
Nyt soldaterhjem i Libanon

Velkommen til årsmøde i Borris

Præsentation af ungdomsudvalget

Så langt er KFUMs SoldaterRekreation
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denne dag har 
Herren skabt, lad os 
juble og glæde os 
på den (Salme 118,24)

Af Egon Jakobsen

”Denne er dagen, denne er dagen, som Herren har gjort,” sang vi hver morgen 
med børnene på sommerlejren.

Og børnenes ansigter strålede af glæde og forventning: Hvad skulle de opleve 
i dag? Bygge sandslotte eller tømmerflåder? Hvad havde lederne planlagt til i 
dag? For selvfølgelig havde de voksne forberedt nogle spændende, dejlige opga-
ver og oplevelser til dem. Ingen tvivlede på det, alle forventede det.

Denne dag – dagen i dag – er noget ganske specielt. Det er en gave fra Gud, som 
du kun kan bruge én gang.

Jeg fik engang et lille skilt, hvorpå der stod: ”I dag er den første dag i resten af 
dit liv”. Og jeg syntes, det lød rigtig godt og klogt. Der var lidt avanceret filosofi 
over det. Men jeg har ikke skiltet mere, for ved nærmere eftertanke flytter det fo-
kus væk fra det centrale.

Denne dag – dagen i dag – er ganske speciel. Den er ikke bare en brøkdel af det 
resterende liv. For den er hele dit liv! Dagen i går er udenfor din rækkevidde. Du 
kan klamre dig til den som et minde, men du kan ikke bruge den, ikke gøre den 
om. Og dagen i morgen – ja, hvem ved, hvor langt ude i fremtiden den er? Du kan 
planlægge den og derved lade, som om du bruger den. Men den er ikke indenfor 
din rækkevidde endnu.

Tænk, hvis denne værdifulde i dag smuttede os af hænde, fordi vi havde for 
travlt med at fastholde i går og i forgårs. Eller fordi vi baksede med en illusorisk 
forpremiere på i morgen og i overmorgen. Så vi helt glemte at glæde os over den-
ne dag, så vi ikke fik jublet og takket Gud for, at han gav den til os.

Ja-ja, det er meget godt, tænker en og anden så. Uden at kunne juble. Uden at føle 
takken boble. For ikke alle dage er solbeskinnet ”Morten Korch-idyl”. Har du 
glemt det – eller overser du det bare?

Nej. Jeg er fuldt ud klar over, at soldater kommer hjem fra Afghanistan i kister. 
Eller med fysiske og psykiske ar, der er svære at hele. Der er mennesker, som 
kæmper med alvorlige og uhelbredelige sygdomme. Mennesker, der bliver ar-
bejdsløse og må gå fra hus og hjem. Der er børn, som mister deres forældre. Og 
forældre, der mister et barn. Og mange, mange andre mørke tider, vi mennesker 
må igennem. Det ved jeg godt.

Men jeg ved også, at Jesus sagde noget væsentligt og grundlæggende om dagen 
og dagene, der skal komme: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” 
(Matt 28,20). Det gælder alle slags dage. Også dem, der er mørke og tunge at 
komme igennem.

Forventer du, at Jesus er med dig dagen igennem – uanset hvordan den ser ud? 
Den forventning er den første spire til glæde og tak for dagen, som Herren har 
skabt og givet til os.
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KoRt Nyt

Af Per Møller Henriksen

Flagdag for udsendte 
soldater
Forrige år blev den 5. september ud-
nævnt til officiel flagdag til ære for alle 
danske soldater, der har været udsendt 
i international tjeneste siden 1948. 
KFUMs Soldatermission opfordrer og-
så i år alle soldatervenner til at markere 
dagen med at hejse Dannebrog og bak-
ke op om lokale arrangementer.  

tak til Kent Bech 
Rasmussen i Camp 
Bastion og velkommen til 
thea Bräuner-Møller
Der skal lyde en stor tak til Kent, som 
efter 2½ mdr. ansættelse er kommet 
hjem den 28. juli for at påbegynde teo-
logistudie. Thea Bräuner-Møller fra 
Odder er ansat som ny makker til Met-
te Kristensen. Thea har tidligere været 
volontør i Slagelse i 2003, og efter 
nogle år i Australien har hun arbejdet 
på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. 
”Jeg glæder mig til at bygge rammer 
for soldaterne. Rammer for hygge og 
stilhed. Rammer for den frihed og kær-
lighed, som jeg kender fra min Ska-
ber”, fortalte Thea før sin afrejse, og 
hun lægger ikke skjul på glæden ved 
arbejdet: ”Der er simpelthen så stor 
værdi i det arbejde, der gøres på 
KFUMs Soldaterhjem over hele lan-
det. Diakoni og praktisk arbejde læg-
ger den bedste platform for at møde 
mennesker og skabe relationer. Solda-
terhjemmene skaber rammerne for det-
te vigtige arbejde”, forklarer Thea, der 
ligesom Mette er 25 år. 

Ruth Brik Christensen er 
nu i Libanon
Efter at have været udsendt til 4 solda-
terhjem og været ansat som fuldtids 
foredragsholder siden sidste efterår, er 
Ruth Brik Christensen klar til endnu en 
opgave som soldaterhjemsleder. Vi øn-
sker Guds velsignelse over tjenesten.

Ruth er i foråret blev udnævnt til 
æresmedlem af Forsvarsbrødene i Nr. 
Snede og den 17. juni fik hun ved et 
flot arrangement i Carlsberg Glyptote-
ket et legat på kr. 10.000,- af Officers 
Netværk i Erhvervslivet (O-N-E). Ruth 
gav straks pengene videre til KFUMs 
Soldatermission. Tak for det! 

