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Læs mere på side 4-5.

Vi kan ikke
gemme os!
I en tegneseriestribe med Steen og Stoffer klipper Steen i et stykke pap, så det
ligner en fjernsynsskærm. Når han holder det op foran sig, er han selv i fjernsynet, men Steen ærgrer sig alligevel over,
at han ikke kan nå ud til millioner af
fjernsynsseere hver dag. På den anden
side er han godt tilfreds med tanken om,
at ingen kan slukke for ham i TV-skærmen der, hvor han er…
Sikken et fantastisk positivt syn Steen
ligger for dagen! På trods af ærgrelsen
over ikke at kunne nå ud til alle mennesker, så glædes han over, at dem han er i
blandt ikke har mulighed for at slukke
for ham. Han har chancen for at kunne
tale til dem hele tiden, og de har ikke en
fjernbetjening der kan slukke for ham.
Men når man nu kender til os mennesker kan man alligevel blive i tvivl om,
hvor godt der vil blive lyttet efter. Vi kan
have en forbløffende tendens til at blive
optaget af alle de andre impulser og indtryk, vi møder i dagligdagen.
Uden sammenligning med Steen i
øvrigt kom jeg til at tænke på, hvordan
Gud også gerne vil tale til os hele tiden.
Han er også ”online” og tilgængelig hele
tiden og det oven i købet for alle mennesker hele verden rundt. Som det lyder
palmesøndag:
”Se, din konge kommer til dig”
(Matt. 21,5)
Vi har altså fået at vide, at Gud vil komme til os, og ligesom Steen gerne vil nå
ud til endnu flere mennesker i hans lille
”TV-skærm”, forestiller jeg mig også, at
Gud sommetider ville ønske, at det var
nemmere at fange menneskers opmærksomhed. Hvorfor er det så, at vi alligevel kan blive distraheret, hvis det egentlig bare kræver, at vi åbner øjne og ører
og holder fokus på det, Gud vil sige os?
Der er sikkert flere grunde til dette. Én
af dem kunne være, at det kan være lidt
skræmmende, at Gud kender os så godt
og ved alt, hvad vi er og gør.

Salme 139
Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.
Før ordet bliver til på min tunge,
kender du det fuldt ud, Herre;
bagfra og forfra indeslutter du mig,
og du lægger din hånd på mig.
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.
Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?
Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.
Selvom det kan virke en anelse skræmmende, at Gud kender os så godt, og at
vi ikke kan skjule noget for Ham, så er
det heldigvis også en kæmpe tryghed,
vi har fået heri. Tænk at han har sagt, at
han altid vil gå foran og være med os alle
dage. Det er da en gave, der overskygger
alt andet!

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

FORSVARSFORLIG
Af landssekretær Bjarke Friis

Forsvarsforlig får konsekvenser
på KFUMs Soldaterhjem
I marts indgik politikere en bred aftale for de Forsvaret i de kommende år. Det
medfører kasernelukninger, der også får konsekvenser for KFUMs Soldaterhjem.
”Set med KFUMs Soldatermissions øjne
var det en lempelig løsning”, udtaler generalsekretær Per Møller Henriksen.
Med udsigten til de massive besparelser
i Forsvaret havde KFUMs Soldatermission for et stykke tid siden indstillet sig
på, at det ville medføre lukningen af et
antal soldaterhjem.

Sergentskolen flyttes til
Varde

”Med lukningen af Sergentskolen i Sønderborg må vi desværre afvikle vores
dejlige soldaterhjem i Sønderborg. Det
ser ud til, at lukningen i Sønderborg
kommer KFUMs Soldaterhjem i Varde
til gode med flytning af sergentelever fra
Sønderborg til Varde”, fortsætter generalsekretæren, der selv har været soldaterhjemsleder i mange år, bl.a. i Sønderborg og Varde.
Afviklingen af Kasernen i Sønderborg vil
dog tage et stykke tid, og i skrivende stund
har seneste melding været, at kasernen
først lukker ved udgangen af 2014.

Livgarden forbliver i
Nordsjælland

dingborg, ved vi endnu ikke med sikkerhed. Hvis det er faste stillinger, der
flytter væk, behøver det ikke have nogen
indflydelse på soldaterhjemmet”, vurderer Per Møller Henriksen. På KFUMs
Soldaterhjem i Vordingborg er der
HBU’erne (værnepligtige), der tegner
sig for en stor del af besøgstallet. Hvis
HBU’erne flyttes væk fra Vordingborg,
vil det dermed påvirke mulighederne
for at drive soldaterhjem, og de nærmere
konsekvenser af Forsvarets rokeringer i
Vordingborg følges tæt.

KFUMs Soldaterhjem i Vordingborg. Her tegner
værnepligtige sig for en stor andel af de besøgende, og soldaterhjemmets fremtid afhænger
derfor i høj grad af, om der forbliver værnepligtige i Vordingborg.

Afslapning på KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl. Det tyder på, at forsvarsforliget vil give større travlhed
i Oksbøl, der rummer landets største øvelsesterræn.

Garderkasernens fremtid i Høvelte er sikret med den politiske aftale. Frem til den
politiske aftale var det på tale at flytte Livgarden til Vordingborg, men disse flytteplaner blev ikke realiseret. I Høvelte betyder det, at KFUMs Soldatermission nu
er i fuld gang med at realisere planerne
om byggeriet af rekreationsboliger ved
KFUMs Soldaterhjem i Høvelte (læs mere
om dette på side 4-5). Planerne har været
på stand-by i det seneste årstid, men byggeriet til ca. kr. 10. mio. er nu sat i gang.

Vordingborg er usikker

På Vordingborg Kasserne reduceres et
antal stillinger. ”Hvad det komme til at
betyde for KFUMs Soldaterhjem i Vor-

KFUMs Soldaterhjem i Sønderborg lukker som en konsekvens af den politiske beslutning om at afvikle Sønderborg Kaserne.
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SOLDATERREKREATION
Af landssekretær Bjarke Friis
Det er ganske unikt, som
vi i Danmark behandler
vores veteraner. I Rusland
er deres veteraner fra krigen i Afghanistan glemt. I Polen har
man lært mere, men de har stadig langt
igen. Også på Balkan har de lang vej
igen, men med SoldaterRekreation i
Høvelte er der indledt en ny æra. Dette
bliver ikke kun et tilbud til livgarden,
men til alle regimenter”.
Oberst Klavs Lawes,
Chef for Den Kongelige Livgarde

Allerød”.

