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Gennem tremmer 
ser vi livet an!
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Forsidefoto: Strømafbrydelse er ikke bare til besvær, 
men kan også skabe hygge som her på terrassen ved 
soldaterhjemmet i Kosovo. Læs interview med Marie 
Rye Veedfald (billedet) side 6-7

Af tidl. soldaterhjemsleder Bodil Nielsen, Nr. Nissum.

Jeg husker fra min barndom, at når min far om vinteren 
fældede træer i vores skov, blev nogle af de flotteste stam-
mer savet til brædder. De blev stablet i en trekant sådan, 
at der var luft imellem brædderne. Jeg elskede at kravle 
ned i dette ”tremmehus”. Her kunne jeg sidde gemt for 
omverdenen og alligevel følge med i, hvad der skete uden 
for mit skjulested, ved at kigge ud gennem tremmerne.

Det at se verden gennem tremmerne var som at opleve 
den stykkevis. Hver tremme havde sin horisont, og ind 
imellem måtte jeg flytte mig for at få et nyt udsyn. Helt 
anderledes var det, hvis jeg lagde mig på ryggen og rette-
de blikket mod himlen. Hvad enten himlen hvælvede sig 
over mig blå og flot eller skyerne legede trylleleg med de-
res udseende over mit blik, åbnede den op for en vidt-
strakt horisont, hvor jeg følte mig uendelig lille i en 
ukendt og forunderlig verden. – En verden jeg drømte om, 
at jeg som voksen skulle komme til at kende fuldt ud.

Som voksen har jeg erkendt, at den drøm aldrig går i 
opfyldelse. 

Jeg ser stadigvæk livet an som gennem tremmer, men 
som kristen ved jeg, at jeg har en Far i det Høje, som ken-

der mig fuldt ud, og som i sin søn Jesus Kristus rækker sin 
frelsende hånd til mig. 

I dåben blev jeg af den hånd båret gennem døden til 
Livet. 

Dermed har mit liv evighedsperspektiv. – Et perspektiv, 
der giver mod til at leve og møde livets udfordringer, også 
selv om det kan ske, at jeg bliver sat, så jeg må se livet an 
gennem nye ”tremmer”, og dermed møde nye horisonter.

Størst af alle horisonter er den Himmelske, for i den 
ved jeg, at: Jeg er i Herrens hænder, når dagen gryr i øst. 
Hver morgen han mig sender sit ord med lys og trøst. 
Hvad dagen mig vil bringe af glæde og af savn, jeg kan på 
bønnens vinge få kraft i Jesu navn.

Til eftertanke: 1. Kor. 13,11-12
Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et 
barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, af-
lagde jeg det barnlige. 

Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se an-
sigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg 
kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. 



Medlemsfremstød

Det koster kun kr. 100,- for enkelt og kr. 150,- for dobbeltmedlemskab.
Bladet Soldatervennen tilsendes 4 gange årligt

Medlemsfremstød 2008
KFUMs Soldatermission har besluttet at gøre 2008 til et medlemsteg-
ningsår. Derfor har vi brug for din hjælp. Sammen med bladet er der en liste, 
hvor du kan tegne nye medlemmer til KFUMs Soldatermission.
Derudover vil kredsbestyrelserne tage medlemstegning på programmet, 
og der vil være fokus på medlemstegning ved arrangementer og møder.

Vind flotte præmier: 
Fra forskellige virksomheder har vi fået gode præmi-
er til en konkurrence! For hver 50 nye medlemmer 
udtrækkes et weekendophold, og for hver 25 nye 
medlemmer en boggave. Både de nye medlemmer og 
de, som tegner dem, indgår i konkurrencen!
Tegner du 7 medlemmer kommer du gratis med på 
Årsmødet 2008 i Kølvrå.

Oberst Lars R. Møller, chef for Hærens Kampskole i Oksbøl udtaler: ”Jeg støtter alt, hvad der overhovedet kan støttes af soldaterhjem både herhjemme og i udlandet. - Soldaterne har en helle dér. Et sted, hvor der lægges øre og plads til eksistentielle spørgsmål, hvis soldaterne ønsker det. ”

Landsformand, Sognepræst 

Kai Bohsen udtaler: 
KFUMs soldaterhjem er båret og drives 

ud fra en grundholdning, som har rod i 

evangeliet om Jesus Kristus. Jeg anser 

KFUMs Soldatermissions arbejde for at 

være noget af det allervigtigste kirkeli-

ge ungdomsarbejde i Danmark.  På sol-

daterhjemmene møder vi alle typer af 

unge. De bliver ikke påduttet noget, 

men de kan ganske frivilligt deltage i andagter og te-

maaftener. Og mange benytter sig af det. Men lige så 

vigtigt er det, at der på soldaterhjemmene altid er 

medarbejdere, som vil lægge øre til enhver, som har 

brug for en samtalepartner om livets små og store 

spørgsmål.

Hvem kan du tegne?
Først og fremmest nuværende og tidligere solda-
ter samt deres pårørende. Personer med tilknyt-
ning til Forsvaret og Hjemmeværnet. Kirkefolk i 
bred forstand, medlemmer af KFUM & KFUK, IM, 
LM, Y’s men, FDF m.fl.  Ja, faktisk er der ingen 
begrænsning, alle kan være med. Mange er blot 
ikke blevet spurgt!!!!
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Forsvarsminister Søren Gade udtaler: ”Det er en stor og vigtig indsats, som soldaterhjemmene udfører. Soldaterhjemmene giver solda-terne mulighed for at mødes og slappe af i hjemlige og hyggeli-ge omgivelser tæt på, men alli-gevel væk fra det daglige arbej-de og liv på kasernen. Jeg er ikke i tvivl om, at det betyder meget for soldaterne. Også i missionsområder spil-ler soldaterhjemmene en stor rolle. Det ved jeg fra mine besøg i missionsområderne, hvor soldaterne flittigt bruger soldaterhjemmene. Her får de mulig-hed for at tage en pause fra en ofte barsk hverdag. Lederne af soldaterhjemmene i missionsområderne yder en vigtig og bestemt ikke risikofri indsats til gavn for Forsvaret og soldaterne.”
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Oksbøl

To konstabelelever flyder ud i den bløde sofa på soldater-
hjemmet i Oksbøl. På spørgsmålet om, hvad deres første 
indtryk af soldaterhjemmet var, svarer de
- venlige mennesker 
- flot og nyt
- velkomstfesten var meget sjov
- god plads og hyggelig stemning
- dem i baren, de smiler altid.
M.M. Mortensen og M.N.Skov, som de hedder, kommer fra 
henholdsvis Odense og København. De er lige startet på 
uddannelsen og er meget glade for soldaterhjemmet, som 
de bruger stort set hver dag fra mandag til fredag og igen 
søndag aften, når de vender tilbage fra weekenden der-
hjemme.

På et tidspunkt har de problemer med at betjene det 
kæmpestore fladskærmsTV. 

-Vi må hellere tilkalde professionel hjælp, siger den ene, 
og snart er førstemand Jakob Damgaard på pletten. Han 
hjælper dem med at finde kanalen med Simpsons, og da de 
senere spørger efter et stykke plaster, er han også leve-
ringsdygtig. 
Soldaterhjemmet rammer et behov hos dem:
- den der pastasalat. Den er bare go’
-  du behøver faktisk ikke andet end at gå ned til kuffen, de 

har det hele.
   

Soldater og Guds ord
- Lad os holde en aftensang, siger Kjeld. Fjernsynet sluk-
kes. Han og de andre medarbejdere samles midt i det store 
opholdsrum og deler sangbøger ud. Ved nabobordet sidder 
to mænd og en kvinde, som netop er ved at spille Trivial 
Pursuit. De stopper midt i et spørgsmål og slår op på nr 

DE HAR DET HELE
Det nye soldaterhjem i Oksbøl blev taget i brug medio november 2007. Vi har besøgt det.

