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Jesus sår den gode sæd
Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark.
Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i hveden og gik sin vej. Da
kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem.
(Fra lignelsen om ukrudtet i hveden. Matt. 13,24-43.)
Når kornet vokser op er der ikke den store forskel på ukrudtet og hveden, men når
det sætter kerner, er det kun hvedeakset, der bliver fyldt, så det kan give os føde
til at leve af.
Det er kun det ord, som Jesus sår i vore hjerter, der giver liv.
Guds fjende, satan, sår også sit ord i os, men selvom det fylder, giver det ikke
liv.
Jeg spørger måske: Hvilke ord fylder mit hjerte? Er det ord, der giver kerner til
liv eller er det ord, der tager liv?
Når jeg bruger min energi på at se efter kerner hos mig selv, vil de ikke give liv.

Hvad hjerte er fyldt af...

Hvad mit hjerte er fyldt af flyder det over med. Jeg kan være Guds redskab, så andre får glæde af det liv, Han giver mig. Det liv som viser sig både i ord og handling. Ja, det er min bøn: ”Jesus, så du din sæd i mit hjerte og lad underet ske, at det
bliver til kerner jeg og andre kan leve af”.

”Følg mig”, siger Jesus

Det var ikke Jesus, der skulle følge os og hjælpe og velsigne det, vi gør. Det er satan, der har sået den tanke i os – og så giver det ingen frugt.
Nej, ”følg mig”, siger Jesus. For han vil altid gå foran os, og lægger de gode
gerninger til rette for os, så vi kan vandre i dem.

Ja, Guds ord må høres...

For at få liv må jeg være der, hvor Guds ord lyder. For her sår Jesus den gode sæd
til liv og glæde for mig og dermed til andre.
At følge Jesus er at være der, hvor Guds ord lyder …, for netop her sår Jesus
den gode sæd til liv og glæde for mig og dermed til andre.

rejsebreve fra Afghanistan
Af Carl-Erik Refshauge
4 flags pladsen med indskriften: "I kampen for fred". Til højre i
billedet samles soldater om en dyst i hockey.

Gudstjeneste i MOB Price, Afghanistan.

Rejsebreve
fra MOB Price
Carl Erik Refshauge har sammen med Jens Arne Skjøtt
været soldaterhjemsleder på KFUMs Soldaterhjem i MOB Price i Afghanistan
i tre måneder fra februar. Her er samlet nogle udpluk fra Carl Eriks
rejsebreve, der løbende er kommet på bloggen price.kfums-soldaterhjem.dk

Første indtryk af lejren

MOB Price er helt anderledes end
Camp Bastion. Lejren er lille og mere
intim med pt. kun ca. 1200 beboere,
men der er udsigt til flere. Englænderne har overtaget ledelsen af lejren, og
rigtig mange englændere kommer på
kuffen (KFUMs Soldaterhjem, red).
Der er simpelt hen ikke andre muligheder for kaffe og venlig omsorg med
kaffe/te og god kage, samt mine velfremstillede rugbrød. I dag har vi bagt
8 kager i bradepandestørrelse af forskellig art, rugbrød, 150 liter kaffe og
120 liter te, så vi sidder ikke på hæn-

derne. Faktisk er vi på fra kl. halv syv
om morgenen til omkring midnat, men
vi håber at rutinen efterhånden kan bibringe os måske en ”morfar” midt på
dagen. Det er utrolig vigtigt at have gode kontakter i sådan en lejr, og jeg har
været lidt rundt for at hilse på. Især forsyningsafdelingen har jeg møvet mig
ind på for at få de ting, vi har brug for
på hjemmet. Da vi nyder stor respekt
på Kuffen er mange døre åbne for os.

Kagerutiner

Der er mange rutiner, der skal fungere
i hverdagen på Kuffen for at få alt til at

klappe. Der skal være styr på de kagebestillinger, som soldaternes pårørende
bestiller. Ofte er det fødselsdag, der
skal fejres, og en kagehilsen hjemmefra gør altid godt. Af og til forsøger vi
os med at skrive en hilsen i glasur, med
skiftende held må jeg erkende. Vi skal
jo lære alle sammen, og jeg havde stort
held efter flere forsøg med en peanutkage. Men også en speciel oplevelse
med peanutkagen, idet også jeg kan
bekende, at for meget natron (vi har ikke bagepulver) kan få en kage til at udvikle sig ganske interessant, og ikke
mindst ret voldsomt i forhold til den
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rejsebreve fra Afghanistan.

Carl Erik Refshauge på terrassen foran KFUMs
Soldaterhjem i MOB Price. Det er lykkedes at få
udviddet terrassen til glæde for soldaterne og
Carl Erik.

Soldater af forskellige nationaliteter er samlet foran 4 flags pladsen i lejren, der også kaldes "camp
nice".

springform, jeg havde anbragt den i.
Nå, det resterende i formen var meget
velsmagende og forsvandt i forbindelse med anden kageservering.

mig og alle herlighederne, og de var
nærmest rørt over omsorgen. Så lidt
skal der faktisk til for at gøre dagen
god for drengene.