Det er en stor glæde, at vores kaserne er blevet bevaret, og at soldaterrekreation kommer til at ligge i

Erik Lund,
Borgmester i Allerød Kommune

Vi har nogen, der vender
hjem med ar på krop og
sjæl, og det er naturligt, at
vi støtter op om vore hjemvendte soldater. SoldaterRekreation er
et godt supplement til Forsvarets Veteranpolitik, og på vegne af soldaterne
vil jeg gerne takke for initiativet”.
Oberst Flemming Larsen,
Regimentschef og
Garnisonskommandant i Aalborg

Jeg har været med til at
sende danske soldater i
krig fire gange. Vi kan
være stolte af den indsats,
som vort mandskab yder. Men vi har
også en forpligtigelse til at løfte efter
hjemkomsten som land og som folk.
KFUMs Soldatermission er med i verdens brændpunkter, og det skal være
mit håb, at de intentioner, som KFUMs
Soldatermission har haft med byggeriet
her, realiseres.”
Christian Mejdahl,
Tidl. Formand for Folketinget
4
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Fuld fart på
SoldaterRekreation
D. 1. marts blev KFUMs SoldaterRekreation indviet
i Hvorup ved Aalborg Kaserner, og d. 3. april gik
spaderne i jorden til et lignende byggeri ved KFUMs
Soldaterhjem i Høvelte.
Der er fuld fart på KFUMs SoldaterRekreation. I efteråret blev KFUMs SoldaterRekreation taget i brug i Holstebro
som det første sted i landet, og allerede her i foråret er næste byggeri klar.
KFUMs Soldaterhjem i Hvorup får således bedre vilkår for at tage sig af tidligere udsendte soldater, som tumlet med
tilværelsen. En stor undersøgelse fra SFI
viser, at hver sjette soldat får fysiske eller psykiske efterreaktioner som følge af
udsendelse til en krigszone. Muligheden
om en midlertidig bolig på KFUMs Soldaterhjem foreligger nu også i Hvorup.
Takket være en imponerende opbakning fra sponsorer er der bygget for ca.
7,5 mio. kr. i Hvorup. Ud over 8 et-værelses lejligheder omfatter projektet en
strategisk ombygning af KFUMs eksisterende soldaterhjem, så det i dag er
handicapvenlig.

Borgmesteren tvivlede

Ved indvielsen afslørede Aalborgs borgmester Henning G. Jensen: ”Jeg havde
min tvivl om projektet blev til noget”.
Borgmesteren synes dog at sagen var
god, og i støttekomitéen såvel som udenfor komitéen arbejdede Henning G.
Jensen for realisering af planerne. Des-

Tidl. Formand for Folketinget Christian Mejdahl
har været næstformand for den lokale støttekomité.

værre kunne borgmesteren ikke være
til at markere første spadestik i august
2012 på grund af sygdom. ”Vi kan alle
komme i den situation, at vi har brug for
hjælp”, sagde borgmesteren om de soldater, der fremover kan blive hjulpet videre i de nye rekreationsboliger.

Slesvigske Musikkorps gjorde indvielsen endnu mere festlig.

SOLDATERREKREATION

De nye faciliteter inspiceres. Forrest ses bl.a. Hans Skov Christensen, der sidder i landsstøttekomitéen for KFUMs SoldaterRekreation, i samtale med Peter
Moe Rasmussen fra Tuborgfondet, som har givet en meget pæn støtte til indretningen af de nye boliger.

Generalsekretær Per Møller Henriksen bød velkommen til de fremmødte
ved indvielsen i Hvorup.

Solbeskinnet spadestik i
Høvelte

Kort tid efter indvielsen i Hvorup faldt
en politisk aftale om Forsvaret på plads
for de kommende 5 år. I Høvelte har der
gennem det seneste årstid været usikkerhed om kasernens fremtid, men usikkerheden blev manet til jorden med den
politiske aftale. Derfor kunne byggeriet

Oberst Flemming Larsen har været formand for den lokale støttekomité,
hvor forsvarsrelaterede virksomheder har ydet en flot støtte til opførelsen
af de nye boliger.

af KFUMs SoldaterRekreation i Høvelte
gå i gang lige efter påske. I Høvelte bygges der 8 et-værelses lejligheder samtidig
med en strategisk ombygning af det eksisterende soldaterhjem - ligesom i Hvorup. Budgettet er dog på knap 10 mio. kr.
i Høvelte.

I første kvartal 2014 forventes de nye
rekreationsboliger at kunne tages i brug
ved KFUMs Soldaterhjem i Høvelte.
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REGNSKAB
Af landssekretær Bjarke Friis

Et mindre underskud i 2012
– men pæne investeringer
KFUMs Soldatermissions årsregnskab 2012 viser et mindre underskud på ca.
264.000 kr. ud af en omsætning på ca. 18 mio. kr. Dog er der samtidig investeret
massivt i forbedringer af faciliteterne på flere soldaterhjem.
Det går godt på KFUMs Soldaterhjem.
I 2012 har antallet af besøgende på soldaterhjemmene i Danmark været 3%
højere end i 2011, og omsætningen pr.
besøg har også været stigende. Dog har
omsætningen ændret sig en smule i takt
med ændringer i Forsvarets sundhedspolitik. Som en følge af denne sundhedspolitik er salget af cigaretter på soldaterhjemmene steget – men indtjeningen på
cigaretsalg er stort set lig nul. Salget er
grej er ligeledes steget i 2012, men her en
indtjeningen også lavere i sammenligning med salg af f.eks. dagens ret. Fødevarepriserne har generelt været stigende
gennem de seneste år, og der arbejdes løbende med optimering af indkøbspriser
og omkostninger samt at fastholde en
god avance.

Gode indtægter

Soldatervennernes aktive støtte er en
uundværlig indtægtskilde for hele
KFUMs Soldatermissions arbejde. I
2012 var der et særlig pænt overskud
på lodseddelsalg (ca. 1,6 mio. Kr.), men
også den stabile indtægt fra kontingent
(ca. 1,1 mio. kr) og årsgaven (ca. 850.000
kr.) er flot – og en særlig tak til de mange
soldatervenner, der trofast sælger lodsedler, samler kontingent og årsgave.
Indsatsen nytter!
Genbrugsbutikkerne slog igen ny rekord i 2012 med et samlet overskud på
næsten 2,1 mio. kr., og det er fortsat en
god forretning at ”sælge” foredrag, hvilket også spytter godt i pengekassen. På
trods af dårligt vejr til Airshow i Aalborg 2012 lykkedes det alligevel at skabe
et overskud på 329.000 kr.

