
Årsmøde i Borris

Nyt fra Afghanistan

Soldaterhjemmet gør en forskel

Dåb af soldater

KFUMs Soldatermission i Danmark
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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, Umanakvej 105, 6715 
Esbjerg N, tlf. 5193 4042. (ansvh. red.)

SoldaterVennen udkommer i 2012  
(deadlines i parentes): 
20. februar (20. januar), 20. maj (20. april), 5. 
august (25. juni) og 20. november (20. oktober). 

Gaver til KFUMs Soldatermission:
Indbetales på bank konto, reg. nr. 8075, konto 
nr. 0000117840.
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:  
Eftermiddagskaffe på KFUMs Soldaterhjem i 
Borrislejren ved årsmødet 24. september 2011. 
Foto: Bjarke Friis. 

Af Bent Hansen, Lemvig

Julens gåde
Julen er børnenes fest, og da der jo er lidt af barn i os alle, så er der meget i julens 
budskab og julens traditioner, som vi umiddelbart kan forstå og holder af.

Men julen er også en gåde. Det er en gåde, at Gud ville, at vi skulle frelses, og 
at han derfor steg ned til jorden i skikkelse af et hjælpeløst barn, og at det skulle 
betyde frelse for os.

Gåden bliver endnu større når vi så ved, at Jesus endte sine jordiske dage på et 
kors og dermed fik en af de mest nedværdigende behandlinger, som romerne el-
lers kun gav oprørere og kriminelle.

Gåden bliver ikke mindre af, som vi kan læse i Bibelen, at Gud på den måde 
viste sin herlighed.

Det er et stort budskab, som vi får forkyndt i julen, og som vi får lov til få fort-
sættelsen af gennem det, der sker i påsken i Jerusalem. Det ender jo ikke med ne-
derlag, men med opstandelse og sejr over døden. Ja, den store begivenhed fortsæt-
ter med at udvikle sig indtil Helligåndens udgydelse over menigheden i Jerusa-
lem.

Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke forstår Guds handlinger. De har intet med 
menneskelig fornuft at gøre, og de har da slet ikke noget at gøre med, at vi kan 
hjælpe lidt til med vores egen frelse.

Her står vi med noget andet, som er meget modsætningsfyldt. Vi vil jo så gerne 
hjælpe lidt til. Vi har så svært ved at acceptere, at vi får det hele givet. Vi synes 
selv, vi skal yde noget. Det er som om, at noget for noget, er det, der ligger bedst 
for vores tankegang. Men vi skal ikke selv gøre noget. Gud har gjort det hele. Han 
skænker os gaven. Vi fik den givet, da vi blev døbt i Faderens, Sønnens og Hel-
ligånden navn. Ja, selv troen på Guds handlen får vi også givet, og derfor er kri-
stentroen fuld af gåder. Vi er i konflikt med vore egne tanker gang på gang.

Men julens gåde er en kendsgerning, og det er Guds store gave til os. Det er det, 
vi skal fejre om kort tid.
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kort Nyt

Af Per Møller Henriksen

Årsmøde 2012 
bliver i Vordingborg i dagene 29. - 30. 
september. Fra den 26. september bli-
ver der en årsmødebustur rundt i Syd-
sjælland. Turen ledes af Tove og Aksel 
Kristiansen, program og tilmelding i 
næste nr.

Årsgaven 2011
Tak for et godt årsmøde i Borris. Tak 
for en rigtig flot årsgave afleveret ved 
gudstjenesten i Videbæk og for de 
mange gaver vi siden har modtaget. 
Årsgaven er pr. 24. oktober på kr. 
496.918. Sidste år samme tid var der 
indsamlet kr. 474.918. 

Lodsedlen 2012
Nu er det tid at planlægge lodseddel-
salget i januar og februar 2012. Særligt 
omkring salg i indkøbscentre og på gå-
gader kræver at vi laver aftalerne nu, 
det er vores erfaring at det er godt at 
komme tidligt i gang. Denne gang har 
vi forøget antallet af gevinster meget, 
så vi kan få rigtig mange glade vindere. 
Der er fortsat en bil som hovedgevinst. 
Toyota opstiller gerne bilen i forbin-
delse med lodseddelsalg. Kontakt 
landskontoret eller informations- og 
landssekretær Bjarke Friis, hvis I har 
brug for hjælp.

gavekvitteringer
Efter årsskiftet indberetter vi gaver til 
SKAT, så der kan gives fradrag på 
selvangivelsen. Betingelsen er at vi har 
givernes CPR nr. Alle der har givet 
min. Kr. 500,- vil modtage en gave-
kvittering i slutningen af januar.

tidligere 
soldaterhjemsleder valgt 
til Folketinget
Jacob Bjerregaard der er nyvalgt til 
Folketinget for Socialdemokraterne i 
Fredericia, er søn af Ilse og Finn Bjer-
regaard Jørgensen som har været sol-
daterhjemsledere på flere soldater-
hjem, desuden har Finn være ansat 
som sekretær. Jacob har i en kortere 
periode været ansat som soldater-
hjemsleder på Sjælsmark Kaserne. 

Jacob Bjerregaard har i en periode været soldaterhjemsleder på Sjælsmark kaserne. 
Nu er han valgt iFolketinget.

kommende ledere til 
Afghanistan
Fra februar 2012 afløses Thea Bräu-
ner-Møller og Mette Kristensen i 
Camp Bastion af Kirsten og Alex Pe-
dersen fra Starup. Kirsten og Alex er 
netop kommet hjem efter 5 uger som 
leaveafløsere og er frisk på 3 måneder 
samme sted. Kirsten og Alex Pedersen 
har igennem mange år drevet selvstæn-
digt virksomhed med traktorimport.

Som afløsning for Palle Mærsk og 
Daniel Høj Andersen i MOB Price har 
vi ansat Jens Arne Skjøtt, Århus, og 
Carl Erik Refshauge, Ejby. Jens Arne 
har tidligere været sognepræst og mis-
sionær, mens Carl Erik har været i po-
litiet i gennem mange år. Jens Arne vil 
være udsendt i 6 måneder og Carl Erik 
i 3 måneder. Vi ønsker dem alle 4 Guds 
velsignelse over den fremtidige tjene-
ste.

kirsten og Alex Pedersen afløste i Camp Basti-
on fem uger i oktober-november. til februar rej-
ser de igen til Camp Bastion i tre måneder som 
soldaterhjemsledere.

Jens Arne Skjøtt.

Carl Erik refshauge.
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ÅrSmøDE
Af Egon Jakobsen, Næstved

”Den største del af vores arbejde ligger 
herhjemme for de mange værnepligti-
ge,” sagde landsformand Jesper Horn-
strup i sin beretning til de mange sol-
datervenner, der feststemte og forvent-
ningsfulde fyldte hallen i Borris Sports 
og Kulturcenter. ”Og der er stor re-
spekt om soldaterhjemmenes arbejde 
blandt vore soldater. Også for den for-
kyndelse, der gives ved andagter og 
samtaler.”

