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Af Solveig Hoffmann Pedersen,
medlem af kredsarbejdsudvalget.
Jeg ved ikke om du har prøvet at være
forelsket - så vildt, at du bare vil være
sammen med vedkommende hele tiden. Du prøver alle mulige krumspring
for at få vedkommende til at rette sin
opmærksomhed på dig.
Prøver at tale pænt om ham/hende,
giver måske gaver til ham/hende, prøver at komme til at røre ved ham/hende.
Du gør noget, som du ellers ikke
ville gøre.
Du ofrer noget - også selv om det
ikke bliver gengældt.
Du tager måske din ægtefælles kærlighed for givet. Det er blevet hverdag –
måske lidt for meget hverdag. Du
glemmer at være forelsket – at ofre noget for den anden.
I en bog om samliv står der: Det kræver MOD, BESLUTSOMHED og
UDHOLDENHED at blive i et ægteskab i lang tid. Og på et billede står
der: Græsset er grønnest der, hvor du
vander det!
Hvorfor tænke på det:
1. Det er vigtig at bevare ægteskaber
intakte – og at de bevarer gløden.
2. At fortælle at jeg har oplevet at Gud
– ikke ”bare” elsker mig - men faktisk er vildt forelsket i mig, og han
ofrer noget for mig.
Gud giver mig kærlighedens 5
sprog som er:
• Gaver
• Fysisk berøring
• Tid til hinanden
• Anerkendende ord
• Tjenester: Det kan være i
form af blomster, der pibler
op af jorden, solstrejf på en
mørk vinterdag, farvespil i
træerne en efterårsdag, regnbue på en regnvejrsdag, ord
fra Bibelen og salmer, smil
og hjælp fra et andet menneske, kys af en engel, osv.

Men gengælder jeg Guds kærlighed?
Selvom jeg synes, at jeg har tro – har
jeg også tillid? Vil der kunne siges om
mig at jeg vandrer med Gud? – altså
ikke bare taler med Gud. I Biblen står
der om Enok og Noa, at de vandrede
med Gud, og de blev velsignet. Har jeg
tillid til Gud? Der bliver sommetider
sagt: Den der har evnerne, har også
pligten. Altså: Når jeg tror, at Gud har
evnerne, at han også tager pligten –
magten – ansvaret? Har jeg tillid til
Gud, når jeg beder til ham, at jeg så lader ham tage styringen?
Som Maria ved brylluppet i Kana
siger: De har ikke mere vin.
Som Martha da hendes broder Lazarus var syg til døden: Ham du elsker, er
syg.
Ingen løsninger, ingen forklaringer,
nu er det lagt over til Gud.
Men jeg kan ikke se mig fri for at komme med løsningsforslag til Gud. Jeg
øver mig i at hvile i Gud hånd, og vise
tillid ved bl.a. at sige til Gud: Jeg er bekymret – Herre hjælp mig videre herfra.
Det er fantastisk, at når vi overlader
magten til Gud (som han allerede har),
så vil han bruge os til at fortælle om
ham, og så vil han være med os alle dage indtil verdens ende.

Kort: Marianne
Hougaard, ww
w.tusindfryd-v
iborg.dk

Fakta:

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program – på dansk Praktiske
Redskaber til et Engageret Parforhold.
Læs mere om PREP og Center for Familieudvikling på www.familieudvikling.dk.
KFUMs Soldatermission tilbyder PREP-kurser for soldater fra efteråret i Varde og Frederikshavn. Se evt. prep.kfums-soldaterhjem.dk

prep
Af Evan Johansen

Nyt tiltag for soldaternes parforhold
Parforholdet er ofte truet, når den ene part sendes ud på mission i tjeneste for
Danmark. På den baggrund tager KFUMs Soldatermission nu et nyt initiativ, hvor der
tilbydes undervisning og vejledning til soldater og deres partner forud for udsendelsen
til eksempelvis Afghanistan. Tre soldaterhjemsledere har taget en uddannelse, så de
fremover kan tilbyde pædagogiske parkurser i eget regi. Uddannelsen har de fået hos
Center for Familieudvikling i København.
God kommunikation er et af nøgleordene, når det gælder trivsel og samarbejde i parforholdet. Ofte er der meget
lidt tid til den vigtige del midt i en
dagligdag præget af travlhed med børn,
arbejde og andre aspekter. Det samme
gør sig gældende, når der er tale om
adskillelse i forbindelse med udstationeringer og andre opgaver, der gør at
man skal være væk fra hinanden.
- PREP er navnet på det kursus, som
vi tilbyder til par, og som vi nu også
har uddannet folk fra KFUMs Soldatermission i. PREP er baseret på mange års forskning omkring bl.a. kommunikation, forventningsafstemning m.v.
i parforholdet. Kurset er udviklet i
USA, og såvel forskning som erfaringerne viser, at det giver rigtig god effekt at modtage ny viden om et så vigtigt livsområde.
Især i Norge er man langt fremme i
forhold til også at tilbyde disse kurser
for folk i forsvaret. Og lige nu er forsvaret i Norge også gået ind i projektet
og tilbyder kurset til soldaterne, fortæller psykolog Annette Due Madsen, der
er leder af organisationen Center for
Familieudvikling, der er en nonprofit
organisation, der har specialiseret sig i
rådgivning om parforholdet både i forhold til dem, der er i det, men også til
dem, der har oplevet at parforholdet er
gået i opløsning - men hvor de voksne
stadigvæk skal samarbejde omkring
deres børn.

Forsvarets opgave

På baggrund af de erfaringer der er
med PREP-kurserne finder Annette
Due Madsen det ganske naturligt, at

KFUMs Soldatermission nu tager fat
på området, selvom det for hende også
måtte være helt naturligt, at Forsvaret
selv, også tog denne store og vigtige
opgave på sig.
- Det er jo helt klart belastende for
et forhold, at den ene part er udsendt på
en farefuld mission, og det er svært for
den person, der er ladt tilbage at sætte
sig ind i den udsendtes hverdag, ligesom det kan være svært at tænke på det
derhjemme, når man er udsendt på en
mission.
Her kan PREP-kurset give en nyttig
viden og en række redskaber, så man
bliver bedre til at kommunikere både
før under og efter en udstationering, og
på den baggrund kan håndtere sit parforhold så hensigtsmæssigt som muligt, selvom man er adskilt i en periode, fastslår Annette Due Madsen.
Ifølge hende er manglende kommunikation og forståelse for hinanden og
den situation man befinder sig i, en
medvirkende årsag til, at det kan være
er svært at få tingene til at fungere.

