Danmarks officielle
veteranpolitik

Regeringens holdning er, at
det danske samfund skal give
veteranerne en værdig modtagelse efter deres indsats som
udsendte af Danmark.
Der er allerede iværksat en
lang række tiltag, for at sikre
anerkendelse og støtte. Offentlige myndigheder og frivillige organisationer bidrager til
at anerkende og støtte veteranerne og deres pårørende.
Kilde: Anerkendelse og støtte.
Veteranpolitik. Regeringen,
oktober 2010.

TEMA: VÆRDIGHED
Af Bjarke Friis

Her i
huset
er alle
lige
Værdighed kan gøres konkret ved at vise
ligeværd. På KFUMs Soldaterhjem i Skive er
det intentionen for lederparret Birthe og Per
Anderson.
”Alle er lige og skabt af Gud. Derfor er alle lige her i huset”.
Så kort forklarer Per Anderson deres evangeliske forståelse
af værdighed, og den måde som evangeliet udleves på. Det er
mandag eftermiddag, og der er forholdsvis stille på soldaterhjemmet. De værnepligtige er stoppet, og mellem et par kantinevognsture får Birthe og Per tid til at sidde i sofaen og fortælle
om værdighed på KFUMs Soldaterhjem i Skive. Det er fem år
siden, at familien flyttede til Skive for igen at blive soldaterhjemsledere. For Per er det som at vende hjem: For en del år
siden var han selv soldat i Skive, og på KFUMs Soldaterhjem
oplevede han at blive set og lagt mærke til. Ikke blot som én i
mængden men som Per.

øje på dem. At man er nysgerrige efter, om de har det godt. For
Birthe er det diakoni forstået som praktisk tjeneste: ”Det er der
ingen forretning i, men her adskiller soldaterhjemmet sig fra et
andet sted, hvor man kan købe mad og drikkevarer”. Det fører
til en videre snak om KFUMs Soldaterhjem i forhold til kantinen på kasernen. På KFUMs Soldaterhjem inviteres også ind
i et fællesskab, som der ikke er i kantinen. ”Det er også vigtigt
at spotte hvem der gerne vil have fred og sidde for sig selv –
og hvem, der gerne vil i kontakt”, mener Per. ”Man må gerne
sidde ene, men ikke uset på et soldaterhjem”. Både Birthe og
Per vil gerne, at soldaterne oplever en nærhed på soldaterhjem-

At se den enkelte

For Birthe og Per er det vigtigt at se den enkelte soldat. Det
lyder flot, men hvordan gøres det i praksis? ”Vi siger til vores
medarbejdere, at de skal hilse og sige velkommen til dém, der
kommer ind af døren”, fortæller Birthe, der er udannet køkkenleder. Fysisk passerer man tæt forbi disken, når man træder
ind på soldaterhjemmet. ”Hvordan går det? Hvad har I lavet i
dag? Det kan begge være indgangsreplikker til en samtale”,
forklarer Birthe. Soldaterne må gerne opleve, at man har fået

Soldaterhjemslederparret Birthe og Per Anderson har klare meninger om,
hvordan man skaber ligeværdighed for soldater på KFUMS Soldaterhjem.
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En mandag i juni kan være ret stille på KFUMs Soldaterhjem i Skive.
Til gengæld blev kantinevognen efterspurgt flere steder, blandt andet på Skydebanen. Her ekspederer Per Anderson HRU’ere.

ad et vindue længere væk fra ekspeditionen, så kan det være
et signal om, at man gerne vil sidde for sig selv. Per fortæller
tilmed, hvordan lederparret ofte oplever, at soldater selv fortæller, hvis der er et-eller-andet, der trykker. Samtalerne er en
konsekvens af, at soldaterne ikke er anonyme på KFUMs Soldaterhjem. ”Hvis man føler sig set, så er man sig også værdsat”,
mener Per.

Højt til loftet

En udfordring ved at praktisere begrebet værdighed og ligeværd er, at man naturligt kommer bedre i snak med personer,
man har interessefællesskab med. Per forklarer: ”Vi skal ikke
kun være et hjem for dem, vi kender forvejen. Jeg har nemt
ved at komme i snak med dem, der cykler, for de har samme
interesser som mig”. Udtrykket plads til forskellighed er måske ved at være en floskel, men alligevel bliver denne floskel et
omdrejningspunkt. ”Værdighed i et hjem betyder for os, at der
er højt til loftet. Det skal være tilladt for alle at være her – også
selv om man ikke deltager i dét, der foregår på soldaterhjemmet”, fremfører Per på ægteparrets vegne.
Det er forskellige soldater, der bruger KFUMs Soldaterhjem.
For at forenkle betegnes de ofte som en del af den gruppe eller kategori, de har på kasernen. Det er udbredt at kategorisere
personer i grupper, men Per Anderson bryder sig ikke om det:
”Jeg kan ikke lide, at vi grupperer vores soldater, for uanset
hvem de er, så skal vi se dem, når de kommer ind ad døren.
Uanset om det er hjemmeværnsfolk, den fastansatte soldat som
har været her i over 40 år eller om det er den unge værnepligtige: Der er ikke forskel på dem i det øjeblik, de kommer ind
ad døren”.

