
Værnepligtige til Bornholm

SoldaterRekreation i Hvorup

Nyt ungdomsudvalg fokuserer indsatsen

At fejre påske i Afghanistan

KFUMs Soldatermission i Danmark
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Udgivet af:
KFUMs Soldatermission,
Treldevej 97, 7000 Fredericia.
Tlf. 3312 4042. Fax 3315 4474.
info@kfums-soldatermission.dk
www.kfums-soldatermission.dk
Bank: Reg.nr. 8075 Konto 0000117840

Værdigrundlag:
På KFUMs Soldaterhjem byder vi alle velkom-
men uanset køn, alder, militær rang, etnisk op-
rindelse eller religiøs overbevisning. Vi arbejder 
blandt forsvarets tjenestegørende personel ved 
forkyndelse af det kristne budskab og praktisk 
tjeneste i eller uden for Danmark. KFUMs Sol-
datermission arbejder på folkekirkens grundlag.

Formand:
Sognepræst Jesper Hornstrup, 
Nørregade 27 A, Vammen, 8830 Tjele.
Tlf. 8669 0150, jeh@km.dk

Redaktionsudvalg:
Bent Hansen, Carl Højhus, Bodil Nielsen og 
Bjarke Friis, Stengårdsvej 72, 1. th., 6705 
Esbjerg Ø, tlf. 5193 4042. (ansvh. red.)

Soldatervennen udkommer 2011:
17. maj, 16. august og 15. november.
Deadline den 15. i måneden forud.

Gaver til KFUMs Soldatermission:
Indbetales på giro 9 07 13 85.
Treldevej 97, 7000 Fredericia.
Gaver er skattefradragsberettigede ifølge gæl-
dende regler. Landskontoret fremsender ved 
årets afslutning en årskvittering til alle, som 
sammenlagt har givet gaver på mindst kr. 500.

Nyttige adresser:
Generalsekretær Per Møller Henriksen, 
Tlf. 3312 4042, pmh@kfums-soldatermission.dk

Informations- og landssekretær:
Bjarke Friis, Tlf. 5193 4042
bjarke@kfums-soldatermission.dk

Medarbejderkonsulent:
Søren Andersen, Tlf. 2145 0513
konsulent@kfums-soldatermission.dk

Tryk: 
Jørn Thomsen/Elbo A/S (16239)

Forsidefoto: Soldaterhjemsleder Lene Greger-
sen fra Camp Bastion i Afghanistan bringer ka-
ge ud til en soldat. Kagen er præmien for en 
vundet konkurrence på soldaterhjemmet, hvis 
arbejde også foregår udenfor hjemmets vægge. 
Foto: Mette Mejlgaard. 

For det første…
Hvem går ikke og bærer på nogen ønsker for fremtiden? Måske vil vi gerne bygge 
lidt til, få råd til en ny bil, finde et arbejde, se mere til vennerne, finde en livsled-
sager, komme ud at rejse, finde et godt givende fællesskab, eller lignende. Måske 
husker vi at bede om det, måske specielt hvis det er noget, der bekymrer os lidt. 
Måske tænker vi, at vi ikke kan tillade os at bede om det, vi er trods alt rimeligt 
velsignet i Danmark, (kontra dem der lider i Japan). Er det ”rigtigt” at bede om 
det? Det vil jeg vende tilbage til. 

I stedet vil jeg starte ved et kendt Bibelvers. Mange kender det fra en sang, eller 
har hørt det i en andagt, det står i Mat 6,33 (Her fra Bibelen på Hverdagsdansk): 
”Søg derfor først Guds rige og hans vilje, så skal han sørge for alle jeres menne-
skelige behov ”. Så enkelt kan det være, eller så enkelt er det. Hvordan søger vi så 
Guds rige? Jeg tror, der kan være mange forklaringer på det, men udgangspunktet 
er: Læs i Bibelen. Ved at læse i den bliver vi mindet om hvordan Gud handler og 
på den måde får vi lettere ved at se Hans handlinger i hverdagen. Når vi går i kir-
ke skulle det også gerne skabe en mulighed for at blive bedre kendt (eller mindet 
om) hvordan Gud virker i verden. Bibelen er også kilden til at finde ud af, hvad 
der er Guds vilje. Min tidligere roommate fortalte engang, at hun troede man ikke 
kunne bede om noget, der var ”forkert”, hvis man levede i en nær relation med 
Gud, for så ville han lægge Hans ønsker for vores liv, ned i os, så de blev vores 
ønske. Det giver mig trøst, og Bibelen minder mig om, at jeg kan bede under alle 
forhold.

Et andet centralt hverdagsvers for mig er Ef.2,8-10: ”På grund af Guds nåde er I 
frelst ved tro på Kristus. For troen kommer ikke fra jer selv; den er en gave fra 
Gud. Frelse er ikke en belønning for det gode, som vi har gjort; derfor er der hel-
ler ingen, der har noget at prale af. Gud har gjort os til det, vi er; vi er nyskabt i 
Kristus Jesus til at leve et retskaffent liv, som Gud i forvejen har lagt til rette for 
os”. Det kan ikke blive mere enkelt end dette, det er Guds nåde der gør, at vi kan 
få glæde og del i Påskens budskab.

For det første, handlingen vi skal foretage er TRO, og hvis vi så SØGER GUD, så 
har Han lovet, at vi får alt det vi har brug for. Det giver mig lyst til at synge med 
Maria, som vi hører på bebudelsesdagen. (Her fra Torben Callesens musical: ”Et 
barn er født”)

”Jeg er velsignet, mit hjerte fryder sig. 
Jeg er velsignet, Gud har været god mod mig.

Jeg er velsignet, for ingen før har set,
et sådan vidunder som for mig er sket.” 

Af Kirkemusiker  
Dorte Lundgaard Jeppesen Sørvad
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økoNomicHeFeNS HjøRNe

Det samlede besøgstal på hjemmene 
har i 2010 rundet 885.000 mod 661.000 
året før. En stor stigning der skyldes 
meget store besøg på hjemmene i ud-
landet (hjemmet i MOB Price, Afgha-
nistan er nyåbnet i 2010). Hjemmene i 
Danmark har haft lidt færre besøgende 
end året før hvilket tilskrives et lavere 
antal såvel værnepligtige som soldater 
under uddannelse.

Resultatet for 2010 blev et beske-
dent overskud på 198 t.kr. mod et un-
derskud året før på 370 t.kr.

Antallet af ansatte er uændret 70 
personer (omregnet til heltidsansatte).

Omsætningen på soldaterhjemmene er 
faldet som følge af det lavere antal 
værnepligtige end tidligere år. Som 
følge af ændrede skatteregler for unge 
volontører, er udgiften til lønninger 
faldet mærkbart i 2010.

Generelt har indtægterne fulgt det 
lagte budget, men desuden er der ind-
gået flotte fondsbidrag og støtte fra 
mange Ys Mens Clubber, dels til etab-
lering af det nye KFUMs Soldaterhjem 
i MOB Price i Afghanistan, dels til mo-
dernisering af hjemmene rundt i Dan-
mark.