272 i den røde sangbog. Der sidder enkelte andre soldater 
ved bordene i lokalet, og under andagten kommer flere ind 
ad døren, men de sætter sig stille ned og venter. Kjelds 
budskab er centralt og handler blandt andet om, at vi som 
enkeltmenneske kun eksisterer i ca 75 år, men er dog i 
Guds øjne uerstattelige. Han slutter med en bøn og ønsker 
alle en fortsat god aften. 

To af de nævnte soldater ved siden af er Signe på 21 år 
og Patrick på 20. Hvad mon de tænker om aftensangen? 
Signe siger:
- de synger jo også ved vores egen kuf i Aalborg
-  man tænker ikke over det til hverdag, men når man tæn-

ker dybere over det, så har de jo en gejst og et sammen-
hold, som hænger sammen med det kristne.

KFUM, de må ha’ en bibel
Kjeld Nørgaard har været leder syv år på soldaterhjemmet 
i Oksbøl og flere andre steder før dette. Han vurderer Oks-
bøl som det hårdeste sted at være leder, men da han spør-
ges om, hvorfor han egentlig er soldaterhjemsleder, svarer 
han efter lidt ægte vestjysk tøven:
- det er min rette plads, Guds plads til mig
-  det er godt at møde de mennesker, der kommer i mit hjem
-  vi er her, fordi Gud sender os til at have et soldaterhje
- vi er her, fordi vi ønsker mission.

Kjeld har mange små oplevelser med mennesker, som er 
interesserede i ”noget med Gud”. En soldat ringede for at 
spørge, om han kunne låne en bibel i en uge. Der var no-
get, han skulle have undersøgt. 
-  Jeg tænkte jo nok, at I havde sådan én, sagde han til 

Kjeld. 

Tekst og foto: Torben Jensen

M.N. Skov fra København og M.M. Mortensen fra Odense: - der er 
sofaer over det hele, det er godt efter en tur i marken.

Signe og Patrick, som også kender soldaterhjemmet i Hvorup, 
skal møde på vagt næste morgen kl. 4.
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Tekst og foto: Torben Jensen.

Uden for soldaterhjemmet i Oksbøl står en flok fest-
klædte mennesker og venter. De småsnakker og små-
fryser lidt, mens de holder øje med himlen. Pludselig 
lyder et brag, så højt, at de fleste gør et hop. Mindre 
end 20 meter væk fosser krudtrøgen ud af løbet på en 

stor kanon. 
Alle har glemt 
himlen, hvor 
de egentlig for-
ventede at se 
et F16 kampfly, 
som ville kom-
me i anledning 
af denne særli-
ge dag. I dag, 
fredag 1. fe-

bruar, fejrer KFUMs Soldatermission, at det nyeste sol-
daterhjem indvies officielt.

Flokken går indenfor, og snart skilles indvielsessno-

ren i to stykker efter et velrettet klip, udført af gene-
ralmajor Jens Frandsen. 

Karl Erik Nielsen, som er en af de mange militære 
gæster, fortæller, at folk har spurgt om, hvorfor der er 
brug for et soldaterhjem i Oksbøl. -der er soldaterne jo 
kun på øvelse! Men Karl Erik Nielsen er ikke i tvivl. 
Danske soldater bliver indsat ved opgaver, som ikke er 
ufarlige. 
- Det kræver et sted at komme igennem disse overvejel-

ser, siger han og ser rundt på de mange soldaterven-
ner, som deltager i indvielsesfesten. Så fortsætter 
han:

- og jeg er meget glad for at møde denne kæmpestore 
”backing-group”. 

I sin festtale siger soldatermissionens formand, Kai 
Bohsen: 
- Soldaterhjemmet er kaldet til at forkynde og tjene 

medmennesket overalt. 
- det nye hjem i Oksbøl arbejder på det samme værdi-

grundlag, som det gamle, fastslår landsformanden.

Indvielsen/Møde

Husk at melde FLYTNING
Post Danmarks nye regler for forsendelse af blade betyder, at ALLE abonnenter, der skifter adresse og fortsat 
ønsker at modtage SOLDATERVENNEN, skal melde flytning direkte til KFUMs Soldatermissions Landskontor, tlf. 
33 12 40 42. info@kfums-soldatermission.dk
Det er ikke længere muligt at ”tage bladet med sig” ved at melde flytning til Post Danmark.

KFUMs Soldatermissions Bestyrelse opfordrer hermed alle 
kredsbestyrelser til at lade sig repræsentere ved både for-
mand og kasserer. På mødet aflægges beretning om KFUMs 
Soldatermissions arbejde på landsplan. Regnskabet bliver 
fremlagt, og der skal afholdes valg til Bestyrelsen og 
Kredsarbejdsudvalget (KAU).

På valg til Bestyrelsen: Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen, 
Kolding og Klaus Højgaard Laursen, Århus.

På valg til KAU: Carl Højhus, Holstebro og Bent Morten-
sen, Varde.

Formands- og kasserermødet 2008
– afholdes lørdag den 17. maj kl. 9.30- 16.00 på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.

Der skal også vælges en suppleant til Bestyrelsen, p.t. er 
det Solveig Hoffmann Pedersen, Brande og for KAU, Jan 
Forum, Vejle.
I henhold til vedtægterne § 5 stk. 2 lyder det: ”Forslag til 
kandidater skal senest 14 dage før Formands- og Kasserer-
mødet være landsformanden i hænde.” – dvs. den 3. maj 
2008.
Valgbar er ethvert medlem, som skriftligt har indvilget i at 
lade sig opstille.
På hjerteligt gensyn i Fredericia den 17. maj 2008.

Kai Bohsen

Et brag af en indvielse i Oksbøl
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Sprogoffi cer

Interview v/ Bodil Nielsen, Nr. Nissum

Forudsætninger for at rejse til Kosovo som 
sprogofficer:
Uddannelsen startede med 4 måneders militær grundud-
dannelse i Sønderborg, hvor jeg hurtigt fik et godt indblik 
i den militære verden på godt og ondt. Herefter fortsatte 
uddannelsen på Forsvarets Sprogskole, hvor vi også blev 
undervist i Kosovos historie, politik og geografi, så jeg var 
godt klædt på, da jeg tog til Kosovo. Men jeg var spændt 
på, hvordan det ville være at være sprogofficer i et miljø, 
hvor alle andre har meget bedre kampmæssige færdighe-
der end jeg.

En almindelig arbejdsdag i Camp Olaf Rye:
Dagen startede med morgenbriefing kl. 07.45. Derefter 
læste jeg serbiske og albanske nyheder på nettet og ud-
valgte de mest spændende, som jeg sendte ud til resten af 
bataljonen, som en slags lille lokal ”nyhedsavis”. Herefter 
tog jeg som regel med på patrulje som tolk enten for LMT 
(kontaktgruppe til de lokale folk/myndigheder), PNINF’er-
ne (den operative enhed) eller måske franskmændene. 
Sidst på eftermiddagen lavede jeg lidt administrativt ar-
bejde, f. eks. tolkeplan for de lokale tolke, og måske var 
jeg med på en aftenpatrulje. 

Fritiden:
Når jeg havde fri, kunne jeg godt lide at lave enten styr-
ketræning eller spinning. Om aftenen gik jeg oftest på 
Soldaterhjemmet og spillede spil med nogle af de andre i 
lejren. Det var altid super hyggeligt at komme på Soldater-
hjemmet, og det er vel det tætteste man kommer på at 
være hjemme. Det er dejligt, når andre hygger om én med 
kaffe og kage, og man bare kan sidde dér i sofaen og snak-
ke om alt muligt andet end det at være udsendt i Kosovo.

For mig var Soldaterhjemmet et rigtig dejligt fristed, 
hvor jeg brugte rigtig megen tid - ikke mindst på en uen-
delig backgammonturnering, jeg desværre efter 5 måneder 
måtte indse, at jeg havde tabt. 

Vi zoomer ind på 
en sprogofficer: 
Marie Rye Veedfald: Uddannet som sprogofficer i 2003 - 
Udsendt til Kosovo februar – august 2007.

Mødet med gamle, børn og unge:
Selve KOSOVO har gjort et stort indtryk på mig: Naturen, 
lugtene, folkene og deres hverdag. 

