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Årstider, oplevelser og samvær med 
mennesker er for de fleste af os forbun-
det med stemninger, som er forskel-
lige følelsesmæssige sindstil-
stande, der præger og sætter 
spor i vores liv. Mange af os 
vil helt sikkert også kun-
ne genkalde stemninger, 
ikke mindst omkring 
nogle af livets aller-
største begivenheder 
som f.eks. fødsel og 
død – stemninger, 
som er forbundet og 
udspringer af netop 
denne situation og 
det, der sker og op-
leves i denne for-
bindelse. Det er ikke 
givet, at alle oplever 
den samme stemning 
– pårørende omkring 
et familiemedlems 
dødsleje, vil helt sikkert 
kunne fremkalde hvert 
sit stemningsbillede. 

Vi har netop fejret Alle 
Helgen i vores kirke – en 
dag, hvor vi ærer og mindes de 
døde. Navne på de, der er døde i 
årets løb, læses op, og flere benytter 
også dagen til at gå på kirkegården og 
sætter lys på familiemedlemmers grav-
sted. Vi tænder lys for at synliggøre, at 
vi mindes de døde. Det skaber stemning 
med levnede lys, ligesom lys symboli-
serer liv og varme. Lys bryder mørkets 
magt – dødens magt, som vi mærker, 
når vi har mistet – eller skal miste – ét 
menneske, som vi holder af.

I Matt. 1, 14-16 får vi som kristne et 
påbud om at være lys i verden. Der står: 

”I er verdens lys. En by, der ligger på 
et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder 

heller ikke et lys og sætte det under 
en skæppe, men i en stage, så 

det lyser for alle i huset. Såle-
des skal jeres lys skinne for 
mennesker, så de ser jeres 
gode gerninger og pri-
ser jeres fader, som er i 
himlene.”

I KFUMs Soldater-
mission har vi også 
fået dette påbud – 
både som ven og som 
ansat, at vi skal være 
verdens lys. Vi har 
fået og påtaget os en 
særlig opgave med 
at være og tænde lys 
for Forsvarets an-
satte. Det lys, vi må 
tænde, er ikke ”bare” 

et simpelt stearinlys, 
som brænder i 6-7 ti-

mer, nej, det er et lys, 
som har evighedsholdbar-

hed, nemlig at ved troen på 
Jesus som min frelser, så har 

jeg både et livsfundament nu 
og et håb om evigt liv.

På flere af soldaterhjemmene tændes 
der dagligt lys i forbindelse med andag-
terne. Lys, der er udtryk for liv, for håb 
og også mistede håb og magtesløshed. 
Lys, som forhåbentlig også skaber posi-
tive stemninger og erindringer, som de 
deltagende – uanset om det er Forsva-
rets ansatte, KFUMs Soldatermissions 
ansatte eller andre tilstedeværende, må 
forbinde med det største lys i verden, Je-
sus, som én gang for alle har brudt mør-
kets magt.

ANDAGT



Alle os, der i en periode har haft vores 
daglige gang på et soldaterhjem, er ikke i 
tvivl om, at man her finder en helt særlig 
stemning. Soldater, medarbejdere, tid-
ligere medarbejdere og soldatervenner 
lader jævnligt en kommentar falde om 
den helt særlige soldatermissionsstem-
ning, der nok i det daglige findes på sol-
daterhjemmene, men som opleves lige så 
levende til årsmødet, den lokale solda-
tervennefest, i genbrugsbutikker og ved 
diverse udvalgsmøder.

Der lader ikke til at være nogen tvivl 
om, at der findes en helt særlig ’kuf-
stemning’, men det bliver straks mere 
vanskeligt, når man forsøger at beskri-
ve den. Den er både munter og andæg-
tig, den er larmende men stille, den giver 
plads og sætter grænser. Man fornem-
mer dens konkrete tilstedeværelse, men 
man kan ikke pege på, hvor den sidder 
eller kommer fra. Men vi kender den, og 
vi genkender den, når vi møder den.

Det er en stemning, der skaber synergi 
i organisationen, for selvom dagligdagen 

Af Mette Hornstrup

Den særlige 
soldatermissions-
stemning

kan se meget forskellig ud på de forskel-
lige soldaterhjem, og de forskellige lede-
re også sætter deres eget præg på stedet, 
så genkender man den samme stem-
ning og atmosfære lige meget hvilket 
soldaterhjem, man træder ind i. Vi kan 
også komme ud for, at den særlige sol-
datermissionsstemning udfordres. For 
hvordan bevarer vi den særlige soldater-
missionsstemning, når måden at drive 
soldaterhjem på forandrer sig, og hvor-
dan sikrer vi, at stemningen også kom-
mer med, når vi rejser til udenlandske 
missioner for at bygge nye hjem op?

Det kan være svært at vurdere, om 
stemningen opstår af sig selv, eller om 
det er noget, vi skaber. Og hvis vi selv 
skaber den, er det så en bevidst handling, 
eller opstår den gennem en ubevidst for-
ventning om, at den findes? Samtidig 
kan man spørge, om hvor meget stem-
ningen er præget af os selv, og hvor me-
get det er Ånden, der bestemmer stem-
ningen? Det kristne menneskesyn og de 
kristne værdier har uden tvivl en grund-

læggende betydning, men hvad er det så, 
der adskiller soldatermissionsstemnin-
gen fra andre kristne fællesskaber?

Temaet stemning har mange facet-
ter, og på de næste sider dykker vi ned 
i nogle dele af temaet. Først går turen til 
KFUMs Soldaterhjem i Slagelse på side 
4-5. Her sætter blandt andet en Konsta-
bel ord på stemningen, mens lederparret 
beskriver, hvordan soldaterhjemmet bli-
ver brugt. På side 6 giver Anne og Allan 
Schrøder et indblik i den særlige stem-
ning på KFUMs Soldaterhjem i Karup 
omkring aftensangen. Videre fortsætter 
temaet for dette nummer af Soldater-
vennen med en artikel fra KFUMs ny-
este soldaterhjem i Irak, hvor leder Thea 
Bräuner-Møller sætter ord på det særli-
ge ved at drive soldaterhjem i en ørken. 
Film kan også være med til at sætte en 
stemning, og i den sidste artikel kigger 
vi på nyere danske film om soldater, krig 
og krigens konsekvenser. 

Vi håber at artiklerne må falde i din 
smag og ønsker god læselyst.
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TEMA: STEMNING

Af Else og Frank Overby

Soldaterne i Slagelse bruger deres soldaterhjem 
på mange forskellige måder

De kommer forbi…
… når de er sultne efter fyraften – vælger sig en Dagens ret 
eller en god stor sund sandwich eller burger, sætter sig enten 
udenfor ved havebordene rundt om havebassinet,  indenfor i 
spiseområdet eller i de bløde sofaer foran tv’et.

… når de med fuld oppakning er på vej ud på opgave, men lige 
mangler lidt kolde drikkevarer.

… når de har vagt, og en lang ensformig vagt skal krydres med 
lidt god mad og en sodavand.

… når der er idrætsdag og solen bager ned over dem på fod-
boldbanen uden for soldaterhjemmet. Så er der en fast rutefart 
over til os efter is og kolde drikke.