Opfølgning

PREP er et forebyggende og relationsudviklende kursus, som kan være med
til at skabe en bedre forståelse og bedre
dialog mellem par. Kærligheden er ifølge Annette Due Madsen en foranderlig
størrelse, der vokser og trives, når man
får hjælp til at arbejde sammen som et
team. Når par får hjælp til et hensigtsmæssigt fællesskab, så smitter det også
af på børnene. De lever altid i den atmosfære, som voksne skaber.
- Det er vigtigt, at der ikke bare bliver tale om et enkeltstående kursusfor-

Anette Due-Madsen fra Center for Familieudvikling har været med til at tilpasse PREP-kurset til
KFUMs Soldatermission.

løb før en udsendelse. Der skal gerne
følges op på det også efter hjemkomsten, hvor man ofte står med nye udfordringer i familien. Det er der i høj grad
brug for, når der er tale om, at den udsendte vender hjem til hverdagen igen
med mange erfaringer og oplevelser,
som både den udsendte og den, der har
været hjemme, har gennemlevet, fastslår psykologen. Hun vil med interesse
følge kurserne i KFUMs Soldatermission, og håber det indbringer god viden
og gode erfaringer, som kan bruges på
den længere bane, hvor det gerne skulle blive en helt naturlig del at tænke familie og par tilbud til denne modtagergruppe. Endvidere vil hun holde et
skarpt øje med det, der sker i Norge, og
har et ønske om at bruge deres erfaringer i det fremadrettede arbejde med
PREP også i Danmark.
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airshow

På trods af halvdårligt vejr lykkedes det at sælge for 811.495,- kr. ved Airshowet.

Air Show 2012
Interview med Anita Mikkelsen, medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Hvorup
og frivillig til Air Show.
Hvilke forberedelser
gjorde I til showet?

Ugen op til d. 10. juni startede vi medarbejdere på forberedelserne til showet. Vi bagte tonsvis af kager, fik samlet
køletasker, pakket kasser, taget billeder
af hvordan man laver en sandwich,
klippet plakater ud, sat telte op, hentet
udsalgsvogne osv. Lederparret i Hvorup, Solveig og Leif, havde været i gang
med forberedelserne længe før vi volontører blev sat ind i billedet, og de
var gode til at hjælpe os i gang med det
hele. Da Solveig og Leif fortalte, at der
ville komme 100.000 gæster, troede
4
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jeg, at de lavede fis med mig, men som
dagen nærmede sig opdagede jeg, at
det skulle der nok komme. Alle disse
forberedelser var i fuld gang, alt imens
soldaterhjemmet stadig havde sin vante gang. Det vil sige, at der skulle være
åbent, bestilles/modtages varer, gøres
rent, laves mad og meget mere.

Hvad var dine
forventninger til dagen?

Jeg vidste ikke så meget om, hvad der
skulle ske, men selvfølgelig vidste jeg,
at der ville komme et fly eller to. Derudover havde jeg fået fortalt, at der vil-

le komme en masse mennesker. Dog
fandt jeg ud af, at der var både flere
mennesker og flere fly, end jeg havde
forventet. Flyene larmede ufattelig meget, men det var stadig fedt at opleve,
hvad piloterne var i stand til.

Hvilke arbejdsopgaver
havde du før, under og
efter showet?

Før showet begyndte var jeg med ude
på flyvestationen, for at sætte telte op.
Den første dag fik vi sat otte telte op,
og dagen efter yderligere to samt otte
pavilloner. Dagen inden showet be-

airshow
Af Natalia Regitze Jørgensen
gyndte, var både soldaterhjemsledere,
volontører og frivillige i fuld gang på
flyvestationen. Vi satte borde, plakater,
is- og pølsevogne op mm., og samtidig
blev ovne, frysere, brødristere, og servietter gjort klar i lange baner. Alt kom
på plads, og da vi sent på dagen sluttede på flyvepladsen, tog vi tilbage på
soldaterhjemmet og lavede aftensmad
til alle de frivillige.
D. 10. juni 2012 blev Air Showet
skudt i gang. Alle forberedelserne var
gjort, og en lang dag ventede forude.
Jeg var ude på stationen ved halv syv
tiden, og min primære opgave var at få
delt morgenmad ud til alle de forskellige telte. Jeg fik hjælp af Mikkel, en
anden volontør, der fandt en havetraktor, og jeg fandt et par frivillige og en
ovn. De frivillige varmede rundstykkerne, og sammen med Mikkel fik vi
kørt morgenmad ud, så vi kunne mætte
alle de tomme maver. Kl. 10 gik startskuddet til opvisningerne, og nu bestod
min opgave i at tage ansvar for ni unge
frivillige, der skulle stå for salg af popcorn og slush-ice mv. Mit ansvar var at
hjælpe dem, hvis de manglede noget.
Det betød, at jeg fik løbet utrolig mange kilometer imellem teltene, da de unge fik rigtig travlt og jeg hjalp så godt
jeg kunne.
Da dagen var omme skulle der ryddes op og gøres rent. Pølsevognene
skulle afleveres igen og teltene pilles
ned. Derefter åbnede soldaterhjemmet
igen, samtidig medoprydning i alle varer og redskaber, der var kommet tilbage hertil. Der gik et par dage med oprydningen, men heldigvis fik vi igen
hjælp af både frivillige og soldater.

leve, at så mange forskellige mennesker kunne arbejde sammen, og få det
til at lykkes så godt, selvom mange af
dem først lige havde mødt hinanden.
Jeg hyggede mig rigtig meget, og ville
ikke have været oplevelsen foruden.
Min mor snakker stadig om, hvor sjovt
hun syntes, det var at hjælpe til, og hun
fortæller det gladelig til alle og enhver.
Så på trods af flyene larmede, og
vejret var koldt og fugtigt, var det alligevel en rigtig god dag. Der var overskyet, så indimellem kunne man ikke
se opvisningerne i luften, men så er det
godt, at man kunne hygge sig med venner og bekendte, mens man ventede på
klarere vejr. Jeg ser tilbage på en vellykket, underholdende og utrolig spændende dag.