Jeg har mødt så mange forskellige mennesker: Gamle, 
ensomme mennesker, der bor i bjergene langt fra alt og 
dårligt nok kan opretholde livet, og glade børn, der gerne 
vil snakke med os. Selv om de virker glade og tilfredse, får 
man alligevel ondt af dem ved tanken om hvilken fremtid, 
der venter dem i Kosovo, hvor de ikke har mulighed for at 
få en god uddannelse, og højst sandsynligt også vil have 
svært ved at finde arbejde og forsørge deres familie. 

Hjemme igen:
Jeg synes, det var rigtig svært at komme hjem. Jeg var 
slet ikke færdig med Kosovo, og kunne sagtens være ble-
vet et par måneder mere – men kun hvis resten af bataljo-
nen også var blevet. For det var jo netop alle de andre dej-
lige mennesker, jeg delte min hverdag med dernede, der 
gjorde det hele så fantastisk.  Især savnede jeg patruljer-
ne med de forskellige enheder, hvor vi altid snakkede og 

Under patrulje er Marie Rye her på besøg i et privat hjem. Værten 
står længst t.h. T.h. for mig sidder Uffe Dueholm og på den an-
den side er det G. G. Lindorff
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Sprogoffi cer/Udestue

hyggede os, alle de dejlige stunder på terrassen under 
måltiderne og spilleaftnerne på Soldaterhjemmet. Pludse-
lig blev det hele så tomt. Vi var spredt for alle vinde, og 
jeg skulle tilbage til mit civile liv.

Opholdet i Kosovo har ikke ændret mit syn på vort sam-
fund. Men jeg tænker altid på, hvor nem og tryg min egen 
hverdag i DK er, når jeg ser, hvor usselt andre mennesker 
f. eks. i Kosovo bor. Men noget af det mest fantastiske har 
været at opleve, hvor megen livsglæde og varme befolk-
ningen i Kosovo udstråler trods deres ringe levevilkår. De 

er alle utroligt gæstfrie og byder på mad og kaffe, selvom 
de dårligt nok har nok til sig selv. Det kunne vi godt lære 
lidt af i DK. 

Fremtiden:
Jeg arbejder stadig i Forsvaret på deltid som tolkekoor-

dinator på min gamle skole. Det er et midlertidigt job, da 
jeg jo gerne skulle have gjort min civile uddannelse fær-
dig inden alt for længe. 

 

F.eks.
Pentagon
Molle lygte: 
Desert m/rødt filter
Sort m/blåt filter
Pris: Kr. 275,-

Nordholmen 2 • 2650 Hvidovre • 36 77 56 00 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk

PX butik
- nu også på KFUM

Soldaterhjem i

• Almegård
• Fredericia
• Holstebro
• Hvorup
• Høvelte
• Skive
• Slagelse

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.

Af soldaterhjemsleder Anne Margrethe Roesen

Almegård KFUM Soldaterhjem har holdt indvielse af den 
nye udestue, i alt 40 m2 ekstra til vore lokaler. Det er dej-
ligt, da disse få meter har givet mere ro og en bedre TV 
stue. Der er opsat en varmepumpe, så der er dejlig varmt, 
og da Damekredsen har givet os mulighed for at få et nyt 
og bedre TV (det gamle gik itu), så er det blevet et rum, 
som alle er glade for. De øvrige lokaler er blevet mere ro-
lige, og det er vi også mange, der skønner på. Så alt i alt 
er det virkelig en gevinst for soldaterhjemmet. Der er gået 
mange frivillige timer til, og en del materialer er givet af 
firmaer eller betalt af sponsorpenge, og dermed er om-
kostningerne blevet meget små. F.eks. fik 
vi vinduer og isolering leveret frit på 
adressen af et lokalt fragtmandsfirma. På 
Bornholm skal vi ellers altid beregne ud-
gifter til fragt, men ikke denne gang. Fun-
damentet er sponsoreret, og der har været 
pæne rabatter på en del materialer. Det er 
faktisk kun taget, vi har betalt fuld pris 
for. Derfor kan vi glæde os over et ekstra 
lokale til en pris for KFUMs Soldatermissi-
on på under 10.000 kr. 

Det har taget ca. 1½ år at få alt på 
plads, og nu står den så her, som billedet 
viser. Erindringsmøntmidlerne har givet 
det meste med 107.000 kr. i støtte. Spare-
kassen Bornholms Fond, støttekredsen bag 
soldaterhjemmet (kreds 10) og Damekred-
sen har ligeledes bidraget med arbejds-
kraft og kontante gaver. Cykelsponsorlø-
bet gav 24.000 kr. ekstra til projektet, og 

Udestue til Soldaterhjemmet 
på Bornholm

dertil kommer ikke mindst de unges frivillige arbejdskraft. 
Desuden har 23 virksomheder og foreninger støttet pro-
jektet.



De unges side!

Da soldaterhjemmet i 
Kosovo fik julesmåkager.
Kære Soldatermissionens Unge! 
Der kom et par store forsendelser en dag. Postmedhjælpe-
ren var en smule overvældet. Tusind TAK, fordi I tænker på 
os og ”vore” soldater. JO, kagerne var til glæde. - Jeg stil-
lede nogle skåle frem, og de måtte jævnligt fyldes op, så 
der er mange, der ved, at I har tænkt på dem. Tak for de 
gode tanker og alt jeres mas. 

Julepynten var også til stor glæde. Tak for de fine ting, I 
har lavet og sendt herned. Vi har med hjælp fra soldaterne 

”pyntet juletræ” ved at sætte én ting på hver dag. Træet er 
lavet af karton (se billede side 8-9). Det var ret tankevæk-
kende, at de gik mest efter de rød/hvide farver - og især ef-
ter de hjerter med Dannebrog på. Man bliver ikke mindre 
dansk af at være udstationeret! Også ovre i spisesalen blev 
mange fine stjerner hængt op. Pynten gemmer vi i en kasse, 
så de har noget til næste jul - med hilsen fra Soldatermis-
sionens Unge! 
Endnu en gang tak for det alt sammen!

De bedste hilsener fra Asger og Bodil, Kosovo

Til
jer i SydøstJyllands og Varde/Oksbøls 

lokalforeninger:

Tak for jeres kager og pynt og det 

arbejde, I har lagt i det. Dejligt

med unge soldatervenner som jer

Nyt i SmU. Gensynsweekend for tidligere medarbejdere.Dørene til KFUMs Soldaterhjem i Holstebro blev åb-
net kl 19 fredag 23 nov 2007. Tidligere volontører 
06-07 kom til fra hele landet. Gensynsglæden var 
stor, og der blev råhygget i allerhøjeste grad.Lørdag sov vi længe og fik brunch, inden turen 
gik til Herning. Den helt store hemmelighed blev her 
afsløret, da vi ankom til Baboon City, et sted med en 
masse legesteder for store og små. Her skulle vi del-
tage i et stjernetræf. Vi blev delt op i to hold og 
skulle konkurrere imod hinanden i  sumobrydning. 
En fra hvert hold blev omdannet til en sumobryder, 
og så var det ellers om at få den anden ned med 
nakken. Der var mange andre fysiske og tekniske ak-
tiviteter, for eksempel kamelridning, karaoke og ba-
sketball med en kæmpestor bold. Lørdag aften hyg-
gede vi os på soldaterhjemmet med god mad, lidt 
underholdning og lovsang. Søndag tog vi afsked 
med hinanden og sagde på glædeligt gensyn. Men 
inden det lagde vi store planer for Å-Festival, som I 
alle vil høre nærmere om. Lene Svendsen-Tune, formand for Soldatermissio-
nens Unge i DK.

Indbydelse til generalforsamlinger 2008

i Soldatermissionens Unge, 

lokalforeningerne
 
Holstebro / Niels P F Møller, 97430503

Tir 26. feb kl 19.30 på soldaterhjemmet

Kølvrå /Daniel L Sørensen, 51252853

Ons 5. mar kl 19.30 på soldaterhjemmet

Nordsjælland / Ruben Røjkjær Larsen, 40556727

Ons 26. mar kl 19.30 hos Tanja, Augustagade 7,5.tv 

2300 København S 

Varde-Oksbøl /Lone Stougaard Klausen, 29474199

Lør 1. mar kl 14.00 på soldaterhjemmet i Oksbøl

SydøstJylland /Anders Maagaard, 41246302

Man 3. mar kl 19.30 på soldaterhjemmet i Sønder-

borg 
SydSjælland /Simon J Nielsen, 61703603

Ons 12. mar kl 19.30 på soldaterhjemmt i Slagelse
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De unges side!