Anerkendelse af veteraner

met. Derfor har de overvejet mobil-frie zoner eller et langt bord
i midten af den store sal, hvor man ikke må bruge mobiltelefoner og kun må spille brætspil. Ønsket er ganske enkelt at sætte
rammen for et nærværende fællesskab.
Salen er stor på soldaterhjemmet, men ifølge lederparret er
der alligevel som om, at der er forskellige rum i salen med tilknyttede sociale koder. Hvis man sætter sig alene ved et af bordene tættest ved ekspeditionen, er det ofte et tegn på, at man
gerne vil i kontakt. Hvis man derimod sætter sig ved et bord op
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En klar kategori blandt soldater er veteraner. Mange af dem
er fortsat ansat i Forsvaret, og derfor har mange deres naturlige gang på KFUMs Soldaterhjem. Gennem de seneste år har
der været stor fokus på veteraner, hvilket også kan mærkes på
KFUMs Soldaterhjem i Skive. Anerkendelse af veteraner er en
betydelig del af Danmarks officielle veteranpolitik, og anerkendelse ligger i naturlig forlængelse af værdighed.
Birthe fortæller: ”Jeg tror, at de fleste veteraner oplever anerkendelsen som noget positivt. Sidste år var veteranerne inviteret til morgenkaffe på flagdagen 5. september, og der var rigtig
mange, der havde taget imod invitationen. Det er godt, at byen
går aktivt ind i det og viser anerkendelse af veteraner”. Per supplerer med opfattelsen af, at nogle veteraner gerne vil anerkendes, mens andre bare gerne vil passe deres arbejde. Måske er
veteranernes behov for anerkendelse steget i takt med, at der
har været fokus på den mindre andel af veteraner, der er syge?
I hvert fald har lederparret bemærket, at tidligere udsendte soldater har noget sammen, som de kan dele. ”En aften oplevede
vi, at en flok veteraner sad og delte oplevelser med hinanden.
De havde været udsendt til forskellige steder og på forskellige
hold. Men det er ligesom om, at når man har været udsendt, så
ved man hvad det drejer sig om. Så er man rigtig soldat”, slutter
Birte og Per Anderson.

AIRSHOW 2016

AIRSHOW
i Skrydstrup

Omsætningen var på
ca. 550.000,- kr.
fordelt på 10
salgssteder.

Vi
havde
drøntravlt, men
havde god stemning. Vi fik det organiseret,
så arbejdsgangen gik glat!

Søndag den 19. juni var der
Airshow i Skrydstrup. KFUMs
Soldatermission var talstærkt
tilstede med salg af mad og
drikkevarer.

Det overskyede vejr var
ingen hindring for
stor tilslutning. Ca.
145.000 besøgende
deltog i det store
arrangement.

Det var en god
oplevelse også at
se børn og ældre
over firs være en del af arbejdsfællesskabet.

Et par
salgssteder
var opbygget som
KFUMs Soldaterhjem
med siddepladser,
soldaterhjemsstemning.
KFUMs
Soldatermission benyttede
anledningen til at
øge kendskabet
til arbejdet på
KFUMs Soldaterhjem.

”Vi
havde en
fantastisk team, som
arbejdede godt sammen. Det er
en fordel, at der er ”bosser”, som
har prøvet det før, og som vidste,
hvor- dan det skulle organiseres.”
Der blev
vendt pølser i stor
stil.

Kaffe og
kage var selvfølgelig en del
af sortimentet.

De
ca. 200 frivillige knoklede en
lang dag i Skrydstrup
fra sikkerhedsbriefing
kl. 6 om morgenen til
efter opvisningen sluttede kl. 16. Dog var
der også tid til
pause.

Soldatervennen nr. 3 • 2016
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ÅRSMØDE 2016

Program for årsmødet i Haderslev
Lørdag den 24. september 2016

Søndag den 25. september 2016

13.00	Altergangsgudstjeneste i Haderslev Domkirke,
Domkirkepladsen 2, 6100 Haderslev.
Landsformand Jesper Hornstrup prædiker.

9.00 	Gudstjeneste på Kasernen
v. domprovst Torben Hjul Andersen.

15.00	Kaffe på KFUMs Soldaterhjem,
Louisevej 2, 6100 Haderslev.
15.30 Møde på Haderslev Kaserne, Louisevej 2a.
		Velkomst ved garnisonskommandant, oberst Peer
Sander Rauff, kredsformand Malene Hansen og
landsformanden.
		 Præsentation.
		 Beretning ved landsformand Jesper Hornstrup.
17.00 Middag i Cafeteriet.
19.00 Festaften på kasernen.
		Velkomst ved borgmester Hans Peter Geil samt
landsformanden.
		 Slesvigske Musikkorps spiller.
		 Festtaler biskop Karsten Nissen, Aabenraa.
		 ”De 3 tenar” spiller og underholder.
		Kaffe og lagkage.
Pengeskabende aktivitet ved lokale kræfter.
		 ”De 3 tenar” spiller og underholder.
		Glimt fra KFUMs Soldatermission v/landssekretær
Bjarke Friis.
		 Afslutning v/sognepræst Erik Holmgaard, Haderslev.

