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Han kom over på 
mit fortov!
At gå i de samme marmorbeklædte gader i 
Efesus i Tyrkiet, som apostlen Paulus gik på 
for 2000 år siden, var en meget stor oplevelse 
for min kone og jeg på vores tur i januar må-
ned: På sporet af kristendommen. 

Efesus var på Paulus’ tid en by med 
300.000 indbyggere, kolossale templer, sta-
tuer af guder, et imponerende stadion og 
amfiteater, forretningsgader, offentlige byg-
ninger og villaer. Her dukkede Paulus op 
og forkyndte, at guder, lavet af mennesker 
- ikke er rigtige guder. Der er kun én gud. 
En levende Gud, som ikke blot har skabt hele 
universet, men også mennesket og alt leven-
de. Han blev synlig i skikkelse af Jesus. 

Jeg kan godt forstå, at de forretningsfolk, 
der levede af at fremstille og sælge miniatu-
reudgaver af afguder og templer, gjorde op-
rør. ”Forsvind straks – din religiøse nar”, 
som mange mente, han var. 

Apostlenes Gerninger kap. 19 har en me-
get malende beskrivelse af dette oprør mod 
Paulus. Mange mennesker i vor tid mener, at 
skal vi opleve den fuldkomne lykke, så skal 
vi selv søge efter den. Gerne ovre på ”det an-
det fortov”. 

Vi vil gerne som mennesker selv være in-
struktører i vores eget liv og selv søge efter 
og udvælge det, der tjener til vores livs lykke. 
Men lige såvel som kroppen skal passes og 
plejes, så skal vores sjæl, den åndelige side af 
vores tilværelse, også have den rette føde. 

Her kan vi lære en masse af Paulus, den 
13. apostel i vores Bibel. Da han sad i fæng-
sel i Rom og ventede på sin endelige dom, 
skrev han et brev til sin ”elskede menighed” 
i Efesus. Dette brev er med sine 6 kapitler en 
guldgrube til opmuntring for enhver i en 
hektisk tid. Her uddyber han den tanke, at 
vi ikke behøver at gå over på den anden side 
af gaden for at finde ”nåde og frelse”. Jesus 
Kristus kom af sig selv over på det fortov, 
hvor vi mennesker lever vores liv. Her lover 
Han, at jeg vil være med dig alle dage indtil 
verdens ende – også ovre på den anden side 
af livet. Paulus udtrykker det på sin måde 
ved at skrive… 

- for af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyl-
des ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes 
ikke gerninger, for at ingen skal have noget 
at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i 
Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud for-
ud har lagt til rette for os at vandre i.

ANDAGT



Af Amalie Schultz Ehmsen

Flere tidligere unge volontører var samlet 
til gensyn på Høvelte Soldaterhjem i forbin-
delse med indvielsen af Soldaterekreationen. 
”Vi kommer kun for at se Mary... og Kuf-
far Bjarne og Helsø!” blev der sagt i S-toget 
på vej mod Høvelte Trinbræt. Efter at have 
vinket til den venlige S-togs chauffør gik pi-
gerne mod soldaterhjemmet, hvor de hurtigt 
kunne konstatere, at noget havde forandret 
sig i Høvelte. Vejen var flot asfalteret og sol-
daterhjemmet så helt anderledes ud med re-
kreationsboliger og masser af hyggelige ter-
rasser. De karakteristiske blå døre og gule 
søjler var nu hvide, for ikke at glemme et helt 
andet køkken og nu et kæmpe kølerum – 
sikke en forandring!

Pigerne tog en kort slapper i nye sofaer 
foran et nyt fjernsyn i en helt ny tilbygning 
inden de gjorde buffet og bobler(cider) klar 
til kommende gæster. Inden længe begyndte 
der at komme folk ind ad døren – flere med 
kameraet parat.

Cider blev hældt op i uhåndterbare cham-
pagneplastikglas i en fart. De løb med fade 
til buffetbordene, som ikke nåede at røre 
bordet før fadene var tomme endnu engang 
– det var som at være tilbage og servicere en 
flok nyudklækkede gardere hjemvendt fra 
deres REX-tur.

Dagen var skøn – de fik opfrisket mange 
gode minder fra tiden som Kuf-piger. Hel-
digvis fik de set Mary, Kuffar Bjarne og 
Helsø og ikke mindst hinanden. :-)

Gensyn og 
glimt af Mary

Opfordring
Vi kan sikkert bruge din 
assistance!
SMU opfordrer tidligere volontører 
til at skrive sig på en frivillighedsli-
ste hos de soldaterhjem som de har 
været ansat på. Der er rig mulighed 
for at komme forbi og give en hånd 
med. Du kan også kontakte SMU 
om at blive volontør for et par timer 
endnu engang – indimellem er SMU 
”udsendt” på hjælpemission til be-
givenheder som Airshow, Å-festival 
og feltøvelser, hvor soldaterhjem-
mene står for forplejning. Vi kan sik-
kert bruge din assistance!

Billedreportage
14. – 16. marts mødtes volontører fra hele landet på KFUMs Soldaterhjem i Borrislejren. Her 
ses de i forskellige teambuildingsøvelser: Træk, ballongang og sækkeløb. Volontørerne øvede 
sig også i at gå i takt… Weekenden indeholdt også gudstjeneste på KFUMs Soldaterhjem.  
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At være en del af soldaternes 
hverdag

Den første uge fik vi en god oplæring af Judy 
og Selma, som har stået på skansen de sidste 
seks måneder. Vi blev kørt ind i rutiner og 
fik søndag d. 9. februar overdraget kagerul-
len og ansvaret for Kuffen. 

Godt begyndt…
Det går godt med at få lavet de daglige enor-
me mængder af liter BKI kaffe, foruden da-
gens kager, både dem, der bliver serveret her 
på stedet, dem der hernede bestiller til et ar-
rangement, samt dem, som pårørende hjem-
me i DK bestiller evt. sammen med en lille 
hilsen. Det er et meget taknemmeligt arbej-
de, eftersom man kun møder smil og glade 
og overraskede ansigter. Det er fantastisk at 

Den 5. februar kl. 7:00 lettede vi fra Roskilde lufthavn, Tune. Vi nåede at lande i Karup, 
for at få vore jyske tropper med på ISAF hold 17, Warzawa i Polen, for at skifte en 
generator, Samsun i Tyrkiet for at få tanket på, inden vi 1.30 lokal tid kunne sætte vores 
fødder på ”Kuffen”, KFUM Soldaterhjem Bastion i Afghanistan.

være en del af soldaternes hverdag, og vi glæ-
der os dagligt over at komme nærmere ind 
på livet af soldaterne. Det er et privilegium 
at være med i mission, hvor missionen bliver 
bygget på relationer. Derfor er det en meget 
varieret hverdag, og varierede arbejdsopga-
ver, og det er svært altid at opdele i, hvad der 
er arbejde, og hvad der er fritid. Der skal jo 
sørges for soldaterhjemmets drift med kage, 
kaffe, rengøring, indkøb, vedligeholdelse og 
regnskab. Derudover er der andagt og af-
tenssang, samtale med soldater, diverse ar-
rangementer som lagkagebanko, filmaften, 
fælles vaffelbagning, spil og hygge med sol-
daterne. Derud har vi også mulighed for at 
slå flere fluer med et smæk ved at benytte os 

af træningsfaciliter, dyrke crosfitt udendørs i 
godt vejr, deltage i spinningtime og komme 
soldaterne ved på en anden måde, og benytte 
sig af deres velvillige hjælp og ekspertise.

Fornemt besøg
Sidst i februar havde vi fornemt besøg af for-
svarsministeren, Nicolai Wammen, samt tre 
folketingsmedlemmer. Så der var lidt særligt 
program, med ekstra run på kaffemaskinen 
og ekstra fra kuffens bageri. Der blev ridset 
autograf på én af ruderne på Soldaterhjem-
met, hvor andre VIPs har skrevet deres navn 
også. Det hænder at Kammerat Ivan, vo-
res velfærdsmand, afholder arrangementer, 
hvor der skal være noget godt til ganen, og 

Politikere (Pia Kjærsgaard, Zenia Stampe, Troels Lund Poulsen og Forsvarsminister Nikolai Wammen) på besøg i Camp Bastion i februar. Her er de fotograferet 
sammen med soldaterhjemslederne Ragnar og Simon.
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AFGHANISTAN
Af Simon Søvndal og Ragnar Hentze Rasmussen, ledere af KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion.



Forfatter: Peter W. Bredahl
Forlag: Hovedland (2013)
Denne bog er en stærk psykologisk roman, 
hvori man følger den unge soldat Robert i 
de 21 dage han er hjemme på leave (ferie) i 
Danmark under sin udsendelse til Afgha-
nistan. I Afghanistan har han på dramatisk 
vis mistet sin bedste ven. Sorgen over dette 
er svær for ham at håndtere, især mens han 
sidder hjemme i København, hvor han burde 
slappe af og hygge sig med familie og venner. 

Sideløbende med Robert møder vi også den 
21-årige psykologistuderende Jenny, der arbej-
der som frivillig rådgiver for selvmordstruede 
på Livslinjen. Hun trives tilsyneladende med 
tilværelsen i København, men samtidig for-
søger hun at blive klogere på en tragedie i sin 
barndom i Vendsyssel. Jenny er meget optaget 
af det frivillige arbejde på Livslinjen og en dag 
får hun en samtale med en soldat der er hjem-
me på leave fra Afghanistan. 

Som læser bliver man hurtigt fanget af 
det levende sprog, der sideløbende fortæl-
ler de to unge menneskers historier. I dette 
parallelløb beskrives både soldatens udfor-
dringer ved at komme hjem og håndtere alle 
de svære følelser i hverdagens forpligtelser, 
samt rådgiverens udfordringer ved at forstå 
soldatens følelser og handlemønstre. Det er 
spændende at læse, hvordan de igennem te-
lefonsamtalerne taler om nogle af de svære 
temaer og følelser. Forfatteren, der i øvrigt 
selv har arbejdet på Livslinjen, lader os møde 
et par håndfulde vidt forskellige skæbner, 
hvis historier han på smukkeste vis formår 
at flette sammen.

Denne bog er som sagt skønlitterær, men 
bestemt spændende læsning for de, der in-
teresserer sig for hvordan svære, dramatiske 
oplevelser påvirker menneskers sind.

