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Vend blikket
ud mod verden
"Verden er lille" sagde manden, da han slog op i sit lommeatlas... OK, måske en halvdårlig joke, men samtidig en passende indgangsreplik til en udgave af Krigsråbet, der
ikke helt formår at holde sig inden for landets grænser.
Først og fremmest fordi Frelsens Hær i Danmark indleder et nyt arbejdsår med
at byde velkommen til et helt nyt lederteam, der har det til fælles, at de ankommer
hertil fra så forskellige lande som Holland og England. Et træk, som i en bevægelse,
der officielt arbejder i 126 lande og forkynder evangeliet på endnu flere sprog, ikke er
specielt usædvanligt.
Frelsens Hærs DNA er så at sige globalt og grænseløst. Hvilket også præger den
afsluttende artikel i Krigsråbets serie om social ansvarlighed. Her rundes af med en
uforbeholden opfordring til at blive verdensborger.
Ikke kun fordi verden er lille, og man i en globaliseret tidsalder altid kan finde noget,
man har til fælles med andre. Men snarere fordi vi mennesker, trods mangfoldige
forskelle kulturelt og økonomisk, har den samme skaber, er sat på den samme klode
og er stillet overfor samme gensidige forpligtelse til at elske vor næste som os selv.
Selv i situationer, hvor følelsen af fællesskab måske opleves knap så stærk, minder
realiteterne i form af konflikter og kriser os om, at vi deler én verden. En verden, der
hænger nøje sammen - og som ikke alene er lille, men også skrøbelig.
Det aspekt berøres her i bladet i den første af en tredelt rejsebeskrivelse fra "USA’s
bagside". Her sættes ansigter på de menneskelige omkostninger efter et boligmarkeds
kollaps "over there" - som siden udviklede sig til en verdensvid finansiel krise. Et støt
stigende antal hjemløse på begge sider af Atlanten indgår således i fortællingen om et
globalt skæbnefællesskab.
Når Frelsens Hær vender blikker ud mod verden, er det imidlertid med en overbevisning
om, at menneskers liv og skæbne kan vendes. At det er muligt at forandre verdens
skæve gang. At det kan nytte at gøre op med overfladisk kristendom og kæmpe for
social retfærdighed.
Alle mennesker er skabt med værdi og potentiale, som det betones i et af bladets
lejrreportager. Derfor må evangeliets inkluderende budskab omsættes i handling og
formidles overalt, så enhver får mulighed for at tage personligt stilling.

"For Gud gør ikke forskel på nogen."
Romerbrevet 2, 11
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101 Queen Victoria Street
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Grundlægger:
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ORANGE SCENE

Hele salen gyngede synkront med løftede hænder,
mens sanglærkerne Ninette Larsen og Mie Johansen
førte an på landslejrens interimistiske udgave af
"orange scene." (Fotos: Levi Giversen).
SIDE 4
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KUNST
Alle kan funkle og sprede lys
og glæde. Med opførelsen
af musicalen "Hvem skabte
stjernerne" satte 120 børn og
unge et farverigt og festligt
punktum for årets landslejr.
Af Levi Giversen
Vojens Idrætsefterskolen ligner til forveksling en miniudgave af Roskilde Festival.
En stjernebesat scene bliver orange, mens
et veloplagt publikum bliver oversvømmet
af fest og farver for fuld musik.
Som en glødende solnedgang på sommerhimlen runder mere end 120 børn og unge
årets landslejr af med syngende replikker,
musik og dans, mens musicalen "Hvem
skabte stjernerne" tager form og sender
et klart budskab ud over scenekanten.
For andet år i træk er landslejrens traditionsrige afslutningskoncert erstattet
af en flot musicalopsætning, hvis mange
medvirkende afspejler lejrens mange tilvalg - lige fra gospelkor over dansetrup til
en hærskare af kreative aktører i kullisen.
Skønsang og sceneskift. Roller og
replikker. Lys og lyd. Komponenter, der
sammen danner en meningsfuld mosaik.
En historie om stjernedrømme, der
opfyldes, uden at føre til selvtilstrækkelighed. Toner, der skifter fra orange til blå,
uden at føre til tungsind. Modgang, der
må mødes, uden at man mister håbet.

Jeg vil bruge det,
at jeg er blevet velsignet,
til at hjælpe andre.
Eller lidt mere konkret: En historie om
to unge piger, Matilde og Sofie, hvis tro og
talent fører dem begge ud på en lærerig
rejse i både fortid, nutid og fremtid. Mens
en rød tråd gradvist flettes sammen og
røber stykkets indbyggede morale:
Ligesom Gud skabte millioner af
stjerner, skabte han også alle mennesker

Øverst: Hovedfigurerne i musicalen, "Hvem skabte stjernerne", spilles af Freja Linddahl og
Silje Knudsen, som henholdsvis "Matilde og Sofie." Nederst: Emma Larsen (tv.) og gospelinstruktør John Mitchinson fra London. Musicalen er skrevet af Henriette Andreassen.

i sit billede - og alle kan vi blive stjerner.
Alle kan vi komme til at funkle. Alle kan vi
sprede lys og glæde.

