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Af bestyrelsesmedlem og soldater-
hjemsleder i Skive Birthe Anderson

ANDAGT

Tænk, hvis jeg kunne få en garanti på, 
at alle de, jeg holder af altid vil være 
sikret mod, at der sker dem noget ondt. 
At de altid vil have det godt og leve lyk-
keligt til deres dages ende.
Sådan er virkeligheden ikke. Også de, 
jeg holder af, vil blive ramt af sorg og 
ulykke. Det er hårdt, når sorgen eller 
ulykken rammer. Jeg kan stå magtesløs 
og ikke vide, hvad jeg skal gøre og med 
spørgsmålet til Gud: HVORFOR?

Da vi endnu sendte en stor flok sol-
dater til Afghanistan for nogle år siden, 
havde vi flere gode samtaler med sol-
daterne, inden de skulle afsted. En af 
dem fortalte en dag om deres afslut-
tende øvelse i Oksbøl. Den sidste øvel-
se inden de skulle afsted. Her skulle 
soldaterne prøve at bytte funktioner, 
sådan at hvis én blev ramt, kunne de 
alle afløse hinanden. Soldaten, jeg talte 
med, gik med minesøgeren og skulle 
gå forrest og finde de miner, som de 
skulle gå uden om.

På øvelsen, hvor de havde byttet op-
gaver, ”døde” de rigtig mange gange. 
Der var lagt øvelsesminer ud, så de fik 
lov til fysisk at opleve, når det ”gik galt”.

Vores soldat udtalte efterfølgende: 
"Jeg skal nok gå forrest, så vi ikke træ-
der på en mine. Det ansvar tør jeg ikke 
overlade til de andre. Så må de andre 
sikre mig, så jeg ikke bliver ramt”.

Fællesskab  
GØR STÆRK!

November 2017
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Forsidefoto: 
Soldatervenner til årsmøde på 
Bornholm. Her er det eftermid-
dagskaffe på KFUMs Soldater-
hjem ved Almegårds kaserne. 

For at deres patruljer kunne lykkes, 
var de afhængige af hinanden og lagde 
deres liv i hinandens hænder. Kun sam-
men kunne de gøre det. Fællesskabet 
gjorde dem stærke.

For en del år siden blev vores bil ramt 
af en frontlæsser. Det kunne være gået 
rigtig galt, men heldigvis var Guds eng-
le på arbejde den dag, så ”kun” bilen 
blev smadret.

Den dag fandt jeg på en hård måde 
ud af, at jeg ikke kan beskytte dem, jeg 
holder af. Jeg kan ikke love dem ”guld 
og grønne skove”, men jeg kan lægge 
dem i Guds hænder og bede Ham være 
med dem alle dage indtil verdens ende.

Det gør os stærke at lægge vores liv 
i Guds hænder og dermed få fællesskab 
med Gud. Vi har en, der altid kæmper 
på vores side. En som aldrig svigter. En 
som aldrig siger ”lige et øjeblik” og 
glemmer os. Nej, Gud er der altid for 
os. Både når vi har det godt, og når vi 
har det skidt. Han ønsker fællesskab 
med os. Han står med åbne arme for at 
tage imod os.

Jeg kan ikke altid forstå Gud og hans 
planer, men jeg ved, han altid er der for 
mig.

Til dig som læser denne andagt: Jeg 
ved ikke, hvordan du har det med Gud. 
Tør du lægge dit liv i Gud hænder? Jeg 
synes, du skal prøve, men valget er dit.

os med den gode smag

Leverandør af kødvarer til KFUMs Soldaterhjem.
Kaj Jensen, Grøftevej 4, 4180 Sorø, Tlf. 5854 4010.
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Commandors Coin 
til Sanne og Lars

BORNHOLM

Af Bjarke Friis

Soldaterhjemslederparret på Bornholm 
blev meget overraskede, da Chef for 
Hærstaben Generalmajor H.C Mathie-
sen kaldte Sanne og Lars frem for at 
modtage Commanders Coin.

Soldaterhjemslederne Sanne og Lars 
på Bornholm var inviteret med en man-
dag eftermiddag i august på Almegaards 
Kaserne på Bornholm. Anledningen var, 
at Chef for Hærstaben generalmajor H.C 

Chef for Hærstaben H.C Mathiesen på scenen sammen med Sanne og Lars Lund. 

Mathiesen, var på øen, hvor han blandt 
andet holdt en chef time. Det var for alle 
– både værnepligtige og dem, der har 
stjerner på uniformen.

Generalmajor H.C Mathiesen ind-
ledte med at fortælle om Commanders 
Coin. Den ville han gerne overrække 
til nogle, der har udmærket sig ved at 
gøre en særlig indsats i de forgange år. 
Lars fortæller: ”Så blev Sanne og jeg 

Commanders Coin
• Tildeles personer som har ydet en eks

traordinær indsats.

• Mønten symboliserer den taknemmelig
hed, som chefen ønsker at udtrykke.

• Kan tildeles civile såvel som militære 
personer.

I maj måned besluttede et bredt flertal i Folketin-
get, at cirka 200 danske soldater skal til Estland i 
januar 2018 som et led i NATOs fremskudte til-
stedeværelse i Baltikum og Polen. Fire måneder 
efter folketingsbeslutningen gav forsvarschefen 
grønt lys til at oprette KFUMs Soldaterhjem for 
de udsendte NATO-soldater, der kommer til at 
gøre tjeneste i Estland.

Det er første gang, at KFUMs Soldatermission 
kommer med det første hold udsendte danske sol-
dater. Siden 1998 har KFUMs Soldaterhjem været 
med udsendte danske soldater i bl. a. Bosnien, Ko-
sovo, Afghanistan og Irak. Gennem de seneste 20 
år er der oparbejdet et tættere samarbejde, som nu 
er årsagen til, at KFUMs Soldaterhjem kommer ud 
med det første hold danske soldater.

”Det er historisk”, erklærede landsformand Jes-
per Hornstrup i sin formandsberetning på KFUMs 

Soldatermissions årsmøde sidst i september. Vi-
dere berettede formanden: ”Allerede i foråret fik 
vi en forespørgsel, om vi ville påtage os opgaven, 
hvilket vi sagde ja til. Igen stiller Forsvaret med 
lokaler og inventar men vil gerne, at vi skaber 
hjemmet.”

Generalsekretær Per Møller Henriksen er nu i 
gang med at planlægge de praktiske detaljer: 
”KFUMs Soldaterhjem bliver indrettet i en nyop-
ført bygning, hvor vi har fået to lokaler á 96 m2. 
Jeg er meget glad for, at KFUMs Soldatermission 
har fået lov til at være med hold 1. Jeg er overbe-
vist om, det vil betyde rigtig meget for vore ud-
sendte soldater” slutter generalsekretæren.

Ved redaktionens afslutning var soldaterhjems-
ledersituationen i Estland endnu ikke faldet på 
plads. 

kaldt frem og fik overrakt en Coin hver. 
Den havde vi ikke lige set komme. Vi 
fik den for det arbejde, der bliver gjort 
på Almegård Soldaterhjem. For det før-
ste blev vi enormt overraskede, da det 
jo er en militær udmærkelse, og de så 
kalder os frem, men efterfølgende er vi 
super stolte og fyldt af glæde over den 
udmærkelse”.

Efter episoden fortæller en kaptajn, 
at han mener det er første gang, H.C 
Mathiesen har overrakt Commanders 
Coin til civile.

Sanne og Lars slutter: ”Det er sim-
pelthen fantastisk at der er sådan en op-
bakning fra alle på kasernen til os. Det 
er noget, der varmer rigtig meget og 
giver lyst til meget mere, så lige nu – 
bare kom an – vi er klar på det hele.”

KFUMs Soldater  hjem med danske soldater til Estland
Til januar sendes danske soldater til Estland, og for første gang kommer KFUMs 
Soldaterhjem afsted med det første hold soldater.
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Årsmødet i tal 
og billeder

Én af udflugterne på årsmøderejsen gik til Christiansø. Det var meget 
interessant at høre den lokale guide fortælle om, hvordan det lille lokal-
samfund er organiseret. Christiansø er ejet af Forsvarsministeriet. 