Stor TAK skylder vi alle trofaste 
soldatervenner, der igen i 2010 dels har 
støttet med forbøn, frivilligt arbejde og 
økonomisk støtte, men som også har 
forestået kontingentopkrævning, lod-
seddelsalg og indsamling af årsgaven. 

Mange soldatervenner var desuden 
med til at skabe en flot indtægt ved Air 

Af Steen K. Sørensen

Show 2010 på Flyvestationen i Skryd-
strup.

Endelig skal der lyde en stor TAK til 
vore mange frivillige i vore genbrugs-
butikker landet over!

De mange pæne merindtægter har 
gjort det muligt i 2010 at afholde flere 
ikke budgetterede, men dog nødvendi-
ge, forbedringer rundt på soldater-
hjemmene.

Der er i 2010 foretaget nedskrivninger 
på værdien af inventar og ejendomme 
med i alt 728 t.kr., og som følge af nye 
investeringer er der for første gang i 
flere år en netto renteudgift. Denne 
modsvares dog af en endnu større leje-
indtægt.

I kraft af overskuddet stiger egenka-
pitalen med de samme 198 t.kr. til 
20.798 t.kr. Denne kapital er som det 
fremgår af balancen fuldt ud bundet i 
de bygninger, hvorfra vi driver solda-
terhjem.

I 2010 er der investeret i ejendomme til 
genbrugsbutikker i Ikast og Bølling, li-
gesom der er påbegyndt byggeri af en 
medarbejderbolig i Oksbøl.

I 2011 påbegyndes driften af et nyt 
soldaterhjem i Libanon. Samtidig med 
tilbagetrækningen af danske soldater 
fra Kosovo lukkes soldaterhjemmet 
dér (februar 2011).

Der arbejdes på at etablere KFUMs 
SoldaterRekreation; et midlertidigt bo-
tilbud for hjemvendte danske soldater. 

Med nye aktiviteter følger nye udgif-
ter, og derfor håber vi også, at soldater-
venner og andre også i fremtiden vil 
støtte KFUMs Soldatermissions arbej-
de blandt vore soldater. Vi takker for 
enhver god gave til arbejdet!

Herunder følger i grafisk form forskel-
lige hovedtal fra KFUMs Soldatermis-
sions Årsrapport 2010.

Besøgstal 2010

Hvor kommer pengene fra

omsætning

2010 – endnu et godt år for 
kFUms Soldatermission



4 Soldatervennen nr. 2 • 2011 

SoldAteRHjem UdeN VæRNepligtige

Hvad er et soldaterhjem uden solda-
ter...? Det må jo så være et hjem. Per 
Weinrich og hans kone, Charlotte, har 
da også deres hjem på soldaterhjem-
met – der ligger på Almegårdsvej i 
Rønne. Lige over for Almegårds Ka-
serne.

Der er rent faktisk også soldater på 
soldaterhjemmet – for kasernen i Røn-
ne huser et par eskadroner soldater. 
Det er professionelle soldater, som 
blandt andet har været udsendt til Af-
ghanistan.

Men mange af dem har deres egne 
hjem – bor andre steder – så det bety-
der, at der i hverdagen er rimeligt fre-
deligt, som soldaterhjemsleder Per 
Weinrich udtrykker det. Her kommer 
ofte 10-15 soldater på hverdagsaftner.

Men i løbet af 2011 sker der foran-
dringer, og så mener han, at der nok 
skal blive fuldt hus. Der kan være 
plads til ca. 75 spisende soldater. I lø-
bet af den næste måneds tid, fyldes 
hullerne ud i eskadronerne. Her starter 
22 nye konstabler, som kommer 
fra Sjælland. Det vil give lidt fle-
re besøgende til aftensmad og 
hygge på KFUMs Soldaterhjem i 
Rønne.

meget mere arbejde
Den 1. juni i år kommer så yderli-
gere 40 konstabelelever til – og en 
del af dem vil utvivlsomt få sin gang 
på KFUMs Soldaterhjem.

Alene derfor er Per Weinrich ved 
at spekulere på at få indrettet fjern-
synsstue i kælderen. Han vil søge 

Af Bjarne H. Kirkegaard

Soldaterhjemsleder Per Weinrich får nok at se til fremover - men:

Han glæder sig til at få 
værnepligtige soldater

Tuborg-Fonden om at få penge til et 
fjernsyn. Det burde kunne lade sig gø-
re – for det har tilsvarende soldater-
hjem fået andre steder i Danmark.

Damekredsen omkring KFUMs 
Soldaterhjem i Rønne har allerede be-
vilget penge til materialer, så indret-
ningen kan begynde.

Den 1. august eller den 1. septem-
ber i år kommer det helt store rykind. 
Her ankommer 135 værnepligtige sol-
dater til Bornholm og fremover et det 
planen, at der skal ankomme et nyt 
hold værnepligtige soldater i fire må-
neder hvert efterår og hvert forår.

Men Per Weinrich glæder sig til de 
mere intense opgaver.

Den stilfærdige tid, fra sin ansættel-
se den 1. september 2010 og frem til 
nu har Per Weinrich blandt andet be-
nyttet til at få malet indvendigt – og 
gjort i stand på soldaterhjemmet. Så er 
alt klar til det store rykind.

Beskeden om de værnepligtige sol-
dater kom i december – og siden har 
han arbejdet på at kunne håndtere de 
mange nye besøgende på soldater-
hjemmet. Sidst Bornholm havde vær-
nepligtige soldater var i år 2000, kon-
staterer han.

– Det betyder, at vi her på Soldater-
hjemmet vil få fremgang. Modsat det 
øvrige Bornholm, konstaterer Per 
Weinrich. Ud over soldaterne, så har 
han også i perioder besøg af erhvervs-
praktikanter. Seks hold om foråret og 
10 hold om efteråret. Det er ca. 30 på 
hvert hold.

Og så skal der også serveres mad for 
kasernens feriebørn hver sommer. 
Børn og unge fra socialt belastede fa-
milier, som skal se andet end stenbroen 
i sommerferien. Her mener soldater-
hjemslederen, at man gør en rigtig god 
gerning ved at lade dem få masser af 
oplevelser.

det begyndte til jul
– Jeg er ikke født ind i et kirkeligt eller 
kristent miljø. Men jeg er født og op-
vokset i Nexø, hvor jeg gik til præst 
hos Osvald Mouritzen, fortæller Per 
Weinrich. Han er i dag 51 år, har boet 
en del af sit liv på Sjælland – og da han 
vendte tilbage til Bornholm, så havde 
han sin kone, Charlotte, med. Hun er i 
dag 48 år.

Gennem sit liv har Per Weinrich ar-
bejdet med lidt af hvert.

– Jeg begyndte i Lokalbanken i 
Nordsjælland, så jeg er bankuddannet 
– men jeg er også uddannet multimedi-
edesigner og har arbejdet i 15 år som 
projektleder i Lyngby. Jeg har nok altid 
været en stræber – har stræbt efter »den 
evige lykke«, mener Per Weinrich.