Velkommen hjem til 
Michala og Casper Kure
Efter en flot indsats igennem 6 måne-
der i MOB Price er Michala og Casper 
igen hjemme i Danmark. Der skal lyde 
en stor tak for indsatsen. Vi ønsker 
Guds rige velsignelse over fremtiden.

Michala og Casper Kure

thea Bräuner-Møller

tak til Ellen og Alex for 5 
ugers leaveafløsning i 
MoB Price
Ellen Holst og Alex Bøge Nielsen fra 
Odense har afløst Michala og Casper 
Kure, mens de var hjemme på leave i 3 
uger. Tak for en flot indsats.

Merete og Per Møller 
Henriksen ferieafløsere i 
Libanon
Den 14. juli rejste Merete og Per Møl-
ler Henriksen fra Fredericia til Libanon 
for at afløse indtil Ruth Brik Christen-
sen er klar til at være soldaterhjemsle-
der igen.

Kommende leaveafløsere
Når Daniel Høj Andersen og Palle 
Mærsk er hjemme på leave i november, 
afløses de af Birgit og Frede Sønderga-
ard-Hansen fra Hundested, der var 3 
måneder i Camp Bastion sidste år. Me-
dens Thea og Mette i Camp Bastion er 
hjemme afløses de af Kirsten og Alex 
Pedersen fra Starup. Tak for hjælpen.

tak til Bodil og Christian 
Nielsen
Bodil og Christian har været pionerer 
på soldaterhjemmet i Libanon. Det har 
krævet tålmodighed, da soldaterhjem-
met slet ikke var færdigt, da de ankom 
i slutningen af april. Bodil og Christian 
startede op i det små, og efterhånden 
kom der også møbler, TV og bibliotek 
m.m. Køkkenet kom først omkring 1. 
juli og den 7. juli kunne chefen for Hæ-
rens Operative Kommando, general-
major Agner Rokos, forestå indvielsen. 
Bodil og Christian rejste hjem den 16. 
juli. Tak for indsatsen.

Ruth Brik Christensen er blevet udnævnt som 
æresmedlem af forsvarsbrødrene i Nr. Snede
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LiBANoN
Af Bodil Nielsen

At KFUMs soldatermission åbner og 
lukker soldaterhjem i takt med åbning 
og lukning af kaserner og udenlandske 
missioner er efterhånden blevet en 
selvfølge, men uden velvilje og støtte 
fra militær side, samt forbøn og økono-
misk opbakning fra Soldatervenner m. 
fl. ville dette ikke kunne lade sig gøre.

Generelt vil der altid være forbun-
det mange beslutninger med at åbne et 
nyt hjem – ikke mindst i udlandet, hvor 
tingene som oftest ikke lige fungerer, 
som de gør i Danmark. 

Denne beretning vil være farvet af, 
at min mand Christian Nielsen og jeg 
netop er hjemvendt efter at have åbnet 
et nyt soldaterhjem i Libanon, hvor 
150 danske soldater gør tjeneste i en 
stor international FN lejr, der ligger 
ved byen Naqoura få kilometer fra 
grænsen til Israel. 

Andre, der har åbnet soldaterhjem i 
udlandet, ville kunne fortælle en hel 
anden beretning, for enhver mission 
har sit særpræg.

Arbejdet begynder før 
afrejsen
At sige ja til en sådan opgave indebæ-
rer en del praktiske forberedelser inden 
afrejsen: Godkendelsen fra militær si-
de skal være på plads ang. hel-
bredstjek., afrejsedato, billetter m.m. 
Via hovedkontoret i Fredericia skal der 
træffes aftale om, hvad militæret stiller 
til rådighed for hjemmet, og hvad 

PioNERARBEjdE i KFUMs 
SoLdAtERMiSSioN
– At åbne nyt hjem i udlandet

KFUMs Soldatermission selv skal sør-
ge for af bl. a inventar.

Mentalt er der også forberedelser 
som f. eks. tanker om, hvordan man 
som leder får startet hjemmet op, så 
det bliver et fristed for soldaterne med 
ikke blot legemlig føde, men også et 
sted, hvor Guds Ånd får lov at virke, så 
den frihed, vi har i Kristus, må blive til 
liv og glæde for dem, vi er sat iblandt 
derude.

En fordel vil det være at komme ud 
sammen med et hold soldater fra deres 
opstart på missionen. 

I Libanon kom vi ud midt i en mis-
sion. Soldaterne havde vænnet sig til, 
at der ikke var et soldaterhjem, og hav-
de skabt deres egne traditioner med 
bankospil, hyggeaftener, fejring af 
fødselsdage m.m. – Ting som ”Kuf-
fen” (KFUMs Soldaterhjem, red.) tra-
ditionelt er kendt for at danne rammen 
omkring, og som sammen med kaffe 
og kage m.m. er med til at skabe kon-
takt til soldaterne.

Ramme uden indhold  
– hvordan bliver den 
udfyldt?
Den ydre ramme var der! - Indhol-
det manglede! -  Privaten var klar 
efter en uge!
- Tiden måtte udnyttes med noget an-
det end arbejde på ”Kuffen”: -  Gå på 
besøg på soldaternes arbejdssteder, 
deltage i arrangementer, briefinger, 
idræt og ellers være til stede, hvor der 
foregik noget for på den måde at vise 
ansigt og komme i kontakt med solda-
terne, samt få en fornemmelse af deres 

forventninger til Kuffen. 
Det var også en god lejlighed 

til at lære lejren at kende og blive 
klar over, hvor vi skulle henven-
de os med forskellige praktiske 

spørgsmål som f. eks. at få bil og 
chauffør til rådighed til vores indkøb.