Rundkirkerne er et obligatorisk besøgsmål, når turen går til
Bornholm. Kirkesanger Anna Cirkola viste rundt ved Østerlars

og fortalte meget levende, hvad man ved om
kirkebygningens oprindelse. 

Soldatervenner på tur i Almindingen. Jens Peter Kristensen forsøgte 
om rokkestenen nu også kunne rokke, mens Peter Hundevad forsigtigt 
holder en hånd for, i fald stenen skulle give efter. 

På vej mod Bornholm var der et stop i Veteranhaven ved Slagelse 
for deltagerne på årsmøderejsen. Her fortalte René Pamperin om 
deres arbejde med veteraner – og hvordan arbejde i naturen kan 
gøre en positiv forskel i en depressiv periode. 

Gospelkoret Amazing var med til at gøre lørdag aften 
festlig - og satte gang i Rønnehallen. 

Formand for soldatervennerne på Bornholm, Hans Ole Kofoed, bød velkommen til årsmø-
det lørdag eftermiddag i gymnastiksalen på Almegårds Kaserne. 

Forhenværende oversergent P.K. Rasmussen (tv) er en tro-
fast støtte af KFUMs Soldaterhjem på Bornholm. Lørdag af-
ten havde han et par feriedrenge til at hjælpe med afvikling af 
lotteriet i form af underholdende aktiviteter. P.K. Rasmussen 
og feriedrengene bruger KFUMs Soldaterhjem på Bornholm 
en uge hver sommer og nyder soldaterhjemmets muligheder. 

Luthersk Missions Hornorkester på Bornholm spillede ved an-
komst til Rønnehallen lørdag aften. Det var en festlig velkomst.

Af Bjarke Friis



TEMADEBAT
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95 deltagere
var med på årsmøderejsen fra 

onsdag til og med søndag.

302 deltagere
var lørdag aften til festaftenen.

50 termokander
var med i dobbelt

dækkerbussen, der kørte 
fredag eftermiddag fra Jylland.

2 svenskere
fra Soldaterhemsforbundet 

gæstede KFUMs Soldatermis
sions årsmøde på Bornholm.

10.440 kr.
blev samlet ind i kirken.

Busserne kørte tilsammen ca.
4.038 km.

Overskuddet fra lotteriet
lørdag aften var på
31.513 kr.

Forud for årsmødet var der 
indsamlet

116 gevinster
til lotteriet lørdag aften.

Det har ikke været muligt at 
beregne, hvor mange kopper 
kaffe, der er blevet drukket 

under årsmødet.

Lørdag eftermiddag
blev der (kun) spist

6 kager
til eftermiddagskaffe på 
KFUMs Soldaterhjem.

Der er 293 dage 
til årsmødet i Varde 29. 

september 2018. 

Af Bjarke Friis

Søndag formiddag på KFUMs Solda-
termissions årsmøde var der paneldebat 
om indsatsen for udsatte veteraner i 
Danmark.

Folketingsmedlem Peter Juel Jensen, 
der er forsvarsordfører for Venstre, var 
den første i panelet. Peter Juel Jensen 
fortalte om det politiske arbejde med 
veteranindsatsen og delte samtidig sit 
indtryk af KFUMs Soldatermissions 
arbejde efter bl. a. at have besøgt 
KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, hvor 
der både er SoldaterRekreation og Ve-
teranbo. Thomas Krohn fra Forsvarets 
Veterancenter gav forsamlingen en op-
datering. Fra Veterancentret arbejdes 
der nu med andengeneration af veteran-
arbejde, da man er ved at forlade tanken 
om, at ”one-size-fits-all”. Dernæst gav 
Thomas Krohn et indblik i, hvordan ny 
teknologi fremover kan være med til at 
hjælpe veteraner på forskellig vis.

Kim E. Thyesen, der selv er veteran, 
delte af sine personlige oplevelser. Kim 
oplevede en nedtur og har langsomt 
kæmpet sig tilbage igen. Kims person-

 Temadebat
om veteraner

lige oplevelser gjorde et stort indtryk 
på de forsamlede.

Morten Bech er veteranmedarbejder 
på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. 
Morten gav årsmødedeltagerne et ind-
blik i de daglige udfordringer for PTSD-
ramte veteraner. Samtidig trak Morten 
en parallel fra lignelsen om den barm-
hjertige samaritaner til hans egen ople-
velse af veteranarbejdet. Morten kan se 
mange ligheder mellem lignelsen og 
KFUMs Soldatermissions veteranar-
bejde. Lars Lund, der er soldaterhjems-
leder på Bornholm, gav en lidt anden 
vinkel på veteranarbejdet. På KFUMs 
Soldaterhjem ved Almegårds Kaserne 
møder de mange veteraner, som er i tje-
neste. Her sidder de med veteranerne 
og taler med dem hen over en kop kaf-
fe. Det er også en del af veteranarbejdet.

Efter panelets indlæg var der en god 
spørgelyst og debat i salen. De mange 
forsamlede soldatervenner fik samlet 
set et bedre indblik i forskellige dele af 
arbejdet med veteraner.

Panelet under formiddagens debat var bredt sammensat.
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TEMA: FÆLLESSKAB GØR STÆRK

Af Bjarke Friis

Fællesskab gør stærk
Temaet for dette nummer af soldatervennen er ’fællesskab 
gør stærk’. Det oplever vi mange steder i forbindelse med 
KFUMs Soldatermissions arbejde.

De værnepligtige er en stor gruppe, som i løbet af fire må-
neder oplever et stadig tættere fællesskab. Det kan mærkes 
på KFUMs Soldaterhjem. Til velkomstfesten i begyndelsen 
af værnepligten sidder en flok generte unge, der knap nok 
kender hinanden. I løbet af værnepligtstiden bliver flokken 
sammentømret, og de virker ofte som nogle helt andre per-

soner efter fire måneder i trøjen. Alexzia Thiyakarajah, der 
nu er konstitueret leder af KFUMs Soldaterhjem i Vording-
borg, har selv oplevet det tætte fællesskab blandt værneplig-
tige, da hun sidste forår var i trøjen. På næste side kan du 
læse mere om Alexias personlige oplevelser.

Udsendte under fremmede himmelstrøg erfarer på en sær-
lig måde, at fællesskab gør stærk. Det får man tydeligt for-
nemmelse af, hver gang man hører soldater fortælle om deres 
udsendelse. På side 8 og 9 deler soldaterhjemslederne i Irak, 
Hanna og Amalie, deres seneste oplevelser med udsendte på 
Al-Asad basen i Irak.

Arbejdsfællesskabet i KFUMs Soldatermission findes 
mange steder. På side 10-12 kan du læse mere om arbejds-
fællesskabet i Elling Genbrug.

I KFUMs Soldatermission samles vi om at forkynde det 
kristne budskab og være til praktisk tjeneste for forsvarets 
personel og veteraner. Frontlinjemedarbejderne på KFUMs 
Soldaterhjem har en helt særlig rolle, men alle på forskellig 
vis. Samtidig har vi bønsfællesskabet om vores fælles op-
gave i KFUMs Soldatermission. ”Soldatens bøn” fra salme-
bogen bliver flittigt brugt på KFUMs Soldaterhjem både i 
Danmark og udlandet. Her præsenteres et par nyere bønner 
fra bogen ”Himlen i mine fodsåler” (Aros Forlag, 2011), der 
passer til forskellige situationer. 

Neden om og hjem
Kære Gud
Kæmp for alt hvad du har 

kært
også for mig og mine
Giv mig kamp til stregen
og så heller ikke en 

millimeter længere
Hvis retfærdigheden er til
slipper jeg ikke

Slip mig ikke
slip mig aldrig
Lad mit liv være godt gået, 

Gud
også nu hvor det halter
og jeg trænger til
at gå nedenom og hjem
og så videre.

Gudmund RaskPedersen fra ”Himlen i mine fodsåler”.