En anden pæn indtægt er arv. Det
overrasker altid, eftersom der ikke budgetteres med arveindtægter, og i 2012 er
der indkommet arv for ca. 500.000 kr.

Her er der investeret i
forbedringer i 2012

Udgifter i overensstemmelse med formålet

Borris: Nyt køkken og udvidelse af
soldaterhjemmet. Udvidelsen er betalt af Forsvaret mod en mindre huslejestigning

I 2012 har der været brugt mange penge
i KFUMs Soldatermission. Etableringen
af SoldaterRekreation er ekstraordinær,
men det gode formål er i meget høj grad
blevet muligt med indsamlede midler.
Fonde, offentlige puljer mm. har støttet varmt om byggeri i både Holstebro,
Hvorup og Høvelte.
De pæne overskud fra sponsorcykelløb og andre indsamlingsaktiviteter er
gået til konkrete forbedringer på soldaterhjemmene. Af erfaring ved vi, at det
er lettere at samle penge og opbakning
til konkrete projekter, hvad enten det er
SoldaterRekreation eller andre projekter.
Den løbende drift er i sammenligning svær at få fonde til at understøtte.
Men det er samtidig hverdagen på hvert
soldaterhjem, som vi gerne vil. Det giver
mulighed for at være til praktisk tjeneste
og forkynde det kristne evangelium.
Hele regnskabet er tilgængeligt på
http://www.kfums-soldatermission.dk/
regnskab
Nøgletal
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Holstebro: Omfattende renovering
af soldaterhjemmet og opførelsen af
SoldaterRekreation.
Hvorup: Omfattende renovering af
soldaterhjemmet og opførelsen af
SoldaterRekreation.
Varde: Indkøb af kantinevogn.
Høvelte: Indkøb af kantinevogn.

Ønskede forbedringer i
2013 (eller senere)

Høvelte: Omfattende renovering af
soldaterhjemmet og opførelsen af
SoldaterRekreation (er igangsat).
Slagelse: Handicapfaciliteter. (er udført)
Fredericia: Renovering af store sal.
Varde: Nyt køkken m.m.
Bornholm: Nyt køkken.
2012

2011

75

77

Omsætning:

18.082.000 kr.

15.586.000 kr.

Årets resultat:

-264.000 kr.

-234.000 kr.

Egenkapital:

20.300.000 kr.

20.564.000 kr.

Ca. 805.800

Ca. 840.500

Ansatte (fuldtidsstillinger):

Samlet besøgstal (ekspeditioner):
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Fredericia: Lille sal renoveret.

KORT NYT
Af generalsekretær Per Møller Henriksen

KFUMs Soldaterhjem i
Price lukker fra juli 2013

I foråret 2010 påbegyndte Ruth Brik
Christensen et soldaterhjemsarbejde i
et telt i MOB Price, samtidig blev der
bygget et velfungerende soldaterhjem,
som siden har været besøgt at tusindvis af danske og udenlandske soldater.
Nu kan de danske kampsoldater trækkes tilbage, og Price lukkes med udgangen af dette hold i løbet af juli måned. Ruth Brik Christensen kan nå at
tage afsked med soldaterhjemmet, idet
hun sammen med Ninna Simmelsgaard Broe er leaveafløser frem til 12.
juni.

Selma Schou og Judy Skovholm Jochumsen overtager
soldaterhjemmet i Camp Bastion
Fra august overtager Selma og Judy fra
Vejle soldaterhjemmet i Camp Bastion
efter Anne- Mie og Poul Erik Andersen.
Selma, 42 år, arbejder til dagligt som rejsekonsulent ved Felix Rejser. Judy, 34 år,
arbejder som social og sundhedsassistent

i Vejle kommune. De har tidligere arbejdet på soldaterhjemmene i helholdsvis
Fredericia og Oksbøl. Der afholdes udsendelsesgudstjeneste i Vor Frelses Kirke
i Vejle søndag den 30. juni kl. 10.30, med
efterfølgende orientering og samvær.

Foredragsholder på halv tid

Fra den 15. juni tiltræder Ruth Brik
Christensen et halvtids job for Sømandsmissionen i Hvide Sande, samtidig ønsker hun at gå ned på halvtid
som foredragsholder for KFUMs Soldatermission.
Hun kan fortsat bookes via landssekretær Bjarke Friis på tlf. 5193 4042.

Ressourcepersoner ansat
til SoldaterRekreation

Pr. 15. april 2013 begyndte tidligere
soldaterhjemsleder i Sønderborg og
Afghanistan Mette Mejlgaard som ressourceperson ved KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro. Fra 1. august er
diakon/pædagog Richard Bechmann,
Svendstrup J. ansat som ressourceperson ved KFUMs SoldaterRekreation i
Hvorup.

Selma og Judith nyder her
kaffe og kage. Fra august er det
dem, der serverer kaffe og kage på KFUMs
Soldaterhjem i Camp Bastion.

Åbent hus – HJÆLP OS!

Lørdag d. 22/6 er der åbent hus på Oplog Frederikshavn (flådestationen), hvor vi forventer,
at der kommer mellem 5.000 og 10.000 gæster.
I den forbindelse har man spurgt os på Orlogshjemmet, om vi vil stå for bespisningen med
pølser, sandwich, is, kaffe med hjemmebag,
sodavand og fadøl.
Det vil vi gerne, men vi har brug for hjælp.
Hvem vil gerne have lov til at hjælpe os denne
dag? Vi skal bruge mindst 50 venner. Vi håber,

det bliver en både god og spændende dag med
mulighed for at komme ombord på søværnets
skibe, se helikoptere m.v.
Arrangementet er fra kl. 10 til ca. 17. Ring på
tlf. 22 36 89 69 eller skriv en mail til frederikshavn@kfums-soldaterhjem.dk for at blive registreret som medhjælper. Så kontakter vi jer,
når der er flere detaljer.
På forhånd tak for hjælpen.
Ruth og Poul Nielsen

Det første KFUMs soldaterhjem blev
åbnet 1. november 1889 i København,
da 125 års dagen fejres det med festgudstjeneste i Holmens kirke og jubilæums fest. Nærmere program følger.