Ungdomstræf for alle SmU’er

weekenden 5-6. april

Oplev ægte soldaterhjemshygge sammen med en 

masse andre Soldaterhjem-freak’s på Soldaterhjem-

met i Slagelse.

Lørdag 5. Drop ind kl 14-15, kaffen er klar.

Kl 15.30 er der generalforsamling, hvor vi snakker 

om visioner og udfordringer for Soldatermissio-

nens Unge.

Efter aftensmaden er der hygge, sjov og en over-

raskelse.

Søndag formiddag spiser vi brunch, og så siger vi 

tak for denne weekend. 

Se flere oplysninger på soldatermissionensunge.dk

Generalforsamling 2008
For Soldatermissionens Unge
Lørdag 5. april kl 15.30 
KFUMs Soldaterhjem, Charlottedals Allé, Slagelse
Dagsorden
Valg af dirigent.
Beretning ved landsbestyrelsens formand.
Årsregnskabet forelægges til godkendelse.
Forelæggelse af budget for kommende år, herunder 
fastlæggelse 
af næste års kontingent.
Arbejdsdrøftelse.
Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes 
behandlet, 
skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.
Valg:  a) Medlemmer til landsbestyrelsen
 b) 2 suppleanter
 c) Statsautoriseret revisor.
Eventuelt.

Volontører søges.
Følgende soldaterhjem søger medarbejdere/volontører lige nu:Sønderborg, Fredericia, Skive, Varde, Oksbøl, Vordingborg og Slagelse
Du får en enestående chance for at møde mange andre unge, og for at være deres ven og skabe et hjem for dem, hvor man godt tør snakke om tro og kristendom. Et job som volontør på et soldaterhjem er des-uden perfekt til at give dig de eftertragtede personlige og sociale kompetencer.  Det pynter i CV’et.

Kontakt de enkelte soldaterhjem eller send ansøgning direkte på www.kfums-soldatermission.dk . 
Eller kontakt medarbejderkonsulent Torben Jensen på telefon 214 50 513, tj@kfums-soldatermission.dk 
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Nye ledere

Af soldaterhjemsleder Jakob Øhlenschlæger.

Fra 1. januar har jeg kastet mig ud i opgaven med 
at være leder for soldaterhjemmet i Vordingborg. 

Det er noget af en omvæltning, da jeg indtil nu har været stu-
derende i Århus, hvor jeg har læst historie siden 1997.

I skrivende stund er jeg endnu ikke begyndt på arbejdet 
i Vordingborg, men en uges praktik hos det hidtidige leder-
par, Else og Leo Lassen, har givet en god introduktion til 
opgaverne og det store hus. Det er både spændende og 
skræmmende med de mange ting at holde styr på, men jeg 
håber og tror, at Gud vil give mig de kræfter og evner, der 
skal til for at løse opgaven.

Jeg er født og opvokset i Ørum på Djursland, hvor jeg har 
været aktiv i IMU og leder på lejre for børn og juniorer i 
mange år – også efter, at jeg flyttede fra Djursland. Efter min 
studentereksamen i 1995 var jeg i halvandet år medarbejder 
på Luthersk Missions avis, Missionsvennen (nuværende 

Holstebro

Nøglen til Fremtiden

Tro&Mission), i Hillerød, før jeg i foråret 1997 i et lille halvt 
år var ung medarbejder på soldaterhjemmet i Oksbøl.

I Århus har jeg de fleste år været aktiv i Sct. Lukas 
IMU, som jeg var med til at få søsat i foråret 2000. De sid-
ste par år har det dog været hos Menighedsarbejdet ved 
Sct. Lukas Kirke, at jeg har haft min gang.

Som soldaterhjemsleder vil jeg gerne skabe rammerne 
om et hjem for soldaterne. Det skal være stedet, hvor de 
kommer og slapper af, når de har fri, og får lidt at spise 
og drikke. Samtidig skal det kunne mærkes, at det er et 
kristent hjem. Både ved de daglige andagter og ved den 
måde, vi medarbejdere er på.

I første omgang handler det dog om at få lagt de daglige, 
praktiske opgaver til rette på bedst mulig vis, så jeg kan mag-
te dem som enlig leder, der overtager efter et lederpar. Lyk-
keligvis har Else og Leo gjort en stor indsats for at gøre over-
tagelsen så problemfri som muligt, hvilket er en stor 
velsignelse.

Af Lene Svendsen-Tune og Rebekka Skjøtt Stagis

Onsdag den 19. september blev nøglen til frem-
tiden. IMU-lokalet var godt fyldt op og taleren 
talte til vore hjerter. Efter kaffen var der plads 
til at dele vore tanker med hinanden. Lene 
fremlagde et ønske om forbøn for nye ledere på 
soldaterhjemmet i samme bygning. I fællesskab 
bad vi og der var en stille stund. Aftenens taler 
startede snakken med sin frustration over at 
der altid mangles folk i missionsmarken. Der 
blev kommenteret frem og tilbage og nyheden 

om udsigten til et lukket soldaterhjem vakte ramaskrig. 
Det må ikke ske på et soldaterhjem, hvor vi netop har mis-
sionen lige for fødderne. Snakken blev afsluttet med disse 
ord: Ja, det er vigtigt at vi beder for det, MEN der er også 
den risiko, at det er én selv…! BANG sagde det i os, uaf-
hængig af hinanden. 

To timer senere stod vi uden for Rebekkas hjem og tyg-
gede på ordene. ”Rebekka, det er det vi gør” ”Ja, vi gør 
det…nej, vi skal da have en uddannelse” ”Vi kan da altid 
få en uddannelse, hvis det er det Gud vil. Hvis Jesus kom-
mer tilbage den dag jeg sidder og skriver bachelor, hvad i 
al verden har vi så fået ud af det?” ”Ja, det er selvfølgelig 
rigtigt, argh, du lyder så sikker, Tune”. To timer senere, og 

klokken havde for længst passeret midnat, blev vi enige 
om at tænke seriøst over det til mandag og diskutere alle 
ulemper og fordele igennem. 

Humøret havde vendt og nu var det Rebekka, som var 
klar til at smide alt, hvad hun havde i hænderne, og Tune 
var lidt mere tilbagetrukket. Ugen efter skrev vi ansøgnin-
gen og var meget spændte på tilbagemeldingen. Hvad mon 
de ville tænke? De kender os jo! Vil de overhovedet tage 
os seriøst? Det er aldrig før sket, at to veninder har været 
ledere sammen… Vi er jo så unge og uerfarne. og dog… 
Rebekka, du har jo arbejdet i et køkken, du elsker at lave 
mad og har arbejdet som handicaphjælper, hvor du for al-
vor lærte at drage omsorg over for andre. Tune, du har jo 
været i militæret og kender rigtig meget til det. og så har 
vi altså også lært utroligt meget i Varde, da vi sammen var 
medarbejdere dér, og vi har begge været fem måneder på 
Indre Missions Bibelskole. Det kan godt være at et ældre 
ægtepar har meget erfaring, men vi er unge og har noget 
andet at bidrage med. De må da kunne se fordelene…

To nervevragende uger gik og dagen kom. Vi skulle til 
ansættelsessamtale. Nu kender I resten af historien og vi 
er kommet godt i gang her i Holstebro. Vi er så småt kom-
met ind i en normal dagligdag og kan lige nå at vænne os 
til det, inden vi får værnepligtige den 1. februar. Kommer 
jeres vej forbi, så er vore døre altid åbne. 

Vordingborg

Bøgerne erstattes af burgere
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Kort Nyt! v/generalsekretær Per Møller Henriksen

Sommerhus 
til leje 

på Falster

Se mere på 
www.elseleo.dk 
eller ring på tlf. 