”Kan I bage rugbrød?” var et gen-
nemgående spørgsmål.
– Altså var det rugbrød og ikke kage, 
der i første omgang skulle satses på, 
men indtil der blev strøm indlagt, 16 
dage efter, at vi var ankommet, var der 
ikke mulighed for at byde på så meget 
som en kop kaffe på soldaterhjemmet.    
Hærens Operative Kommando (HOK), 
der var ansvarlig for byggeriet, havde 
sendt meget rigtig godt køkkeninven-
tar, deriblandt et køleskab. På vores 
første indkøbstur købte vi et toastappa-
rat. En rugbrødsmaskine havde vi og-
så, så nu manglede der bare strøm og 
nogle borde til at arbejde ved og sidde 
ved, for at vi så kunne gå i gang med 
det praktiske arbejde.

På brandstationen havde de en eks-
tra brødmaskine, som de forærede os 
og fra første dag, der var strøm, kørte 
begge brødmaskiner i døgndrift. 

Stole og arbejdsborde blev i første 
omgang havemøbler. En soldat skaffe-
de to gode skriveborde, hvoraf det ene 
blev anvendt i privatboligen, og det an-
det gjorde godt gavn på soldaterhjem-
met.

Den tomme ramme udfyldes efter-
hånden med blivende inventar:
Kantineborde, TV apparat, hyggemøb-
ler, bogreoler og til sidst et køkken.

Vand ind og ud i køkkenet blev dog 
først klar til brug på vores hjemrejse-
dag. Komfuret slog sikringerne, og i 
skrivende stund virker det stadigvæk 
ikke. Samme problem er der med air-
condition i privatafdelingen, hvor nat-
temperaturen nemt sniger sig op på 30 
grader, dog afhjulpet af den friske 
Middelhavsbrise.
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glæde og opmuntring i 
hverdagen
Mange soldater er kreative, hjælpsom-
me og utrolig flinke til at tilbyde en 
hjælpende hånd, hvilket er en stor glæ-
de og opmuntring midt i det, der kan 
virke besværligt. 

En fantastisk opmuntring var det 
også at opleve den lydhørhed og med-
leven, der var ved aftensangen/andag-
ten, som vi valgte at starte op med, så 
snart der var mulighed for at finde en 
siddeplads på Kuffen. Kun sjældent 
kom der soldater direkte for at være 
med, men lige så sjældent var det, at 
nogle af dem, der tilfældigvis var til 
stede, forlod Kuffen, medens der var 
andagt, og forbavsende mange kunne 
synge med på aftenens salme. 

I udlandet skal hverken soldaterne 
eller os som ledere afsted til andet, så 
den stilhed, der i forbindelse med an-
dagten sænker sig over hjemmet, giver 
ofte rum for en efterfølgende samtale 
eller åbner op for spørgsmål ang. kri-
stentroen. Som soldaterhjemsleder må 
man da med ydmyghed gå ind i samta-
len, og ofte erfarer vi at ordene bliver 
os givet, helt sikkert på grund af mange 
foldede hænder. 

Som det fremgår af ovenstående er 
det at vise tålmodighed og kunne tælle 
de gode timer en god ting at have med 
i bagagen, når man skal starte nyt sol-
daterhjem op.

Som afslutning på opholdet i Liba-
non havde vi den glæde at kunne holde 
indvielse af hjemmet, hvor chefen for 
HOK generalmajor Agner Rokos klip-
pede snoren og holdt en tale, hvor han 
roste KFUMs Soldatermissions arbej-
de både i Danmark og i udlandet. 

En sådan opbakning fra øverste mi-
litære instans varmer og er til stor op-
muntring, som vi har grund til at være 
taknemlig for.    
TAK også til alle jer soldatervenner for 
forbøn, støtte og kærlighed til KFUMs 
Soldatermissions arbejde. Specielt, når 
vi er ude i det fremmede, mærker vi og 
har brug for at vide, at der er mange, 
der bærer med på den opgave, det er at 
bringe evangeliet gennem forkyndelse 
og praktisk tjeneste til det militære 
mandskab.
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KoRt Nyt

Af Per Møller Henriksen

Nyt fra bestyrelsen
Ved Formands- og Kasserermødet lør-
dag den 7. maj i Fredericia var der valg 
til bestyrelsen. Genvalgt blev Jesper 
Hornstrup og Henrik Busk Rasmussen. 
Nyvalgt blev fhv. forsvarsminister Sø-
ren Gade fra Holstebro. Læge Else 
Winther Skov, Fredericia, blev supple-
ant.

Der var også valg til Kredsarbejds-
udvalkget (KAU). Her blev Svend Erik 
Hansen, Isenvad, og Solveig Hoff-
mann Pedersen, Brande, genvalgt. Der 
var også genvalg til suppleanten Bo 
Mejlgaard.

Blandt medarbejderne har der også 
været afholdt valg til bestyrelsen. Her 
kunne soldaterhjemsleder Ester Kofo-
ed efter valgreglerne ikke genopstille, 
og Brian Gylling Jensen, Kølvrå, øn-
skede ikke genvalg. Nyvalgt blev sol-
daterhjemsleder Pia Ælmholdt, Varde, 
og soldaterhjemsleder Bjarne Kjær 
Andersen, Høvelte.

Linne Mosegaard Hansen er gen-
valgt af KFUM og KFUK i Danmark 
og Alex Bøge Nielsen er genvalgt at 
Indre Mission, begge for en ny 2 års 
periode i bestyrelsen for KFUMs Sol-
datermission.

Rasmus Rabjerg som tidligere har 
været valgt at den selvstændige for-
ening Soldatermissionens Unge, er ef-
ter foreningens nedlæggelse i stedet 
udpeget af bestyrelsen som bestyrel-
sesvalgt medlem.