Soldaterhjemmene i udlandet besø-
ges også i stor stil. Først og fremmest af 
de danske soldater, men udenlandske 
soldater, især engelske og amerikanske 
finder derind. For når man er væk fra 
familien i 6 måneder, så er det endnu 
vigtigere med soldaterhjemmet. Det er 
der, man går hen for at slappe af, drikke 
kaffe og finde lidt hjemlig hygge.

”Soldatermissionen kan godt sam-
menlignes med en båd,” sagde Jesper 
Hornstrup. ”Og vi kan tænke, at den er 
for lille, for gammel, for slidt og for 
usikker på den store sø. Men båden er 
sødygtig! For som børnene synger: 
Min båd er så lille og havet så stort, 

EN SNErt AF DEt 
DErHJEmmE
”Gratis kaffe er det bedste ved KUFFEN,” sagde en 
soldat fra Camp Bastion. Han havde sendt en video
hilsen hjem til KFUMs Soldatermissions Årsmøde i 
Borris. Og han tilføjede: ”Og så er det en snert af det 
derhjemme.”

men Jesus har grebet min hånd …!” 
Festaftenen var igen i år et opløftende 
indslag. Her var ingen krisestemning, 
da Aksel Kristiansen satte gang i sit 
fornøjelige indsamlingsshow. Han 
havde virkelig fundet de alternative 
metoder frem. Bl.a. var en trykluftpi-
stol ladet med korkpropper i brug, da 
gevinsterne skulle udloddes. Og der 
kom over 30.000 kr. ind ved de kreati-
ve anstrengelser.

Som en modvægt til denne humør-
fyldte spasmager sang og spillede Tina 
Lynderup og Willy Egemose nye sal-
mer og sange på både dansk og engelsk 
– og endda en på russisk!

Alt dette foregik efter festtalen, som 
forstander Oluf Therkelsen, Finderup 
Efterskole, var mester for. Krydret med 
humoristiske bemærkninger og anek-
doter fortalte han om KFUMs Solda-
termissions vigtige opgave. Og han 
pointerede, at opgaven skal bygge på 
et ønske om at tjene Gud og medmen-
nesket i kærlighed.

Søndag formiddag havde landsse-
kretær Bjarke Friis gæster i den ”var-

Se flere billeder på  
www.kfumssoldatermission.dk  
> SoldaterVenner. 

Forstander oluf therkildsen holdt festtale lør-
dag aften.

En festlig gudstjeneste i Videbæk kirke indledte 
årsmødet.

Årsmødet 2011 i Borris Sports- og kulturcenter.
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EN SNErt AF DEt 
DErHJEmmE

me” sofa. Der var soldaterhjemsledere 
og volontører, som fortalte om deres 
arbejde. Og om, hvor vigtig deres nær-
værelse er for soldaterne.

På spørgsmålet om, hvordan man 
skaber en hjemlig atmosfære for dem, 
svarede en af medarbejderne: ”Ved at 
hilse på dem, som om de ingen stjerner 
har på skulderen. Se dem som ganske 
almindelige mennesker, som de jo også 
alle sammen er”. Så enkelt og så ved-
kommende kan det udtrykkes.

En af gæsterne i Bjarkes sofa var 
bestyrelsesmedlem Jesper Helsø. Han 
blev blandt andet spurgt, om soldater-
rekreationens fremtid var udspillet, 
hvis Danmark trak soldaterne ud af Af-
ghanistan.

”Selv om vi måske er på vej ud af 
Afghanistan, så vil der stadig være be-
hov for os,” svarede Jesper Helsø. ”For 
hvornår kommer de, som er derude nu? 
Og hvad sker der, hvis vi kommer på 

FN-mission syd for Sahara? Der er sol-
daterne mellem 9 og 15 år. Og hvis 
danske soldater skal skyde på børn, 
hvilken hjælp har de så brug for? Nej, 
de tre hjem vi bygger nu, er kun begyn-
delsen. Der er planer om flere, og de 
bygges, når pengene er der.”

”Økonomien skal ikke fylde meget 
her,” havde landsformanden skrevet i 
sin beretning. Og så kom han med en 
lille opfordring: ”Men vi har god brug 
for, at alle kræfter sættes ind for at 
samle penge til arbejdet. For lige nu 
har vi et underskud på ca. 600.000 kr.”

Og selv om denne artikels sidste 
sætning faldt lørdag eftermiddag i for-
mandens beretning, så var den tydeligt 
det bærende element for hele årsmø-
det: ”Vi er taknemmelige for den store 
indsats, som vores bagland, altså jer 
soldatervenner, udfører for at støtte ar-
bejdet. Vi kunne slet ikke klare os uden 
jer.”

En tAk for årsmødet

Tirsdag den 27. oktober 1959 var 
jeg på mit første sekretærbesøg i 
kreds 75 Fur. Her var det skik, at 
man ikke blot havde forårsstæv-
ne med gudstjeneste og festaften, 
men tillige et efterårsmøde, og 
nu var det altså blevet min opga-
ve, som ny mand i rejsearbejdet, 
at få denne oplevelse. 

Ved færgelejet stod forman-
den, den ”gamle garde” A. P. An-
dersen og tog imod. Han var en-
kemand og havde både hjerte- og 
husrum til en rejsende. Den steg-
te ål lå og ventede på panden der-
hjemme og blev nydt med velbe-
hag, alt medens A. P. fortalte om 
sin soldatertid og glæden ved sol-
daterhjemmet i Gothersgade 115. 

Særligt ”syvsangen” (kl. 19) 
og andagten kl. halv ni var gode 
minder. ”Derfor har vi i vort 
hjem”, fortalte han, ”altid haft 
den skik at vi, kl. halv ni, bad for 
soldatermissionen, og hvis vi 
havde gæster, og det gik lidt over 
tiden, så huskede min kone det 
med ordene: Du har vel ikke 
glemt soldaterne?”. 

Dette lille erindringsbillede 
har altid stået for mig som et godt 
tegn på soldatervennernes store 
omsorg i forbøn og tjeneste, at de 
er optaget af evangeliets forkyn-
delse på såvel soldaterhjem som i 
kredsarbejdet. Soldatervenner er 
gode ”kontrollanter”, der anime-
rer til fortsat tjeneste. Som én ud-
trykte det: ”Vi vil høre om der er 
det rigtige stød i trompeten”.

Dette rigtige stød fik vi igen i 
år lov at høre ved årsmødet, ikke 
mindst ved formandens beret-
ning. Soldatermission er først og 
fremmest kristen mission i prak-
tisk tjeneste. 

Derfor tak til såvel bestyrelse 
som den enkelte medarbejder for 
et godt årsmøde i tro og tjeneste. 

Herluf Thing, Fredericia. 

Jesper Helsø fortalte søndag om arbejdet med 
kFUms Soldaterrekreation.

Aksel kristiansen stod for den underholdende indsamling 
lørdag aften. Her fik han bl.a. hjælp fra den den lokale 

kredsbestyrelse.
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AFgHANiStAN

Af Mette Kristensen.