Hjælpsomme soldater

Ikke kun KFUMs Soldatermissionens
folk hjalp til den dag. Også flere ven-

lige soldater trådte til med en hjælpende hånd, og de var også enige om, at
dagen var sjov og vellykket. Soldaterne Morten og Mike tilbragte flere dage
på pladsen og hjalp bl.a. med teltopsætning mm. De fortalte, at det var fascinerende at se flyene men også, at det
var en utrolig hyggelig dag med gode
sociale oplevelser. Begge fortalte, at
det var en god oplevelse at lave frivilligt arbejde til Air Show, netop fordi de
vidste præcis, hvad pengene gik til. De
nød begge dagen og fortalte, at det hele
var vellykket og godt planlagt. Begge
drenge ville gøre det igen. Drengene
har slidt og slæbt, når mine armmuller
ikke har kunnet række til. De har gjort
det så godt! Jeg syntes, at vi har kørt
dem hårdt, og især fordi de jo har deres
eget arbejde ved siden af. Jeg er overrasket over, at de ville gøre det igen,
men det gør mig utrolig glad at høre,
slutter Anita.

Især de franske hot dogs gik som varmt brød.

Hvordan synes du dagen
gik?

Alle havde travlt. Måske ikke til at
starte med, men det fik de. Til tider var
jeg stresset og udkørt, men med så
mange skønne familiemedlemmer,
venner og bekendte omkring mig, kunne det kun blive en god dag. Når jeg
løb fra sted til sted, fik jeg set en del fly
på min vej. Både i luften og på jorden.
Fly er godt nok ikke min store interesse, men det var alligevel sjovt at se
dem. Mest af alt var jeg glad for at op-

Fakta om Air Show

• Air Show afholdes hver andet år af flyvevåbnet i forskellige byer.
• I år blev det afholdt d. 10. juni i Aalborg. Næste Air Show er i Karup 2014.
• Både danske og udenlandske fly laver opvisning. Nede på jorden kunne
man i år prøve en fly stimulator, komme ind og se et Herkules fly, og derudover er der masser af forskellige udstillinger om fly.
• I år hjalp over 250 frivillige fra KFUMs Soldatermission med forplejning
af de omkring 85.000 gæster ved Airshowet.

Soldatervennen nr. 3 • 2012

5

kort nyt
Af Per Møller Henriksen

Mange flotte donationer til KFUMs
SoldaterRekreation

Indsamlingen til KFUMs SoldaterRekreation rundede her i
sommer kr. 24. mio., da Tuborg Fonden bevilgede kr.
1.175.851,- til køb af inventar. Der mangles således under en
mio. kr. for at kunne gennemføre hele projektet. Der skal her
lyde en meget stor tak til fonde, virksomheder, offentlige
puljer, Y’s Men’s Clubber og
private for en fantastisk opbakning til dette vigtige og
krævende projekt.

Husk Dannebrog den
5. september

5. september er officiel flagdag
for alle, der har været udsendt i
international tjeneste på vegne
af Danmark. Folketinget markerer dagen på Christiansborg,
og målet er, at der rundt i alle
kommuner også vil ske en markering. Vi opfordrer alle soldatervenner til at bakke op om dagen og til at hejse Dannebrog.

Tak til Anne
Kallehave og Thea
Bräuner-Møller i
Camp Bastion

Der skal lyde en stor tak til
Anne og Thea, som på flot vis
har drevet soldaterhjemmet i
Camp Bastion de seneste måneder. De kommende 6 måneder drives soldaterhjemmet af
”gamle kendinge”, nemlig Lene Gregersen og Mette Mejlgaard, som har været udsendt
9 måneder til Camp Bastion
fra august 2010 til maj 2011.

tager såvel Ålborgs Borgmester Henning G Jensen, Oberst
Flemming Larsen, Ålborg Kaserner, Prinsens musikkorps og
landsformand Jesper Hornstrup fra KFUMs Soldatermission.

Nyt fra bestyrelsen

Ved formands- og kasserermødet lørdag den 12. maj i Fredericia var der valg til bestyrelsen. Genvalgt blev Svend Erik
Jensen, Varde, og
Henrik Busk Rasmussen, Nr. Sundby. Christian Schmidt, Kjellerup blev suppleant.
Der var også valg til
kredsarbejdsudvalget
(KAU). Her blev Anny Rønne, Haderslev,
og Egon Jakobsen,
Næstved, genvalgt, og
der var genvalg til
suppleanten Bo Mejlgaard, Lystrup. Bestyrelsen har genvalgt
Hans Jesper Helsø,
Erik Klausen og Rasmus Rabjerg.
Bestyrelsen
har
konstitueret sig med
Jesper Hornstrup som
formand og Linna
Mosegaard
Hansen
som næstformand.

KFUMs SoldaterRekreation i
Holstebro er nu
taget i brug

Byggeriet af de første 4
soldaterrekreationslejligheder er nu afsluttet,
På formands- og kasserermødet var der også arbejdsdrøftelse om frivillighed.
Her drøftes i små grupper.
og de første veteraner
er flyttet ind. Den offiVelkommen hjem til Jens Arne Skjøtt og
cielle indvielse finder sted sidst i august (endelig dato følger
på hjemmesiden), hvor alle er velkomne.
Søren Andersen
Efter en flot indsats igennem 6 måneder i MOB Price er Jens
Arne Skjøtt igen hjemme i Danmark. Det samme er Søren An- Byggeriet i H
 øvelte afventer politisk
dersen, som de seneste 3 måneder har været udsendt sammen afklaring
med Jens Arne. Søren er nu tilbage som medarbejder- og sol- I Høvelte er pengene til etableringen af KFUMs SoldaterRedaterhjemskonsulent i KFUMs Soldatermission. Soldater- kreation på plads, licitationen er gennemført, og der er endhjemmet i Price er i de kommende 6 måneder ledet af Irene da bevilget byggetilladelse, men desværre er der skabt usikSærkjær og Karin Høgsgaard. Vi ønsker Guds rige velsignelse kerhed om Garderkasernens fremtid i Høvelte.
over fremtiden for både de tiltrædende som fratrædende.
Bestyrelsen har besluttet at afvente den politiske beslutning om besparelserne i Forsvarsbudgettet på ikke mindre
Første spadestik i Hvorup
end kr. 2,7 mia., da hele konceptet omkring KFUMs SoldaByggeriet af 8 soldaterrekreationslejligheder i Hvorup sættes terRekreation er tænkt sammen med drift af KFUMs Soldanu i gang. Den 13. august kl. 11.30 er der 1. spadestik, her del- terhjem.
6
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Praktiske
oplysninger

Årsmøde
Af oberst Flemming Mathiasen,
chef for Det Danske Internationale
Logistik Center (DANILOG) i
Vordingborg.