10.00 Foredrag på Kasernen.
		Chefen for Hærstaben,
generalmajor HansChristian Mathisen fortæller
om ”Status over det danske
forsvar anno 2016”.
12.00 Middag.
13.30	Bjarke Friis har aktuelle gæster i ”studiet”. Glimt fra
det daglige arbejde og evt. udenlandske gæster. Indlæg
ved lektor Birgitte Refslund Sørensen og antropologerne Amalie Andersen og Sara Ottosen.
15.00 Kaffe og afslutning.
”De 3 tenar”

22.30 Åbent hus på KFUMs Soldaterhjem.
Haderslev Domkirke
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KFUMs Soldaterhjem, Haderslev

ÅRSMØDE 2016

2016

Praktiske oplysninger/tilmelding
KFUMs Soldatermissions årsmøde

Program for soldatermissionens unge

i Haderslev den 24. – 25. september 2016
(for ikke kredsrepræsentanter)

Fredag den 23. september 2016
20.00 Drop ind, hygge og andagt på kasernen
		
Lørdag den 24. september 2016
07.30 Morgenmad
09.00 Guidet tur i Haderslev
11.30 Frokost
13.00 Gudstjeneste i Domkirken
15.30 Fotoløb – start fra soldaterhjemmet
17.00 Middag
19.00 Festaften
23.00 Aftenhygge med spil, mm

Tilmelding senders senest den 1. september 2016 til
KFUMs Soldatermissions årsmøde
Treldevej 97, 7000 Fredericia

Søndag den 25. september 2016
Vi følger årsmødeprogrammet

CPR. nr.:

Betaling ved tilmelding. Årsmødeafgift kr. 500,-, børn 5-12 år
kr. 200,- (børn 0-4 år gratis). Betaling overføres til KFUMs
Soldatermission, reg. nr. 8075 konto nr. 0000117840 (Sydbank). Anfør på indbetalingen ”årsmødeafgift”.
Tilmelding og betaling kan også ske via hjemmesiden:
www.kfums-soldatermission.dk/tilmelding
Fulde navn:
Fulde navn:
CPR. nr.:
Adresse:
Telefon nr.:
Mail:
Adgangen til kasernen gennem vagten er blevet skærpet,
så vi skal oplyse fulde navn og CPR nr. til vagten over alle
deltagere. Hver deltager skal vise billed-id ved indgangen.

Overnatningsmuligheder:
Slesvigske Musikkorps ”SMUK”

Der er desværre ingen overnatningsmuligheder på kasernen.
Der er overnatningsmuligheder på Dan Hostel til forskellige
priser. Kontakt Jette Steffensen på landskontoret tlf. 7620 4483.
Camping: Kontakt venligst Dan Hostel tlf. 7452 1347.
Alternativt er der mange Bed & Breakfast i området.
Deltager kun lørdag. Årsmødeafgift kr. 300,- (inkl. måltider).
Deltager kun søndag. Årsmødeafgift kr. 225,- (inkl. måltider).
Spørgsmål, som bedes besvaret, hvis de er aktuelle.
Studerende/ungdomspris
kontakt Jette Steffensen tlf. 7620 4483.
Diabetikere bedes markere her.
Ønsker ikke overnatning.

Haderslev Kaserne

14 dage før årsmødet vil der blive tilsendt mødeprogram m.v.
samt oplysning om evt. logi.
Billetter til festaftenen kan bestilles på KFUMs Soldatermissions landskontor tlf. 3312 4042. Pris kr. 100,- inkl. kaffe og kage.
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HADERSLEV
Af Bjarke Friis

Plads til at flade ud og
tage en lur hvis det ønskes
KFUMs Soldaterhjem i Haderslev er et af de mindre soldaterhjem,
men hjemmet er hyggeligt – og soldaterne sætter stor pris på stedet.
Værnepligtige:
Et godt fritidssted

Én af de værnepligtige er Daniel, der
kommer fra Sydafrika, men er dansk
statsborger og rejste til Danmark for at
blive værnepligtig. ”Det har været et
rigtig godt fritidssted, men gode rammer og gode samtaler. Jeg kendte ikke

I foråret har der været 83 værnepligtige i Haderslev, der er til afslutningsarrangement på KFUMs Soldaterhjem med quiz og ”medaljer”.