Nu har vi snart kun 3 måneder tilbage og vi sidder med følel-
sen: ”Hvor blev tiden af”? Vi har fået lov til at tjene med ube-
skrivelige mængder af kaffe, kage og hårdt slid. Over tid er 
relationerne blevet nære. Vi siger ofte til hinanden, at vi har 
det bedste arbejde i hele verden. Vi oplever en ubeskrivelig 
opbakning hjemme fra jer soldatervenner og ikke mindst vo-
res soldater, som i stor taknemmelighed bruger Kuffen, 
(KFUMS Soldaterhjem, red.) som et hjem under deres ud-
sendelse. Der gælder både i hverdagen, på trælse dage med 
savn, frustrationer, håb og på festdage. Vi tager det sure med 
det søde – for når man er sammen fra tidlig morgen til sen af-
ten, knyttes der stærke bånd, og vi bruger hinanden. Tak for 
jeres store støtte hjemmefra med forbøn, spegepølser og om-
sorg. Det sætter vi stor pris på.

Hverdagen rummer mange praktiske gøremål. Dagene har 
faste opgaver, men to dage er sjældent ens. Vi har en fast 

gruppe af soldater, der starter dagen på Kuffen med frisk kaf-
fe. Vi har altid kager, der skal bages til eftermiddag og aften, 
og ofte er der også bestillinger til fødselsdage, møder og fa-
milie og venner, der bestiller kager på http://www.kfums-
soldatermission.dk. For at vi kan blive ved med at bage kage, 
sælge sodavand og andre lækkerier, skal vi bruge en masse 
varer, hvilket vi bruger en del tid på at få fat i.  

Men ugen på kuffen har faste arrangementer, som der er 
særlig stor opbakning til. For nogen betyder vores rytme, at 
de kan finde hoved og hale i, hvilken dag det er. Når vi er 
langt væk hjemmefra og dagene i mission ligner hinanden, er 
det godt med holdepunkter og oplevelser, der skiller sig ud 
fra dagligdagen. Det kan f.eks. være vores lagkage-banko. 

Soldaterne giver 1 dollar pr. plade, og nogen ligger en ære 
i, at bordet foran dem er fuld af muligheden for gevinster, så 
de køber stort ind. Andre går ’all in’ (satser alt, red) på en 

At være soldaterhjemsleder i Afghanistan indebærer 

mange praktiske gøremål  
– og medmenneskelig omsorg

thea Bräuner-møller (tv) og mette kristensen (th) er soldaterhjemsledere i Camp Bastion og følger iSAF 12.
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plade og råber ”Gamle Ole” når der bliver sagt 90, ligesom 
der er kaldenavne til andre tal. Det er sand fornøjelse at spil-
le noget så simpelt som banko og mærke, hvordan stemnin-
gen er høj, og konkurrence-generne bliver plejet! Det er altid 
festligt! 

Hver aften omkring kl. 21.00 stopper al aktivitet på kuf-
fen. Der holder vi aftenssang. Vi har brugt musik på vores 
egen måde. Vi trækker klaveret ud på terrassen og spiller of-
te en sang for soldaterne. Vi nyder at kunne fortælle på andre 
måder, og vi oplever, at soldaterne er særligt opmærksom-
me. En af de sidste aftenener inden vores leave hjem til Dan-
mark stod klaveret til fri afbenyttelse efter aftensang, og ma-
joren efterspurgte fællessang. Dette ville vi gerne efterkom-
me, så inden aftenen var omme havde konstabler, majorer, 
kaptajner og andet godtfolk givet den gas med vores sang-
bog PULS. Vi sluttede højt, stolt og tydeligt med national-
sangen stående! Wauw sådan en flok soldater er højrøstede, 
når deres mandestemmer først synger i kor! Fantastisk aften! 

Soldaterne er midtvejs i deres udsendelse og mange skud 
er affyret, manges kammerater har været presset og mange 
savn hjem til de elskede har presset sig på. Kuffen er både et 
hvilested for de trætte og friske. Samtaler om liv og død – og 
stedet hvor man kan være uden at skulle sætte ord på noget. 
Vi får lov til at være samlingssted.

Den 3.september skete der det, vi havde håbet ikke ville 
ske. Jacob Sten Lund Olsen mistede livet ved en eksplosion. 
Når vi mister en dansk soldat, så er der mange praktiske op-

En soldat med en flot dekoreret kage.

Så grilles der pølser!

Soldaterhjemslederne thea (tv) og mette (th) fik i september fornemt besøg 
af Forsvarschef knud Bartels.

gaver, der skal ordnes. Depotet skal skaffe en kiste, der skal 
være hvide handsker til de kammerater, der skal bære kisten, 
og 8 af den dræbtes nærmeste soldaterkammerater kommer 
ind til Camp Bastion sammen med deres gruppefører, og de 
skal sammen under CAMP’s vejledning træne og indøve de-
res gang med kisten. Jacob’s bårehold var her i lejren nogle 
dage inden vi sammen sendte ham hjem til hans familie, kæ-
reste og venner. Det var nogle ydmyge drenge, der sendte 
deres ven hjem. Vi bidrog med friskbagt morgenbrød og op-
vartede dem under hele deres ophold. Vi følte os magtesløse 
midt i denne tragiske begivenhed, men vi er ikke kun de lyt-
tende øre. Vi er også dem, der kan hjælpe når militærets res-
sourcer ikke slår til.

Onsdag aften den 7.september blev der holdt mindehøjti-
deligheder for Jacob Sten Lund Olsen i de danske lejre. Vi 
var med her i Camp Bastion, hvor vi sendte ham afsted. Vi 
kan berette om den sorg, vi oplevede hos hans soldaterkam-
merater, der måtte bære ham hjem, og sorgen hos dem, som 
var kommet ind fra Patrol Baseline. Men det kan ikke sam-
menlignes med den sorg, som hans familie, kæreste og ven-
ner nu står i. Vi sender vores varmeste tanker til dem, der nu 
har mistet en søn, en kæreste og en ven. ”Kun dem der el-
sker, sørger”.  Det er kærlighedens pris.
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gLimt FrA HJEmmENE

Dansk frokost med bl.a. rugbrød, spegepølse og remoulade er et stort hit i Afghanistan. Her serveres 
det på kFUms Soldaterhjem i moB Price. 

Fra kFUms 
orlogshjem i 
Frederikshavn
”Der er startet nye elever op i sep-
tember. En af dem kom efter vel-
komstfesten og spurgte: "Kan jeg 
godt komme herover og snakke 
om Bibelen med jer?" Selvfølgelig 
kunne han det. Han har været her 
flere gange, og en aften blev an-
dagten til en to timers lang snak 
med ham. Han fortalte om en svær 
opvækst og hvordan han senere 
kom til udlandet. Der mødte han 
Gud og begyndte at læse i sin Bi-
bel. Egentlig har han aldrig snak-
ket med andre om det, men nu er 
han så i Søværnet, hvor KFUMs 
Orlogshjem ligger med mulighed 
for fællesskab, samtaler, bøn m.m. 
Guds veje er forunderlige.”