Når det spidser til

På tur til en mindre base

Et par af stamgæsterne på var næsten i
døgndrift i gang med en reparation af
hydraulik mv. Det er rimelig kompliceret på den maskine, og derfor kunne de
ikke komme over og få kaffe og mit
hjemmebagte rugbrød. Det skulle de
da ikke snydes for, tænkte jeg, og tog
en kande kaffe og en tallerken smurte
rugbrødsmadder med marmelade. Der
var en gæstemekaniker fra Bastion, og
spontant ville han havde et billede med
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En halv time øst for Price ligger en
mindre base, Lashkar Gah, hvor der
både er jægersoldater og frøer. De er
beskæftiget med at uddanne det lokale
politi, som en slags aktionsstyrke/indsatsstyrke, og det må man jo sige, at de
måre være meget kvalificerede til. Jeg
har et stykke tid haft lyst til at besøge
basen, idet også en del af mine gamle
politikolleger er beskæftiget med at
uddanne afghanerne til politiarbejde.
Jeg henvendte mig til turkoordinatoren
og spurgte, om der var plads til en soldaterhjemsleder i helikopteren. Han
var meget imødekommende og bookede mig med det samme. Jeg pakkede et
par kager og nogle rugbrød, hvorpå vi
mødte frem på ventepladsen i Price en
time før. Man sørger altid for at have
ekstra tøj, sin sovepose og toiletgrej
med, fordi muligheden/risikoen for at
få en overnatning eller flere altid er til
stede et fremmed sted. Efter en begivenhedsløs tur landede vi i Lashkar
Gah. Efter indskrivning opsøgte jeg
den danske del af lejren og blev særdeles vel modtaget af Jægerne, der på en
særdeles behagelig måde og helt personligt kommer og hilser på og siger

deres navn, der gør, at man føler sig
velkommen. Mine to store kager blev
vel modtaget og fik hurtigt ben at gå
på.Politifolkene fik et par af mine
hjemmelavede rugbrød, og det faldt i
god jord. Efter en god dag med hyggelig snak med jægere og nogle amerikanske politifolk, skulle vi retur til Price. Her var vi fremme ca. kl. 22 og
kunne nu slappe af - sikkert hjemme
og ør i hovedet af støjende åbne helikoptere, men også en god oplevelse rigere.

En rigtig god oplevelse

Arbejdet som soldaterhjemsleder er nu
gået ind i den sidste måned for mit vedkommende i ”camp nice”, som vi kalder lejren her i Price. Det har været en
rigtig god oplevelse at være en del af
dette vigtige arbejde, hvor vore soldater er. Oplevelsen er gjort rigtig god
ved, at vi oplever stor positiv feedback
fra soldater og andre gæster på Kuffen.
Det har på alle måder været en god tid
med de udfordringer, der hører med til
dette arbejde. Vi har på bedste vis (altså set i forhold til de kompetencer, vi
nu er udstyret med) drevet kuffen som
et sted, hvor soldaterne 24 timer i døgnet har kunnet søge til og hygge sig og
forsyne sig med drikkevarer, chokolade, kage, brød og andre ”sunde” ting,
som vi byder ind med.

KORT NYT
Af Per Møller Henriksen

Medarbejder- og soldaterhjems
konsulent Søren Andersen til Price

Den 16. maj rejste Søren Andersen til MOB Price
for at være soldaterhjemsleder i 3 måneder sammen med Jens Arne Skjøtt. Søren Andersen får således lov til at genopfriske tiden som soldaterhjemsleder, som han tidligere har været på KFUMs
Orlogshjem på Holmen og på KFUMs Soldaterhjem i Randers. Det kan også komme ham til gode
i jobbet som konsulent, hvor han sammen med generalsekretæren ansætter soldaterhjemsledere.
Jens Arne Skjøtt har drevet soldaterhjemmet
sammen med Carl Erik Refshauge siden slutningen af januar. Der skal lyde en stor tak til Carl Erik
Refshauge for tiden, og de bedste ønsker for Søren
og Jens Arne de kommende 3 måneder.

Anne og Allan Schrøder
har overtaget Kølvrå

Mette Mejlgaard
fungerende
medarbejderkonsulent

Mens Søren Andersen er udsendt vil
Mette Mejlgaard fungere som vikar.

Tak til Else Friis Nielsen og
Ruth Nielsen

Svigerinderne Else og Ruth har tidligere afløst under leave i Kosovo og
Camp Bastion, men denne gang blev
det til hele 5 uger som afløsere i MOB
Price. Endnu engang tak for dette flotte
frivillige arbejde.

Nu også lederpar på
Bornholm

Da Per Weinrich blev ansat som soldaterhjemsleder september 2010 fortsatte
Lotte sit arbejde på sygehuset og har
hjulpet på soldaterhjemmet som frivillig. Siden da er der igen kommet værnepligtige til Bornholm og dermed
større aktivitet. Vi har fra august 2012
ansat Lotte Weinrich sammen med Per
som lederpar.

Husk Mini Cafe til fordel for
KFUMs Soldatermission på
Strøget i København fra
den 9. - 15. juli 2012.

Thea Braüner-Møller og
Anne Kallehave tager
over i Camp Bastion

I sidste nr. af Soldatervennen skrev
vi, at Lene Gregersen og Mette
Mejlgaard skulle udsendes til Camp
Bastion igen for en 3 måneders periode. Denne udsendelse er ændret
til en 6 måneders udsendelse fra
august 2012 til februar 2013. I stedet har Thea Braüner-Møller sagt ja
til en ny udsendelse. Thea kom
hjem efter 6 måneder i Camp Bastion først i februar, og hun har siden
været assistent på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. Thea skal denne
gang udsendes med Anne Kallehave, der er diakon og pædagog fra
Diakonhøjskolen i Århus. Anne er
29 år og har tidligere været volontør på soldaterhjemmene i Høvelte
og Slagelse.
Thea og Anne afløser Kirsten og
Alex Pedersen som efter 3½ travle
måned i Bastion nu kan rejse hjem
til Starup. Der skal også lyde en stor
tak til Kirsten og Alex Pedersen.

Pr. 1. april overtog Anne og Allan
Schrøder ansvaret for KFUMs Soldaterhjem i Kølvrå efter Anette og Brian
Gylling Jensen. Anne og Allan Schrøder kommer fra Hjørring, og de er begge lærere. De er begge født i 1958, og
de har 2 sønner, som dog er flyttet
hjemmefra. De har senest været efterskoleforstanderpar. Både Anne og Allan er meget musikalske og er allerede
kommet godt i gang med arbejdet. Vi
byder dem hjerteligt velkommen i
KFUMs Soldatermission.