Når far laver sovsen: Her er soldater

hjemsleder per Weinrich ved at lære at 

lave sovs. læremesteren er hans kone, 

charlotte. Foto: Bjarne H. kirkegaard.
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På et tidspunkt valgte familien – der 
i dag har tre børn: Ida på ni år, Emilie 
på 12 år og Lærke på 19 år – at flytte til 
Bornholm. Simpelthen fordi Bornholm 
er et godt sted for børn at vokse op, 
som Per Weinrich udtrykker det.

Selv fortsatte han med at arbejde på 
Sjælland, så Per Weinrich blev pendler. 
I den periode arbejdede han i BRF 
Kredit, hvor han blandt andet var for-
mand for BRF Kredits faglige afdeling 
– som senere er gået ind i Finansfor-
bundet. Her forhandlede han løn for si-
ne kollegaer i ti år, og han sad som 
medarbejderrepræsentant i BRF Kre-
dits holdingbestyrelse.

– Men det bliver man ikke lykkelig 
af, konstaterer Per Weinrich med efter-
tryk. Han blev klar over, at han mang-
lede noget i sit liv.

– Skal vi ikke gå i kirke, foreslog 
han derfor Charlotte. Svaret var, at hun 
ikke havde fået sagt det til ham – men 
at hun havde tænkt det samme.

Det var en juleaften, da han var 37 
år. Sammen gik de så i kirke hos sog-
nepræst Finn Kappelgaard i Nexø. På 
daværende tidspunkt havde Per Wein-
rich ikke gået i kirke siden sin egen 

konfirmation. De blev ved med at 
komme i kirken - var med i mange fle-
re gudstjenester.

en tur på grønland
På et tidspunkt valgte Per Weinrich at 
sige sit gode faste job op hos BRF Kre-
dit. Meget resolut. Han gik på arbejde 
en dag som vanligt – besluttede sig for 
at sige op – og det var gjort, før han gik 
hjem.

Siden har familien blandt andet væ-
ret halvandet år på Grønland, hvor de 
bestyrede et sømandshjem i Suk-
kertoppen i Vestgrønland. Og han har 
været selvstændig købmand i Aarsdale 
gennem tre-fire år, til der ikke var øko-
nomi i det længere.

Så var der en pause til muligheden 
for at blive leder af KFUMs Soldater-
hjem i Rønne dukkede op. Her trives 
familien. Per Weinrich kan efterhån-
den klare en hel del i køkkenet, men 
for tiden er Charlotte ved at lære ham 
op til, at han også skal kunne lave sovs 
alene.

Det er jo ham der er ansat på solda-
terhjemmet. Hun er uddannet lægese-
kretær og har sit eget arbejde – men går 

Selv om det er per Weinrich, der er ansat 
som soldaterhjemsleder på kFUms 

Soldaterh jem i Rønne, så har han god hjælp 
af fruen – som går frivilligt til hånde.  Foto: Bjarne H. kirkegaard. 

per Weinrich glæder sig til at byde en hel masse værnepligtige soldater velkommen hen på eftersom
meren – her på kFUms Soldaterhjem i Rønne. Foto: Bjarne H. kirkegaard.

dog frivilligt til hånde på soldaterhjem-
met med lidt af hvert.

Hver aften kl. 19 holder Per Wein-
rich aftenandagt. Her er ofte fire-fem 
soldater med – men til sommer kom-
mer der mere gang i det sociale fælles-
skab, når de værnepligtige ankommer. 
Så vil der blive forskellige tilbud med 
for eksempel lagkagebanko – og tema-
aftner. Det kunne være med emner som 
»Hvorfor tillader Gud jordskælv i Ja-
pan?«

Alt i alt finder Per Weinrich, at det 
er særdeles alsidigt at være soldater-
hjemsleder.
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UNgdom

Første opgave for udvalget er at få så mange hænder med i 
arbejdet som muligt, derfor håber vi at kunne få netop DIG 
med! Måske er du allerede blevet kontaktet, men er du ikke 
så læs og overvej, nedenstående 11 muligheder for at gøre en 
forskel for soldaterne.

•	 Soldatermissionens Ungdomsudvalg - SMU 
(Hovedudvalget) (6-10 pers.)
Koordinerer underudvalgene og har kontakt til disse. Ud-
valget er i gang og har påbegyndt arbejdet, men der er 
brug for flere engagerede folk, med lyst til at tænke tan-
ker og rykke i snorene.

•	 PR (Fortælle om soldatermissionen) f.eks. skoler og 
events.
Vores medarbejder- og soldaterhjemskonsulent, Søren 
koordinerer og tager kontakt til dette udvalg, som så sen-
der repræsentanter ud for at fortælle eller holde en aften. 
Steder der kan besøges kunne være Påskelejr, Å-festival, 
høj- og efterskoler og lign.

•	 Facebook og Soldatervennen 
Sørger for at lave 2 sider til Soldatervennen 4 gange om 
året, og opdaterer siden på Facebook. Det er noget for 
dig, hvis du har fingeren lidt på pulsen i soldatermissio-
nen og hvis du kan lide at skrive, lave interviews og tage 
billeder eller har andre kreative idéer.

•	 Ungdomsprogram til soldatermissionens Årsmøde
Hvis vi ønsker stor opbakning ved Årsmøderne, så skal 
der laves det fedeste program. Denne gruppe skal lægge 
kræfter på årsmødet i september og i planlægningen op 
til.

•	 Indtægtsgivende arrangementer
Motivere øvrige unge soldatervenner til at give en hånd 
med ved bl.a. flyvestævner, cykelløb, lodseddelsalg m.m. 
Har udvalget idéer og lyst til at lave andre arrangementer 
for at tjene penge til soldatermissionen er det selvfølgelig 
også en mulighed.

•	 Det praktiske hold
Vi ønsker at give en hånd med, når der er brug for det. Det 
kan være en hjælpende hånd i køkkenet i forbindelse med 
arrangementer, pudse vinduer, medarbejderfravær, have-
arbejde el.lign. Teamet skal være en mulig ”tilkaldevagt” 
for soldaterhjemslederne i særlige situationer.

det nye Soldatermissionens 
Ungdomsudvalg (SmU) har 
skudt arbejdet igang!

•	 Buddy netværk
En sparringspartner til volontørerne. (Kan være via be-
søg, mail eller telefon – hvad du/I ønsker) eks. kan der 
snakkes/skrives om udfordringer i arbejdet, andagts hjælp 
el.lign.

•	 Tur gruppe
Arrangere ture til f.eks. Bornholm, Litauen el.lign. for 
unge soldatervenner.

•	 Volontørkursus
Medvirker på kurset socialt/praktisk samt bidrager med 
PR om soldatermissionens arbejde i samarbejde med 
Medarbejder- og Soldaterhjemskonsulenten.

•	 Pakkekalender
Dette underudvalg, vil lave pakkekalender til de uden-
landske soldaterhjem til jul.

•	 Det bedende folk
De der melder sig på dette underudvalg påtager sig ansva-
ret for at bede for et bestemt emne.

Hvis der bare er én af disse ting der har fanget din interesse, 
vil vi rigtig gerne høre fra dig. Soldatermissionen har brug 
for os - og vi har brug for hinanden. De udvalg/grupper der 
har nok tilmeldte, vil blive sat igang henover sommeren.