Ruth og Poul Nielsen

Fra kFUms Soldaterhjem i oksbøl
”På Soldaternes flagdag den 5/9 mødte 125 kadetter fra Hærens Officerskole 
fra København til et 4 ugers praktisk kursus i Oksbøl. Alle mødte ind på 
KFUM. Det blev en kanongod start på kurset og efterfølgende har vi haft en 
rigtig god kontakt og fællesskab med holdet, såvel på hjemmet som ved vores 
besøgstjeneste i felten”

Kjeld Nørgaard

På valgaftenen d. 15. september havde soldaterhjemsledere i moB Price en rød og en blå kage. Sol-
daterne skulle så tage den farve, de havde stemt på, og kFUms Soldaterhjem lavede dermed sin egen 
”exit poll”. Soldaterhjemslederne Palle mærsk (tv) og Daniel Høj Andersen (th). 

kø ved kantinevognen i Slagelse. 

Bankoaften på kFUms Soldaterhjem i Slagelse. 
En soldat har satset stort på gevinst. 
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økoNomi

Steen K. Sørensen, Økonomichef

Det er efterhånden umuligt at åbne en avis, et blad eller for 
fjernsynet, uden at vi bliver mødt med omtale af valutakrise, 
arbejdsløshed, dårlig økonomi eller anden form for krise.

Vores nye regering opfordrer til, at vi som danskere står 
sammen og løfter i flok, for så skal vi nok finde en løsning.

Heldigvis er vi fortsat mange trofaste soldatervenner, der 
kan og vil stå sammen om at drive soldatermission - og TAK 
for det. Vi oplever nemlig fortsat meget stor søgning til vore 
KFUM Soldaterhjem herhjemme og i udlandet.

På trods af, at hjemmet i Kosovo lukkede i januar, og at 
det nye og mindre soldaterhjem i Libanon først kom i gang 
hen på foråret, så konstaterer vi, at vi i år når op på et be-
søgstal på knapt 900.000, svarende til besøgstallet i 2010, og 
dermed meget større end tidligere år.

På den måde er der bestemt ikke krise i KFUMS Solda-
termission. Vi har ingen arbejdsløse i KFUMs Soldatermis-
sion, hverken blandt lønnede eller frivillige. Der er flere og 
større opgaver end i mange år, og vi har heldigvis en stor og 
engageret medarbejderflok, der bruger langt mere end al-
mindelig ugentlig arbejdstid på at være der – og være noget 
– for soldaterne!

Modsat de seneste år, har vi alle stillinger besat, hvilket så 
betyder at lønbudgettet bliver brugt fuldt ud. Til gengæld er 
indtjeningen på hjemmene lidt under pres. Trods de pæne 
besøgstal sælges der knapt så meget som budgetteret på sol-
daterhjemmene. Måske er det et udtryk for, at der er færre 
penge mellem hænderene på vore soldater. Når vi så samti-
dig oplever fortsat stigende udgifter til vedligeholdelse af in-
ventar og bygninger samt ikke mindre meget store stignin-
ger på udgifter til lys, vand og varme, så kommer budgettet 
under kraftigt pres.

Bestyrelsen vedtog sidste efterår et budget, der arbejder 
med et driftsresultat på 0 kr – altså hverken under- eller 
overskud.

Har vi en krise?
Når vi læser regnskabstallene for årets første 3 kvartaler, 

kan vi konstatere følgende større afvigelser:
Indtjening på hjemmene: - 150.000 kr.
Energiforsyning m.v. - 200.000 kr.
Kursus, efteruddannelse -   75.000 kr.
Vedligehold inventar og ejendomme - 350.000 kr.
Soldaterhjemmene i øvrigt -   50.000 kr.
Transportudgifter -   75.000 kr.
Merudgifter i alt   900.000 kr.

Genbrug + 175.000 kr.
Soldatervennestævner, foredrag m.v. +   85.000 kr.
Private gaver i øvrigt +   55.000 kr.
Merindtægter i alt + 315.000 kr.

Foreløbigt underskud - 585.000 kr.

Fortsætter denne tendens, forudser vi et underskud for 2011 
på ca. 800.000 kr., hvilket vi naturligvis arbejder på at be-
grænse mest muligt!

Vi håber, at vi i 4. kvartal får lov at opleve, at regnskabet 
bliver bedre end budgettet, hvilket dog kræver, at vore om-
kostninger på drift af soldaterhjemmene holdes i ro, samt at 
gaveindtægter m.v. mindst lever op til det budgetterede. 
Derfor skal der også her lyde en opfordring til at give en god 
julegave til KFUMs Soldatermissions arbejde blandt vore 
soldater. 

Mange af jer er aktive omkring indsamling af kontingent 
og gaver, salg af lodsedler samt ikke mindre en frivillig ind-
sats på det lokale soldaterhjem. Vi håber at I fortsat vil bakke 
op om såvel KFUMs Soldatermission på landsplan, som på 
jeres lokale soldaterhjem.

Tak endnu engang for jeres trofaste opbakning og støtte 
til KFUMs Soldatermission.

Vil du arbejde med genbrug?
KFUMs Soldatermission har 13 genbrugsbutikker, 
der er en rigtig stor økonomisk hjælp for os til at dri
ve soldaterhjem.
Vi vil gerne have flere butikker, så hvis du har kend
skab til et velegnet butikslokale, eller kunne du være 
interesseret i at hjælpe med at åbne en butik, er du 
hjertelig velkommen til at kontakte landssekretær 
Bjarke Friis på tlf. 51 93 40 42 eller KFUMs Solda
termissions landskontor på tlf. 33 12 40 42. 
Genbrugsbutikkerne betjenes udelukkende med fri
villige medarbejdere, og nye medarbejdere er vel

komne. De får udover at gøre en god gerning selv 
mange oplevelser sammen med de øvrige medar
bejdere og kunder. Har du lyst til at blive medarbej
der, kan du ringe til kontaktpersonen for den enkelte 
butik. Navne og numre finde bagerst i bladet. 

Har du brugbare effekter, er du meget velkommen til 
at aflevere dem i vores genbrugsbutikker, hvor varer 
modatges med tak. Er det større mængder, kan du 
ringe til kontaktpersonen for at aftale evt. afhent
ning. 
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”Det rykker lige i én, når man kommer 
ind til instruktion i ”Min sidste Vilje”. 
Det var min deling i dag, og de pakker 
ikke noget ind. Det sætter perspektiv 
på.” Ordene kommer fra Jonas, der er 
21 år og konstabel ved Livgarden. Han 
skal til Afghanistan engang i februar.