Kommende ledere til Price
til august 2012

Irene Særkjær og Karin Høgsgaard,
begge fra Holstebro, skal i 6 måneder
drive soldaterhjemmet i Price. De har
begge været på soldaterhjem tidligere.
Irene har arbejdet i Slagelse af 2 omgange og Karin i Borris. Irene er 25 år og
uddannet jordbrugsteknolog, mens Karin er 43 år og uddannet social og sundhedshjælper samt håndarbejdslærer.
Vi ønsker Guds velsignelse over både nye og fratrådte ledere.
Soldatervennen nr. 2 • 2012
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KFUMs Soldaterhjem i Sønderborg
Tekst og foto: Bjarke Friis.

”Her kan man
futte rundt i
klip-klapper”
KFUMs Soldaterhjem i Sønderborg er ikke en kantine, for her bliver eleverne fra Hærens
Sergentskole kaldt ved fornavn. Mads og Lars fortæller her om soldaterhjemmet.
”Soldaterhjemmet er et friluftsrum.
Her kommer vi af med det grønne tøj
og er mere afslappet. Og så ser vi en
masse film.” Det fortæller Mads, der i
april blev færdig som sergent på Hærens Sergentskole i Sønderborg. Kammeraten Lars betoner, at ”det er udenfor hegnet. Det betyder noget for stemningen, der er mere varm. Her kan man
futte rundt i klip-klapper eller sokker,
og det er mere afslappet. Det er ’chilleren’, som vi siger”.

Guds sommerhus

Sergenteleverne Mads og Lars vil gerne fortælle om deres oplevelser med
KFUMs Soldaterhjem i Sønderborg.
Det lille træhus er et af landets mindste

soldaterhjem, men soldaterne finder
hygge på dét, der fungere som deres
andet hjem mens de er elever på Sergentskolen i Sønderborg. For sjov har
eleverne på dette hold kaldt KFUMs
Soldaterhjem i Sønderborg for ”Guds
sommerhus”, og egentlig må det vel
opfattes som et kompliment.

Atmosfære

Stemningen og atmosfæren på soldaterhjemmet må man forstå i sammenhæng med Sergentskolen, hvor eleverne i Sønderborg ellers færdes. ”Det er
en skole, hvor vi sover og går i skole”,
forklarer Lars. Mads uddyber: ”Der er
man på hele tiden. Man tænker på forberedelse og laver lektier. Det er vores
uddannelsessted”.

Særlig kaffe

Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen har
været soldaterhjemsleder i Sønderborg i knapt 2 år, og har
tidligere været afløser på
KFUMs Soldaterhjem i
Kosovo og Afghanistan.
Det giver en vis respekt
blandt soldaterne, at Anne Dorthe har været i Afghanistan. Lars og Mads
fremhæver dog andre af
soldaterhjemslederens egen-
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skaber: ”Hun kan bage kage og brygge
kaffe”, lyder det fra de to drenge. Kaffen får en særlig stor ros, hvilket formodentlig hænger sammen med deres
oplevelse af kaffe på skolen som
”varmt vand med smag i”.
Lars og Mads synes også godt om
det, der får soldaterhjemmet til at adskille sig fra en kantine. Det handler
ikke om mad og drikke, men det handler om andre ting. ”På soldaterhjemmet
kender de os, og her bliver vi kaldt ved
fornavn”, forklarer Lars.

Aftensang respekteres

Andagt og aftensang er også en fast
tradition på KFUMs Soldaterhjem i
Sønderborg. ”Det er fint nok. Det respekterer man”, lyder det fra Lars. ”Og
hvis Anne Dorthe siger et eller andet
mærkeligt kan vi have lange snakke
om det bagefter”. På den måde kan andagten nogle gange afføde en god dialog med soldaterne senere på aftenen
om tro og tvivl eller hvad der ellers kan
være temaet. Lars og Mads mener, at
det virker godt med et minuts stilhed,
som der ofte er ved andagten på soldaterhjemmet. ”Det virker rigtig godt
med et minuts stilhed. På skolen er der
tryk på, og det kan være svært at koble
helt fra, fordi man konstant tænker på
lektionsplaner og forberedelse”.

Hver onsdag aften bliver der afholdt banko, og i Sønderborg rummer det mange lokale gloser. En drengene, der kommer fra Herlev,
havde dog lidt svært ved at følge med i de sønderjyske tal.

Citater fra
sergentelevernes
evaluering af
soldaterhjemmet:

– Jeg kommer på KFUMs
Soldaterhjem som et afbræk.
Her kan man komme væk fra
kasernen og pligter og bare
slappe af med godt selskab.

De forskellige delinger har en intern konkurrence i banko på soldaterhjemmet. Her deles aftenens hovedgevinst: Ice surprice.

Her er en god balance
mellem at tale om
eksistentielle ting og Gud til
andagter. ”For meget” om
Gud kan afskrække folk.
Jeg har hørt om KFUMs
Soldaterhjem fra min far, som
kom her i 1966.
Her er så hyggeligt og trygt
at være, og medarbejderne er
nærværende og personlige.

Lars (tv) og Mads (th) fortæller gerne om deres indtryk
af KFUMs Soldaterhjem i Sønderborg.

Almindelig hygge i TV-stuen. Kaffe på kanden, en film
kører i fjernsynet og mobiltelefonen er lige ved hånden.