Kontakt: alle@soldatermissionensunge.dk eller Rasmus 
på tlf: 22453580

SmU
SMU har været samlet til et par møder for at lave et 
kommissorium, med målsætninger og regler for SMU’s 
arbejde. Kommisoriet vil være at finde på www.kfums-
soldatermission.dk når det er endeligt godkendt i Kreds-
arbejdsudvalget.

En gruppe unge soldatervenner har allerede dannet 
en gruppe - nemlig et lovsangsband. Bandet skal spille 
på Årsmødet i Borris d. 24.-25. september - hvor vi op-
fordrer alle unge til at dukke op.

koRt Nyt FRA

Af Rasmus Rabjerg
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 52.409 Toyota Aygo
 96.916 Toyota Aygo

 22.518 Rejsegavekort, kr. 15.000
106.322  Rejsegavekort, kr. 15.000

 49.271 Rejsegavekort, kr. 8.000
 85.880 Rejsegavekort, kr. 8.000
 86.667 Rejsegavekort, kr. 8.000
112.994 Rejsegavekort, kr. 8.000

 27.581 Fri Cykler kr. 4.500
 29.839 Fri Cykler kr. 4.500
 62.366 Fri Cykler kr. 4.500
 87.375 Fri Cykler kr. 4.500

 10.291 Kroweekend, kr. 1.500
 26.645 Kroweekend, kr. 1.500
 31.858 Kroweekend, kr. 1.500
 42.589 Kroweekend, kr. 1.500
 46.440 Kroweekend, kr. 1.500
 65.424 Kroweekend, kr. 1.500
 70.348 Kroweekend, kr. 1.500
 85.180 Kroweekend, kr. 1.500

 23.948 Gavekort, Jensens Bøfhus
 28.675 Gavekort, Jensens Bøfhus
 33.769 Gavekort, Jensens Bøfhus
 41.263 Gavekort, Jensens Bøfhus
 54.159 Gavekort, Jensens Bøfhus
 71.858 Gavekort, Jensens Bøfhus
 84.566 Gavekort, Jensens Bøfhus
 85.471 Gavekort, Jensens Bøfhus
 86.747 Gavekort, Jensens Bøfhus
 96.838 Gavekort, Jensens Bøfhus

Fast endetal:
130    Gavekort, Matas
010 Gavekort, Jysk
590 Gavekort, Imerco
945   Gavekort, Bog & Idé

Sidste frist for afhentning af gevin-
ster er den 31. maj 2011.

landslotteriet 2011
Følgende numre er udtrukket af Notarius publicus:

Tak, fordi du støttede 
KFUMs Soldatermissions 
arbejde ved 
lodseddelkøbet.
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SoldAteRRekReAtioNHVoRUp

James ser sund og rask ud. Alligevel kan han fortælle, at han 
først lige er begyndt at arbejde på deltid efter et længere syg-
domsforløb. Alt tegnede ellers godt for omkring et år siden, 
hvor overkonstablen vendte tilbage efter et halvt år i Afgha-
nistan. Han havde lige fået et drømmejob i Forsvaret og hav-
de lige fået en ny kæreste. Men midt i de lykkelige omstæn-
digheder kom en kræft-diagnose på tværs af det hele…

Efter hjemkomsten havde James udsigt til at komme til at 
bo i en af forsvarets lejligheder, men det gik i vasken. ”Jeg 
kom dagligt på soldaterhjemmet i Hvorup, og tog så kontakt 
til soldaterhjemslederne Solveig og Leif, der tilfældigvis 
havde et ledigt værelse. Da blev Kuffen (KFUMs Soldater-
hjem, red.) redningsmand”, fortæller James, der på trods af 
sin skotske baggrund taler glimrende dansk. Videre erklærer 
James, at han ikke tidligere har været klar over, hvor meget 
det betyder, hvor man bor. Det er for alvor gået op for ham 
nu, hvor han har oplevet en næstekærlig omsorg på Soldater-
hjemmet under hans behandlingsforløb. 

Støtten fra soldaterhjemmet
Soldaterhjemmet er ifølge James vigtigt, fordi man her kan 
snakke om alt muligt. Man kan få ”en sludder for en slad-
der”, som kan vise sig at være betydningsfuld. Da James fik 

”Her er en dyb 
næstekærlighed”
James Cox er en tidligere udsendt soldat, der nu arbejder for KFUMs 
Soldater Rekreation i Hvorup. ”Jeg har altid vidst, at Soldaterhjemmet  
er vigtigt, men under kritisk sygdom oplevede jeg en dyb næste-
kærlighed”, fortæller James Cox, der kom til at bo på Soldaterhjemmet 
lidt ved en tilfældighed. 

Af Bjarke Friis

kræftdiagnosen, havde han, som enhver anden i samme si-
tuation, brug for at tale med nogen om det. ”Men hvem kun-
ne jeg tale med om min kræftsygdom?”, spørger overkon-
stablen retorisk. ”Solveig og Leif kendte mig jo i forvejen, 
og de har virkelig givet mig en god støtte og opbakning”. 
Under kritisk sygdom siger man, at det fysiske og psykiske 
spillet tæt sammen. Derfor er et godt personlig netværk 
(psykisk velvære) med til at påvirke den fysiske sygdomsbe-
handling. Cox er helt enig i den betragtning, og han mener 
bestemt, at omsorgen på soldaterhjemmet har hjulpet ham på 
en god måde i de mentale følger af sygdommen. ”På solda-
terhjemmet vidste jeg, at jeg havde et sted, jeg kunne tude. 
Her var et sted, jeg kunne rase ud”, siger James, hvormed 
han udtrykker de vigtige følelser, som der skal være plads til 
i et hjem. 

SoldaterRekreation i Hvorup
Støttekomitéen består af: Oberst Flemming Larsen (formand), 
tidligere formand for Folketinget Christian Mejdahl (næstfor-
mand), borgmester Henning G. Jensen, direktør Jan Werner 
Jensen, direktør Michael Fossing, sogne- og feltpræst Henrik 
Busk Rasmussen, forh. Rådmand Ib Rasmussen, vicekommu-
naldirektør Jørgen Litske Pedersen, Overkonstabel James Cox 
samt soldaterhjemslederne Leif og Solveig Nielsen. Torben 
Venndt fra KFUMs Soldatermissions landskontor er projektko-
ordinator. 

Budget: Budgettet er på ca. 6 mio. kr. for om- og nybygge-
riet. 

Status på projektet: Der er foreløbig givet tilsagn på ca. 3 
mio. kr. til projektet. Ålborg Kommune støtter flot med et an-
lægstilskud og teknisk bistand til en værdi af i alt 1,5 mio. kr. 
Fra en særlig pulje til socialt udsatte på finansloven gives der, 
på foranledning af Kristendemokraten Per Ørum Jørgensen, til-
skud på 1,25 mio. kr.. Desuden er der søgt støtte hos Interforce 
virksomhederne i Nordjylland, der har forpligtet sig til at for-
bedre forholdene for tidligere udsendte soldater. Lokale Lions 
Clubs og Y´s Men´s klubber er også blevet søgt, og herfra er 
der nu ved at komme penge ind. Senere søges større fonde.  