Stjernenykker på den gode måde

Pigernes hverdag er i udgangspunktet
alt andet end glamourøst. Men begge
skiller sig ud fra mængden og møder
omgivelsernes modvilje og misundelse.
Reaktioner, der imidlertid blot knytter
dem endnu tættere sammen, og vender
modgang til medgang.
Med reference til Frelsens Hærs
grundlægger, William Booth, der for en

SOMMERENS LEJRE
Som den største af Frelsens Hærs
lejre tiltrækker landslejren for børn og
unge i stigende grad deltagere fra det
opsøgende familiearbejde. I år deltog
flere end 120 på landslejren.
Andre af sommerens lejre er primært
rettet mod enlige forsørgere med børn.
Læs reportagen fra en sådan side 8-9.
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Med fagter og farver fik den hele armen fra landslejrens talrige stjerneskud, som her myldrer frem foran scenekanten.

stund også indtager de skrå brædder
lyder den afsluttende proklamationen
fra stykkets ene hovedfigurer:
- Jeg vil tage kampen op og bruge det,
at jeg er blevet velsignet med så meget,
til at hjælpe andre. En selv-erkendelse,
som straks blev fulgt op af gospelkorets
sprudlende sang:
I aint no superstar,
the spotlight aint shining on me
Cause I ain't good enough
but He still love me.
Ordene dæmper uvilkårligt alle anløb
til stjernenykker. På den gode måde. På
Guds måde. Frit oversat lyder triumfen:

- Jeg er ingen superstar, og jeg soler
mig ikke i spotlys. For jeg er ikke god nok,
men stadig elsker han mig.

Noget bliver tændt

Øjeblikke senere er scenen affolket og
tom. Lyset dæmpes, mens orangeklædte
børn slår kreds om forsamlingen. Da kredsen sluttes, strækker de armene i vejret og
lader funklende lygter glimte ud i mørket.
Det markante sceneskift fortæller,
at rollerne nu er forandrede. Fra nu af
rummer salen ikke længere statister og
tilskuere. Alle skal være med - og alle
skal spille sig selv.

På storskærmen indbyder en salmetekst til andagtsfuld fællessang, og
mens børnene fortsat spreder symbolske stjerneglimt ud over lokalet, forenes
alle i ordene:
Du, som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.
Målt på de mange strålende øjne og
det farverige folkehav fornemmer man, at
årets landslejr og den orange scenekunst
har tændt noget hos deltagerne - måske
en fornyet tro på Gud og det potentiale,
han har nedlagt i hver enkelt.

MARK DETLEFSEN

EMILIE RASMUSSEN

OLIVER MADSEN

9 år, fra Sønderborg

12 år, fra Vejle

13 år, fra Sønderborg

- Det er min første landslejr og har
været rigtig sjovt. Jeg er blevet venner
med de andre på værelset. Derhjemme
er jeg spejder, så jeg har valgt udeliv.
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- Det bedste er, at jeg har fundet nye
venner. Jeg har deltaget i dans og i
musicalen. Det er første gang, jeg er
med, men jeg skal helt klart med igen.

- Jeg er med på landslejr for anden
gang, og det har været fedt at møde
vennerne igen. På lejren har jeg
deltaget i udeliv og konditori.
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AKTUELT

Hjælp og skoletilbud
til ofre for voldsomt
jordskælv i Kina
Siden et kraftige jordskælv i august
kostede over 600 mennesker livet og sårede flere end 3000 i Yunnan-provinsen i
Kina, har Frelsens Hær sammen med det
lokale beredskab arbejdet intenst på at
komme de mange ofre til undsætning.
Jordskælvet, som den 3. august ramte
den sydvestlige Yunnan-provins i Kina,
har medført omfattende ødelæggelser.
Flere end 80.000 huse er således kollapset og har efterladt flere end 230.000
mennesker uden tag over hovedet.
Frelsens Hærs hjælpeteam har siden
bistået redningsarbejdere og soldater
med at genhuse de hjemløse overlevende
i telte, ligesom Hæren formidler fødevarer, vand og medicin. Blandt andet er
hundredvis af sække med ris og tønder
med madlavningsolie blevet distribueret.

Hjælpen forsinket af vejret

Selvom et stort redningsarbejde hurtigt
blev sat i gang, er indsatsen blevet besværliggjort af både efterskælv og voldsom regn i området. En situation, der har
skabt risiko for at udløse nye katastrofer.
Det ustadige vejr har således forårsaget jordskred, som igen har skabt floder
af vand, som har truet med at oversvømme såvel huse som el-stationer.

Flere end 230.000 mennesker har mistet deres hjem under jordskælvet og må bo i telte.