Anmeldt af Lene Gregersen.

så bliver vi sat i arbejde. Eller nogle skal ud af 
lejren, at det er hyggeligt med en lille godte-
pose med boller eller en kage.

Søndagsmorgenmad og 
kage
Ingen af os har før brugt så meget tid med at 
bage kage som nu, men når der dagligt går 
mellem 2 og 10 kager gennem bestillingen, 
opnår man hurtigt en vis rutine. Søndags-
morgenmad er også et hit blandt soldater-
ne, hvor de kan få hjemmebagt rugbrød og 
franskbrød, sild, makrel, leverpostej og spe-
gepølse samt ost og lidt forskelligt, som folk 
sender eller medbringer herned. Meget af 
det, er nok ikke, hvad de fleste forbinder med 
morgenmad, men her går det ned som varmt 
brød (eller sammen med varm brød). Det er 
dansk og hjemligt, og det betyder rigtig me-
get for dem. Der bliver gerne tilbudt en hjæl-
pende hånd, og hver søndag morgen stiller 

to frivillige brødskærere klar til at hjælpe. 
Det er fra menig mand til øverste komman-
dør. Her er der ikke rangforskel, og alle er 
lige her på Kuffen. Det er også ved at være 
en vane, at Emil fra sikkerhedseskorten fra 
Bornholm kommer en time før, og hjælper 
med at pille de 120 æg, der bliver serveret.

Et særligt hold
Vi er her ca. et halvt år, og det er et lidt sær-
ligt hold vi er på. Der skal nemlig lukkes ned 
i forbindelse med hold 17 bliver hjemsendt, 
så der melder sig lidt opbrudsstemning, ef-
terhånden som ting bliver nedbrudt af de 
dele der på nuværende tidspunkt kan und-
væres. Det er lidt specielt at være del af den 
epoke. En æra af dansk militærhistorie bli-
ver afsluttet efter over ti års deltagelse i kri-
gen her i Afghanistan og otte år i Helmand-
provinsen.

Der vil løbende i løbet af vores ophold kom-
me nyt på bloggen 
http://campbastion.kfums-soldaterhjem.dk, 
så interesserede kan følge med. 
Tak for forbøn. 

Se hilsen fra Simon og Ragnar i Bastion på 
https://www.youtube.com/watch?v=gAUYa
yrAUDU&feature=youtu.be 
eller scan QR-koden 
med din smartphone.

Soldater i gang med at bage fastelavnsboller i 
soldaterhjemmets køkken.

Soldaterhjemslederne Selma og Judy giver stafetten videre til Simon og Ragnar i forbindelse med skiftet 
fra ISAF 16 til ISAF 17 først i februar måned.
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KFUMs Soldaterhjem i Søn-
derborg er lukket
Den 4. april 2014 blev flaget strøget for sidste 
gang på Sønderborg Kaserne. Dermed er ti-
den med KFUMs Soldaterhjem i Sønderborg 
også slut. Umiddelbar efter genforeningen i 
1920 blev der etableret et KFUMs Soldater-
hjem inde i byen. Siden 1946 har soldater-
hjemmet ligget på kasernes grund med ud-
sigt over Als Sund, Den gamle barak blev i 
1997 erstattet af den nuværende bjælkehytte, 
som har været et meget populært samlings-
sted for skolens elever og lærere. Med luk-
ningen af soldaterhjemmet betyder det også, 
at soldaterhjemsleder Anne Dorthe Bøjga-
ard Nielsen flytter til Haderslev for at drive 
soldaterhjemmet der.

150 året for slaget på Dyb-
bøl og KFUM
Den 18. april blev 150 års dagen for slaget på 
Dybbøl markeret med deltagelse af kongehu-
set og mange inviterede gæster. KFUMs Sol-
datermission havde fået betroet opgaven at 
betjene de mange gæster med mad og drikke, 
så overskuddet kan gå til arbejdet med vete-
raner. KFUMs Soldatermission fejrer i år 125 
år, men allerede i 1864 sendte Indre Mission 
de første kolportører til de danske soldater 
ved Dybbøl. Senere begyndte Københavns 
Indre Mission et arbejde på de københavn-
ske kaserner. Da Indre Mission tog ideen om 
KFUM med hjem fra London, blev arbejdet 
videreført i KFUMs navn, og dermed fik det 
hjem, der blev åbnet 1. november 1889, også 
navnet KFUMs Soldaterhjem. 

Soldatervennen har fået en ny redaktion, der tager fat fra næste nummer. Her studerer de seneste 
nummer for at skabe et endnu bedre blad. På bagerste række fra venstre er det René Buchhave, Chri-
stian Munk Jensen og Filip Hove Kristensen.  På rækken foran er det Evan Johansen (tv), Lene Gre-
gersen og Lene Svendsen-Tune (længst til højre i billedet). På rækken foran er det Mette Hornstrup 
(tv) og Amalie Schultz Ehmsen (th). Allerforrest er det Annette Lundgaard.  KFUMs Soldaterhjem i Ha-

derslev er blevet opdateret
Soldatervennerne i Haderslev har med Anny 
og Birger Rønne som ulønnede soldater-
hjemsledere drevet soldaterhjemmet i Ha-
derslev med begrænset åbningstid. Vi vil 
gerne sige dem en stor tak fordi, de har holdt 
liv i soldaterhjemmet og fordi, de den seneste 
tid har renoveret soldaterhjem og lejlighed, 
så det har været klar til Anne Dorthes over-
tagelse. Inventar og varelager er overført fra 
Sønderborg, og det blev flot markeret med 
en reception den 9. maj om eftermiddagen 
og med en velkomstfest samme aften. Med 
både konstabelelever og værnepligtige vil 
der igen være liv i soldaterhjemmet de fleste 
dage. Vi ønsker Guds velsignelse over Anne 
Dorthe og soldaterhjemmet i Haderslev.

125 års jubilæum lørdag 1. 
november 2014.
Som tidligere varslet fejres 125 års jubilæet 
med gudstjeneste i Holmens kirke kl. 13.00 
med deltagelse af Den Kongelige Livgardes 
musikkorps og biskop Peter Skov-Jakobsen. 
Derefter kanalrundfart med kaffe og efter-
følgende festmiddag/festaften på Flådesta-
tion Holmen med festtale ved forstander 
Jens Maibom Pedersen, operasanger Merete 
Laursen synger sammen med Den Konge-
lige Livgardes Musikkorps, forfatter Anne-
Cathrine Riebnitzsky medvirker, desuden 

Af Per Møller Henriksen, Generalsekretær

Soldatervenner solgte for ca. 90.000,- kr. ved Dyb-
bøl-dagen d. 18. april. Her er det Aksel Kristian-
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Støt KFUMs Soldatermission - hjælp ved Airshowet 
Søndag d. 22. juni er der Airshow på 
Flyvestation Karup, og KFUMs Solda-
termission har fået lov til at sælge pøl-
ser, sandwich, is, sodavand, kaffe mm. 

Ved seneste Airshow gav det et rig-
tig flot overskud på ca. 330.000,- kr. til 
at støtte arbejdet. Du kan være med til 
at støtte op om arbejdet ved at melde 
dig som frivillig – eller finde andre 
hjælpere. 

En del af overskuddet vil gå til KFUMs Soldaterhjem i Karup, hvor både værne-
pligtige og andre tjenestgørende ved Flyvestationen kan slappe af og føle sig hjemme. 

AIRSHOW 2014
Frivillige søges...

Sådan gør du:
På www.kfums-soldatermission.dk/
airshow kan du melde dig som frivillig. 
Kontakt evt. KFUMs Soldaterhjem i Ka-
rup på karup@kfums-soldaterhjem.dk 
eller tlf:. 98 17 10 27 for at høre mere . 

Der er mulighed for at tilmelde sig som 
en forening/gruppe, hvis man gerne vil 
stå i det samme telt. Skriv til karup@
kfums-soldaterhjem.dk og oplys kon-
taktperson, hvor mange I er og ca. gen-

nemsnitsalder. Når vi har flere konkrete 
oplysninger, skriver vi til kontaktper-
sonen, der så holder resten af gruppen 
orienteret. 
 

historisk revy og forskellige hilsner. I forbin-
delse med jubilæet offentliggøres en ny sol-
datersalme og der udgives en jubilæumsbog.

Program med mulighed for tilmelding til 
fællestransport følger med næste nr. af Sol-
datervennen. 

Frivilligt Veteranforum stif-
tet
Den 17. marts var KFUMs Soldaterhjem 
i Fredericia ramme om et møde for alle de 
grupper og foreninger, der arbejder for og 
med veteraner. 24 personer repræsenterende 
18 grupper var mødt op, og der var enighed 
om at etablerer et ”Frivilligt Veteranforum”, 
som skal mødes 3 gange årligt for at udveks-
le erfaringer, koordinerer tiltag og forebygge 
fordomme om hinanden. Det er et forum, 
som ikke begrænser den enkelte organisa-
tions uafhængighed og suverænitet. Der er 
således ikke nogen fælles økonomi og ingen 
kan udtale sig på vegne af Frivilligt Veteran-
forum, med mindre alle er enige. Forsvarets 
Veterancenter har sagt ja til at være observa-
tør og stiller lokaler til rådighed for møderne 
på Ringsted Kaserne. KFUMs Soldatermis-
sion er blevet bedt om at være koordinator 
for Frivilligt Veteranforum.

sens pandekageproduktion, som var et stort hit. 

Husk også Mini Cafe til fordel for 
KFUMs Soldatermission på Strøget i 
København fra den 7. - 13. juli 2014.
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Stephanie Zalwango Fries 
på 22 år stod i januar og 
manglede et arbejde. 
Det blev som volontør 
på KFUMs Soldaterhjem 
i Varde, hvor Stephanie 
møder mange spændende 
personligheder. 

Hvordan kom du på at ar-
bejde på soldaterhjem? 
Jeg droppede ud af studiet og havde brug for 
et arbejde. En af mine venner gjorde mig op-
mærksom på, at der var ledige stillinger, og 
jeg søgte og fik jobbet på KFUMs Soldater-
hjem i Varde. Der har jeg været siden 1. fe-
bruar, og det er fedt, fordi det er et anderle-

des arbejde. Man skal hele tiden 
være social, og det er ud-

fordrende. Man kan ikke 
bare arbejde ”i sin egen 

verden”. Det er et godt 
job, fordi man er i 
dialog med ”kun-

derne”. Dermed lærer 
man også dem at 

kende, og det er 
fedt. 

godt se, at det minder  om hinanden. Både 
i KFUM og KFUK og på soldaterhjemmet er 
man der for målgruppen, men på forskellige 
måde. Jeg blev faktisk lidt overrasket over, 
at der findes soldaterhjem. Jeg havde regnet 
med, at det bare var en kantine på kasernen. 
I stedet for er der et soldaterhjem, hvor sol-
daterne bare kan være og slappe af. 