5485 9618/
2623 9618

Årsgaven 2007
En af årets store opgaver for vore soldatervenner er årsga-
veindsamlingen. Der skal på KFUMs Soldatermissions vegne 
lyde en stor TAK til de mange listebærere og givere. Årsga-
ven 2007 blev på kr. 866.968,-. Den største i 8 år! Resulta-
tet i 2006 blev kr. 815.043,-. 

Julegaveindsamlingen 2007
blev på kr. 178.065,- indsamlet via Soldatervennen nr. 4. 
Sidste år indkom der kr. 92.544,-. Tak for den flotte gave.

Landslodseddelsalget 
er nu godt i gang – også i år ser det ud til at blive et godt 
resultat. Har du ikke haft mulighed for at købe lodsedler, 
kan de bestilles på landskontoret tlf. 33 12 40 42 indtil den 
29. februar. Tak til alle soldater, soldatervenner og medar-
bejdere, som hjælper med salget!

Nye fradragsregler
Fra 2008 kan hver giver fratrække kr. 14.000, på selvangi-
velsen, hvis man giver kr. 14.500,- Det vil sige at de første 
500 kr. ikke giver fradrag, og der skal gives minimum 500 kr. 
til hver organisation. Som tidligere meddelt skal KFUMs Sol-
datermission fra 2008 indberette direkte til SKAT, for at man 
kan opnå fradrag på selvangivelsen. Derfor er det vigtigt at 
vi får dit/jeres CPR nr. I slutningen af januar 2009 vil alle, 
der har giver kr. 500,-  eller derover til Soldatermissionen, 
modtage en Årskvittering hvoraf det fremgår, hvad der er 
indberettet til SKAT. Hvis der er spørgsmål vedr. reglerne for 
gavefradrag m.m. er man altid velkommen til at kontakte 
landskontoret på tlf. 33 12 40 42.

Årsregnskabet 2007 
Takket være stigende besøg og dermed højere omsætning, 
flere gaver og større aktivitet blev resultatet et underskud 
på kr. 593.728,- mod et budgetteret underskud på kr. 1,1 
mio. Tak for en fantastisk indsats ikke mindst når vi tænker 
på, at der samtidig er indsamlet kr. 6,25 mio. til et nyt sol-
daterhjem i Oksbøl.

Ny leder i Vordingborg
Pr. 1. januar 2008 er Jakob Øhlenschlæger tiltrådt som ny 
soldaterhjemsleder i Vordingborg. Vi byder Jakob hjerteligt 
velkommen! (Se præsentation s. 10)

Fra Kølvrå til Borris 
Efter knap 2 år i Kølvrå, hvor Anna Margrethe Sørensen var 
ansat som soldaterhjemsleder, og hvor hendes mand Leif har 
været en god støtte, samtidig med at han har færdiggjort en 
uddannelse som social- og sundhedshjælper, har parret fået 
lyst til at komme til Borris og blive ansat som lederpar. Vi by-
der dem velkommen til opgaven i skydelejren pr. 1. januar 
2008 og ønsker Guds velsignelse over tjenesten.

Lederskifte i Kosovo
Efter planene skulle Bodil og Asger Jensen rejse hjem medio 
februar, men de har forlænget med en måned og afløses me-
dio marts af Bodil og Kristian Nielsen, Nørre Nissum, som 
har sagt ja til at påtage sige yderligere 2½ mdr. som solda-
terhjemsledere i Kosovo. De drev soldaterhjemmet fra febru-
ar til august 2007. Der skal lyde en velkommen igen til Bo-
dil og Kristian og en stor tak til Bodil og Asger for en stor 
og flot indsats som soldaterhjemsledere for de godt 300 
danske soldater som gør tjeneste i Kosovo. Vi ønsker Guds 
velsignelse over fremtiden.
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Kort Nyt/Annonce

I Irak 
blev soldaterhjemmet lukket den 12. december i forbindelse 
med, at de 55 danske soldater fra Flyvevåbnets helikopter-
enhed HELDET blev trukket hjem. Kirsten og Asbjørn Peder-
sen har været et meget populært lederpar, som ikke bare har 
trukket de danske soldater til soldaterhjemmet, men også i 
tusindvis af engelske soldater. Soldaterhjemmet, som var på 
63 m2 har således haft over 10.000 besøgende pr. måned.
Midt i januar 2008 blev Kirsten og Asbjørn afhentet i heli-
kopter i deres hjem i Hjørring og fløjet til Karup hvor de fik 
medaljer, gaver og mange tak for indsatsen i Irak. 
Soldaterhjemmet i Irak blev åbnet februar 2005 af Inger 
Lise og Peder Svinth. De blev afløst af Allan Majholm, som 
var i Irak i 12 måneder indtil Ruth Brik Christensen afløste 
i august 2006 frem til maj 2007. I 3 måneder var ledelsen 
overdraget til Kirsten Jakobsen og Poul-Erik Brokop og fra 
september altså Kirsten og Asbjørn Pedersen.
Alle ledere, samt seniorvolontør Inger Andersen, som var 2 
mdr. i Irak for at hjælpe Ruth i foråret 2007, har ultimo 
2007 modtaget Forsvarets Medalje for særlig fortjenstfuld 
indsats. 

Afghanistan
Vore soldater i Afghanistan oplever nogle af de sværeste 
kampe danske soldater har deltaget i siden krigen 1864. 
Derfor har KFUMs Soldatermission længe presset på for at få 
oprettet et soldaterhjem i Camp Bastion i Hellmann-provin-
sen i det sydlige Afghanistan, hvor der pt. er udsendt godt 
500 danske soldater. Forsvaret har hele vejen været positiv 
over for oprettelsen, men sikkerhedsspørgsmålet og prakti-
ske vanskeligheder har forsinket åbningen. Glædeligvis er 
meldingen fra Hærens Operative Kommando, at soldater-
hjemmet vil stå klar til medio maj 2008. 
Tidligere leder i Irak gennem 9 måneder, diakon og pæda-
gog Ruth Brik Christensen har et stykke tid stået klar til 
denne pionertjeneste. Vi er meget taknemmelige for, at hun 
vil påtage sig opgaven og ønsker hende Guds velsignelse 
over tjenesten. (Se indlæg s. 16)

KFUMs 
Soldatermission 
søger soldater-
hjemsledere 
med tiltrædelse 
snarest
Vi søger nye ledere (enlige og par) med en solid 
erfaring fra kirkeligt arbejde i KFUM og KFUK/IM 
eller lign. folkekirkeligt arbejde. 

Vort mål er at skabe et kristent hjem for solda-
ter, hvor forkyndelse og praktisk tjeneste går op i 
en højere enhed. Soldaterhjemmene oplever stor 
søgning og der spørges efter livets mening. 

Til KFUMs Soldaterhjem i Kølvrå 
Soldaterhjemmet i Kølvrå besøges flittigt af det 
tjenestegørende personel på Flyvestation Karup. 
Soldaterhjemmet er beliggende lige over for ho-
vedvagten. Der forefindes en god og rummelig le-
derbolig. Oplysninger om stillingen i Kølvrå kan 
stilles til soldaterhjemmets formand Knud Nielsen, 
Gyvelvej 8, Kølvrå, 7470 Karup tlf. 97 10 25 74 

Til KFUMs Soldaterhjem i Kosovo
Til en spændende opgave blandt 300 udsendte 
danske soldater søges modne leder til udsendes i 
8 måneder fra 1. juni 2008. 

Til KFUMs Soldaterhjem i Varde 
søges pr. 1. august et nyt lederpar. Der er et dej-
ligt og velindrettet soldaterhjem fra 1981 med til-
bygning i 2001. Soldaterhjemmet er velbesøgt, og 
der er en aktiv støttekreds. Der er selvstændig le-
derbolig i tilknytning til soldaterhjemmet.

Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos 
formanden eller hos generalsekretær 
Per Møller Henriksen, hvor yderligere 
oplysninger kan fås på tlf. 33 12 40 42. 
KFUMs Soldatermission, 
Treldevej 97, 7000 Fredericia. 
Mail: pmh@kfums-soldatermission.dk. 
Se også www.kfums-soldatermission.dk. 