Land i krig
Jesus, du har både bedt os om at vende den anden 
kind til og om at forsvare andres liv. Nu er vi gået i 
krig for at redde os selv og forsvare andres liv. Nu 
er vi gået i krig for at redde os selv og forsvare de 
andre. Ingen kan kæmpe en krig uden at få blod på 
hænderne, og vi er tynget af det ansvar, vi bærer, 
fordi vi har bedt vores soldater om at slå igen. Du må 
redde dem fra at gå under i krigens frygtelige logik, 
og du må sørge for, at de ikke glemmer, hvad kær
lighed og retfærdighed er. Gør vores uro til skamme, 
mens vi venter på, at de skal komme hjem.
Jesus, vi beder sig om at vende den anden kind til, 
når vi slår på dig. Vi er usle mennesker, fortabte i 
vores fantasiløse voldelighed, og vi har kun din nåde 
at håbe på, når vi nu igen bevæbner os, fordi vi tror 
at vi har ret.
Jesus, hvis vi vinder krigen, så tving os til at mod
tage sejrsbudskabet med ét jublende og ét bedrøvet 
øje, for vi kan ikke være sikre på, at vi gjorde det rig
tige, men vi ved, at vi også har gjort ondt.
Bed os så igen om at vende den anden kind til.

Kirsten Jørgensen fra ”Himlen i mine fodsåler”.

UDENLANDSKESOLDATERHJEM

Læs mere under jobsektionen på kfums-soldatermission.dk

Eller kontakt:
Generalsekretær
Per Møller Henriksen
+45 7620 4480 / 2229 6189
pmh@kfums-soldatermission.dk 

Ledere / leaveafløsere
Kunne du tænke dig at arbejde i udlandet en periode? 
Så har vi spændende udfordringer til dig, både på det 
allerede etablerede soldaterhjem i Irak og som pioner i 
Estland. 

Vi søger engagerede og selvstændige medarbejder, 
som først og fremmest brænder for at gøre en forskel for 
vores soldater, ved at være med til at give dem et fristed 
der matcher organisationens formål og værdier.
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TEMA: FÆLLESSKAB GØR STÆRK

”Har jeg overhovedet noget tilfælles med 
disse mennesker?” Det var en af mine 
første indskydelser, da jeg stod blandt 
de andre menige, der var mødt op for at 
aftjene sin værnepligt/værneret den 1. 
februar 2016. En impulsiv og skeptisk 
tanke, som uden tvivl blev modbevist 
efter ganske kort tid. Som medarbejder 
på KFUMs Soldaterhjem i Slagelse hav-
de jeg udefra observereret fællesskabet 
blandt soldaterne. Jeg fik et indtryk af 
et helt unikt sammenhold blandt de vær-
nepligtige og tjenestegørende på stedet, 
men alligevel kom tvivlen mig til gode, 
da jeg på dagen selv skulle aftjene min 
værneret.

En ting var at se fællesskabet udefra, 
men det var noget helt andet selv at op-
leve og mærke, hvor stærkt sammenhol-
det egentligt var. I min tid som soldat fik 
jeg ikke blot et indblik i, hvordan det var 
at have en hård hverdag ude i felten, men 
jeg fik også muligheden for at være en 
del af et team med så stærk en holdånd.

Vi havde alle sammen et fælles mål 
om at skulle gennemføre værnepligten.

I vores stræben på at opnå vores fæl-
les mål tog alle del i at støtte op om hin-
anden. Hvis der var brug for en hjælpen-
de hånd til at bære en tung rygsæk, gik 
der kun et par sekunder, før makkeren 
ved siden af tilbød sin hjælp. Der var stor 
opbakning fra ens kollegaer, når man var 
presset ude i felten, men hvis det pres-

sede på i privatlivet, stod der også folk 
klar med et lyttende øre eller to.

En stor fascination fra min tid ”i trø-
jen” var folks evne til at støtte og ac-
ceptere hinanden til trods for vores sto-
re forskelligheder. Jeg har tidligere mødt 
mennesker, som adskiller sig fra mig 
selv som person, men i Forsvaret lærte 
jeg, hvordan folk med forskellige per-
sonligheder og kompetencer i høj grad 
kan komplimentere hinanden i visse si-
tuationer.

Jeg erindrer en kold og trist gråvejrs-
dag, hvor vi var på felttur. Vi havde fået 
meget små mængder mad, og derudover 
havde vi kun fået få timers søvn. Vores 
energiniveau og overskud var faldet dra-
stisk, hvilket også resulterede i en flok 
menige med korte lunter og knap så me-
get overskud.

Vi fik til opgave at grave et skyttehul. 
Jorden var ikke blot frossen, men yder-
mere blev jeg sat til at grave hullet med 
én, der på ingen måde minder om mig. 
Igen dukkede den skeptiske indstilling 
op. ”Han er jo meget anderledes end 
mig”, tænkte jeg.

Ja, selvfølgelig var han anderledes 
end mig, men det viste sig, at vi godt 
kunne arbejde sammen og komme godt 
ud af det med hinanden alligevel.

Selvom vi blev mødt af nogle udfor-
dringer undervejs, formåede vi at kom-
binere hinandens egenskaber og evner 

til at løse opgaven. Man får hinandens 
svage sider at se, og dem støtter man 
blot op om. En kæde er ikke stærkere 
end det svageste led.

Kammeratskabet under værnepligten 
adskiller sig i høj grad fra for eksempel 
et klassefællesskab. Ikke blot er man 
sammen med hinanden konstant i fire 
måneder, men man bliver også udfordret 
i nogle ting rent fysisk og psykisk, som 
gør at man kommer hinanden ved på en 
lidt anden måde.

I dag er jeg tilbage på den anden side 
af disken, og jeg har uden tvivl kunnet 
tage nogle redskaber fra min værnepligt 
med mig i dag. Forsvaret rummer en stor 
mangfoldighed, hvor der er plads til alle, 
uanset hvor man kommer fra. Det er må-
ske en af de ting, der er medvirkende til 
det gode fællesskab. I mit arbejde i dag 
er det en af de ting, der fylder meget. Der 
skal være plads til alle. Dén pointe kan 
vi også læse i Bibelen, hvor Jesus giver 
plads til toldere og syndere. Måske er det 
også én af de vigtigste pointer i vores for-
kyndelse på KFUMs Soldaterhjem, at 
der skal være plads til alle?

Jeg er ikke en del af forsvaret i dag, 
men jeg føler mig stadig som en del af 
fællesskabet. I bund og grund er solda-
terhjemmet der for soldaternes skyld, 
og dermed får man som ansat på solda-
terhjemmet også følelsen af, at være en 
del af deres fællesskab.

Det stærke sammenhold
Essay af Alexia Thiyakarajah, konstitueret leder af KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg

Fra september 2017 er Alexia kon-
stitueret soldaterhjemsleder i Vor-
dingborg. Her trækker hun på sit 
kenskab og erfaring med at aftjene 
værnepligt/værneret.

I løbet af fire måneders HBU erfarer man, hvor stærkt 
fællesskabet i en gruppe virkelig kan være.

I bund og grund 
er soldater-

hjemmet der for 
soldaternes skyld
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”Hvis du hænger med skuffen 
– så hæng ud på Kuffen”

Af Hanna og Amalie, soldaterhjemsledere i Irak

Som udsendt oplever man i særlig grad, at fællesskab gør stærk. Det gælder bestemt også 
i Irak, hvor KFUMs Soldaterhjem er et særligt samlingspunkt for de danske udsendte. 

Hverdagen har indfundet sig på KFUMs 
Soldaterhjem i Irak, og det tegner godt. 
Dagligt bliver vi beriget med spænden-
de opgaver. Vi bliver anerkendt for vo-
res arbejde, vi får gode snakke, ømme 
kinder af at smile og vi får skabt nye 
venskaber. I det følgende vil vi give et 
indblik i, hvad den seneste tid har budt 
på for vores vedkommende.

KFUMs Soldaterhjem ligger i Al-Asad basen i det vestlige Irak. 