Klip ud
og send

KFUMs Soldatermissions
årsmøde i Vordingborg
den 29.-30. september 2012
(for ikke kredsrepræsentanter)

Tilmelding senest den
5. september 2012 til
KFUMs Soldatermissions
årsmøde, Treldevej 97
7000 Fredericia

Velkommen til
Vordingborg
I 130 år har KFUMs Soldatermission
været vores soldaters ”andet hjem”, og
givet tryghed og nærvær i en tid, hvor
soldaterne har været væk fra hjemmet
– for manges vedkommende for første
gang – for at ”tjene konge og fædreland”.
Værnepligten, som er en grundlovsfæstet pligt for alle våbenføre
mænd i Danmark, har ændret sig flere
gange i alle de år, helt afhængigt af den
trussel, der har været mod Danmark.
Men uanset længden og opbygningen
af værnepligten har KFUMs Soldaterhjem været et naturligt samlingssted
for soldaterne, hvor de kan nyde hjemlig hygge, og tale om alt andet end tjenesten, og de genvordigheder, den
måtte medføre.
Ikke blot de værnepligtige har nydt
godt af det lokale soldaterhjem, men
også en stor del af de tjenstgørende
soldater har i årenes løb fundet vej til
soldaterhjemmet, hvor også de kunne
få en plads i sofaen, se TV, få kaffe og
kage, læse dagens avis eller tale med
værtsparet om stort og småt og på den

måde få lidt mental ro efter en ofte
hård og udfordrende hverdag.
Siden slutningen af 1998 har
KFUMs Soldatermission taget udfordringen op med at give soldaterne nærhed, tryghed og hjemlig hygge i missionerne. Under mine egne udsendelser
har jeg selv nydt at komme på soldaterhjemmet og møde de venlige og engagerede medarbejdere. Med det pres,
der hviler på soldaterne, er det værdifuldt, at de har mulighed for at have et
fristed nogenlunde fri for de trusler,
der præger deres hverdag.
I Afghanistan har ikke blot de danske soldater glæde af KFUM i Camp
Viking, som den danske lejr hedder, og
som ligger i Camp Bastion i den sydlige del af Helmand provinsen. Camp
Viking ligger i den engelske del af
Camp Bastion, og derfor har Kuffen
ofte besøg af engelske soldater, der har
brug for at få lidt hjemlig atmosfære,
da konceptet med KFUMs Soldaterhjem ikke kendes der.
Velkommen til Vordingborg Kaserne til KFUMs Soldatermissions ÅrsFortsættes næste side

Sammen med tilmeldingen bedes
årsmødeafgift kr. 450,-,
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:

Postadresse og evt. mailadresse:

Telefon nr.:
Husk at udfylde bagsiden …

Klip ud
og send

Praktiske
oplysninger

Skal årsmødet anvise
overnatning mellem den
29. og 30. september,
udfyld da nedenstående.
Det anførte beløb bedes
afregnet sammen med
årsmødeafgiften.
Overnatningsmuligheder:
Vordingborg Kaserne samt
Stensved Kaserne:

❏ Enkeltværelse med bad/toilet,
kr. 345,- + morgenmad kr.
72,50.

❏ Dobbeltværelse med bad/toilet,

kr. 425,- + morgenmad kr. 145,-

❏ Seng på belægningsstue

(6 mands stuer) med bad/toilet,
kr. 100,- pr. seng + morgenmad
kr. 72,50 pr. prs.

❏ Deltager kun lørdag

- årsmødeafgift kr. 250,00
(inkl. måltider).

❏ Deltager kun søndag

- årsmødeafgift kr. 200,00
(inkl. måltider).

Spørgsmål, som bedes
besvaret, hvis de er
aktuelle

årsmøde

Årsmøde 2012
Lørdag den 29. september 2012
Kl. 13.00 Altergangsgudstjeneste i Vordingborg Kirke.
Prædikant: Sognepræst Jesper Hornstrup, Vammen.
Derefter Kaffe på KFUMs Soldaterhjem, Vordingborg.
Kl. 15.30 Møde i Teatersalen VU Hallen.
Velkomst ved oberst Flemming Matthiasen, kredsformanden og
landsformanden.
Præsentation.
Beretning ved landsformanden.
Kl. 17.30 Spisning i VU Hallens caféområde.
Kl. 19.00 Festaften i Teatersalen.
Prins Jørgens Garde spiller.
Velkomst ved borgmester Henrik Holmer samt landsformanden.
Festtale ved biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde.
Fangekoret fra Vridsløselille synger.
Et glimt fra KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn,
under ledelse af Bjarke Friis.
Afslutning v/ sogne- og feltpræst Hardy Lund, Vordingborg.
Kaffe og indsamlingsaktivitet i cafeområdet.
kl. 22.30

Åbent hus på KFUMs Soldaterhjem, Vordingborg.

❏ Studerende/ungdomspris

(pakketilbud: 300,- kr. for hele
weekenden inkl. overnatning på
belægningsstue).

❏ Diabetikere bedes markere her
❏ Ønsker ikke overnatning
Nogle dage før årsmødet
vil der blive tilsendt
mødeprogram m.v. samt
oplysning om evt. logi.
Billetter til festaftenen
kan bestilles på KFUMs
Soldatermissions lands
kontor tlf. 33 12 40 42.
Pris kr. 250,-.

Fortsat fra forrige side
møde. Vordingborg Kaserne blev
bygget som resultat af Forsvarsforliget af 1909 under indtryk af den
udenrigspolitiske situation, som ledte
frem til første verdenskrig fra 1914 –
1918. Kasernen stod færdig i 1913,
hvor de første soldater kunne flytte
ind.
Næsten samtidig åbnede KFUMs
Soldatermission dørene for soldaterne i Algade i Vordingborg. En adresse man bevarede frem til 1934, hvor
soldaterhjemmet flyttede til sin nu-

værende adresse lige uden for kasernens porte.
I det seneste årti har værnepligten
ændret karakter til at være den korteste værnepligtsperiode, man har haft
siden den blev indført. Men på trods
af det har KFUMs Soldaterhjem beholdt sin status som ”det andet hjem”.
Det er mit håb og fornemmelse, at
KFUMs Soldatermission vil være en
blivende del af soldaternes liv både i
Danmark og i de missioner, hvor
Danmark har et større kontingent.

i Vordingborg
Søndag den 30. september 2012
Kl. 09.00 Feltgudstjeneste i Auditoriet, Vordingborg kaserne ved sognepræst Lisbeth Sinne Froholdt. Efterfølgende kirkekaffe.
Kl. 10.00 Møde i Auditoriet, Vordingborg kaserne:
Forskellige beretninger fra livet på KFUMs Soldaterhjem i
ind- og udland under ledelse af Bjarke Friis.
Evt. udenlandske hilsner.
Kl. 12.00 Middag i Cafeteria.
Kl. 13.00 Formand for NATOs militærkomité, general Knud Bartels
taler over emnet: ”KFUMs Soldatermissions betydning i
nutidens forsvars- og veteranpolitik”.
Kl. 14.45 Afslutning ved formanden.
Kl. 15.00 Kaffe og sandwich – Afrejse.