… når Kufvognen kommer forbi på skydebanen, i skoven, i 
øvelsesterrænet med mad, sodavand, slik og nybagt kage.

… når der er aftensang. En del tager en sangbog, synger med 
og beder med på Fadervor.

… når der er debataften. Frank inviterer til en snak over en 
kop kaffe og et stykke kage – der er altid nogen, der ønsker at 
deltage, og det bliver til gode snakke om livet, troen og det, der 
optager den unge soldat.

… når solen skinner, og der skal spilles volleyball i haven, hop-
pes på trampolin eller spilles fodbold.

… når øvelsen er forbi, og de er dødtrætte og bare har brug for 
at sove i sofaen.

… når der er banko, og der kæmpes om gevinsterne.

… når de kommanderes her over til velkomstfest. Så er salen 
fuld af nye unge soldater, som har nok at gøre med at holde styr 
på alle de mange informationer, de bliver bombarderet med de 
første dage af deres indkaldelse. Så er det rart med lidt under-
holdning, fællessang og konkurrencer, som får dem til at slap-
pe af og nyde lagkagen og den hyggelige stemning.

… når deres delingsfører forlanger, at de skal have et arm-
båndsur med i felten. Så er det rart at KFUM sælger billige ure.

… når de har hørt, at på KFUM kan man købe grej, som gør 
soldaterlivet lidt bedre.

GLIMT FRA GÆSTEBOGEN

Kære Kuffen
Tak for hyggelige samtaler, gode medarbejdere og let 
mad til alle. I er et godt sted at komme og slappe af. Tak 
for et godt år

GLIMT FRA GÆSTEBOGEN

Kære Kuffen
Mange tak for det altid gode humør og jeres gode ser-
vice! Selvom dagene kunne være trælse og lange, 
var det altid rart at komme herned til jer. Fortsæt jeres 
fantastiske arbejde. I gør en stor forskel i en husars liv 
med jeres hjemlige stemning. Vi kommer til at savne jer. 
Knus og kram Stue 108

GLIMT FRA GÆSTEBOGEN

Kære familien Kuffen
Tusind tak for jeres altid varme og dejlige humør samt 
jeres mange gode ”Dagens Retter” og Elses altid gode 
kager.
Jeres hygge er det tætteste, vi kommer på hjemlig 
hygge, og vi elsker det! Vi kommer til at savne det og jer. 
Fortsæt med jeres skønne arbejde for I gør en forskel i 
vores hverdag.
Mange husar-knus fra stue 109.GLIMT FRA GÆSTEBOGEN

Kære Kuf-familie
Mange tak for de dejlige hyggelige tider sammen med 
jer og tak for den gode betjening.

GLIMT FRA GÆSTEBOGEN

Kære Kuf-far , Kuf-mor og alle 
dejlige Kuf-børn.
Tak for alt! I er for seje!
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… vi følges med dem til gudstjeneste i forbindelse med Flag-
dagen. Så er Sankt Mikkels kirke fyldt til bristepunktet. I år 
var der reserveret plads helt oppe forrest til os, ved siden af 
borgmesteren, kommunaldirektøren og regimentschefen. Et 
par glimt derfra: Da den unge menige soldat havde læst ind-
gangsbøn med høj og klar stemme, satte han sig på sin plads, 
og straks fik vi øjenkontakt, og han smilede stolt, som om han 
lige skulle have vores godkendelse af hans præstation Senere 
gik der lidt forvirring i det med hvornår man skal rejse og sætte 
sig. Ceremoni-officeren og jeg fik øjenkontakt mens der blev 
stilhed, da præsten stod på prædikestolen. Jeg kunne se, at of-
ficeren bad om mit svar på om menigheden skulle rejse sig, og 
da jeg nikkede, gik der kun et splitsekund, før alle 600 soldater 
rejste sig! Det er samarbejde på højt plan med KFUM og Gar-
dehusarregimentetJ

… når der er erhvervspraktikanter, som leger soldater for en 
uge. Selvfølgelig skal de også ”omskoles” til KFUM, så de 
kommer torsdag aften og får saft og kage samt en kort oriente-
ring om soldaterhjemmet. Resten af aftenen hygger de sig med 
bordtennis og spil.

… når de har brug for, at nogen har tid og lyst til at lytte til det, 
som af nogle opleves som en hård periode i deres liv. Når de 
oplever nederlag i forhold til tjenesten eller kammeratskabet, 
eller der er kriser på den hjemlige front. Eller når man ikke 
bliver valgt til at skulle ride med, når HM Dronningen skal 
eskorteres.Hvilke lyde og dufte kan man opleve på KFUMs 
Soldaterhjem i Slagelse?

Duften af dagens ret er nok det første, jeg møder, når jeg kom-
mer op på soldaterhjemmet. Umiddelbart efter kommer tilkal-
deklokken ved kassen. Personalet er altid travlt optaget i myld-
retiden, så det er ikke så sjældent, at man er nød til at bruge 
klokken for at få Smølferne frem fra køkkenets dyb igen.

I myldretiden er der altid en lav summen af køkkenets friture, 
en hyggelig atmosfære af folk, der snakker og lejlighedsvist 
en stemme over højtalerne med ”Nr. 136, værs’go!”. Hen ad 
aftenen dør lydene langsomt ud, og når køkkenet lukker ved 
21-tiden, bliver al baggrundsstøj af friture, ovne, tallerkner og 
bestik afløst af mere lavmeldt snak, og det er her, personalet 
har tid til at komme ud og socialisere.

Soldaterne i Slagelse bruger deres soldaterhjem 
på mange forskellige måder

TEMA: STEMNING

MED SOLDATENS EGNE ORD

Konstabel S. K. Grell:
”Soldaterhjemmet er det primære opholdssted for os, som 

bor på kasernen, og vi er godt nok glade for, at vi har det. 

Det er svært at underholde sig selv og hinanden på en ka-

serne, hvor man ikke kan meget andet i fritiden end at træ-

ne og se tv, så vi er glade for at have Kuffen, som tilbyder 

et sted at bruge den fritid, man nemt kan få for meget af, 

når man bor på en kaserne. Der er altid nogen at snakke 

med, altid nogen man kender, og kender man ingen, kom-

mer man hurtigt til det. Jeg har jo været her noget tid nu, 

så det virker naturligt for mig også at snakke med persona-

let, og de går jo ingen vegne. Jeg har haft mange hygge-

lige sene aftener med personalet i de timer, hvor hverken 

jeg eller personalet har særligt meget at lave.

Så er Kuffen jo også genial, når man enten er blevet træt 

af maden i CAF (cafeteriet, red.), eller når man bliver sulten 

udenfor CAFs åbningstider – eller ikke når det af forskellige 

årsager. Maden på Kuffen er som regel god, og så er det 

oftest en del billigere end at gå i CAF. Dagens frokost og 

aftensmad er som oftest velsmagende, og sker det, at man 

ikke bryder sig om det, kan man altid reddes af en sand-

wich eller en pastasalat.
En tur på Kuffen er altid hyggelig, og vi er nogle stykker fra 

delingen, som næsten har gjort det til en sommertradition 

at tage op efter arbejde og få en is. Indretningen indbyder 

jo også i sig selv til hygge med den varme belysning, so-

ciale bordopstilling og sofagruppe, for slet ikke at nævne 

tv-stuerne!  Der er selvfølgelig også faciliteter til spil og an-

det godt med deres bordtennis, poolbord, computerhjørne, 

spilkonsoller, storskærme og fladskærme. Udenfor er der 

både til fodbold og volley, trampoliner og bænkopstillinger 

til de dovne. Har man ikke selv bold med, kan det selvføl-

gelig lånes af soldaterhjemmet.

