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e-mail: torbenm@soldatermissionensunge.dk

Forsidefoto: Skærtorsdag aften på Soldaterhjemmet 
i Kosovo. Der males påskeæg. Yderst t.h. ses solda-
terhjemsleder Christian Nielsen. (Læs mere s. 6)

Af soldaterhjemsleder Ivan Hove Kristensen, Skive

”Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være 
gæst i dit hus.”  (Luk. 19,5)

Det er Jesus, som har fået øje på Zakæus oppe i træet og 
vil aflægge ham et besøg.

 Sidste år i september var dronning Margrethe på besøg 
ved regimentet i Skive. Alt var gennemgået til mindste de-
talje forud for besøget, ikke et strå vendte forkert. Man 
var godt forberedt og kunne derfor gøre alt i stand inden 
mødet med dronningen. Min bror og jeg var i gang med re-
parationer på taget og havde derfor en flot udsigt, da kon-
gebilen kørte ind. Mens vi stod dér, kom vi til at tale om: 
Hvad nu, hvis dronningen pludselig fik øje på skiltet, 
hvorpå der står ”KFUM Soldaterhjem” og sagde til sig selv: 
”Dem må jeg simpelthen bare besøge!” Vi havde intet for-
beredt, hvis det skulle ske. Vi måtte simpelthen sige: ”Du 
er velkommen; men vi har intet gjort. Alt er, som det ple-
jer.” 

Zakæus sad i træet, bare for at få et glimt af Jesus. In-
tet havde han forberedt derhjemme. For hvem ville besøge 
ham, den skatteopkræver? Og alligevel blev det den stør-
ste dag i hans liv. Hvorfor? Fordi der sker noget med det 

menneske, som Jesus standser ved og får et personligt 
møde med, uanset om vi er forberedte eller ej. Det er bud-
skabet til os alle og alle vore soldater. Vi skal ikke pynte 
og polere på vort liv. Det nytter alligevel ikke noget. Vi 
skal blot sige til Jesus: ”Velkommen, men alt er, som det 
plejer at være.” Kun han kan forandre os, når han besøger 
det enkelte menneske og tager det væk, som vi selv har 
pyntet vort liv med. Skynd dig! For også i dag er Jesus 
gæst hos dig. 

El-klaver eller keyboard til 
Soldaterhjemmet i Kosovo
Til Soldaterhjemmet i Kosovo efterlyses et el-klaver 
eller keyboard.
Har du et el-klaver eller keyboard, som du vil forære 
eller sælge billigt til soldaterhjemmet i Kosovo hører 
vi gerne fra dig. Det skal helst være en model, der let 
kan klappes sammen og sættes væk. Kontakt lands-
kontoret tlf. 3312 4042.
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Afghanistan og Bubber

Ruth Brik Christensen og en soldat i køkkendet på Soldaterhjem-
met i Irak.

AF Torben Jensen

De danske soldater i Helmand provinsen, Afghanistan får 
et nyt tilbud. Et KFUM Soldaterhjem. Lederen er den 
55-årige Ruth Brik Christensen, som fra august 2006 til 
maj 2007 var leder af et tilsvarende soldaterhjem i Irak. 
Opstarten er planlagt til midten af maj. 

- Min opgave er at være en god samtalepartner for sol-
daterne og gøre hjemmet til et fristed, hvor der er plads 
til refleksion over livet og døden. Og så skal jeg nok sørge 
for litervis af kaffe og bage nogle gode kager, fortæller 
Ruth Brik Christensen.

Ruth er fra Fasterholt ved Brande, og herhjemme efter-
lader hun sine to voksne døtre, der synes, det er fint, at 
deres mor tager af sted igen - selv har hun været enke si-
den 1991. Hun er uddannet pædagog og har tidligere væ-
ret ansat i et bofællesskab for sent udviklede. For hende 
er kristendom og kristentro det personlige livsgrundlag, 
og hendes udgangspunkt i en hverdag, hvor der, uanset 
travlheden, netop gives plads til blandt andet aftensan-
gen og korte oplæg omkring temaer af etisk eller kristen 
karakter.

Forsvaret har investeret ikke ubetydelige beløb i de fy-
siske rammer for det nye soldaterhjem.

KFUMs Soldatermission 
i Camp Bastion

Af soldaterhjemsleder Kjeld Nørgaard

Den sidste hele uge i april, var Bubber og B.S. på nye ud-
fordringer i Oksbøllejren.

Hver aften blev tilbragt på vort KFUM soldaterhjem, 

Bubber og B.S. Christiansen 
på Soldaterhjemmet i Oksbøl

hvor der blev råhygget sammen med soldaterne og os an-
dre, med rigeligt kaffe og hvad dertil hører.

De fortalte os om mange spændende oplevelser omkring 
et aktivt liv !

Betaget var de også, af vort nye KFUM Soldaterhjem og 
interesseret i vort arbejde i Soldatermissionen.

Jert nye Soldaterhjem er utrolig flot - nej, det er fanta-
stisk flot ! udtrykker B.S., der som indfødt Oksbøldreng, 
kendte det gamle soldaterhjem, og har tilbragt mange ti-
mer dér.