Borgmester Henning g. jensen (forrest) 
til komitémøde med james cox i bag
grunden. Foto: daniel pullen.

kFUms Soldaterhjem i Hvorup, hvor der nu arbejdes for midlertidige boli
ger for tidligere udsendte soldater. planerne indeholder blandt andet et
værelses lejligheder i en ny bygning på det græsareal, der kan anes i højre 
side af billedet. Foto: daniel pullen.
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Støttekomitéen for kFUms SoldaterRekreation i Hvorup er godt i gang. Her 
er komiteten samlet til deres første møde. Foto: daniel pullen.

kommeNtAR
Af Per Møller Henriksen, generalsekretær

Hvorfor skal kFUms 
Soldatermission tage sig 
af hjemvendte soldater?

Udenrigs
minister lene 

espersen i 
samtale med 

sårede solda
ter på solda
terhjemmet i 

camp Bastion.

Siden de voldsomme kampe, som danske soldater oplevede 
på Balkan i 90’erne, har vi på vore soldaterhjem hjulpet sol-
dater videre, som har haft det svært. Nogle har midlertidigt 
boet på soldaterhjemmet og fået hjælp til at komme i be-
handling, andre har haft glæde af at komme og tale med sol-
daterhjemslederen om det, som tyngede dem. 

Nu har vi besluttet at sætte det yderligere i system.  Vi 
kalder det KFUMs SoldaterRekreation. I forbindelse med 
vore soldaterhjem tilbyder vi et værelses lejligheder, hvor 
hjemvendte soldate kan bo midlertidig, indtil de igen er klar 
til at klare sig selv. De kan være med i det trygge fællesskab 
med andre soldater på soldaterhjemmet. De kan trække på 
lederparret til samtaler, men det er ikke tanken at tilbyde 
egentlig behandling. Vi har en aftale med Forsvaret om, at vi 
må henvise til deres tilbud om hjælp fra psykolog og social-
rådgiver, og desuden kan vi være behjælpelig med kontakt 
til SoldaterLegatet og Støt Soldater og Pårørende m.m.

Vores formål siger, at vi skal forkynde evangeliet og være 
til praktisk tjeneste. Det er 2 nøgleord i kristendommen 
nemlig Mission og Diakoni. KFUMs SoldateRekreation er 
naturligvis, ligesom vores soldaterhjem i dag, åbent for alle 
uanset tro og overbevisning. Alle soldater kender vores vær-
digrundlag og langt størstedelen har igennem deres soldater-
tid deltaget i aftensang. Men evangeliet forkyndes i højt grad 
også gennem diakonien – omsorgen for den enkelte. Evan-
geliet forpligter os også til at hjælpe vor næste i nød. Ordene 
i Matt. 25 har altid talt stærkt til mig: ”Jeg var sulten, og i 
gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at 
drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, 
og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig”.

Det er vigtigt, at de, som benytter KFUMs SoldaterRe-
kreation, ikke gøres til klienter. Brugerne skal i stedet for 
være en naturlig del af fællesskabet.

Vi oplever meget stor opbakning omkring projektet fra 
såvel offentlige som private, men det er helt afgørende, at 
vore venner også bakker op med forbøn og støtte. På for-
hånd tak.

I dag er kemoterapien overstået, og prognoserne er gode. 
Der følger stadig regelmæssige kontrolbesøg på sygehuset, 
men ellers kan overkonstablen fortsætte et relativt normalt 
liv.

SoldaterRekreation skal give bedre 
rammer
Hvorup er et af de steder, hvor KFUMs Soldatermisssion 
gennem de senere år har praktiseret SoldaterRekreation i be-
skedent omfang. Rammerne er ikke hensigtsmæssige på 
længere sigt, men de tidligere udsendte soldater giver jævn-
ligt udtryk for, at de gerne ville bo på soldaterhjemmet, hvis 
muligheden var tilstede. Det er baggrunden for planerne om 
at etablere SoldaterRekreation ved KFUMs Soldaterhjem i 
Hvorup med plads til mellem fire og otte hjemvendte solda-
ter i en kortere periode. Mindst halvdelen af pladserne bliver 
i en ny bygning, der kommer til at ligge lige op og ned af det 

nuværende Soldaterhjem. Aalborg Kaserner har hilst initiati-
vet meget velkomment, blandt andet ved at Oberst Flem-
ming Larsen er formand for den lokale støttekomité, som 
skal være med til at rejse økonomiske midler til projektet. 

Støttekomitéen har også fornøjelsen af James´ deltagelse 
som ”bruger” af KFUMs SoldaterRekreation. Om sit enga-
gement i dette arbejde fortæller han: ”Hvis bare én anden 
person kan få samme støtte som mig, så er det hele indsatsen 
værd. Det er derfor, jeg gerne vil være med i støttekomitéen 
til KFUMs SoldaterRekreation i Hvorup”. På trods af, at 
omstændighederne for James Cox’ vedkommende har været 
lidt specielle, er han overbevist om, at de midlertidige boli-
ger vil være et godt tilbud til andre, der kunne være i en lig-
nende situation. 
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HeR kAN dU Få mAd og ANdAgt til deSSeRt 
– det kAldeR Vi totAleNtRepRiSe

© kFUms Soldaterhjem
 

 
 
 
 
 
 
         Din lokale grossist 
 
 
Sügro Danmark A/S 
Hovedkontor           75 63 09 60 
Fax                        75 63 09 40 
 
 
Sügro Nord           97 85 11 00 
 
Sügro Syd             73 56 16 66 
 
Sügro Sjælland     43 99 38 10 
 
Sügro Bornholm   56 95 33 85 
 
 

Besøg vores hjemmeside på 
www.sugro.dk 

 

INDBYDELSE 
RECEPTION 

KFUMs Soldaterhjem i Borris 
indbyder til afskedsreception for 

Anna Margrethe og Leif Sørensen 
Fredag, den 1. Juli 2011  

kl. 14.00 - 16.00 
 

V E L K O M M E N 

 

INDBYDELSE 
RECEPTION 

KFUMs Soldaterhjem i Borris 
indbyder til afskedsreception for 

Anna Margrethe og Leif Sørensen 
Fredag, den 1. Juli 2011  

kl. 14.00 - 16.00 
 

V E L K O M M E N 

VOLONTØR

KFUMs Soldaterhjem søger nye volontører! 
 