GLIMT FRA GÆSTEBOGEN

Kære kuffen
1000 tak for de mange hyggelige stunder, god mad, 
maser af is samt det, at I giver os et sted, hvor man kan 
puste ud efter en lang dag i staldene. Vi kommer til at 
savne at være her.
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I Den Danske Ordbog kan man læse at 
”stemning” bl.a. kan have følgende be-
tydninger:  
•  en sammenfatning af de følelser og den 

øjeblikkelige sindstilstand, der præger 
en gruppe mennesker og deres indbyr-
des forhold i en bestemt situation.

•  en positiv, tryg og harmonisk tilstand, 
som præger et sted og de mennesker, 
der er til stede.

•  en midlertidig sindstilstand hos en per-
son, præget af en særlig følelse eller til-
bøjelighed.

Når vi aften efter aften holder aftensang er 
alle disse tre ting i spil, men dertil kommer 
en betydning mere af det at være i stem-
ning, nemlig at de instrumenter der ledsa-
ger sangen skal stemme.  Vi har et almin-
deligt opretstående klaver, som ikke kan 
stemmes med kammertonen, og når vi så 
skal have en guitar med, så må vi stem-
me guitaren en ¾ tone ned.  Vi er dog så 
heldige, at vi har fået et nyt elektrisk kla-
ver, det stemmer med kammertonen, og 
så skal guitaren jo bare stemmes.  I gamle 
dage gjorde man det via sin hørelse, men 
også her er elektronikken kommet til und-
sætning – i dag bruger vi den indbyggede 
tuner eller vi downloader en på mobiltele-
fonen. Det er altså blevet lettere at kom-
me i stemning med elektronikkens hjælp.  
Elektronikken kan dog ikke hjælpe med at 
skabe den stemning, som er beskrevet i de 
tre punkter ovenfor, der skal levende men-
nesker til.

TEMA: STEMNING

Af Anne og Allan Schrøder. 

AFTENSTEMNING

”Så er der aftensang” 
Vi har et ritual, vi bruger. En sang, en re-
fleksion, soldatens bøn, lystænding og en 
sang.  Et fast ritual signalerer: ”Så er der 
aftensang”, og vi skal ikke til ligesom at 
skabe en stemning eller afstemme for-
ventninger med deltagerne. Alle ved 
(hvis ikke det er første gang de er i huset) 
hvad vi skal, hvad vi gør, og hvordan vi 
gør det. Nogle gange er vi mange, andre 
gang få, men når sangbøgerne bliver delt 
rundt, så trykkes der på ”mute” på fjern-
betjeningen, så stilles køerne til pool- 
bordet og bordtennisbats holdes i ro. Så 
er der rum til at skabe en ” positiv, tryg 
og harmonisk tilstand” og en ”midlerti-
dig sindstilstand hos en person, præget af 
en særlig følelse eller tilbøjelighed”.  

Nu drejer det sig om at gribe øjeblik-
ket – og have valgt en sang, der kan syn-
ges med på i et toneleje, som er sangbart 
for de fleste, også med den overvægt af 
mænd, som oftest er til stede. Sangen 
”Linedanser” er et sikkert hit, for den 
kunne vi godt synge næsten hver aften, 
hvis vi selv kunne holde det ud.

Sange/salmer der passer med årstiden 
kan også bruges – ligesom de mere mo-
derne salmer de kender fra efterskole/
kirkekor/spejder ”Du som har tændt mil-
lioner af stjerner”, ”Du satte dig selv i de 
nederstes sted” etc. Og der er jo nok at 
sige noget om – eller reflektere over – i 
langt de fleste sange. 

Når Anne så beder ”Soldatens bøn” er 
der stille, hvis da ikke de vælger at bede 
med, og så skal der tændes lys. Vi tænder 
et lys for en eller flere eller noget aktuelt.

Ofte er der nogle, der lige er blevet ud-
sendt eller lige er kommet hjem, andre 
gange er det ulykker og ufred, der skal 
tænkes på og ind imellem tænder vi bare 
af taknemmelighed. Vi opfordrer de, der 
er i huset til også at tænde et lys for no-
gen eller nogle, de tænker på, og det sker 
ofte, at de bagefter tænder et lys. 

Forleden aften var vi ude for at for-
tælle om vores arbejde og Annegrete og 
Knud passede huset. Nogle af dem, der 
kommer her tit er på vej til at blive pilo-
ter og flere af dem er dygtige musikere, 
så selvfølgelig skal der være aftensang, 
og så spiller de da bare til og synger for.  

Det sker også nogle aftener at vi/de 
ikke kan stoppe igen – vi skal lige synge 
et par mere og så lige en mere…

En god aftensang – en god stemning 
– er der, når sangen klinger så højt, at 
vi to gamle, der sidder ved klaveret og 
står og spiller guitar og synger for, bliver 
næsten overdøvet af fællessangen – så 
er der en positiv og harmonisk tilstand 
præget af en særlig følelse. Det er en 
stemning af at være Gud en lille smule 
mere nær, eller rettere at han er nærmere 
os og giver os vished om, at han også i 
dag har været med os, og at han vil være 
med i al fremtid. 
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TEMA: STEMNING

Af Thea Bräuner-Møller 

Hvilken stemning oplever 
du blandt soldaterne i 
lejren?
Stemningen i lejren er god. Soldaterne 
er gode til at fungere professionelt såvel 
som socialt og kammeratligt sammen. 
De har fået det bedste ud af, hvad de 
havde til rådighed, men der har mang-
let et sted for dem at samles. Rygergår-
den har været populær, men vi nyder alle 
sammen godt af det nyåbnede soldater-
hjems terrasse over en kop kaffe og en 
smøg. 

Stemningen i lejren summer samtidig 
af, at vi snart er 3 måneder inde i missio-
nen. Det betyder, at en stor del af bidra-
get rejser hjem og overdrager til deres 
afløsere. Andre har 6 måneders udsen-
delse. Dette betyder, at der er en stem-
ning og en følelse af snarligt opbrud. Og 
med dette følger en stemning af glæde 
over familiefaderen, som skal hjem til 
sine små børn, og en glæde over dem, 
som skal hjem til velsmagende mad og 
grønne græsplæner. 

Vi må ikke fornægte, at stemningen af 
savn fylder meget. Men stemningen af 
fællesskab på tværs af enheder og natio-
naliteter er trods alt er stærkere.

