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Ejerskab i Afghanistan
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Af Evan Johansen, Medlem af redaktionsudvalg

At stå overfor store udfordringer eller 
føde nye ideer er noget, vi alle har prø-
vet. Skal vi kaste os ud i det? Mon det 
nu går? Det er for dumt! Det har vi prø-
vet uden held! 

Sætninger som vi genkender hos os 
selv eller dem vi skal løse en opgave 
sammen med. En sund skepsis eller?

Når vi møder denne skepsis, hvad 
enten den kommer fra os selv eller an-
dre, så er vi vel ofte tilbøjelige til at la-
de tingene ligge, droppe de nye ideer 
eller udskyde dem i stedet for at handle 
og tro på, at det kan lade sig gøre.

Da Peter sad i en båd på Genezerath 
sø, og Jesus kom gående hen over bøl-
gerne, blev han først bange og skeptisk 
og udtalte ordene frit citeret – Herre 
hvis det er dig, så sig jeg skal komme 
ud til dig! Her lod Peter tvivl være tvivl 
og trådte ud på bølgerne og gik (Matt. 
14,26).

Da Peter først var kommet af sted 
glemte han alt om, at det var Jesus, der 
havde budt ham at gå. Han blev plud-
selig bange og begyndte at synke. En 
anden tanke, der ikke står noget om, 

Engang imellem  
må vi vove at gå  
på vandet

kunne være, at han begyndte at stole på 
sig selv, og så gik det galt.

Når vi står overfor nye udfordringer 
eller kaster os over nye opgaver, så har 
vi fået lov til at lægge dem i Guds hæn-
der. Vi står ikke alene med tingene og i 
vished om, at han ikke lader os alene, 
må vi bare gå i gang. 

Selvfølgelig skal vi bruge vores 
sunde fornuft, forberede tingene o.s.v., 
men når det er gjort, så må vi bare gå, 
fordi vi ikke er alene om opgaverne, 
men den Gud der skabte os og modtog 
os i dåben er med os.

Det er det løfte, Gud gav til Peter og 
giver til os. Og så må vi forsøge at luk-
ke tvivlen ude, hvis det ikke lige går, 
som vi vil, men hele tiden have øjnene 
rettet mod ham, der byder os at gå. 

Mange før os har haft den oplevelse, 
at når de gik i troen på, at Gud var med 
dem, så skete der store ting.

Så engang imellem må vi lade tviv-
len og vores skepsis ligge, og gå ud på 
bølgerne, og tro på, at Gud er med os, 
og vandet derfor bærer os.
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TEmA: FrivilliGE

En hjælpende hånd i hverdagen
Frivillige på KFUMs Soldaterhjem tager mange forskellige opgaver.  
Her gives et indblik fra Oksbøl.

Soldaterhjemsleder Kjeld nørgaard er parat 
til at servere Karens kager for soldaterne

Der har været talt og skrevet meget om 
frivillighed i aviserne og i medierne i 
løbet af det sidste års tid. Der er med ét 
sat fokus på den store skare af menne-
sker i Danmark, der år ud og år ind 
yder en kæmpe indsats til gavn for an-
dre uden at få andet end glæden, gode 
oplevelser og fællesskab ud af det.

Selv Hendes Majestæt Dronningen 
har bidraget til at sætte fokus på de fri-
villige, og bød i sommerferien til have-
selskab for at hylde de frivillige kræfter, 
der bærer tingene rundt om i landets 
mange foreninger og sammenslutninger.

Uden de frivillige var der mange 
ting, der ikke blev gjort. Det gælder 
også i KFUMs Soldatermission, hvor 
de mange frivillige timer som bliver 
lagt i kredse, genbrugsbutikker og med 
hjælp på soldaterhjem er helt afgøren-
de både for landsorganisationen og de 
enkelte soldaterhjem.

Frivillighed – en guldgrube
Mange eksempler kan trækkes frem 

bare fra det seneste år, hvor vi bl.a. har 
trukket på mange frivillige ved det sto-
re Airshow i Ålborg, ved 11 cykel-
sponsorløb og de mange årlige aktivi-
teter med kontingent, årsgave og lod-
seddelsalg. Vi ser også frivillige som 
skaffer spil, tæpper, madvarer og lig-
nende til vore udenlandske soldater-
hjem. Desuden er der mange, som 
hjælper med vedligeholdelse på solda-
terhjemmene. Listen er meget længere 
– men uanset hvad man bidrager med 
som frivillige i KFUMs Soldatermissi-
on, så kan ingen undværes.

Det er en stor oplevelse at møde fri-
villige ud over landet, der er engageret 
i vores arbejde. Mærke den gnist de har 
i sig og se den glæde de udstråler, fordi 
de er med til at gøre en forskel til gavn 
for andre.

I fremtiden tror jeg, vi vil se endnu 

flere og nye frivil-
lige, som kommer 
til at indgå mere i 
den direkte kon-
takt til vores soldater/veteraner og de-
res pårørende. Det bliver ikke bare på 
de soldaterhjem, som får etableret Sol-
daterRekreation i denne tid, men det er 
en erkendelse af, at opgaverne og be-
hovet ændrer sig.

Som frivillig er man med til at holde 
de mange hjul i gang, så tingene kan 
fungere. Ikke for organisationens 
skyld, men for de mange, der bruger 
KFUMs Soldaterhjem. 

I dette nummer af Soldatervennen 
sættes der fokus på de mange frivillige 
i organisation. Dels for at vise mang-
foldigheden af frivillige, og dels for at 
hylde de mange frivillige. De/I kan ik-
ke undværes – tak for indsatsen – I er 
en guldgrube.

Og 5000 mand blev mætte
Det været en rigtig stor hjælp for os, at 
en af vores trofaste soldatervenner Ka-
ren Bach har ydet en stor frivillig ind-
sats. Igennem 10 år har hun én mandag 
om måneden besøgt soldaterhjemmet 
for at bage kager til soldaterne; cirka 
50 bradepander pr. gang. Soldaterne er 
vilde med hjemmebagte kager. Kamp-
vognsbesætningen udtrykker det så-
dan: ”Det er kanon-god kage.”

Cirka 500 bradepander om året er 
det blevet til ved hjælp af Karens gode 
frivillige arbejde, så med ti års jubilæ-
um kan vi nu sige: ”Og 5000 mand 
blev mætte” konstaterer soldater-
hjemslederen. Karen Bach udtaler: 

Af Per Møller Henriksen, generalsekretær

Af soldaterhjemsleder Kjeld Nørgaard
”Jeg synes, det er sjovt, og det er mit 
frivillige bidrag til KFUMs Soldater-
mission.  Det er en fornøjelse at opleve 
den store aktivitet, der er her på hjem-
met og se soldaternes taknemmelighed 
for, at der altid er hjemmebagt kage på 
bordet”.