Hjælp og skoletilbud til børn

I forlængelse af den akutte indsats planlægger Frelses Hær at forstærke hjælpeteamet med socialarbejdere fra Hong
Kong, der kan tage hånd om de mange
berørte børn, ligesom Hæren arbejder
på at bistå med oprettelse af skoletilbud

i det katastroferamte område. Flere af
områdets børn har på grund af jordskælvet ikke udsigt til at kunne vende tilbage
til skole efter sommerferien.
Med støtte fra donorer og de kinesiske
myndigheder, håber Frelsens Hær at kunne
fortsætte og udvide hjælpeindsatsen.

Frelsens Hær
i Danmark byder
nye ledere velkomne

Oberst Hannelise Tvedt er dansk, men har de
seneste år gjort tjeneste i England og Holland.

Oberstløjtnanterne Anthony og Gillian Cotterill
kommer til Danmark fra England.

Fra 1. september får Frelsens Hær ny
ledelse i Danmark. Skiftet omfatter både
posten som landsleder, chefsekretær og
ansvarlig for Hærens kvindeorganisationer.
Ny landsleder er oberst Hannelise
Tvedt, der ligeledes bliver præsident for
Hærens kvindeorganisationer. Hun er
dansk, men har de sidste fire år gjort tjeneste i henholdsvis England og Holland.
Ny chefsekretær og sekretær for
Frelsens Hærs kvindeorganisationer er
oberstløjtnanterne Anthony og Gillian
Cotterill, der er engelske og har gjort tjeneste i både Skotland og England.
Velkomstmødet for de nye ledere
finder sted onsdag den 10. september
kl. 19.30 i Templet (se bagsiden).
SIDE 7
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Jill Deen og lille Tatiana var glade for
muligheden for en uges ferie på Trinity.
Her kan de nyde hinanden.

Kvinderne fra hele landet, som efter
nøje visitation efter samme kriterier som
julehjælp, har fået bevilliget en uges hotelferie med deres børn med alt betalt - og
med udsigt over Lillebælt.

Sponsoreret ophold

Mødre og børn
holdt ferie på
Hotel Trinity
For niende år i træk lagde Hotel Trinity ved Fredericia
rammer til mor/barn-lejr.
Af Kirstine Holst, Elbobladet
Hotel og konferencecenter Trinity i Snoghøj
og Frelsens Hær samarbejdede for niende
år i træk om en uges ferie med alt betalt
for udsatte og enlige mødre og børn.
35 mødre og 60 børn Det er ikke til at tro
det, hvis man ikke lige ved det. Trinitys
SIDE 8

hall er stille og ryddelig ved første øjekast,
og det er svært at forestille sig, at 35
enlige mødre og 60 børn i alderen et til 16
år skulle holde ferie her.
Stilheden afbrydes dog hurtigt af
en barnelatter fra højre bag en diskret
afskærmning, og lidt efter følger lyden af
nøgne barnefødder i fart på fliser. Jo, den
er god nok. Det er her, de er.

Det hele startede i 2006, da den daværende direktør for Trinity hørte om mennesker i Danmark, som ikke havde råd til
at holde ferie.
På Trinity havde man i sommerperioden en del ubelagte værelser, og i samarbejde med Frelsens Hær, som skulle stå
for visitationen og de frivillige medhjælpere, afholdt man den første mor/barnlejr på Trinity.
Tanken var, at Trinity skulle tilbyde
kost og logi, men siden da har flere sponsorer meldt sig, fortæller Trinitys HR
konsulent, Metha Palmus Hansen:
- For fem år siden ringede en mand
til mig og sagde; jeg har været på børnehjem, da jeg var barn, og nu har jeg en
kagefabrik. Vil I ikke have nogle kager?
Det inspirerede os til at skrive ud til vores
leverandører, og i dag er deres sponsorater med til at betale meget af den service,
som vi leverer i forbindelse med opholdet,
fortæller hun.
Det er også blevet til flere pengedonationer, der er møntet på aktiviteter og
udflugter for familierne. I år har familierne
været i Odense Zoo. Der bliver også afholdt kunstkurser af frivillige fra Børkop,
og så kommer "Troldealfen" på besøg og
underholder børnene. Hun blev i sin tid
"doneret" af sin mand, som er erhvervsmand, og hun møder op med hest, en
sprudlende kreativitet og lyst til børnene.

Netværk og markedsplads

Netop det, at Trinity overtager alle praktiske gøremål i ferien, gør, at mødrene har
tid til at netværke med hinanden.
Derfor har Frelsens Hær arrangeret
fem netværksgrupper på stedet, hvor
mødrene kan diskutere forskellige problemstillinger, der er relevante for deres
hverdag. Der er også mulighed for at
"shoppe" lidt under opholdet, fortæller
Metha Palmus Hansen:
- Vi afholder markedsplads med tøj
og legesager, som de ansatte og deres
netværk har indsamlet. Så gør vi det fint
i stand og udleverer matadorpenge til
mødrene, som de kan "handle" ind for.
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En kristen tilgang

Troldealfen underholdt børnene på Trinity. Hun havde både hest, hund og små hjælpere
med sig. (Fotos: Elbobladet).