 

Ledige stillinger i hele landet pr. 1 august 2011 
Læs mere på kfums-soldaterhjem.dk/job 
 

Kontakt medarbejderkonsulent  
Søren Andersen: Tel 2145 0513  
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koRt Nyt

kFUms Soldaterhjem i 
libanon nu i gang
Den 26. april rejste Bodil og Christian 
Nielsen fra Nr. Nissum til Libanon for 
at oprette soldaterhjemmet for de ca. 
150 danske FN soldater, som gør tjene-
ster der. Opstarten har været længe un-
dervejs, men nu har Forsvaret opført et 
dejligt nyt soldaterhjem med udsigt 
over Middelhavet. Bodil og Christian 
har erfaring fra 18 år i Værløse og har 
4 gange været udsendt som soldater-
hjemsledere i Kosovo senest i efteråret 
2010. Vi ønsker dem Guds rige velsig-
nelse over dette stykke pionerarbejde.

tak til Anna margrethe og 
leif Sørensen i Borris
Anna Margrethe og Leif Sørensen har 
med stor dygtighed ledet soldaterhjem-
met i Borris siden 1. januar 2008. Ved 
nytårstid blev Leif ramt af en blodprop 
som har betydet, at de har fremrykket 
deres overgang på efterløn. De har der-
for besluttet at fratræde soldaterhjem-
met til 1. juli. Leif er heldigvis kommet 
godt gennem sygdommen og er over-
gået til efterløn fra april. Som vikar har 
tidligere soldaterhjemsleder Ivan Hove 
Kristensen været en stor hjælp. Vi siger 
Anne Margrethe og Leif en stor tak og 
ønsker Guds velsignelse over fremti-
den. 

jette og kurt Nielsen 
overtager Borris
De tidligere bestyrere på Luthersk 
Missions Lejrcenter i Virksund, Jette 
Plougmann og Kurt Benthin Nielsen, 
er ansat som nye soldaterhjemsledere i 
Borris. Jette og Kurt har været konsti-
tuerede ledere i Skive og desuden har 
Kurt været kredsformand i Skive. Vi 
byder Jette og Kurt hjerteligt velkomne 
i fællesskabet. 

kommende ledere til moB 
price
Når Michala og Casper rejser hjem til 
august afløses de af Daniel Høj Ander-
sen og Palle Mærsk. Daniel bliver fær-
dig med uddannelsen som automekani-
ker til 1. juli og har tidligere været med-
arbejder i Oksbøl, hvor han har arbejdet 
sammen med Palle Mærsk. Palle har 
gennem mange år været ansat som sol-
daterhjemsleder og har senest fra no-
vember til marts været i Afghanistan. 
 Vi ønsker Guds velsignelse over bå-
de nye og fratrådte ledere.

Bodil og christian Nielsen

mette kristensen og kent 
Bech Rasmussen tager 
over i camp Bastion
Mette Kristensen, Vejle, har været af-
løser i Camp Bastion 5 uger i februar/
marts 2011 og blev så bidt af arbejdet, 
at hun har søgt om at komme ud i 6 
måneder. Siden marts har hun været le-
deraspirant i Borris. Mette rejser den 
18. maj fra Danmark sammen med en 
kammerat fra IMU i Vejle Kent Bech 
Rasmussen. Kent skal til at læse teolo-
gi på Menighedsfakultetet i Århus fra 
august, så for ham bliver det 3 måne-
der. Vi ønsker dem Guds rige velsig-
nelse over tjenesten i Camp Bastion.

Medens Michala og Casper Kure er 
hjemme på en velfortjent ferie i juni 
måned afløses de af Ellen Holst og 
Alex Bøge Nielsen, Odense. De har 
flere gange været afløsere og Alex er 
som bekendt bestyrelsesmedlem i 
KFUMs Soldatermission.

mette mejlgaard og lene gregersen

HUSk miNi cAFe 
til fordel for kFUms Soldater mission på Strøget i 

københavn fra den 27. juni til 3. juli 2011.

mette kristensen og kent Bech Rasmussen

tak til mette mejlgaard og 
lene gregersen for 9 
måneder i camp Bastion
Den 26. maj kommer Lene og Mette 
hjem fra Afghanistan efter 9 måneder 
som ledere af soldaterhjemmet i Camp 
Bastion. Lene og Mette har med stor 
dygtighed drevet soldaterhjemmet til 
glæde og gavn for de mange danske og 
udenlandske soldater, som har besøgt 
soldaterhjemmet. Nu har de tilmed væ-
ret kongelig hofleverandør, idet Dron-
ning Margrethe besøgte soldaterhjem-
met og nød kaffe og kage. Desuden 
skrev dronningen også på soldater-
hjemmets vindue. Mette og Lene fort-
sætter foreløbigt sommeren over som 
afløsere på forskellige soldaterhjem. 
TAK for indsatsen.

daniel Høj Andersen og palle mærsk. 

Af Per Møller Henriksen
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Vi er midt i en ørken langt væk hjem-
mefra. Her er intet grønt. Ingen erantis-
ser, påskeliljer eller tulipaner der kan 
minde os om påskens komme. Mange 
er begravet i arbejde alle ugens syv da-
ge. Hernede er der ikke noget der hed-
der påskeferie. Ingen skal til påskefro-
kost i år, og alle er langt væk fra fami-
lien og vennerne, som de ellers nor-
malt bruger påskedagene sammen 
med.

Lige netop derfor syntes vi det var 
vigtigt at få bragt lidt påskestemning 
ind i hverdagen hernede. Først skulle 
der skaffes påskepynt til Kuffen. Uden 
en Panduro hobby eller Føtex lige 
rundt om hjørnet var det en udfordring. 
Vi fik dog printet lidt påskeæg og på-

AFgHANiStAN
Af Michala og Casper Kure

påske i price
skeharer ud fra Internettet til at pynte 
vores vinduer med. Flere af soldaterne 
var med til at klippe og klistre. Efter-
følgende kom en af pigerne hernede 
med nogle små påskeæg hendes mor 
havde sendt hende. Så måtte vi jo også 
have fat i en påskegren til disse æg. En 
af mændende blev spurgt om han ikke 
kunne skaffe en gren, næste gang han 
skulle på patrulje. Han kom hjem med 
et helt træ til os, så nu kunne vi rigtig få 
hængt påskegrene op. Til sidst fik vi 
lagt gule duge på bordene. Pyntningen 
viste sig hurtigt at have den  ønskede 
effekt, for mange kom efterfølgende 
og spurgte: ”Hvorfor er der gule duge 
på bordene?” eller`”Hvornår er det på-
ske? ”

Herudover syntes vi også der skulle 
ske lidt ekstra i påskedagene. Skær-
torsdag havde vi derfor vaffelaften, 
hvor vi fandt alle vores vaffeljern frem 
og stod på terassen og bagte vafler. 
Danskerne elsker vafler og er så glade, 
når vi laver vafler til dem. En af vores 
civile tolke ville gerne hjælpe. Så han 
og Casper hyggede sig sammen med at 
bage vafler.

Langfredag holdt præsten gudstje-
neste om eftermiddagen. Desværre var 
der ikke andre end os der kom, men vi 
fik os tilgengæld en rigtig dejlig prædi-
ken. 

Om aftenen viste vi filmen ”The 
Passion of the Christ” på storskærm 
foran Kuffen. Mange havde forinden 

Filmaften foran soldaterhjemmet.
engelske thomas og amerikanske mark hjælper med at klippe påskepynten.
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Vores civile tolk Hassan hjælper med at bage vafler.

sagt, at de meget gerne ville se filmen, 
og der var da også stor opbakning.

Påskelørdag havde vi igen filmaf-
ten, hvor der blev vist ”Blinkende lyg-
ter”. Flere mente, at det måtte være en 
oplagt påskefilm, da de jo puster æg i 
filmen. Også her var opbakningen fra 
især danskerne stor.