Soldatervenner gør 
arbejdet færdigt
Soldatervenner har ydet en flot frivillig 
indsats i forbindelse med færdiggørel-
sen af udeareal ved soldaterhjemmets 
nye medarbejderbolig i Oksbøl. De har 
anlagt terrasse, græsplæne, beplantnin-
ger, samt beklædt ny carport, så det he-
le nu er færdigt og ser pænt og nydeligt 
ud !

Soldaterne bakker op
Det er dejligt, når soldaterne selv tar´ 
medansvar for, at hjemmet holdes pænt 
og ryddeligt, og det er de meget flinke 
til. Der er fuldt hus med 300 besøgende 
dagligt på soldaterhjemmet her i Oks-
bøl, men pænt ryddet op, når de forla-
der os igen. 
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når frivillige inddrages i arbejdet på KFUms Sol-
daterhjem er det vigtigt, at opgaverne er konkrete 
og til at gå til. Her er Tanja i gang med at spartle.

da KFUms Soldaterhjem i Fredericia fik renoveret restaurationen først i 2012 tog mange frivillige fat. 

TEmA: FrivilliGE

Af Bjarke Friis

Frivillige medarbejdere er ikke det 
samme som at have lønnede medarbej-
dere. Forskellen ligger ikke kun i løn-
kroner, for de forskellige kategorier af 
medarbejdere må også behandles for-
skelligt. Det pointerer soldaterhjemsle-
der Ester Kofoed en stille formiddag 
på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. 
Gennem de seneste år har soldater-
hjemslederen interesseret sig for frivil-
lige medarbejdere på soldaterhjemme-
ne, og hun har gennem årene opbygget 
en vis erfaring i at have frivillige med-
arbejdere på KFUMs Soldaterhjem. 

Bedre personalepleje
”Når man har frivillige medarbejdere 
på soldaterhjemmet, er det vigtigt, at 
der er gjort noget ud af det, man kalder 
personalepleje”, mener Ester. Det skal 
være en god oplevelse for de frivillige 
at komme i huset, og personaleplejen 
er noget af det, soldaterhjemmet kan 
gøre noget særligt ud af. ”Samtidig 
skal man være mere fleksibel i opgave-
løsningen, for man kan ikke stille sam-
me krav til frivillige medarbejdere som 
til lønnede”. Soldaterhjemslederen i 
Fredericia nævner et eksempel fra hen-
des eget hus med en gruppe, der fast 

Frivillige aflaster
Ester Kofoed, der er leder af KFUMs Soldaterhjem i 
Fredericia, ser muligheder i at blive bedre til at give 
plads til frivillige på soldater hjemmene. Men det er i 
følge hende vigtigt  at bruge frivillige rigtigt.

kommer for at skrælle æbler. Her er er-
faringen, at det er meget vigtigt at være 
synlig som leder overfor de frivillige, 
og samtidig udvise en særlig taknem-
melighed for deres indsats. Det er al-

Udgangspunkt i deres 
kompetencer
I Fredericia holder Ester gerne en an-
sættelsessamtale med frivillige før de 
tager fat på opgaverne. ”Hvem er de 
frivillige og hvilke kompetencer har 
de? Det er vigtige spørgsmål”, mener 
den 60-årige leder. ”Der er ingen tvivl 
om, at vi har brug for frivillige på sol-
daterhjemmene. Men det er samtidig 
vigtigt, at de frivillige bruges til opga-
ver, som de kan løfte. Det er ikke det 
samme som at bruge frivillige til opga-
ver, som vi tror de kan løfte”. Tiden har 
lært Ester at sortere i opgaverne for fri-
villige ud fra de frivilliges kompeten-
cer, og hun mener ikke, at man skal by-
de alle frivillige velkommen. Det er 
soldaterhjemslederens ansvar at være 
præcis i forventninger til frivillige og 
samtidig kunne spotte, om den frivilli-
ge passer ind i huset.  Derfor er det en 
kunst at tiltrække de rigtige frivillige 
og nødvendigt at få kortlagt de frivilli-
ges kompetencer, så opgaverne kan 
komme til at matche. 

Giver bedre muligheder
Ofte tager frivillige sig af afgrænsede 
opgaver, der er konkrete at gå til på 
soldaterhjemmet. ”Det er en stor hjælp 
i det daglige, fordi frivillige optimerer 
de muligheder, der ligger i at drive sol-
daterhjem”, mener Ester.  Samtidig gi-
ver det en bedre følelse af teamwork, 
når soldatervennerne også færdes i hu-
set med opgaver. Det er dog en fælles 
opgave for både soldatervenner og sol-
daterhjemsledere at få et godt samar-
bejde op at stå, og soldaterhjemsledere 
skal også være gode til at spørge efter 
hjælpen. 

Forhåbentlig er frivillige medarbej-
dere på KFUMs Soldaterhjem noget, 
der vil vinde større udbredelse i de 
kommende år. Ønsket skyldes ikke 
blot den løbende udfordring med en 
stram økonomi i KFUMs Soldatermis-
sion, men bunder også i et ønske om 
bedre muligheder for at være tilstede 
for soldaterne i forkyndelse og praktisk 
tjeneste. 

mindelige principper for god ledelse, 
men de gælder i særlig grad for frivil-
lige medarbejdere på soldaterhjemmet. 
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Af Bjarke Friis, Lene Gregersen og Mette Mejlgaard. 

Ingen af KFUMs to Soldaterhjem i Af-
ghanistan kunne fungere uden at solda-
terne selv tager ejerskab for hjemmet. 
Med kun to ledere på hvert soldater-
hjem er stedet afhængig af de udsendte 
soldaters eget engagement i hjemmets 
ve og vel. I de seneste nyhedsbreve har 
soldaterhjemslederne i Camp Bastion, 
Lene Gregersen og Mette Mejlgaard, 
beskrevet dette i glimt fra hverdagen. 
Med kvindelist og kage når de to unge 
ledere langt i den store militærlejr. 

Tid til at give en hånd med
”På det sidste har vi haft kampvogns-
delingen (Loke-troop) og nogle sani-
tetsfok gående, som vi nyder at hygge 
om. De gik og ventede på at få deres 
biler repareret, så de har haft god tid og 
er som regel friske på at spille eller på 
at give en hånd med, når der skal be-
stilles noget. Senest fik vi forhandlet 
os frem til et specialdesignet cykelsta-
tiv til Kuffen - prisen var en kage og en 
hyldestsang.”

Soldaterne 
tager ejerskab  
i Afghanistan
På KFUMs Soldaterhjem i Camp 
Bastion oplever soldaterhjemslederne 
Lene Gregersen og Mette Mejlgaard 
soldaterne som frivillige medarbejdere 
– der selv bruger hjemmet. 