Det plejer at være en stor succes, fortæller hun.
Både netværksgrupper og markedspladsen varetages af nogle af de 13
frivillige fra Frelsens Hær, som stiller op i
forbindelse med opholdet.

med andre af opholdets deltagere på
facebook, og at flere af dem har været
på ophold sammen før og derfor kender
hinanden lidt.

Trinity er ejet af Kristelig Fagbevægelse
(Krifa), og Frelsens Hær er en kristen bevægelse, men opholdet for mødre og børn
er ikke missionsk, fortæller assisterende
programchef, major Kjell Olausson, som
er lejrchef og med for andet år i træk på
Trinity:
- Frelsens Hær ønsker at udleve vores
sociale ansvar. Vi spørger ikke til deres tro
men til deres behov. Vi respekterer også,
at her er flere fra andre kulturer og med
andre religiøse overbevisninger, og den
respekt er en del af vores menneskesyn
og værdier, fortæller han.
På opholdet synges der sange, og der
er også tid og ro til åndelig fordybelse,
og kosten bliver tilrettelagt, så den er
tilpasset alle trosretninger. Frelsens
Hær bidrager med i alt 13 frivillige under
opholdet på Trinity, der er ét af fem store
feriearrangementer, som Frelsens Hær
afholder denne sommer.
Frelsens Hærs mor/barn-lejre er
for enlige mødre med børn, og man har
mulighed for at ansøge om et ophold
gennem Frelsens Hær, der står for visitationen.
Kriterierne er de samme som for julehjælp - altså ud fra fattigdomskriteriet,
og muligheden om deltagelse oplyses ved
ansøgning om julehjælp. Der bliver også
arrangeret far/barn-lejre for enlige fædre
med børn. Ansøgningsskemaer rekvireres
gennem Frelsens Hær.

Artiklen er bragt med tilladelse fra
Elbobladet, Fredericia.

Optimalt samvær med børn

Jill Deen, på 40 år og fra København,
deltager for fjerde år på mor/barn-lejr
med sine børn. Hun har tre børn, men i
år har hun kun to med til Fredericia; en
16-årig teenager, som ifølge hende selv
sover meget længe og lille Tatiana på 11
måneder.
- Jeg hørte første gang om muligheden
gennem min mødregruppe. Da min økonomi ikke er god, så var det en god mulighed for mig og mine børn. Det betyder, at
jeg kan have optimalt samvær med mine
børn, da jeg ikke har en masse praktiske
forpligtelser. Vi kan bare nyde hinanden,
fortæller hun, og fortsætter:
- Vi bliver jo behandlet som hotellets
andre gæster og får en masse gode tilbud
om aktiviteter, og så spiser vi seks gange
om dagen. Der mangler ikke noget, Det er
virkelig dejligt at være her, forklarer hun.
Hun fortæller også, at hun netværker

Tøjet hænger klar på "markedspladsen" til at blive solgt for matadorpenge.
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USA's
BARSKE
BAGSIDE

Frelsens Hær yder en enestående
indsats for hjemløse i Bell Shelter
i Los Angeles. Det største herberg
i USA vest for Mississippi.
Oprindeligt tjente det 4000 kvadratmeter store bygningskompleks som hangarer for det amerikanske luftvåben. Men siden Frelsens Hær
for 25 år siden overtog stedet, har herberget i Los Angeles-bydelen, Bell, tjent som herberg for hjemløse med plads til 350 logerende.

Af Levi Giversen
Det er min klare fornemmelse, at vi producerer hjemløse i dette land.
Bemærkningen falder tørt og bliver
hængende i luften, mens min guide og
jeg forlader det pæne og palmeprydede
kystkvarter i Los Angeles "South" og via en
tungt trafikeret motorvejsjungle sætter
kurs mod andre bydele under fællesbetegnelsen "Down Town".
En kontrastfuld køretur, der røber,
at byen, trods sin plads i det sydlige
Californien på solsiden af det amerikanske paradis, rummer markante skyggesider. Sider, der blandt andet gør den til
hjemby for det største antal mennesker
uden fast bopæl i USA.
Min ledsager er på ingen måde turistguide og jeg ikke turist. Af samme årsag
omfatter dagens ekskursion hverken
destinationer som Hollywood, Malibu
Beach eller Disneyland. Alligevel er de
"seværdigheder", der venter os, mindst
ligeså imponerende som dem, man kan
finde i kulørte feriekataloger.
- Vi skal besøge to sårbare grupper
i det amerikanske samfund. Dem, der
I sygehusafsnittet ordineres medicin til beboerne, som opbevares i et stort aflåst stålskab.
SIDE 10

har brug for tag over hovedet om natten,
og dem, der har brug for et trygt sted at
være om dagen - de hjemløse og udsatte
børn og unge, oplyser min følgesvend.
Her skildres foreløbigt de førstnævnte.