Knud Bartels, formand for Natos militærkomité.

BØRNEPROGRAM
Lørdag den 29. september 2012.
Kl. 15.30 – 17.00
Børneprogram i Teatersalen
Under aftenens festtale vil der
være program for børn.
Søndag den 30. september 2012.
Kl. 10.00 – 12.00
Børneprogram på Vordingborg
kaserne
Kl. 13.30 – 14.45
Børneprogram på Vordingborg
kaserne

PROGRAM
FOR SOLDATER
MISSIONENS UNGE
Fredag den 28. september 2012.
Kl. 20.00
Drop ind, ryste sammen lege og
andagt.
Lørdag den 29. september 2012.
Kl. 07.30
Morgenmad.
Kl. 09.00
Andagt, derefter går vi til Gåsetårnet

Fangekoret fra Vridsløselille. Foto: Daniel Øhrstøm.

Kl. 11.30
Middagsmad.

Biskop Peter Fischer-Møller.
Foto: Martin Munch/Roskilde Stift.

Kl. 13.00-16.30
Der vælges én af følgende tre
valgmuligheder:
1. Deltager i årsmødet.
2. Militær sjov.
3. Foredrag.
Kl. 17:30
Middag og årsmødefestaften.
Kl. 23.30
Lovsang v. lovsangsbandet.
Søndag den 30. september 2012.
Vi følger årsmødeprogrammet.

KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg.

årsmøde
Tekst og foto: Evan Johansen

50 procent af de
værnepligtige kigger
ind på soldaterhjemmet
Otte måneder om året er der liv og glade dage på
KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg. Det er i den periode, der er værnepligtige på kaserne. De er flittige gæster på hjemmet, der ligger et stenkast fra kasernen.
Der er meget stille på soldaterhjemmet
i årsmødebyen Vordingborg, den dag
bladets udsendte kigger indenfor. Lederparret Karin og Finn Juhl Nielsen
sidder med kaffen og hygger sig med
svigerdatteren Rebekka og børnebørnene.
Juni og juli er stille måneder på soldaterhjemmet, der kan gå dage i mellem, der dukker en soldat op, og i konsekvens af dette er hjemmet også lukket i juli måned, så lederparret kan få
deres ferie afviklet.
- Der er ikke mange på kasernen i
sommermånederne samt i december og
januar. Det skyldes, at der ikke er værnepligtige på de tidspunkter. Men når
de værnepligtige er her, så oplever vi et
pænt besøgstal i huset. De er rigtig flittige brugere af huset. Der kommer vel
op mod 50 procent af de indkaldte, fortæller Finn Juhl Nielsen.
- På det sidste hold var der 100 værnepligtige, og til august kommer der
116. Der er ikke de store hold, men
heldigvis kigger mange af dem forbi,
tilføjer Karin.

Lederparret er stort set alene om opgaverne på hjemmet. De får lidt hjælp
af en timelønnet medarbejder, og så giver svigerdatteren Rebekka en hjælpende hånd om onsdagen, hvor hun tager sig af andagten og temaaftenen.
- Der dukker en pæn flok op til andagten. Til temaaftenen er der ikke så
mange, men vi er altid en lille flok, fortæller Rebekka der bebor lederboligen
på første sal sammen med sin mand og
børn.

Kører til og fra arbejde

Som et af de få lederpar bor Finn og
Karin ikke på soldaterhjemmet, men
hver dag tager de turen til Vordingborg
for at passe jobbet.
- Vi har et dejligt hus syd for Køge,
og det har vi ikke lyst til at skulle forlade, så derfor fik vi lavet den ordning,
at vi kunne blive boende der, og så lade
vores søn og svigerdatter overtage lederboligen, med opgaver som vicevært
med mere. Det fungerer fint, fastslår
Finn.
For Finn og Karin Juhl Nielsen var
det som at komme hjem, da de i december 2010 rykkede ind på soldaterhjemmet i Vordingborg.
- Vi var lederpar her i Vordingborg
fra 1981 til 1990. Herfra gik turen til
Soldaterhjemmet i Varde, og siden
blev det til et par år på landskontoret
Finn og Karin Nielsen har arbejdet sammen siden 1978 afbrudt af nogle få år. De har en fast
arbejdsfordeling, men ind i mellem hjælper de
hinanden, som her i køkkenet, hvor der til tider
er travlhed. Lige nu gælder det mest madlavningen til lederparret, men der er altid nok, hvis en
soldat skulle kigge forbi.
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Vordingborg er nok mest kendt for Gåsetårnet,
men byen rummer også et stort og velfungerende soldaterhjem, der blev indviet i 1934.

inden jeg kom til Sømandsmissionen,
fortæller Finn og tilføjer: Da vi fik jobbet i 2010 var det som om, det bare var
noget vi skulle.
- Vi havde egentlig ikke forestillet
os, at vi skulle tilbage til Vordingborg.
Men kontoret i Sømandsmissionen blev
flyttet til Vejle. Finn ville gerne med, så
vi satte huset til salg, men vi kunne ikke
sælge, og så kom opfordringen til at søge herned, og sådan blev det. Vi begyndte lige efter at huset var blevet moderniseret, konstaterer Karin.

Stort hus

Der har været drevet soldaterhjem i
Vordingborg siden 1934. Og den dag i
dag holder man til i de oprindelige
bygninger, der dog er blevet udvidet
par gange, og sidst moderniseret i
2010.
- Vi har et rigtigt stort hjem, så der
er god plads til soldaterne. Det er bygget på en tid, hvor der var mange værnepligtige. I dag er der næsten for meget plads, men så er vi på forkant, hvis
regeringen beslutter at garderne skal
flyttes hertil i 2015, fortæller Finn.
Hjemmet er topmoderne, og udstyret med fladskærme, computere og en
dejlig festsal.
Køkkenet, hvor Karin huserer er
topmoderne, og lever op til de krav der
stilles af myndighederne.
Gæsterne ved årsmødet kan ved
selvsyn tage hjemmet i øje, når der bydes til kaffe lørdag eftermiddag under
årsmødet. Og de deltagere, der vælger
at tage med på ”rejsen” til årsmødet,
skal blandt spise nogle af dagene i huset.

ungdom
Af Rakel Henriksen, formand for Soldatermissionens Unge

Arbejdsfordeling

Lederparret har været vant til at arbejde sammen. Inden tiden på Soldaterhjemmet var de bestyrer af et sømandshjem.
- Vi har derfor arbejdet sammen i
mange år, og det går forrygende godt.
Vi har en meget fast arbejdsfordeling i
dagligdagen. Det betyder dog ikke, at
vi ikke lige kan give hinanden en hånd,
når det er tiltrængt, fortæller Karin.
- I det daglige tager jeg mig af regnskabet, mens Karin huserer i køkkenet,
tilføjer Finn.
De tilbringer mange timer på hjemmet, og af og til sover de også på stedet, idet der er et par gode medarbejderværelser, som til daglig står tomme.
Hjemmet i Vordingborg har åbent
fra 15.30 – 22.00 mandag til torsdag og
søndag fra 19 – 22.