Vi besøger soldaterhjemmet i Hø-
velte en sen eftermiddag midt i ugen, 
mens soldaterne myldrer ind for at få 
deres aftensmad. Tre unge mænd på 
20-21 år sidder ved bordet og fortæller 
om at være professionelle soldater, der 
uddannes til en indsats i et af verdens 
brændpunkter. Mike og Michael be-

SAmmENHæNg mELLEm SoLDAtEHJEm i og UDENFor DANmArk

Af Egon Jakobsen, Næstved

DEt gør EN ForSkEL
Der tales meget om, at vore soldater gør en forskel ude i verdens 
brændpunkter. Men soldaterhjemmet i Høvelte gør også en forskel for 
soldaterne, mens de gør sig klar til at komme ud. Samt mens de går derude 
og tænker på, at de skal hjem og hilse på kufmutter og kuffatter igen.

gyndte som rekrutter i Aalborg, mens 
Jonas hele tiden har været ved Livgar-
den.

Jeg spurgte, om det har ændret no-
get for dem, nu de ved, hvornår de skal 
ud.

”Man bliver nok mere seriøs med 
det, man går og laver,” kommer det ef-
tertænksomt fra Michael. Og Mike 
nikker. ”Der er meget, der bliver små-
ting. Som man ikke gider gå op i,” si-
ger han. ”Man bliver mere mand.”

Men det er ikke sådan, at de er holdt 
op med at gå i byen, pointerer de. For 
det gør de stadig. Men som Jonas siger: 

”Når man har været inde til den in-
struktion, og de siger: Har du gjort dig 
klart, at du måske kommer hjem i en 
kiste? Så tænker man lige lidt.”

Inga Marie M. og Bjarne K. Andersen 
byder på en gang boller i karry. Og 
mens vi spiser, fortæller de om det at 
være ansat som ledere på et soldater-
hjem. Det er helt tydeligt, at det ikke 
kun er et arbejde. Det er i høj grad en 
livsstil. Og de er meget sammen med 
soldaterne.

”Jeg ved ikke, om arbejdet bliver 
anderledes af, at vore soldater skal i 

Pernille sammen med lederparret. til februar skal Pernille også til Afghanistan, 
og det har gjort indtryk på hende at udfylde ”min Sidste Vilje”.
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krig,” siger Bjarne. ”For jeg har jo 
egentlig ikke prøvet andet.” Det vil si-
ge, de havde en periode som soldater-
hjemsledere for mange år siden. Men 
da var tiderne helt anderledes, så det 
kan ikke sammenlignes.

”Selvfølgelig betyder det noget,” 
mener Inga. ”Især når de kommer for 
at sige farvel til os.”

Bjarne fortæller om en soldat, der 
længe stod og ventede for at sige farvel 
til dem. Han gav dem et ordentligt 
knus. Og så kom tårerne. ”Men vi ses 
da igen, ikke,” sagde han. ”Jo, det gør 
vi da.” Han blev dræbt ti dage før, hol-
det skulle hjem.

”Det mærkes,” siger Bjarne stille. 
”Sådan noget gør ondt.”

Der er efterhånden godt fyldt op på 
soldaterhjemmet. Og den hjemlige 
hygge breder sig næsten håndgribeligt 
i lokalet, mens de unge mennesker sid-
der og spiser, ser TV eller har den bær-
bare tændt. Ja, en del af dem klarer alle 
tre ting på én gang.

”Der kommer som regel mange,” 
fortæller Maiken, en af dem fem unge 
medarbejdere. ”Tit har vi mellem 150 
og 200 herinde i løbet af dagen. Og det 
er rigtig dejligt.”

Hun fortæller engageret, at nok er 
det vigtigt at gøre rent og lave mad og 
sådan noget. Men det er lige så vigtigt 
at være sammen med soldaterne, snak-
ke med dem, spille spil, eller sætte sig 
og se en film sammen med dem. 

En smilende, ung pige kommer hen 
til bordet og sætter sig sammen med 
os. Det er Pernille. Hun skal med ud til 
februar.

”Vi har jo meldt os til det her. Vi har 
forberedt os så godt, som det er mu-
ligt,” siger hun. ”Og jeg tror, vi alle 
sammen glæder os til at komme af 
sted.” Lidt efter siger hun: ”Det der 
med at skrive ”Min sidste Vilje” og af-
skedsbrev, det er virkelig noget, der 
gør indtryk og får en til at tænke. Men 
det er en god øvelse, for man kommer 
til at mærke sig selv dybt inde.”

mike, michael og Jonas skal alle tre ud på til Afghanistan 
med iSAF 13 til februar.

Soldaterhjemslederne inga og Bjarne knytter bånd til soldaterne, og det har 
gjort indtryk på dem at miste nogle af ”deres soldater” i kamp i Afghanistan.

maiken er medarbejder på soldaterhjemmet, og vant til mange  
soldater på kFUms Soldaterhjem i Høvelte.
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Inden KFUM Soldatermissions Års-
møde startede vi volontører ud med et 
kursus fra fredag eftermiddag til lørdag 
middag. Kurset handlede om kommu-
nikation både blandt soldater og med-
arbejdere og hvordan man bedst muligt 
får løst en konflikt. Samtidig fik vi 
mødt de andre volontører på de for-
skellige soldaterhjem og fik et indblik i 
hvordan soldaterhjemmene hver især 
fungerer.  Det var rigtig hyggeligt at 
møde de andre og lære dem lidt at ken-
de især da vi senere på året skal have 
endnu en medarbejderweekend.

Lørdag eftermiddag startede årsmø-
det med gudstjeneste i Videbæk kirke. 
Kirken var fyldt op til randen med sol-
datervenner, ledere, bestyrelsen, os vo-

SoLDAtErmiSSioNENS UNgE

Af Maria Holmgaard Nielsen og Lene Morre Madsen

At være ung på årsmøde… 
lontører og andet godtfolk. Derefter 
gik turen tilbage til Borrislejren til en 
kop kaffe og kage inden den store for-
samling blev brudt op i to.

Vi unge mennesker havde et sær-
skilt program som indebar en work-
shop om eftermiddagen.  Denne work-
shop blev holdt af Mette Mejlgaard, 
tidligere leder på soldaterhjemmet i 
Sønderborg. Hun går meget op i at lave 
andagter og workshoppen gik derfor 
ud på at få en masser ideer til hvordan 
vi skal gøre når vi står hjemme på sol-
daterhjemmet og skal holde andagt for 
soldaterne. Det var meget lærerigt og 
vi fik en masse gode og forskellige an-
dagter med hjem, som blot var en lille 
del af hendes samling.  

Efter workshoppen samles alle i 
Borrishallen (se omtale andetsteds i 
bladet). Alt i alt var det en rigtig festlig 
aften, som havde et godt alsidigt pro-
gram for folk i alle aldre. Efter festafte-

nen tog vi tilbage til soldaterhjemmet 
til hygge med de andre volontører og 
var til lovsangsaften med SMU 
lovsangsbandet for derefter at hygge 
lidt mere, inden det hed på hovedet i 
seng. 

Den sidste dag på årsmødet, søndag, 
begyndte med et ”talkshow” ved Bjar-
ke Friis. Det var rigtig spændende at 
høre, hvordan opgaverne bliver løst, alt 
afhængig af hvem man er og hvor man 
er. Efter denne seance lød der et ”Tak 
for i år” fra generalsekretæren, og så 
var der middagsmad, og en lang køre-
tur tilbage til Slagelse og dagens arbej-
de ventede forude, men med en god 
weekend i bagagen.  