Husk Mini Cafe til
fordel for KFUMs
Soldatermission på
Strøget i København fra
den 8. - 14. juli 2013.

Foto: Frederik Johan Rosberg

125 års jubilæum lørdag 1.
november 2014

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 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk
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SKIVE
Af Evan Johansen

KFUMs Soldaterhjem i Skive er bygget i 1972
og kunne i efteråret fejre 40 års fødselsdag.

Gratis kaffe og altid tid til en snak
Der er travlhed på soldaterhjemmet i Skive. Med 900 faste medarbejder og 350
værnepligtige på kasernen, der ligger lige bag hjemmet, er søgningen til den gratis
kaffe og faciliteterne på soldaterhjemmet stor. Lige nu sætter man besøgsrekord
hver måned. 3200 besøg blev det til i marts, og februar gav rekordomsætning.
Der er meget stille i dagligstuen på soldaterhjemmet i Skive, den dag Soldatervennen er på besøg. Det hører til
undtagelserne. Soldaterhjemmet bliver
overrendt til daglig, det er ikke et problem, tværtimod. Lederparret Birthe og
Per Anderson, der i godt to år har stået i
spidsen for hjemmet, glæder sig over, at
de værnepligtige og det faste personale
bruger hjemmet tidlig og sent.
”Vi er rigtig glade for, at vi har så
mange besøg. Det viser, at soldaterne
og officererne føler sig godt hjemme hos
os”, fastslår Birthe Anderson.
Hjemmet er åbent hver dag mellem
9.00 og 23.00. Det er som regel sidst på
eftermiddagen og først på aftenen, der
er stort rykind i huset. I løbet af dagen
dukker der dog soldater op. Det er mest
dem, der er syge eller skadede, og som
lige får lyst til at se noget andet eller få
sig en snak. Nogle dumper også ind for
at få sig lidt frokost eller lignende.

Faste brugere

Mange fra stampersonalet på kasernen
bruger hjemmet. Flere af dem bor alene i
byen eller sammen med nogle kollegaer,
8
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og derfor har de brug for et sted at hænge
lidt ud.
”De kommer her som regel sidst på
eftermiddagen for at få sig en snak, en
kop kaffe og ikke mindst for at spille på
vores computere. De bliver ofte hængende længe, inden de drager hjem for
at lave mad. Vi er glade for, at de bruger
os. Det er dejligt, at vi kan være her for
dem”, fastslår Per Anderson.
Det er ikke bare de ugifte stampersonaler, der bruger stedet. Flere af dem, der
allerede har stiftet familie, skal lige forbi
for at se, hvad der sker eller for at få sig
en snak.

Opbakning

Soldaterhjemmet oplever en god opbakning til deres aktiviteter. Således er lagkagebanko det helt store tilløbsstykke,
men også andagter og andre aktiviteter
er der god tilslutning omkring.
”De ved, hvornår vi holder andagt.
Derfor er der nok nogle, der lige venter
med at komme, men de fleste af dem, der
er i huset omkring andagtstid, deltager.
Vi presser ingen, men det er naturligt for
dem, som en del af husets tilbud. Vi ved

også, at der er troende soldater blandt
dem, der besøger os her i huset, men vi
lader det være op til dem selv, at fortælle os, at de kender kirken hjemmefra. Vi
presser dem ikke til at sige noget, det er
op til dem selv”, fastslår Birthe.

Jubilæum

Soldaterhjemmet i Skive har lige rundet de første 40 år, og det blev fejret med
stor festivitas. Der blev holdt reception i
huset, hvor mange deltog, og til festaftenen blev man nærmest rendt overende.
Mange flere end forventet dukkede op til
festen. Blandt andet en af dem, der havde været med til at bygge hjemmet dengang i 1972.
Der er en forholdsvis lille soldatervennekreds i området, men de er gode
til at bakke op, når der er brug for hjælp,
og det glæder lederparret, der gør brug
af vennerne i forbindelse med blandt andet velkomstfesterne for nye soldater.
Snakken går over kaffen, men en
alarm på mobiltelefonen sætter en stopper for den – Per skal ud med kantinevognen, og Birthe skal i køkkenet.

SKIVE
Af Evan Johansen

Udsendte bydes velkommen
hjem med morgenkaffe
Soldaterhjemmet i Skive står klar, når deres soldater vender hjem fra en udsendelse
til Afghanistan eller andre steder i verden.
Det er en fast tradition, at de hjemvendte
soldater en af de første dage efter hjemkomsten fra en mission i Afghanistan,
kommer til morgenkaffe på soldaterhjemmet.
”Vi ved fra vores soldater, at det er
noget, de ser frem til at skulle deltage i.
Her sidste gang var der oven i købet en
af dem, der er kommet til skade under
udsendelsen, der insisterede på, at han
skulle hjem til Skive til morgenkaffen,
selvom han var under genoptræning i
København”, fortæller Per Anderson.
Lederparret byder på morgenkaffe
for på den måde, at fortælle de hjemvendte soldater at soldaterhjemmet er
der for dem, og at de altid kan søge derover, når der er brug for det.

Aftensamling

Den sidste torsdag i hver måned bydes
der til ”Hjemme igen” arrangement i
soldaterhjemmets dagligstue. Her samles de hjemvendte for at snakke, hygge,
tanke op og vende nogle af de oplevelser
og tanker, de har fra deres udsendelser.

Per og Birthe Anderson har travlt i hverdagen men en af jubilæumsgaverne har gjort dagen lidt
lettere - KFUM Idræt gav hjemmet en helt ny røremaskine, der bliver flittig brugt.

”Der er mange, der dukker op til dette tilbud. Det er ikke noget vi deltager i.

De får lov til at passe sig selv, men vil de
snakke, så står vi selvfølgelig til rådighed”, fortæller Birthe.
Lederparret spørger aldrig direkte til
soldaternes oplevelser i forbindelse med
udsendelser.
”Det er dem, der skal lukke op, men
gør de det, så står vi også parat til at lytte,
og eventuelt hjælpe dem, hvis det er det,
de har brug for”, fastslår Per.
Han understreger, at sådan skal det
være, men oplever de, at en har problemer eller ikke dukker op i længere tid, så
spørger de ofte kammeraterne om, hvorfor han eller hun ikke lige kommer for
øjeblikket.
”Vi oplever, at det kan være hårdt, at
komme hjem fra en mission. Dels har de
jo oplevelser med i bagagen, men det der
ofte er værst for dem, er ofte, at de synes,
det hele går så langsomt her i landet. De
er vant til hurtig handling, og sådan er
det jo ikke altid lige her hjemme. Så de
bliver faktisk rastløse”, slutter Per Anderson.