Festlige håndværkere
”Der er flere håndværkere i delingen, 
så de har selv været i gang med at for-
bedre deres område med borde-bænke-
sæt, tag og gulv. Det skulle selvfølge-
lig fejres, så søndag holdt vi en lille 
housewarmingfest, med kage, kolde 
sodavand og hyldestsang. Det var rig-
tig hyggeligt og de blev så glade for 
sangen. En mente at den skulle synges 
til aftenandagt, hvilket vi dog blev eni-
ge om, at vi nok ikke kunne få de andre 
enheder til at synge med på.”

Soldater i køkkenet
"I denne uge har vi haft soldater i køk-
kenet. Hele fire gange har soldaterne 
iklædt sig forklæde og smøget ærmer-
ne op. Chris lærte os at bage brød i en 
gryde i ovnen. René bagte de fineste 
vandbakkelsekager med creme og flø-
deskum, og Kirk bagte rugbrød til sine 
folk. Sidste mand – en flymekaniker 
fra Kandahar landede med Herkules-
flyet om morgenen, bagte og pyntede 

boller, og tog med Herkulesflyet hjem 
igen ved frokosttid. Ja, sådan gør vi det 
altså hernede Det er virkelig hyggeligt 
når soldaterne går i køkkenet, og dej-
ligt at se hvor glade de bliver for deres 
lækre resultater".

Hjælpsomhed er dejligt at 
mærke
"En dag rejste en af de soldater, der har 
tilbragt meget tid på soldaterhjemmet, 
hjem. Det var ikke så sjovt. Man kom-
mer virkelig til at holde af de drenge, 
også selvom de kun er her en kort pe-
riode. Men heldigvis er vi fortsat om-
givet af skønne mennesker. Og solda-
terne er så søde til at hjælpe til med at 
hente vand ind, sætte kaffe over, slæbe 
borde, og lægge bil til. Det er dejligt at 
mærke, at vi ikke er ene om at løfte op-
gaven".

Kirk er stolt over sine 14 flotte rugbrød. 

rené er i gang med at lave vandbakkelseskager ikøkkenet på KFUms Soldaterhjem.

En gruppe soldater har renoveret borde og bæn-
ke på soldaterhjemmet. de skulle indvies med et 
housevarming-arrangement
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Af Evan Johansen

FrivilliGHEdEn TrivES  
i BæKKE GEnBrUG
Siden 1999 har en gruppe frivillige drevet Bække Genbrugscenter, som er en af 
KFUMs Soldatermissions genbrugsbutikker. I dag tæller arbejdsstyrken 40 frivillige og 
er egnens største virksomhed. Hvert år genereres der omkring 500.000 kr. til KFUMs 
Soldatermissions arbejde.

Der annonceres løbende efter med-
arbejdere i de annoncer, der indrykkes 
i de lokale aviser.

Ansvaret uddelegeres
En af årsagerne til, at de frivillige føler 
sig godt hjemme i den store butik er, at 
man har uddelegeret opgaverne i butik-
ken.

– Alle har et ansvarsområde, som de 
passer, og det betyder rigtig meget for 
dem, at vi giver den enkelte ansvar. De 
værner om deres område, og sørger he-
le tiden for, at det tager sig pænt ud. Vi 
er kun et par stykker, der ikke har vores 
eget område, men som tager os af den 
overordnede drift, fortæller forman-
den.

Eksempelvis har en af de frivillige 
ansvar for radio-tv afdelingen i butik-
ken. 

– Han elsker at arbejde med gamle 
tv-apparater, og det betyder faktisk at 
vi sælger rigtig mange i modsætning til 
andre steder, fordi vores er i orden. Det 
gælder generelt vores varer, at de er i 
orden, tilføjer kassereren.

For at styrke fællesskabet holdes 
der af til medarbejdermøder, hvor man 
hygger sig og drøfter forretningens 
drift.

Bugner af varer
Det gamle cafeteria bugner af varer. 
Bække Genbrug råder over mange 
kvadratmeter, men alligevel har man et 
ønske om at udvide butikken, idet man 
mangler plads til lager og ikke mindst 
møblerne.

– I dag er det sådan, at vi har vores 
møbellager nogle få kilometer herfra. 
Vi har ikke mange møbler i butikken, i 
stedet for sender vi køberne ud til lage-

Anna Jørgensen og Helge Hansen har været med fra starten af Bække Genbrug, og glæder sig over, 
at det er muligt at drive en genbrugsbutik, der genererer mange penge til Soldatermissionens arbejde.

Det var lidt af et tilfælde, at Bække 
Genbrug så dagens lys i maj 1999. Da-
værende landssekretær Bent Ingemann 
Jensen havde flere gange kørt forbi det 
nedlagte cafeteria uden for den lille by, 
der ligger på landevejen mellem Ribe 
og Vejle. Ideen om at oprette en gen-
brugsbutik opstod, og der blev indbudt 
til et møde for interesserede.

– Vi var en flok, der mødte frem for 
at høre om tankerne, og det blev start-
skuddet til vores butik. Der blev samlet 
en gruppe frivillige, og flere af dem er 
med endnu, fortæller kassereren Helge 
Hansen.

Frivilligheden trives
Det kræver mange frivillige, at holde 
butikken åben mandag til fredag fra 
klokken 10-17, og lørdag fra 10-13. 

Men det lykkes til stadighed folkene 
bag butikken, at finde frivillige til at 
løse opgaverne.

– Vi kunne da godt bruge lidt flere, 
men vi klarer os. En af grundene til, at 
vi er så mange skyldes, at vi har et rig-
tig godt fællesskab i flokken. Her har 
vi plads til alle, der vil indgå i vores 
fællesskab og give en hånd med, for-
tæller formanden Anna Jørgensen.

Medarbejderflokken kommer pri-
mært fra nærområdet, og for at blive en 
del af fællesskabet, skal man til en lille 
samtale, inden man bliver en del af sta-
ben.

– Vi tager ikke hvem som helst ind. 
Det skal være folk, vi føler, kan falde 
ind i vores fællesskab, og så selvfølge-
lig folk, vi kan stole på, fastslår Anna 
Jørgensen.
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ret på en nedlagt ejendom. Men det vil-
le være rart at have det hele samlet her, 
og vi har jorden til det. Vi vil gerne 
bygge en stålhal, men desværre er det 
stadig kun et ønske, konstaterer Helge 
Hansen.

– Vi har længe været i forhandlinger 
med kommunen, men de vil ikke give 
os en tilladelse til at bygge til, fordi vi 
ligger i landzone. Vi er rigtig trætte af 
det, men har svært ved at trænge igen-
nem til politikerne, tilføjer Anna Jør-
gensen.

Begge håber dog, at kommunen æn-
drer holdning til projektet.