Vi synes at det har været rigtig fedt at 
der var et særskilt program for de unge, 
da den formelle del af årsmødet ikke 
rigtig tiltaler os unge på samme måde. 
Det var en rigtig god oplevelse at være 
ung på årsmødet og det kan helt sikkert 
være noget vi overvejer at deltage i 
igen. Selvom det var vores første gang 
på årsmøde, følte vi os stadig som en 
lige så stor del af det, som dem der har 
været med flere gange. Det var en rig-
tig god måde at blive sat mere ind i 
hvad KFUM’s Soldatermission står 
for, samt hvilke kontakter og arbejds-
grene de har i andre dele af Europa. 

Unge medarbejdere var på kursus sideløbende med årsmødet.

Bandet på årsmødet gav sangene og stemningen et løft. gruppen varsammensat af soldatermis-
sionens ungdomsudvalg

”Medarbejderne havde et rigtig 
godt kursus, og de giver udtryk 
for, at de har fået meget med hjem. 
De har også haft stor glæde af at se 
hvor mange, der står bag soldater-
hjemmene.

”Birthe og Per Anderson,  
soldaterhjemsledere i Skive.
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Stemningen var god.

kristina, Amalie og maiken fra kFUms Soldaterhjem i Høvelte medvirkede søndag formiddag, hvor 
de blandt andet fortalte om deres oplevelser som unge medarbejdere med soldaterne.
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StæVNEr og møDEr

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Aars-Aalestrup, kreds 95
Onsdag d. 23. november kl. 19:30 i 
Sognehuset, Bækgårdsvej 2, HVAM. 
Anders Nielsen. 

Frederikshavn, kreds 20
Gærum
Tirsdag d. 31. januar kl. 19:30 i 
Gærum Missionshus, Ryskoltvej 2, 
9900 Frederikshavn. SV-aften ved 
sogne- og feltpræst Henrik Bus Ras-
mussen, Nørresundby.

Hobro, kreds 58
Tirsdag d. 24. januar kl. 19:30 i Ho-
bro Missionshus, Lillegade 7, 9500 
Hobro. Generalsekretær Per Møller 
Henriksen taler for fortæller om arbej-
det.

Viborg, kreds 23
Fredag d. 25. november kl. 13:30 til 
17:00 i Sct.Margrethes Gård, Gl.
Randersvej 4, Overlund, 8900 Ran-
ders. Adventsmarked.

BjeRRINGBRO
Torsdag d. 26. januar kl. 19:00 i 
Bjerringbro Missionshus, Nørrega-
de 22, 8850 Bjerringbro. Tale ved Pe-
der Svinth.

ØRUM
Torsdag d. 2. februar kl. 19:30 i 
Konfirmandstuen, Præstegårdsvej 
6, Ørum, 8830 Tjele. Konsulent Søren 
Andersen taler og fortæller. 

AirSHoW 2012
Søndag d. 10. juni 2012 afholdes 
Airshow på Flyvestation Ålborg. 
KFUMs Soldatermission har fået 
lov til at stå for salg af pølser, 
sandwich, sodavand mm., og vi 
har brug for frivillige. Læs evt. 
mere på hjemmesiden og sæt alle-
rede nu kryds i kalenderen.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Haderslev, kreds 49
Lørdag d. 3. december kl. 14:00 på 
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, 
6100 Haderslev. Julehygge, sang, 
salgsboder og bankospil. Tale ved 
Hanne og Flemming Frøkjær Jensen.

Skjern, kreds 2
Fredag d. 2. december kl. 19:00 på 
KFUMs Soldaterhjem, Borriskrog-
vej 4, Borris, 6900 Skjern. 
Bjarke Friis. 

tønder, kreds 47
Fredag d. 3. februar kl. 19:30 i Tøn-
der Menighedshus, Dragonvej 14, 
6270 Tønder. Soldatervennefest ved 

 

 
 
 
 
 
 
         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 

Mangler du et hjertevarmt 
solo-sangindslag til din 

fest, arrangement, møde, 
stævne eller koncert... 

Aviserne skriver:

Har udgivet cd’erne »Sange fra hjertet« og »Til Ro«

Tina Lynderup & Willy Egmose
Preben Gramhart

16 AFTENSANGE

il RoT»..sangen fik de små    
nakkehår til at rejse sig..«

»En veloplagt Tina 
Lynderup  afleverede 
teksterne med charme«

Solosanger
Tina M. Lynderup

Tlf. 97 17 34 88
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NæStE NUmmEr AF SoLDAtErVENNEN  UDkommEr  

20. FEBrUAr 2012  –  DEADLiNE 20. JANUAr.

generalsekretær Per Møller Henriksen, 
Fredericia. 

KØBENHAVNS
KOMMUNE

roskilde, kreds 44
SNOLDeRLeV
Tirsdag d. 17. januar kl. 19:30 i 
Snoldelev Missionshus. Soldaterven-
neaften ved landssekretær Bjarke Friis.

Vejlby, kreds 45
Torsdag d. 16. februar kl. 19:30 i 
Strib Sognegård,  Strib Landevej 1, 
5500 Middelfart. Vinterstævne med 
generalforsamling. Else og Ruth Niel-
sen fortæller om deres tid som solda-
terhjemsledere i Afganistan. 
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StæVNEr og møDEr

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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EFtErmiDDAgS- og DAmEkrEDSE
Bornholm
Fredag d. 25. november kl. 19:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Almegårds-
vej 3B, 3700 Rønne. Adventsfest, 
hvor Asger Jensen, Hasle, taler. Anja 
og Carsten Pedersen, Povlsker, synger. 
Der er lotteri.
 
Mandag d. 6. februar kl. 19.30 i Lu-
thersk Missions hus, Pederskervejen 
49, Pedersker. ”Præsten og højskole-
manden Vilhelm Birkedal” v. Jørgen 
Bloch, Rønne. Der er generalforsam-
ling i løbet af aftenen.

Eftermiddagsmøde med kaffe, tale, 
sang og orientering om soldaterhjem-
mets arbejde. 

Tirsdag d. 28. februar kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem i Haderslev. 
Eftermiddagsmøde. 

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

Fredericia
Onsdag d. 23. november kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 
7000 Fredericia. Adventsmøde ved 
landssekretær Bjarke Friis. Lotteri: 
Gevinster modtages med tak. 

Haderslev
Tirsdag d. 29. november kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, 
6100 Haderslev. Adventsmøde. Georg 
Møller taler. 