700.000 "kronisk hjemløse"

Siden finanskrisen gjorde sit indtog i
2008, har hjemløshed og fattigdom været
en stigende udfordring i det amerikanske
samfund.
Selv her på bagsiden af krisen yder Frelsens Hærs herberger og centre således en
enestående indsats mod den desperation
og håbløshed, der for mere end 46 millioner
amerikanere er barsk virkelighed.

- Vi har fået en ny start,
og vi ønsker ikke
at ende på gaden igen
En præcis opgørelse over antallet af
hjemløse i USA findes ikke. Alt afhængigt af målemetoder anslås tallet dog at
ligge på omkring 700.000 såkaldt "kronisk
voksne hjemløse."
Hvor man tidligere beskrev hjemløshed som et "skjult problem" i USA,
sætter fænomenet nu sit stadigt mere
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I et lille haveanlæg kan beboerne dygtiggøre sig i havehold og samtidig levere friske råvarer
til herbergets køkken. Bell Shelters daglige leder, Steve Lytle, viser et udsnit af dagens høst.

synlige præg på bybilledet. Både i form af
gadetiggere, madkøer og mennesker, der
tilbringer nætterne i det fri.
At der "produceres" hjemløse, mærkes
langt ind i middelklassen, hvor mennesker,
der tidligere havde både job, bolig og bil,
nu udgør helt nye grupper i hjemløsestatistikkerne. Hertil kommer de såkaldte
"working poor," der lever fra løncheck
til løncheck, og kun lige formår at holde
sulten og fogeden fra døren.
Selv ikke en ekstraordinær bevilling på
1,5 milliarder dollars fra Obama-regeringen
til bekæmpelse af akut hjemløshed i årene
2009 til 2011 har for alvor formået at ændre tendensen. Kun at dæmpe tempoet.
For mange er et ophold på Frelsens
Hærs herberger således en uundgåelig del
af den sociale deroute. Men for en hel del
heldigvis også et første skridt på opturen.

Største herberg vest for Mississippi

Min guide, major Kyle Smith, der er
assisterende divisionschef i "The Salvation Army Southern California Division,"
svinger ind på en stor pareringsplads og
parkerer bilen foran en langstrakt bebyggelse, hvis sandfarvede facade strækker
sig over et anseeligt udsnit af gaden.
Den ensartede arkitektur og voluminøse
konstruktion røber stedets militære fortid.
Bell Shelter står der med rødt på facaden
flankeret af Frelsens Hærs røde skjold.

Chase Norwood er hjemløs veteran og indgår
i et program mod posttraumatisk stress.

Den tidligere militærbase overgik for 25
år siden fra én hær til en anden og huser
i dag cirka 350 hjemløse i flere forskellige
kategorier.
Indenfor er der på alle måder rummeligt og højt til loftet. Bygningerne, der tidligere tjente som hangarer i "US Air Force,"
har intet loft, ligesom sovesale, spisesale,
samt aktivitets- og samtale rum blot er
adskilt af talrige skillevægge.
De eneste undtagelser er kontorer og
samtalerum, hvor beboerne kan få råd og
hjælp i deres forskellige forløb.
- Folk skal jo helst kunne søge rådgivning uden risiko for også at betro sig
til lyttende ører på den modsatte side af
væggen, fortæller Bell Shelters daglige
leder, Steve Lytle, mens han viser rundt
i mastodonten, der udgør det største
herberg vest for Mississippi.
De ialt 4000 kvadratmeter rummer
foruden mulighed for socialt og åndeligt
fællesskab en lang række tilbud som rehabilitering, misbrugsbehandling, jobtræning, jobhenvisning, undervisning, faglig
bistand, medicinsk behandling og pleje,
samt særlige programmer for veteraner
med psykiske problemer. Og meget andet.
John Chavez har fået amputeret nederste del
af sit venstre ben på grund af sukkersyge.
Derfor bor han i herbergets sygehusafsnit.
SIDE 11
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Fra området angiver motorlarm og en odør af diesel selve end lyden og lugten af en bedre fremtid. Her har herbergets beboere
nemlig mulighed for at blive opkvalificeret og tage kørekort til lastvogn, hvilket måske vil kunne bane vej for et job.