 Vi talte en aften blandt andet om Soldatermissionens 
logo, som de syntes var meget elegant og sigende !

 En uge - og et møde med to varme personligheder og 
en god oplevelse rigere !

 Hvad der yderligere er kommet ud af deres aktiviteter i 
Oksbøl, får vi måske alle nærmere kendskab til, på et se-
nere tidspunkt !

Bestil en kage til en soldat
i Afghanistan
Ønsker du at give en kage til én, du kender i Afghani-
stan, så tilbyder Ruth at bage kagen. Indsæt 100 kr.
på Soldatermissionens konto, nr. 8075 00001 17840, 
og aftal resten med Ruth på brikdk@hotmail.com
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Høvelte

Tekst og foto: 
Torben Jensen

Soldaten 
-Jeg kommer der, 
lige så snart jeg 
har fri. Det er sjo-
vere end bare at 
sidde ovre på stu-
en og glo, siger 
Anders Tirsvad om 
at være på solda-
terhjemmet i Hø-
velte. Han er 21 år 
og kommer fra 
Horsens. 

-Soldaterhjem-
met er et sted, 
hvor der ikke er 
formelt, man går 
over og snakker 

med folk, og der er ikke opdeling i grupper. 
-Hvis for eksempel en sergent har råbt efter dig, og du 

så møder ham på kuffen, så kan du snakke normalt med 
ham. Men så snart vi er ude, er det atter det samme!

   Sidste år begyndte Anders sin konstabeluddannelse 
med fire måneder i Slagelse og skal nu være otte måneder 
på kasernen i Høvelte

-På soldaterhjemmet kan man koble hjernen fra, det er 
ren afslapning. Og så er der simpelthen bedre mad her.

   Anders synes, at der er forskel på et soldaterhjem og 
et almindeligt cafeteria. 

-Man kender hinanden her og hyggesnakker med de an-
satte. De spørger til, hvordan det går. 

   Da han kom på soldaterhjemmet i Slagelse, prøvede 
han en aften at være sammen med Indre Missions Unge til 
en snak om noget fra Bibelen, og engang i Høvelte var 
han med til en temaaften om Israel. 

-Det er godt at snakke lidt med almindelige civilister 
engang imellem, siger han.

Lederne
Mie og Poul Erik Andersen har nu været lederpar på KFUMs 

SENIORSERGENTEN:

Det i Høvelte – det du’r
Portræt af soldaterhjemmet ved garderkasernen i Nordsjælland

Soldaterhjem i Høvelte i et år og trives godt med det. 
Samarbejdet med kasernen er godt, soldaterne er glade for 
at komme på hjemmet, og der er rigtig meget gang i for-
retningen. Antallet af ekspeditioner var i februar på 9500, 
hvilket er det bedste i flere år.

Nye hold af rekrutter og konstabelelever bliver alle ind-
budt til velkomstfest, og når de har overstået den sidste 
store og hårdt belastende øvelse, serverer soldaterhjem-
met en god middag, kaldet rexmiddag, for dem. 

I aften, som er en almindelig tirsdag i april, er der 40 
soldater med til aftensangen. Mie fortæller om det enorme 
skaberværk og Guds omsorg for den enkelte med udgangs-
punkt i ordene fra Salme 8 i Det gamle Testamente: Når 
jeg ser din himmel, dine fingres værk …. hvad er da et 
menneske, at du husker på det. 

At være knyttet så tæt til soldater og militærliv betyder 
også, at soldaterhjemmet påvirkes, når soldater mister li-
vet i tjenesten. I løbet af det sidste år har soldaterhjem-
met givet bårebuketter til fire soldaters begravelse. 

Kasernen
En af de ansatte på kasernen, som har meget at gøre med 
soldaterne, er seniorsergent Barrisøe. Hans omtale og vur-
dering af soldaterhjemmet er meget positiv. Nogle af hans 
udtalelser lyder sådan:

-Det i Høvelte, det du’r ! Jeg kan se det på mandskabet, 

Anders er konstabelelev og regner med at 
blive udsendt til Afghanistan til august.

Boas, Morten og Esther samt Kristina ved klaveret. Selv efter en 
lang arbejdsdag kan man jo godt ta sig en lille sang.
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Høvelte

at det er godt for dem. Jeg har også samarbejdet med dem 
på soldaterhjemmet om at løse problemer med soldater, 
der ikke havde det så godt. 

-På soldaterhjemmet er der nogen, der bryder sig om 
dem, ikke bare nogen, der står bag en disk. Lederparret og 
de andre snakker med soldaterne, og de arrangementer, 
der er på soldaterhjemmet, skaber bedre sammenhold 
blandt soldaterne. Det kan være velkomstfester og rexmid-
dage eller lagkagebingo. Man spiser også bedre derovre, 
og det er hjemmelavet. 

-Soldaterhjemmet har i høj grad en generel indflydelse 

på mandskabet. Mine soldater og jeg ville ikke undvære 
det hjem, slutter Barrisøe.

På Garderkasernen i Høvelte er der ca 1000 mand be-
skæftiget. De som har mest brug for soldaterhjemmet, er 
konstabeleleverne og rekrutterne.