Sidst i september er Haderslev vært for
KFUMs Soldatermissions årsmøde, og
traditionen tro bringes en reportage fra
KFUMs Soldaterhjem i byen. Til forskel
fra mange andre steder, så ligger kasernen og soldaterhjemmet i bogstavelig
forstand inde i byen. Soldaterhjemmet
er beliggende på en lille grund klemt
inde mellem kasernen, en vej og politistationen.
Soldatervennens udsendte reporter er
taget forbi det lille soldaterhjem en aften
sidst i maj, hvor der er afslutningsfest for
de værnepligtige. De får medaljer (kager) efter at have udfyldt en lap papir om
deres oplevelser og indtryk af KFUMs
Soldaterhjem. Samtidig opfordres de til
at støtte KFUMs Soldaterhjem med en
gave eller et medlemskab. Ved evalueringen svarer en af de værnepligtige følgende på spørgsmålet om, hvorfor hun er
kommet på KFUMs Soldaterhjem: ”Her
er super hyggeligt, masser af underholdningsmuligheder, samt plads til at flade
ud og tage en lur hvis det ønskes”.
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Dagen er ikke helt forløbet som planlagt, men det er tilsyneladende ingen
hindring for en god aften. Fryserummet
har drillet, så der har været montør på
hele dagen. Soldatervenner har – også
denne dag – hjulpet godt til, men ”teknisk uheld” kan ikke undgås en gang
imellem. Det blev lidt hektisk til sidst,
men pludselig er de værnepligtige ankommet, klokken er faldet i slag, og det
er tid til aftenandagt. Soldaterhjemsleder Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen har
ikke haft ro til at samle tankerne op til
andagten denne dag, men professionelt
leverer hun varen. Det er hendes syvende år som soldaterhjemsleder, hvor
de to seneste år har været i Haderslev.
Denne aften udfordrer lederen de 18 deltagere, ved at bede dem vælge ét blandt
mange forskellige postkortmotiver. Det
postkort, de vælger, skal for dem være
et billede på Gud. Forløbet giver anledning til, at soldater frimodigt deler deres
opfattelser af Gud med kammeraterne.

Daniel fra Sydafrika har ikke haft nogen postadresse i Danmark, og har derfor brugt KFUMs
Soldaterhjem rigtig meget.

soldaterhjemmet før jeg startede som
værnepligtig”, fortæller Daniel på et flot
dansk med accent og engelske ord ind
imellem. Han har aldrig lært at skrive eller tale dansk, men de seneste måneder
har gjort meget ved hans danske sprogkundskaber. Daniel har fået nye erfaringer i Hæren, og han vil gerne fortsætte
som HRU (Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse) i Holstebro, hvis hans skulder
ikke forhindrer dette. På soldaterhjemmet kan Daniel godt lide stemningen til
andagterne og fællesskabet. I gæstebogen skriver Daniel:
”Tusind tak for alle gode og hyggelige
samtaler og det gode selskab. Jeg er glad
for at have mødt jer alle her på KFUM.
Keep up the good work”.
Velfærdsbefalingsmand: ”De brænder

HADERSLEV

for sagen, og det kan man mærke”
Bent Juhler er både en erfaren soldat,
og en erfaren bruger af KFUMs Soldaterhjem. Han betegner sig selv som
”en god ven af soldaterhjemmet”. I 38
år har Bent været i Forsvaret, og han
er blandt andet med i kasernens fritidsudvalg. Gennem årene har der været
mange forskellige soldaterhjemsledere i
Haderslev. ”De gør et kæmpe arbejde”,
mener Bent Juhler og fremhæver soldaterhjemsledernes ildhu og engagement.
De brænder for sagen, og det kan man
mærke. På Anne Dorthe kan man jo se,
at det nærmest er et kald for hende. Allerede fra starten kunne vi se, at hun
var helt dedikeret. Jeg tror ikke, at det
er for pengenes skyld, og det er et be-

undringsværdigt engagement”, lyder de
rosende sønderjyske ord fra kontakt- og
velfærdsbefalingsmanden.
Der er jævnligt praktikanter på Haderslev kaserne, og praktikanterne skal
også en tur på KFUMs Soldaterhjem.
Her introducerer Bent Juhler stedet som
et hjem for soldater, og det tætteste, der
kommer på et rigtigt hjem. ”Her er en
mor eller en far, der kan lægge ører til,
og så kan man slappe af under hjemlige
forhold”.
Når Bent selv har været på tur til Oksbøl eller Borris, så har han altid taget på
KFUMs Soldaterhjem for at få en kop
kaffe. Til hverdag kører han hjem fra
Kasernen kl. 16, men på vagter kigger
han gerne ind på soldaterhjemmet til

en kop kaffe. ”Her tager de sig tid til at
snakke, og det er fedt, at vi har soldaterhjemmet”. Bent husker dengang han
var FDF’er som dreng, og sammenligner
rollen som soldaterhjemsleder med en
tante, der var med på lejr. Det virker som
familie – uden at det bliver familiært.
Til daglig er det mest værnepligtige
og HRU’ere, der bruger soldaterhjemmet i Haderslev. Men fra kasernen trækker de bestemt også på soldaterhjemmet
ved Åbent Hus og når der hvert år holdes
lysfest for at mindes Danmarks Befriel-

Der er mange kvindelige værnepligtige. Helle
(th) kommer på soldaterhjemmet for at spise,
hygge og se TV. Katrine (tv) mener, at der er god
service på KFUMs Soldaterhjem, og hun føler, at
medarbejderne kender hende.

Soldaterhjemsleder Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen og velfærdsofficer Bent Juhler foran KFUMs Soldaterhjem i Haderslev.

se først i maj. Men Bent fornemmer dog
også, at befalingsmænd bruger KFUMs
Soldaterhjem – høj som lav. ”Det er ligesom om, at man tager uniformen af,
når man kommer ind. Så er alle lige, og
der er ingen, der råber ad en på soldaterhjemmet”, slutter den erfarne soldat.