Hold fast i, at Kuffen
(KFUMs Soldaterhjem, red.)
primært skal være et hjem og
kun sekundært et cafeteria.
Jeg synes I har gjort tiden på
HSGS sjov og hyggelig, også
når man var ked af det eller
havde det hårdt.
Soldaterhjemmets største
plus er, at I altid er til at tale
med.
Soldatervennen nr. 2 • 2012
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protektorbesøg

”Jeg har oplevet det stærke
fællesskab”
Tirsdag d. 10. april var KFUMs Soldatermissions nye protektor Hendes Kongelige
Højhed (HKH) Kronprinsesse Mary på officielt besøg. Efter besøg på både
landskontoret og frokost med soldat på KFUMs Soldaterhjem gjorde fællesskabet
blandt soldater indtryk på Kronprinsessen.
Tilbage i december 2009 besøgte HKH
Kronprinsesse Mary de danske soldater i Camp Bastion i Afghanistan. Som
en naturlig ting var Kronprinsessen også forbi KFUMs Soldaterhjem i Camp
Bastion, som de udsendte danske soldater flittigt benytter. Siden har
KFUMs Soldatermission søgt om at få
en kongelig protektor, og den 20. marts
i år kunne det offentliggøres, at HKH
Kronprinsesse Mary er ny protektor for
KFUMs Soldatermission.

Officielt besøg

I forbindelse med HKH Kronprinsesse
Marys nye rolle som protektor blev der
planlagt et officielt besøg på landskontoret i Fredericia og soldaterhjemmet
lige ved siden af. ”Det var vores ønske
at Kronprinsessen måtte opleve livet
på ét af vores soldaterhjem”, fortæller
generalsekretær Per Møller Henriksen.
”Vores arbejde er til for soldaterne, og
det er deres situation, vi er optaget af i
hele KFUMs Soldatermission”. Derefter strikkede Per Møller Henriksen et
program sammen i samarbejde med
soldaterhjemsleder i Fredericia Ester
Kofoed.

Frokost med soldaterne

Fokus for besøget var Kronprinsessens
møde med typiske brugere af KFUMs
Soldaterhjem. Stjerner på skuldrene
spiller ingen rolle på soldaterhjemmet,
hvor alle er lige. Derfor var der også
både en værnepligtige (HBU), soldater
under uddannelse (HRU) og tidligere
udsendte soldater. Desuden var kasernens socialrådgiver inviteret med, da
hun er en god samarbejdspartner for
KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.
Men fælles for dem alle er, at de alle
kommer naturligt på soldaterhjemmet.
”Det er en stor glæde for mig som
ny protekter for KFUMs Soldatermission at besøge et soldaterhjem og se
hvor stor betydning det har for soldaterne og deres familier”, fortalte HKH
Kronprinsesse Mary til de rullende kameraer efter besøget. ”Jeg har oplevet
det stærke fællesskab, og hvor meget
det betyder at tale med dem, som taler
et fælles sprog.”

Spurgte interesseret

”Besøget gik helt som vi havde håbet
på”, udtalte Per Møller Henriksen efter
besøget til TV Syd, der havde inviteret

HKH Kronprinsesse Mary fik overrakt blomster ved ankomsten til KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.
Her viser soldaterhjemsleder Ester Kofoed rundt.

ham i studiet. ”Kronprinsessen kom, var
interesseret, var tilstede og spurgte interesseret – både os og de soldater, Kronprinsessen spiste frokost med. Det var
en rigtig god oplevelse, og det er tydeligt, at hun er interesseret i både soldaternes ve og vel og soldatermissionen”.

Medieinteressen for protektorbesøget var stor,
og det gav anledning til god omtale af KFUMs
Soldaterhjem og de kommende planer med SoldaterRekreation.

Kronprinsesse Mary repræsenterer
de mere bløde sider, som der har været
mere fokus på i de senere år efter danske soldaters voldsomme oplevelser på
internationale missionsområder. Det er
i rigtig god overensstemmelse med
KFUMs Soldatermissions nye arbejdsform med SoldaterRekreation for tidligere udsendte soldater.

Ny fokus på KFUMs
Soldaterhjem

Per Møller Henriksen glæder sig over
det fornyede fokus, som det kongelige
besøg har medført. ”Kronprinsessens
besøg har givet vores arbejde et nyt fokus på vores hjemlige arbejde med soldaterne. Medierne har spurgt ind til både vores almindelige arbejde men også
vores nye arbejde med SoldaterRekreation”, slutter generalsekretæren.
8
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Tekst: Bjarke Friis. Foto: Lars Lindskov.

Program for
protektorbesøget
11:30 	Ankomst og kort rundvisning på landskontoret
	Nærmere præsentation
af KFUMs Soldatermission og orientering om
arbejdet.
12:15	Rundvisning på KFUMs
Soldaterhjem i Fredericia
	Frokost med soldater og
samtale om deres brug
af soldaterhjemmet
13:45

På landskontoret fortalte generalsekretær Per Møller Henriksen om arbejdet i både Danmark og Afghanistan samt om de kommende planer om KFUMs SoldaterRekreation.

Afrejse
Soldatervennen nr. 2 • 2012

9

soldaterrekreation
Af Bjarke Friis

Træknings

liste

KFUMs Soldater
missions landslotteri
2012
74.908 Toyota Aygo
33.127 Rejsegavekort, kr. 15.000
80.789 Rejsegavekort, kr. 15.000
12.939
30.101
49.287
57.993

Rejsegavekort, kr. 8.000
Rejsegavekort, kr. 8.000
Rejsegavekort, kr. 8.000
Rejsegavekort, kr. 8.000

19.398
25.935
44.984
48.882
56.081
72.249
83.818
92.995

Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500

12.722
14.353
21.793
37.890
40.398
58.854
80.786
87.861
93.878
99.500

Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus
Gavekort, Jensens Bøfhus

Fast endetal:
32 Gavekort til Matas/Jysk/Imerco/
Bog & Ide/Fætter BR.