Sidstnævnte uddannes til at være gardere og mange af 
konstabeleleverne kommer senere til at gøre tjeneste ved 
de udenlandske aktioner, for eksempel i Afghanistan.

Medarbejderne
Medarbejderne, som også kaldes volontørerne, arbejder 
hårdt. Der skal meget til for at få et soldaterhjem til at 
køre. Men stemningen fornemmes at være god og humør-
fyldt, når de vasker op, laver burgere eller ekspederer og 
tørrer borde af.  

De fire volontører er Esther Silkjær, 20, fra Hadsten og 
Kristina Haaregaard, 17, fra Durup ved Skive samt Boas, 
17, fra Tullebølle på Langeland og den nyligt ansatte Mor-
ten Kristensen, 23, fra Greve. 

I aften er der solgt for 11.563 kr.,  konstaterer Kristina, 
idet hun gør kassen op. Der har været 394 ekspeditioner, 
hvilket er en forholdsvis stille aften, fortæller hun, mens 
hun studerer en 200 kr seddel, som er helt grøn af slø-
ringsfarve. 

Efter lukketid går volontørerne over til et meget gam-
melt, men hyggeligt beboelseshus, der bærer navnet Mor 
Karens Hus. Her snakker de lige af, inden de går i seng ef-
ter endnu en dags arbejde i en god sags tjeneste.

Mie og Poul Erik i snak 
med Anders Tirsvad

Kristina gør kassen op
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Kosovo

Af soldaterhjemslederne Bodil og Christian Nielsen, Kosovo

Vi er nu igen i Kosovo fra d. 10/3 – 10/6 2008 og vil fortæl-
le lidt om forskellen på at være her nu, i forhold til sidst vi 
var her (februar-august 2007).

Vi blev godt modtaget af Bodil og Asger Jensen, som vi 
skulle afløse. Ja, alle i lejren tog venligt imod os. 

Det var meget hyggeligt at møde dem, vi kendte - det faste 
lokale personale, gengangere - og at opleve, at mange kom 
og bød os velkommen. Det, at vi, hver gang vi kommer i ca-
feteriet, bliver mødt med et ” velkommen og god appetit”, 
er noget, der varmer.

Vi kom ned til et land, der lige havde erklæret sig selv-
stændigt, og alle var spændte på, hvad der nu ville ske. 
NATO - og deriblandt de danske enheder - havde truffet de 
fornødne forholdsregler, og derfor var Camp Olaf Rye ander-
ledes med forhøjet beredskab.

Der er ingen udflugter, ingen vandre- og cykelture osv. 
Kun operativ udkørsel er tilladt. Også i lejren er der stram-
mere regler. Ledelsen tager situationen meget alvorlig.

En deling af panserinfanteristerne er ude i en lejr, som er 
etableret i danskernes område, så de er klar til at rykke ud, 
hvis det bliver nødvendigt. 

Der har været et enkelt sammenstød i Mitrovica, hvor 
mange blev såret, og 26 af disse blev kørt til infirmeriet her 
i lejren, hvor de fik den første behandling, inden de pr. he-
likopter blev overflyttet til andre militærhospitaler. En poli-
tibetjent fra Ukraine døde af indre kvæstelser. Personalet på 
infirmeriet fik hjælp fra flere af lejrens soldater, som er ud-
dannet i førstehjælp, og de klarede opgaven til ug.

På soldaterhjemmet har vi lidt mere travlt, end sidst vi 
var her. Vi bager flere bradepandekager. Besøget er også 

FØR OG NU
større, og der kommer flere udlændinge, som også har fun-
det fidusen med at bestille en kage til fødselsdag. En dag 
leverede vi 4 bradepandekager til fødselsdag hos portugi-
serne. Bodil syr og lapper også for dem. De taler gebrokkent 
engelsk. En kommentar fra en af dem: ”Det hus her er det 
bedste i lejren.”

Vi fejrer ikke så mange fødselsdage her som før, men le-
verer mange fødselsdagskager ud af huset. Andagter er der 
ikke så mange af, men vi får ofte en god snak om kristen-
dom. En dag, hvor vi var ude at handle, sagde en soldat 
pludselig: ”Vi har Gud med”, fordi Bodil og jeg var med i bi-
len. Det var hans version af kristendom. Vi mener, at solda-
terhjemmet har sin store betydning; ikke fordi vi eller andre 
ledere er her, men fordi Gud er her, og vil minde os alle om, 
at der kun findes frelse i troen på Jesus Kristus.

Til banko har der været ret god tilslutning. Det er hygge-
lige og sjove aftener. Vi har også besluttet, at vi vil invitere 
til nogle hyggeaftener. I morgen aften (torsdag før St. Be-
dedag) skal vi have varme hveder efter en tur på volden - 

altså jordvolden rundt om lejren. Det er et arrangement i 
samarbejde med vores feltpræst Anette Wiuf.

Vi har det godt, og har en god hverdag, meget arbejde, 
megen glæde, og vi kan mærke, at der er mange venner 
hjemme i Danmark, som beder for os. Det vil vi gerne sige 
en stor tak for.

Besøg Bodil og Christian Nielsen på adressen:
bodil7620.spaces.live.com

Red.