Lille vennekreds

Rundt ved de forskellige hjem er der
ofte en stor vennekreds, der bakker op
om arbejdet, men i Vordingborg er der
kun en meget lille kreds.
- I Vordingborgkredsen er der 19
medlemmer. Det er ikke mange, men
vi får så støtte fra flere andre kredse i
den sjællandske region – Næstved,
Stevns og Lolland Falster. De er flinke
til at bakke op omkring vores arrangementer, og flere giver da gerne en hånd
med, når det er påkrævet, fortæller
Finn.
- Flere gange har vi efterlyst hjælp
til vedligeholdelse af haven og de øvrige udendørs arealer, men her kniber
det lidt med kræfterne i kredsene.
Mange af dem er jo ældre mennesker.
De er dog rigtig flinke til at støtte op
om os, og flere af dem skal da også i
sving, når vi er værter for årsmødet,
fastslår Karin.
Soldaterhjemmet i Vordingborg er i
god gænge, og lederparret glæder sig
til august, hvor der igen bliver liv i huset, og så selvfølgelig til årsmødet,
hvor man er klar til at tage mod gæster
fra hele landet.

SMU på Å-festival

Fredag eftermiddag i pinsen mødtes 14 tidligere og nuværende volontører på Å-festival, hvor vi i fællesskab fik rejst et par store festtelte. Det ene sov vi i, og det andet omdannede vi til et lille soldaterhjem med sløringsnet over teltdugen og indrettet med stole, borde, en sofa, nogle spil og selvfølgelig en kaffemaskine!
Allerede fredag aften var teltet fyldt med unge mennesker, som
kom for at hygge og spørge ind til vores arbejde. Nogle blev endda
hængende den halve nat.
Å-festival levede op til forventningerne om gode talere og koncerter. Det store navn i år var bandet ”Everfound”, som leverede en
fantastisk koncert søndag aften.
Talerne i det store telt handlede om korset, og især til aftenmøderne var teltet overfyldt med deltagere og gæster udefra.
I løbet af weekenden kom flere soldater og kiggede forbi for at
få et glædeligt gensyn med deres andet hjem, Kuffen. Her kunne de
få lov til at dele historier med hinanden, når de stødte ind i soldater
fra andre kaserner eller nysgerrige unge mennesker.
Søndag eftermiddag spillede vi lagkage-banko og godt 70 deltog. Godt vejret var med os, så folk kunne sidde på tæpper ude foran teltet.
Alt i alt en vellykket festival!
Soldatervennen nr. 3 • 2012
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Jens Arne Skjøtt i færd
med at lave kaffe, som soldaterne
sætter stor pris på når de kommer forbi
KFUMs Soldaterhjem i lejren.

Alsidig uddannelsespalette er
en fordel i hverdagen
Soldaterhjemsleder Jens Arne Skjøtt, der siden februar har virket på hjemmet MOB
Price i Afghanistan, har flere uddannelser i rygsækken, og det kommer ham tilgode i
det daglige arbejde sammen med Søren Andersen.
Den nu pensionerede præst har udover
en teologisk uddannelse en ballast som
udlært maskinarbejder og brandsvend
med sig til Afghanistan, og det rummer
mange fordele.
- Min uddannelsesmæssige baggrund betyder blandt andet, at forefaldende praktisk arbejde ikke er en større
udfordring, men kan udføres med omtanke. Det praktiske arbejde består
blandt andet i at holde airconditionen
kørende, så det ikke bliver for varmt på
Kuffen (KFUMs Soldaterhjem, red.),
eller der hvor vi sover, fortæller Jens
Arne Skjøtt.
Han har siden februar været udsendt
til Camp Price i første omgang samen
med Carl Erik Refshauge, og efter et
leaveophold i Danmark nu med Søren
12
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Andersen. De to har nok at se til på
jobbet, der byder på arbejde fra 6.30 til
mellem 22.00 – 23.00 på alle ugens dage.

Alt mulig mand

Ud over jobbet med at holde soldaterhjemmet nedkølet, er der mange andre
praktiske gøremål i dagligdagen. Det
kan være at få en solskærm strammet
op over containeren, som er de to lederes soveværelse. Her handler det ikke
blot om at skærme for solen, men også
et spørgsmål om at skærmen skal være
stram, så den ikke rammer containerens bliktag og udløser en enorm larm,
som gør det umuligt at sove.
- Der er ellers støj nok i forvejen om
natten. Militærkøretøjerne der kører

forbi om natten, kan vi jo ikke gardere
os i mod, og det samme gælder artilleriet der engang imellem fyrer løs, så
vores senge ryster. Det drejer sig i stor
stil om tålmodighed, og det lærer man,
konstaterer Jens Arne Skjøtt.
Soldaterhjemmet ligger midt i en ørken og lige midt i en krig, og udenfor
lejren er der folk, som vil de danske soldater noget ondt, hvis de kan komme af
sted med det, og det sker af og til.

Teologen

Efter 30 år som præst i Den danske
Folkekirke har Jens Arne Skjøtt valgt
at tage ud i verden og bruge nogle af
sine evner der.
- Det er ikke på baggrund af min
præstegerning jeg er rejst til Afghani-

price
Af Evan Johansen

Terrassen i MOB
Price bliver også
brugt til aftenan
dagt,spil og mege
t andet.

stan, men fordi jeg gerne vil gøre noget
for vores soldater, der udfører det hårde
arbejde udenfor lejren med livet som
indsats. Vi vil også gerne prøve at lukke
evangeliet op for soldaterne på en utraditionel måde, men ofte er der ikke lige
nogen på soldaterhjemmet, når vi holder andagt. Derimod giver det ind imellem anledning til en god snak med en
soldat, fastslår Jens Arne Skjøtt.
Det giver god mening for Jens Arne
Skjøtt at være med til at gøre en forskel
i dagligdagen for de mange udsendte,
også når det gælder de rent basale ting.
Hverdagen på MOB Price giver
mange udfordringer. Den første opgave dagen byder på, er at få lavet rigeligt med kaffe. Den skal stå klar, når de
første gæster kommer lige fra morgenmaden for at få sig en kop kaffe og en

morgensmøg på terrassen foran Kuffen.
- På en almindelig dag brygger vi
mellem 100 – 200 liter kaffe, så vores
kaffemaskiner får ikke mange hvil i løbet af dagen, og det gør jeg heller ikke.
Slush Ice maskinen skal holdes kørende, der skal hele tiden fyldes nye væsker
på, og engang i mellem skal den gøres
ren og renses, siger KUFFAR, som Jens
Arne bliver kaldt af soldaterne.