Hvad har du fået ud af at 
arbejde på soldaterhjem? 
Jeg er blevet mere åben og er blevet bedre til 
at tale foran mange mennesker. Samtidig er 
jeg nok blevet mere udadvendt i løbet af de 3 
måneder, jeg har arbejdet der. Og så har jeg 
fået hygiejnebevis. :-)

Hvordan kan du mærke, at 
det er en kristen arbejds-
plads? 
På Soldaterhjemmet kan man fysisk se, at 
”ugens ord” og et kors hænger på væggen. 
Ellers kan man ikke se, at det er et kristent 
sted. Udover det man kan se, synes jeg, at det 
er et afslappet sted at arbejde, når jeg f.eks. 
sammenligner med dengang jeg arbejdede i 
Føtex. Det smitter af i forhold til soldaterne 
på den måde, at vi næsten altid kan finde tid 
til at snakke med soldaterne. Selvfølgelig er 

dende. Troen bliver ikke prakket på nogen, 
men til andagten bliver der sagt nogle ting 
til eftertanke i soldaternes eget sprog. Ud fra 
den eftertanke kan man tage stilling til Livet. 

Hvordan oplever du det 
praktiske arbejde? 
Det er fint nok. Det praktiske arbejde fylder 
ikke så meget, når det er sat i system. Men jeg 
blev faktisk lidt forskrækket, da jeg opdagede, 
at man skulle lave så meget mad. Det er nu ret 
ligetil, tog lidt tid at lære, men det er gået fint. 

Selv om det praktiske arbejde bliver en fast 
rutine oplever jeg alligevel, at dagene er for-
skellige. 

Som f.eks. i går, da der kom værnepligtige 
fra klokken kvart over otte til klokken ti, der 
alle skulle have mad. Så blev vores rutine for-
skubbet, og vi var derfor først færdige med 
rengøringen klokken halv elleve. 

Jeg kan godt lide, at dagene er forskellige. 
Men det kan være svært at planlægge, fordi 
vi aldrig ved hvornår de værnepligtige kom-
mer. Men det er meget rart, at det ikke er det 
samme, der sker hver dag. 

Hvordan oplever du, at 
soldaterne bruger soldater-
hjemmet? 
Soldaterne bruger hjemmet på forskellige 
måder. Nogle kommer bare for at spise, og 
så går de igen. 

Men de fleste kommer for at spille, se TV 
og slappe af. Soldaterne bruger hjemmet 
som et fritidssted. Og så tror jeg, at mange 
kommer over på soldaterhjemmet, fordi vi er 
der. Soldaterne kan godt lide, at vi spørger til 
deres dag. At de ikke er anonyme. Soldatene 
ved, at de altid kan komme til os, hvis der er 
et eller andet. 

Jeg kan mærke på dem, at det betyder no-
get, at vi kan soldaternes navne. Hvis der 
kommer en flok på fire, og man kun kan de 
tre navne, så bliver den sidste lidt skuffet, 
selv om vedkommende måske siger, at det 
ikke betyder noget. 

For det meste kommer soldaterne i flok, 

Tekst og foto: Bjarke Friis

”Det betyder noget, at vi kan 
soldaternes navne”

soldater er meget flinkere, 
end jeg regnede med

Kendte du 
KFUMs Sol-
daterhjem i 
forvejen? 

Nej. Jeg er kom-
met i KFUM 

og KFUK 
i Esbjerg 
gennem et 
par år, og 
jeg kan 

der travlt nogle aftner, men alligevel kan vi 
næsten altid finde tid til at snakke med sol-
daterne. Det er ikke altid store filosofiske 
snakke, men det kan også bare være om, 
hvad man har lavet i weekenden og alt mu-
ligt andet. 

Positivt forstået oplever soldaterne ikke 
soldaterhjemmet som et sted, hvor man skal 
blive kristne af at komme. Men ved andagt 
oplever jeg, at mange af soldaterne faktisk 
gerne vil deltage, og de synes, det er spæn-
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er også, at soldaterne fornemmer, at vi har 
lyst til at lave ting sammen med dem. Når 
vi står og snakker med soldaterne ved kas-
sen kan soldaterne måske tænke, at vi bare 
snakker med dem af pligt. Men ved at vi også 
laver noget andet kan soldaterne mærke, at 
vi ikke bare snakker med dem, fordi det er 
vores arbejde. 

men der er også nogle, der kommer alene 
og finder kammeraterne på Kuffen (KFUMs 
Soldaterhjem, red.). 

Hvordan er forholdet til sol-
daterne, når man er volontør 
på et soldaterhjem? 
Soldaterne bliver på en eller anden måde ens 
venner. Man kan altid snakke med dem el-
ler tage et spil med dem. Det bliver venska-
beligt, selv om vi holder venskabet profes-
sionelt. Vi tager ikke i byen med soldaterne, 
men vi mødes på soldaterhjemmet. 

Jeg kunne godt forestille mig at holde 
kontakt med flere af soldaterne efter, at jeg 
stopper med at arbejde på soldaterhjemmet. 
Der er så mange spændende personligheder 
blandt soldaterne. Og så har jeg opdaget, at 
soldater er meget flinkere, end jeg regnede 
med. De kan også spørge ind til vores dag og 
høre, hvad vi laver. Det går begge veje. 

Hvad betyder det, at være 
omtrent jævnaldrende med 
mange af soldaterne? 
Det har helt sikkert en betydning, og jeg op-
lever at soldaterne i høj grad kommer til os 
volontører, fordi vi er jævnaldrende. Vi er 
samme sted i livet, men det kan nu også være 
fedt at tale med den lidt ældre soldat, der er 
lidt klogere på liver og har prøvet flere ting.  

Det er nok egentlig mest de værnepligti-
ge, som har med os volontøre at gøre. Ældre 
soldater kommer ofte til Pia og Ivan (solda-
terhjemslederne, red.) , fordi de kender dem. 

Kan du fortælle om en god 
oplevelse på soldaterhjem-
met?  
En aften skulle vi holde lagkagebanko. Der var 
ikke så mange, og derfor tilrettelagde vi nogle 
lege i stedet for. Det var godt, fordi soldaterne 
var med på den, og de ville gerne bruge deres 
tid på det. Det var f.eks. korthusbyggeri, at man 
skal gå igennem hinandens ben på tid, bygge 
det højeste tårn af mennesker osv. Jeg tvivlede 
egentlig på, at de ville være frisk på at lave an-

det end lagkagebanko, som de ellers er ret vilde 
med. Men de var frisk på noget andet, og det 
var rigtigt fedt.  

Hvorfor er lagkagebanko et 
stort hit blandt soldaterne? 
Lagkagebanko er et hit, fordi man er sam-
men om det, og så kan man vinde en lagka-
ge... Én af de positive ting ved lagkagebanko 
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Stort underskud i 2013
Af Bjarke Friis

Forklaring på underskuddet
Det er et grundvilkår for KFUMs Solda-
termission, at når der sker strukturelle æn-
dringer i Forsvaret får det konsekvenser på 
KFUMs Soldaterhjem. For et år siden kunne 
Soldatervennens abonnenter på side 3 læse, 
hvordan Forsvarsforliget for et år siden for-
ventedes at få konsekvenser på KFUMs Sol-
daterhjem. Forventningerne har vist sig at 
holde nogenlunde stik, selvom der formo-
dentlig følger flere ændringer i de kommen-

de år som en konsekvens af samme forsvars-
forlig. 

Lukningen af kasernen i Sønderborg og 
flytning af Sergentskolen til Varde er dén 
ændring, med størst konsekvens på års-
regnskabet 2013. Ændringen har medført, at 
KFUMs Soldaterhjem i Sønderborg er luk-
ket i marts 2014. I regnskabet 2012 var byg-
ningens værdi anført til ca. 1,6 mio. kr., men 
eftersom soldaterhjemmet i Sønderborg er 
bygget på lejet grund (ejet af Forsvaret), er 

salgsværdien stærkt tvivlsom. Bestyrelsen 
for KFUMs Soldatermission valgte derfor at 
afskrive hele bygningens værdi i 2013. Ifølge 
kontrakt med Forsvaret skal KFUMs Solda-
termission fjerne soldaterhjemmet fra grun-
den, hvilket KFUMs Soldatermission har et 
år til at realisere. Bygningen er en bjælkehyt-
te fra 1997, der kan flyttes, og interesserede 
er velkommen til at kontakte landskontoret. 

Mindre indtjening end for-
ventet
Ud over den ekstraordinære store afskriv-
ning i Sønderborg er underskuddet i 2013 
stadig stort. Det skyldes i høj grad, at der i 
efteråret 2013 var markant færre værneplig-
tige end forventet. Dette var også en kon-
sekvens af Forsvarsforliget, hvor antallet af 
værnepligtige falder. Indtjeningen på solda-
terhjemmene generelt var mindre i efteråret 
2013 end forventet. Samtidig blev der i 2013 
investeret i nyt køkken på KFUMs Soldater-
hjem på Bornholm. Dette var ikke budget-
teret, men en nødvendig investering, hvis 
soldaterhjemmet fortsat skulle sælge egen-
produceret mad til soldaterne. 

Økonomisk set var 2013 et hårdt år for KFUMs Soldatermission med et stort underskud 
på mere end 2,5 mio. kr. KFUMs Soldatermissions formål er ikke at tjene penge, men 
i stedet for at forkynde det kristne budskab med ord og handling. Økonomien er et 
nødvendigt redskab til at opnå dette formål, der også er udlevet i 2013.  