Fuldt hus på soldaterhjemmet – her er det ved en velkomstfest for nye værnepligtige.
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UNGDOMSUDVALGET
Af Amalie Schultz Ehmsen

SMU – NEWS
Præsentation af SMU udvalget
Soldatermissionens
Ungdomsudvalg
(SMU) mødtes den 4. april 2013 på
landskontoret i Fredericia, hvor nye
medlemmer er kommet til samt valg af
ny formand og næstformand.
Ninna Simmelsgaard Broe tiltræder
som formand og Lea Nordahl Ælmholdt
som næstformand.
Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.
Ninna
Simmelsgaard
Broe
Formand for
SMU, 23 år
Bor i Aarhus og
studerer på Diakonhøjskolen.
Ninna er tidligere
medarbejder i Slagelse og frivillig på
KFUMs Soldaterhjem i Holstebro.
Lea Nordahl
Ælmholdt
Næstformand for
SMU, 20 år
Bor og studerer i
Horsens. Lea er
tidligere medarbejder i Fredericia
og Oksbøl

Sønderborg.

Amalie Schultz
Ehmsen
21 år
Bor i Vejrup v/
Bramminge og
er elev på Børkop
Højskole. Amalie
er tidligere medarbejder i Høvelte og
Anders Madsen
24 år
Bor i Høvelte. Anders er nuværende
medarbejder i Høvelte.

Anita Østergaard Mikkelsen
22 år
Bor og studerer i
Aalborg. Anita er
tidligere medarbejder i Hvorup.

Betina
Østergaard
Mikkelsen
20 år
Bor og studerer i
Aalborg. Betina er
tidligere medarbejder i Skive.
Mona
Kastbjerg
Skipper
23 år
Bor og studerer i
Aarhus. Mona er
tidligere medarbejder i Slagelse
Søren
Andersen
Langå. Repræsentant for KFUM´s
Soldatermission

KONTAKTPERSONER
Praktisk hold
ninna@soldatermissionensunge.dk
Facebook
anita@soldatermissionensunge.dk
Cykelløb
mona@soldatermissionensunge.dk
PR
lea@soldatermissionensunge.dk
Pakkekalender
betina@soldatermissionensunge.dk
Soldatervennen
amalie@soldatermissionensunge.dk
Lodsedler
anders@soldatermissionensunge.dk
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UNGDOMSUDVALGET
Af Ninna Simmelsgaard Broe.

Fra forestilling til virkelighed

Reportage fra SMUs nye formand, Ninna Simmelsgaard Broe, der i skrivende stund
afløser på KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan.
De seneste år har jeg brugt meget tid
blandt soldater, jeg har hørt utallige beretninger fra ørkenlandet og læst stakkevis af bøger, der fint beskriver livet som
soldat i Afghanistan. Fortællinger, der
beskriver stemningen, kulturen, krigen,
lugten, varmen, lejrkuller, frygten, afsavn
og et stærkt fællesskab. Jeg har ud fra historierne kunne forstille mig et sted, en
kultur og det liv, der er virkelighed for de
danske soldater, når de er udsendt. Men
det har kun været en forestilling.

Efter en frygtelig masse forberedelse, mange snakke, og en fantastisk opbakning og støtte fra drengene i Varde,
står jeg nu i Camp Bastion. Efter en lang
flyvetur står jeg nu med mine vestjyske
ben solidt plantet i afghansk sand. Jeg
kampsveder på trods af, at dagens strabadser knap er gået i gang. Forestillingerne bliver efterhånden virkelighed,
jeg mærker stemningen, fællesskabet,
og varmen på egen krop. Nætterne i feltsengen imens helikopterne larmer og en

konstant summende lyd fra generatorer,
køleanlæg kører i baggrunden – man
vender sig hurtig til livet og dagens gang
her. Jeg håber, de erfaringer jeg gør mig
her, vil give mig en endnu bedre forståelse af krigen, og hvordan det er at være
udsendt dansk soldat. Erfaringer og et
kendskab til livet her vil forhåbentlig
være gavnlig i mit videre arbejde blandt
soldaterne.

Af Amalie Schultz Ehmsen

HEY YOU!

VI VIL GERNE HØRE FRA DIG
Har du forslag til emner, vi skal tage op eller er du interesseret i tilbud fra SMU?
Så er du hjertens velkommen til at kontakte os.

SMU PÅ Å-FESTIVAL OG
SOMMEROASE

Soldatermissionens Unge vil være på ÅFestival, hvor vi bygger en stor lejr op
med nuværende og tidligere volontører
fra alle vore soldaterhjem. Vi ønsker at
gentage succesen med lagkagebanko og
godt samvær på lejrpladsen – kom glad!
Til sommer vil SMU igen i år have et
cafémiljø i uge 29 på Sommeroase ved
Rudehøj Efterskole. Har du mod på at
give en hånd med som frivillig eller vil
du gerne deltage på Å-festival eller vil
vide mere om caféen på Oasen så kontakt Lea Ælmholdt på
lea@soldatermissionensunge.dk

SMU PÅ ÅRSMØDET I
FREDERIKSHAVN

Selv om der synes længe til sidste weekend i september, nærmer årsmødet i Frederikshavn sig hurtigt, hvor SMU selv-

følgelig vil være til stede. Planlægningen
af ungdomsprogrammet er godt i gang,
og vi håber at se dig! Husk at det er gratis at deltage for nuværende volontører
samt på årsmødet efter, man er stoppet
som volontør.

gruppe. Her kan du se billeder fra diverse
volontørweekender og andre arrangementer. ’Like’ og del siden så venner og bekendte får del i, hvad SMU har at byde på.

BØN

Hvis du har lyst til at bede for SMU arbejdet, vil vi blive meget glade for din
SMU
harann.
selvfølgelig
også en 1facebookforbøn.
TAK.
Løgballe
april 2013:Layout
23/04/13 22.34
Page
1

FACEBOOK

Et godt mødested i Danmark...
BEDSTEFORÆLDRE / BØRNEBØRN i uger 27, 31 og 32
Inviter dine børnebørn på camping og oplev dem på tæt hold.
Vi hjælper med spændende program og aktiviteter.