Egen butik
Butikken ejes i dag af KFUMs Solda-
termission, men sådan har det ikke al-
tid været. I begyndelsen var der tale 
om et lejemål.

– Pludselig en dag blev vi sagt op, 
og selvom vi forhandlede med ejeren 
om at købe ejendommen, kunne vi ik-
ke finde en løsning. Alt tydede på, at vi 
ville blive husvilde, men så kom han 
tilbage og ville sælge, og det var kon-
toret i Fredericia med på, så vi i dag har 

vores egen butik. Vi gør meget ud af at 
vedligeholde den, så den hele tiden 
fremstår som et godt sted at handle, 
fortæller Helge Hansen.

Den eftermiddag redaktionen er på 
besøg i Bække, er der en livlig trafik af 
kunder.

– Vi har mange kunder, men i dag er 
ikke noget, så skulle du komme forbi 
den første mandag i måneden. Der kø-
rer vi med ½ pris på alt, og det trækker 
kunder til fra et stort område. Det gjor-
de vi også en dag i efterårsferien, hvor 
vi også solgte vafler. Og det samme 
sker hen mod jul, hvor vi blandt andet 

Bække Genbrug ligger uden for byen, men lige op til den stærkt trafikerede vej mellem vejle og ribe/
Esbjerg, og det giver mange ”strøgkunder” i butikken.

har tombola, hvor vi bortlodder de nye 
og ubrugte ting, vi får ind i butikken 
specielt fra dødsboer, siger Anna Jør-
gensen.

Det er et stort arbejde, de mange fri-
villige udfører i Bække Genbrug. Det 
er fælleskabet og så den kendsgerning, 
at man kan hjælpe de udsendte soldater 
og andre soldaterhjem, der driver vær-
ket.

Bække Genbrug har deres egen 
hjemmeside, hvor man læse meget me-
re om det daglige arbejde – www.baek-
kegenbrug.dk

FrivilliGE  
– en nødvendig ressource på soldater hjemmene

Til årsmødet havde frivillige pyntet flot op. 

Af soldaterhjemslederne Finn Juhl Nielsen,Vordingborg, og Natalie Moesgaard, Holstebro.

vordingborg
I forbindelse med årsmødet har vi 
virkelig erfaret, hvilken stor betyd-
ning frivillig hjælp har:

At vi kunne byde velkommen i en 
flot forgang til salen skyldes, at det 
tidligere lederpar, Leo og Else sam-
men med en tømrermester Anker 
mødte op tre dage i september og 
knoklede fra morgen til aften. Samti-
dig fik haven en tiltrængt omgang.

Soldatervenner, både fra den loka-
le kreds og andre kredse, har givet en 
hånd med i forbindelse med årsmø-
det: Tre soldatervenner kom med ni 
bradepandekager, der alle fik ben at 
gå på lørdag efter gudstjenesten. 
Nogle fremtryllede flotte pyntegræs-
kar, andre har givet blomster, lavet 
lyseholdere af dåser, været parke-

ringsvagter, brygget kaffe, vasket op, 
dækket og ryddet borde, hjulpet med 
lotteri, mødt op til oprydning søndag 
eftermiddag på Soldaterhjemmet og 
meget mere.

Også børnepasserne gjorde en ak-
tiv frivillig indsats fra lørdag efter-

middag til søndag eftermiddag, samt 
alt forberedelsesarbejdet.

Vi er de mange frivillige en stor 
tak skyldig for indsatsen.

Holstebro
Hver onsdag aften, når to af vores 
medarbejdere har fri til at tage til 
IMU, tager frivillige over. Ligeledes 
har frivillige hjulpet med havearbej-
de og alt udendørs, som vi ikke lige 
har haft tid til i hverdagen.

Vi kunne godt bruge flere frivilli-
ge til for eksempel at holde andagt for 
soldaterne, bage en kage, samt som 
weekendvagt, hvis det bliver aktuelt, 
at vi skal have åbent hver weekend i 
forbindelse med KFUMs Soldaterre-
kreation. 
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Arv redder årets budget
Når det ikke ser ud til at give et større 
underskud i indeværende år er en væ-
sentlig årsag en betydelig arv på godt en 
halv million kroner. Det viser, at arv er 
en god og vigtig indtægtskilde til vores 
arbejde. Genbrug er også fortsat en so-
lid indtægt, der samlet set bidrager med 
knapt to millioner kroner til vores arbej-
de. Derfor er vi fortsat interesseret i at 
åbne nye butikker og vi modtager gerne 
forslag til mulige steder. 

Budget 2013
Det kommende års budget er en stor 
udfordring. De planlagte besparelser i 

Af Steen K. Sørensen og Bjarke Friis

øKOnOmi

økonomien er en udfordring
I 2012 ser det ud til at det samlede regnskab for KFUMs Soldatermission giver et mindre 
underskud. I skrivende stund (ultimo oktober) er det forventningen på grund af en generelt 
lavere indtjening på soldaterhjemmene. Samtidig har der været større investeringer i 
forbedringer på KFUMs Soldaterhjem, hvilket har givet et ekstra pres på økonomien. 

Forsvaret medfører også en stor usik-
kerhed for kommende omsætning og 
dermed indtjening på KFUMs Solda-
terhjem rundt  om i landet.

ny genbrug i Jels
Genbrugsbutikkerne er en god og sta-
bil indtægt på ca. 2 mio. kr. årligt til 
vores arbejde blandt soldater. Vi glæ-
der os over, at en ny genbrugsbutik net-
op er åbnet i Jels. Frivillige har lagt en 
imponerende arbejdsindsats og fået en 
rigtig flot butik - tusind tak for det.

15. oktober var der rejsegilde på Soldaterrekreation i Hvorup

Selv om dette trin ved indgangen til 
KFUms Soldaterhjem i Slagelse ikke er 
særlig højt kan det volde store problemer 
for sårede soldater. 

Slagelse gøres 
handicapvenligt
Gennem et stykke tid har KFUMs 
Soldaterhjem i Slagelse oplevet et 
særligt behov for handicapvenlige 
toiletter samt indgang til hjemmet. 
Et stort cykelsponsorløb i forbin-
delse med etapestarten af Post 
Danmark Rundt i Slagelse by i 
august har været med til at rejse 
midler så planerne kan realiseres. 
Ombygningen beløber sig til ca. 
500.000 kroner, hvoraf der er ind-
samlet cirka 300.000 kroner. 

Fra Garderhusarkasernen i Sla-
gelse har der været udsendt mange 
soldater til bl.a. Afghanistan med 
fysiske skader til følge. Som en 
konsekvens af dette har kasernen 
oprettet et kamppause kompagni 
for de soldater, der ikke er kamp-
dygtige. Flere herfra har i dag 
svært ved at komme på KFUMs 
Soldaterhjem i Slagelse på grund 
af fysiske handicaps. Den planlag-
te ombygning vil løse dette pro-
blem. 