Flagdag
I forbindelse med flagdagen var vi alle 
samlet. Chef DANCON holdte en tale 
og uddelte et par mønter til to soldater 
for flot indsats og godt kammeratskab. 
Derudover mindedes vi med to minut-
ters stilhed de soldater, som i løbet af 
årene har ofret det dyreste de har – li-
vet.

 Vi havde pyntet kagen lidt ekstra 
med en flot soldat og Dannebrog. Om 
aftenen var vi samlet omkring et gril-
larrangement, som mættede alle munde.

Fælles morgenmad med 
pigerne
I forbindelse med, at vi har brunch om 
søndagen, er der enkelte gange rester. En 
af sprogofficerne foreslog en søndag, da 
hun hjalp med oprydningen, om vi kun-
ne samle de danske kvinder til morgen-
mad mandag morgen. Der var ikke langt 
fra idé til handling. Derfor kunne vi byde 
19 danske kvinder til morgenmad og godt 
samvær. Det var en hyggelig og god start 
på morgenen. Også lidt morsomt da der 
var flere mandelige soldater, som følte 

sig lidt utilpas og spurgte ind til, om det 
var kvindernes kampdag. Mændene vir-
kede lettede og en kende misundelige, da 
de fik fortalt, at det blot var et samvær 
omkring morgenmaden.

Partners turnering
Brætspil skal der til for at holde hyggen 
kørende på Kuffen. Reolen er fyldt med 
dem, og der spilles dagligt brætspil på 
terrassen. Det populæreste spil er Part-
ners. Vi plejer at forklare det som ”stra-
tegisk Ludo”, hvor det kan blive meget 
nervepirrende. En af vores stam kunder 
er så begejstret for spillet, at vi en dag 
fandt fire nye Partners spil doneret af 
selvsamme soldat. Vi er meget taknem-
melige, og inden længe er de sikkert slidt 
ned, som de gamle udgaver vi nu kan 
sende på pension.

Sangerturen med chauffør
En del af de yngre danske soldater skal 
holde vagt her på basen. Det betyder, de 
bruger mange timer på at sidde i et vagt-
tårn og kigge ud i sandet, hvor der ikke 
sker det helt store. Derfor smutter vi ud 
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 Soldatervennen nr. 4 • 2017 9

med frisk kaffe på kanden, dansk slik 
og friskbagt kage. Det er altid hyg-
geligt og tryller smilene frem og 
dræber nogle kedelige timer på 
en triviel hverdag, når Kuf-pi-
gerne kommer forbi til en snak 
med godt humør. Vi mærker, at 
de er meget begejstrede for vores 
besøg, og derfor håber vi på at have 
mere tid til det i fremtiden.

Fælles fødselsdagsfejring
Der er mange fødselsdage at holde styr 
på. Derfor bidrog en af de danske kap-
tajner med et brugbart forslag, som nu 
er blevet til en tradition. Det vil sige, at 
sidste fredag i hver måned samles så 
mange som muligt på Kuffen til en fæl-
les fødselsdagsfest for at fejre de solda-
ter, som har haft fødselsdag i den for-
gangne måned. Der er rigeligt med 
kager, dansk slik, fødselsdagssang og 
Dannebrog på bordene.

Høstgudstjeneste i en 
ufrugtbar ørken
Sandet bærer ikke meget høstbart grønt 
med sig, ikke desto mindre var vi sam-
let til en høstgudstjeneste i den danske 
gård en søndag aften under den iraki-
ske stjernehimmel. Vores feltpræst, Vic-
tor Greve, havde til denne aften invite-
ret to amerikanske soldater, som står 
for lovsangen til de amerikanske guds-
tjenester. Begge soldater kommer ofte 
forbi Kuffen og tager del i fællesskabet 
”hjemme hos os”, og at lytte til deres 
gospelinspirerede lovsang blandt de 

danske soldater var en dejlig oplevelse. 
Sangeren havde et ønske om at synge 
på dansk, hvortil vi lige kunne bistå 
med en oversættelse og hjælp til at ud-
tale ordene. Det gik heldigvis meget 
godt, da han skulle synge på vores mo-
dersmål, dog bragte verset ”Du er kon-
ge og majestæt” lidt problemer med sig. 
Dansk er ikke let, heldigvis stopper det 
ikke de fleste gæster på kuffen fra at 
lære at sige ”tak”. Høstgudstjenesten 
sluttede af på Kuffen med kirkekaffe, 
som bestod af nybagte boller med ost.

Gåture i eftermiddagsvarmen 
og nyt slogan
En dag kom presseofficeren forbi med 
et brugbart slogan som trak på smile-
båndet. Et slogan som han selv var me-
get begejstret for at dele med os: ”Hvis 
du hænger med skuffen – så hæng ud 
på Kuffen!”.

Kuffen er hjem for alle på gode og dår-
lige dage, og vi oplever derfor at være et 
samlingssted for flere, som deler sorger 
og glæder med os. Det er dejligt at være 

Hver søndag er der brunch på KFUMs Soldaterhjem i Irak med friskbagt 
brød. Her hjælper en soldat Amalie med at pakke et rugbrød ind. 

Tak for forbøn og tanker
Vi håber på, at I vil være med til at bede for

de soldater, som finder tiden her i Irak lang og 
kedelig. At de på trods af kedsomhed må finde 
glæde og tilfredshed, og at de vil komme forbi 

Kuffen og få snakket tingene igennem.
Hjælp til at være frimodige i at dele vores tro med 

soldaterne og at det giver anledning til
adskillige opbyggende snakke.
Kærlig hilsen Hanna og Amalie

en del af soldaternes liv, og vi tager 
gerne del i samtalen. Flere fredag 

eftermiddage i streg har vi arran-
geret en fem kilometers gåtur 
rundt på basen med sikkerheds-
vest på. Det er en hyggelig gåtur, 
hvor vi får vendt verdenssitua-

tionen og snakket om ting, der gør 
godt og ondt. Vi ser frem til fredags 

gåturene, for her kommer man et skridt 
nærmere hinanden.

Næstkommanderende bager 
brunsviger
Vores næstkommanderende er meget 
begejstret for den baskende brunsviger, 
som vi serverer hver søndag. Han ville 
gerne lære at bage brunsviger, hvorfor 
vi arrangerede, at han kunne komme 
forbi en formiddag og lære hvordan og 
hvorledes. Effektiv, hurtig og lærenem 
kan vi hurtigt rose ham for at være. 
Derudover tog han opvasken. Det er 
dejligt, når selv nogle af de travleste 
folk og beslutningstagere her på basen 
finder tid og lyst til at være blandt os 
og tage del i vores arbejde. Vi oplever 
generelt, at vi er holdt meget af. F.eks. 
oberstløjtnanten og hans nu brunsviger-
bagende næstkommanderende ikke ble-
ge for at uddele krammere til os eller 
sætte kaffe over. Kuffen er sandelig et 
mødested for mange mennesker i alle 
størrelser og med forskellig rang. Ingen 
tvivl om, at når vi sammen sætter tid 
af og investerer i gode venskaber, bæ-
rer det frugt. Det er en glæde, at ”vi kan 
være lige her”!

Amalie (tv) og Hanna (th) er ledere af KFUMs Soldaterhjem i Irak. Her 
er de på vej rundt i lejren med kaffe til de soldater, der sidder på vagt. 

TEMA: FÆLLESSKAB GØR STÆRK
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Bag driften af butikken, der råder over 
lige knap 500 kvadratmeter, står en flok 
aktive mennesker, som nyder arbejdet i 
butikken, og som er præget af gåpåmod 
og energi.

Kunderne strømmer til butikken, der 
er indrettet i en nu nedlagt købmands-
butik, og den mandag eftermiddag re-
daktionen kigger forbi, får jeg syn for 
sagen. På en ganske almindelig mandag 
eftermiddag er der hele tiden en lind 
strøm af kunder, der ikke bare oser, men 
også får nogle gode fund med sig derfra.