HØJSKOLE CAMPING i uge 28 og 36
Medvirkende: Ruth Brink Christensen ”Ruth blandt krudt, kugler og danske
soldater”. Ingrid og Ole Bjergely
Christensen, Erland Sørensen,
Ikast, Børge Munk
Povlsen. Mogens Hansen
(kendt fra DR/TV),
Oluf Therkildsen m.fl.

!
NYHED

★★★

LØGBALLE CAMPING
www.logballe.dk

Løgballevej 12 · DK-7140 Stouby · Tlf.+4575691200 · e-mail: camping@logballe.dk
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AFGHANISTAN
Af Jakob Sejergaard og Kristine Bodilsen, red. Bjarke Friis.

EN OASE I MOB PRICE
Jakob Sejergaard og Kristine Bodilsen har kendt hinanden siden skoletiden. Siden
1. februar har de fået mange nye oplevelser som ledere af KFUMs Soldaterhjem
i MOB Price. Jakob kender til arbejdet på KFUMs Soldaterhjem efter at have
arbejdet i Slagelse, mens Kristine, der er uddannet antropolog, gør sig umage med
at sætte sig ind i soldaternes situation. Jævnligt blogger de på http://price.kfumssoldaterhjem.dk, og SoldaterVennen bringer her et udpluk af deres oplevelser.
En almindelig dag

En helt almindelig dag i Price begynder,
når Jakob slår øjnene op i sin pod (dvs.
militærtelt), og Kristine samtidig kommer ud af fjerene i sin 10m2-store container. Omkring kl. 7.00 mødes vi på
Kuffen – næsten friske og i al fald klar til
en ny dag. Mens Jakob går i sving med at
bage formiddagsboller, sætter Kristine
kaffen over og stiller den frem på terrassen. Lidt i 8.00 skal vi helst være klar, for
der kommer rengøringsfolkene og tørrer
af og vasker gulv på soldaterhjemmet.
Simpelthen fantastisk! Under rengøringen går vi til morgenmøde, tager bad,
kigger på regnskab eller hænger ud med
de kaffedrikkende soldater på terrassen.
Så snart rengøringen er forbi, er vi tilbage igen og begynder at bage bollerne
i vores splinternye varmluftsovn. Den
ovn er en ’gulddreng’, hvis man spørger
Jakob, og kan bage to gigantiske plader
på én gang. Kl. 10.00 er formiddagskaffen klar, og soldaterne myldrer ind for
at tage for sig af brød, blå-spande-mar-

Friskbagte boller er et sikkert hit blandt soldaterne.
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melade og den suspekte dåseost, som
faktisk smager bedre, end man skulle
tro. En dag brød-bagnings-battlede Jakob mod sygeplejersken, som bestemt
mente, at hun kunne bage bedre brød
end selveste Pappa-Kuf. Desværre endte
konkurrencen uafgjort, da de to meget
neutrale, fijianske dommere, vi havde
skaffet til anledningen, udeblev. Heldigvis bager vi brød alle dage undtagen fredag, så sygeplejersken har rig mulighed
for at gentage bagedysten en anden gang.
Mens der fortsat gumles formiddagsboller, tjekker vi kalenderen for at se,
om nogen har bestilt kager, som vi skal
bage, og begynder så på at få sat bestillingskager og bagværk til eftermiddagsog aftenskaffen i ovnen. Vi forsøger at få
planlagt bageriet således, at vi af og til
har mulighed for at tage ud med formiddagskaffe til folk i lejren.
Når det bliver frokosttid går vi over
i Cook House-teltet, hvor de engelske
bosser Big John og Nick serverer forskellige britiske og indiske retter, som man

kan vælge imellem – altså når man først
har vasket og afsprittet hænder grundigt! Efter frokost tager vi en tiltrængt
siesta og holder en lille andægtig stund
med bøn og bibellæsning, inden det går
løs med kaffe og kage senere på eftermiddagen.
Det er rygtedes, at Kristine kan sy, så
hver dag er der gerne et par soldater, som
kigger forbi, med et hul i bukserne eller
et mærke, som skal sys på uniformen.
Og så er det jo bare frem med nål og tråd
i sløringsfarver. Udover syning går eftermiddagene med spil, snak, lidt forskellige praktiske småting og forberedelser til
hvad der nu end er på programmet om
aftenen.
Alle hverdage holder vi aftensang kl.
21.00 ud fra konceptet en sang, en refleksion og en bøn.

Guds kærlighed til andagt

I et par uger handlede flere af vores andagter ved aftensang om synden i vores
liv, og hvor alvorligt et problem, det faktisk er. Ofte kan det føles lettere bare at
tale om Guds kærlighed og godhed, for
når dette emne bringes op, kan det let
blive opfattet som fordømmende ord.
Men pointen med at tale om synd er faktisk at dele det mest frisættende budskab
overhovedet, nemlig at Jesus en gang for
alle overvandt synden, da han gik ind
i døden i stedet for os - og opstod – og
dermed sejrede over syndens og dødens
magt. Det er påskens fantastiske budskab. Og tager vi det budskab seriøst,
forstår vi desto mere, hvor overstrømmende Guds kærlighed til os er.
Flere af vores refleksioner ved aftenandagt har også handlet om, at man
måske godt kunne tro, at det vigtigste
i kristendommen er næstekærlighed.
Hvis bare vi er næstekærlige nok, er alt

AFGHANISTAN

Bjergningsgutterne har vi haft på besøg flere gange. Vi havde morgenmad og kaffe med og havde en
vældig hyggelig stund i klapstolene ved deres køretøj.

sikkert ok, kunne man for eksempel
tænke. Men faktisk er pointen en anden, nemlig, at Gud elskede os først, og
han elsker os så højt, at han gav os sin
søn, Jesus. Og fordi Gud elsker os, kan
vi også elske hinanden! Det vil vi gerne
dele med soldaterne.

På torsdag har vi planer om en bankoaften ud af huset, da vi har inviteret os
selv over til transporterne, som bor lidt
langt fra Kuffen, og derfor ikke så ofte
besøger os. Vi glæder os til at se deres
telte og få en festlig bankoaften sammen
med dem.