Sådan lød nogle tilbagemeldinger
fra de værnepligtige til KFUMs Soldaterhjem
Fantastisk personale. Altid super søde
og i godt humør.
Ingen KUF-bil er soldaterhjemmets
største minus. Det er ikke nødvendigt,
men bare rart.
God stemning. Dejligt at kunne komme
og være sig selv.
Dejligt sted at stifte bekendtskab med.
Hvad med lidt flere sunde valgmuligheder?
Største plus er bemandingen, selskabet
– og de vildt kolde drikkevarer.
Soldaterhjemmet er virkelig ”soldatens
andet hjem” – It’s true!
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KORT NYT
Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Hæder til erfarne
soldaterhjemsledere:
På Peaces Keepers Day den 29. maj på
Kastellet i København blev Ruth Brik
Christensen og Ester Kofoed tildelt ”The
Board of the Nordic Blue Berets Medal of
Honor i bronce”. Ved den efterfølgende
reception fik de også lejlighed til at ori-

enterer prinsesse Marie om deres arbejde.
Sammen med andre aktører på veteranområdet lagde generalsekretær Per
Møller Henriksen på vegne af KFUMs
Soldatermission en krans for de faldne
danske soldater.

Soldaterhjem til Irak

Efter Kronprinsens og Forsvarschefens
besøg hos de danske soldater i Al Asad
Air Base i Irak i maj, har Forsvarschefen bedt KFUMs Soldatermission om så
hurtigt som muligt at oprette et KFUMs
Soldaterhjem i Irak.
Vi gik straks i gang med planlægningen og forventer at soldaterhjemmet
kan åbne primo september. Selve etablering af bygninger og fremskaffelse af
inventar foregår i en tæt samarbejdet
med Forsvaret. Der er ca. 200 danske
og 1100 amerikanske soldater i den del
af Al Asad Air Base som kaldes Camp
Havoc. Deres primære opgave er at uddanne de irakiske soldater.
Der har tidligere fra februar 2005 til
udgangen af 2007 været soldaterhjem
Irak i området omkring Basra.
Vi glæder os over at få betroet denne
vigtige opgave og beder vore soldatervenner omslutte det med forbøn.

Soldaterhjemmet var med
på Åbent hede i Oksbøl

Forsvarsminister Peter Christensen uddelte medaljer til to civile”: Ruth
Brik Christensen (tv.) og Ester Kofoed (th.). Foto: Christian T. Jensen.

Thea Bräuner- Møller og Dorte Mundbjerg første ledere
Vi har den glæde at to af vore tidligere
udsendte soldaterhjemsledere i Afghanistan, diakon/pædagog Dorte Mundbjerg
og BA i Kristendom, Kultur og Kommunikation Thea Bräuner-Møller har sagt ja

til denne pioneropgave hvor de følger det
nuværende hold 4 frem til februar 2017.
Vi ønsker dem Guds velsignelse over deres opgaver i Irak.

Ud over det helt store Air Show foregår
der rundt i landet en lang række Åbent
Hus på kaserne og andre arrangementer hvor KFUMs Soldaterhjem viser
flaget og ofte også har en salgsbod. Et
af de steder er det årlige ”Åbent Hede”
arrangement i Oksbøls skydeområde.
Her havde soldaterhjemsleder Kjelds
Nørgaard Christensen sammen med
soldaterhjemmets medarbejdere og 27
frivillige en travl dag, søndag den 26.
juni hvor de solgte for kr. 130.000,-.
Tak til medarbejdere og frivillige over
hele landet og stort tillykke i Oksbøl
med det flotte resultat.

Manglende trækningsliste i
maj nr. af Soldatervennen

Det er med stor beklagelse at trækningslisten for KFUMs Soldatermissions
landslodseddel ikke var kommet med i
Soldatervennen der udkom den 20. maj.

Både Thea Bräuner-Møller (TH) og Dorte Mundbjerg har tidligere været udsendt som soldaterhjemsledere. Sidst var i Afghanistan i 2014, men nu går turen til Irak.
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Tak til alle som har været med til at
sælge lodsedlen og til alle jer som har
købt. Overskuddet blev knap kr. 2000
større end sidste år I alt kr. 1.308.000,som vi siger en stor tak for.

KORT NYT

Stort fremmøde ved
afskedsreception:

Den 30. maj var der fuld hus på
KFUMs Soldaterhjem i Fredericia
hvor ca. 300 tidligere og nuværende
soldater samt venner og forretningsforbindelser sagde farvel og tak til
Ester Kofoed for næsten 21 år som soldaterhjemsleder.
Merete Henriksen konstitueret soldaterhjemsleder indtil Helle og Bruno Kristoffersen vender hjem fra sømandshjemmet i Sisimiut og overtager
ledelsen fra udgangen af oktober 2016.

Husk Dannebrog den 5.
september

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

Fra formands- og kasserermødet.