 ”Kunderne kommer fra et stort om-
råde. Langt de fleste kunder kommer fra 
Frederikshavn, og den lille køretur bety-
der ikke noget, hvis man vil købe gen-
brug. Vi har kunder fra hele Nordjylland, 

Den grønne Elling basker med 
vingerne og trækker kunder til

Tekst og foto: Evan Johansen

Cirka fem kilometer nord for 
Frederikshavn ligger Elling. 
Byens vartegn er en flok 
ællinger, og de bliver brugt i 
mange sammenhænge i den 
driftige lille by ved hovedvejen 
til Skagen. Byen har et godt 
handelsliv, og på torvet lige 
ved siden af slagteren ligger 
”Den grønne Elling”, som er 
Danmarks nordligste gen
brugs butik med knytning til 
KFUMs Soldatermission. 

og flere turister kigger også ind på vej til 
eller fra Skagen”, fortæller stedets pedel 
og altmuligmand Hans Christiansen.

Butikken har alt, hvad hjertet kan be-
gære, og det store areal gør, at det hele 
tager sig godt ud og virker indbydende 
på kunderne.

”Vi bruger ingen penge på annoncer, 
men kunderne kommer alligevel. Det 
skyldes sikkert, at vi har ordentlige va-
rer og gør meget ud af, at det skal tage 
sig pænt ud. Eksempelvis vasker vi alt 
det tøj, vi får ind, og tallerkner, potter 
og pander får også en tur i opvaskema-
skinen, inden de kommer i butikken. Vi 
arbejder hele tiden på, at der ikke er no-
get, der lugter gammelt eller ser nusset 
ud. Det ved vi, kunderne lægger vægt 

på og derfor også anbefaler vores butik”, 
fortæller næstformand for butikken Kir-
sten Pedersen.

Folkene bag ”Den grønne Elling” har 
dog et stort ønske, og det er at få et skilt 
op ved hovedvejen, så turisterne kan 
lokkes til at køre ind i den lille by og 
støtte butikken.

Navnet
”Den grønne Elling” er ifølge ildsjæ-
lene et godt navn for butikken.

”Det blev til, fordi butikken jo ligger 
i Elling, og genbrug er grønt, så det var 
oplagt at bruge det navn”, fortæller Kir-
sten Pedersen.

Butikken holdt først på året flyttedag 
– oprindelig lå den lidt længere henne 
ad hovedgaden i Elling, men her blev 
pladsen efterhånden for trang, så tanken 
om en ny butik dukkede op.

”Vi arbejdede med ideen i lang tid og 
havde ret hurtig fået øje på de lokaler, 
som vores butik nu ligger i. I udgangs-
punktet var de for dyre, men vi blev ved 
med at arbejde på sagen og pressede 
ejerne af stedet. Vi skulle jo også have 
folkene i Fredericia (på KFUMs Solda-
termissions landskontor, red.) med på 
idéen, og de var lidt skeptiske. Men jeg 
er en stædig vendelbo og giver ikke op 
så let. Jeg kan huske, at Steen Sørensen 
fra kontoret i en samtale spurgte mig, 
om jeg troede, vi kunne øge omsætnin-

Genbrugsbutikken ”Den grønne Elling” råder over knap 500 kvadratmeter i en tidligere købmandsbu-
tik. Det betyder, at butikken fremstår som lys og kundevenlig, fordi der er plads til varerne. 

Ildsjælene Inga Wøhlk og Hans Christiansen er 
blandt de daglige ildsjæle, der kæmper for deres 
butik. Her ses de med maskotten ”Den grønne 
Elling”.

30 frivillige er beskæftiget i butikken – hertil kommer nogle fri-
villige, der trækkes på i ny og næ. Her ses et lille udsnit af flok-
ken bag den flotte disk, som kredsformand Kurt Jørgensen har 
tømret sammen. Fra venstre er det: pedel Hans Christiansen, 
Rita Bech og Birthe Toft Jensen, der denne dag passede bu-
tikken, formand Kirsten Wøhlk og næstformand Kirsten Peder-
sen. Foto: Evan Johansen
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gen, så vi kunne klare den større leje. 
Det sagde jeg selvfølgelig ja til og blev 
troet”, fortæller formanden Inga Wøhlk.

Ejeren af butikken blev kontaktet og 
var efterhånden blevet lidt medgørlig. 
Han ville gerne af med ejendommen.

”Jeg fortalte ham, at jeg havde en kø-
ber på hånden, men at de ikke havde nær 
de penge, han forlangte, og så bøjede 
han sig, og KFUMs Soldatermission 
købte ejendommen, hvor ”Den grønne 
Elling” så lejer sig ind”, fortæller Hans 
Christiansen.

Og med hensyn til omsætningen så 
fik formanden ret. Omsætningen er ste-
get væsentligt i forhold til den gamle 
butik. I de syv måneder, butikken har 
haft åben, er der omsat for 40.000 kr. pr. 
måned.

Samarbejde
”Den grønne Elling” drives som et sam-
arbejde mellem Elling Sogns Menig-
hedspleje og KFUMs Soldatermission.

Overskuddet deles ligeligt mellem 
menighedsplejen og KFUMs Soldater-
mission i Danmark.

”Vi er glade for at kunne bidrage til 
KFUMs arbejde via vores indsats, og 
det er spændende at høre om, at de pen-
ge, vi samler sammen, er med til at gøre 
en forskel for de unge soldater i ind- og 
udland. Vi er også glade for, at nogle af 
pengene går til arbejdet med veteraner-
ne”, konstaterer Inga Wøhlk.

Hun tror, omsætningen kan fasthol-
des, og at der vil være varer nok at sæl-
ge af. Butikken har et skur, hvor folk 
kan aflevere deres ting hele døgnet.

”Vi får mange gode ting. Selvfølgelig 
må vi sommetider køre noget hen på 
genbrugspladsen, men det er nu ikke 
meget. Vi sætter også stor pris på at 
kunne bruge alt, hvad vi får ind. Det tøj, 
vi ikke kan sælge, samler vi sammen og 
kører til en central i Støvring, som frag-
ter det til Holland, hvor det bliver forar-
bejdet og brugt til blandt andet isolering. 
Vi får en krone pr. kilo, og det giver 
faktisk godt. På samme måde med pap 
og papir, som vi sælger til et genbrugs-
firma”, fortæller den engagerede for-
mand.

Fællesskab og glæde er 
nøgleord hos Den grønne Elling
Det skal være en fornøjelse at gå på ”arbejde” i Den grønne 
Elling. Tilfredse og glade medarbejdere har stor indflydelse 
på, at kunderne også føler sig godt tilpas.
Tredive kvinder udgør grundstammen i medarbejderflokken i genbrugsbutik-
ken, og det tal holder sig nogenlunde stabilt.

”Vi har en god flok medarbejdere i butikken. Dog kunne vi godt savne lidt 
flere mænd, men de er ikke lette at engagere. Vi ved, de er i baglandet, og et 
par stykker er da også aktive, og så kender vi nogle, vi kan ringe til, hvis vi 
har brug for hjælp”, fortæller Inga Wøhlk.

Det har aldrig været det helt store problem at finde medarbejdere, og det skyl-
des nok, at snakken i byen går på, at det er et godt fællesskab at være med i.

”Når vi mangler nogle medarbejdere, hænger jeg ofte et opslag op i Fakta, 
og så melder folk sig. Det sker da også, at nogle henvender sig i butikke, og 
tilbyder deres hjælp. Det er vi glade for”, fastslår formanden.

Plads til alle
Bestyrelsen for butikken gør meget ud af, at alle skal kunne trives på stedet. 
Det sker ud fra devisen, at når man går i gang med et stykke frivilligt arbejde, 
så skal det også være en fornøjelse at være med.

”Vi har da forskellige opfattelser af nogle ting omkring butikken, indret-
ning osv., men der er plads til, at vi ikke ser ens på tingene. Vi har også hele 
tiden den ordning, at vi siger til medarbejderne, hvis der er noget, de er util-
fredse med, så skal de komme med det samme, så det ikke bliver til proble-
mer”, fortæller Kirsten Pedersen.