Broget skare med én fællesnævner

Steve Lytle forklarer, at der er mange
årsager til, at der "produceres" hjemløse
i USA, og at en seng at sove i er sjældent
det eneste problem, beboerne i Bell Shelter kæmper med.
- Der er et utal af grunde til, at folk
bliver hjemløse. Derfor forsøger vi at bistå
dem med de problemer, de kæmper med,
ligesom vi forsøger at ruste dem med
færdigheder, så de kan komme videre og
gerne i job, fortæller lederen, der inddeler
beboerne i fire grupper:
Hjemløse, der søger tag over hovedet,
hjemløse, der indgår i programmer, som
skal hjælpe dem ud af misbrug, økonomisk udføre og arbejdsløshed, hjemløse,
der har brug for læge- og hospitalsbehandling og hjemløse veteraner fra den
amerikanske hær, der kæmper med
psykiske lidelser og mareridt.
Sidstnævnte udgør 10 procent af USA's
hjemløse, og af disse befolker omkring en
procent gaderne i Los Angeles.
En broget skare under samme tag, der
ydermere er sammensat af de mange
etniske grupper, der ligeledes befolker det
multikulturelle Los Angeles. Stedet huser
SIDE 12

desuden både mænd og kvinder.
En fællesnævner er deres håb om
senere at kunne forlade stedet i en bedre
forfatning, end da de kom.
Det gælder ikke mindst patienterne i
den medicinske afdeling af centret, som
ikke har mulighed for at blive behandlet
på byens hospitaler.

Ambulancer sætter
patienter af længere
oppe ad vejen, frem for
at få dem indlagt.
- Vort tilbud er deres eneste reelle
chance. Vi oplever endda, at ambulancer
sætter patienter af længere oppe ad vejen, frem for at få dem indlagt på et rigtig
sygehus, fortæller Steve Lytle, mens han
viser "sygehusafdelingens" rummelige,
medicinskab af stål frem. Her administreres patienternes brug af medicin, så
der ikke opstår misbrug.

Behandling i sygehusafsnittet

En af de oppegående patienter stikker
hovedet ud fra et blåmalet "værelse",
som han deler med en anden beboer.
Han hedder John Chavez og fortæller,
at han for kort tid siden fik amputeret
nederste del af sit venstre ben. De sorte
gamacher trækkes op, og en fodprotese
dukker frem.
- Jeg lider af sukkersyge, men har som
hjemløs ikke råd til at gå til fodterapeut
og få plejet mine fødder, fortæller han om
årsagen til det drastiske indgreb.
Selvom han nu har han fået en ny udfordring ved at skulle lære at gå med protese og klare sig som handicappet, er han
lettet over, at det kan foregår i de rammer,
der findes i herbergets sygehusafsnit.
En anden beboer, Chase Norwood,
støder til og fortæller, at han er en del af
de knap 70.000 hjemløse krigsvete-raner,
der findes i USA og kæmper med traumer
efter at have medvirket i USA's militære
indsats i verdens mange brændpunkter.
Et antal, der imidlertid er reduceret noget de seneste år, fordi der gøres en særlig
indsats for netop denne målgruppe.
Det sidste er også tilfældet på Frel-
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Paula Müller og Lisa Webber er flyttet fra herbergets sovesale til en udslusningshytte.
Herfra håber de at finde et job, man kan leve af og en bolig, men kan betale.

sens Hærs store herberg i Los Angeles.
Et sætligt tilbud i Bell Shelter er således
et særligt "Neurofeedback program" rettet
mod krigsvetaraner, som gennemføres
sammen med det førende EEG Institute.
Behandlingen er en form for neuroterapi,
hvori indgår sensorer, der måler hjerneaktivitet og konverterer de indsamlede
informationer til lyd og videobilleder.
- Effekten har vist sig at være enestående, fortæller Steve Lytle, der nævner
tidligere soldater, som helt får bugt med
posttraumatisk stress og følgegener
som søvnproblemer, flashbacks, vrede og
uligevægtig adfærd.
Chase Norwood nikker bekræftende og
erklærer ligeud, at han føler sig utrolig velsignet ved at være en del af programmet.
- Jeg har lidt af panikangst og posttraumatisk stress i 28 år og ser programmet som mit sidste håb, fortæller veteranen, der personligt kender lidelsesfæller,
som er kommet videre efter behandlingen.

Vejen til en bedre fremtid

At få folk videre er da også den helt afgørende ambition for Bell Shelters programmer. To håndgribelige veje ud af håbløs-

hed og hjemløshed kan anes henholdsvis
bag og foran bygningskomplekset.
En række blå og grønne lastvognstrucks er således linet op på et asfalteret
område bagtil. Fra området angiver motorlarm og en odør af diesel intet mindre
end lyden og lugten af bedre fremtid.
Steve Lytle forklarer, at husly sjældent er beboernes eneste behov. For at
genvinde fodfæstet i livet og på arbejdsmarkedet er opkvalificering en væsentlig
del af stedets tilbud.
- Blandt andet har beboerne derfor
mulighed for at modtage undervisning
og tage kørekort til lastvogn - og således
øge deres muligheder for at finde job,
forklarer han, mens vi passerer hovedindgangen og vender blikket mod en mindre
hytteby på den modsatte side af gaden.
Bebyggelsen minder om lidt et kolonihavesamfund, og Steve Lytle viser stolt et
lille haveanlæg frem. Her kan beboerne
udvikle deres evner for havehold, mens
afgrøderne indgår naturligt som råvarer i
herbergets køkken.
Køkkenhaven er dog kun bebyggelsens
sekundære formål. De, som har skiftet
"adresse" fra soverum til hytter, er beboere,