Nyt fra bestyrelsen

Ved Formands- og Kasserermødet, lørdag den 21. maj i Fredericia var der valg
til bestyrelsen. Genvalgt blev sogne- og
feltpræst Henrik Busk Rasmussen, Nørresundby, og nyvalgt blev den tidligere
suppleant, sygeplejeske/cand. cur Merete
Værge, Tilst. Hun afløser Svend Erik Jensen som ikke ønskede genvalg. Suppleant
blev viceforstander/uddannelseskonsulent Kirsten Cæsar, Bølling. Bestyrelsen
har desuden genvalgt formanden for Soldatermissionens ungdomsudvalg, diakon/pædagog Ninna Simmelsgaard Broe,
Brabrand, general Hans Jesper Helsø, Ølstykke og driftsøkonom Erik Toft Klausen, Varde for en ny 2 årig periode.

Velkommen til Merete Værge og tak
til Svend Erik Jensen for en stor og flot
indsats.
Bestyrelsen har konstitueret sig med
Jesper Hornstrup som formand og Filip
Hove Kristensen som næstformand.

Nyt fra KAU

Ved. Formands- og kasserermødet var
der også valg til KAU. Genvalgt blev
Anny Rønne, Haderslev og nyvalgt blev
Carl Højhus, Holstebro. Suppleant blev
Rebecca Stagis Kjeldgaard Madsen,
Starup.
Tak til de Kirsten Pedersen for tiden i
KAU og Ivan Hove Kristensen for tiden
som suppleant.

MØDER OG STÆVNER

Aars-Aalestrup, Kreds 95

neaften, hvor Brian Christensen taler og
fortæller.

Onsdag den 5. oktober kl. 19:30 i Års
Missionshus: Soldatervennefest med
lotteri. Landssekretær Bjarke Friis taler
og fortæller. Fællesaften med IMU.

Hurup, kreds 3

Onsdag den 28. september kl. 19:30
i Hørdum Missionshus, Tårnvej 58,
Hørdum, 7752 Snedsted. Soldaterven-

Holstebro-Struer, kreds 12

Tirsdag den 15. november i Vinderup
Kirkecenter, Søndergade 31B, 7830
Vinderup. Soldatervennefest. Landssekretær Bjarke Friis taler og fortæller.

Frederikshavn, kreds 20

Fredag den 4. november kl. 18:30: Årsfest på Orlogshjemmet. Vi starter med
spisning, derefter vil kriminalteknikker
Kim Larsen, Frederikshavn fortælle om
sit arbejde, og også om hans udstationering i Irak/Afghanistan sammen med
KFUM`s Soldatermission. Kaffe og lotteri. Inden kaffen er der generalforsamling.

Aase Dahl Troelsen. Troldhede.

Lemvig, Kreds 17
Brande-Give, Kreds 13

Torsdag den 13. oktober kl. 19:30
i Brande Missionshus, Herningvej
2, 7330 Brande. Soldatervenneaften.
Landssekretær Bjarke Friis taler.

Filskov og Sdr. Omme,
Kreds 94

Torsdag d. 29. september kl. 19:30
i Filskov Missionshus. Soldatervennestævne med generalforsamling.
Taler: Tidl. medarb. på soldaterhjem

Onsdag den 2. november kl. 19:30
i ”Klippen”, Østerbrogade 5, 7620
Lemvig. Landsformand Jesper Hornstrup taler. Underholdning ved Nr. Nissum Kirkekor. Kafe og lotteri. Alle er
velkommen.

Viborg, kreds 23

Fredag d. 16. september kl. 19:30:
Soldatervennefest i Sct. Margrethe
Gård, Gl. Randersvej 4, Overlund.
Soldaterhjemsleder Kurt Nielsen, Borris, takler og fortæller om arbejdet.
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40 ÅRS JUBILÆUM
Af Bjarke Friis

”Jeg blev optaget af
KFUMs historie”
Generalsekretær Per Møller Henriksen kan i år fejre jubilæum.
1. august var det præcis 40 år siden Per blev ansat i den
organisation, hvor han i dag er generalsekretær.
Det begyndte med et ophold på Haslev
Udvidede Højskole, hvor den inkarnerede KFUM-Spejder Per Møller Henriksen mødte KFUMs Soldatermission.
En aften kom daværende landssekretær
Herluf Thing forbi Højskolen og tilbød
job. Per havde lige et halvt års tid efter
højskoleopholdet, hvor det kunne være
spændende at opleve KFUM i København. Andet halvår af 1976 blev derfor
som medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Gothersgade. Per syntes dog
ikke, at han fik nok udfordringer i jobbet, og efter fem måneder blev han assistent på KFUMs Orlogshjem i Holmen.
Her var der til gengæld masser af udfordringer og ansvar i jobbet. Der var også
lange weekendvagter, hvor den unge assistent gav sig til at læse i historiebogen
fra KFUMs Soldatermissions 50 års jubilæum. ”Jeg blev optaget af KFUMs hi-

MØDER OG STÆVNER
Vildbjerg, kreds 105

Onsdag den 16. november kl. 19:30 i
Vildbjerg Missionshus, Søndergade
17, 7480 Vildbjerg. Soldatervennefest
ved generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia.