Tak for støtten
til KFUMs Soldater
missions arbejde
ved køb af lodsedler
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SoldaterRekreation på vej
Før påske blev kunne KFUMs Soldaterhjem i Holstebro
holde rejsegilde på byggeriet af KFUMs
SoldaterRekreation. I Hvorup og Høvelte ligger
tegningerne klar til lignende byggerier.
Indflytning til sommer

Nybyggeriet af midlertidige boliger for
tidligere udsendte soldater ved KFUMs
Soldaterhjem i Holstebro forløber
planmæssigt. En milepæl i byggeprocessen var sidst i marts, hvor det blev
holdt rejsegilde på den nye tilbygning.
Allerede i februar kunne soldater, medarbejdere og Natalie og Troels Moesgaard, der er soldaterhjemsledere i
Holstebro, tage soldaterhjemmet i brug
igen efter et par måneder med håndværkere på det eksisterende hjem. Soldaterhjemmet har nu fået et stort løft
med handicapvenlige faciliteter, et nyt
indgangsparti, toiletter, nyt tag og nyt
køkken. Mens det istandsatte soldaterhjem vækker begejstring blandt soldaterne, er håndværkerne kommet rigtig
langt med nybyggeriet. I løbet af sommeren forventes det, at de første kan
flytte ind, hvormed KFUMs SoldaterRekreation er en realitet.

Financieringen er på plads
i Høvelte

I Høvelte har der været afholdt licitation på byggeriet af KFUMs SoldaterRekreation ved Livgardens Kaserne.
Prisen ligger tæt på de 9,6 mio. kr.,
byggeriet er budgetteret til, og som der
er givet tilsagn om til projektet i Høvelte. Spaderne skulle dermed være

klar til at gå i jorden, hvis ikke der var
rejst tvivl om Høvelte Kasernes fremtid. Politisk har der været ønske om besparelser på forsvarsudgifterne på op
til 3 mia. kr, hvilket formodentlig vil
betyde lukning af kaserner. Høvelte
Kaserne har været nævnt som én af de
lukningstruede kaserner, og det er derfor blevet besluttet at afvente situationen før bygeriet sættes i gang.

Mangler de sidste penge i
Hvorup

Aalborg Kaserners fremtid skulle til
gengæld være sikker, hvor tegningerne
til lignende byggeri også ligger klar.
Her afventes til gengæld tilsagn om de
sidste midler til byggeriet, før det sættes i gang. Blandt andet forventes overskuddet fra Flyvevåbnets Airshowet i
Aalborg d. 10. juni at være med til at få
den sidste del af financieringen på
plads.

Indretning af boligerne

De seneste måneder har der også været
ansøgt om midler til indretningen af de
nye boliger til soldaterne. Her er ansøgningerne generelt blevet modtaget positivt. Særligt har Y’s Men rundt i hele
landet givet rigtig flotte bidrag til indretningen af KFUMs SoldaterRekreation, som der er stor taknemmelighed for.

soldatermissionens unge
Af Rakel Henriksen, formand for Soldatermissionens Unge

Status i soldatermissionens unge
Nu har det nye soldatermissionens unge (SMU) udvalg været i gang i ca. et år, og det er tid til at se tilbage på hvordan
tingene er gået.
Vi startede udvalget op tilbage i foråret 2011, efter den
gamle SMU bestyrelse var blevet nedlagt. Udvalget er blevet sammensat af næsten kun nye medlemmer, som dog alle
har været i KFUMs Soldatermission i en del år. Vi har fået
gang i mange forskellige arrangementer og har planer om
endnu flere. Vi har især valgt at lægge vægt på volontørerne.
Når de er på kurser deltager alle fra udvalget, der har mulighed for det. Det giver volontørerne en mulighed for at lære
os som udvalg at kende og vi lærer dem bedre at kende.
Samtidig ser de, at der er noget for de fleste indenfor soldatermissionen
efter, at
de
med at arbejde på soldaup.
strfærdige
ryder
i Sk
Fra Airshow 2010
terhjem. Vi har som udvalg virkelig sat pris på de oplevelser,
vi har fået sammen med volontørerne i henholdsvis Varde i
november og i Skive i januar. Der er blevet åbnet op for nye
ideer, og vi har været heldige at finde nogen, som brænder
for det her lige så meget som udvalget.
I det nye år stoppede to af udvalgets medlemmer af forskellige grunde. Det var Jan Simmelsgaard Bastholm og
Anita Kudsk Rabjerg. Vi var dog så heldige hurtigt at finde
nogle nye, Joan Skipper og Anita Østergaard Mikkelsen som
begge hører til i Hvorup, Nordjylland.
Tilbage i oktober lavede vi pakkekalender til de udsendte
soldater i Camp Bastion og Camp Price. Gaverne blev taget
rigtig godt imod og mange var glade for den personlige hilsen, som var på hver enkelt gave. Det har virkelig en stor betydning for soldaterne, at vi hjemme i Danmark gider bruge
tid på at skaffe gaver og skrive hilsner til dem, når de er udsendt. Vi var heldige at få nogle gode sponsorer fra blandt
andet xtragrej.dk og Infwear.
I marts har vi haft sendt nogle smu’er for at hjælpe soldaterhjemmet i Holstebro, som var blevet spurgt om de kunne

lave en KUF (et soldaterhjem, red.) under øvelse i Finderup.
Det var virkelig en succes med en meget høj omsætning.
I april har SMU stået for at arrangere cykelløb i Århus. Vi
må sige, at det har været noget af en udfordring, da ingen
havde prøvet at arrangere det før. Men vi er alle enige om, at
det blev en succes på trods af meget få mennesker. Vi fik
kørt 20.000 kr. ind med kun 7 ryttere i alderen 17 måneder til
pensionsalderen. Nu er vi den erfaring rigere, og vi har mulighed for at gøre det endnu bedre næste gang.
I de næste par måneder vil der være forskellige arrangementer hvor SMU vil være til stede. Under Å-festival i pinsen vil SMU lave lagkage banko m.m. På SommerOase 14.21. juli er der en KUF-café som på forskellige måder vil skabe opmærksomhed til KFUMs Soldatermission. Sidste år
var der et stort besøgstal, og det forventes endnu større i år.
Vi har mange planer for fremtiden både med at hverve
nye medlemmer og volontører. Der skal sættes stort fokus på
de unge, så der i fremtiden er noget, der hedder Soldatermissionen. Vi ved, hvor stor en betydning soldatermissionen har
for mange mennesker, og vi ønsker kun at gøre folk opmærksomme på det arbejde, der bliver gjort rundt omkring
både i Danmark og i udlandet.