Sovesalene er spartanske, men bedre end
alternativet på Los Angeles' gader.

der er nået til slutningen på deres forløb og
hvis næste skridt er at finde en rigtig bolig.
Foran et af "udslusningshytterne" møder vi Paula Müller og Lisa Webber. De deler
hytten med to andre, som lige nu er på job.
Kvinderne fortæller samstemmende,
at forløbet på Bell Shelter har hjulpet dem
til at få styr på mange problemer, og at de
håber på en tilværelse med et job, man
kan leve af, og en bolig, man kan betale.
- Vi har fået en ny start, og vi ønsker ikke
at ende på gaden igen, erklærer de med
smil i blikket og fasthed i stemmen.
De barske realiter på USA's bagside er
uændrede. Men opholdet på Bell Shelter
har modnet dem til deres mønsterbud.

Rejsen fortsætter i næste nummer...

"USA'S BAGSIDE"
Rejsereportage fra
studierejse i det
sydlige Californien
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REFLEKSION

Hvorfor have besværet som

Serie om
social
retfærdighed
...

VERDENSBORGER?
Af James Read og Don Posterski
Rundt omkring i verden lever millioner af
mennesker uden et statsborgerskab. De
er "statsløse".
Hvis du er rohingya muslim og lever i
Myanmar, har du ingen mulighed for
at opnå statsborgerskab. Selv hvis din
slægt har levet der gennem århundreder,
vil muligheden for statsborgerskab blive
afvist. På samme måde er muligheden for
at imigrere til et andet land også udelukket.
Russere i Letland mistede deres
statsborgerskab, da Sovjetunionen kollapsede. Deres pas blev ugyldige. Intet
land gav dem adgang.
I 1999 blev 120.000 etiopiere "denationaliseret." På grund af deres eritreiske
ophav blev de frataget deres statsborgerskab og blev genstand for deportation.
Ingen andre nationer sagde: "I kan blive
en del af os."

Statsborgerskab handler om identitet,
tilhørsforhold og forpligtelse

Det indgår i vore "jeg er"-beskrivelser. For
eksempel: "Jeg er dansk." Vor nationale
tilknytning er formentlig en af de første
ting, vi oplyser om os selv. Vort land skaber vor nationalitet og berører vore hjerter.
Et statsborgerskab knytter os til et sted.
Det er her, vi er født, lever og hører til.
Statsborgerskab er således mere end
blot at heppe på vort hjemland ved OL eller
i forbindelse med et verdensmesterskab.
At vi værdsætter vort statsborgerskab,
kan blandt andet komme til udtryk ved,
at vi benytter muligheden for at stemme
og eventuelt stille op ved politiske valg,
betaler skat, yder en indsats på arbejdsmarkedet, påtager os frivilligt arbejde,
indretter vort liv efter gældende kulturelle
og retslige rammer og måske endda, at
vi må kæmpe for vort land. Alt dette er
aspekter i statsborgerskabspakken.
Med vor frie adgang til viden om
verdens tilstand via internettet kan vi
desuden udvide vore nationale grænser.
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Mere end nogensinde har vi i vor tid mulighed for at blive "verdensborgere."

Verdensborgerskab handler også om
identitet, tilhørsforhold og forpligtelse

Beslutningen om at sige: "Jeg er en verdensborger," er en god begyndelse. Men
der hører mere til. Først og fremmest
forudsætter et globalt medborgerskab at
man tager skridt til at holde sig internationalt orienteret.
Som verdensborger er man et tilvalgsmenneske. Man holder sig velorienteret
om lokale spørgsmål, men er samtidigt via
nettet og andre kilder konstant opmærksom på aktuelle begivenheder udenfor
egne nationale grænser.

Når vi gør det bedst,
elsker vi det,
Gud elsker.
Når man folder sine hænder i bøn, er
såvel unge bortførte piger i Nigeria som
krigshandlinger og internt fordrevne i
Syrien inden for forbønnens rækkevidde.
Man grubler over, hvorfor befolkningen
i Irak skal udstå så megen rædsel. Som
verdensborger begræder man de omstændigheder, der burde være anderledes.
De følelser, man lader sig berøre af,
er rodfæstet i en ånd, der bekæmper
ligegyldighed overfor andres lidelser. Det
betyder ikke, at verdensborgere er plaget
af endeløs tungsind. Men at de lever
med en fornemmelse af at tilhøre Guds
større familie. Det er medfølende folk. Om
du møder dem hjemme eller ude, vil du
bemærke deres omsorg.
Verdensborgere lever med en imaginær
selvforståelse af at have to pas. I den ene
lomme opbevarer de deres nationale pas
og i den anden deres globale verdensanskuelse. De hører til i begge verdener og
er rede til at stå inde for deres forpligtelser i det "dobbelte" medborgerskab.