Bodil og Christian i deres ”samtalekøkken” i Kosovo.

Der fejres fødselsdag på soldaterhjemmets terrasse.
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Mindeord

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 Gunner Tøttrup

KFUMs Soldatermissions forretningsfører gennem 31 år, 
Carl Aage Hansen, døde den 12. april. 

For virkeligt mange mennesker, der i kortere eller læn-
gere tid har haft forbindelse med KFUMs Soldatermission, 
går tankerne tilbage til en dybt engageret medarbejder og 
chef, som kom til at betyde så meget for dem – ikke blot 
i deres arbejde, men også personligt for dem og deres fa-
milie.

Han følte stærkt sit ansvar for det omfattende arbejds-
fællesskab, som han kom til at stå i spidsen for. Der skul-
le være orden i tingene. Men for Carl Aage Hansen var det 
aldrig blot et spørgsmål om god økonomi og en god for-
valtning af de midler, som var grundlaget for KFUMs Sol-
datermissions arbejde. Det var først og fremmest menne-
sker, han havde med at gøre. Det var ikke blot regnskaber 
og varelagre, der skulle holdes øje med. Men her var der et 
personale, som var i hans varetægt, og som han kunne 
være en kærlig og medlevende sjælesørger for. Her var 
medarbejdere, der skulle opmuntres, så de kunne være 
trygge i et ofte omfattende og slidsomt arbejde, og som 
til stadighed levede med forpligtelsen til at forkynde 
evangeliet for den ungdom, der færdedes på deres solda-
terhjem.

For dem, som kom til at arbejde med i KFUMs Soldater-
mission gennem dens ansvarlige udvalg, var det trygt og 
festligt at arbejde sammen med Carl Aage. Han var inde i 
tingene og kunne fremlægge selv vanskelige spørgsmål, så 
de blev til at arbejde med.

Carl Aage Hansen Det festlige i samarbejdet med Carl 
Aage Hansen oplevede man også gen-
nem hans veludviklede sans for hu-
mor. Han kunne le, så tårerne trillede 
og brillerne duggede.

Nu ved hans død er vi mange, der 
villigt indrømmer, at vi har fået så 
meget gennem Carl Aage Hansens liv 
og virke, som vi nu må sige Gud tak 
for, og som vi vil bevare som mange 
gode minder. 

GOD FERIE
- i KFUMs Soldatermissions campingvogn

Også udlejning til private. Campingvognen er af 
mærket Chateau 380T, årg. 1988. Egenvægt: 650 
kg. Totalvægt: 1.000 kg. Der er soveplads til 2-3 
personer eller siddeplads til ca. 6 personer. Vognen 
indeholder køkken med gasblus og køleskab. Desuden 
forefindes toilet, fortelt, tæppe og havemøbler til 
fortelt, markise, gasflaske og –varmeovn, el.  kabel, 
sidespejle til bil samt alm. køkkenudstyr.
Pris: 100 kr. pr. 
påbegyndt døgn.
Henvendelse til: 
KFUMs Soldatermis-
sion, Landskonto-
ret, Treldevej 97, 
7000 Fredericia, 
tlf. 33 12 40 42

Afskedsreception
for Karen og Preben Sørensen

fredag den 20. juni 
kl. 12.30 til 16.00 

på KFUMs Soldaterhjem, 

Hjertingvej 70, 6800 Varde



De unges side!

Ungdomstræf 2008
Af Kathrine K Hoffmann

Det er med smil på læben, at vi i Soldatermissionens Unge 
kan fortælle, at der var fremgang på ungdomstræffet 4.-6. 
april i Slagelse. De seneste år har det været svært at finde 
kandidater til Landsbestyrelsen for Soldatermissionens 
Unge. Men i år var exceptionel. Isak Pedersen, der har 
gjort tjeneste i Landsbestyrelsen i 6 år, valgte i år ikke at 
genopstille, og Rebekka Stagis, der har gjort tjeneste i 
Bestyrelsen i 3 år, valgte at træde ud af denne. På valg var 
Lene Svendsen-Tune og Kathrine Krogh Hoffmann, der 
begge ønskede at modtage genvalg. 

Det var en glædelig overraskelse, da det viste sig, at 

flere personer end nødvendigt opstillede til Besty-
relsen. Der blev kampvalg!

Resultatet af dette blev: Torben Manø (nyvalgt) 
på formandsposten, Lene Svendsen-Tune som 
næstformand og Anders Maagaard som kasserer. 
Sammen med Elin Skipper Lymann, Rasmus Ra-
bjerg (nyvalgt), Maria Bach Hansen (nyvalgt som 
suppleant), Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen og Ka-
thrine K. Hoffmann danner de Soldatermissionens 
Unges bestyrelse det kommende år. Som supple-
anter er valgt Jan Bastholm og Sanne Rasmus-
sen.
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Den nye bestyrelse i SmU. Fra venstre: Lene, Torben, Anders, Rasmus, 

Elin og Kathrine. Maria og Anne Dorthe er ikke med på billedet.

Hvad vil vi egentlig i Soldatermissionens Unge?