Hvilken stemning vil I 
skabe og hvad er en god 
aften på Soldaterhjemmet?
Der er en stemning ved at være i en ør-
ken, som umiddelbart kan være svært 
at forklare. Det er som om at sandet 
emmer af fortidens historie. Krigen 

Stemning af mang-
foldighed, savn og 
et stærkt fællesskab

På KFUMs Soldaterhjem i Irak er der en særlig stemning, 
som soldaterhjemslederne Thea Bräuner-Møller og 
Dorte Mundbjerg indgår i. I interviewet her sætter Thea 
ord på stemningen og det hjerterum, som de skaber på 
soldaterhjemmet. 

her er anderledes end i eksem-
pelvis Afghanistan. Fjenden er 
anderledes. Soldaternes funktio-
ner er anderledes. Men soldater-
hjemmets rammer for at skabe 
fællesskab, er den samme. Det 
har den stort set altid været – og 
det værner vi om. 

Vi er meget bevidste om, at 
hver mand kommer med en bag-
grund og med det i bagagen, som han 
har. Derfor er det vigtigt for os, at der er 
plads til forskellighed. Men også plads 
til mangfoldighed.

Værdien af mennesket er unægtelig 
den samme, og her hos os går vi i høj 
grad ind for forskelsbehandling – så 
længe at det kommer alle til gode og 
gælder alle. Forstået således, at vi øn-
sker at komme alle til gode, og at de små 
betydningsfulde ting i hverdagen, dem 
får vi fremhævet. Vi holder af de danske 
udsendte, og vi holder af at skabe et rum 
af tryghed, hjerterum og derigennem 
skabes det stærke fællesskab. I praksis 
ser det ud således:

Terrassen er fyldt om aftenen. Ghetto-
blasteren er taget ud og en iPhone er sat 
til. Folk sidder rundt omkring og nyn-
ner med på Tine Dickows fortolkning af 
Kim Larsens ”Midt om natten”, mens 
aftenens kage bliver sat frem. Brætspil-
lene står rundt omkring på bordene og 
i iver råbes der frem og tilbage mellem 
Uno og Bezzerwizzer spillere, som skif-
tevis vinder et spil eller har glemt svaret 
til et spørgsmål.

Klokken nærmer sig 21, 
og sammen synger vi ”I Danmark er jeg 
født”. 

Senariet er sikkert alt for idyllisk og 
alt for fællesskabsorienteret, hvis man 
spørger kynikere. Men hos os, er det en 
helt almindelig onsdag aften. Og vi hol-
der af den.

Vi ønsker at skabe fællesskab. Vi øn-
sker at bidrage til at skabe sammenhold, 
og vi gør det så lavpraktisk som muligt. 
Og måske er det nærmere et hjerterum, 
end en stemning, vi ønsker at skabe.

De danske soldater i Camp Havoc 
Irak er og arbejder i de forskellige 
funktioner som de er sat i. De for-
skellige enheder lever hver deres 
hverdag, og så alligevel er de en 
stor levende organisme, som til-
sammen danner det danske bidrag. 
Nogle soldater træner irakiske styr-
ker, andre koordinerer logistikken 
for materiel og personer, som skal 
fragtes frem og tilbage, men der er 
også læger, sygeplejerske og en 
feltpræst. 
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Danske soldater i krig er ikke bare noget 
fra gamle dage; det er også en moderne 
virkelighed. Der er faldet flere danske 
soldater i moderne krige end i Anden 
Verdenskrig, og mange familier berøres, 
når soldater dør i krig eller vender hjem 
med skrammer på krop og sjæl. 

Brødre
”Brødre” er én af de danske film, der 
bedst har vist, hvad der kan ske med 
mennesker i forbindelse med krig - både 
dem derhjemme og ham, der kommer 
hjem med noget ’i bagagen’. Filmen er 
et dystert drama, realistisk og overbe-
visende, ikke mindst takket være gode 
skuespillere: Nikolaj Lie Kaas som Jan-
nik, broderen derhjemme, Ulrik Thom-
sen som soldaten Michael, der vender 
hjem fra Afghanistan, og Connie Niel-
sen som soldatens kone Sarah. Filmen 
kan ses og genses, og den vandt så meget 
anerkendelse, at der blev lavet en ame-
rikansk udgave, ”Brothers”, og den blev 
også godt modtaget.

Filmen rejser nogle vigtige spørgs-
mål, som man kan diskutere med hin-
anden, når man har set filmen. Soldaten 

Af Bo Torp Pedersen, Kirke og Film

Krigens konsekvenser
- som vi ser dem i nogle danske film.

Filmaften på KFUMs Soldaterhjem plejer at være en stemningsfuld aften. 
Filmlærredet lyser op mens lyden buldrer ud af højttalerne. Bo Torp Pedersen 
fra Kirke og film giver i artiklen her et indblik i nogle af de danske film, der har 
krigens konsekvenser som tema.

Michael elsker jo sin familie, og derfor 
bringer han et offer i sit fangenskab, men 
hvad forventer han egentlig af dem, han 
vender hjem til? Jannik ændrer sine le-
vevaner og ofrer sig for at holde sammen 
på familien i Danmark, men har han 
tænkt længere ud i fremtiden? Hvorfor 
kommer Sarah i klemme mellem de to 
mænd? Og hvad med børnene?

Armadillo
Filmen ”Armadillo” er en stærk, reali-
stisk skildring af den krigsvirkelighed, 
der mødte danske soldater i Afghani-
stan, nemlig dér hvor soldaterne er i 
kamp på liv og død. ”Armadillo” viser 
en del af krigens barske virkelighed, 
men filmen fortæller ikke hele histo-

rien om Danmark i krig i Afghanistan. 
Krig foregår på flere niveauer, ikke blot 
i kampzonerne, men også bag frontlin-
jerne, i forsynings- og kommunikations-
forbindelserne, på generalernes stabs-
møder og på regeringsmøderne. 

Krigen
I ”Krigen” er hovedpersonen en dansk 
officer, som træffer en skæbnesvanger 
beslutning under krigshandlingerne i Af-
ghanistan. Han bliver hjemsendt og stil-
let for en militærdomstol. Igen en meget 
realistisk skildring af krigen - og dertil 
det store spørgsmål, om man i fred og 
og ro i baglandet kan bedømme de be-
slutninger, som soldater og officerer må 
træffe midt i kampens hede. Filmen gi-

”Brødre” © Nordisk Film

”9. april” © Nordisk Film

”Krigen” © Nordisk Film

TEMA: STEMNING



Når man viser film ved et møde eller en ’event’, skal man have lov til at 
vise filmen. I mange tilfælde kan man dække sig ind med et abonnement 
hos www.cvli.dk - i andre tilfælde skal man købe retten til at vise den en-
kelte film. Mere om visningsrettigheder m.m. på www.kirkeogfilm.dk 

Armadillo (instruktør: Janus Metz, 2010) (100 min.) - Nordisk Film
Brothers (instruktør: Jim Sheridan, 2009) (104 min.) - Mis.Label/Midget (CVLI)

Brødre (instruktør: Susanne Bier, 2004) (110 min.) - Nordisk Film
De standhaftige (instruktør: Lisa Ohlin, 2016) (105 min.) - SF Film (CVLI)
Krigen (instruktør: Tobias Lindholm, 2015) (115 min.) - Nordisk Film
9. april (instruktør: Roni Ezra, 2015) (93 min.) - Nordisk Film
Under sandet (instruktør: Martin Zandvliet, 2015) (100 min.) - Nordisk Film
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TEMA: FRIVILLIGETEMA: STEMNING

ver endnu en god hovedrolle til Pilou As-
bæk, som virker meget overbevisende, 
fordi han ikke viser personens følelser 
på en overdreven måde. Filmen formår 
at vise både krigen og retssagen, sådan at 
det virker både nervepirrende og menne-
skeligt vedkommende på tilskuerne.