Mere praktisk arbejde

Jens Arne Skjøtt har også mange andre
opgaver. Der skal bestilles varer hos
Cookhouse, hvor de to ledere også indtager deres middagsmad. Indkøbslisten
er ofte lang. Sukker, mælk og teskeer
er blot nogle af de ting, der er brug for.
- Kaffen henter vi hos forsynerne,

og med den produktion vi har af den
sorte drik, skal der bruges nogle kilo
hver dag. Vi har også ofte kontakt til
Danmark, hvor vi bestiller de ting vi,
skal bruge til Slush Ice maskinen, også
når det gælder reservedele. Og så må vi
ikke glemme det vigtigste –kageblandinger til de mange kager vi producerer til vores soldater, konstaterer den
aktive leder.
Som nævnt i indledningen er Jens
Arne Skjøtt også uddannet brandsvend,
og det kommer ham tilgode i dagligdagen i MOB Price, hvor han har ansvaret
for brandsikkerheden, en opgave, der
dog ikke tynger ham synderligt.

Nyder livet

Jens Arne Skjøtt føler sig godt tilpas
som soldaterhjemsleder sammen med
Søren Andersen, selvom det til tider er
en hård opgave.
- Det er jo som sagt lange arbejdsdage, så jeg glæder mig bare en smule
til at komme hjem, og er glad for, at der
ikke venter mig et 8-16 job, når jeg
stopper her i Afghanistan, slutter Jens
Arne Skjøtt. Arbejdet kalder i første
omgang skal Sankt Hans talen lige
skrives, og derefter gælder det kaffebrygning og Slush Ice maskinen.

NÆSTE Nummer af soldatervennen UDKOMMER
20. november 2012 – Deadline 20. oktober

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
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Foredrag om KFUMs Soldatermissions arbejde i dit sogn?

stævner og møder

Hurup, kreds 3
Agger
Onsdag d. 26. september kl. 19:30 i
Agger Missionshus, Vesterhavsvej
34C, 7770 Vestervig. Efterårsmøde
ved Ruth og Poul Nielsen, ledere af
KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn.
Thisted, kreds 21
Hillerslev
Torsdag d. 23. august kl. 19:30 i Hillerlev Missionshus, Røllikevej 33,
7700 Thisted. Soldatervennestævne
ved Troels Moesgaard, soldaterhjemsleder i Holstebro.
Thisted
Onsdag d. 24. oktober kl. 14:30 i
Thisted Missionshus, Asylgade 11,
7700 Thisted. Eftermiddagsmøde ved
Bent Ingemann Jensen, Thyholm.
Frøstrup
Torsdag d. 25. oktober kl. 19:30 i
Frøstrup Missionshus, Frøstrup
Kirkevej 17, 7741 Frøstrup. Ledere
af KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn Ruth og Poul Nielsen taler og fortæller om arbejdet.

Filskov, kreds 94
Torsdag d. 13. september kl. 19:30 i
Filskov Missionshus, Omme Landevej 8, 7200 Grindsted. Soldatervennefest og generalforsamling. Kjeld Nørgaard Christensen, soldaterhjemsleder i
Oksbøl, taler og fortæller om arbejdet.
Thyholm, kreds 8
Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30 i
Thyholm Kirkecenter, Nørregade
17, Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Kredsens efterårsfest. Kirkemusiker Dorte
14
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KFUMs Soldatermission tilbyder foredrag om arbejdet, og alle soldatervenner er meget
velkommen til at foreslå et foredrag om arbejdet med soldater i Danmark eller Afghanistan. Det kan være til en sogneaften, til højskoledage, på plejehjem eller skoler, i FOF
eller lignende. Lige nu er aktuelt med Carl Erik Refshauge (se evt. artikel i sidste nummer af soldatervennen) og Jens Arne Skjøtt (se interview på de forangående sider), der
begge været i Price. Hver for sig tager de gerne ud og fortæller om deres oplevelser med
danske soldater ved fronten. Se mere på kfums-soldatermission.dk under ”foredrag” eller kontakt Bjarke Friis, tlf. 51 93 40 42 for at høre nærmere.

Lundgaard Jeppesen, Sørvad taler og
fortæller. Aftenen vil desuden stå i sangens og musikkens tegn.
Kjellerup, kreds 69
Levring
Fredag d. 9. november kl. 19:30 i
Levring missionshus Hindbjergvej
32, Levring, 8620 Kjellerup. Soldatervennefest/familieaften, hvor soldaterhjemsleder i Oksbøl Kjeld Nørgaard
Christensen taler. Der afholdes bankospil, lotteri og et dejligt kaffebord. Enhver er velkommen.
Skjern, kreds 2
Skjern
Tirsdag d. 23. oktober kl. 19:30 i IM
huset, Finderupsvej 25, 6900 Skjern.
Soldatervennefest med lotteri. Landssekretær Bjarke Friis taler.
Borris
Fredag d.30. november kl. 19:00 på
KFUMs Soldaterhjem, Borriskrogvej 4, Borris, 6900 Skjern. Adventsfest. Tidl. Sognepræst Svend Erik
Langdal taler.