Se hele KFUMs Soldatermissions  
regnskab her: http://www.kfums- 
soldatermission.dk/regnskab.html

Udvikling i egenkapital,  
tilskud & gaver samt omsætning  
på soldaterhjem fra 2011 – 2013.
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Stort underskud i 2013
Af Bjarke Friis

Her er der investeret i forbedringer 
i 2013

Bornholm: Nyt køkken.
Slagelse: Handicapfaciliteter: Ind-
gangsparti og toiletter. 
Hvorup: Etableringen af SoldaterRe-
kreation er færdiggjort (udendørsfacili-
teter mm).  
Høvelte: Omfattende renovering af sol-
daterhjemmet og opførelse af Soldater-
Rekreation. 
Fredericia: Store sal renoveret. 

Ønskede forbedringer  
i 2014 (eller senere)

Haderslev: ”Nyt” inventar (fra det luk-
kede soldaterhjem i Sønderborg), op-
gradering af  soldaterhjem og lederbolig 
i forbindelse med, at der igen kommer 
konstabelelever og værnepligtige til ka-
sernen (er sket). 
Høvelte: Overtagelse af rækkehuse fra 
kasernen. Rækkehusene ligger lige over-
for soldaterhjemmet, og efter en istand-
sættelse kan disse bruges som udslus-
ningsboliger fra SoldaterRekreation. 

Nøgletal 2013 2012

Ansatte (fuldtidsstillinger) 73 75

Omsætning på soldaterhjem:  kr. 19.130.715  kr. 18.082.000
Årets resultat  kr. -2.582.478 kr. -264.000
Tilskud og gaver kr. 25.622.000  kr. 26.472.000
Egenkapital kr. 17.717.632 kr. 20.300.000

Samlet besøgstal (ekspeditioner) 717.848 805.508

Flotte indtægter fra solda-
tervenner og genbrug
Soldatervenner og støttekredse står bag en me-
get stor del af KFUMs Soldatermissions ind-
tægter, hvilket der er stor taknemmelighed 
for. Det er umuligt at forestille sig, hvordan det 
skulle gå uden trofast støtte fra soldatervenner-
ne, og i praksis har det meget stor betydning i 
forhold til fonde mm. at der kan dokumente-
res massive indtægter fra mere end 10.000 sol-
datervenner. Alene kontingent, årsgave samt 
overskud fra lodseddelsalg beløber sig til lidt 
mere end 3,5 mio. kr. Derudover kommer gen-
brugsbutikkerne, der (igen) i 2013 slog rekord 
med et samlet overskud på ca. 2,15 mio. kr. 
KFUMs Soldatermission skylder en varm tak 
til alle trofaste venner, der er en forudsætning 
for at soldaterne kan opleve KFUMs Soldater-
hjem som deres fristed.  

Etablering at SoldaterRekre-
ation er inden for budgettet
Etableringen af rekreationsboliger er sket in-
denfor de budgetterede rammer, hvor mid-
lerne er særligt indsamlet til dette formål. 
Det er hovedsageligt fonde og offentlige pul-

jer, der har gjort det muligt at realisere pla-
nerne.   

Fortsat flot besøgstal
I juli 2013 lukkede KFUMs Soldaterhjem i Pri-
ce som en konsekvens af gradvis dansk tilba-
getrækning. KFUMs Soldaterhjem oplevede et 
meget stort besøgstal i Price, og med luknin-
gen af soldaterhjemmet er det samlede besøgs-
tal forventeligt faldet. Til gengæld er besøgs-
tallet i Camp Bastion i Afghanistan stigende 
eftersom der har været stigende aktivitet i den-
ne lejr i efteråret 2013. Samlet set er besøgstallet 
faldet med ca. 11%, mens det stadig ligger flot 
når man ser i et længere perspektiv. 

Økonomiske forventninger 
til 2014
Budgettet for 2014 viser et underskud på 
455.000 kr. Helt generelt er det svært at få 
økonomien til at hænge sammen. I øjeblik-
ket er der mange forandringer i Forsvaret 
med forventelige konsekvenser for omsæt-
ningen på KFUMs Soldaterhjem. Eksempel-
vis har kaserner vest for Storebælt udlicite-
ret kantinedriften, hvilket kan mærkes på 

KFUMs Soldaterhjem. 

Færre medarbejdere
Som en konsekvens af den manglende ind-
tjening på soldaterhjemmene er der skåret 
ned på antallet af medarbejdere. Det gælder 
både på landskontoret, lederstillinger på sol-
daterhjem samt øvrige medarbejdere på sol-
daterhjemmene. 

SoldaterRekreation påvirker 
ikke driften negativt
2013 er første hele regnskabsår med færdi-
ge rekreationsboliger. SoldaterRekreation 
er som ønskeligt blevet en integreret del af 
KFUMs Soldaterhjem de steder, hvor der er 
rekreaionsboliger til veteraner. Det gælder 
både i økonomisk henseende og i alminde-
lighed. Derfor er det også vanskeligt at ad-
skille økonomi for ”rekreationsdelen” af 
KFUMs Soldaterhjem og den øvrige del af 
KFUMs Soldaterhjem. I store træk er der le-
jeindtægt fra udlejningsboligerne, som no-
genlunde dækker den nye lønudgift til de 
særlige medarbejdere, der er ansat til at ar-
bejde med soldaterrekreation. 

Fredericia: Værelser på 1. sal indrettes 
til veteraner (er sket). 
Varde: Indretning af lektiecafé, primært 
for sergentelever i forbindelse med at 
Sergensskolen flyttes til Varde (er sket). 
En mere omfattende renovering af sol-
daterhjemmet med bl.a. nyt køkken og 
opførelsen af SoldaterRekreation er 
ønskeligt.
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Festlig indvielse af KFUMs 
SoldaterRekreation i Høvelte
Fredag d. 4. april klippede HKH Kronprinsesse Mary 
snoren til den officielle indvielse af 9 nye et-værelses 
lejligheder til veteraner med krigens ar på krop og sjæl.

Tekst: Bjarke Friis. Foto: Laurynas Aravicius.

Kl. 15:55 rullede ”Krone 8” op ad Hessel-
gårdsvej i Høvelte til tonerne af Livgardens 
Musikkorps. Ud steg Hende Kongelige Høj-
hed Kronprinsesse Mary, der i 2012 tiltrådte 
som Protektor for KFUMs Soldatermission. 
Anledningen var den officielle indvielse af 9 
nybyggede et-værelses lejligheder på KFUMs 
Soldaterhjem i Høvelte målrettet tidligere 
udsendte soldater. KFUMs SoldaterRekrea-

tion skal skabe rammerne for, at soldaterne 
kan komme til hægterne igen efter en fysisk 
eller psykisk reaktion, som en konsekvens af 
soldatens ophold i en krigszone.

De ca. 300 fremmødte til begivenheden 
kunne både høre Oberst Klavs Lawes, Alle-
røds Borgmester Jørgen Johansen, Forsvars-
minister Nikolai Wammen og Forsvarschef 
Peter Bertram udtrykke deres begejstring 

for initiativet og det nye tilbud for hjemvend-
te soldater. I en periode på op til 1 år kan ve-
teraner nu bo på KFUMs soldaterhjem i Hø-
velte. Stedet vil være et udgangspunkt for at 
komme videre med et behandlingsforløb, i 
egen bolig eller hvad der ellers er et realistisk 
mål for den enkelte veteran. Udgangspunk-
tet for støtten er den diakoni, som soldaterne 
kender fra KFUMs Soldaterhjem både før og 
under udsendelse. 

Flotte ord med på vejen
”Det unikke ved dette tilbud er, at der er til-
knyttet en socialrådgiver, der kan hjælpe 
veteraner på stedet. Disse nye muligheder 
ligger lige ved siden af vores daglige arbejds-
plads og giver nogle nye muligheder for vores 
veteraner”, mente Oberst Klavs Lawes, der er 
chef for Den Kongelige Livgarde og formand 
for den lokale støttekomité for etableringen 
af SoldaterRekreation i Høvelte. Allerøds 
Borgmester Jørgen Johansen sagde bl.a: ”Det 
er utroligt vigtigt, at vi tager os af vore solda-
ter, når de kommer hjem igen. Jeg er glad for, 
at det lykkedes at etablere rekreationshjem-
met her i Allerød Kommune. Jeg vil gerne 
udtrykke min anerkendelse til KFUMs Sol-
datermission for at have påtaget sig denne 
opgave. I fortjener en stor tak”. 

Forsvarsminister Nikolai Wammen for-
talte bl.a. om hans oplevelser i møde med 
danske soldater de steder, hvor det er far-
ligt at gøre tjeneste. ”I skal vide, at derude 
er det arbejde, som KFUM udfører i forhold 
til at give nogle trygge gode rammer hvor 
man kan snakke om tingene. Om dem der-
hjemme og det, man oplever, er af uvurdér-
lig betydnig”. Sidste taler før indvielsen var 
Forsvarschef Peter Bertram. ”Gennem de se-
neste år er der virkelig sket meget med sol-
daterhjemmene, de har i sandhed fulgt med 
udviklingen i samfundet og Forsvaret. Vi er 
mange, der har nydt at tilbringe en stund på 
Kuffen, som vi kalder det. Jeg gør det altid 
når jeg besøger vores udsendte styrker, og 
bliver hver dag bekræftet i, at KFUM har 
en central funktion for soldaterenes trivsel 
og velfærd. Det gælder ude som hjemme, 

Soldaterhjemslederne Inga og Bjarne viser de nye rammer for veteraner.

Kunstner Lina Murel Jardorf fortæller om kunstværket, der er skænket i forbindelse med indvielsen.

Jeg vil gerne udtrykke min anerkendelse til 
KFUMs Soldatermission for at have påtaget 
sig denne opgave. I fortjener en stor tak.
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og det er overalt meget værdsat i Forsvaret. 
Åbningen af KFUMs SoldaterRekreation i 
Høvelte i dag, er i virkeligheden en naturlig 
forlængelse af samarbejdet med Forsvaret og 
KFUMs Soldatermission”.

Snoren klippes
Efter talerne var det HKH Kronprinses-
se Marys tur. Et flot rødt bånd var spændt 
ud, som Kronprinsessen klippede, mens de 
fremmødte pressefotografer knipsede det 
bedste, de havde lært. Umiddelbart efter af-
slørede Kronprinsessen et kunstværk, som 
den lokale kunstner Lina Murel Jardorf har 
skænket til KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. 
Efter en kort præsentation af kunstværket 

viste soldaterhjemsleder Inga og Bjarne K. 
Andersen rundt i de nye rammer for vetera-
ner. Før indvielsen var 5 veteraner allerede 
flyttet ind, og den ene af veteranerne viste 
sin lejlighed frem for Kronprinsessen.