Århus, kreds 30

Tirsdag d. 6. september kl. 14:00:
Generalforsamling hos Ditte og Svend
Holm Henriksen, Flintebakken 134,
8240 Risskov.

storie, og jeg begyndte at se arbejdet på
soldaterhjemmet i et langsigtet perspektiv”, husker vestjyden.

Fra Avedøre til Varde

”Skulle sådan et par unge fyre ikke være
soldaterhjemsledere?” Sådan spurgte
Bodil og Christian Nielsen, som var soldaterhjemsledere i Værløse, en dag, hvor
Per var på besøg. Det gjorde indtryk på
Per at blive lagt mærke til og betroet et
ansvar. Første job som soldaterhjemsleder blev som 21-årig i en lille træhytte i
Avedørelejren. Per husker, hvordan han
fik rigtig god hjælp af Bente, som var
fem år ældre. Åbningstiderne blev ændret som noget af det første, og så blev
KFUK engageret i programmet på det
lille soldaterhjem.
En dag kom forretningsfører Carl Åge
Hansen på besøg. Han spurgte Per, om

”Det var nogle fantastiske år i Varde,
hvor vi fik lov til at starte og udvikle et
nyt soldaterhjem. Det har betydet meget
for mig. Mødet med soldater har været i
drivkraft for mig både i Varde og senere

Mandag den 14. november i Skovlund
Missionshus, Svinget 9, Skovlund,
6823 Ansager. Soldatervenneaften v.
Ruth Brik Christensen.

Kolding, kreds 1

Fredag den 4. november 2016 kl.
19.30 i Kirkebuen ved Krist Kirken
i Kolding. Efterårsmøde, hvor soldaterhjemsleder Kjeld Nørgaard, Oksbøl taler
og fortæller om arbejdet i KFUMs Soldatermission.
Tirsdag den 8. november i Janderup
Missionshus, Skråvejen 5, 6851 Janderup. Soldatervenneaften v. landssekretær Bjarke Friis.
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Ville lidt mere

Ansager, kreds 37

Varde, Kreds 22
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ikke der var gifteplaner med Merete,
som Per var blevet kæreste med? Der
var nemlig en ledig stilling til et lederpar i Sønderborg. Sønderborg blev dog
til Varde for det nygifte ægtepar. Her
kendte de ikke en sjæl, og efter at det
grundtvigske soldaterhjem i byen var
lukket lød opgaven på at få bygget et nyt
KFUM-hjem.

Odense, kreds 24

Fredag den 28. oktober kl. 19.30 i
caféen Betania, Ryttergade 3, 5000
Odense C. Bankospil med mange gevinster, samt kaffe og kage. Alle er velkomne og tag gerne en ven med. Følg
med på kredsens Facebook-side: facebook.com/kreds24sv
Bemærk nyt mødested.

Græsted-Mårum, Kreds 113

Onsdag d. 9. nov. 2016, kl. 19:30. ”Karmel”, Blidstrup. 50 års jubilæum. Generalsekretær Per Møller Henriksen taler og
fortæller om arbejdet. Kaffe og lotteri.

1976-2016

i Høvelte og Afghanistan”, reflekterer Per.
Mens Per og Merete var i Varde tog Per adskillige kurser
og var engageret i soldatermissionens PR-udvalg. Han kunne
godt lide ad hoc opgaver, og sådan har han det for øvrigt stadig.
”Nye initiativer giver mig energi”, forklarer generalsekretæren.
En ny opgave ventede familien Henriksen i Høvelte. Efter
10 år i Varde rykkede de teltpælene op for i sommeren 1990 at
påbegynde et nyt pionérarbejde: Opbygningen af KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. ”Det var en stor opgave, især at få et godt
samarbejde med Livgaden”, erindrer Per.

soldater i jobbet som generalsekretær. Men der er nu adskillige
andre oplevelser, som også fremhæves i karrieren: ”Udvikling
og indvielse af KFUMs SoldaterRekreation har været kanonspændende. At vi fik betroet en opgave med etablering fra en
grøn mark i Varde og Høvelte, der lykkedes med Guds hjælp
og gode venner. Jeg synes altid, det er spændende at komme ud
og møde soldatervenner. Tænketanke, visionsprocesser og lederuddannelse har både været krævende, men også rigtig meget berigende”.

Kanonspændende

I dag er Per glad og taknemmelig for den respekt, der er om
KFUMs Soldatermission.”Der forventes, at vi kan levere varen. Protektor Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary
er en meget stor anerkendelse. Medaljer, fundraisingspris og
så videre. Vi skal ikke lefle for dette, men det sker i kraft af det
daglige arbejde”, lyder forklaringen. Samtidig fremhæver Per
gode faste medarbejdere omkring ham, for ”uden dem kan jeg
da hoppe og danse”.
På spørgsmålet om der er noget, Per ville have gjort anderledes, bliver der lidt stille.”Jeg kan ærgre mig over, at ejendommen i Gothersgade blev solgt for tidligt. Dengang var jeg
meget neutral, og beslutningen i 2003 blev truffet på et meget
oplyst grundlag. Men set i dag kunne det have været et fantastisk sted for veteranarbejde inklusiv soldaterhjem for Livgarden”, slutter den 59-årige generalsekretær, der tilsyneladende
stadig kan drømme om nye projekter.