Fuld gang  i opførelsen af KFUms 
Soldaterrekreation i Hvorup
Ved KFUMs Soldaterhjem i Hvorup 
ved Aalborg Kaserner er byggeriet af 
midlertidige boliger til tidligere ud-
sendte soldater i fuld gang. 13. august 
blev ”første spadestik” (med rendegra-
ver) fejret, og siden har både byggeriet 
af de nye boliger samt ombygningen af 
det eksisterende soldaterhjem kørt for 
fuld kraft. Efter planen skulle de nye 

boliger være færdigbygget omkring 
årsskiftet, hvorefter de et-værelses lej-
ligheder skal indrettes. KFUMs Solda-
terhjem i Hvorup har allerede modta-
get de første henvendelser om at bo på 
soldaterrekreation, hvilket lover godt 
for fremtiden. I marts 2013 forventes 
det at KFUMs SoldaterRekreation i 
Hvorup indvies. 
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Udvidelse i Borris
KFUMs Soldaterhjem i Borris er hen over sommeren blevet udvidet. Bygningen 
er lejet af Forsvaret, der har bekostet ca. 1. mio. kr. på udvidelsen til gengæld for 
en beskeden huslejestigning. Det har resulteret i nyt køkken, en TV-stue, bedre la-
gerfaciliteter og forhold for kantinevognen samt et forbedret arbejdsmiljø. I køk-
kenet er der kommet nyt inventar for 275.000,- kr., hvoraf soldatervenner har ind-
samlet imponerende ca. 115.000,- kr. ved cykelsponsorløb i september. 

KFUms Soldaterrekreation i Holstebro blev indviet d. 7. september. 

 Chef for lokal Støtte Element (lSE) margit Kofoed klippede snoren til det moderniserede og udvide-
de soldaterhjem i Borris.

Gennem de sidste mange år,har kir-
kelige organisationer haft deres 
egen kollektdag, således også 
KFUMs Soldatermission. Fra 1. ja-
nuar 2013 er det ikke længere så-
dan. Fra denne dato kan menigheds-
råd og præster i stigende grad selv 
bestemme, hvilke formål de ønsker 
at støtte ved indsamlinger i kirken.

Kirkeåret er på en ny kollektliste 
blevet opdelt i perioder, og inden 
for hver periode er der forslag til 
hvilke organisationer, der kan sam-
les ind til. Herudover har mange 
menigheder jo deres helt egne pro-
jekter, der støttes.

De fleste menighedsråd lægger 
indsamlingerne fast en gang om 
året, og det sker ofte i december/ja-
nuar, og det er lige om lidt.

Derfor er der brug for, at du hjæl-
per KFUMs Soldatermission til at 
komme på listen i dit sogn. Gør dit 
menighedsråd opmærksom på, hvor 
vigtigt det er, at de også tilgodeser 
os med en kollekt.

KFUMs Soldatermission er pla-
ceret i perioden fra Alle Helgens 
søndag til sidste søndag i kirkeåret.

Der kan læses mere om den nye 
ordning på www.indsamling.folke-
kirken.dk

/ekj

mind dit menighedsråd om 
KFUms Soldatermission

Fuld belægning i 
Holstebro
7. september var der indvielse af 
KFUMs SoldaterRekreation i Holste-
bro, og mange venner og støtter var 
mødt op til en festlig dag. Kort tid efter 
indvielsen var alle værelser udlejet til 
soldater, og soldaterhjemslederne Na-
talie og Troels fornemmer en god inte-
resse omkring de nye boliger. Det plan-
lagte byggeri af KFUMs SoldaterRe-
kreation i Høvelte afventer fortsat en 
politisk afklaring af Høvelte Kasernes 
fremtid før byggeriet sættes i gang. 
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Af Amalie Schultz Ehmsen, Volontør på KFUMs Soldaterhjem i  Sønderborg

UnGdOm

I år kunne jeg krydre mit andet årsmø-
de med et volontørkursus, denne gang i 
Vordingborg. Til det sidstnævnte ar-
rangement, bød temaet på Målrettet 
mundtlig kommunikation i administra-
tionsarbejde med kursusleder Bente 
Lundbak Pihl fra Den lyttende Kirke – 
Lytte til livet. Formålet var, at blive 
bedre til at lytte. Vi fik nogle redskaber 
til hvordan og hvorledes, og vi gen-
nemgik en masse lytte øvelser. Det var 
lærerigt, og en god opfordring til at lyt-
te mere og at tage sig tid til at lytte.

Det var dejligt at møde de andre, bå-
de dem jeg kendte og at lære nye vo-
lontører at kende. Vi fik et indblik i, 
hvordan det foregik på de andre solda-
terhjem. Vi fik udvekslet erfaringer og 
hygget fredag aften, hvor KFUMs Sol-
datermissions Unge havde sørget for 
slik og spil.  

En del af årsmødet
KFUMs Soldatermissions Unge havde 
lørdag eftermiddag (efter gudstjeneste 
i Vordingborg Kirke) arrangeret, at 
man enten kunne komme ud og lege 
soldat på forhindringsbanen eller at hø-
re Thea Bräuner-Møller fortælle om 
hendes ophold på kuffen i Afghanistan.  
Thea udtrykte stor passion og glæde 
for det arbejde, der er på Kuffen i Af-
ghanistan. Hun sagde blandt andet: 
”Soldaterhjemmet skaber rammerne 
for det vigtigste arbejde”, og hun tilfø-

Årsmødet var også 
med volontørkursus

jer senere: ”Jeg går ind for forskelsbe-
handling, så længe alle får det”, hvilket 
er meget sigende. 

Thea kunne motivere, og vi er nu 
flere volontører, som gerne tager turen 
sydpå.

Om søndagen var der ikke noget 
særligt ungdomsprogram, men her 
fulgte vi feltgudstjenesten, landsekre-
tærens ”talkshow” med blandt andet 
god flok volontører. Det var interessant 
at få en melding fra ind- og udland 
samt at høre foredrag ved to oberster.

lyst til at komme igen
Alt har en ende, hvilket et godt volon-
tørkursus og årsmøde også fik, med en 
afslutning fra formanden og et tak til 
dem som havde gjort en god indsats for 
dette årsmøde.

På årsmødet blev jeg igen i år be-
kræftet i, at det er en kæmpe gave og 
udfordring, at få lov til at skabe et kri-
stent hjem for alle soldater, om det er 
de ”hjemmegående”, de udsendte eller 
hjemvendte, og samtidig etablere et 
sted, hvor de vil føle sig hjemme og 
hygge sig. Et trygt sted, hvor der er 
plads til alle uanset rang, og hvor der 
nogen som vil lytte! Jeg blev også be-
kræftet i, at det er nødvendigt for os 
unge at mødes, så vi kan hjælpe hinan-
den til at blive en større del af KFUMs 
Soldatermission.