Flere rekreationsboliger på vej
Efter en let buffet tog Kronprinsessen afsked, 
mens indvielsesfesten fortsatte. Biskop Lise 
Lotte Rebel roste og takkede KFUMs Sol-
datermission for at påtage sig den diakonale 
opgave overfor soldater, som en del af Folke-
kirken.

Tidl. Forsvarschef Jesper Helsø, der er for-
mand for landskomitéen til etableringen af 
KFUMs Soldaterrekreation tog også ordet. 
Han forsikrede, at byggeriet af rekreations-
boliger ikke stoppede med dagens indviel-
se. ”Inden for 24 måneder fra dags dato skal 
vi indvie det næste sted, og det bliver ved 
KFUMs Soldaterhjem i Varde”, forsikrede 
Helsø, der også sidder med i KFUMs Solda-
termissions bestyrelse. Her ligger der planer 
for etablering af 8 et-værelses lejligheder – til 
gavn for tidligere udsendte soldater. 

Vi glæder os over de nye flotte rammer i Hø-
velte og ser frem til næste indvielse af rekreati-
onsboliger i Varde.
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HKH Kronprinsesse Mary tager afsked med 
Landsformand Jesper Hornstrup.

Byggeriet til 9,6 mio. kr. er 
bl.a. støttet af: 

Den A.P. Møllerske Støttefond
Knud Højgaards Fond
Tuborgfondet
Novo Nordisk Fonden 
Kronprins Frederik og Kronprinsesse 
Marys Fond
Allerød Kommune
Y’s Men Klubber  

Udover 9 nybyggede lejligheder til 
veteraner er KFUMs Soldaterhjem 
blevet renoveret med bl.a. nyt køkken, 
nye møbler på soldaterhjemmet mm.

KFUM har en central funktion 
for soldaterenes trivsel og 
velfærd. Det gælder ude som 
hjemme, og det er overalt 
meget værdsat i Forsvaret.

Forsvarschefens 
tale og klipning 
af den røde 
snor 

Biskoppens 
tale
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Grøn stue på koloni
Reportage fra en udflugt til Thyholm for beboere i 
rekreationsboligerne på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro. 

Af Mette Mejlgaard, assistent på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro.

Mandag før påske kom min lille Peugeot 
206+ på overarbejde. Godt læsset med 4 pas-
sagerer, bagage, mad, tæpper, spil, snobrøds-
dej og varmt tøj. Målet var Kirsten og Alex 
Pedersens dejlige hus på spidsen af Thyholm. 
Her havde 3 af de 4 beboere på KFUMs Re-
kreationshjem i Holstebro sammen med mig 
besluttet at holde koloni som optakt til på-
sken. På programmet stod ikke andet end 
hyggeligt samvær, god mad, bål og snobrød. 
Efter at have fået varmet stuen godt op, pak-
ket ud og spist kage, gik vi i gang med det 
ene spil efter det andet. Kun afbrudt af mad-
lavning og en tur ud i blæsevejret. Fra stuen 
kunne vi nyde den skønneste udsigt ud over 
vandet, med udkig til vindmøller på Mors. 
Der blev også tid til at hugge lidt brænde og 
finde snobrødspinde. 

Svært at sove
Først langt efter midnat krøb vi i soveposer-
ne for at prøve at få lidt søvn. Er man ramt af 
PTSD eller andre psykiske lidelser, kan man 
nemt opleve at blive overstimuleret, og det 
kan betyde, at det kan være svært at finde ro 
til at kunne sove. Derfor blev vi enige om, at 
vi kunne sove når vi kom hjem. Hjemmefra 
havde flere planer om en frisk morgenduk-
kert, men da vi stod i blæsevejret svigtede 
modet vist lidt, og vi blev enige om at gemme 

dukkerten til en anden gang. Et lille døgns 
tid senere pakkede vi igen den lille Peugeot 
og vendte næsen hjem mod Holstebro. Den-
ne gang var der stort set ro i bilen, og jeg tør 
godt love, at alle sov godt den aften. Med lidt 
økonomisk hjælp fra en god ven af huset, 
lykkes det at holde deltagerprisen på 50 kr., 
hvilket svarer til den pris beboerne betaler, 
når vi har fællesspisning. 

En rigtig god idé
Vel hjemme igen glæder jeg mig over en rig-
tig vellykket tur. Når man arbejder med ve-
teraner med psykiske problemer kan det 
være meget svært at planlægge og gennem-
føre noget, for alt står og falder med dagsfor-

men, som ofte kan svinge rigtig meget. Med 
de beboere, vi i skrivende stund har boen-
de i vores rekreationshjem, er vi begrænset 
af ikke at kunne tage offentlig transport og 
ikke være blandt mange mennesker. Vi skal 
undgå høje lyde og oplevelser blandt børn. 
Derfor var en tur ud i det fri med åbne vid-
der og langt til naboerne en rigtig god idé. 
Samtidig har vi nogle beboere, der har stor 
glæde af hinanden. De forstår hinanden, 
hjælper hinanden, og det er dejligt at se. Så 
hvis man spørger om ”grøn stue” skal på ko-
loni igen, er svaret helt sikkert ja!

Strand, åbne vidder og masser af frisk luft. Det passer beboerne godt.

Kirsten og Alex Pedersens dejlige sommerhus 
dannede rammen for vores koloni.
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Formål:
KFUMs Soldatermission i Danmark har som formål – på den evange-

lisk-lutherske folkekirkes grund – at arbejde blandt forsvarets personel og hvor muligt også 
blandt pårørende - ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste.

Støtter og 
ambassadører:Samarbejde: Metode: Målgruppe: Værdiskabelse: 

KFUMs Solda-
termission vil 
rette sit arbejde 
mod det ved for-
svaret indkaldte 
og tjenstgørende 
mandskab og 
dem, der er og 
har været ud-
sendt til konflikt- 
og katastrofeom-
råder, samt deres 
pårørende.

• Arbejdet rettes 
fortsat mod vær-
nepligtige, og i sti-
gende grad mod 
nuværende og tid-
ligere uniformeret 
personel. 
• Politiet, hjemme-
værnet og bered-
skabet er også 
målgrupper for 
arbejdet. 
• Vi tager hånd om 
”det hele menne-
ske”, men også 
dennes pårørende. 

KFUMs Solda-
termission løser 
sin opgave gen-
nem praktisk 
arbejde, samtaler 
og anden forkyn-
delse bl.a. med 
udgangspunkt i 
KFUMs Soldater-
hjem.

• Formål skal stå 
kort og klart for at 
tydeligøre, hvad vi 
gør og står for. 
• Formål ligger 
implicit i koblingen 
mellem diakoni og 
forkyndelse – for-
kyndelse gennem 
virke, samtaler og 
udlevelse af stå-
sted for tro. 
• Ingen udelukkes 
i et ”hjem”, men 
møder den samme 
hjertevarme. 

KFUMs Solda-
termission vil na-
tionalt og lokalt 
indgå partner-
skaber og sam-
arbejdsrelationer. 
Dette sker i over-
ensstemmelse 
med værdigrund-
laget.

• Mange organi-
sationer arbej-
der med samme 
målgruppe. Ved 
at indgå i større 
sammenhænge 
kan der tegne 
sig nye mulighe-
der, uden at gå på 
kompromis med 
vores værdigrund-
lag. 
• Der holdes et 
vågent øje for sam-
arbejdsmuligheder 
såvel i etablering- 
som driftsfase. 

KFUMs Solda-
termission vil 
øge sit fokus 
på frivillige som 
medarbejdere 
ved konkrete op-
gaver og projek-
ter. Kendskabet 
til og legitimiteten 
i arbejdet skal 
styrkes.

• Der ligger et 
stort uudnyttet 
potentiale i frivil-
lige, der bl.a. kan 
inddrages i det 
direkte arbejde og 
dermed er med til 
at give ”ejerskab”. 
• Gennem frivil-
lighed udbredes 
kendskab og ska-
bes legitimitet. 
• Øget brug af frivil-
lige kan skabe nye 
udfordringer for sol-
daterhjemslederne, 
da disse ud over at 
drive soldaterhjem 
skal lede frivillige. 

KFUMs Solda-
termission ska-
ber værdi for det 
enkelte menne-
ske og samfun-
det bl.a. gennem 
KFUMs Solda-
terhjem. Værdien 
formidles bredt 
såvel eksternt 
som internt.

• Soldaterhjem og 
oparbejdet profil, 
har skabt værdier 
og hjælp for den 
enkelte gennem 
forskellige virke-
midler.  
• Der er stabilitet 
og ro, der er nogle 
at tale med, der 
er mennesker om-
kring hver enkelt, 
der er rammer og 
dermed tryghed. 
Det er ikke en 
bygning, men et 
begreb.

Underliggende principper:
• Soldaterhjem skal forblive ved kaserner og udenlandske missioner (af en vis størrelse og tidslængde).
• Folkekirkens bekendelsesgrundlag skal fortsat være grundlaget.
• Fokus skal rettes mod en bredere ”kundekreds” bl.a. indbefattende en øget bredde i ydelser.
• Formidlingsvirksomheden og markedsføring skal strømlines, herunder skal værdigrundlag og kundekreds tydeliggøres,
• Der skal fortsat være en landsorganisation.
•  Virket skal helt overordnet støtte op om de personer, der fra og for landet løser opgaver herhjemme og ude i konflikter og ved 

katastrofer. 
•   KFUMs Soldaterhjem lukker ikke sine døre for mennesker.

M
ål:

H
ensigt:

M
ål:

H
ensigt:

Mod nye 
mål

KFUMs Soldatermissions bestyrelse har i marts ved-
taget ”Vision 2020 – fremskridt og bredde”. Det 

er fælles pejlemærker for hele or-
ganisationen de kom-

mende år.

Af Bjarke Friis
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På vej mod 
fremtiden
KFUMs Soldatermissions 
vision tager form ud fra 
det daglige arbejde på 
KFUMs Soldaterhjem, hvor 
SoldaterVennen har bedt 4 
ledere om at se fremad ud 
fra deres situation i dag.

Af Bjarke Friis

Lars Lund, 
Bornholm 
Hvad er en 
god aften på 
KFUMs Solda-
terhjem?
Det er, når der er 
mange soldater til 
aftensang, andagt, 

og at det fører til efterfølgende gode snakke 
om kristendom, tro og etik.