Tirsdag d. 31. januar kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem i Haderslev. 

kredsjubilæum  
i 2012
 105 år:   Hurup kreds 3,

København  
kreds 4,

  Vejle kreds 5.
 100 år:  Smidstrup kreds 

7.
 95 år:   Give kreds 13.  
 90 år:   Frederikshavn 

kreds 20, 
  Thisted kreds 21, 
  Varde kreds 22. 
 85 år:   Allingåbro  

kreds 39.
 80 år:   Sønderborg  

kreds 51.
 70 år:   Brønderslev  

kreds 60. 
 65 år:   Nordsjællands-

kredsen kreds 74, 
  Fur kreds 75, 
  Brovst kreds 76, 
  Læsø kreds 77,   
  Hedensted- 
  Løsning kreds 78. 
 60 år:   Vejrup kreds 85, 

Hejnsvig-Vorbas-
se kreds 86, 
 Køge- Østsjæl-
land kreds 87.  

 50 år:   Glejbjerg-Ager-
bæk kreds 98, 

  Spøttrup kreds 99.
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DÅB AF SoLDAtEr

Af Bjarke Friis

Thomas H. Beck har været udsendt 
som feltpræst til Afghanistan flere gan-
ge senest i 2010. På de sidste to missio-
ner, som Thomas H. Beck har været 
udsendt på, har han døbt 10-12 stykker, 
så det er ikke usædvanligt, at en soldats 
udsendelse maner til åndelig eftertan-
ke. ”Når soldater ønsker at blive døbt i 
forbindelse med en udsendelse, så sker 
det typisk i forbindelse med feltpræ-
stens undervisning i, hvordan Min Sid-
ste Vilje udfyldes”, fortæller feltpræ-
sten, der tidligere på året blev udnævnt 
til hærprovst. ”Ved den lejlighed bliver 
soldaterne gjort opmærksomme på, at 
man naturligvis ikke kan få en kristen 

”Det er en gave som 
feltpræst at få lov til at give 
dåbsundervisning”

begravelse, hvis man ikke er døbt. Det 
får derfor nogen til at henvende sig til 
feltpræsten for at blive døbt”, fortsæt-
ter Thomas. 

Når soldater vil døbes, sker det ikke 
uden grundig dåbsundervisning. Det er 
præster i Den danske Folkekirke for-
pligtede på, så dåbskandidaterne ved, 
hvad de går ind til, før de bliver døbt. 
”Det er en gave som feltpræst at få lov 
til at give dåbsundervisning. Jeg har 
undervist og døbt flere før deres udsen-
delse, hvor dåben er blevet foretaget i 
soldatens sognekirke velvilligt udlånt 
af deres lokale sognepræst. Det er 
bedst, hvis dåben kan blive foretaget, 

inden vi drager af sted i krig. Dermed 
kan soldatens nærmeste blandt andet 
være med”, siger Thomas H. Beck. 

En speciel dåb i Helmand
Der er en særlig dåb, som har sat sig i 
feltprovstens hukommelse: Da han 
døbte en soldat i Helmand floden. ”Vi 
lå i marts-april måned i en patruljebase 
helt nede ved Helmand floden. Det var 
langt fra alting, og eneste vej dertil var 
til fods gennem Greenzone. Vi fik for-
syninger kastet ned, men kun det mest 
nødvendige: Feltrationer, vand og vå-
ben. Det var en barsk virkelighed og 
meget primitivt. Vi var ca. 45 mand på 

Dåb af en soldat i Helmandfloden var en usædvanlig oplevelse.
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thomas H. Beck har væ-
ret i Afghanistan som felt-
præst i 2004, 2006 og se-
nest i 2010, samt på 
nogle besøg og afløsnin-
ger af kortere varighed.

ca. 300 kvm. uden tag over hovedet 
helt ned til Helmandfloden. Mens vi lå 
der, gennemførte jeg et forløb over et 
par søndage med dåbsoplæring, hvor 
stort set alle lyttede med”, husker Tho-
mas. Forløbet minder på mange måder 
om konfirmationsforberedelse, hvor 
deltagerne bliver klogere på, hvad dåb 
og kristendom er. ”Jeg tog blandt andet 
udgangspunkt i filmen Matrix til at for-
klare kristendommen, da ”dåbsbarnet” 
blev kaldt for Neo. Filmen har nogle 
gode billeder på dåben, der kan bruges 
i den forbindelse. Det var lige op til på-
ske, og dåben blev afslutningen på 
ugen”, mindes provsten.

En gud foroven
Det er Thomas Becks erfaring, at til-
værelsen i Afghanistan får soldaterne 
til ikke at tænke på og bekymre sig om 
mange af de ting, de ellers gør i Dan-
mark. Det bliver en ”back to basic” 
(tilbagevenden til en oprindelighed), 
når ”velfærdslagene pilles af” helt ud i 
felten. Thomas forklarer: ”Mange har 
det indtryk, at man skulle blive mere 
religiøs af at blive sendt i krig. Men jeg 
vil hellere forklare det omvendt, at 
man herhjemme fjerner sig fra sig selv. 
Hvor livet er alvor, finder man tilbage 
til sig selv. Livets alvor, ansvaret, flår 
velfærdslagene af med løveklør”. Iføl-

ge feltprovsten bliver sætningen ”End 
er der en Gud foroven, der råder for 
Danmarks sag” mere nærværende for 
soldaterne i Afghanistan. Det kan efter 
Thomas’ mening understøttes ved sjæ-
lesorg og samtaler med soldaterne, 
som feltpræster og soldaterhjemslede-
re i Afghanistan gør det. 

Feltgudstjeneste i Afghanistan.

Feltprovst Thomas H. Beck har 
adskillige gange døbt soldater før 
udsendelse.  
Men det var en speciel oplevelse at 
døbe en soldat i Helmand floden. 

Foto er bragt med tilladelse. 
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”Testamentariske gaver er en uvurder-
lig støtte til KFUMs Soldtaterhjem. 
Det er en af de bedste måder at støtte 
vores soldaterhjemsarbejde på”, for-
tæller økonomichef Steen K. Sørensen, 
der gerne vil være behjælpelig med at 
oprette testamente, hvor KFUMs Sol-
datermission skrives ind som arvinger. 
”Mange kender desværre ikke reglerne 
i dag, og det er ganske uforpligtende at 
kontakte os for at høre nærmere. I dag 
nyder statskassen godt af arveafgift, 
der eller kunne tilkomme et velgørende 
formål”, præciserer Steen med vest-
jysk lune. 

Hvad siger arveloven?
Arveloven blev ændret pr. 1. januar 
2008, og det kan derfor være klogt at få 
testamenter, som er skrevet før den tid, 
opdateret - så de afspejler de aktuelle 
regler og ønsker. Hvis der ikke er ar-
vinger og intet testamente vil alt, hvad 
der efterlades, tilfalde staten.

Men det er også en mulighed at støt-
te arbejdet på KFUMs Soldaterhjem 
ved at indsætte KFUMs Soldatermissi-

ArV og tEStAmENtE

Af Bjarke Friis

Arv og testamente 
KFUMs Soldatermission er også godkendt til at 
modtage arv, uden at der i den forbindelse skal betales 
arveafgift til staten.

on som arving i testamentet. Hvis der 
hverken er ægtefælle eller børn, kan 
man i sit testamente frit disponere over 
hele formuen. Kun ved at oprette et te-
stamente kan man selv bestemme, 
hvordan ens efterladte midler en dag 
skal fordeles. 