Økonomichef er nu også 
kontorleder
Efter forslag fra generalsekretæren har 
bestyrelsen besluttet at økonomichef 
Steen K. Sørensen fremover også er le-
der af landskontoret. Vi ønsker ham 
held og lykke med opgaven.

Salen på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia var fyldt ved Formands- og Kasserermødet d. 7. maj 2011 

inger Marie Nielsen fik 
medalje
Ved Formands- og Kassermødet den 7. 
maj fik bogholder Inger Marie Nielsen 
overrakte ”Den kongelige belønnings-
medalje” for 40 års trofast tjeneste på 
landskontoret.

inger Marie Nielsen fik dronningens fortjenstme-
dalje

Steen K. Sørensen er nu også kontorleder

Bestyrelsen har konstitueret sig med 
Jesper Hornstrup som formand og Lin-
na Mosegaard Hansen som næstfor-
mand.. Tak for indsatsen til de afgåen-
de og velkommen til de nye. 



Borris er ikke nogen stor konferenceby. Ikke helt for-
kert, hvis nogen kommer til at tænke på Finn Nørbyga-
ards parodier om dette sted. Men det er en hyggelig lil-
le by. Vi er langt ude på heden. Så det var jo helt rele-
vant, at denne lokalitet blev gjort til skydelejr. KFUMs 
Soldatermission oprettede et soldaterhjem i 1906, og 
det er bestemt ikke nogen prangende bygning, men en 
hyggelig træbarak, som tjener sit formål. For år tilbage 
var her både soldaterhjem og lederbolig i samme hus. 
Heldigvis kom der tider, hvor der bedre forhold for 
medarbejderne. Nu er lederboligen i Borris – 1 km fra 
soldaterhjemmet, og lederparrets lejlighed blev lagt til 
soldaterhjemmet.

Årsmødet bliver naturligvis præget af at Borris er en 
lille by. De forskellige arrangementer foregår flere ste-
der. Åbningsgudstjenesten er i Videbæk Kirke, ca. 20 
km fra Borris. Kaffe kan man få på soldaterhjemmet, 
eller rettere i de telte, der bliver stillet op på græsplæ-
nen ved siden af soldaterhjemmet. Festaftenen bliver i 
Borris Sport- og kulturcenter. Søndag morgen er der 
gudstjeneste i Borris Kirke. En særdeles smuk kirke, 
der ligger på en smuk og velholdt kirkegård. Deltager-
ne får også noget af Borrislejren at se, idet der bliver en 
bustur rundt på Borrislejrens terræn. Det bliver uden 
tvivl en stor naturoplevelse.

Fleksibilitet og et tæt samarbejde mellem mange 
mennesker gør at årsmøde 2011 i Borris nok skal blive 
en god oplevelse. Sammenlagt vil det uden tvivl mar-
kere, at årsmødet ikke behøver at være på en af de store 
kaserner med alle faciliteter lige i nærheden.

Det er da også værd at bemærke, at Borris er det 
ældste af KFUMs Soldaterhjem. 105 års uafbrudt virke 
på heden. Det er da noget af en præstation.

ÅRSMØdE  
i Borris - for 
første gang

Tekst og Foto: Bent Hansen
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ÅRSMØdE i BoRRiS 24.-25. SEPtEMBER

Kære soldatervenner
Året 2011 er noget helt for sig 
selv i Skjernkredsen, da har vi 
for første gang i verdenshisto-
rien årsmøde i KFUMs Sold-
termission. Det har vi glædet 
os til i de sidste 3 år og vi vil 
byde rigtig hjertlig velkommen til enhver, som 

vil tage turen hertil d. 24-25. september. 
Skjernkredsen har nr. 2 og er dermed en af de 

ældste kredse og har også i dette år 105 års jubi-

læum. Samtidig er vi også en af de store kredse 

med ca. 650 medlemmer. Geografisk går kred-

sen fra Videbæk i nord til Nr. Bork i syd og fra 

Dejbjerg i vest til Hoven i øst. 
Vi tror, at KFUMs Soldatermission er en vig-

tig del i det at drive mission, da soldaterne kom-

mer lige ind af døren til os på soldaterhjemmet, 

og at vi der får lov til at bringe dem budskabet 

fra vores bibel, og at det er det, vi som soldater-

venner giver vores støtte til. 
Vi begynder årsmødet i den smukke nyreno-

verede Videbæk Kirke. Derefter kaffe på solda-

terhjemmet og festen i Borris Sports- og Kultur-

center. Årsfesten afsluttes søndag med bustur i 

den smukke natur omkring Borrislejren. 
Velkommen til årsmødet i Skjernkredsen. 

Henning Holmgaard



ÅRSMØdE i BoRRiS 24.-25. SEPtEMBER

tilmelding senest den 1. september 2011 til
KFUMs Soldatermissions årsmøde, Treldevej 97, 7000 Fredericia

Sammen med tilmeldingen 
bedes årsmødeafgift kr. 400,-, børn 5 – 12 år kr. 200,- (børn 0 – 4 år gratis) 
betalt med check eller sendt til Sydbank, reg. nr. 8075, konto nr. 0000117840 
til KFUMs Soldatermission, Treldevej 97, 7000 Fredericia. 
Anfør på indbetalingen ”årsmødeafgift”.

Tilmelding og betaling kan også ske via hjemmesiden: 
www.kfums-soldatermission.dk

Navn / navne:

Børn navn / navne og alder

Adresse:

Telefon nr.:

Skal årsmødet anvise overnatning mellem den 24. og 25. september,  
udfyld da nedenstående. Det anførte beløb bedes afregnet sammen med 
årsmødeafgiften.

overnatningsmuligheder:
Skolebyen, 6900 Skjern: 

❑   Enkeltværelse med bad/toilet, kr. 450,- + morgenmad kr. 58,50 i 
Borrislejren. 