Tak for denne bekræftelse og begej-
string som er ved årsmøderne.  

Det er altid en glæde at møde folke-
ne bag KFUMs Soldatermission, og få 
sat ansigt på dem, der står bag og støt-
ter ens arbejde. Tak for støtten! Årsmø-
det er et arrangement jeg gerne melder 
min ankomst til i fremtiden. Vi ses for-
håbentlig i Frederikshavn til næste år.

I uge 42 var de værnepligtige (ca. 300 mand) i Høvelte på IFO-øvelse (indfø-
ring i fredsstøttende operationer), og KFUMs Soldaterhjem havde i den for-
bindelse fået til opgave at lave aftensmad, morgenmad og frokost til solda-
terne. Øvelsen fandt sted i en lejr 200 meter fra soldaterhjemmet, og skulle 
give rekrutterne indblik i, hvordan det er at være soldat i Afghanistan.

Vi havde fået lov at opstille et midlertidigt soldaterhjem (Kuffen), hvor der 
blev solgt pølsehorn, kage og slik, og hvor vi kunne hygge med soldaterne.

Sideløbende med ”IFO-kuffen” havde soldaterhjemmet sin vante gang. Ud 
over det faste personale var der tilkaldt fem frivillige samt et par opvaskere, 
som alle ydede en god indsats.

Medarbejderne på det midlertidige soldaterhjem var ikke som sådan en del 
af øvelsen, men fik lov at se det hele på nærmeste hold. Blandt andet mortér-
angreb, skyderier og mistænksomme vagtposter.

Det var en supergod oplevelse! Det bedste ved det hele var at møde solda-
terne i deres element, og også få lov at være noget for dem dér.

Soldaterhjemmet med på IFO-øvelse i Høvelte
Af Maja Mølleskov og Anders Madsen, volontører på KFUMs Soldater-
hjem i Høvelte. 
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VOLONTØR 
BLIV 

KFUMs Soldaterhjem i Høvelte, Slagelse og 
på Bornholm søger volontører til ansættelse 
1. januar 2013. 

Læs mere på: job.kfums-soldaterhjem.dk 

Kontakt: 

Søren Andersen 

2145 0513  

KOrT nyT

Årsgaven 2012
Tak for et godt årsmøde i Vordingborg. 
Tak til de mange der har indsamlet ga-
ver i kredsene, og jer der har givet Års-
gave. Årsgaven er pr. 24. oktober på kr. 
501.000.- Sidste år samme tid var der 
indsamlet kr. 506.000, så der er tæt løb. 

 
lodsedlen 2013
Årets lodseddelsalg er en meget afgø-
rende indtægt for KFUMs Soldater-
mission. Det er nu tid til at planlægge 
salget og måske finde nye salgsmulig-
heder. Lodseddeludvalget har udarbej-
det et lille inspirationshæfte, som er 
sendt til kredsene, men det kan også 
bestilles på landskontoret. Vi har fået 
mange positive tilbagemeldinger på de 
ekstra endetalsgevinster, som vi havde 
på lodsedlen 2012. Det vil vi gentage i 
2013. Der er fortsat en bil som hoved-
gevinst. Toyota opstiller gerne bilen i 
forbindelse med lodseddelsalg. Kon-
takt 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. Den tidligere grænse 
på minimum kr. 500,- er afskaffet, så vi 
indberetter alle gaver under betingelse 
af at vi har fået givernes CPR-nr. 

medlemskampagne i 2013
Fra nytår igangsættes en medlemskam-
pagne. Desværre har antallet af solda-
tervenner været faldende gennem de 
senere år, men vi tror på, at vi igen kan 
få en medlemsfremgang. De senere år 
har KFUMs Soldatermission oplevet 
en stor interesse fra mange sider, og vi 
håber at mange vil hjælpe med at få 
nye soldatervenner. Nærmere informa-
tion følger i det næste nummer af sol-
datervennen. 

Kredsjubilæum i 2013
105 år  Hjørring kreds 6
  95 år:  Herning kreds 11  
  90 år:   Viborg kreds 23, Odense 

kreds 24, 
  85 år:  Roskilde kreds 44
  80 år:   Skive kreds 52, Klov-

borg-Nr. Snede kreds 53 
  65 år:  Nørager kreds 80,
  50 år:  Skrydstrup kreds 25

Årsmøde 2013 holdes i Frederiks-
havn i dagene 28. - 29. september. 
Det bliver første gang vi skal holde 
årsmøde på Sø værnets Sergent- og 
Grundskole i Frederikshavn.

Jakob Sejergaard, der er ses bag disken på 
KFUms Soldaterhjem i Slagelse, rejser i februar 
til Camp Price.

Anne-mie og Poul Erik Andersen drager til februar til Camp 
Bastian, som nyt lederpar af soldaterhjemmet der

Kristine Bodilsen er i skarp træning med kage-
bagning, så hun fra februar kan glæde de ud-
sendte i Camp Price med hjemmebag

Af Per Møller Henriksen

Tanzania for Luthersk Mission og sidst 
arbejdet som efterskoleforstandere.

Som afløsere for Irene Særkjær og 
Karin Høgsgaard i MOB Price har vi 
ansat Kristine Bodilsen og Jakob Se-
jergaard Sørensen. Kristine er uddannet 
antropolog og Jakob er uddannet lærer, 
han er for øjeblikket ansat som ledera-
spirant på soldaterhjemmet i Slagelse. 

Vi ønsker dem alle fire Guds velsig-
nelse over den fremtidige tjeneste.

Kommende ledere til 
Afghanistan
Fra februar 2013 afløses Lene Greger-
sen og Mette Mejlgaard i Camp Basti-
on af Anne-Mie og Poul Erik Ander-
sen. Anne-Mie og Poul Erik har tidli-
gere været soldaterhjemsledere i Hø-
velte og har siden været udsendt til 
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Måske var det ikke så bevidst, som det 
udtrykkes her. Men det er jo netop, hvad 
det handler om: At vore soldater har et 
fristed, hvor de kan være sig selv. Hvor 
de kan koble af, lægge ”soldaten” bag 
sig og blot være menneske. Enten de er 
udsendt eller er herhjemme.

Det kom også tydeligt frem, da 
oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen 
fra Vordingborg Kaserne bød velkom-
men til årsmødet. ”Det er en uvurderlig 
indsats, I yder for vore soldater. Jeg har 
selv været udsendt og husker med glæ-
de tilbage på timerne i soldaterhjem-
met,” sagde oberstløjtnanten blandt an-
det.