Indsigtsfuldt, intelligent og strategisk

Verdensborgere holder sig velinformerede
og giver deres støtte ud fra denne indsigt.
De ved godt, de ikke kan ikke ændre
historiens gang på egen hånd, men tager
sig tid til at lade sind og hjerter gribe af
en uretfærdig sag, der bør bør gribes ind
overfor. Derpå knytter de sig til en organisation, der deler deres prioriteter om at
gøre noget ved det.
Kristne verdensborgere beder intelligent. Både private og offentligt undgår
de sentimentale fraser, der blot taler om
"omsorg for de fattige". Deres bønner
sætter navn på det onde og omfatter
også mennesker med magt til at påvirke
specifikke situationer.
Verdensborgere går strategisk til
værks. De engagerer politikerne til at
vægte og styrke deres forpligtelse til at
yde global nødhjælp og udvikling. De lægger pres på dem til at sikre menneskerettigheder og ikke nøjes med tomme
ord. De sætter konkrete navne på udfordringerne og opfordrer til handling.

Elsker det, Gud elsker

Du tænker måske, at verdensborgerskab
lyder som en masse arbejde, og du føler
måske, at du allerede har strukket dig
langt. Så hvorfor have besværet med et
globalt medborgerskab?
Fordi Gud skabte og elsker hele
verden. Når vi gør det bedst, elsker vi
det, Gud elsker. Hvor der er krig, græder
vi. Hvor der er ulighed, stræber vi efter
retfærdighed. Hvor der er udelukkelse,
vender vi os mod uretfærdigheden.
Når dødelighed kan nedbringes, råber
vi beslutningstagere op, for at forbedre
livsvilkårene for de udsatte.
Vi husker, at Jesu liv, død og opstandelse rækker ud til borgere i enhver nation,
og også dem uden statsborgerskab. Vi
mener oprigtigt, at den bibelske befaling
om at "elske vor næste som os selv" omfatter vores globale naboer.
Og jo bedre vi kender dem, jo bedre
kan vi elske dem.
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PROGRESSIVE PROGRAMMER
MED ET PERSONLGT FOKUS

På en international sommerkonference i Singapore, søgte
Frelsens Hærs territoriale ledere at sætte ord på forcer
og fokusområder, der har betydning for Hærens virke i
det 21. århundrede.
To ord, der på en særlig måde blev understreget af
Frelsens Hærs verdensleder, general André Cox, var
gennemsigtighed og ansvarlighed. Ord, der nok forbindes
med Frelsens Hærs arbejde, men som ifølge generalen
både skal ses som en forpligtelse og en forudsætning.
En forpligtelse, som ikke kun er overordnet og
principiel, men gældende på det personlige plan. Han
påpegede således, at fokus for alle progressive planer
og programmer er tjenesten for det enkelte menneske.
- Lad os aldrig glemme, at vort kalds primære formål, er at bringe budskab om håb, forløsning og frelse
til verden. Mennesker betyder mere, end alt vi tænker,
planlægger og gør, konkluderede han.
Scan QR-koden her til højre, for at
høre general André Cox udfordre og
inspirere til et dedikeret virke i det
21. århundrede.

TO NYE KADETTER
PÅ OFFICERSSKOLEN

Det tænker vi.
Hvad tænker du?

Når et nyt hold kadetter i september påbegynder
officersuddannelsen på Frelsens Hærs officersskole
i London, er to af dem danske, nemlig Louise Wahl og
Morten Andersen.
De rejser begge til officersskolen fra Frelsens Hær i
Valby, hvor de i en årrække har været aktive i korpset,
hun siden 2008 og han siden 2010.
Begge har desuden tidligere gjort tjeneste uden for
landets grænser, Morten under et års forløb med War
College i Canada og Louise som medarbejder på Centre
for Spiritual Life Development i London.

”Til sidst opfordrer jeg jer til at samle
jeres tanker om det, der er sandt og
ædelt, rigtigt og rent. Tænk på det,
der er værd at elske og agte; og se
på det, som er ædelt og godt hos
andre mennesker.”
FILIPPERBREVET
KAP.4,8. BOGEN
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VELKOMSTMØDE
for Frelsens Hærs nye landsleder oberst Hannelise Tvedt
samt nye chefsekretær og territoriale sekretær for Hærens kvindeorganisationer,
oberstløjtnanterne Anthony og Gillian Cotterill.

ONSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2014
Kl. 18.30: Reception med kaffe og kransekage
Kl. 19.30: Velkomstmøde under ledelse af major John Wahl.
Indsættelsen af de nye ledere i Danmark foretages af Frelsens Hærs
landsledere i Holland, kommandørerne Hans og Marja van VlieT.
Valby Hornmusikkorps, Templets Sangkor og Valby Ungdomsgospel medvirker.

TEMPLET, FREDERIKSBERG ALLÉ 9, KBH.