❑   Dobbeltværelse med fælles bad/toilet, kr. 600 + morgenmad kr. 117 i 
Borrislejren. 

❑  Deltager kun lørdag - årsmødeafgift kr. 250,00 (inkl. måltider).

❑  Deltager kun søndag - årsmødeafgift kr. 150,00 (inkl. måltider).

Spørgsmål, som bedes besvaret, hvis de er aktuelle
❑  Studerende - ungdomspris - kontakt Jette Steffensen, 3312 4042. 

❑  Diabetikere bedes markere her

❑  Ønsker ikke overnatning 

❑  Ønsker ikke at deltage i bustur søndag eftermiddag 

Nogle dage før årsmødet vil der blive tilsendt mødeprogram m.v. 
samt oplysning om evt. logi.

Billetter til festaftenen kan bestilles på KFUMs Soldatermissions 
landskontor tlf. 33 12 40 42. 
Pris kr. 190 inkl. festmiddag, dessert og kaffe.

Praktiske 
oplysninger

KFUMs Soldatermissions 
årsmøde i Borris  

den 24. – 25. september 2011
(for ikke kredsrepræsentanter)
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LørDAg Den 24. SepteMBer 2011

Kl. 13.00 Altergangsgudstjeneste i Videbæk Kirke. Prædi-
kant sognepræst Jesper Hornstrup, Vammen

Kl. 15.00 Kaffe på KFUMs Soldaterhjem, Borris

Kl. 15.30  Møde i Borris Sports- og Kulturcenter. 
 Velkomst ved lejrkommandant, lokalformand 

Henning Holmgaard og landsformanden, sogne-
præst Jesper Hornstrup. 

 Præsentation.
 Beretning ved landsformanden.

Kl. 17.45 Festaften i Borris Sports- og Kulturcenter. 
 Slesvigske Musikkorps.
 Velkomst ved borgmester Iver Enevoldsen samt 

landsformanden. 
 Spisning - hovedret
 Festtale ved provst Niels Chr. Kobbelgaard, 

Sunds.
 Sang og musik ved Tina Lynderup og Willy Eg-

mose.
 Dessert og kaffe samt indsamlingsaktivitet ved 

tvillingerne Ejgil og Aksel Kristiansen.
 Sang og musik 2. afdeling ved Tina Lynderup 

og Willy Egmose.
 ”Mit soldaterhjem” ved soldaterhjemsledere 

Karin og Finn Juhl Nielsen, Vordingborg.
 Afslutning v/ forstander Oluf Therkelsen, Fin-

derup Efterskole.

kl. 22.30  Åbent hus på KFUMs Soldaterhjem, Borris.

SønDAg Den 25. SepteMBer 2011

Kl. 09.00  Morgengudstjeneste i Borris Kirke ved sogne-
præst Henrik Vejlgaard Kristensen.

 
Kl. 10.00 Borrislejrens Auditorium – bygning 30
 Nyt fra arbejdet på soldaterhjemmen og evt. 

samtaler med udenlandske gæster – Landssekre-
tær Bjarke Friis har gæster i den varme sofa.

Kl. 12.00  Middag i Borrislejrens Cafeteria.

Kl. 13.30 Guidet bustur i Borrislejrens terræn. Afgang fra 
cafeteriet.

Kl. 15.00 Kaffe og sandwich på KFUMs Soldaterhjem, 
Borris – Afrejse.

BørneprOgrAM:

Lørdag den 24. september 2011
Kl. 15.30 – 17.00  Børneprogram i Borris Sports- og Kultur-

center

Under aftenens festtale vil der være program for børn.

Søndag den 25. september 2011.
Kl. 10.00 – 12.00 Børneprogram på KFUMs Soldaterhjem

prOgrAM FOr 
SOLDAterMISSIOnenS Unge

Fredag den 23. september 2011
Kl. 20.00 Drop ind, hygge og andagt
  
Lørdag den 24. september 2011
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 09.00 Workshop om SMUs fremtid
Kl. 23.30 Lovsang ved lovsangsbandet, vi tager blandt an-

det fat i sangene fra PULS.

Søndag den 25. september 2011
Vi følger årsmødeprogrammet.

Årsmøde 2011 i Borris
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Det er en særdeles aktiv kreds af Sol-
daternes Venner, der står bag KFUMs 
Soldaterhjem i Borris. Skjern Kredsen 
den 2. kreds, der blev stiftet, da Solda-
ternes Venner blev stiftet i 1904. Med 
sine 600 medlemmer, er det den største 
kreds af Soldaternes Venner i Dan-
mark.

Formanden – Henning Holmgaard – 
kom i bestyrelsen i 1972. Med nogle få 
pauser har han siddet bestyrelsen lige 
siden. I de sidste 20 år som formand.

Anne Margrethe og Leif har kun ro-
sende ord til overs for SV-Kredsen. 
Den er til stor hjælp, også når der 
mangler praktisk hjælp i dagligdagen. 
Men også projekter som f.eks. at bygge 
en udestue ved lederboligen, har de 
været involveret i.

Henning fortæller, at Skjern-kred-
sen var den første kreds som arrange-
rede et sponsorcykelløb. Det er efter-

hånden en del år siden. Det gav et 
overskud på kr. 45.000,- til soldater-
hjemmets arbejde. Siden er det blevet 
til mange flere cykelløb.