…og det kommende år tegner til at blive særligt for Soldatermissionens Unge. Den tidligere bestyrelse besluttede nemlig 

at sætte en ekstra ressource ind i Bestyrelsen. Det næste års bestyrelsesarbejde er rettet mod at identificere Soldatermis-

sionens Unge ved hjælp af spilleregler, visioner og målsætninger. De skal defineres og gennemtænkes. Den nu aftrådte be-

styrelse erfarede gennem deres arbejde, at man indbyrdes havde brug for konkrete målsætninger og planer for at arbejde i 

samme retning. Tanker som: ”Hvem er vores målgruppe? Er det soldater, nuværende medarbejdere eller de kommende med-

arbejdere, eller er det folk uden for Soldatermissionen??” og ”Hvad er det, vi vil?? Og hvordan vil vi det?” Det er spørgs-

mål, som den nye Landsbestyrelse vil arbejde med i det nye år, der nu er taget hul på. Dette kommer til at kræve ekstra 

ressourcer. Derfor blev det bestemt, at 1. suppleanten skulle deltage i bestyrelsesmøderne for at lette arbejdet for besty-

relsen. Elin Skipper Lymann er primus motor i at stable Soldatermissionens Unges nye spilleregler, visioner og målsætnin-

ger på benene. Hendes opgave det kommende år er hovedsageligt at tage sig af denne opgave med hjælp fra tidligere med-

lem af Bestyrelsen, Rebekka Stagis. 

Velkommen til de nye i Bestyrelsen skal det lyde og en stor tak til de afgåede. Vi ser frem til et spændende år for Soldater-

missionens Unge, der sprudler og bobler med energi for de unges fremtid. Et arbejde i udvikling.
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Hvad sker der på et ung-domstræf i Soldatermissio-nens Unge ?
Programmet startede lørdag. Unge fra lokalfor-eningerne rundtenom i landet var troppet op på soldaterhjemmet i Slagelse. Også volontører fra landets soldaterhjem og øvrige SMU-medlemmer deltog i programmet. Vi havde en snak om Sol-datermissionens Unge, og hvad vi kan og skal gøre for KFUMs Soldatermission. Senere på eftermiddagen kom kampvalget! Da da da dam. 
Om aftenen kom lokale folk fra Indre Missions Unge på besøg. De var blandt andet med til et ”slaw” BANKO!

Aftenen og natten blev rundet af med stilhed og en gudstjeneste 
ude i det fri i felten. SmU’s ansatte ungdomskonsulent, Torben 

Jensen, var præst

I løbet af weekenden blev vi underholdt med 

stemningsfuld sang og musik.

Vind helikoptertur, fald-

skærmsudspring, mm…

Tegn nye medlemmer til Soldatermissionens 

Unge. Se de nærmere regler på 

www.soldatermissionensunge.dk

FORBØN
En påmindelse til alle: En ting, vi kan 

bidrage med, er forbøn for Soldater-

missionens arbejde, og at nye venner 

til soldaterne må blomstre op.

SÆT KRYDS I 
KALENDEREN
Vi ses på ÅRSMØDET 26-28 sep 

i Kølvrå
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Kommentar og bilvindere

SOLDATERHJEMMET 
– en del af kirken?

Af økonomichef Steen K. Sørensen.

Tirsdag den 15. april var flaget gået til tops i Holstebro, idet 
årets vindere af hovedgevinsten i KFUMs Soldatermissions 
Landslotteri fik overrakt deres gevinst – en splinterny TOYOTA 
Yaris.

Af medlem af KFUMs Soldatermissions Bestyrelse, sogne- og 
feltpræst Thue Raakjær Jensen, Varde

Svaret på dette spørgsmål må selvfølgelig være: JA. KFUMs 
Soldaterhjem er en del af kirken – er en del af Den danske 
Folkekirke. Det har altid været meget vigtigt for soldater-
missionen at være en del af folkekirken. Som barn af væk-
kelserne i 1800-tallet så kender vi godt diskussionen om 
tilhørsforholdet til folkekirken; men allerede ved grundlæg-
gelsen blev det helt klart, at soldatermissionens ståsted el-
ler ramme er det danske folks kirke – folkekirken. 

Soldaterhjemmene er og har altid været aktiv i den del af 
folkekirken, hvor ord og handling går op i en højere enhed. 
Vi vil gerne skabe hjem for soldaterne – vi vil gerne gøre no-
get for, at soldaterne har et hjem at ty til i tjenesten her-
hjemme og i udlandet. Vi vil ikke skabe et hvilket som helst 
hjem – vi vil skabe hjem med en helt bestemt ramme – nem-
lig et kristent hjem. Derfor er forkyndelse, sang og bøn også 
en naturlig del af hjemmets indhold. Når vi vil være noget 
for soldaterne, så er det, fordi vi gerne vil dele det vigtigste 

med dem – det vi selv lever af og 
på. 

Kunne man ikke godt forestille 
sig, at soldaterhjemmet/soldater-
missionen kunne arbejde i en anden kristen ramme end fol-
kekirken? – kunne man måske spørge. Det kunne man godt; 
men så ville soldatermissionen kaste vrag på sin historie og 
sit udgangspunkt. Samtidig ville soldatermissionen miste 
den helt naturlige sammenhæng med det danske forsvar. 
Hvis ikke vi står på folkekirkens grund, så har vi ingen ad-
komst til folkets forsvar – så får vi ikke lov til at have åbne 
døre for soldater herhjemme og i udlandet.