De standhaftige
”De standhaftige” fortæller om soldaten 
Thomas, der mistede begge ben i Afgha-
nistankrigen. Filmen viser optræningen 
af den handicappede mand og udvik-
ler sig til en kærlighedshistorie mellem 
ham og balletdanserinden Sofie. Der er 
meget delte meninger, om filmen er lyk-
kedes. Nogle fandt filmens personer for 
selvmedlidende. Andre synes, at skue-
spillerne Mikkel Boe Følsgaard og Ce-
cilie Lassen bar historien igennem.

Nye film om anden 
verdenskrig
Går vi tilbage til Anden Verdenskrig har 
danske film naturligvis især beskæftiget 

sig med den civile danske modstands-
kamp. To nye film har dog nogle andre 
vinkler på ’den gamle krig’.

”Under sandet” er en diskutabel film, 
fordi den gør vold på det historiske stof. 
Filmen vil ’afsløre’ danskernes tysker-
had. Selv om besættelsen af Danmark 
var en ren ’flødeskumsfront’ sammen-
lignet med Nazitysklands besættelse af 
andre lande, kan man vel ikke komme 
her i 2000-tallet og bebrejde danskerne 
tyskfjendtlige følelser efter fem års be-
sættelse? Det værste er, at man udgi-
ver historien for at være autentisk, men 
sandheden er, at den barske sergent Carl, 
som kommanderede de unge tyske sol-
dater rundt på den livsfarlige mine-ryd-
ning, slet ikke var dansk, men tysk. 

Filmen ”9. april” skildrer situationen 
ved den danske grænse til Tyskland på 
den skæbnesvangre dato i 1940, og fil-
men hylder de soldater, som gjorde det 
lidt, de kunne. Filmen er både nøgternt 
realistisk og medfølende over for de 
mænd, der led døden i en indsats, som 

på de store linjer var formålsløs. Filmen 
skildrer en lille gruppe mennesker, og 
såvel Lars Mikkelsen som Pilou Asbæk 
gør god fyldest i to af hovedrollerne. På 
en indirekte måde er filmen også en an-
klage mod de politikere, som lod sol-
daterne i stikken. Disse politikere hav-
de overgivet Danmark længe før den 9. 
april, nemlig ved i en årrække at ned-
drosle det danske militær til et menings-
løst niveau.

Oplæg til samtale
De nye danske film har temmelig for-
skellige synsvinkler på konsekvenserne 
af at gå i krig, og flere af dem stiller os 
tilskuere nogle væsentlige spørgsmål: 
Om soldaternes ’skrammer’ på liv og 
sjæl, om de forladte og de efterladte, om 
samfundets behandling af de hjemvend-
te og om de politiske beslutninger bag 
krigsførelse. Derfor kan det være rigtig 
godt at se filmene sammen og snakke 
om dem bagefter: Hvad er det filmin-
struktøren vil fortælle os i sin film?

”Brødre” © Nordisk Film ”Brødre” © Nordisk Film
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Af generalsekretær Per Møller Henriksen

KORT NYT

Årsmøde 2017 bliver på 
Bornholm
Der bliver årsmøde på Bornholm den 
22. – 24. september 2017. Der arrange-
res fællestransport. Forud for årsmødet 
arrangeres der en bustur fra onsdag den 
20. september (se omtale på side 15. 

Årsgaven 2016
Endnu engang var det en rigtig god op-
levelse at mødes til Årsmøde. Vejret var 
med os og Haderslev har en helt særlig 
historie, som vi fik et indblik i. Også i 
år er der indsamlet en rigtig flot årsga-
ve i kredsene eller overført direkte til 
KFUMs Soldatermission. 

Særligt tak til jer, der har stået for ind-
samlingerne lokalt. Årsgaven er på kr. 
453.197 pr. 26. oktober. Sidste år var års-
gaven på kr. 435.672 samme tid.  

Lodsedlen 2017
Lodsedlen 2017 er i trykken og vil i den 
nærmeste tid blive fordelt til hele landet 
så den er klar til salg fra det nye år. Vi 
glæder os over, at KFUMs Soldatermis-
sions lodsedler er let at sælge. Det er nu, 
der skal planlægges salgsfremstød i bu-
tikscentre, gågader og på torve.  Toyota 
stiller gerne bilen mangen til hovedge-
vinsten op i forbindelse med lodseddel-
salget. For arbejdet for vores soldater, 
veteraner og pårørende er indtægten fra 
lodsedlen af helt afgørende betydning. I 
er velkomne til at kontakte landskonto-
ret eller landssekretær Bjarke Friis, hvis 
der er brug for hjælp til at planlægge sal-
get i butikscentre og finde nye salgsmu-
ligheder. 

Leaveafløsere
Fra den 13. november og ca. 5 uger frem 
rejser KFUMs Soldatermissions ve-
terankonsulent Elin H. Hansen sammen 
med veninden Bente Larsen til Irak for 
at afløse Thea og Dorte, som er hjemme 
på en velfortjent ferie.

Gavekvitteringer
Efter årsskiftet indberetter vi gaver til 
SKAT, så der kan gives fradrag på selv-
angivelsen. Vi indberetter alle gaver un-
der betingelse af, at vi har fået givernes 
CPR nr. 

Kommende ledere til Irak
Som afløsere for Thea og Dorte som le-
dere af KFUMs Soldaterhjem i Al As-
sad Air base i Irak fra februar, er ansat to 
tidligere ledere i Camp Bastion, Afgha-
nistan i 2013/14 Det er Judy Jokumsen 
og Selma Schou fra Vejle, der skal være 
udsendt til august 2017. Judy arbejder til 
daglig i en døgninstitution og Selma er 

rejsekonsulent på Felix rejser. Søndag 
den 8. januar vil der blive udsendelses-
gudstjeneste for dem i frimenigheden 
Broen, Missionshuset, Olgasvej 14, Vej-
le.  Efter gudstjenesten indbyder solda-
tervennerne til kirkefrokost, her vil der 
være en nærmere præsentation af opga-
ven. Vi ønsker Guds velsignelse over op-
gaven.

Judy Jokumsen (tv) og Selma Schou (th) bliver ledere af KFUMs Soldaterhjem i Irak fra februar 2017. 

KFUMs Soldaterhjem i henholdsvis Haderslev og Fredericia (billedet) stod for servering af kaffe, the 
og kage pauserne.