Igennem de 40 år Henning har været 
med, er det sket en stor udvikling i 
samarbejdet mellem kredsen og 
KFUMS Soldatermission. SV-Kredsen 
er meget mere med i de store linier om-
kring soldaterhjemmets drift. Når der 
ansættes ledere, bliver formanden hørt 
inden Bestyrelsen for KFUMs Solda-
termission træffer den endelige beslut-
ning. Henning er absolut tilfreds med 
denne udvikling. Det gør det mere in-
teressant at være med.

Foran ligger et stor arbejde med års-
mødet, men både fra SV-Kredsen og 
soldaterhjemmet tages det som en stor 
positiv udfordring.

Tekst og foto: Bent Hansen

Soldaternes Venner
- et stærkt bagland

Bemærkningen falder i en mobil-
samtale på KFUMs Soldaterhjem i 
Borris. Vi kender sikkert det, at vi 
har en tlf-samtale, og så bliver der 
spurgt: ”Hvor er du nu”. Nogen sy-
nes måske, at det er lidt af en forfla-
digelse, at udtrykke sig på den måde, 
men det kan jo være soldaters måde 
at udtrykke sig på. Vi traditionelle 
kirkefolk vil sige tingene lidt ander-
ledes, men vi kan vel egentlig kun 
bifalde, at soldater nu engang er sol-
dater, hvis de som udgangspunkt re-
spekterer stedet som KFUMs Solda-
terhjem. Så behøver de vel ikke altid 
at have samme adfærd som os andre.

Borrislejren er en skydelejr. Det 
betyder at medarbejderne på Solda-
terhjemmet kun har ganske få dage 
at være sammen med hvert hold. An-
na Margrethe og Leif har i deres 3½ 
år som Soldaterhjemledere i Borris 
lagt vægt på, at soldaterne fik en god 
oplevelse på Soldaterhjemmet. 1. ju-
li 2011 fratrådte de som lederpar og 
overlod roret til Jette og Kurt Niel-
sen. De er klar over at de korte be-
kendtskaber er en af udfordringerne. 
Kurt formulerer det sådan: ”Formår 
vi ikke altid at få sagt det vi vil, så er 
det vigtigt at få gjort det klart, at her 
er et sted hvor kristendom betyder 
noget”.

For Anna Margrethe og Leif har 
det ofte været lange dage, men som 
de siger:”Når soldaterne kommer, og 
vi kan hjælpe med noget så jordnært 
som et måltid mad, så forsvinder 
trætheden.

Som ledere af KFUMs Soldater-
hjem i Borris blev det til 3½ år. Ført 
denne tid var de ledere på Soldater-
hjemmet i Kølvrå. De roser meget 
soldatermissionens lederkurser. De 
har været en øjenåbner, som kan bru-
ges i det daglige arbejde. F. eks. at 
andagten har et sprogbrug som sol-
daterne forstår. Soldaternes Venner 
får også et klap på skulderen. Mere 
om det et andet sted.

… a er på 
jesus-Baren

ÅRSMØdE i BoRRiS 24.-25. SEPtEMBER
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UNgdoM
Af Rakel Henriksen

Rakel Henriksen 
Formand for SMU
23 år 
Bor i Nørresundby
Rakel er barn af soldaterhjemsledere 
i Varde og Høvelte samt tidligere 
medarbejder i Hvorup.

Ninna Simmelsgaard Broe 
Næstformand i SMU 
21 år 
Bor i Ebeltoft 
Ninna er tidligere medarbejder i 
Slagelse og frivillig i Holstebro. 

Mona Kastbjerg Skipper 
21 år 
Bor i Århus 
Mona er tidligere medarbejder i 
Slagelse. 

Lene Svendsen-Tune 
26 år 
Bor i Århus 
Tune er tidligere medarbejder i 
Varde og Oksbøl , tidligere 
Soldaterhjemsleder i Holstebro og 
Kosovo. Desuden har hun været 
med i SMU bestyrelsen. 

Jan Simmelsgaard Bastholm 
25 år
Bor i Århus 
Jan er tidligere medarbejder i Karup 
og Slagelse, Soldat i Høvelte, og har 
desuden været soldaterhjemsleder i 
Borris en måneds tid. Endelig har 
han været med i SMU bestyrelsen 
de sidste 3 år. 

Lea Nordahl Ælmholdt 
18 år 
Bor i Oksbøl
Lea er nuværende medarbejder i 
Oksbøl og tidligere medarbejder i 
Fredericia. 

Anita Pedersen 
20 år 
Bor i Herning 
Anita er tidligere medarbejder i 
Skive og tidligere formand i SMU 
bestyrelsen.

Solveig Hoffmann Pedersen 
41 år 
Bor i Brande 
Solveig er tidligere medarbejder i 
Skive og Værløse og tidligere 
soldaterhjemsleder i Høvelte. 
Desuden har hun været med i 
Landsforeningen for KFUMs 
Soldatermissons Unge (LKSU), 
Soldatermissionens bestyrelse og er 
nu med i Kredsarbejdsudvalget 
(KAU).  

Præsentation af SMU udvalget
Soldatermissionens Ungdomsudvalg (SMU) har haft deres første møde som udvalg 
under KFUM’s Soldatermission og konstitueret sig med rakel Henriksen som 
formand og ninna Simmelsgaard Broe som næstformand. Vi har mange planer for 
udvalget i fremtiden. 

Som sekretær for udvalget deltager medarbejder- og 
soldater hjemskonsulent, Søren Andersen.
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StAtUS PÅ SoLdAtERREKREAtioN

Af Per Møller Henriksen

 

 
 
 
 
 
 
         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 

NÆStE NUMMER 

AF SoLdAtERVENNEN  

UdKoMMER 

15. NoVEMBER 2011

indsamlingen til KFUMs 
SoldaterRekreation  
i Holstebro og Hvorup

gode bidrag til KFUMs SoldaterRekreation
Der er modtaget flotte beløb til KFUMs Soldatermissions arbejde for tidligere 
udsendte soldater – kaldet KFUMs SoldaterRekreation. Folketingets forligs-
kreds bag forsvarsforliget har fra den såkaldte 8 mio. kr. pulje bevilget 1,25 
mio. kr. til KFUMs SoldaterRekreation. 