Spillefugle

Udflugt

Ofte udfordrer soldaterne Jakob (Pappa-Kuf) i skak, og han tager gerne et
slag mod både soldater og tolke og hvem
der ellers tør. Til vores store tilfredshed
har rigtig mange efterhånden lært reglerne til partners, så soldaterhjemmets
partnersspil bliver flittigt brugt. Vi har
dog planer om, at endnu flere skal lære
reglerne, sådan at alle ISAF 15-soldater
i Price kan spille partners, før vi lukker
ned. Samtidig forsøger vi også at introducere andre spil, så soldaterne kan få
udvidet deres spillehorisonter lidt.

Vi tager gerne på udflugter væk fra soldaterhjemmet. Et par herlige briter inviterede os ud for at prøvekøre deres
gravko. Under god guidning gravede
Kristine et ganske udmærket hul, som
Jakob efterfølgende så let som ingenting
dækkede til igen. Det var dagens udfordring! Og en dag var vi en tur på skydebanen med lun banankage til en flok
gutter, som lavede forskellige skydeøvelser derude. De var meget begejstrede
for kageleveringen og vil bestemt gerne
have os på visit igen.

Jakob råber tal op til bankoaften på KFUMs Soldaterhjem.

Transport-folk har bygget en lille trelænget gård
af containere og lavet et hyggeligt område med
borde og bænke i midten. Dem besøgte vi med
franskbrød, dåseost og kaffe. De vil gerne have
besøg igen, hvor vi har lovet at tage rugbrød med.

Kristine med kagemand. Det er alletiders, når
soldaterne inviterer gæster herind og hygger
sig med gaveåbning, fødselsdagskage og kaffe.

Tillid

Det er dejligt at mærke, at som soldaterne lærer os bedre at kende, laver de mere
og mere sjov med os og kommer og sætter fut i hverdagen på Kuffen. Flere af
dem kalder os alle mulige forskellige kælenavne, og vi tager det som et udtryk for
frimodig tillid til os, da det altid er sagt
med et glimt i øjet. Blandt briterne er
Kristine blevet kaldt Cinderella (Askepot på engelsk), fordi de synes, hun arbejder som en sådan. Joken har så været,
at Jakob måtte være den onde stedmoder, men lad os bare fastslå her, at det på
inden måde er tilfældet.
Soldatervennen nr. 1 • 2013
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VISION
Af landssekretær Bjarke Friis

På vej mod nye mål
KFUMs Soldatermission sætter i dag kursen efter
”Vision 2011-2015”, men allerede nu er arbejdet med
en ny vision godt i gang.
I 2013 arbejdes der med en ny vision for
KFUMs Soldatemission. Samtidig er der
vedtaget et nyt Forsvarsforlig, der har
afgørende betydning for de rammer,
KFUMs Soldatermission arbejder inden
for. Store dele af den eksisterende vision
er dog stadig aktuel, men alligevel er der
behov for at sætte nye mål for arbejdet.
En afgørende forudsætning for at sætte nye mål er, at der er god søgning til
KFUMs Soldaterhjem. I Afghanistan
bruger udsendte i særlig grad soldaterhjemmene, men også i Danmark opleves interesse og anerkendelse for hjemmenes virke. Erfaringerne med KFUMs

Tænketank
Der er nedsat en tænketank, som er mødtes et par gange i 1. kvartal 2013 for at
give input til den kommende vision for
KFUMs Soldatermission. Den består af:
Eva Kjer Hansen, MF, fhv. minister
Britta Schall Holberg, godsejer, fhv. minister
Thomas Hansen Bech, Hærprovst
Lasse Matthiasen, Værnepligtsrådet
Kurt Brantner, Forbundssekretær
HKKF
Jan B. Andersen, general, formand for
Fonden danske veteranhjem og Danske
soldater og marineforeningers landsråd.
Jens Maibom, forstander Diakonhøjskolen i Århus
Suh Bjerg Jakobsen, psykolog
Jens Chr. Lorentzen, fhv. adm. direktør
Chr. Herskind, adm. direktør, formand
for Mars og Merkur og for InterForce
København
Bent E Jakobsen, Ledelsesrådgiver og
forfatter
Hans Jesper Helsø, general, fhv. forsvarschef
Allan Schrøder, soldaterhjemsleder, fhv.
efterskoleforstander
Per Møller Henriksen, generalsekretær
14
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2011 - 2015
- et hjem for so

SoldaterRekreation er endnu begrænsede, men det er værd at notere sig, at
mulighederne for at bo på KFUMs Soldaterhjem er efterspurgte. Samtidig har
der været stor interesse omkring dette
nye arbejdsfelt, og planerne havde ikke
kunnet sættes i værk på nuværende tidspunkt uden den flotte opbakning fra
soldatervenner, puljer og fonde. Det er
ligeledes glædeligt, at Forsvaret gør brug
af soldaterhjemmene og henviser gerne
til dertil. Disse forudsætninger er baggrunden for det videre arbejde med en
ny vision så KFUMs Soldatermission
kan sætte kursen i årene fremover.

Den nuværende vision for KFUMs Soldatermissions virke er vedtaget i 2010. Siden da har flere
forhold ændret sig, og der er derfor snart behov
for et nyt visionsdokument.

Vision/mål:

Dette er opnået:

ldater

Vi er hvor du

er

”Vi skal være villige til i kortere perioder at
tage hånd om tidligere udsendte, der vil have
behov for husly, støtte og hjælp, inden de pågældende kan komme videre med deres tilværelse. Hertil vil der på landsplan blive etableret
et antal faciliteter på udpegede soldaterhjem”

Konceptet KFUMs SoldaterRekreation er udviklet.
Ved KFUMs Soldaterhjem i Holstebro er 4 lejligheder taget i brug, og tilsvarende er der 8
lejligheder ved KFUMs Soldaterhjem i Hvorup.
Byggeriet af 8 lejligheder ved KFUMs Soldaterhjem i Høvelte er påbegyndt.

”Ansatte på soldaterhjemmene skal gøres klar
til at varetage disse opgaver ligesom de driftsmæssige forhold vil medføre behov for en styrkelse. Udvidet kendskab til og uddannelse i
sjælesorg og diakoni må forventes”.

Målrettet efteruddannelse i sjælesorg og diakoni for soldaterhjemsledere i samarbejde
med Diakonhøjskolen er gennemført.
Lederudviklingsforløb er påbegyndt i januar
2013.