Flere gange har jeg oplevet, at der kommer 
én, der gerne vil snakke. Det kan være én, 
der siger, at han eller hun ikke er personlig 
kristen, men alligevel interesseret og efter-
spørger bønnens kraft ved at snakken slutter 
af med en fælles bøn. Efter sådanne oplevel-
ser kan jeg blive helt høj og gå tilfreds ind i 
privaten. 

Hvad fortæller soldaterne er det 
unikke ved KFUMs Soldaterhjem?  
Det er mere end én ting. Stemningen, følel-
sen af frihed, atmosfæren, de hjemlige ra-
mer, den gode mad, hygge, at kunne få lov til 
at falde i søvn på sofaen. Det er nok de ord, 
som soldaterne vil sætte på soldaterhjem-
met. Personligt tror jeg på, at atmosfæren er 
Guds kraft, der skabes gennem os.

Hvordan bliver udviklingen på 
jeres soldaterhjem de næste 5 år?  
Opgaven for KFUMs Soldaterhjem på Born-
holm de kommende år er at få konsolideret 
vores samarbejde med Kasernen som en god 
og helt oplagt samarbejdspartner. Det er et 
spørgsmål om at vinde tillid både fra Kasernen 
og den enkelte soldat. Jeg har flere gange ople-
vet at vinde soldaternes tillid ved at blive brugt 
som samtalepartner, der er helt udenforståen-
de i forhold til Forsvaret. Det store formål med 
arbejdet på soldaterhjemmet er, at vi får lov til 
at se soldater, der bliver omvendt. 

Hvad er din motivation i lederjobbet? 
Min største motivation i jobbet er de person-
lige samtaler, der sluttes af med en bøn. Det 
kan være situationer, hvor soldaterne beder 
os om at bede for noget særligt i vores aften-
bøn. 

Som leder er det også en motivation at 
se det hele køre godt med glade og tilfredse 
medarbejdere og soldater. 

Birthe 
Anderson, 
Skive 
Hvad er en 
god aften på 
KFUMs Solda-
terhjem?
Det kan både være 
de aftner, hvor det 

vælter ind med folk, og vi langer en masse 
mad over disken, men samtidig kan det også 
være en aften, hvor der kommer nogen ind, 
som vi ikke har set i lang tid. Nogle af vores 
soldater kommer kun på soldaterhjemmet 
en gang imellem, men til gengæld vil de ger-
ne snakke, når de besøger os. 

Hvad fortæller soldaterne er det 
unikke ved KFUMs Soldaterhjem?  
Atmosfæren. At soldaterne bliver set, føler 
sig velkommen og bliver mødt med et ”hej”. 
Det gælder også selv om soldatgerne går lige 
forbi disken for at benytte sig af vores com-
puterrum. 

I Skive har Per og jeg bevidst valgt at være 
meget synlige, og det betyder noget for de 
mere erfarne soldater. 

Hvordan bliver udviklingen på 
jeres soldaterhjem de næste 5 år? 
Vores faste folk kommer helt sikkert til at 
fylde mere og mere. Jeg har planer om et 
børnehjørne med legesager for at sende sig-
nal om, at familien også er velkommen. Det 
gælder også pårørende til udsendte soldater. 
Jo længere tid vi har været her på soldater-
hjemmet i Skive, desto mere kontakt har vi 
fået til det faste personel. Det er formodent-
lig også et resultat af gratis kaffe på soldater-
hjemmet, mange kantinevognsture og syn-
lighed på kasernen.  

Hvad er din motivation i lederjobbet? 
Jeg motiveres ved at se, at soldaterne kom-
mer, bruger soldaterhjemmet og kommer 
igen. Vi skal have Danmarks bedste sol-
daterhjem, men det vigtigste er, at vi har et 
hjem, der er åbent og at alle bliver set. Det 
giver energi, at soldaterne kommer, bruger 
hjemmet og læsser af på hjemmet.  
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Unikke oplevelser med Felix Rejser

7592 2022
fxr@felixrejser.dk

Bibelske rejser
Østtyrkiet i GT’s lys 10.9.
Israel med Samaria 14.9.
Rom og Assisi 18.9.
Tyrkiet – i apostlenes fodspor 22.9.
Grækenland – i Paulus’ fodspor 25.9.
Israel og Jordan 27.9.
Cypern  
 – under kors og halvmåne 3.10.
Israel – rundrejse  
 under løvhyttefesten 10.10.
Israel – klassisk rundrejse 27.10.
Israel – cykeltur 2.11.

Bestil katalog  
eller læs mere på 
vores hjemmeside:

Ferie med indhold, omsorg og fællesskab på et kristent grundlag

Vi tilbyder også
Nordjylland, natur/kultursafari 8.6.
Le Mans, 24-timers motorløb 12.6.
Øland-Gotland 13.6.
Wien og Bratislava 29.6.
Ungarn, Balatonsøen/Budapest 30.6.
Tyskland – Luthers fodspor 4.7.
Frankrig, Normandiet med Paris 4.7.
Færøerne med Nólsoy og Suderoy 7.7.
Tyskland, cykeltur langs Elben 19.7.
Nordkap med Lofoten 22.7.
Sverige, Lina Sandell 1.8.
Norge, fjord og fjeld 8.8.
Tyskland, Slesvig/Frisland 14.8.
Østrig/Imst og Merano/Italien 15.8.
Belgien og Luxembourg 24.8.
Schweiz og Lichtenstein 27.8.

Kjeld 
Nørgaard, 
Oksbøl
Hvad er en 
god aften på 
KFUMs Solda-
terhjem?
Det er, hvor der er 
liv og mange gla-

de soldater. Der skal gerne være travlt men 
samtidig kvalitet: At soldaterne møder med-
mennesker, som støtter og ønsker dem det 
godt. Det kan være i samtale eller ved at lyt-
te, som kan være en god hjælp for nogle sol-
dater, at de kan få lov til at fortælle deres hi-
storie.  

Hvad fortæller soldaterne er det 
unikke ved KFUMs Soldaterhjem? 
Soldaterne kommer her på soldaterhjemmet, 
fordi de ikke kan lade være. De møder venli-
ge mennesker, god service og god betjening. 
Her er et godt fællesskab på tværs af delin-
ger. Det er en stor styrke, at alle kommer på 
soldaterhjemmet lige fra oberst til konstab-
ler. 

Hvordan bliver udviklingen på 
jeres soldaterhjem de næste 5 år? 
Jeg ser meget positivt på fremtiden. I Oks-
bøl vil der fortsat være et godt grundlag for 
arbejdet, med Oksbøls centrale placering i 
Forsvarets struktur.  

Hvad er din motivation i lederjobbet? 
Det at at se det gode fællesskab blandt sol-
daterne. At jeg kan være med til at skabe et 
kristent fristed for soldaterne og mærke, at 
mennesker er glade for at komme på solda-
terhjemmet. En motivation er også, at andre 
kan have glæde af vores mission med både 
praktisk arbejde, andagt og samtaler. Sam-
tidig oplever jeg det at være soldaterhjems-
leder som en opgave, der er lagt hen til mig. 
Det er den plads, som jeg har fået, og det gi-
ver mig en fred, som jeg hviler i.

Jette 
Plougmann 
Nielsen, 
Borris 
Hvad er en 
god aften på 
KFUMs Solda-
terhjem? 
Det er, når der er 

folk og liv på soldaterhjemmet. Vi har en del 
dage, hvor der ikke kommer så mange ind på 
soldaterhjemmet. Når soldater er i Borris, har 
de som regel et tæt pakket program. Men når 
der f.eks. sidder sergentelever hos os og laver 
deres lektier, så synes jeg, det er hyggeligt. En 
god dag eller aften er også, hvor nogen soldater 
gerne vil snakke. 

Hvad fortæller soldaterne er det 
unikke ved KFUMs Soldaterhjem?  
Vi hører, at ”I tager altid imod os med et 
smil”, og at soldaterne føler sig velkommen. 
Det er ikke alle, der kommer for at købe no-
get, men nogen kommer på soldaterhjem-
met for at bruge vores dagligstue. 

Efter inspiration fra udlandet har vi et 
kors til at hænge på soldaterhjemmet. Solda-
terne ved godt, at det er et kristent hjem. Det 

oplever de bl.a. ved, at vi tager os tid til dem.  

Hvordan bliver udviklingen på 
jeres soldaterhjem de næste 5 år? 
Tendensen i Borris bliver mere, at soldater-
hjemmet udvikler sig til et værested for sol-
dater. I forhold til da vi begyndte som sol-
daterhjemsledere, så er der ikke helt samme 
”tryk på” til spisning. Det betyder, at vi skal 
finde nye grupper for at bevare økonomien 
i soldaterhjemmet. Hjemmeværnet er én af 
de grupper, der bruger soldaterhjemmet i 
højere grad. Samtidig kan vi mærke bespa-
relserne i Forsvaret ved eksempelvis tidsef-
fektiviseringer, der betyder kortere pauser 
og dermed mindre tid til at komme på sol-
daterhjemmet. Til gengæld oplever vi mere 
kørsel med kantinevognen. 

Hvad er din motivation i lederjobbet? 
Min motivation er missionen: At være der 
for soldaterne og få lov til at bringe dem 
evangeliet. Vi er der både for de mange og 
for de få. Jeg trives godt med praktisk arbej-
de, men samtidig er vi der for den enkelte 
soldat. Når der ikke er så mange på soldater-
hjemmet, er der mere tid til at snakke med 
soldaterne f.eks. efter aftensang.  
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Soldaterhjemmet vinder på charmen
Bladets udsendte reporter har spurgt soldater i Oksbøl om deres brug af 
soldaterhjemmet, hjemmets kristne værdier og muligheder de kommende 5 år.

Af Bjarke Friis

Dennis Mark Grummelga-
ard, kaptajn
”Jeg bruger soldaterhjemmet som et godt 
afbræk i hverdagen. Det kan være et sted at 
drøfte et emne med en kollega over en kop 
kaffe eller kakao”. 

Hvad tror du på?
”Jeg er ateist og tror på videnskaben, 

men jeg kan godt lide de traditioner, der er 
i kirken. I Afghanistan sad jeg flere gange til 
gudstjeneste, og jeg synes der var nogle gode 
budskaber derude om f.eks. at kæmpe for alt, 
hvad man har kært”. 