Kirsten og 
Asbjørn Pedersen 
på vej op i 
helikopteren.

Kirsten Jakobsen og Poul-Erik 
Brokop samt chefen for FBE 
(Forsvarets Bygnings- og 
Etableringstjeneste) Jørgen 
Steen Knudsen.
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BORDING-IKAST, kreds 106:
og HERNING, kreds 11:
Kølvrå:
Fredag d. 7. marts kl. 19.30 på KFUMs 
Soldaterhjem i Kølvrå.
Begge kredse afholder deres generalfor-
samling.
Desuden fortæller sognepræst Jens Peter 
Garne, Ikast over emnet: ”Feltpræst i Ko-
sovo.”

HOBRO, kreds 58:
Haverslev:
Onsdag d. 12. marts kl. 19.30 i Ha-
verslev Missionshus.
Valsgaard:
Onsdag d. 26. marts kl. 19.30 i ”Nøs-
set,” Nr. Redsøvej 9.
Ved begge soldatervennefester taler og 
fortæller  tidl. soldaterhjemsleder Anders 
Nielsen, Randers.

HOLSTEBRO, kreds 18:
Holstebro:
Fredag den 7. marts kl. 18.00 på Solda-
terhjemmet - Kasernevej 1
Lokalt årsmøde med generalforsamling.
Program:
Fællesspisning. Pris: Kr. 100,- Tilmelding 
på tlf. 97 42 15 61 senest d. 28. februar.
Tale ved Kjeld Nørgaard, soldaterhjemsle-
der i Oksbøl
Generalforsamling med følgende dagsor-
den:
1. Valg af ordstyrer
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab og budget
4.  Valg til bestyrelsen, samt valg af sup-

pleanter
5.  Forslag om nedlæggelse af lokalbesty-

relsen for Soldaterhjemmet
6.  Beretning ved Rebekka S. Stagis og 

Lene Svendsen-Tune
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.
Kaffe
Kreativ indsamling til Soldaterhjemmet
Afslutning
Alle er hjerteligt velkomne

SILKEBORG, kreds 34:
Alderslyst:
Fredag d. 7. marts k. 19.30 i Alderslyst 
Missionshus
Kredsens generalforsamling afholdes.

SKIVE, kreds 52:
Skive:
Fredag d. 28. marts kl. 19.30 på KFUMs 
Soldaterhjem, Brårupvej 155.
Forårsfest med generalforsamling og lotteri.
Taler: Biskop Karsten Nissen, Viborg.

THISTED, kreds 21:
Thisted:
Søndag d. 9. marts kl. 8.30 og kl. 10.00 

Stævner og møder

i Thisted Kirke.
Ungdomskonsulent Torben Jensen, Bra-
brand medvirker ved begge gudstjenester.
Der optages kollekt til KFUMs Soldatermis-
sion.
Samme dag kl. 19.30.
Soldatervennefest i Thisted Missionshus.
Torben Jensen taler og fortæller om KFUMs 
Soldaterhjem i ind- og udland.
Desuden afholdes kredsens generalforsam-
ling.

THYHOLM, kreds 8:
Jegindø:
Onsdag d. 9. april kl. 19.30 i Jegindø 
Missionshus.
Tidl. soldaterhjemsledere Inger-Lise og Pe-
der Svinth, Gjern taler og fortæller over 
emnet: ”Soldaterhjemsleder i Kosovo og 
Irak.”

VIBORG, kreds 23:
Tapdrup:
Torsdag d. 21. februar kl. 19.30 i Tap-
drup Sognehus.
Generalsekretær Per Møller Henriksen, Fre-
dericia taler og fortæller.
Frederiks:
Torsdag d. 13. marts kl. 19.30 i Frede-
riks Menighedshus.
Soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia 
taler og fortæller om KFUMs Soldaterhjem i 
ind- og udland.
Ravnstrup:
Onsdag d. 19. marts kl. 19.30 i Ravns-
trup Missionshus.
Taler: Tidl. soldaterhjemsleder Knud Niel-
sen, Kølvrå.
Thorning:
Torsdag d. 8. maj kl. 19.30 i Thorning 
Missionshus.
Taler: Generalsekretær Per Møller Henrik-
sen, Fredericia.

AALBORG, kreds 48
Nørresundby:
Torsdag d. 10. april kl. 19.30 i Nørre-
sundby Missionshus, Østergade 30.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen, 
Thyholm taler og fortæller om KFUMs Sol-
daterhjem i ind- og udland.
Soldaterhjemslederne Solveig og Leif Hove 
Nielsen fortæller om og viser billeder fra li-
vet på Soldaterhjemmet i Hvo-rup.

AARS-AALESTRUP, kreds 95:
Aalestrup:
Torsdag d. 28. februar kl. 19.30 i Aale-
strup Missionshus.
Ungdomskonsulent Torben Jensen, Bra-
brand taler og fortæller om KFUMs Solda-
terhjem i ind- og udland.

ANSAGER, kreds 37:
Ansager:
Søndag d. 6. april.

Landssekretær Bent Ingemann Jensen, 
Thyholm medvirker ved gudstjenesten i 
Ansager Kirke kl. 19.00 og ved efterføl-
gende kirkekaffe i Sognegården.
Der optages kollekt til KFUMs Soldatermis-
sion.

GIVE, kreds 13:
Give:
Mandag d. 25. februar kl. 19.30 i Give 
Missionshus.
Soldatervennefest v/ landssekretær Bent 
Ingemann Jensen, Thyholm.

HEDENSTED-LØSNING, kreds 78:
Hedensted:
Onsdag d. 26. marts kl. 19.30 i Heden-
sted Missionshus.
Forårsmøde.
Tidl. soldaterhjemsleder Carl Højhus, Hol-
stebro taler og fortæller nyt om arbejdet.
Samme aften kl. 19.00 afholdes kred-
sens generalforsamling.

KOLDING, kreds 1:
Kolding:
Fredag d. 7. marts kl. 19.30 i Missions-
huset Bethel, Tøndervej.
Forårsfest og generalforsamling.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen, 
Thyholm taler og fortæller om KFUMs Sol-
daterhjem i ind- og udland.
Gravens:
Tirsdag d. 6. maj kl. 19.30 i Gravens Mis-
sionshus.
Edith og Bent Larsen, Skjern taler og for-
tæller om livet som soldaterhjemsledere i 
Kosovo.

RIBE, kreds 92:
Ribe:
Torsdag d. 28. februar kl. 19.30 i Konfir-
mandstuen, Bispegade 6
Soldatervennefest.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen, 
Thyholm taler og fortæller.
Desuden afholdes kredsens generalforsam-
ling, og der arrangeres kaffebord og lotteri.

SKJERN, kreds 2:
Nr. Bork:
Torsdag d. 21. februar kl. 19.30 i Nr. 
Bork Missionshus.
Soldatervennefest v/ sogne- og feltpræst 
Thue Raakjær Jensen, Varde.
Borris:
Fredag d. 7. marts kl. på KFUMs Solda-
terhjem i Borrislejren.
Sognepræst Thue Raakjær Jensen, Varde 
fortæller om sin tid som feltpræst i Afgha-
nistan. 
Desuden afholdes kredsens generalforsam-
ling.
Der begyndes med spisning kl. 18.00. Til-
melding til Soldaterhjemmet på tlf. 97 
36 65 19 eller 97 36 64 38.
Lønborg:
Fredag d. 14. marts kl. 19.30 i Lønborg 
Missionshus.
Familieaften v/ ungdomskonsulent Torben 
Jensen, Brabrand.
Videbæk:
Tirsdag d. 20. maj kl. 19.30 i IM-Huset, 
Nygade 10, Videbæk. 
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Sügro Danmark A/S
Hovedkontor 75 63 09 60
Fax 75 63 09 40

Din lokale grossist

JYLLAND
Christiansfeld 73 56 16 66
Randers 86 42 12 46
Struer 97 85 11 00
Vejle 75 82 85 22

SJÆLLAND
København 43 99 38 10
Næstved 55 70 05 03

BORNHOLM
Rønne 56 95 33 85

Mangler du et hjertevarmt 
solo-sangindslag til din fest, 

arrangement, møde, 
stævne eller koncert... 