Afghanistan
”Hvad betyder det at have et soldater-
hjem i Afghanistan?” spurgte chefen 
for DANILOG, oberst Flemming Ma-

ÅrSmødE

Af Egon Jakobsen

"i KFUms Soldatermission 
er vi glade"
”Lovsynger Herren, min mund og mit indre!” Glæden havde frit løb, da næsten 300 
deltagere indledte KFUMs Soldatermissions Årsmøde 2012 i Vordingborg Kirke. 
Glæden over at synge lovsange. Glæden over at være mange sammen. Glæden over 
at være sammen om KFUMs Soldatermission. Glæden over at være med i denne flok 
af frivillige, der står bag soldaterhjemmene prægede årsmødet.

thiasen, i sit foredrag om søndagen. ”I 
er der for os, når vi har brug for det. 
Uanset om man er oberst eller konsta-
bel, så er det vigtigt at have et frirum, 
hvor man bare kan sætte sig hen og 
drikke en kop kaffe og få en snak. Det 
er vigtigt at have et fristed, hvor man 
kan sætte sig på en stol og blive sid-
dende, indtil man selv vil rejse sig 
igen.”

Og obersten slog fast, at soldater-
hjemmet er det lille vindue, hvor der er 
lidt normalitet. Hvor man kan sætte sig 
hen og grine lidt – og bare være sig 
selv. Jo, det giver mening at have et 
soldaterhjem. Der finder man en hver-
dag, hvor man kan få en lille opfrisker 
midt i opgaverne.

Formandsord
I sin formandsberetning kom Jesper 

Hornstrup med følgende citat af Storm 
P: ”Hvis mennesker er glade, så er det 
deres egen skyld, for der er nok at være 
ked af”, og fortsatte herefter: ”Men i 
KFUMs Soldatermission er vi glade. 
For Gud har givet os et arbejde, der er 
fyldt med glæde.” Og formanden slog 
fast, at soldaterhjemmene har en meget 
stor opgave, især uden for landets 
grænser. I Afghanistan har der i årets 
løb været 428.000 besøg på soldater-
hjemmene.

Soldaterrekreation
Af de cirka 26.000 soldater, der har 
været udsendt gennem årene, kommer 
de fleste beriget hjem. Men mange er 
kommet hjem med skader på legeme 
og sjæl. Så der er stort behov for de re-
kreationsboliger, der oprettes ved tre af 
vore soldaterhjem. Den 7. september 

lørdag eftermiddag indtog årsmødedeltagernekaffen i de hyggelige lokaler på KFUms Soldaterhjem i vordingborg.
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Af Egon Jakobsen

blev KFUMs SoldaterRekreation i 
Holstebro indviet. Alle værelser er ud-
lejet, og arbejdet er kommet godt i 
gang.

Jesper Hornstrup konstaterede også, 
at Soldatermissionen var båret af sol-
datervennernes indsats. For økonomi-
en er helt afhængig af frivillige bidrag. 
”Det er cykelløbs-år i år,” sagde han 
blandt andet. ”Og der har været stor lo-
kal opfindsomhed – både kendte folk 
og sårede soldater har været på cyklen 
for at samle penge ind. Og der blev 
kørt ca. 700.000 kr. ind på elleve steder 
rundt omkring i landet.”

volontørglimt
Mange unge giver et år som volontører 
eller som frivillige medarbejdere på 
soldaterhjemmene. De får ikke ret me-
get i løn, nærmest kun lommepenge. 
Men de får mange gode oplevelser ud 
af det. Da informationssekretær Bjarke 
Friis havde nogle af dem på scenen, 
spurgte han blandet andet: Er banko ik-
ke blot et spil for pensionister? ”Nej,” 
svarede Nicklas fra soldaterhjemmet i 
Hvorup. ”For så skulle nogle dybt uan-
svarlige politikere have sat pensionsal-
deren langt ned. Soldaterne er vilde 
med banko.”

Der er rigtig god brug for KFUMs 
Soldatermission, for de er omkring sol-
daten både før, under og efter udsen-
delsen. Det er budskabet fra soldaterne 
selv. Og hele årsmødet emmede af fæl-
lesskab mellem de frivillige og solda-
terhjemmene – og dermed også solda-
terne. Som biskop Peter Fischer Møller 
udtrykte det i sin festtale lørdag aften: 
”Vi lever på mange måder i en super 
individualistisk tid. Det er også godt, 
men hvis det er noget, man skal være 
helt alene om, så bliver det en svær og 
ensom opgave. Men den opgave, som I 
er med i, er jo et fællesskab.”

Fangekoret fra vridsløselille tryllebandt deltagerne meden forrygende koncert lørdag aften. Chef for forsvarets veterancenter, Kåre Byrnak 
fortalte søndag om arbejdet blandt veteranerne.
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STævnEr OG mødEr

Kreds 95 - Aars-Aalestrup
HVaM
Onsdag d. 28. november kl. 19:30 i 
Sognehuset, Bækggårdsvej 2, Hvam. 
Tidligere soldaterhjemsledere i Koso-
vo Bodil og Asger Jensen taler og for-
tæller om arbejdet.

aaleSTRUP
Torsdag d. 28. februar kl. 19:30 i aa-
lestrup Missionshus, engvej 2. Sol-
datervennefest ved generalsekretær 
Per Møller Henriksen, Fredericia.

Kreds 58 – Hobro
Tirsdag d. 22. januar kl. 19:30 i Ho-
bro Missionshus, lillegade 7, 9500 
Hobro. Soldatervennefest. Konsulent 
Søren Andersen taler og fortæller om 
sine oplevelser på KFUMs Soldater-
hjem i MOB Price, Afghanistan.  

Tirsdag d. 26. februar i arden. Sol-
datervenneaften v. Jens Arne Skjøtt. 

Kreds 2 – Skjern
Fredag d. 30. november kl. 19:00 på 
KFUMs Soldaterhjem, Borriskrogvej 
4, Borris, 6900 Skjern. Adventsfest, 
hvor julen synges ind og Svend Erik 
Langdahl, Hedensted, taler. Lotteri, 
konkurrencer, indsamling og kaffebord.

Kreds 23 – viborg
ViBORG
Fredag d. 30. november kl. 13:30 i 
Sct. Margrethes Gård, Gl. Randers-
vej 4, Overlund, 8800 Viborg. Ad-
ventsmarked med salg af dekorationer, 
julepynt mm. Lotteri, kaffe og æbleski-
ver. Soldaterhjemsledere Birthe og Per 
Andersson fra Skive taler.  

BjeRRiNGBRO
Onsdag d. 30. januar kl. 19:00 i Mis-
sionshuset Bethel, Nørregade 22, 

8850 Bjerringbro. Formand for 
KFUMs Soldaterhjem i Kølvrå Knud 
Nielsen taler og fortæller.

ØRUM
Torsdag d. 7. februar kl. 19:30 i 
Konfirmandstuen, Præstegårdvej 6, 
8830 Tjele. Anders Nielsen, Randers, 
taler og fortæller.