Ruth Brik og SMUK
Slevviske Musikkorps afholdte i oktober to koncerter, hvor Søren Dahl fra Café 
Hack interviewede gæster mellem musiknumrene. Ruth Brik Christensen var én 
af gæsterne på scenen, der fortalte om hendes oplevelser som reservemor for ud-
sendte soldater. Øvrige gæster var Chef for hærstaben generalmajor Hans-Christi-
an Mathiesen, feltpræst Jes Rønn Hansen samt Viceforsvarschef Per Ludvigsen og 
”KUF-mor” Ruth Brik Christensen. Begge steder gik overskuddet fra koncerterne 
til KFUMs Soldaterhjem.
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Ny Kantinevogn
Soldaterhjemmet i Oksbøl har fået ny 
kantinevogne, der er betalt af penge fra 
cykelløbet sidste år og forskellige ind-
tægter fra blandt andet salg ved Åbent 
Hede, hvor mange frivillige og tidligere 
volontører har været med til at skaffe et 
godt resultat. Tillykke til Kjeld Nørga-
ard og soldaterhjemmet i Oksbøl.

Kredsjubilæum i 2017
 110 år:  Hurup kreds 3,  

København kreds 4 og  
Vejle kreds 5.

 105 år: Smidstrup kreds 7.

 95 år:  Frederikshavn kreds 20,  
Thisted kreds 21 og  
Varde kreds 22

 85 år: Sønderborg kreds 51

 70 år:  Nordsjælland kreds 74,  
Fur kreds 75,  
Brovst kreds 76,  
Læsø kreds 77,  
Hedensted-Løsning kreds 78

 65 år: Vejrup kreds 85

 60 år:  Glejbjerg-Agerbæk kreds 98, 
Spøttrup kreds 99

Siden 1889 har KFUMs Soldaterhjem 
skabt trygge og varme hjem. Hjem hvor 
soldater i mødet med soldaterhjemsle-
dere og volontører har oplevet den gode 
stemning og atmosfære, som der fortsat 
arbejdes ihærdigt for. Den gode stem-
ning er altafgørende for, at soldaterne 
får en god oplevelse på KFUMs Solda-
terhjem. 

Det gode og givende arbejde kan kun 
udføres, fordi KFUMs Soldatermission 
altid har mærket og erfaret Soldaterven-
nernes trofaste opbakning og støtte til 
arbejdet. Den er vi fuldstændig afhæn-
gige af, og uden Soldatervennernes op-
muntrende besøg på soldaterhjemmene, 
uden deres forbøn og uden deres øko-
nomiske hjælp, ville KFUMs Soldater-
mission få store udfordringer i at kunne 
skabe stemningsfyldte, varme og trygge 
Soldaterhjem. 

Fortsat brug for hjælp
I KFUMs Soldatermission tror vi – og 
erfarer – at mangfoldighed skaber legi-
timitet. Vi er overbevidste om, at mange 
Soldatervenner skaber øget kendskab og 
kærlighed til vort arbejde med menne-
sket bag soldaten. Vi tror på, at vi i fæl-
lesskab kan finde flere Soldatervenner, 
og vil derfor udfordre dig til at være med 
i opgaven: At få flere soldatervenner. 

Du kan:
Spørge en nabo, et familiemedlem eller 
en anden bekendt, som du tror gerne vil 

være medlem af KFUMs Soldatermis-
sion. Spørg personen eller giv os navnet, 
så vi kan spørge personen. 
Kontakt mig på tlf.: 5094 2001 eller 
mail: prs@kfums-soldatermission.dk

Du kan også indtaste navnene på 
www.kfums-soldatermission.dk/for-
slag, efterfølgende kontakter vi perso-
nen med henblik på at blive medlem af 
KFUMs Soldatermission.

På de 14 KFUMs Soldaterhjem og de 
5 KFUMs SoldaterRekreation samt det 
nye soldaterhjem i Al Asad Air base i 
Irak skaber vi hver eneste dag en ram-
me, hvor soldaterne kan føle sig hjem-
me. Vi forsøger at skabe soldatens dag-
ligstue. Og takket være Soldatervenners 
bidrag og gaver, kan vi fortsat udføre vo-
res mission. Der er stadigvæk brug for 
faste og større bidrag. Gaver kan gives 
på mange forskellige måder. 

Betalingsservice
Undgå besværet med at gå på posthuset 
eller banken og tilmeld dig i stedet til 
Betalingsservice. En fastgiveraftale er 
med til at bringe orden i givertjenesten, 
og er samtidig en rigtig stor hjælp for 
KFUMs Soldatermission. Mange afta-
ler giver KFUMs Soldatermission bedre 
mulighed for at budgettere og planlæg-
ge vore aktiviteter for soldaterne og ve-
teranerne. Tilmelding kan ske ved hen-
vendelse til Karina Boel, tlf.: 7620 4484 
eller Preben Schousboe, tlf.: 5094 2001, 
der så vil hjælpe med at oprette en aftale. 

Af Preben Schousboe, medlemskonsulent og fundraiser

Den gode stemning
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ÅRSMØDE 2016

A:   Andersen, Torben Juhl: Domprovst. Holdt gudstjeneste 
søndag morgen på Kasernen.

B:  Band.  Stor ros til årsmødebandet, der løftede 
fællessangen flot.

C:  Cirka 320 deltagere var der på årsmødet til 
festaftenen.  

D:  Domkirke: Her begyndte årsmødet med en 
festgudstjeneste. 

E:  Eftermiddagskaffe lørdag eftermiddag: Blev 
på KFUMs Soldaterhjem. 

F:  Frivillige: En gruppe frivillige har planlagt landsmødet og 
stod for mange praktiske opgaver. Blandt andet var årsmø-
desalen rigtig flot pyntet.

G:  Geil, Hans Peter: Er borgmester i Haderslev og bød vel-

Af Bjarke Friis

Årsmødet fra A til Å
kommen til Haderslev som indledning til 
festaftenen.  

H:  Haderslev. Hjemsted for KFUMs Solda-
termissions Årsmøde 2016. 

I:  Irak: Herfra ligger KFUMs nyeste soldaterhjem, hvorfra 
der var en hilsen til årsmødet. 

J:  Jubel – eller i hvert fald landsmødets største klapsalve: Den 
gik til de mange unge volontører, da de blev præsenteret på 
scene,

K:  Kaffe. Lørdag aften var der ved at opstå en krise pga. for 
lille kaffeleverance. Her trådte kaffemaskinen på KFUMs 

Soldaterhjem virkelig i karakter, og 
krisen udeblev. 
L:  Lotteri og lagkage: To helt uund-

værlige ingredienser til festafte-
nen. 

M:  Matthisen, H. C: Holdt søndag 
formiddag et meget oplysende 
foredrag om Forsvarets opgaver. 

N:  Nissen, Karsten: Holdt en flot 
festtale på årsmødet lørdag aften. 

O:  Os kunne man få udenfor ind-
gangen til salen, hvor rygerne var 
henvist til.  

P:  Personnummer: Skulle oplyses ved indgang til Haderslev 
Kaserne, der havde skærpet sikkerheden.  

Q:  Quiz. Aksel Kristiansen havde tilrettelagt en lille quiz mel-
lem landsformand Jesper Hornstrup og Biskop Karsen Nis-
sen i forbindelse med lotteriet lørdag aften. 
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R:  Reservekaffekanderne fra KFUMs 
Soldaterhjem i Haderslev var i brug 
lørdag eftermiddag ved det store ryk 
ind. 