Påskesøndag havde vi planlgt en al-
ternativ påskejagt. Vi havde lavet en 

mark vandt påskeægget i skarp konkurrence fra Alan.  

masse små slikposer og gemt dem 
rundt omkring i lejren. Den der fandt 
flest slikposer ville så vinde et stort på-
skeæg. Desværre kom der kun  to af 
vores amerikanske venner. Sådan er 
vilkårene når man er i krig og folk 
pludselig kan blive kaldt på arbejde.

Om aftenen var vi inviteret til grill-
fest hos bosnierne. Så en form for på-
skefrokost fik vi alligevel. Bosnierne 
lærte os lidt om deres påsketraditioner 
og var et levende eksempel på, at man 
sagtens kan holde en ordentlig fest 
med alkoholfrie øl. Bosnierne holder 
jo vagt hele vejen rundt om lejren, så 
tre af de kollegaer der var på vagt blev 
kaldt op og bedt om at skyde lidt fyr-
værkeri af i form af tre lysraketter. 

Påskesøndag fik vi igen en fin guds-
tjeneste. Det er ikke så ofte vi får lov til 
at fejre påske i næsten 40 graders var-
me. Selvom det har været nogle ander-
ledes påskedage, har det også været 
nogle rigtig gode dage. 

påskegrenen her var en del af påskepynten.
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StæVNeR og mødeR

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Silkeborg, kreds 34
Fredag d. 10. juni kl. 19:30 i Grau-
balle Missionshus: 
Soldatervennefest v. Peter Svinth, 
Gjern. 

thisted, kreds 21
Søndag d. 5. juni kl. 19:30 i KFUK, 
Rosenkrenzgade, Thisted. 
Ved Per Møller Henriksen, Fredericia.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Fredericia, kreds 35
Mandag d. 30. maj kl. 19:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 
7000 Fredericia: 
Generalforsamling.

Hedenstedløsning, kreds 78
Søndag d. 26. juni: Sommerstævne. 
Gudstjenester i St. Dalby og Hedensted 
Kirke, hvor kirkemusiker Dorte Lund-

gaard Jeppesen medvirker, og i Løs-
ning og Korning hvor generalsekretær 
Per Møller Henriksen medvirker. Kl. 
14:30 er der eftermiddagsmøde i Kirke-
centret i Hedensted ved Dorte Lundga-
ard Jeppesen og Per Møller Henriksen.

Skjern, kreds 2
Videbæk
Tirsdag d. 31. maj. Taler: Bjarke Friis 
fra Esbjerg. 

eFteRmiddAgS og 
dAmekRedSe
Fredericia
Onsdag d. 25. maj kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 
7000 Fredericia: Ninna Toft Rasmus-
sen: ”Rejsen til Sankt Petersborg.”

Vidste du….
At stævner og møder også kan findes på hjemme siden 
www.kfums-soldatermission.dk  SoldaterVenner  Læs 
Soldater Vennen  Møder og stævner.

Annoncering af soldater venners stævner og møder kan også 
indtastes på hjemmesiden (samme sted).

Blokken 37 • 3460 Birkerød • 36 77 56 40 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk

Professionel udrustning!
Supplér eller opgradér allerede i dag 

din personlige udrustning.

Besøg 

INF-WEAR PX shop-in-shop
 

på dit lokale 
KFUM Soldaterhjem 

eller klik ind på 
www.inf-wear.dk.
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Onsdag d. 24. august kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 
7000 Fredericia: 
Sang/musik og andet ved Asbjørn As-
mussen. Årsgaven til KFUMs Solda-
termission kan afleveres denne dag.

Haderslev
Tirsdag d. 31. maj kl. 14:00: Udflugt 
”Ud i det blå”. 
Vi mødes kl. 14 på KFUMs Soldater-
hjem i Haderslev og kører i private bi-
ler. 

Varde
Fredagsklubben. Vi mødes én fredag 
om måneden kl. 14:00 på KFUMs 
Soldaterhjem i Varde, Hjertingvej 70. 
Yderligere oplysninger på tlf.: 
75225253.

NæSte NUmmeR 

AF SoldAteRVeNNeN  

UdkommeR 

16. AUgUSt 2011
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ANSAGER: Vestergade 5B, 6823 Ansager. 
Tlf. 2255 8738. Åbent: Man-fre: 13-17. Lør: 
10-13. Kontaktperson: Henning Hermansen, 
tlf. 7529 7452.

BÆKKE: Vittrupvej 2, 6622 Bække. 
Tlf. 7538 9699. Åbent: Man-fre: 10-17. 
Lør: 10-13. Kontaktperson: Anna Jørgensen, 
tlf. 7555 5107 / 6185 4107.

BØLLING: Egtvedvej 69, Bølling, 6040 
Egtved. Tlf. 76 64 99 11. Åbent: Man-fre: 
13-17. Lør: 10.-13. Kontaktperson: Inge 
Bidstrup, tlf. 7555 0746.

ELLING: ‘Den grønne elling’, Grundtvigs-
vej 1, Elling, 9900 Frederikshavn. Åbent: 
Man-tors: 13-17. Fredag: 13-16. Lør: 9.30-
12.00.  Kontaktperson: Britta Svendsen, 
tlf. 9848 0090. Butikken drives i samarbejde 
med Elling Sogns Menighedspleje.

HERNING: Smallegade 13, 7400 Herning.  
Åbent: Man-fre: 13-17. Kontaktpersoner: 
Inger Lettorp, tlf. 9716 1055 / 4091 4955 og 
Ninna Ryom, tlf. 97 16 40 51.

IKAST GENBRUGSCENTER: Møllega-
de 21 st., 7430 Ikast. Tlf. 9715 5020. Åbent: 
Man-fre: 10-17. Lør: 10-12. Kontaktperson: 
Niels Erik Bjerregaard, tlf. 9715 4727.  
Butikken drives sammen med Mission Afri-
ka Genbrug.

KORNING: Korningvej 58, Korning, 
8700 Horsens. Åbent: Man-fre: 13.30-17.00. 
Kontaktperson: Hilda Jørgensen, tlf. 7567 
4700.

KØBENHAVN: Rosenborg Genbrug, 
Borups Allé 201 st.tv., 2400 København NV. 
Tlf. 5149 3699. Åbent: Tirs-tors: 11-17. 
Fre: 11-18. Lør: 11-14. Kontaktperson: Ejgil 
Christensen, tlf. 6077 6807. 

LØNBORG: Tarmvej 37, Lønborg, 6880 
Tarm. Åbent: Man-fre: 11-17. Kontaktper-
son: Ove Pedersen, tlf. 9735 1071. Butikken 
drives i samarbejde med KFUM-spejderne i 
Lønborg-Vostrup.

NR. BORK: Sønderbyvej 5, Nr. Bork, 6893 
Hemmet. Åbent: Man, ons, fre: 13-17. Lør: 
10-14. Sommeråbent 4. juli - 31. august: 
Man-fre: 13-17. Lør: 10-14. Kontaktperson: 
Anny Clausen, tlf. 5080 5505.