Uffe Testrup Pedersen, 
overkonstabel af 1. grad
”Jeg oplever soldaterhjemmet som et hygge-
ligt sted, og jeg kommer her stort set dagligt 
når der ikke er øvelse. Det har betydning, at 
soldaterhjemmet ligger centralt i Oksbøllej-
ren, f.eks. i forhold til Holstebro og Vording-
borg”. 

Medarbejdere skal ifølge soldaterne være smilende, imødekommende og kunne levere mad på et splitse-
kund. Her er Anne-Lena, Annika og Kristian i gang med frokosttilberedningen. 

C. R. Nielsen, overkonsta-
bel af 1. grad
”Jeg bruger soldaterhjemmet i Oksbøl til at 
spise morgenmad, en pause når jeg lige kom-
mer forbi eller til et hurtigt måltid. Her er rare 
mennesker og altid nogen at snakke med. I 
Afghanistan har jeg oplevet soldaterhjemmet 
som et meget hyggeligt sted at komme ind og 
få noget at drikke. Både i Afghanistan og her 
i Oksbøl er der rare mennesker. På soldater-
hjemmet er der altid nogen, man kan snakke 
med, og de gør meget for os med kage til fød-
selsdag, lagkagebingo osv”. 

”KFUMs Soldaterhjem er et godt sted til en hurtig snack”, siger Dennis Mark Grummelgaard (tv.) med en 
fransk hotdog i hånden. Til højre er det C. R. Nielsen.

I Kosovo oplevede Uffe Testrup Pedersen flere 
gange, at kammeraterne sad og spillede mens ti-
den gik. Pludselig begyndte nogen at synge, og så 
var der aftensang og andagt på KFUMs Soldater-
hjem.

Hvordan ser du mulighederne for soldater-
hjem om 5 år? 

”De skal ligge i tilknytning til kaserner og 
i takt med værnepligtige har de en god eksi-
stensberettigelse. På soldaterhjemmet er der 
mulighed for at samles i stedet for på et væ-
relse...

Hvordan har du oplevet soldaterhjemmet 
under udsendelse? 

”I Kosovo var soldaterhjemmet et socialt 
omdrejningspunkt, og i Afghanistan var det 
meget terrassen, vi brugte. Det fungerede 
godt med morgenmad om søndagen og var 
et godt alternativ”. 

Kender du til muligheden for at bo midler-
tidigt på KFUMs SoldaterRekreation?”

Nej men det lyder som en god idé. Det 
største problem er dog, at den enkelte ikke 
erkender, at der er et problem. Som kollega 
snakker man om problemer og skyldfølelse. 
Det er vigtigt at få snakket om”. 
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Kastrup og Daniel Wølke
”Vi bruger soldaterhjemmet til pauserne, og 
det er et samlingssted under øvelser”, fortæl-
ler Kastrup. ”Det giver moralsk opbakning 
under øvelser”, indskyder Daniel før Ka-
strup fortsætter: ”Vi har også brugt hjemmet 
om aftenen, til banko og for at se Super Bowl. 
Atmosfæren her er skøn, og vi har en god 
kontakt med de unge medarbejdere”, mener 
Kastrup, der efterfølgende nævner Teresa og 
Camilla: To tidligere volontører i Oksbøl. 
Bemandingen af unge på soldaterhjemmet 
er skiftet for et par måneder siden, men ”de 
gamle” medarbejdere huskes endnu.

Hvor meget bruger I soldaterhjemmet, og 
har I et par gode råd til soldaterhjemmet? 

”Om vi spiser mad her er afhængig af vo-
res pause. Men vi kan godt have 2 timers 
pause, så sidder vi her på soldaterhjemmet. 

Christine Lysholm Christen-
sen, konstabel
”Som kristen soldat synes jeg at aftensang 
og andagt på soldaterhjemmet er rigtig rart. 
Nu bor jeg ikke her i Oksbøl, men i Varde 
og Fredericia følte jeg mig rigtig hjemme på 
soldaterhjemmet. Her er en god atmosfære, 
og man har lyst til at være på soldaterhjem-
met. Sproget er mere venligt, og man kan 
fornemmer, at volontørerne er kristne”.

Josefine, overkonstabel af 
1. grad
”Jeg bruger soldaterhjemmet til frokost, når 
kantinen ikke serverer noget ordentligt mad”. 

Hvordan ser du mulighederne for soldater-
hjem om 5 år? 

”Det er charmen, soldaterhjemmet vinder 
på. Det giver sammenhold med mulighed 
for spil osv., det skal helt sikkert fastholdes. 
Fremover tror jeg, at soldaterhjemmet har 
mere hygge. En sofa efter øvelse, det er godt”. 

Hvordan oplever du aftensang og hjem-
mets kristne grundlag? 

”Jeg bruger ikke hjemmet om aftenen, 
men jeg kan godt fornemme, at soldater-
hjemmet er et kristent sted uden at man bli-
ver påduttet noget. Her er en god atmosfære, 
og man føler sig velkommen. Der bliver sagt 
”hej” når man kommer ind af døren, og det 
er et godt sted at slappe og stresse af”. 

Det er det hyggeligste sted i lejren. Som kon-
stabelelever brugte vi nok soldaterhjemmet 
lidt mere, bl.a. for at slippe væk fra det hele. 
Et godt råd kunne være at anskaffe en fritu-
regryde eller to. Og så er der selvfølgelig pri-
serne… Men funktionsmæssigt mangler der 
ingenting. Der er jo både sofa, møderum, in-
ternet og computere”, siger Kastrup. 

Hvad tænker I om aftensang og hjemmets 
kristne grundlag?

”Det bruger jeg ikke”, konstaterer Ka-
strup, der ellers godt kan tage i kirke om 
søndagen. ”Vi respekterer, at det er en tra-
dition på soldaterhjemmet, og den skal bibe-
holdes. Man behøver ikke at være kristen for 
at komme ind på soldaterhjemmet, og det er 
fedt. Jeg talte med en af medarbejderne om 
at tage troen seriøs, og den samtale gjorde 
indtryk på mig”, slutter Kastrup.  

Kastrup (tv) og Daniel Wølke i frokostpausen en solbeskinnet dag foran KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl. 

”Hvis jeg skulle udsendes kunne jeg forestille mig, 
at det var trygt med et kristent hjem”, fortæller 
Christine Lysholm Christensen.

Prøv produkterne
gratis 14 dage
Se mange flere produkter 
www.ergopartner.dk

Kontakt: Preben Højgaard, 
Mobil: 25 36 16 90
preben@ergopartner.dk

Også stole og borde til 
samlingslokaler

B a c k a p p  t r æ n i n g s s t o l

r o l l e r
M o u s e
r e : d
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Fjerritslev, kreds 55
Tirsdag d. 26. august kl. 19:30 i Fjerritslev 
Kirkecenter, Vestergade 16a, 9690 Fjerrit-
slev. Konsulent Søren Andersen taler og for-
tæller. 

Grindsted, kreds 9
Søndag d. 31. august kl. 10:00 i Grindsted 
Kirke: Gudstjeneste, hvor landssekretær 
Bjarke Friis medvirker. Efterfølgende kirke-
frokost. 

Vordingborg/Sydsjælland og Lol-
land/Falster
Fredag d. 23. maj kl. 17:30 på KFUMs Sol-
daterhjem, Vestervej 3, Vordingborg. For-
årsfest med middag, lotteri og tale v. Bjarne 
Kjær Andersen, Høvelte. Tilmelding inden 
21. maj på tlf. 40 17 79 83.

HADERSLEV
Tirsdag d. 27. maj: Udflugt til Christians-
feld. Afgang fra  KFUMs Soldaterhjem, 
Louisevej 2, 6100 Haderslev kl. 14:00. 

MØDER OG STÆVNER

EFTERMIDDAGS- OG 
DAMEKREDSE

Trækningsliste 
Landslotteriet 2014
Følgende numre er udtrukket af Notarius 
Publicus:

38.686 Toyota Aygo
11.592 Rejsegavekort, kr. 15.000
35.359 Rejsegavekort, kr. 15.000
30.095 Rejsegavekort, kr. 8.000
89.053 Rejsegavekort, kr. 8.000
99.111 Rejsegavekort, kr. 8.000
100.549 Rejsegavekort, kr. 8.000
17.509 Kroweekend, kr. 1.500
49.706 Kroweekend, kr. 1.500
59.921 Kroweekend, kr. 1.500
62.994 Kroweekend, kr. 1.500
72.352 Kroweekend, kr. 1.500
80.444 Kroweekend, kr. 1.500
96.613 Kroweekend, kr. 1.500
97.470 Kroweekend, kr. 1.500
15.139 Gavekort, Jensens Bøfhus
24.969 Gavekort, Jensens Bøfhus
33.329 Gavekort, Jensens Bøfhus
50.635 Gavekort, Jensens Bøfhus
51.073 Gavekort, Jensens Bøfhus
54.266 Gavekort, Jensens Bøfhus
60.055 Gavekort, Jensens Bøfhus
66.375 Gavekort, Jensens Bøfhus
83.355 Gavekort, Jensens Bøfhus
98.825 Gavekort, Jensens Bøfhus

Fast endetal:
35   [tre-fem] Gavekort til Matas/Jysk/

Imerco/Bog & Ide/Fætter BR.

Lodsedler med gevinst skal indsendes til 
KFUMs Soldatermissions landskontor, Trel-
devej 97, 7000 Fredericia. 
Sidste frist for afhentning af gevinster er den 
31. maj 2014.
Tak, fordi du støtter KFUMs Soldatermissi-
ons arbejde med dit køb af lodsedler.

Kun 12% danskere  
har oprettet testamente.

Vil du bestemme selv? 
Ellers bestemmer staten.

Arv og testamente
Opret et testamente, der hjælper KFUMs 
Soldatermission i stedet for at betale arve-
afgift.

At give en testamentarisk gave er langt 
enklere, end de fleste tror. Vi danskere har 
ikke særlig stor tradition for at oprette te-
stamenter. Der er imidlertid meget gode 
grunde hertil, hvad enten du vil støtte en 
velgørende sag som KFUMs Soldatermis-
sion eller ej. Man kan give en velgørende 
gave uden, at det koster ens arvinger noget. 
Gaven gives så at sige af statens arveafgift. 
Testamentariske gaver er ret få, men fylder 
godt rent økonomisk. 