VOLONTØR

SØGES
Til ansættelse pr. 1. august 2012 på KFUMs
Soldaterhjem i Hvorup, Skive, Fredericia,
Sønderborg, Høvelte eller Rønne.
”Det har været et utrolig givende og lærerigt år, som
jeg vil se tilbage på med glæde. Jeg har lært mere
om selve missionen i mit arbejde. At være et kristent
menneske handler for mig om at være et menneske,
der udviser næstekærlighed, og det er noget vi gør
på soldaterhjemmene.”
Regitze Jørgensen, medarbejder i Varde 2012.
(Læs mere på side 12-13)

Send ansøgning - læs mere på:
Job.kfums-soldaterhjem.dk
Kontakt:
Mette Mejlgaard på tel 201 08 955
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Et år på
KFUMs
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i Varde

Regitze bag disken på KFUMs Soldaterhjem i Varde. Gennem årets
løb har hun lavet "tonsvis af burgere og pommes frites", men det bedste har været den menneskelige
kontakt.

Regitze Jørgensen er ung medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Varde, og deler i artiklen
her sine oplevelser og glæde over arbejdet.
Vinteren har efterhånden sluppet sit tag
i os. Dagene bliver længere, solen
skinner og overalt pibler små forårsblomster frem. Sommeren giver os
energi og godt humør samt håb om tørre solskinsrige dage. Men sammen
med foråret kommer også mit farvel til
KFUMs Soldaterhjem (kuffen) i Varde. Her har jeg nu været i godt et år, og
det har været en tid, som jeg aldrig vil
glemme.

En stor familie

Når man starter som volontør på et soldaterhjem vil man ofte erstatte en tidligere medarbejder. Dette bekymrede
mig en del, for jeg var bange for, om
jeg ville være lige så vellidt som den
forrige. Men det viste sig hurtigt, at der
ikke var grund til bekymring. Her i
Varde blev jeg modtaget med åbne arme, og hurtigt følte jeg mig som en del
af familien. I Varde har jeg haft en stor
familie på soldaterhjemmet. Ikke bare
lederne og deres børn, men også alle
soldaterne, der har gjort min hverdag
både sjov og udfordrende. Her er der
12
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ikke to dage, der er ens, og det er både
udfordrende og dejligt, at der altid sker
noget nyt. Ofte har vi haft den glæde at
få en hjælpende hånd af alle soldatervennerne, og det varmer, at folk er så
villige til at gøre en indsats for soldaterhjemmet. Dette sås bl.a. til det for
nyligt afholdte påskemarked, hvor alle
gav en hånd med. Hele Kuffen blev
ommøbleret, og snart fyldte boder med
blomsterdekorationer, malerier, hjemmelavet kage m.m. soldaterhjemmet.
Alle ydede en indsats. Soldatervennerne passede boderne, SMU (Soldatermissionens Unge) vaskede biler, og vi
ledere og volontører lavede mad til den
helt store guldmedalje.Lørdag d. 28.
april fik vi endnu engang brug for soldatervennernes hjælp, da vi afholdte
sponsorcykelløb med henblik på at
cykle penge ind til en ny Kuf-vogn.
Omkring 62.000 kr. blev cyklet ind, og
dagen bød heldigvis på tørvejr og masser af godt humør. Der blev cyklet godt
til både på almindelige cykler, tandem
-og handicap cykler, og alle kan være
stolte af deres indsats. I årets løb har

der også været afholdt medarbejderweekender for os volontører, og her
har jeg mødt en masse dejligt mennesker og haft nogle rigtig hyggelige
stunder. Tilsammen udgør vi vel alle
en stor KUF-familie.

Fornyelser på
Soldaterhjemmet

I løbet af året har jeg været så heldig at
opleve et par fornyelser her i Varde. Vi
har bl.a. fået bygget overdækning på
terrassen, så soldaterne nu kan ryge
udenfor uden at blive gennemblødte,
når det regner. Også her trådte venner
og naboer til med en hjælpende hånd.
Derudover har vi også fået erstattet en
del af det gamle køkkenudstyr med noget nyere og mere effektivt udstyr. Det
startede med en ny madvogn, da vi i et
uopmærksomt øjeblik fik brændt den
gamle af. Heldigvis havde cheferne et
smil tilovers for denne bommert, da
vognen i forvejen var rimelig gammel.
Derudover er der også kommet nye varmekasser og en foodprocessor, der gør
salathakningen noget nemmere, plus ri-

Af Regitze Jørgensen
sikoen for at skære fingrene er blevet
mindsket. I sidste måned var vi også
heldige at få installeret ny opvaskemaskine, hvilket har fået opvaskerutinen til
at glide noget mere smertefrit.