S:  Solen skinnede – igen i år – over Sol-
datervennernes årsmøde. 

T:  Tre Tenar er titlen på de tre unge 
knægte/voksne mænd, der under-
holdte forsamlingen lørdag aften. 

U:  Uniform? Det behøver man ikke når 
man soldatervenner samles til års-
møde. 

V:  Volontørkursus: Blev afholdt sam-
men med årsmødet. 

W:  Weekendbemanding prægede Ha-
derslev Kaserne uden at det gik ud 
over sikkerheden. 

X:  Xenofobi: Det lider man ikke af, når 
man deltager i KFUMs Soldatermis-
sions årsmøde. 

Y:  Yoghurt kunne man selvfølgelig væl-
ge i morgenbuffeten. 

Z:  Zuluer: Så man ikke til årsmødet. 
Æ:  Æbler var der i lange baner sammen 

med andet friskplukket frugt. 
Ø:  Øen Bornholm er vært for årsmødet 

2017. 
Å:  Årsmødet sluttede og alle tog glade 

derfra. 

ÅRSMØDE 2016

Solveig Hoffmann Pedersen,  
medlem af kredsarbejdsudvalget
Hvordan oplevede du årsmødet i Haderslev i 
sammenligning med tidligere årsmøder? 
Årsmødet i Haderslev var som de tidligere generelt fest-
ligt. Et par af highlights var de 3 tenar’s fortolkning/digt-
ning af sangen YMCA og Slesvigske musikkorps. Des-
uden var det fint med mulighed for at besøge Haderslev 
Garnisonens Museum. Selvfølgelig var det igen skønt at 
snakke med tidligere kollegaer og andre som har interesse 
i KFUMs Soldatermission. Skulle jeg finde nogle kritik-

punkter, ville de være i småtingsafdelingen. 
Hvordan oplevede du årsmødet i forhold til dét, som du/
kredsarbejdsudvalget (KAU) gerne vil have et årsmøde skal være? 
Årsmødet er en slags ”fætter - kusine fest”: Vi mødes og hører nyt fra KFUMs Sol-
datermission (og forsvaret), vi besøger soldaterhjemmet, hygger os og fester med hin-
anden. Jeg synes godt om konceptet, og jeg mener, det falder godt i tråd med, hvordan 
KAU gerne vil have vores årsmøde. Men forandringer kunne man sagtens overveje. 
Skal program-skabelonen ændres? Skal der være nogle nye tiltage  som eksempelvis 
workshops? Skal der gøres noget mere for at få børn og unge med?

Christina Rabjerg,  
tidligere medarbejder på  
KFUMs Soldaterhjem i Holstebro
Hvordan oplevede du årsmødet i Haderslev? 
Det var et rigtig godt årsmøde. Det var dejligt at høre, 
hvordan det går rundt på de forskellige soldaterhjem og 
især i arbejdet med veteraner, og det var godt at få sat an-
sigter på mange af de fantastiske mennesker, der på den 
ene eller anden måde er en del af soldatermissionen, og 
som er med til at gøre et fantastisk stykke arbejde.

Programmet var rigtig godt og en god blanding af både 
underholdning og gode oplæg fra forskellige personer. Selvom jeg ikke følte at alle 
oplæg og informationer var relevant for mig, så var det vildt spændende at være med 
til som tidligere medarbejder, fordi soldatermissionen stadig har en stor plads i mit 
hjerte, og at jeg nok aldrig vil slippe det helt (selvom jeg kun var medarbejder på 
”kuffen” i et år). 
Hvad var det bedste i løbet af weekenden? 
Det er svært at udpege én god ting, men det varmede virkelig mit hjerte at høre og 
mærke, hvor stor en forskel soldatermissionen gør for soldater. At høre fra ansatte 
ved forsvaret at “kuffen” gør en forskel, og at det betyder meget for dem, at de har et 
sted at være og føle sig hjemme, det var virkelig fantastisk. Det var skønt at høre, at 
der bliver sat pris på det arbejde der bliver gjort.
Hvordan virkede årsmødet i forhold til det konkrete arbejde for 
soldater, som du har været med til i Holstebro? 
Det var en fantastisk tid som medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro! At 
være med til årsmødet var først og fremmest en form for gensyn med nogle skønne 
mennesker, som var en del af arbejdet på “kuffen”. Det år jeg var på “kuffen”, havde 
vi et tæt forhold til veteranerne, og det at høre om arbejdet for veteraner og hvordan 
det har udviklet sig, var virkelig skønt, og jeg synes især det oplæg fra de to Antro-
pologi studerende, omkring deres praktik på et rekreationshjemmet, var vildt spæn-
dende. Det var dejligt at høre, at der fortsat bliver gjort noget, og at der kommer mere 
fokus på veteraner. 



Af Bjarke Friis
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hjemskonsulent Søren Andersen taler. 
Kaffebord a kr. 25,-

Roskilde, kreds 44
Tirsdag den 24. januar kl. 19.30 afhol-
des Årsmøde med generalforsamling i 
Missionshuset Sion, Snoldelev Byga-
de 22 A, 4621 Gadstrup. Over emnet 
” Feltpræst ude og hjemme” vil sogne-
præst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle 
om sit arbejde som feltpræst. Fortællin-
gen ledsages af fotos.

Vordingborg, kreds 32
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.

Fredericia
Onsdag den 23. november kl. 14:30: 
eftermiddagsmøde på KFUMs Solda-
terhjem, Treldevej 99, 7000 Frederi-
cia. Johan Schmidt Larsen: En stjerne i 
natten. Lotteri, hvor gevinster modtages 
med tak. 

Haderslev
Tirsdag den 29. november kl. 14:00 på 
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, 
6100 Haderslev. Merete Henriksen, Fre-
dericia: Hvordan er det at vende tilbage? 
Tirsdag den 31. januar kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Haderslev.

Viborg
Onsdag den18.januar kl. 14:00: Møde 
hos Bodil Vestergaard, Ingstrup, Fæd-
alhøjvej 3, 8830 Tjele. Tlf. 86 65 10 79. 

Viborg, kreds 23
Fredag den 25. november kl. 12:00 i 
Sct. Margrethes Gård, Gl. Rander-
svej 4, Overlund, 8800 Viborg. Ad-
ventshygge med frokost, kaffe, salg af 
juledekorationer, pyntegrønt, kirke-
gårdsdekorationer og juletræer. Banko 
og evt. lotteri. Tale ved Orla Ervolder. 
Alle er hjerteligt velkomne.

Kredsbestyrelsen  og  
damekredsen.
Torsdag den 26. januar kl. 19:00 i 
Missionshuset Bethel, Nørregade 22, 
8850 Bjerringbro. Soldatervenneaften 
ved Per Anderson, leder af KFUMs Sol-
daterhjem i Skive. 
Fredag den 17. februar kl. 19:30 i Sct. 
Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4, 
Overlund, 8800 Viborg. Generalfor-
samling. 

Vildbjerg, kreds 105
Onsdag den 16. november kl. 19:30 i 
Vildbjerg Missionshus, Søndergade 
17, 7480 Vildbjerg. Soldatervennefest 
ved generalsekretær Per Møller Henrik-
sen, Fredericia.