Der er en god stemning blandt medarbejderne. Det oplever bladets udsend-
te den lille time, han er i butikken. Der falder friske kommentarer og lidt dril-
lerier, som er med til at give indtryk af, at fællesskabet er godt. Man fornem-
mer også, at den gode stemning smitter af på kunderne.

Lønnen
Alle er ulønnede i Den grønne Elling – nogle lægger ikke så mange timer om 
ugen, mens ildsjæle som Inga og Hans bruger mange timer.

”Sommetider går vi lige herned en søndag eftermiddag, hvis vi ikke har 
noget at lave, for der er altid noget, der kan gøres i butikken. Det, der driver 
os, er glæden over, at vi kan gøre en forskel med de penge, der kommer ind”, 
fortæller Inga.

Der er også andre, der giver en hånd med, selvom de ikke er en del af med-
arbejderflokken, men fordi de har lyst til at støtte op om arbejdet. Det gælder 
blandt andre formanden for den lokale soldatervennekreds Kurt Jørgensen, 
der er tømrer. Han har lavet mange ting i butikken blandt andet den flotte disk.

”Det hele er jo frivilligt arbejde. Men et par gange om året samler vi med-
arbejderflokken til et arrangement, hvor vi giver et måltid mad. Det er den 
tak, de får for indsatsen, og her er der jo så også mulighed for at pleje fælles-
skabet. Vi holder også et par medarbejdermøder, hvor vi drøfter hverdagen i 
”Den grønne Elling”. Vi har indtryk af, at det er noget, medarbejderne sætter 
pris på. Nogle kommer her, fordi de har lyst til at lave lidt, efter de er stoppet 
på arbejdsmarkedet, og nogle dukker op, fordi de er blevet alene og har brug 
for et fællesskab, og vi har da også oplevet, at enker er blomstret op, fordi de 
kan være med her”, slutter Inga Wøhlk.
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Det er blevet en god tradition først at mødes i Mindeparken 
5. september, hvor flaget hejses, kranse lægges ned, og byens 
borgmester holder tale. Efterfølgende er der reception på Re-
staurant Derby ved byens væddeløbsbane. Vi er alle fem bo-
sat i Århus Kommune og derfor inviteret af kommunen.
Om eftermiddagen mødes vi så igen - denne gang på Ve-
teranhjemmet Østjylland. Her hejses også flag, holdes tale 
og stilhed for de mistede soldater, inden der bliver serveret 
aftensmad fra grillen og kage til dessert.

Hvert år byder flagdagen på glædeligt gensyn med kend-
te veteraner og spændende møder med nye veteraner og de-
res familier. Vi tror, det kan mærkes, at vi nyder at samles 
lige så meget, som veteranerne nyder det. Det er en god an-
ledning til at dele historier og oplevelser, mindes, glædes, 
men også huske på dem, der ikke kom med hjem.

Tilsammen har vi fem elleve udsendelser bag os i hen-
holdsvis Kosovo, Irak og Afghanistan. Derfor er flagdagen 
også for os. Vores bidrag har ikke været med livet som ind-
sats og ikke skabt eller opretholdt fred i nogle af verdens 

Fra venstre er det Lene Gregersen, Nina Simmelsgaard Broe, Mette Mejl-
gaard, Anne Kallehave og Lene Svendsen-Tune. De er alle tidligere ledere 
af KFUMs Soldaterhjem i udlandet og var samlet på flagdagen i Århus 5. 
september. 

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 skrive testamente, kan du få råd og vejledning ved at kontakte økonomichef Steen K. Sørensen, 
tlf. 3312 4042, sks@kfumssoldatermission.dk eller læs mere på www.kfumssoldatermission.dk/arv/

Hver aften er der sang og andagt på KFUMs Soldaterhjem, hvor det 
kristne evangelium gøres aktuel for soldater. Billedet her er fra aften-
sang på KFUMs Soldaterhjem, Karup. 

Udsendte soldater bruger flittigt KFUMs Soldaterhjem i udlandet. Her 
er det Irak, hvor soldaterne har indtaget køkkenet. 

Veteraner til Flagdag
Fem tidligere ansatte i og udsendte af KFUM Soldatermission får fælles oplevelser med at fejre 
soldaternes flagdag i Århus.

Af Mette Mejlgaard

brændpunkter. Men vi har skabt hjem for de danske soldater, 
når de var langt væk hjemmefra. Vi har været øre, der kun-
ne høre, mund, der kunne forkynde og opmuntre, hænder, 
der kunne foldes eller omfavne, og dét har været vores (sol-
dater)mission.

TESTAMENTE TIL KFUMS SOLDATERMISSION
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Gavekvitteringer
Efter årsskiftet indberetter vi gaver til SKAT, så der 
kan gives fradrag. Vi indberetter alle gaver under 
betingelse af, at vi har fået giverens cpr nr.

KORT NYT 

Leaveafløsere
I peioden fra 6. november og ca. fem uger frem er Daniel og 
Simon leaveafløsere i Irak, medens Amalie og Hanna er 
hjemme på tre ugers velfortjent ferie fra deres opgave som 
soldaterhjemsledere. Vi ønsker Daniel og Simon Guds vel-
signelse over opgaven.

Af generalsekretær Per Møller Henriksen

Miriam og Simon. 

Kommende ledere til Irak
Amalie og Hanna er ledere af KFUMs Soldaterhjem 
i Al Assad Air base i Irak frem til februar 2018. Efter 
dette er Simon og Miriam ansat til at lede KFUMs 
Soldaterhjem Irak fra februar til august 2018. Simon 
er tidligere soldaterhjemsleder i Camp Bastion, Af-
ghanistan, mens Miriam er tidligere volontør på vore 
hjemlige breddegrader. Simon og Miriam kender hin-
anden fra Børkop Højskole. Vi ønsker Guds velsig-
nelse over fremtiden.

Årsmøde 2018 bliver i Varde
Der bliver årsmøde i Varde lørdag 29. september 2018. 
Årsmødet begynder allerede om formiddagen med 
gudstjeneste i Sct. Jacobi Kirke, derefter besøg på 
KFUMs Soldaterhjem, mens selve årsmødet bliver på 
Varde Kaserne. Da der ikke er mulighed for at over-
natte på kasernen, har vi besluttet at prøve at holde 
årsmødet på én dag. 

Kredsjubilæum i 2018
110 år: Hjørring kreds 6.
100 år: Herning kreds 11.
 95 år: Viborg kreds 23, – Odense kreds 24
 90 år:  Roskilde kreds 44
 85 år:  Skive kreds 52 – Klovborg kreds 53
 50 år:  Brejning-Hover-Nr. Omme kreds 114,  

Ulfborg og Omegn kreds 115

Lodsedlen 2018
Lodsedlen 2018 er nu trykt og ved at blive pakket, så den kan 
sendes rundt i landet så billigt som muligt. For KFUMs Sol-
datermission er landslodsedlen af overordentlig stor værdi 
med et årligt overskud på ca. kr. 1,3 mio. Der er fortsat flot-
te præmier med bl. a. en Toyota, rejsegavekort m. m. Heldig-
vis er der mange, der gerne vil købe lodsedler og støtte ar-
bejdet, men det kræver, at vi kommer rundt og sælger. Det 
er nu salget skal planlægges - særligt salg i indkøbscentre og 
gågader. Husk, at Toyota gerne stiller en bil til rådighed som 
blikfang, ligesom I kan få salgsplakater i A2 og A4 format. 
 Har I brug for hjælp til salgsfremstød, er I velkomne til 
at kontakte Bjarke Friis på tlf. 5193 4042. Ekstra lodsedler 
kan bestilles hos Jette på Landskontoret tlf. 7620 4483.