NR. NISSUM: Hovedgaden 24, Nr. Nis-
sum, 7620 Lemvig. Åbent: Mandag-fredag: 
13-17. Lørdag: 10-13. Kontaktperson: Bodil 
Nielsen, tlf. 9789 1117.

RAVNSTRUP: Holstebrovej 142, 8800 
Viborg. Telefon 8725 0010. Åbent: Man-fre: 
13-17. Lør: 10-13. Kontaktperson: Doris 
Nørgaard, tlf. 8664 7368.

SUNDS: Sunds Hovedgade 15 (indgang fra 
Genvejen), 7451 Sunds. Telefon 9716 4490. 
Åbent: Man: 10-17, tirs-ons: 13-17, tors-fre: 
10-17, lør: 10-13. Kontaktperson: Frede Pe-
tersen, tlf. 9714 2239. Butikken drives i sam-
arbejde med Mission Afrika Genbrug.

KFUMs Soldatermission
geNBRUg kFUmS SoldAteRmiSSioN

LANDSKONTOR:
KFUMs Soldatermission i Danmark,
Treldevej 97, 7000 Fredericia.
Tlf. 3312 4042. Fax 3315 4474.
Giro 9 07 13 85.

info@kfums-soldatermission.dk
www.kfums-soldatermission.dk
Generalsekretær: Per Møller Henriksen.
Økonomichef: Steen K. Sørensen.

Adresseliste for
kFUms SoldAteRHjem

BORNHOLM:
Rønne, Almegårdsvej 3B, 
3700 Rønne. Tlf. 5695 0313. 
almegaard@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Per Weinrich.

JYLLAND:
Borrislejren, 6900 Skjern.
Tlf. 9736 6519.
borris@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Anna Margrethe Sørensen
Privat: Kirkevej 21, Borris, 6900 Skjern. 
Tlf. 9736 6438.

Fredericia, Treldevej 99, 
7000 Fredericia. Tlf. 7592 0440.
fredericia@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Ester Kofoed.

Frederikshavn, 
KFUMs Orlogshjem
Understedvej 1, 9900 Frederikshavn
Tlf. 5333 7795, 
frederikshavn@kfums-soldaterhjem.dk 
Ledere: Ruth og Poul Nielsen.

Haderslev, Louisevej 2, 
6100 Haderslev, tlf. 7452 3276. 
Haderslev@kfums-soldaterhjem.dk 
Kontaktpersoner: Anny og Birger West Røn-
ne, Gl. Christiansfeldvej 98, 6100 Haderslev 
tlf. 7452 6617

Holstebro, Kasernevej 1, 
7500 Holstebro. Tlf. 9742 1561.
holstebro@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Nathalie og Troels Moesgaard.

Hvorup, Høvejen 48, 
9400 Nørresundby. Tlf. 9817 1027.
hvorup@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Solveig og Leif  
Hove Nielsen.

Kølvrå, Herningvej 31, 7470 Karup. 
Tlf. 9710 1065.
karup@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Anette og Brian Gylling Jensen

Oksbøllejren, 6840 Oksbøl.
Tlf. 7527 1984.
oksboel@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Kjeld Nørgaard.
Privat: Birkevej 15, 6840 Oksbøl.
Tlf. 7527 7508.

Skive, Brårupvej 155, 
7800 Skive. Tlf. 9752 4839.
skive@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Birthe og Per Andersson
Kontaktperson: Soldaterhjemskonsulent 
Søren Andersen, tlf. 2145 0513. 

Sønderborg, Gerlachsgade 2A, 
6400 Sønderborg. Tlf. 7442 1609.
sdrborg@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen.

Varde, Hjertingvej 70, 6800 Varde.
Tlf. 7522 5253. 
varde@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Pia og Ivan Ælmholdt.

SJÆLLAND:
Høvelte, Hesselgårdsvej 29, 
3460 Birkerød. Tlf. 4581 8189.
hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Inga Marie og Bjarne Kjær Andersen.

Slagelse, Charlottedals Allé 1, 
4200 Slagelse. Tlf. 5852 9024.
slagelse@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Else og Frank Overby.

Vordingborg, Vestervej 3, 
4760 Vordingborg. Tlf. 5537 1598.
vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Karin og Finn Juhl Nielsen.

UDLAND:
camp Bastion, Afghanistan: 
KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion,
ST-& STKMP/DANCON/RS (S)
Camp Bastion, Postboks 860, 4760 Vording-
borg. campbastion@kfums-soldaterhjem.dk 
Ledere: Mette Kristensen og Kent Bech Ras-
mussen.

price, Afghanistan: 
KFUMs Soldaterhjem i MOB Price 
ST- & STKMP/DANCON/RC (S)
MOB Price, Postboks 860, 4760 Vording-
borg. price@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Michala og Casper Kure

camp mellergaard, libanon
KFUM/DANCON/UNIFIL
FELTPOST 250, DANMARK
libanon@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Bodil og Christian Nielsen
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Hjemvendte soldater delte deres 
oplevelser i Varde
I april fortalte fire hjemvendte soldater om deres oplevelser 
i Afghanistan for nye soldater på KFUMs Soldaterhjem i 
Varde. Aftenen var med til at give de nye et mere realistisk 
indblik i relevante overvejelser før, under og efter udsendel-
se til Afghanistan.

margrethe ii i Afghanistan
I marts var Dronning Margrethe for første gang i Afghani-
stan for at besøge de danske soldater. Her er Majestæten fo-
tograferet sammen med lederne af KFUMs Soldaterhjem i 
MOB Price Michala og Casper Kure samt forsvarsminister 
Gitte Lillelund Bech. Dronningen lagde også vejen forbi 
Soldaterhjemmet og drak kaffe, så KFUMs Soldaterhjem 
blev derved kongelig hofleverandør. 

det nye soldaterhjem i libanon
Sådan så KFUMs nye Soldaterhjem i Libanon ud 12. april 
før byggeriet var færdig. I næste nummer at Soldatervennen, 
der udkommer 16. august, kan du læse mere om hvordan det 
er gået med oprettelsen af det nye soldaterhjem for de ca. 
150 danske soldater på grænsen mellem Israel og Libanon. 

Ny genbrugsbutik i Nr. Bork
Der var kø foran KFUMs Soldatermissions nye genbrugsbu-
tik i Nr. Bork på åbningsdagen 9. april. Butikken har en rig-
tig god lokal opbakning med 20 frivillige medarbejdere og 
fik et flot salg på 7.300,- kr. på åbningsdagen. 

Nye ledere i Skive
Birthe og Per Anderson er kommet godt i gang med den nye 
tilværelse som Soldaterhjemsledere i Skive. ”Vi glæder os 
over en hverdag med indhold”, fortæller ægteparret, der og-
så har en tydelig mission. ”Soldaterhjemmet når ud til rigtig 
mange unge mennesker, som ellers ikke ville have hørt om 
Jesus”, mener Birthe og Per via deres tidligere erfaringer 
med KFUMs Soldaterhjem. Her ses Birthe og Per sammen 
med børnene Natasja på 4 år og Lukas på 6 år.