Via Per Ørum Jørgensen, Kristendemokraterne, har KFUMs Soldatermis-
sion fået bevilget 2,5 mio. kr. fra en pulje til sociale udsatte til arbejdet for de 
tidligere udsendte soldater. 

Fra Holstebro kommune har vi modtaget en grund til projektet med en an-
slået værdi af 400.000,- kr., og fra Ålborg Kommune har vi modtaget 1,5 mio. 
kr. i form at såvel gave som arbejdskraft til KFUMs SoldaterRekreation. 

Fra såvel private som virksomheder og fonde har vi modtaget mange pæne 
beløb, senest 1. mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. 

Vi er meget taknemmelige for den fantastiske opbakning.
I slutningen af august holdes licitation på byggeriet i Holstebro, som vi hå-

ber bliver realiseret i efteråret 2011.

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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Nye medlemsnumre
Alle medlemmer af KFUMs 
Soldatermission har fået nye 
medlemsnumre. 
Ved fremtidige indbetaling 
af gaver til KFUMs Solda-
termission vil det lette admi-
nistrationen, hvis det nye 
medlemsnummer oplyses 
ved betalingen.

det samlede budget for SoldaterRekreation 
disse to steder er 12,6 mio. kr, hvoraf der er 
indsamlet 7,3 mio. kr.  
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StÆVNER og MØdER

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Hurup, kreds 3
Onsdag d. 28. september kl. 19:30 i Ve-
stervig Missionshus, Vestergade 21-23, 
7700 Vestervig. Generalsekretær Per 
Møller Henriksen, Fredericia, taler og 
fortæller om arbejdet i ind- og udland. 

Lemvig, kreds 17
90 års jubilæum.
Onsdag den 9. november kl. 19.00 
i Lemvig Missionshus, Vasen 15, 
7620 Lemvig. Musikalsk indslag. 
Tale v. landsformand Jesper Horn-
strup. Sang v. Limfjordsgruppen 

Silkeborg, kreds 34     
Onsdag d. 23. november kl. 19:30 i Al-
derslyst Missionshus, Lundsgade 17, 
8600 Silkeborg. 
Soldatervennefest ved Jesper Hornstrup, 
Tjele.

Skive, kreds 52     
Fredag d. 16. september kl. 19:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Brårupvej 155, 
7800 Skive. Høstfest ved generalsekre-
tær Per Møller Henriksen, Fredericia. 

thisted, kreds 21
Onsdag d. 26. oktober kl. 14:00 i Thi-
sted Missionshus, Asylgade 11, 7700 
Thisted. Eftermiddagsmøde ved Bent 
Hansen, Lemvig. 

thyholm, kreds 8
Onsdag d. 12. oktober kl. 19:30 i Thy-
holm Kirkecenter, Nørregade 17, 7790 
Thyholm. Efterårsmøde ved fhv. lands-
formand og sognepræst Arne Bechmann, 
Strøby.

Viborg, kreds 23
Fredag d. 16. september kl. 19:30 i Sct. 
Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4, 
Overlund 8800 Viborg.
Landssekretær Bjarke Friis taler og for-
tæller. 

Aars-Aalestrup, kreds 95
Aars
Onsdag d. 12. oktober kl. 19:30 i Aars 
Missionshus, Asservej 4, 9600 Aars. 
Orlogsledere Ruth og/eller Poul Nielsen 
taler og fortæller om arbejdet. 

Hvam
Onsdag d. 23. november kl. 19:30 i 
Sognehuset, Bækgårdsvej 2, Hvam, 
9620 Aalestrup. Efterårsmøde ved An-
ders Nielsen, Randers. 

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Kolding, kreds 1
Fredag d. 4. november kl. 19:30 i Mis-
sionshuset Bethel, Tøndervej 3-5, 6000 
Kolding. 
Generalsekretær Per Møller Henriksen 
fra Fredericia taler og fortæller. 

Hedensted-Løsning, kreds 78
Onsdag d. 26. oktober kl. 19:30 i He-
densted Missionshus, Bækketoften 1, 
8722 Hedensted. Efterårsmøde, hvor 
Kjeld Nørgaard, Oksbøl, taler og fortæl-
ler nyt om arbejdet i både ind- og udland. 
Der afholdes amerikansk lotteri. 

Sdr. omme – Filskov, kreds 94
Torsdag d. 15. september kl. 19:30 i 
Filskov Missionshus, Omme Landevej 
8, 7200 Grindsted. Landssekretær Bjar-
ke Friis taler og fortæller. Generalfor-
samling.

Skrydstrup, kreds 25
Fredag d. 28. oktober kl. 19:30 i Skryd-
strup Forsamlingsgård, Ribevej 76, 
6500 Vojens. Familieaften og årsfest ved 
Aksel Kristiansen. 

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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Vidste du ...
– At der ofte laves 
100 liter kaffe 
dagligt på KFUMs 
Soldaterhjem i 
Camp Bastion i 
Afghanistan?
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StÆVNER og MØdER

tønder, kreds 47
Torsdag d. 13. oktober kl. 19:30 i 
Tønder Menighedshus. Generalfor-
samling med tale ved Kirsten Bjerrum 
Petersen, Abild. 