Nok kan man ind i mellem være bekymret for folkekirkens 
fremtid, og hvad der sker uden for folkekirkens ramme; men 
det skal ikke være baggrund for ikke at stå på folkekirkens 
grund. Folkekirken har en bredde, hvor ingen heldigvis tvin-
ges til en helt bestemt trosretning. Her må man nemlig hu-
ske, at kirken – folkekirken – aldrig kan være frelsesgrund. 
Folkekirken er kun en menneskelig og ikke en guddommelig 
ramme. 

Landslotteriets hovedgevinst faldt 
i Holstebro

Sælger Rasmus Thorsen (th) fra STS-Biler/TOYOTA i Holstebro overrækker 
her nøglerne til Rebekka og Lene. (Foto: Steen K. Sørensen).

De glade vindere – som har støttet lotteriet i mange år – 
ønsker at forblive anonyme, hvorfor bilen blev hentet af de 
nyligt tiltrådte ledere på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro Re-
bekka Stagis og Lene Svendsen-Tune, der efterfølgende var 
på visit hos de meget glade vindere.

Vinderne er blandt de mange, der hvert år får tilsendt et 
aftalt antal lodsedler fra KFUMs Soldaterhjem i Holstebro, og 
dermed også er med til at støtte op omkring det lokale solda-
terhjemsarbejde, idet pengene fra det lokale salg også går di-
rekte til det lokale arbejde.

Lodseddelsalget er desværre gået lidt tilbage i år, trods en 
meget stor indsats af sælgerne rundt i kredsene og på solda-
terhjemmene. Alligevel forventes der et samlet overskud på 
ca. 1.4 mio. kr., der går ubeskåret til drift af alle KFUMs Sol-
daterhjem i Danmark samt i Kosovo og Afghanistan.

TAK til alle jer, der har hjulpet med salget af Landslodsed-
len – og til jer som har taget godt imod sælgerne! Vi håber 
på jeres støtte igen til næste år. Lodsedlen giver en stor ind-
tægt, som vi ikke har råd til at miste!
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Nye ledere

Kølvrå  
Vort mål: - at give et fristed, et hjem
Af Anette og Brian Gylling Jensen

Brian er født i ´78 og opvokset i Aulum. Han har gået på 
Hestlund Efterskole. Det var dér han fik det første møde 
med medarbejdere fra KFUMs Soldatermission. Der kom en 
3-4 medarbejdere og fortalte om deres arbejde. Efter 10. 
klasse fik han arbejde på en fabrik i Aulum, og derefter blev 
han medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Værløse hos Lene 
og Ivan Hove Kristensen. Efter et godt og lærerigt år skulle 
han aftjene sin værnepligt, og det blev på Flyvestation Ka-
rup. Derefter tog han uddannelsen som kranfører hos Gun-
derlund A/S.

Jeg, Anette, er født i ´79 og opvokset i Tarm. I 9. og 10. 
klasse gik jeg på Blaakilde Ungdomsskole. Efter to gode år 
mente jeg, at det var på tide at flytte rigtigt hjemmefra, så 
jeg blev ung pige i huset på Mors. Efter dette års pause fra 
skolen valgte jeg at blive på øen og gå på Vestjysk Handels-
gymnasium. De sidste to år af min skolegang boede jeg i 
missionshusets øverste etage i Nykøbing M., hvor jeg fun-
gerede lidt som pedel/rengøringskone. Jeg fik studenterhu-
en på i sommeren 2000, og den 15. juli blev vi så gift.

Det første år bosatte vi os i Tarm, hvor jeg prøvede kræf-
ter med arbejdet i det lokale byggemarked, hvorefter jeg 
valgte at søge en elevplads hos Arla Foods som mejeriope-
ratør. 

Brian fik arbejde hos NCC Vejservice, og senere kom også 
han til at arbejde hos Arla.

I feb. ´05 blev vi velsignet 
med en dreng, som hedder Lu-
cas. Da han var knap 1½ år, i 
juli ´06, fik han en lillesøster 
Amanda.

En dag så vi en annonce i 
Herning Folkeblad, hvor der 
blev søgt efter et lederpar til 
KFUMs Soldaterhjem i Kølvrå.

Vi snakkede frem og tilbage, og det endte med, at vi vil-
le prøve at søge stillingen, da vi gerne vil være med til at 
gøre en forskel.

Vi fik stillingen, og det er vi utrolig glade for. Vi har og 
får utrolig stor opbakning og hjælp fra Soldaterhjemmets 
bestyrelse samt venner og familie.

Vort mål er at være med til fortsat at give et fristed – et 
hjem, hvor der er hygge, samvær og føde, både åndeligt og 
legemligt.

Vi beder for at der kommer medarbejdere både til hjem-
met her og alle andre steder, og for at der stadig vil komme 
flere soldater over til os.