”Arbejdsfordelingen mellem det centrale
(Landskontoret) og decentrale (soldaterhjemmene) niveau skal tydeliggøres gennem en revision af retningslinier med sigte på at klargøre
delingen og ansvar”.

Arbejdsfordelingen er beskrevet i den reviderede lederhåndbog.

”KFUMs Soldatermission vil være hvor soldaten er. Hvor der ikke er etableret et permanent
soldaterhjem vil der kunne skabes midlertidige faciliteter, blandt andet i konflikt- og katastrofeområder. Hvor der er behov skal mobilt
kunne ydes service uden for selve soldaterhjemmet.”

KFUMs Soldaterhjem etableret i Libanon (2011)
Oprettelse af flere ”midlertidige soldaterhjem”
i telte i forbindelse med øvelser.
Anskaffelse af kantinevogn til KFUMs Soldaterhjem i Høvelte.

”En funktion som kommunikations- og formidlingsmedarbejder skal etableres”

Landssekretær og informationsmedarbejder
er samlet i én stilling.

”Kontakt til medier såvel landsdækkende som
lokale skal etableres”

Bred kontakt til medier er etableret.

”Fælles designprofil lægges til grund, inkl.
centralt udarbejdede materialer til støtte for
den enkelte”

Fælles designprofil er udviklet (2010).

MØDER OG STÆVNER

Thisted, kreds 21
Onsdag d. 5. juni kl. 19.30 i KFUK, Rosenkrantzgade 6, 7700 Thisted. Grundlovsmøde ved generalsekretær Per Møller Henriksen.
Holstebro, kreds 18
Onsdag d. 5. juni kl. 14:00: Grundlovsmøde i Vinding Præstegård kl. 14:00,
hvor generalsekretær Per Møller Henriksen taler.

Fredericia, kreds 35
Mandag d. 27. maj på KFUMs Soldaterhjem, Treldevej 97, 7000 Fredericia.
Fællesspisning kl. 18:00 og generalforsamling kl. 19:00. Tilmelding til spisning senest 24. maj, tlf. 75 92 04 40. Tale
ved konsulent Bent Jakobsen, Erritsø.
Vordingborg, kreds 32

Fredag d. 24. Maj kl. 17:30: Forårsfest
på KFUMs Soldaterhjem, Vestervej 3,
Vordingborg. Michala og Casper Kure
fortæller om deres oplevelser som soldaterhjemsledere i Price, Afghanistan.
Lotteri og festligt kaffebord. Tilmelding
senest d. 22. maj på tlf. 40 17 79 83 eller
vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk

EFTERMIDDAGS- OG DAMEKREDSE
Fredericia
Mandag d. 27. maj kl. 19.30 på KFUMs
Soldaterhjem, Tredevej 99, 7000 Fredericia. Generalforsamling.
Hedensted, kreds 78
Søndag d. 16. juni: Sommerstævne.
Gudstjeneste i Løsning, Korning, Hedensted og St. Dalby kirker, hvor generalsekretær Per Møller Henriksen og Jens
Arne Skjøtt prædiker. Eftermiddagsmøde i Hedensted Kirkecenter kl. 14:30.

Haderslev
Tirsdag d. 28. maj. Udflugt med afgang fra KFUMs Soldaterhjem, Louisevej 2, 6100 Haderslev kl. 14:00.

Afhentning af dødsboer
Flere af KFUMs Soldatermissions genbrugsbutikker hjælper gerne med at tømme dødsboer. Det er en håndsrækning til arbejdet på KFUMs Soldaterhjem – og
samtidig en hjælp til dig, hvis du står med afviklingen af et dødsbo. Genbrugsbutikkerne i Ansager, Bække, Bølling, Holstebro, Ikast, Jels, Korning, Lønborg, Nr.
Nissum, Ravnstrup og Nr. Bork (dog mindre boer).
Find kontaktoplysninger på www.kfums-soldatermission.dk/genbrug.html

Trækningsliste - landslotteriet 2013
Følgende numre er
udtrukket af Notarius
Publicus:
96.861 Toyota Aygo
104.054 Rejsegavekort, kr. 15.000
119.529 Rejsegavekort, kr. 15.000
44.438
79.088
98.066
112.944

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

10.941 Kroweekend, kr. 1.500
15.701 Kroweekend, kr. 1.500
33.500 Kroweekend, kr. 1.500

50.334
57.702
58.378
60.292
91.550
23.112
35.595
37.823
46.729
50.165
71.697
76.295
81.069
85.066
115.651

Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
Kroweekend, kr. 1.500
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:
02 Gavekort til Matas/Jysk/Imerco/Bog
& Ide/Fætter BR.
Lodsedler med gevinst skal indsendes til
KFUMs Soldatermissions landskontor,
Treldevej 97, 7000 Fredericia.
Sidste frist for afhentning af gevinster er
den 31. maj 2013.
Tak, fordi du støtter KFUMs Soldatermissions arbejde med dit køb af lodsedler.
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Ellen og Anders Majdal, der bor i Hygum i Lemvig kommune, fortæller hvorfor de har tegnet sig som
støttemedlemmer af KFUMs Soldatermission.

Derfor blev vi soldatervenner
”Vi har altid kendt til KFUMs soldatermissions arbejde på de danske soldaterhjem, men har aldrig haft det tæt inde
på livet”, lyder det fra det yngre ægtepar.
”En dag kom en god ven til vores dør, for
at sælge lodsedler for KFUM´s Soldatermission. Efter en snak om løst og fast
spurgte han, om vi ikke ville være medlemmer. Det var vi hurtige til at sige ja til,
for det er vores indtryk, at KFUM´s Soldatermission udfører et vigtigt stykke

arbejde blandt de danske soldater, både
herhjemme og blandt vore udsendte”. I
2013 er der sat særligt fokus på at få flere
nye medlemmer, og kampagnen virker.
”Senest har vi også hørt en del om arbejdet med SoldaterRekreation. For os var
det at blive Soldatervenner en god måde
at støtte vores soldater på. Med hensyn
til medlemskab var det den personlige
kontakt, som var grunden til, at vi blev
medlem”, slutter det vestjyske par.

Hvem kender du, der vil støtte KFUMs Soldatermission
med et medlemskab?
Giv dem gerne en opfordring. Indmeldelse kan ske på
http://www.kfums-soldatermission.dk/medlem
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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.
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Treldevej 97
7000 Fredericia
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