»..sangen  k de små    
nakkehår til at rejse sig..«

»En veloplagt Tina 
Lynderup  a  everede 
teksterne med charme«
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Aviserne skriver:

Har udgivet cd’erne »Sange fra hjertet« og »Til Ro«

Tina Lynderup & Willy Egmose
Preben Gramhart

16 AFTENSANGE

il RoT

Generalsekretær Per Møller Henriksen, Fre-
dericia taler og fortæller om KFUMs Solda-
terhjem i ind- og udland.

SKRYDSTRUP, kreds 25:
Rødding:
Søndag d. 24. februar. 
Ved Gudstjenesten i Rødding kirke kl. 
10.00 medvirker landssekretær Bent Inge-
mann Jensen, Thyholm. Der optages kol-
lekt til KFUMs Soldatermission.
Gram:
Torsdag d. 27. marts kl. 19.30 i Gram 
Missionshus.
Soldatervennefest v/ landssekretær Bent 
Ingemann Jensen, Thyholm.

SØNDER OMME – FILSKOV, kreds 94:
Filskov:
Torsdag d. 17. april kl. 19.30 i Filskov 
Missionshus.
Soldatervennestævne v/ ungdomskonsu-
lent Torben Jensen, Brabrand.

VARDE, kreds 22:
Varde:
Fredag d. 22. februar på KFUMs Solda-
terhjem, Hjertingvej 70.
Kl. 18.00 fællesspisning.
Derefter festtale v/ felt- og sognepræst 
Thue Raakjær Jensen, Varde. Emne: Ople-
velser fra Afghanistan.
Kort generalforsamling.
Kaffebord og lotteri.
Pris for middag og kaffe: kr. 50,-. Tilmel-
ding til soldaterhjemmet senest d. 15. fe-
bruar på tlf. 75 22 52 53.
Lørdag d. 15. marts kl. 10.30-16.00.
Forårsmarked på KFUMs Soldaterhjem.

VEJLE, kreds 5:
Vejle: 
Søndag d. 24. februar.
Ved gudstjenesten i Vor Frelsers Kirke kl. 
10.00 medvirker ungdomskonsulent Tor-
ben Jensen, Brabrand.
Der optages kollekt til KFUMs Soldatermis-
sion.
Ved det efterfølgende samvær i kirkens me-
nighedslokaler fortæller Torben Jensen om 
KFUMs Soldaterhjem i ind- og udland.

VORBASSE-HEJNSVIG, kreds 86:
Vorbasse:
Tirsdag d. 6. maj kl. 19.30 i Vorbasse 
Missionshus.
Sogne- og feltpræst Thue Raakjær Jensen, 
Varde taler og fortæller.

GRÆSTED-MAARUM, kreds 113:
Græsted:
Tirsdag d. 15. april kl. 19.30 i DUH, Græ-
sted Hovedgade.
Taler: Pastor Chr. Madsen, København.
Kaffe og lotteri.
Desuden afholdes kredsens generalforsam-
ling.

HOLBÆK, kreds 31:
Fårevejle:
Onsdag d. 12. marts kl. 19.30 i Fårevejle 
Missionshus.
Soldatervennefest v/ generalsekretær Per 
Møller Henriksen, Fredericia.
Samme aften afholdes kredsens generalfor-
samling.
Jyderup:
Tirsdag d. 25. marts kl. 19.30 i Jyderup 
Missionshus.
Soldatervennefest v/ tidl. soldaterhjemsle-
dere Marianne og Bent Boisen, København 
Ø.

JONSTRUP-VÆRLØSE, kreds 88:
Fredag d. 25. april kl. 18.00 i Præstebro 
Kirke:
Forårsfest fælles med kreds 4, København.
Tale v/ Bodil og Kristian Nielsen, Nr. Nis-
sum - tidligere soldaterhjemsledere i Vær-
løse og Kosovo.
Musik v/ ”Elmar´s duo.”
Kaffe og lotteri.
Middag kl. 18.00 – tilmelding senest s. 22. 
april på tlf. 44 92 02 30.

KØBENHAVN, kreds 4:
Fredag d. 25. april kl. 18.00 i Præstebro 
Kirke.
Forårsfest fælles med kreds 88.

ODENSE, kreds 24:
Odense:
Fredag d. 7. marts kl. 19.30 i ”Tabor”, 
Reventlowsvej 3.
Hønsespil og generalforsamling.
Lørdag d. 26. april.

Udflugt til det nye soldaterhjem i Oks-
bøl.
Start fra ”Tabor” kl. 13.00. Tilmelding på 
tlf. 66 14 29 73 inden 12. april.

Eftermiddags- 
og damekredse:
BORNHOLM:
Mandag d. 3. marts kl. 19.30 i IMs Hus, 
Zartmansvej 42, Rønne.
Gunnar Rasmussen fortæller. Emne: ”Åbne 
døre.”

VARDE:
Fredagsklubben.
Vi mødes én fredag om måneden på solda-
terhjemmet, Hjertingvej 70 kl. 14.00.
Yderligere oplysninger på telf. 75 22 52 
53

VIBORG:
Onsdag d. 12. marts kl. 14.00
v/ Edith Kjærgaard, Dannebrogsgade 8 D, 
Viborg. – Tlf. 86 67 12 74
Onsdag d. 7. maj kl. 14.00
v/ Anna Nielsen, Kirkegade 39 A, Rødding. 
– Tlf. 86 65 11 64

VÆRLØSE:
Onsdag d. 12. marts kl. 14.30 
hos Vera Hansen, Magleparken 200, 2. tv., 
Ballerup
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KØBENHAVN:
Rosenborg Genbrug, Borups Allé 201 st.tv., 
2400 København NV. Tlf. 3312 1907.
Åbningstider:
Tirs-tors: 11.00-17.00. Fre: 11.00-18.00. Lør: 11.00-14.00.
Kontaktperson: Ejgild Christensen, Perikumhaven 25, 1.tv., 2730 Herlev. 
Tlf. 4492 0230.
Butikken drives sammen med SudanMissionen

SLAGELSE:
D’IN Genbrug, Korsgade 3, 4200 Slagelse. Tlf. 5850 3775.
Åbningstider: Man-fre: 10.00-17.00. Lør: 10.00-13.00.
Kontaktperson: Søster Christensen træffes i butikken tirsdag og torsdag 
formiddag.
Butikken drives i samarbejde med SudanMissionen

ANSAGER: Vestergade 5B, 6823 Ansager. Tlf. 2255 8738.
Åbningstider: Man-fre: 13.00-17.00. Lør: 10.00-13.00
Kontaktperson: Henning Hermansen, Lærkevej 2, 6823 Ansager. 
Tlf. 7529 7452.

BÆKKE: Vittrupvej 2, 6622 Bække. Tlf. 7538 9699.
Åbningstider: Man-fre: 10.00-17.00. Lør: 10.00-13.00.
Kontaktperson: Kisser Hørlyck, Kragelundvej 8, 6622 Bække. 
Tlf. 7538 9192.

BØLLING: Egtvedvej 69, Bølling, 6040 Egtved. Tlf. 76 64 99 11.
Åbningstider: Man-fre: 13.00-17.00. Lør: 10.00-13.00.
Kontaktperson: Inge Bidstrup, Egtvedvej 82, Bølling, 6040 Egtved.
Tlf. 75 55 07 46

ELLING:
‘Den grønne elling’, Grundtvigsvej 1, Elling, 9900 Frederikshavn.
Åbningstider: Man-tors: 13.00-17.00. Fre: Lukket. Lør: 9.30-12.00.
Kontaktperson: Edel Thomsen, Digetsvej 9, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 00 12
Butikken drives i samarbejde med Elling Sogns Menighedspleje.