Hygge med soldaterne

I løbet af tiden her, har jeg lavet tonsvis
af burgere og pommes frites og solgt
slik og cola i massevis, men det allerbedste ved mit arbejde er al den menneskelige kontakt jeg har fået. Jeg har
delt mange gode og utrolig sjove stunder med soldaterne, fået masser af røverhistorier og masser af grin i min
hverdag. Men jeg har også fået den ære
at få del i de mere sårbare situationer,
og disse stunder er jeg også meget taknemmelig for. Soldater, der har været
eller skal i krig har tit en masse ambivalente følelser, og det er meget givende, når jeg har fået et lille indblik i disse tanker og følelser.
Det har været et utrolig givende og
lærerigt år, som jeg vil se tilbage på
med glæde. Jeg har lært en masse søde
mennesker at kende, og samtidig har
jeg også lært mere om selve missionen
i mit arbejde. At være et kristent menneske handler for mig om at være et
menneske, der udviser næstekærlig-

Fra en velkomstfest for nye værnepligtige ved Varde Kaserne.

hed, og det er noget vi gør på soldaterhjemmene. Vi yder en indsats for at
soldaterne kan føle sig hjemme og ikke
mindst forståede og respekterede. På
KFUMs Soldaterhjem kan soldaterne
få et pusterum fra hverdagens strabadser over et stykke gratis kage og en god
film, og jeg har hygget mig mindst lige
så meget som de har.
Det er altid vemodigt at sige farvel til
noget, man har været glad for, men sam-

tidig glæder jeg mig også til se, hvad
fremtiden bringer. Jeg har en masse erfaringer med i min rygsæk, som jeg vil
udnytte fremover, og jeg har lært en
masse om mig selv og mine egne grænser og kompetencer. Derudover er jeg
slet ikke i tvivl om, at jeg ikke skal sige
farvel til KFUMs Soldatermission, men
i stedet på gensyn.

NÆSTE Nummer af soldatervennen UDKOMMER
5. august 2012 – Deadline 25. juni

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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økonomi
Af økonomichef Steen K. Sørensen

Årsregnskab 2011
– et godt og spændende år
Besøgstallet på hjemmene er ikke
uventet faldet fra de – i nyere tid – rekordhøje 885.000 besøg i 2010 til
840.000 besøg i 2011. Tilbagegangen
kan i væsentlig grad tilskrives, at hjemmet i Kosovo lukkede i februar. Åbningen af et soldaterhjem i Libanon i perioden april – december 2011 har i besøgstal ikke kunnet opveje lukningen i
Kosovo.
På hjemmene i Danmark er omsætningen faldet med ca. 7%. Det skyldes
primært færre soldater under videre
uddannelse efter værnepligten, og dermed lidt færre besøg end tidligere.
Medvirkende til tilbagegangen er også
den generelle afmatning i samfundsøkonomien, som har betydet mindre
købekraft for soldaterhjemmenes brugere.

Mange og flotte gaver

KFUMs Soldatermission har igen i
2011 oplevet stor trofasthed fra mange
soldatervenner og har således kunnet
fastholde gaveindtægter m.v. på et højt
niveau.
Gaver og andre bidrag til den daglige drift beløber sig i 2011 til ca. 15,3
mio. kr. mod 15,5 mio. kr. i 2010. Tallene skal også her ses i lyset af, at
hjemmet i Kosovo lukkede først på
året.
Hertil kommer, at der i 2011 er givet
mange og store tilsagn om penge til
KFUMs SoldaterRekreation i takt
med, at projektet gennemføres og boligerne etableres. Af disse særlige bidrag
er ca. 5.3 mio. kr. allerede udbetalt i
2011.
Bemærkelsesværdigt er det i øvrigt,
at vore genbrugsbutikker i 2011 har
oplevet en voldsom vækst i omsætning
og dermed også i overskud. De 13 butikker har i 2011 genereret i alt godt 2
mio. kr. (imod 1.4 mio. kr. året før) til
soldaterhjemmenes daglige drift.
14
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Styr på omkostningerne

Personaleomkostninger (løn m.v.) er
tilsyneladende steget med ca.1 mio.kr.,
hvilket dog dækker over, at der i 2010
blev refunderet over 600.000 kr. som
følge af en skattesag. Generelt er lønningerne ikke steget i 2011, hvorfor den
sidste stigning kan tilskrives at flere
stillinger end tidligere har været besat.
Andre eksterne omkostninger stiger
også – fra ca. 8.2 mio. kr. til 12.1 mio.
kr.. Her skyldes stigningen (knapt 4
mio. kr.) alene, at etableringen af
KFUMs SoldaterRekreation nu er påbegyndt. Af de indsamlede midler er
der ved udgangen af 2011 brugt ca.
850.000 kr., medens 4.5 mio. kr. er
hensat til aftalte investeringer i 2012,
primært i Holstebro. Øvrige eksterne
omkostninger falder således samlet
med omkring 1 mio. kr..
Ud over de direkte bogførte udgifter
har landskontorets lønnede medarbejdere og mange frivillige i forskellige
udvalg og komiteer investeret meget
tid i at definere indhold samt rejse penge til KFUMs SoldaterRekreation.

Et lille underskud

Som følge af investering i ny medarbejderbolig i Oksbøl stiger såvel afskrivninger som finansieringsudgifter i mindre grad, og året slutter med et underskud på 234.143 kr., hvor der var lagt et
budget med balance mellem indtægter
og udgifter. Underskuddet for 2011 er
på niveau med overskuddet året før (ca.
198.000 kr.), og regnskabet er blevet
godkendt af bestyrelsen på det ordinære møde den 8. marts 2012.
Som følge af de store indbetalinger
fra fonde til KFUMs SoldaterRekreation, penge som vi endnu ikke har nået
at omsætte i nye boliger til soldaterne,
har vi pr. nytår en pæn, positiv likviditet. Ellers er balancen som sædvanligt
præget af, at hele KFUMs Soldater-

Af diagrammerne ses fordelingen af indtægter
og udgifter i KFUMs Soldatermission i 2011.

missions egenkapital er bundet i de
bygninger, hvorfra vi driver vore soldaterhjem. Alle udbetalte og bevilgede
midler til KFUMs SoldaterRekreation
forventes i skrivende stund investeret i
nye soldaterboliger i løbet af 2012.
Egenkapitalen falder med årets underskud (234.143 kr.), og udgør ved
årets udgang 20.564.020 kr..