Ansager, kreds 37
Mandag den 14. november i Skovlund 
Missionshus, Svinget 9, Skovlund, 
6823 Ansager. Soldatervenneaften v. 
Ruth Brik Christensen.

Haderslev, kreds 49
Lørdag den 3. december kl. 14:00: 
Julehygge på KFUMs Soldaterhjem, 
Louisevej 2, Haderslev. Tale v. Jørgen 
Bøytler Christiansfeld. Kaffe, bortlod-
ning og banko. Velkommen til en hyg-
gelig eftermiddag.

Skrydstrup, kreds 25
Mandag den 20. februar kl. 19.30 i 
Skrydstrup Sognehus, Ribevej 51, 
6500 Vojens. Kredsmøde med general-
forsamling. Medarbejder- og soldater-

MØDER OG STÆVNER

Farsø, kreds 108
Søndag den 29. januar: Gudstjeneste i 
Farsø Kirke, Nørregade 21, 9640 Far-
sø. Tidligere soldaterhjemsleder Christi-
an Nielsen, Nr. Nissum, prædiker. Ind-
samling til KFUMs Soldatermission. 

Hobro, Kreds 58
Tirsdag den 24. januar kl. 19:30 i Hobro 
Missionshus, Vestergade 10, 9500 Ho-
bro. Soldatervennefest. Konsulent Søren 
Andersen taler og fortæller om arbejdet. 

Holstebro-Struer, kreds 12
Tirsdag den 15. november i Vinderup 
Kirkecenter, Søndergade 31B, 7830 
Vinderup. Soldatervennefest. Landsse-
kretær Bjarke Friis taler og fortæller om 
arbejdet.

Mausing-Vinderslev-
Brokhus, kreds 71
Tirsdag den 6. december kl. 19:30 i 
Vinderslev Missionshus, Vinderslev-
holmvej 8, Vinderslev, 8620 Kjelle-
rup. Adventsmøde ved Dorte Lundga-
ard Jeppesen. 

Silkeborg, kreds 35
Onsdag den 23. november kl. 19:30 i 
Alderslyst Missionshus, Lundsgade 
17, 8600 Silkeborg. Soldatervenneaften. 
Generalsekretær Per Møller Henriksen, 
Fredericia, taler og fortæller om arbejdet.

Skjern, kreds 2
Fredag den 6. januar kl. 19:00 på 
KFUMs Soldaterhjem i Borrislejren: 
Nytårsfest hvor Brian Christensen, Hol-
stebro, taler. Kaffe, amerikansk lotteri 
mm. 

EFTERMIDDAGS- OG  
DAMEKREDSE



 Soldatervennen nr. 4 • 2016 15

MØDER OG STÆVNER

I forbindelse med KFUMs Soldatermis-
sions årsmøde på Bornholm tilrettelæg-
ges en soldatervennetur i godt selskab. 
Afgang med bus fra Jylland/Fyn/Sjæl-
land med opsamling forskellige steder. 
Torsdag og fredag er der forskellige ud-
flugter og rundtur på solskinsøen. Ham-
mershus, Helligdomsklipperne og Born-
holmertårnet er nogle af besøgsmålene. 
Svenskerkrigene, Rundkirker og Born-
holm under Den Kolde Krig vil få et 
særligt fokus på turen.  Rundt på øen er 
der lokale guider, og overnatning fore-
går på Danhostel.

Lørdag og søndag er der årsmødepro-
gram med gudstjeneste og en lille ud-
flugt. Søndag kører busserne retur til 
Sjælland/Fyn/Jylland. 

Pris
Pr. person (dobbeltværelse), inkl. hel-
pension: Max. 3.800,- kr. (endelig pris 
oplyses senere).

Forhåndstilmelding
Til Jette Steffensen på tlf. 76 20 44 83 el-
ler jette@kfums-soldatermission.dk 

Årsmøderejse til Bornholm
Fra onsdag den 20. til søndag den 24. september 2017. 
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KFUMs Soldaterhjem i Irak er åbnet

Ugerne op til åbningen fulgte vi med stor interesse med i, 
hvordan ingeniørsoldaterne byggede soldaterhjemmet færdigt. 
Det er ikke helt så simpelt, som man kunne forestille sig, men 
de seks 20 fods containere - som soldaterhjemmet består af - er 
gamle, og var egentlig kasseret som skrot. Det er slet ikke til at 
forstå eller at se. For det er blevet så flot. 

Her kan man faktisk i ordets bedste betydning tale om: Fra 
skrot til slot.

Soldaterhjemmets terrasse er prydet af flotte hynder, træ ha-
vemøbler, altankasser med plastik blomstrer og små fine pla-
stik stuebambus, der pynter på bordene. Ja, det er måske lidt 
som at komme hjem til mormors kolonihavehus … eller en tur 
i IKEA.

Ikke desto mindre er her blevet super flot, og meget meget 
hyggeligt og vigtigst: Brugbart.

Den røde snor blev klippet
Søndag d. 9. oktober åbnede vi med et brag af et åbent hus. I 
samarbejde med DANCON havde vi inviteret stort set hele lej-
ren. Soldaterhjemmet blev indviet af Chef DANCON, da han 
klippede den røde snor. 

Således var soldaterhjemmet erklæret for åbent. 
Vi havde en dejlig dag sammen med danskere, amerikanere 

og de britiske soldater, som tilsammen konsumerede næsten 
20 forskellige slags kager.

Vi har været meget spændte på, hvordan soldaterhjem-
met vil blive modtaget af lejren. Vi er klar over, at vi 
har skabt et attraktivt sted for fællesskab mellem 
de soldater, som lever i lejren her. Der er intet 
andet sted at gå hen. Og fællesskabet er netop, 
hvad vi udlever her i Irak. Det er med stor glæ-
de, at vi hver eneste aften har fuldt hus med 
soldater, som sammen hygger sig over bræt-

spil, kaffe, musik og snakke. 
Her er plads til mangfoldighed, forskellighed og soldater-

hjemmet summer af det.

Intet menukort
Mange spurgte de første par dage om de måtte se et menukort. 
Der måtte vi blot henvise dem til de hvide termokander med 
kaffe i med et smil på læben.

Glæden over vores åbning har været overvældende, sær-
ligt fra de udenlandske soldaters side. Vores danske soldater 
er mere eller mindre bekendte med Soldaterhjemmets form. 
Selvom det er dejligt, at der nu er et soldaterhjem her i Irak, så 
er det ikke et fremmed koncept for danskerne. Men for ameri-
kanerne og briterne er det fremmed, og måske derfor møder vi 
ekstrem stor velvilje og hjælpsomhed fra alle kanter. 

Vi er ikke i tvivl om, at dette stykke jord er et godt sted 
at være. Vi holder af at være her. Vi holder af ar-

bejdet, vi holder af fællesskabet, og vi holder af 
soldaterne.

Måske lidt som Dan Turell udtrykte det: ”Jeg 
holder af hverdagen Jeg er vild med den Hold 
da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen Jeg 
holder stinkende meget af hverdagen”

Af Dorte Mundbjerg og Thea Bräuner-Møller.