Årsgaven 2017
Det var en rigtig god oplevelse at mødes til Årsmøde på 
Bornholm. For nogle blev det til en helt lille ferie, og for os 
alle var det spændende at mærke Bornholms særlige natur 
og historie. Også i år er der indsamlet en flot årsgave i kred-
sene eller overført direkte til KFUMs Soldatermission. Der 
skal særligt lyde en tak til de, som har gået med indsamlings-
listerne rundt i kredsene. Årsgaven er pr. 1. november på kr. 
410.000.- Sidste år samme tid var årsgaven på kr. 490.000,-

Volontører
Til januar er der en del ledige stillinger som volontør 
på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, Skive, Slagelse, 
Bornholm og Frederikshavn.

Se mere på kfums-soldatermission.dk under ”job”.

NYT OM KFUMS SOLDATER-
MISSIONS ØKONOMI
Af økonomichef Steen K. Sørensen

Økonomien i 2017 har foreløbig været akkurat så ud-
fordrende som forventet, hvor budgettet arbejder med 
et underskud på ca. 400.000 kr.

I skrivende stund er der fortsat udsigt til underskud, 
også selvom vi i kraft af sommerens kampagne med 
ønsket om flere giveraftaler, nu oplever stigende gave-
indtægter. Stor tak for fortsat trofasthed overfor KFUMs 
Soldatermission.

Vi har i efteråret fået tilsagn om to arvesager, men 
for nuværende kender vi ikke nærmere til økonomien 
heri. Vi er meget taknemmelige over at soldatervenner 
også påtænker arbejdet ved at skrive testamente til for-
del for KFUMs Soldatermission.
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MØDER OG STÆVNER

Ansager, kreds 37
Mandag 20. november kl. 19:30 i Ansa-
ger Missionshus, Torvet 5, Ansager. Ef-
terårsmøde hvor tidl. soldaterhjemsleder 
Finn B. Jørgensen, taler og fortæller om 
arbejdet.

Fredericia, kreds 35
Onsdag 15. november kl 19:30 i Gårslev 
Missionshus, Gårslev Østergade 22. 
Soldatervennefest hvor sogne- og fly-
verpræst Peter Kiel Nielsen taler over 
emnet: Gud med i krig?

Grindsted, kreds 9
Mandag 5. februar kl. 19:30 i Stende-
rup Missionshus, Storegade 55. Solda-
tervenneaften ved forh. soldaterhjems-
leder Ester Kofoed.

Haderslev, kreds 49
Lørdag 9. december kl. 14:00 på KFUMs 
Soldaterhjem, Louisevej 2, Haderslev. 
Julehygge med mange forskellige salgs-
boder. Generalsekretær Per Møller Hen-
riksen, Fredericia, taler.

Varde/Oksbøl/Esbjerg, kreds 22
Tirsdag 14. november kl. 19:30 i Jan-
derup Missionshus, Skråvejen 5, Jan-
derup. Soldatervenneaften ved tidlige-
re soldaterhjemsleder Kurt Benthin 
Nielsen.

Fredag 5. januar kl 19:30 på KFUMs 
Soldaterhjem, Hjertingvej 70, Varde. 
Nytårsfest. Pastor Henrik Vejlgaard, 
Varde, taler.

Fredag 23. februar kl. 17:30 på KFUMs 
Soldaterhjem i Oksbøl. Soldatervenne-
fest med generalforsamling. Thue Ra-
akjær, Henne, taler. Tilmelding til spis-
ning på tlf. 7527 1984.

Skrydstrup, kreds 25
Mandag 26. februar kl. 19:30 i Skryd-
strup Sognegård, Ribevej 51, Skryd-
strup. Kredsmøde med generalforsam-
ling. Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen fra 
KFUMs Soldaterhjem i Haderslev kom-
mer og fortæller om arbejdet. Kaffebord 
á 50,- kr.

Tønder, kreds 47
Fredag 2. februar kl. 19:30 i Tønder 
Menighedshus, Dragonvej 14, Tønder. 
Soldatervennefest. 

Hobro, kreds 58
Tirsdag 23. januar kl. 19:30 i Hobro 
Missionshus, Lillegade 7, Hobro. Sol-
datervennefest ved landssekretær Bjar-
ke Friis, Esbjerg. 

Farsø, kreds 108
Søndag 21. januar kl. 10:30 i Farsø Kir-
ke. Gudstjeneste med indsamling til 
KFUMs Soldatermission. Leder af 
KFUMs Orlogshjem Poul Nielsen med-
virker.

Mausing-Vinderslev-Brokhus, 
kreds 71
Tirsdag 5. december kl. 19:30 i Vinder-
slev Missionshus, Vinderslevholmvej 8, 
8620 Kjellerup. Adventsmøde. Tidli-
gere soldaterhjemsleder Jens Arne Skjøtt 
taler.

Silkeborg, kreds 34
Onsdag 29. november kl. 19:30 i Alder-
slyst Missionshus, Lundsgade 17, Silke-
borg. Soldatervenneaften hvor lands-
sekretær Bjarke Friis taler og fortæller 
om arbejdet.

Skjern, kreds 2
Fredag 19. januar kl. 19:30 på KFUMs 
Soldaterhjem, Borrislejren, Borriskrog-
vej 4. Nytårsfest med tale ved pastor 
emeritus H.C Borup Jakobsen. Kaffe-
bord og lotteri m.m.

Viborg, kreds 23
Fredag 1. december kl. 12:00 i Sct. Mar-
grethes Gård, Gl. Randersvej 4, Over-
lund. Adventsfest. Tilmelding ikke nød-
vendig. Jørgen Holm, Viborg, taler. 

Frokost, kaffe, salg af dekorationer og 
kranse. Amerikansk lotteri og banko.

Torsdag 25. januar kl. 19:00 i Missions-
huset Bethel, Nørregade 22, Bjerring-
bro. Soldatervenneaften ved Anne og 
Allan Schrøder, der er ledere af KFUMs 
Soldaterhjem, Karup.

Fredag 23. februar kl. 19:30 General-
forsamling i Sct. Margrethes Gård, Gl. 
Randersvej 4, Overlund.

Vildbjerg, kreds 105
Torsdag 16. november kl. 19:30 i Vild-
bjerg Missionshus, Søndergade 17, Vild-
bjerg. Soldatervennefest. Landssekretær 
Bjarke Friis, Esbjerg, taler. 

Græsted-Mårum, kreds 113
Tirsdag 28. november kl. 19:30 i ”Kar-
mel”, Udsholtvej 101, Blistrup. Gene-
ralsekretær Per Møller Henriksen taler. 
Kaffe og lotteri.

Odense, kreds 24
Fredag 23. februar kl. 19.30 i caféen 
Betania, Ryttergade 3, Odense. Gene-
ralforsamling og soldatervennefest med 
lotteri samt kaffe og kage. Thea fortæl-
ler om sine oplevelser som soldater-
hjemsleder i Irak.
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REKREATION

EFTERMIDDAGS- OG  
DAMEKREDSE

Bornholm
Fredag 24. november kl. 19.30 på Sol-
daterhjemmet, Almegårdsvej 3 B, Røn-
ne. Adventsfest v. Asger Jensen, Hasle. 
Sang v. Poul Lykke Nielsen, Rønne. 
Kaffe og lotteri.

Mandag 5. februar kl. 19.30 i KFUM 
og KFUK, Østergade 59, Rønne. “Vær 
vågen, beredt og parat” v. Jakob Hou-
ler, Hasle. Kaffe og generalforsamling 
ved mødet.

Haderslev
Tirsdag 28. november kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, 6100 
Haderslev. Domprovst Torben Hjul An-
dersen taler om advent.

Varde
Fredag 1. december kl. 12:00 på KFUMs 
Soldaterhjem, Hjertingvej 70, Varde. 
Fredagsklub med let frokost. Tilmelding 
på tlf. 7522 5253.

Fredag 26. januar kl. 14:00 på KFUMs 
Soldaterhjem, Varde. Fredagsklub.

Viborg
Onsdag 10. januar kl. 14:00 hos Anna 
Nielsen, Kirkegade 39a, 8830 Tjele. Tlf. 
8665 1164.

Roskilde, kreds 44
Tirsdag 23. januar kl 19:30 afholdes 
årsmøde og generalforsamling i Mis-
sionshuset Sion, Snoldelev Bygade 22 
A, Gadstrup. Der er lotteri og kaffebord. 
Velkommen til en hyggelig aften.