Tønder – kreds 47
Fredag d. 1. februar kl. 19:30 i Tøn-
der Menighedshus, Dragonvej 14, 
6270 Tønder. Soldatervennefest, hvor 
landssekretær Bjarke Friis taler og for-
tæller om arbejdet.  

KØBENHAVNS
KOMMUNE

roskilde - kreds 44 
Tirsdag d. 22. januar kl. 19:30 i mis-
sionshuset Sion, Snoldelev Bygade 22 
a, 4621 Gadstrup. Årsmøde og gene-
ralforsamling med kaffebord og lotteri. 
Feltpræst Klaus Meisner viser billeder 
og fortæller fra sit ophold i Libanon.

Kreds 45 vejlby
Torsdag d. 14. februar kl. 19:30 i i 
Strib Sognegård, Strib landevej 1, 
5500 Middelfart.  Vinterstævne, hvor 
Ruth Brik Christensen taler. 

EFTErmiddAGS- OG dAmEKrEdSE

BORNHOlM
Fredag d. 30. november kl. 19:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, almegårds-
vej 3B, 3700 Rønne. Adventsfest med 
lotteri. Leo Poulsen, Årsballe, taler. 
Sang v. koret ”Paletten”

Mandag s. 4. februar kl. 19:30 i 
KFUM og KFUK’s hus, Østergade 
59 i Rønne. ”Med åbne døre til Fjern-
østen” v. Rita og Gunnar Rasmussen, 
Rønne. Generalforsamling.

FReDeRicia
Onsdag d. 28. november kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99, 
7000 Fredericia. Adventsmøde ved 
pastor Lars Seeberg. Lotteri, hvor ge-
vinster modtages med tak.  

HaDeRSleV
Tirsdag d. 27. november kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, louisevej 2, 
6100 Haderslev. Adventsmøde ved 
Ingrid Markussen, Christiansfeld.

Tirsdag d. 29. januar kl. 14:30 på 
KFUMs Soldaterhjem, louisevej 2, 
6100 Haderslev. Kom og se hvad der 
kommer til at ske.

VaRDe
Fredagsklubben. Vi mødes én fredag 
om måneden kl. 14:00 på KFUMs 
Soldaterhjem i Varde, Hjertingvej 
70. Yderligere oplysninger på tlf.: 75 
22 52 53.

 

 
 
 
 
 
 
         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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KFUMs Soldatermission
GEnBrUG

Adresseliste for
KFUms SOldATErHJEm

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 Egt-
ved. Tlf. 7664 9911.
Åbent: Man-fre: 12-17. 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. 
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. 9716 4051.

iKaST GeNBRUGSceNTeR: Møllegade 
21 st., 7430 Ikast. Tlf. 9715 5020. 
Åbent: Man-fre: 10-17. Lør: 10-12.
Kontaktperson: Kaj Vestergaard, tlf. 9725 
2538.
Butikken drives sammen med Mission Afrika 
Genbrug.

jels: Jels Torvet 1a, 6630 Rødding.
Åbent: Man-fre: 13.00-17.00.
Kontaktperson: Lydia Jensen, tlf. 7456 8470 
eller Lis Bjergager tlf. 2175 5559.

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

Afhentning af dødsboer
Står du med afviklingen af et 
dødsbo, og ikke rigtig ved, hvad 
du skal stille op med de efter-
ladte ting?  Så hjælper en række 
af KFUMs Soldaterhjems gen-
brugsbutikker gerne med at 
tømme boet. Det drejer sig om 
genbrugsbutikkerne i Bække, 
Bølling, Ikast, Jels, Ravnstrup, 
Nr. Nissum, Korning, Ansager, 
Lønborg og Nr. Bork (dog min-
dre boer).

BOrnHOlm:
Rønne, Almegårdsvej 3B, 3700 Rønne. Tlf. 
5695 0313. almegaard@kfums-soldaterhjem.
dk
Ledere: Charlotte og Per Weinrich.

JyllAnd:
Borrislejren, 6900 Skjern. Tlf. 9736 6519. 
borris@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Jette og Kurt Nielsen. Privat: Kirkevej 
21, Borris, 6900 Skjern. Tlf. 97 36 64 38.

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

Frederikshavn, KFUMs Orlogshjem, Under-
stedvej 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: Anne og Allan Schrøder.

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 Anderson.

Sønderborg, Gerlachsgade 2A, 6400 Sønder-
borg. Tlf. 7442 1609. sdrborg@kfums-solda-
terhjem.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-soldater-
hjem.dk
Ledere: Inga Marie og Bjarne Kjær Andersen.

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

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

AFGHAniSTAn:
Camp Bastion:
KFUMs Soldaterhjem, KFUM/DANCON/RS 
(SW) Camp Bastion, Postboks 860, 4760 Vor-
dingborg.
campbastion@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Lene Gregersen og Mette Mejlgaard.

Camp Price:
KFUMs Soldaterhjem, Danish Battlegroup, 
NSE, KFUM/DANCON/RC (SW), MOB Pri-
ce, Postboks 860, 4760 Vordingborg. price@
kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Irene Særkjær og Karin Høgsgaard.

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.
Kontaktperson: 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 og fre: 13-17, lør: 10-14
Kontaktperson: Anny Clausen, tlf. 7528 
0301/5080 5505

NR. NiSSUM: Hovedgaden 24, Nr. Nissum, 
7620 Lemvig.
Åbent: Man-fre: 13-17, lørdag: 10-13.
Kontaktperson: Bodil Nielsen, tlf. 9789 1117.

RaVNSTRUP: Holstebrovej 142, 8800 Vi-
borg. 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: 13.00-17.00, 
tors-fre: 10-17, lør: 10-13.
Kontaktperson: Frede Petersen, tlf. 9714 
2239. 
Butikken drives i samarbejde med Mission 
Afrika Genbrug.
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Julegave
Det koster penge at drive mission – og KFUMs Soldatermission er ingen 
undtagelse. Blandt soldaterne oplever vi en stor taknemmelighed for vores 
tilstedeværelse og hjemlige rammer både i Danmark og Afghanistan. Dag-
ligt mærker KFUMs Soldaterhjem, at soldater kommer vadende ind af døren 
for at nyde godt af hjemmets faciliteter. Atmosfæren adskiller sig fra en kan-
tine, og det sætter soldaterne stor pris på. Samtidig kan de her møde andre 
samtalepartnere i form af volontører og soldaterhjemsledere. Og så får sol-
daterne samtidig mere end et fadervor ved den daglige aftenandagt. 

Vi har brug for din støtte til arbejdet. På forhånd tak for en god julegave. 

Modtager

På KFUms Soldaterhjem i Høvelte serveres mad for et hold soldater, der er vendt hjem fra 
 Afghanistan. 