En aften, hvor der er godt gang i poolbord, billardbord, 
playstation, fjernsyn, snak og musik, er trods alt sjovere, 
end når der blot sidder én soldat i hvert hjørne. Men det er 
nu også hyggeligt, når der kun er enkelte soldater, for så er 
der mere tid til at snakke med dem.

KOSOVO – juni-august 08
Ikke en ferie, men en kæmpe gave!
Af Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen.

En aften ringede Per Møller Henriksen, for at høre om jeg 
ikke kunne tænke mig at tage til Kosovo fra 7. juni til 15. 
august i år. Sjovt nok havde jeg om formiddagen siddet 
hos en veninde i Herning og snakket om Soldatermission. 
I denne forbindelse spurgte hun mig, om jeg ikke skulle af 
sted igen og arbejde på soldaterhjem, hvortil jeg svarede, 
at det ville jeg vildt gerne, men at jeg synes, at 6 mdr. er 
længe at være alene på et soldaterhjem. Det måtte Gud 
have hørt, for denne gang var det jo kun for 2,5 mdr.. Men 
jeg skulle da lige have lidt tid til at mærke efter og høre 
om jeg kunne få orlov fra mit arbejde, som pædagog i en 
SFO. Det fik jeg.

Hvad er det så lige, jeg har sagt ja til??? Min nuværen-
de leder mener, at jeg skal holde en laaang ferie, en anden 
har spurgt, om jeg har fået sæsonkort til Sommerland 
Syd? Nu er det sådan, at jeg har prøvet det før og ved lidt 

om, hvad det indebærer. Jeg har 
været ung medarbejder herhjem-
me i hhv. Varde og Randers i 
starten af 90érne, og i 1998 ar-
bejdede jeg et halvt år på ECHOS 
hjem i Bosnien. Jeg ser det ikke 
som en ferie, men som en kæmpe gave og udfordring, at 
få lov til at skabe et kristent hjem for de udsendte solda-
ter - skabe et sted, hvor de vil føle sig hjemme, hygge sig, 
et trygt sted, hvor der er plads til alle uanset rang. Jeg 
håber at jeg kan være med til at gøre en forskel, såvel 
igennem de sjove som de alvorlige samtaler. En anden ud-
fordring bliver at skulle på reduceret militær grunduddan-
nelse i Vordingborg ugen op til jeg skal af sted og ikke 
mindst at gå i uniform, så det bliver ikke denne sommer, 
jeg får luftet mine sommerkjoler. Jeg glæder mig rigtig 
meget til at komme i gang dernede i varmen. 
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Økonomichefens hjørne

v/ Steen K. Sørensen

Årsregnskabet 2007
Bestyrelsen for KFUMs Soldatermission har på sit møde i 
marts måned godkendt årsregnskabet for 2007, og som tidli-
gere år er der efterfølgende orienteret om regnskabet på det 
netop afholdte Formands- og Kasserermøde i Fredericia.

2007 blev på flere måder et særligt år, men samtidig 
også et år der ligner året før, når vi ser på den daglige drift.

Indtægten fra madsalg m.v. på soldaterhjemmene blev 
næsten på kroner og ører det samme som året før – ca. 5.7 
mio. kr.

Øvrige indtægter i form af gaver, indsamlinger, tilskud, arv 
m.v. er samlet set faldet med ca. 1.1 mio. kr. hvilket stort set 
svarer til indtægten fra sponsorcykelløbene i 2006.

Nogle indtægter er faldet, som f.eks. landslodsedlen og 
kontingent fra soldatervennerne, men til gengæld er der flot-
te stigninger, når vi ser på f.eks. genbrugsbutikkerne, årsga-
ven, julegaven samt indsamling blandt soldaterne.

Samtidig med disse indtægter – som er en del af årets al-
mindelige drift – er det i 2007 lykkedes ekstraordinært at 
samle over 6 mio. kr.. ind til fuld finansiering af dels en ha-
vestue på KFUMs Soldaterhjem i Almegård (Bornholm), dels 
et helt nyt og fuldt møbleret KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl-
lejren. Dette er begge steder sket i et godt samarbejde med 
de lokale soldatervenner samt i kraft af meget store og flotte 
bidrag fra fonde og legater.

I soldatervenner er fortsat meget trofaste, og det er med 
stor taknemmelighed vi konstaterer at der igen i 2007 via 
vore forskellige indsamlinger og aktiviteter blandt jer er ind-
samlet over 6 mio. kr. til KFUMs Soldatermission. TAK for 
det!

Lønningerne er steget en smule – fra 11,0 til 11,3 mio. kr. 
- til gengæld har vi kunnet holde de øvrige omkostninger på 
et lavere niveau end året før, hvorefter vi når et ordinært 
driftsresultat før afskrivninger og renter - et overskud - på ca. 
335.000 kr., hvilket er knap 750.000 kr. dårligere end året 
før. 

Afskrivninger tynger herefter regnskabet med en udgift på 
godt 1 mio. kr. (1.6 mio. kr. i 2006) 

Samtidig er renteindtægten steget mærkbart fra 13.000 kr. 
til 126.000 kr. Dette er en direkte konsekvens af at fondsbi-
dragene til hjemmet i Oksbøl blev udbetalt ”på forhånd”, 
hvilket gjorde, at vi kunne tjene renter af pengene, inden de 
skulle betales videre til håndværkerne. Renterne er således 
også til dels en ekstraordinær indtægt.