Sydøst, kreds 32
Fredag 17. november kl. 17:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Vestervej 3, Vor-
dingborg. Efterårsfest. Generalsekretær 
Per Møller Henriksen taler og fortæller 
om arbejdet. Tilmelding til spisning på 
mobil 2441 3777, mail: vordingborg@
kfums-soldaterhjem.dk senest 13. nov. 
2017.

Hvordan har du oplevet ændringer i 
arbejdet på KFUMs Soldaterhjem i 
Holstebro siden KFUMs SoldaterRe-
kreation startede for fem år siden?
Før rekreationen blev sat i værk, var 
jeg en god og from kristen, der troede, 
at jeg skulle hjælpe alle mennesker, 
der havde brug for hjælp. Sådan er jeg 
vokset op. Problemet er bare, og det 
finder man ud af, når man starter så-
dan noget op, det er ikke alle, der har 
brug for hjælp, som selv har indset, de 
har brug for det. Og når et menneske 
ikke har indset, de har brug for hjælp, 
så kan man ikke hjælpe dem. Ligegyl-
dig hvor from og god og dygtig man 
er, så kan du ikke hjælpe et menneske, 
der ikke vil hjælpes. Dem skal du hel-
ler ikke hjælpe, før de bliver klar til 
det. Det er nok det vigtigste og den al-
lerstørste forandring, jeg har set i mit 
liv over de fem år, der er gået. Hvor-
dan man er gået fra at skyde med spre-
dehagl, så skyder man med nu skarpe 
kugler i stedet for, når du ved, hvordan 
du skal indrette din hjælp. 

Er det gået fra at hjælpe de mange til 
at hjælpe de få?
Nej, jeg vil stadig gerne hjælpe mange. 
Og den gruppe, der har erkendt det, 
og har brug for hjælp, er også stor, men 
man er bare blevet mere målrettet, så 
man kan se, hvem det er, der skal have 
hjælp. Så på den måde er det blevet 
bedre og nemmere. For nogle år siden 
troede jeg, at jeg skulle hjælpe alle, 
der kom skadet hjem fra krig. Men i 

”Jeg bliver nødt til at fremhæve Gud”
Troels Moesgaard er sammen med sin kone Nathalie leder af 
KFUMs Soldaterhjem i Holstebro, der også omfatter Soldater
Rekreation. Troels fortæller her om arbejdet med veteraner.

Af Bjarke Friis

dag arbejder vi mere målrettet på at 
hjælpe dem, der flytter ind på rekrea-
tionen ved bl. a. at få dem i behand-
ling. Vi kan ikke behandle dem, men 
vi kan sende dem på PTSD-klinik. Vi 
troede, vi var verdensmestre, før vi 
gik i gang. Det må vi så bare erkende, 
det var vi ikke. Men vi bliver klogere 
og klogere og får mere og mere indsigt 
i, hvad er det, vi kan, og hvad er det, 
vi ikke kan. Og det man ikke kan, skal 
man ikke begynde at rode med. Så det 
er med at få sig pejlet ind på: Hvad er 
det, vi skal. Vi skal gå ved siden af 
vores soldater og være de støtter, som 
de har brug for. Sådan ser vi det. Sam-
tidig med at vi skaber tryghed i deres 
dagligdag. De første mange menne-
sker, vi havde til at bo på vores rekre-
ationshjem, var hurtig inde og hurtig 
ude, for der skete ting hurtigt. Men de 
var heller ikke så voldsomt ramt som 
de sidste, vi har fået ind. Jo hårdere 
du er ramt af PTSD eller lignende, jo 
længere tid tager det at komme oven-
på. Det er der bare slet ikke nogen tvivl 
om. Tryghed og harmoni er faktisk det 
bedste plaster, du kan putte på et men-
neske. Det er i hvert fald vores ople-
velse.
 Et eksempel med en af vores bebo-
ere på SoldaterRekreation. Da han kom 
til os og havde forsøgt selvmord og så 
videre.. til den dag i dag, er der sket 
en markant forskel. Det siger han også 
selv. Den person jeg var, da jeg flyt-
tede ind, er slet ikke den person, jeg 
er mere. Det er stadig en person, der 

Fortsættes næste side
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”Jeg bliver nødt til 
at fremhæve Gud”
Fortsat fra side 15

Gud er omdrejningspunktet for os, og 
uden Ham kunne vi ikke være her. 

Ulla har arbejdet med veteraner i fire år og kan se flere ændringer i arbejdet. Der kom-
mer flere akutte opkald på døgntelefonen, og der dukker stadig Balkanveteraner op. 
Veteraner fra Irak og Afghanistan virker mere bevidste om mulige efterreaktioner, 
formodentlig fordi Forsvaret er blevet bedre gearet til at håndtere efterreaktioner.
 KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro er en tæt samarbejdsparter, og Ulla er på 
fornavn med medarbejderne: ”Jeg har meget godt at sige om samarbejdet med Tut 
(Nathalie, red.), Troels og Niels. De er meget lette at kommunikere med, og nu kender 
jeg deres positive livssyn. De har humor, selvom de står med veteraner, der har tunge 
problemer”. Om samarbejdet fortæller Ulla: ”I praksis ringer og sms’er vi sammen. 
De er gode at sparre med, og jeg har lært meget af samarbejdet. Det er et tværfagligt 
samarbejde, hvor vi supplerer hinanden, og det giver en mere helhedsorienteret ind-
sats overfor veteranerne. Vi har et fælles mål og en fælles forståelse. Veteranerne skal 
videre fra soldaterhjemmet, og de skal være selvforsørgende”.

Relationsarbejde
Engagement er ifølge socialrådgiveren et nøgleord for det arbejde, der finder sted 
på KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro. Ulla har blandt andet bemærket, hvor-
dan det overvejes for hver enkelt ny beboer, om vedkommende passer ind med de 
veteraner, der i forvejen bor på KFUMs SoldaterRekreation. ”Det er ansvarligt at 
sige nej til nogen, når man overvejer, om veteranerne er gode for hinanden”, mener 
socialrådgiveren. ”Her er et nærvær, hvor Tut, Troels og Niels laver 
relationsarbejde ved at bruge sig selv. Tilbuddet formes af de 
mennesker, man er, og her er meget medmenneskelighed. De 
ser menneskeligt på andre, og det gør veterantilbuddet godt, 
slutter Ulla.

skal leve med PTSD, men det er en per-
son, der har fået mod på livet igen.

Er det oplevelser som ham, der giver 
energi og begejstring?
Absolut. Og jeg bliver nødt til at frem-
hæve Gud, for Gud er alfa og omega. 
Gud er omdrejningspunktet her på sol-
daterhjemmet. Vi blander ikke Gud ind 
i vores dagligdag med veteraner, hvis 
ikke de har lyst til det. Men der er ikke 
tvivl om, at Gud er omdrejningspunktet 
for os. Og det lægger vi heller ikke skjul 
på overfor vores veteraner eller de sol-
dater, der kommer på soldaterhjemmet. 
Gud er omdrejningspunktet for os, og 
uden ham kunne vi ikke være her. Så 
vi henter al vores kraft og styrke fra 
Gud, og vi kan se, hvordan han arbejder 
gennem os for de her veteraner. Det er 
omdrejningspunktet.

Har SoldaterRekreation gjort noget i 
forhold til samarbejdet med kasernen?
Ja, det har det helt klart. Nu har vi haft 
tre oberster i den tid, hvor vi har haft 
rekreationshjem. Og de har alle sam-
men haft rigtig stor goodwill, som vi 
ikke havde fået, hvis vi ikke havde ve-
teraner boende.

Af Bjarke Friis

 ”Her er meget 
medmenneskelighed”
UIla er socialrådgiver og arbejder med veteraner ud fra Holste
bro Kaserne. Der er et tæt samarbejde med KFUMs Soldater
Rekreation i Holstebro, som Ulla her sætter ord på.