Hvis der er livsarvinger (ægtefælle, 
børn eller børnebørn), skal de som mi-
nimum arve 25 %. Man kan altså i føl-
ge arveloven disponere over op til 75% 
af formuen, og for eksempel betænke 
fjerne slægtninge, venner og velgøren-
de organisationer som KFUMs Solda-
termission. 

KFUMs Soldatermission er i følge 
loven fritaget fra at betale boafgift til 
staten. Det vil sige, at hvis man vælger 
at testamentere en del af sin formue til 
arbejdet på KFUMs Soldaterhjem, vil 
midlerne gå direkte til formålet uden 
nogen beskatning. Hvis der kun er fjer-
ne slægtninge, vil man kunne spare bo-
afgift ved at indsætte en velgørende 
forening i testamentet (se regneeksem-
pel).

økonomichef Steen k. Sørensen står gerne til 
rådighed med gratis juridisk bistand ved udar-
bejdelsen af testamentet. Steen kan uforpligten-
de kontaktes på tlf. 33 12 40 42. 

Det kan du støtte
Alle gaver testamenteret til 

KFUMs Soldatermission vil na-
turligvis blive anvendt til fondens 

formål. Der er mulighed for at 
øremærke gaver til særlige for-

mål. Vi anbefaler dog, at øre-
mærkningen ikke bliver for snæ-

ver, i det både behov og løsnings-
muligheder kan ændre sig over 

tid. KFUMs Soldater mission for-
valter midlerne med stor respekt, 
således at gaverne går til de ind-
satsområder, hvor vi skønner, at 

de kommer til størst gavn.

Andre gaver og fradrag
Der er naturligvis altid mulighed 

for at donere både små og store 
beløb til KFUMs Soldatermissi-
ons arbejde. SKAT ser med gav-

milde øjne på gaver til velgørende 
arbejde. Gør derfor brug af de 

forskellige fradragsmuligheder. I 
2011 kan alle gaver over 500 kr. 

og op til 14.500 kr. trækkes fra på 
selvangivelsen (fra 1. januar 2012 

ændres reglerne, så også gaver 
under 500,- kr. kan trækkes fra i 
skat). Vælger du at oprette et 10 

årigt gavebrev kan hele det årlige 
beløb fratrækkes. Det gælder også 

gaver under 500 kr. og over 
14.500 kr.

rEgNEEkSEmPEL:
KFUMs Soldatermission skrives 
ind i testamentet, uden at det for-
ringer nettoarven til andre. 
Fru. Hansen efterlader sig 1 milli
on kr. og har, da hun ikke selv har 
børn eller ægtefælle, indsat nevø
en Peter som universalarving. In
den arven udbetales skal der fra
trækkes boafgift.
Bobeholdning  1.000.000
Boafgift   110.385
Tillægsboafgift  222.404
Nettoarv til nevøen Peter  667.211

Fru. Hansen kan i stedet vælge at 
gøre KFUMs Soldatermission til 
universalarving samtidig med at 
nevøen Peter arver det samme 
beløb som før  (i et afdragsfrit le
gat). Det reducerer arveafgiften til 
staten, men tilgodeser i stedet for 
KFUMs Soldatermission. 

Bobeholdning  1.000.000
Nettoarv til nevøen Peter  660.500
Boafgift  59.460
Tillægsboafgift  150.260
Afgiftsfri arv til forening  129.780

Eksemplet er beregnet ud fra det 
bundfradrag, der gælder frem til 
2013.
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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: 
12-17. Lør. 10-13. Kontaktperson: Inge Bid-
strup, 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. 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
Ledere: Jette Plougmann og Kurt Benthin 
Nielsen.

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

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 Thea Bräuner-
Møller. 

Price, Afghanistan: 
KFUMs Soldaterhjem i MOB Price 
ST- & STKMP/DANCON/RC (S)
MOB Price, Postboks 860, 4760 Vording-
borg. price@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Palle Mærsk og Daniel Høj Andersen.

Camp mellergaard, Libanon
KFUM/DANCON/UNIFIL
FELTPOST 250, DANMARK
libanon@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Ruth Brik Christensen
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Julegave til kFUms Soldaterhjem
Julegaven 2011 går til soldaterhjemmene i Danmark, hvor soldater møder et 
KFUMs Soldaterhjem for første gang. Det giver de soldater, der senere skal til 
Afghanistan, et vigtigt førstehåndsindtryk af soldaterhjemmet. Der er derfor et 
vigtigt samspil mellem soldaterhjemmene hjemme og ude. På alle soldater-
hjem forkyndes julens glædelige evangelium om fred i den kommende tid.

Forkyndelsen af det kristne evangelium har altid haft en central plads på 
KFUMs Soldaterhjem. Det stærkeste redskab er at vore soldater kommer til 
at læse bibelen. Til det formål tilbyder vi alle soldater, både værnepligtige og 
fastansatte, et gratis felttestemente. Vi har netop bestilt yderligere 10.000 
styk ved Det Danske Bibelselskab.  Soldaterhjemsleder Anne Dorthe Bøjga-
ard Nielsen i Sønderborg fortæller: ”Mange kom efter velkomstfesten og 
bad om et felttestementer og spurgte, hvor man kunne finde soldatens bøn. 
En aften fortalte en af mine soldater, at de på hans stue bl.a. læste soldatens 
bøn inden de skulle sove.”

I en gennemsnitlig måned er der i alt ca. 4000 deltagere til aftenandagt på 
alle 18 soldaterhjem. Her deler soldaterhjemsledere og volontører den krist-
ne tro med soldaterne på en nærværende måde. Gennem sang, forkyndelse 
og bøn deles fredens evangelium midt i en verden med krig og ufred. Inde i 
bladet kan man læse, at skrive ”Min sidste vilje” sætter nogle tanker i gang i 
den enkelte soldat før udsendelse. Da er det godt at have et KFUMs Solda-
terhjem, hvor man kan snakke om Livet og døden – og det der er større! 

På forhånd tak for en god julegave til KFUMs Soldaterhjem.

ikke længere girokort
Fremover vil der ikke længere være et trykt girokort på bagsiden af Solda-
terVennen, men det er selvfølgelig stadig muligt at indbetale en gave sam-
men med bladet. Gaver kan indbetales via homebank ved hjælp af de oplys-
ninger, der står over navn og medlems nummeret på ”højkant” her bag på 
bladet. Udskift tallene i de røde rammer med dine betalingsoplysninger, som 
vist med den røde pil.

Hvis du ikke benytter homebank kan du indbetale en gave til KFUMs 
Soldatermission ved at gå i banken og give dem dine betalingsoplysninger. 
Dog får du mere ”gave for pengene” ved at benytte homebank, hvor beta-
lingsgebyret er væsentlig mindre. 

Julehygge på kFUms Soldaterhjem i Sønderborg. Soldaterhjemmene fungerer som en helle 
for soldaterne i en krigslignende verden.

+71<000000 (Dine betalingsoplysninger)