IKAST GENBRUGSCENTER:
Møllegade 21 st., 7430 Ikast. Tlf. 9715 5020.
Åbningstider: Man-fre: 10.00-17.00. Lør: 10.00-12.00.
Kontaktperson: Niels Erik Bjerregaard, Kirkegade 122, 7430 Ikast. 
Tlf. 9715 4727.
Butikken drives sammen med SudanMissionen

KORNING:
Korningvej 58, Korning, 8700 Horsens.
Åbningstider: Man-fre: 13.30-17.00.
Kontaktperson: Hilda Jørgensen, Korningvej 58, Korning, 8700 Horsens. 
Tlf. 7567 4700.

LØNBORG:
Tarmvej 37, Lønborg, 6880 Tarm.
Åbningstider:
Man-fre: 11.00-17.00.
Kontaktperson: Ove Pedersen, Klostervænget 24, 6900 Skjern. 
Tlf. 9735 1071.
Butikken drives i samarbejde med KFUM-spejderne i Lønborg-Vostrup.

RAVNSTRUP:
Holstebrovej 142, 8800 Viborg. Telefon 8725 0010.
Åbningstider: Man-fre: 13.00-17.00. Lør: 10.00-13.00.
Kontaktperson: Doris Nørgaard, Ravnstrupvej 35, 8800 Viborg. 
Tlf. 8664 7368.

SUNDS:
Sunds Hovedgade 15 (indgang fra Genvejen), 7451 Sunds. 
Telefon 9716 4490.
Åbningstider: Man-fre: 10.00-17.00. Lør: 10.00-13.00.
Kontaktperson: Frede Petersen, Vibevej 28, 7451 Sunds. 
Tlf. 9714 2239.
Butikken drives i samarbejde med SudanMissionen.

KFUMs Soldatermission

Genbrug
KFUMs Soldatermission

LANDSKONTOR:
KFUMs Soldatermission
i Danmark,
Treldevej 97, 7000 Fredericia.
Tlf. 3312 4042. Fax 3315 4474.
Giro 9 07 13 85.

info@kfums-soldatermission.dk
www.kfums-soldatermission.dk

Generalsekretær: Per Møller Henriksen.
Økonomichef: Steen K. Sørensen.

Adresseliste for
KFUMs Soldaterhjem

BORNHOLM:
Rønne, Almegårdsvej 3B, 
3700 Rønne. Tlf. 5695 0313. 
almegaard@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Anne Margrethe Roesen.

JYLLAND:
Borrislejren, 6900 Skjern.
Tlf. 9736 6519.
borris@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Anna Margrethe og Leif Sø-
rensen.

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

Haderslev, Louisevej 2, 
6100 Haderslev, tlf. 7452 3276. 
Haderslev@kfums-soldaterhjem.dk 
Kontaktpersoner: Anny og Birger 
West Rønne, Gl. Christiansfeldtvej 
98, 6100 Haderslev tlf. 74526617

Holstebro, Kasernevej 1, 
7500 Holstebro. Tlf. 9742 1561.
holstebro@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Lene Svendsen-Tune og 
Rebekka Skjøtt Stagis.

Hvorup, Høvejen 48, 
9400 Nørresundby. Tlf. 9817 1027.
hvorup@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Solveig og Leif 
Hove Nielsen.

Kølvrå, Herningvej 31, 7470 Karup. 
Tlf. 9710 1065.
karup@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Lederstillingen er vakant.

Oksbøllejren, 6840 Oksbøl.
Tlf. 7527 1984.
oksboel@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Kjeld Nørgaard.
Privat: Birkevej 15, 6840 Oksbøl.
Tlf. 7527 7508.

Skive, Brårupvej 155, 
7800 Skive. Tlf. 9752 4839.
skive@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Lene og Ivan Hove Kristensen.
Privat: Brårupvej 190, 7800 Skive. 
Tlf. 9752 4431.

Sønderborg, Gerlachsgade 2A, 
6400 Sønderborg. Tlf. 7442 1609.
sdrborg@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Mette Mejlgaard.

Varde, Hjertingvej 70, 6800 Varde.
Tlf. 7522 5253.
varde@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Karen og Preben Sørensen.

SJÆLLAND:
Høvelte, Hesselgårdsvej 29, 
3460 Birkerød. Tlf. 4581 8189.
hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Anne-Mie og Poul Erik 
Andersen.

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

Vordingborg, Vestervej 3, 
4760 Vordingborg. Tlf. 5537 1598.
vordingborg@kfums-soldaterhjem.dk
Leder: Jakob Øhlenschlæger.

UDLAND:
Kosovo,
KFUM/DANBN/DANCON/KFOR
Feltpost 555 (brevene frankeres 
efter dansk takst).
kosovo@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Bodil og Asger Jensen.

VENDIA         OFFSET
Vendia Offset I/S

G.V. Spindlers Vej 12 . DK-9800 Hjørring
Tlf. +45 98 90 06 66 . Fax +45 98 90 12 66

Licens til produktion af
svanemærkede tryksager!
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SoldaterVennen
Et soldaterhjem i Afghanistan 

– Hellmann? 
stan 

Af overkonstabel Henning Petersen.

I mine 27 år i Forsvaret med fem udsendel-
ser (Kroatien, Bosnien, Eritrea, Afghanistan 
og Iraq) har jeg kun oplevet et soldaterhjem, 
én gang, og det var i Iraq (hold 8). 

Jeg har konstateret 
at soldaterhjemmet 
har været et dejligt 
åndehul i det til ti-
der pressede arbej-
de, en soldat har. 
Det gælder også for 
dem, der har et 
mere ”dagligt” ar-
bejde inde i lejren.

Jeg har person-
ligt brugt soldater-
hjemmet til at få en 
eller to kopper kaf-
fe for lige at tænke 
på noget andet end 
arbejdet. 

Ved nærmere ef-
tertanke har man 
mere eller mindre 
brugt soldaterhjem-
met som et lille kaf-
fehus, hvor man lige mødes med sine kammerater. 

Det er selvfølgelig ganske fornøjeligt, når der er ban-
koaften på hjemmet – noget, som flere har gået og glædet 
sig til i en hel uge. 

Soldaterhjemmet har også været et hjem, når der har 
været højtider, hvor man kunne komme til at savne fami-
lien derhjemme. Det kræver også, at soldaterhjemslederen 
kan få de fire vægge til at føles som et hjem, og at solda-
ten kan tale om løst og fast, f.eks. snakke om dem, der er 
efterladt derhjemme. Vi soldater kommer jo hver med vore 
personlige behov. Da aldersspredningen er fra 19 til ca. 50 
år, kommer hver især med sin livserfaring. Det er her troen 
på Gud kommer ind i billedet, da krigerne kommer ud for 
ekstreme situationer, eller når familien derhjemme kræver 
ekstra opmærksomhed.

Jeg har personligt kendskab til, at der er nogle, der har 
brugt soldaterhjemslederen som sjælesørger. I Camp Bas-

tion bliver der helt sikkert brug for en meget udfarende 
soldaterhjemsleder, der kan tale med soldaterne og få en 
føling med, om der er nogen, der trænger til en skulder at 
læsse af på. Dermed mener jeg ikke, at soldaterhjemslede-
ren skal gå feltpræsten i bedene, men snarere forsøge at 
få et samarbejde i gang om at fange den eller de personer, 
som har fået ar på sjælen. Missionen dernede er jo meget 
mere skarp og med skudvekslinger, hvor der kan fremkom-
me tab på vores side.

Læs omtale af vort kommende soldaterhjem i Afghanistan, 
s. 12 (Red.).

Overkonstabel af 1. grad Henning Petersen   
Ansat siden d 1/8 1980 ved Slesvigske Fodregiment, 
Jydsk Dragonregiment, Hærens Materielkommando, 
Trænregimentet. Har gjort tjeneste ved UNPROFOR 
HOLD 4 KROATIEN, SFOR HOLD 5 BOSNIEN, SHIRBRIG 
ERITREA, ISAF HOLD 1 KABUL, IRAQ HOLD 8.  

Forfatteren på tur

Soldaterhjemsleder Ruth Brik Christensen i færd med kageproduktion 
til eftermiddagskaffen.