Fremtiden

For 2012 er der budgetteret med et underskud på ca. 72.000 kr., bl.a. ud fra
en forventning om en svagt faldende
omsætning.
Derfor håber vi også på fortsat trofasthed overfor arbejdet i KFUMs Soldatermission. Uden hjælp fra trofaste
soldatervenner fandtes der intet
KFUMs Soldatermission.
Stor TAK til alle, der har båret med i
det forløbne år - ulønnet genbrugsmedarbejdere såvel som soldatervenner med
kontingentopkrævning, lodseddelsalg,
gaveindsamling og meget, meget mere,
eller som lønnet medarbejder rundt i hele landet og på hjemmene i udlandet.

stævner og møder

Thisted, kreds 21
Tirsdag d. 5. juni kl. 19:30 på KFUK,
Rosenkransgade 6, 7700 Thisted.
Grundlovsmøde ved landssekretær
Bjarke Friis.

Herning, kreds 11
Torsdag d. 7. juni kl. 19:30 i Hammerum Missionshus, Hammerum
Hovedgade 41, 7400 Herning. Foredrag ved tidligere udsendt soldaterhjemsleder Ruth Brik Christensen.
Fællesaften med IMU.
Hedensted-Løsning, kreds 78
Søndag d. 17. juni: Sommerstævne.
Gudstjenste i Hedensted og St. Dalby
Kirke hvor generalsekretær Per Møller
Henriksen prædiker. Gudstjenste i Løsning og Korning kirke, hvor landssekretær Bjarke Friis prædiker. Eftermiddagsmøde i Hedensted Kirkecenter kl.
14.30.

Skjern, kreds 2
Videbæk
Tirsdag d. 29. maj kl. 19:30 IM huset, Nygade 10, 6920 Videbæk. Soldatervennefest ved generalsekretær
Per Møller Henriksen.

Fredericia, kreds 35
Mandag d. 4. juni kl. 19:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia. Generalforsamling.
Herefter fortæller tidl. folketingsmedlem Henning Lysholm Christensen om
”Christiansborg set indefra”.
Eftermiddags- og
damekredse
Fredericia
Onsdag d. 23. maj kl. 14:30 på
KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 99,
7000 Fredericia. De skæve eksistenser.
Mandag d. 4. juni kl. 19:30 på
KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.
Generalforsamling.

Haderslev
Tirsdag d. 29. maj kl. 14:00. En tur i
det blå. Vi mødes på KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, 6100 Haderslev.
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.
Viborg
Onsdag d. 13. juni kl. 14:00. Eftermiddagsmøde hos Ella Nielsen, Nygade 10A, 9632 Møldrup, tlf.86 69 14 85.

Vil du vide mere om
vores arbejde?
Hver måned udsender KFUMs
Soldatermission en nyhedsmail,
hvor interesserede har mulighed
for at følge med i hvad der sker
på KFUMs Soldaterhjem i både
Danmark og Afghanistan.
Tilmeld dig på http://
kfums-soldatermission.dk/
site/SoldaterVenner/Faa_
nyhedsbrev/

Der er stadig plads til
flere frivillige, når
KFUMs Soldatermission
serverer pølser, is, drikkevarer mm. ved Flyvevåbnets store Airshowet i
Ålborg.
Ring og hør mere på tlf.
98 17 10 27, se på http://
kfums-soldatermission.
dk/site/Stoet/Flystaevne/
eller skriv til hvorup@
kfums-soldaterhjem.dk

Foto: Frederik Johan Rosberg

Du kan stadig
nå at blive frivillig
ved Airshow
den 10. juni

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
2 • 2012
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Hjælp KFUMs Soldater
mission med fortsat at
være tilstede for den
enkelte soldat. Brug
gerne girokortet som
anledning til en gave i
vores arbejde med at
støtte vore soldater.

At være der for den enkelte
soldat og se deres behov

Under Henden Kongelige Højhed Kronprinsesse Marys besøg i Fredericia
fortalte Lea Jensen hendes historie. om hvordan hun har haft glæde af
KFUMs Soldaterhjem.
Lea Jensen er sprogofficer og har været udsendt til både Sudan og Afghanistan. Både i Danmark og Afghanistan har Lea benyttet soldaterhjemmet,
bl.a. sammen med hendes mand Michael, der er overkonstabel. De blev gift
ved en lille ceremoni i Camp Bastian i Afghanistan i 2010.
”Det her hjem det er rigtig rigtig vigtig for mig”, fortæller Lea om KFUMs
Soldaterhjem til Forsvarets TV – en kanal der producerer korte TV klip hver
uge på internettet. Særligt opholdet i Afrika var hårdt ved Lea, der fortsætter:
”Da jeg kom hjem fra min første udsendelse i Sudan i 2005, så følte jeg, at
soldaterhjemmet er et rigtig godt sted at komme hen for fortabte sjæle indenfor Forsvaret, og jeg følte mig som en fortabt sjæl, da jeg kom hjem”.

At se behovet

Soldaterhjemsleder Ester Kofoed opdagede, at der var noget der trykkede
Lea. Ester var naturligt optaget af, om soldaterhjemmet kunne tilbyde noget
i den forbindelse, og det resulterede i et tilbud om at bo på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.
”Da jeg kom hjem tror jeg, at jeg spurgte, men jeg tror også, at Ester tilbød
mig lidt at kunne bo ovenpå på et lille værelse sammen med hendes ansatte.
Normalt lader man ikke soldater bo ovenpå. Det er simpelthen for at holde
den afstand til soldaterne”, forklarer sprogofficeren. ”Men Ester kendte mig
jo også for noget andet, fordi jeg havde været her så længe inden. Det var min
måde at restituere på fra Sudan. At være tæt på en masse soldater og kunne
gå ovenpå når jeg havde brug for at være mig selv”, slutter Lea Jensen.
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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Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra konto
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