Efter fem år bød der sig en ny mulighed: En stilling som soldaterhjemskonsulent. Per blev den første i dette job, og i tre
år førte dette til adskillige besøg på forskellige soldaterhjem
samtidig med en fast gang på soldatermissionens landskontor
i København. I 1998 blev Per kontorleder og mere bundet til
landskontoret, men siden januar 2000 har der stået ”Generalsekretær i KFUMs Soldatermission” på visitkortet.
Samtidig med at Per tiltrådte det nye lederjob kom der pres
på, for at gøre noget for veteraner. ”Dengang var Forsvaret slet
ikke klar til det”, mener Per, og fortsætter med en forklaring
på, hvorfor situationen ændrede sig. ”Etablering og drift af soldaterhjem i udlandet. Irak og Afghanistan har været særligt
betydningsfulde, for pludselig handlede det om liv og død. Jeg
tror simpelthen, at Forsvaret har fundet ud af hvilken betydning, soldaterhjemmet havde for udsendte soldater”.
I 2010 var Per og Merete selv udsendte som ledere af KFUMs
Soldaterhjem i Camp Bastion i Afghanistan. ”Det har været et
af højdepunkterne for mig i KFUMs Soldatermission”, fortæller Per, som ikke lægger skjul på, at han savner mødet med

Vordingborg, kreds 32

Kan stadig drømme

RECEPTION

JUBILÆUM

Fredag den 18. november kl. 17:30. Festaften på KFUMs
Soldaterhjem i Vordingborg. Landssekretær Bjarke Friis taler. Tilmelding til spisning på mob. 24 41 37 77.

Østsjælland, kreds 87

Tirsdag den 6. september kl. 19:30 i Køge Missionshus, Kirkestræde 49, 4600 Køge. KFUMsSoldatermissions aften v. medlemskonsulent/fundraiser Preben Schousboe. Alle er hjertelig
velkommen.

EFTERMIDDAGS- OG DAMEKREDSE
Viborg

Onsdag d. 24. aug. hos Olga Carlsen, Overgårdsvej 11, 8800
Viborg. Tlf. 86 67 21 08.
Onsdag d. 26. okt. hos Anna Nielsen, Kirkegade 9a, Rødding, 8830 Tjele. Tlf. 86 65 11 64.
Mandag d. 7. nov: Planlægningsmøde hos Kristine Sørensen,
Engvej 4, Tapdrup, 8800 Viborg.
Tlf. 86 60 02 05. Her er vores mænd også velkomne.

Fredag den 2. september 2016 kl. 12.00 på

KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 7000 Fredericia.
Vejledende tilmelding på reception@kfums-soldaterhjem.dk

Hjælp os med
at blive flere
KFUMs Soldatermission har gennem mange år haft en stor folkelig forankring med
mange soldatervenner, der har støttet arbejdet på KFUMs Soldaterhjem. Det har
stor betydning i form af forbøn, økonomisk støtte og helhedsindtryk. For soldater
og veteraner er det vigtigt at mange soldatervenner bakker op om soldaterhjemsarbejdet. Kontingent er kun på 150,- kr. pr. år (200,- kr. for par), men tilsammen giver
det en solid støtte til KFUMs Soldatermissions sag. Det mærker medarbejdere og
det gør indtryk på soldater.

Vi har brug for din hjælp. Du kan:

Ring på tlf. 33 12 40 42 eller skriv til info@kfumssoldatermission.dk hvis du vil have tilsendt en
stak gratis medlemsfoldere.

allegoriet.dk 12717

• Opfordre til at støtte i din vennekreds med et medlemskab af KFUMs Soldatermission. Indmeldelse sker lettest her: http://www.kfums-soldatermission.dk/medlem/
• Sende kontaktoplysninger på én eller flere af dine bekendte, som KFUMs Soldatermission kontakter for at blive medlem. Send kontaktoplysninger til medlemskonsulent Preben Schousboe på prs@kfums-soldatermission.dk eller indtast oplysningerne her: http://www.kfums-soldatermission.dk/forslag

På KFUMs Soldaterhjem møder soldater og veteraner en
åben og inkluderende kristendom samt et levende og livgivende fællesskab. Nysgerrige og engagerede soldaterhjemsledere og medarbejdere viser en smittende tro i både ord og
handling. På KFUMs Soldaterhjem er det kristne evangelium og det levede liv i gensidig vekselvirkning.
Ved at betænke KFUMs Soldatermission i
dit testamente, er du med til at fremtidssikre

vort arbejde med til at skabe hjem for soldater før, under og
efter udsendelse. Det er en unik mulighed for at give evangeliet videre til fremtidens soldater.
Overvejer du at tegne testamente, kan du få råd og vejledning ved at kontakte økonomichef Steen K. Sørensen,
tlf. 3312 4042, sks@kfums-soldatermission.dk eller læs mere på kfums-soldatermission.dk/arv/