Vejen- Andst-Brøup kreds 112 
Onsdag den 28 sept. kl.19,30 på Knu-
depunktet, Kærhøjparken 19, 6600 
Vejen.
Efterårsfest. Taler sognepræst Lars Bom 
Nielsen, Tistrup, tidligere udsendt som 
feltpræst i Afghanistan. Fælles kaffebord 
og lotteri.

Vejle, kreds 5
Onsdag d. 9. november kl. 19:30 i Tør-
ring Missionshus, Bredgade 44, 7160 
Tørring. Soldatervennefest og general-
forsamling. Generalsekretær Per Møller 
Henriksen, Fredericia, taler og fortæller. 

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Haslev-Næstved, kreds 56
Næstved:
Onsdag d. 26. oktober kl. 19.30 i Næst-
ved Missionshus.
Arne Bechmann taler og fortæller.

jyderup, kreds 31
Holbæk: 
Onsdag d. 12. oktober kl. 14:30, Hol-
bæk KFUM, Labæk 29, 4300 Holbæk. 
Eftermiddagsmøde ved landssekretær 
Bjarke Friis fra Esbjerg. 

Ugerløse: 
Fredag d. 14. oktober kl. 19:30 i Uger-
løse Missionshus, Tølløsevej 382, 4350 
Ugerløse. Landssekretær Bjarke Friis, 
Esbjerg, taler og fortæller. 

Vordingborg, kreds 32
Fredag d. 11. november kl. 19:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Vestervej 3, 
4760 Vordingborg. Soldatervennefest 
ved soldaterhjemsleder Finn Juhl Nielsen. 

Foredrag
KFUMs Soldatermission tilby-
der at holde foredrag, eksem-
pelvis som et sognearrange-
ment. 
Se mere på www.kfums-solda-
termission.dk  Foredrag og 
talere eller kontakt landssekre-
tær Bjarke Friis på tlf. 5193 
4042 for at høre nærmere. 

EFtERMiddAgS- og 
dAMEKREdSE

3700 Rønne. Oddrun Aasebö Rønne, 
Rønne, taler over emnet: ”Guds mang-
foldighed”.

Fredericia
Onsdag d. 24. august kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 
7000 Fredericia. Sang, musik og andet 
ved Asbjørn Asmussen. Årsgaven til 
KFUMs Soldatermission kan afleveres 
denne dag.

Onsdag d. 28. september kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 
7000 Fredericia. Kok amok i Kuf-køk-
kenet v. P&E.

Onsdag d. 26. oktober kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 
7000 Fredericia. Nyt fra landskontoret 
og banko.

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

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

Vidste du ...
– At vi uddeler 
gratis felt-
testamenter 
KFUMs 
Soldaterhjem?

Bornholm
Mandag d. 3. oktober kl. 19:30 i Indre 
Missions Hus, Zahrtmannsvej 42, 
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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
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
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 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
Ledere: Ruth Brik Christensen
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Kuffen på Sommeroase
KFUMs Soldatermission fik tilbudt at udsmykke og be-
mande en café på det store kristne sommerstævne i Od-
der. Det gav mange nye indblik i KFUMs Soldatermissi-
ons arbejde for soldatene. 

Af Lea Ælmholdt.

God musik, en masse glade unge mennesker, kaffe og kage 
var noget af det, man kunne finde i den store café på Som-
merOase i Odder. 4 unge medarbejdere fra Soldaterhjemmet 
i Oksbøl havde forvandlet Rudehøjs Efterskoles Hall om til 
en stor café i KFUMs Soldatermissions ånd. Sløringsnet i 
loftet, patroner med fyrfadslys på bordene, ”Dagens ord fra 
biblen” og blomsterskjulere lavet af gamle militærbukser/
støvler var noget, som fik folk til at søge ly for regnen og 
mudderet. En af dagene kom to af vores soldater forbi. Og 
som soldater nu engang er, råber de ud i køkkenet af deres 
lungers kraft: ”Hej Lea!!” Folk blev en anelse overraskede 
over, hvad der skete, men de fandt hurtigt ud af, at det var 
helt normalt, når man var på ”Kuffen”. Og det satte hurtigt 
en masse spørgsmål i gang blandt folk. Efter lange snakke 
med interesserede mennesker, var deres respons ofte: ”Wow, 
I gør godt nok et stort stykke arbejde for soldaterne”. 

Lea Ælmholdt er ved at forberede aftenhyggen.

der var trængsel i ”KUF-Caféen” på Sommeroase.

Bil vundet i Varde
Hovedgevinst på KFUMs Soldatermissions landslotteri 
er vundet af Karen Agersbæk og Poul Boje, der købte 
lodsedlen foran Kvickly. 

Af Bjarke Friis

Parret kender en del til soldaternes verden, og Poul Bøje har 
også selv været soldat. ”Hvis man har prøvet at være soldat, 
så ved man, hvor vigtigt, det er med sådan et sted”, fortæller 
Poul til Jyske Vestkysten i forbindelse med overrækkelsen af 
bilnøglerne. 

Soldaterhjemsleder i Varde, Ivan Ælmholdt, er glad for, at 
det er lokale, der har vundet hovedgevinsten. ”I lokalsam-
fundet er der en rigtig god opbakning til KFUMs Soldater-
hjem”, forklarer Ivan. 

Karen Agersbæk og Poul Boje fra Varde var de heldige vindere. Foto: Kari-
na Øhlenschlæger, Varde Ugeavis. Bragt med tilladelse. 

Vinderne købte lodsedlen til 20 kroner for at støtte en god 
sag, og havde slet ikke forestillet sig, at det kunne være dem, 
som vandt hovedgevinsten. Næste år er muligheden tilstede 
igen, hvor KFUMs Soldatermissions lodseddelsalg begyn-
der først i januar. 