KFUMs Soldatermission tilbyder at betale 
de ret beskedne omkostninger ved opret-
telse af et testamente. 
Læs mere på kfums-soldatermission.dk/
arv eller kontakt økonomichef 
Steen K. Sørensen, tlf. 33 12 40 42.
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Ansager Genbrug
Torvet 7, 6823 Ansager
Tlf. 22 55 87 38
Kontaktperson:
Henning Hermansen
Tlf. 75 29 74 52
Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 13:00

Bække Genbrugscenter
baekkegenbrug.dk
Vittrupvej 2, 6622 Bække
Tlf. 75 38 96 99
Kontaktperson:
Anna Jørgensen
Tlf. 75 55 51 07 / 61 85 41 07
Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 13:00

Bølling Genbrug
Egtvedvej 69, Bølling, 6040 Egtved.
Tlf. 76 64 99 11, butik@bøllinggenbrug.dk
Kontaktperson:
Inge Bidstrup
Tlf. 75 55 07 46
Åbningstider:
Mandag - fredag: 12:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 13:00

Den grønne Elling
Grundtvigsvej 1, Elling
9900 Frederikshavn
Kontaktperson:
Britta Svendsen
Tlf. 98 48 00 90.
Åbningstider:
Mandag – torsdag: 13:00 - 17:00
Fredag: 13.00-16:30
Lørdag: Lukket

Gartnerivejs Genbrug
Gartnerivej 45, 7500 Holstebro
Tlf. 44 94 72 94
Åbningstider:
Mandag - fredag: 12:00 - 17:00
Lørdag kl. 10:00 - 12:00.
Kontaktperson:
Peder Christian Lauritsen
Tlf. 97 43 81 44.

Jels Genbrug
Jels Torvet 1a, Jels, 6630 Rødding
Kontaktperson:
Jytte Friis
Tlf. 74 50 61 01 / 24 98 95 82
Åbningstider:
Mandag - fredag: 13-17
1. lørdag i måneden: 10-13

Ikast Genbrugscenter
Møllegade 21, 7430 Ikast
Tlf. 97 15 50 20
Kontaktperson:
Kaj Vestergaard
Tlf. 97 25 25 38
Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 12:00
Butikken drives i samarbejde med Mission 
Afrika.

Korning Genbrug
Korningvej 58, Korning, 8700 Horsens
Kontaktperson:
Hilda Jørgensen
Tlf. 75 67 47 00
Åbningstider:
Mandag - fredag: 13:30 - 17:00

Rosenborg Genbrug 
(København)
Borups Allé 201, st. tv., 2400 København NV
Tlf. 51 49 36 99
Kontaktperson:
Ejgild Christensen
Tlf. 60 77 68 07
Åbningstider:
Tirsdag - torsdag 11:00 - 17:00
Fredag: 11:00 - 18:00
Lørdag: 11:00 - 14:00

Lønborg Genbrug
Tarmvej 37, Lønborg, 6880 Tarm
Kontaktperson:
Ove Pedersen
Tlf. 97 35 10 71
Åbningstider:
Mandag - fredag: 11:00 - 17:00
Butikken drives i samarbejde med KFUM-
spejderne i Lønborg-Vostrup.

Nr. Bork Genbrug
Sønderbyvej 5, Nr. Bork, 6893 Hemmet
borkgenbrug.dk
Kontaktperson:
Anny Clausen
Tlf. 75 28 03 01 / 50 80 55 05
Åbningstider:
Man. ons. og fredag: 13:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 14:00.

Nr. Nissum Genbrug
Hovedgaden 24, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
Kontaktperson
Bodil Nielsen
Tlf. 97 89 11 17
Åbningstider
Mandag-fredag: 13.00-17.00.
Lørdag: 10.00-13.00.

Ravnstrup Genbrugscenter
Holstebrovej 142, 8800 Viborg
Tlf. 87 25 00 10
Kontaktperson:
Doris Nørgaard
Tlf. 86 64 73 68
Åbningstider:
Mandag - fredag: 13:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 13:00

Sunds Genbrug
Sunds Hovedgade 15 (indgang fra Genve-
jen), 7451 Sunds
Tlf. 97 16 44 90, sundsgenbrug@gmail.com
Kontaktperson:
Agnes Thomasen
Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 17:00
Lørdag: 10.00 - 13.00
Butikken drives i samarbejde med Mission 
Afrika Genbrug.

Oversigt over genbrugsbutikker
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KFUMs Orlogshjem, 
Frederikshavn
Understedvej 1, 9900 Frederikshavn
Tlf. 53 33 77 95
frederikshavn@kfums-soldaterhjem.dk

Orlovshjemsleder: 
Poul Nielsen

KFUMs Soldaterhjem, 
Hvorup
Høvejen 48, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 10 27
hvorup@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsledere:
Solveig og Leif Hove Nielsen

KFUMs Soldaterhjem, Skive
Brårupvej 155, 7800 Skive   
Tlf. 97 52 48 39
skive@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsledere:
Birthe og Per Anderson

KFUMs Soldaterhjem, 
Holstebro
Suensonsvej 36 E, 7500 Holstebro
Tlf. 97 42 15 61
holstebro@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsledere:
Natalie og Troels Moesgaard.

KFUMs Soldaterhjem, Karup
Herningvej 31, Kølvrå, 7470 Karup
Tlf. 97 10 10 65 
karup@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsledere:
Anne og Allan Schrøder.

KFUMs Soldaterhjem, 
Borrislejren
Borrislejren. Borriskrogvej 4, 6900 Skjern
Tlf. 97 36 65 19
borris@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsledere:
Jette Plougmann Nielsen og Kurt Benthin 
Nielsen

KFUMs Soldaterhjem, Varde
Hjertingvej 70, 6800 Varde
Tlf. 75 22 52 53
varde@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsledere:
Pia og Ivan Ælmholdt   

KFUMs Soldaterhjem, 
Oksbøllejren
6840 Oksbøl
Tlf. 75 27 19 84
oksboel@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsleder:
Kjeld Nørgaard

KFUMs Soldaterhjem, 
Fredericia
Treldevej 99, 7000 Fredericia
Tlf. 75 92 04 40
fredericia@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsleder:
Ester Kofoed
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KFUMs Soldaterhjem, 
Høvelte
Hesselgårdsvej 29, Høvelte, 3460 Birkerød
Tlf. 45 81 81 89
hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk 

Soldaterhjemsledere:
Inga Marie M. og Bjarne K. Andersen

KFUMs Soldaterhjem ved 
Almegårds Kaserne
Almegårdsvej 3B, 3700 Rønne
Tlf. 56 95 03 13
almegaard@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsledere: 
Sanne og Lars Lund

KFUMs Soldaterhjem,  
Camp Bastion
Afghanistan
campbastion@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsledere:
Simon Søvndal og Ragnar H. Rasmussen 
Postadresse:
KFUMs Soldaterhjem
ST/LOGCOY/DNKCON/RC (SW)
Camp Bastion
Postboks 860, Herningvej 30, 7470 Karup J

KFUMs Soldaterhjem, 
Haderslev
Louisevej 2, 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 32 76
haderslev@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsleder:
Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen

KFUMs Soldaterhjem, 
Slagelse
Charlottedal Allé 1a, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 90 24
slagelse@kfums-soldaterhjem.dk 

Soldaterhjemsledere:
Else og Frank Overby

KFUMs Soldaterhjem, 
Vordingborg
Vestervej 3, 4760 Vordingborg
Tlf. 55 37 15 98 eller 40 17 79 83
vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk

Soldaterhjemsledere:
Karin og Finn Juhl Nielsen

KFUMs Soldatermissions 
landskontor
Treldevej 97, 7000 Fredericia
Tlf. 33 12 40 42
info@kfums-soldatermission.dk 

Kontorleder: 
Steen K. Sørensen

Åbningstider: 
Man-tors: 8:00 – 16:00
Fredag: 8:00 – 15:00
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Nyttige adresser:

Generalsekretær Per Møller Henriksen
Tlf. 3312 4042, 
pmh@kfums-soldatermission.dk

Økonomichef Steen K. Sørensen
Tlf. 3312 4042.
sks@kfums-soldatermission.dk, 

Medarbejderkonsulent: 
Søren Andersen, Tlf. 2145 0513 
konsulent@kfums-soldatermission.dk
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Indbetaler

INDBETALINGSKORT
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KFUMs Soldatermission
Treldevej 97

7000 Fredericia

KFUMs Soldatermission
Treldevej 97

7000 Fredericia

84946346 84946346
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

AfRIveS InDen InDBetAlIng

Modtager

En håndsrækning
På KFUMs Soldaterhjem oplever soldaterne praktisk 
tjeneste. Det gælder både lige fra værnepligtige og til 
major, og det gælder både før, under og efter udsendelse. 

På side 12-13 kan du læse om indvielse af 
nye rekreationsboliger i Høvelte. Disse boli-
ger skal skabe ramme for, at veteraner med 
reaktioner efter krigen kan blive hjulpet 
godt videre på KFUMs Soldaterhjem.  Re-
kreationsboliger har længe været et tilbud 
på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro, som 
du kan læse om på side 14. 

Der er sat nye pejlemærker for KFUMs 
Soldatermission. Vi er drevet af ønsket om 
at forkynde det kristne budskab og være til 
praktisk tjeneste for soldaterne. Hvilke mu-
ligheder er der for dette i de kommende år? 
Det har bestyrelsen givet et bud på i KFUMs 
Soldatermissions 2020-plan, som du kan få 
et indblik i på side 15. Videre kan du på side 
16-17 læse om, hvilke muligheder soldater-

hjemslederne ser fremover ud fra det arbej-
de, de oplever i dag. Soldater udtaler, at ”sol-
daterhjemmet vinder på charmen” på side 
18-19. Generelt er der blandt soldaterne en 
stor tilfredshed med KFUMs Soldaterhjem, 
hvilket også ses på billedet ovenfor, der er ta-
get på KFUMs Soldaterhjem i Slagelse. 

Økonomien er dog en udfordring i hele 
KFUMs Soldatermission, som du kan få et 
indblik i på side 10-11. Vi er derfor taknem-
melige for alle gode gaver og opfordrer dig til 
at benytte nedenstående girokort eller bruge 
oplysningerne derfra til at indbetale en gave. 

Med din økonomiske håndsrækning kan 
vi give en håndsrækning til vore soldater.  
På forhånd tak. 
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