Hedensted-Løsning, kreds 78
Torsdag d. 8. november kl. 19:30 i
Løsning Missionshus, Sneppevej 40 i
Løsning. Tidligere soldaterhjemsleder
Merete Henriksen vil tale og fortælle
om arbejdet. Amerikansk lotteri.
Odense, kreds 24
Fredag d. 26. oktober kl. 19:30 i Missionshuset Tabor, Reventlowsvej 3,
5000 Odense C. Merete Henriksen
fortæller fra deres udsendelse. Per
Møller Henriksen holder en andagt og
fortæller om arbejdet. Kom og fortæl
hvordan vi gør vores kredsarbejde bedre, så også du vil have lyst til at komme. Alle er velkomne.
Vejen – Andst – Brørup, kreds 112
Onsdag den 28. sept. kl. 19.30 på
Knudepunktet, Kærhøjparken 19,
6600 Vejen. Efterårsfest. Kirsten og
Alex Pedersen, Starup, fortæller og viser billeder fra deres udsendelse som
soldaterhjemsledere i Afghanistan.
Kaffebord og lotteri.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Aabenraa Kreds 82
Fredag den 26. oktober 2012 kl. 18.00
i Nicolaj huset, Nicolajgade i Aabenraa. Festaften med pandekage spisning
og generalforsamling. Festtale ved tidligere sognepræst Svend Erik Langdahl
Løsning. Rødekro sangkor medvirker.
Fredericia, kreds 35
Onsdag d. 14. november kl. 19:30 i
Missionshuset i Gårslev, Gårslev
Østergade 22, 7080 Børkop. Soldatervennefest med lotteri og kaffebord.
Landssekretær Bjarke Friis taler.

Græsted-Mårum, kreds 113
Onsdag d. 12. september kl. 19:30
Mårum Skovvej 13 i Mårum. Tidl.
Forsvarschef Jesper Helsø taler. Kaffe
og lotteri.
Slagelse, kreds 50
Søndag den 26. august kl. 11.20 –
ca. 13.00 i Slagelse centrum (Rådhuspladsen, Schweizerpladsen).
Cykelsponsorløb til fordel for handicap-faciliteter på vores soldaterhjem. Vi kører æresrunde med Post
Danmark Rundt, som kører deres 6.
etape fra Slagelse.Mød op og gør en
festlig dag endnu festligere.

Informationsmøde

Der var

i Holstebro d. 1. november
I april var der god tilslutning og
stor tilfredshed med et uforpligtende informationsmøde om arv
og testamente i Fredericia. Nu
gentages successen på KFUMs
Soldaterhjem i Holstebro torsdag d. 1. november, hvor advokat Ulla Ullvit, der er specialist i
arv og familieret, vil gennemgå
og drøfte testamentariske forhold. Samtidig vil det være muligt at se og høre mere om
KFUMs SoldaterRekreation.
Der er 20 pladser efter først-tilmølle-princippet. Hør mere eller
tilmeld dig på tlf. 33 12 40 42.

3097 bønner
i glasset

På Indre Missions Årsmøde
blev der afholdt en konkurrence på KFUMs Soldatermissions stand. Her skulle man gætte, hvor mange kaffebønner,
der glasset (se billedet). Vi takker for alle besvarelserne. Else
Irene Jensen fra Herning kom
tættest på med hendes gæt på
3099 bønner i glasset og blev
den heldige vinder af et termokrus.
Eftermiddags- og damekredse
Viborg
Onsdag d. 29. august kl. 14 hos Marie Nielsen, Koldingvej 148, Viborg,
tlf. 86652960.
Onsdag d. 10. oktober kl. 14 hos Anna Nielsen, Kirkegade 39A, Rødding. Tlf. 86651164.
Mandag d. 5. november kl. 14 hos
Kirstine og Niels Ove Sørensen, Engvej 4, Tapdrup tlf. 86600205. Sidste
planlægning før adventsmarked – med
ægtefæller.

Varde
Fredagsklubben mødes én fredag
om måneden kl. 14:00 på KFUMs
Soldaterhjem i Varde, Hjertingvej
70. Yderligere oplysninger på tlf.: 75
22 52 53.
Fredericia
Onsdag d. 22. august kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia. Soldat? Hvad siger
Bubber? Ved sprogofficer Lea. Årsgave kan afleveres denne dag.

Onsdag d. 26. september kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia. Soldaterhjemmet set
med barneøjne ved pastor Karina Dahlmann.
Onsdag d. 24. oktober kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia. Nyt fra landskontoret ved generalsekretær Per Møller
Henriksen.

I januar 2011 fik alle nyt
medlemsnummer, da landskontoret skiftede medlemssystem. Det har medført at
alle, der er tilmeldt Betalingsservice, har fået nyt aftalenummer. Derfor har
nogle fået besked fra Betalingsservice om, at aftalen
med KFUMs Soldatermission bliver slettet, da den ikke har været anvendt i 15
måneder. Men det er altså
en gammel aftale, der slettes, og betalingen vil fortsætte uændret med et nyt aftalenummer.

Foto: Frederik Johan Rosberg

Betalingsservice med
nyt aftalenummer

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.
Blokken 37 • 3460 Birkerød • 36 77 56 40 •Soldatervennen
www.inf-wear.dknr.
• info@inf-wear.dk
3 • 2012
15

Hjælp vore soldater
godt videre efter
endt udsendelse.
Benyt girokortet
til at støtte KFUMs
SoldaterRekreation.

I forbindelse med byggeriet af KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro har det eksisterende soldaterhjem også fået et gevaldigt løft. Her ses det nye tag og indgangsparti ud til Kasernevej.

Tak for opbakningen
til SoldaterRekreation
I skrivende stund har indsamlingen til KFUMs SoldaterRekreation rundet de
24 mio. kr. til byggeri og indretning af KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro, Høvelte og Hvorup samt ombygningen af de eksisterende soldaterhjem
de tre steder. Det er en afgørende forudsætning for, at KFUMs Soldaterhjem
er i stand til at tage godt imod tidligere udsendte og give dem trygge rammer
til at komme godt videre. Læs evt. mere om KFUMs SoldaterRekreation på
www.kfums-soldatermission.dk > SoldaterRekreation.
De mange bidrag fra vore trofaste soldatervenner er en forudsætning for
større donationer fra puljer og fonde, da de ofte kigger på KFUMs Soldatermissions egenfinansiering, som private gaver er en del af. På den måde oplever vi en velsignelse af selv små bidrag.
Dog mangler der stadig et lille nøk for at komme helt i mål. Ved at benytte girokortet nedenfor har du mulighed for at støtte KFUMs SoldaterRekreation med rammer, implementering og drift. På forhånd tak for en god gave.

Afrives inden indbetaling

Reg.nr.

Kontonr.

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Sorteret Magasinpost 46305

Kreditornummer og beløbsmodtager

Meddelelser til KFUMs Soldatermission kan ikke
skrives på dette indbetalingskort. Evt. tilmelding til
betalingsservice eller indgåelse af aftale om fast
givertjeneste kan ske på telefon 33 12 40 42

Indbetaler

84946346

KFUMs Soldatermission

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets
kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Kreditornummer og beløbsmodtager

84946346

KFUMs Soldatermission

Treldevej 97
7000 Fredericia

Modtager

KVITTERING

KA 73

INDBETALINGSKORT

Treldevej 97
7000 Fredericia
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