Årets resultat blev således et underskud på 593.726 kr. 
mod 545.890 kr. året før.

Det er naturligvis ikke godt med underskud det ene år ef-

ØKONOMICHEFENS HJØRNE
ter det andet, så derfor arbejder vi også hele tiden på at skaf-
fe indtægter til arbejdet. Samtidig glæder vi os over, dels at 
underskuddet ikke blev helt så stort som forventet, dels at 
der i årets løb – og uden at vi har skullet optage lån hertil - 
er kommet et helt nyt KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl-lejren.

Der er fortsat brug for vort arbejde. Vi er meget taknem-
melige for alt det arbejde, der gøres rundt om i landet, og 
som også har båret arbejdet i KFUMs Soldatermission i 2007. 
Vi har stadig al mulig grund til at virke for formålet: .. at for-
kynde det kristne budskab i ord og praktisk tjeneste – at ska-
be hjem for soldater!’

Kigger vi fremad, budgetterer vi igen med et underskud - 
i 2008 på 991.000 kr..

Balance mellem indtægter og udgifter er en svær ting, 
men Bestyrelsen har godkendt et underskud, idet man priori-
terer meget højt at være til stede på så mange tjenestesteder 
som muligt – herunder også ved de internationale missioner 
i Kosovo og – fra maj måned – i Afghanistan.

Vi håber naturligvis på fortsat god støtte til arbejdet i ind- 
og udland, og arbejder løbende på at tilpasse udgifterne til 
de realiserede indtægter, så underskud minimeres. Det bud-
getterede underskud svarer til de forventede afskrivninger, og 
medfører således heller ikke at KFUMs Soldatermission igen 
skal sætte sig i gæld.

Indtægter fra gavebreve og arv er fortsat en mærkbar - 
og nødvendig - del af KFUMs Soldatermissions gavebudget. Vi 
har brug for faste, løbende indtægter i form af gaver og støt-
te af forskellig art.

Kontakt derfor Jette Steffensen på Landskontoret (tlf. 
3312 4042) hvis du ønsker at tegne et gavebrev, ønsker yder-
ligere information om gavebrevsordningen eller mulighed for 
at testamentere beløb til KFUMs Soldatermission, eller blot 
ønsker rådgivning om andre måder at støtte arbejdet på.

Resultatopgørelse (hele 1.000 kr.)
2007 2006

Omsætning 12.915 12.093
Vareforbrug -7.220 -6.388
Bruttoavance 5.695 5.705
Tilskud og gaver 11.583 12.691
Indtægter i alt 17.278 18.396 
Personaleomkostninger -11.296 -11.025
Andre eksterne omkostninger -5.647 -6.274
Driftsresultat 335 1.097
Afskrivninger -1.055 -1.656
Finansielle poster (renter) 126 13
Årets resultat -594 -546
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Kort Nyt! v/generalsekretær Per Møller Henriksen

Lederskifte i Varde
Karen og Preben Sørensen fratræder 
deres stilling som soldaterhjemsle-
dere i Varde til august 2008. Preben 
er ansat som indremissionær i Vi-
borg. Karen og Preben har været le-
dere i Varde siden september 2005. 
Da kom de fra soldaterhjemmet i 
Sønderborg, hvor de havde været i 
3½ år. Tidligere var de soldaterhjemsledere i Slagelse fra 
1990 til 1997. Preben har også været medarbejdervalgt med-
lem af KFUMs Soldatermissions bestyrelse. Vi vil sige Karen og 
Preben Sørensen tak for en stor og flot indsats som soldater-
hjemsledere og for fællesskabet i de mange år. Vi ønsker Guds 
rige velsignelse over fremtiden i Viborg.

Årsmødet 2008:
Årsmødet 2008 bliver i Kølvrå/Karup i dagene 27. – 28. sep-
tember. Lørdagens festtaler er biskop Karsten Nissen, Viborg. 
Der vil naturligvis være beretninger ved landsformanden og 
fra flere soldaterhjemsledere. Søndag eftermiddag vil der 
være rundvisning på Flyvestationens område. Nærmere pro-
gram kommer i næste nummer af Soldatervennen.

Hjemmesiden opdateret
KFUMs Soldatermissions hjemmeside er blevet opdateret. 
Se www.kfums-soldatermission.dk 

KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan åbner!
Ruth Brik Christensen rejser til Afghanistan den 20. maj for 
at åbne det nye soldaterhjem i Camp Viking i Helmand pro-
vinsen i Afghanistan. Forsvaret har lovet at selve bygningen 
er færdig med udgangen af uge 20, så vi håber, Ruth kan 
åbne soldaterhjemmet, straks efter at hun kommer frem til 
lejren. (Se nærmere præsentation s. 3) Vi ønsker Guds rige 
velsignelse over denne vigtige og farlige opgave blandt vore 
udsendte soldater. 

Nye ledere til Kosovo
Som afløser for Bodil og Christian Nielsen, som rejser hjem 
fra Kosovo den 10. juni, har vi ansat Anne Dorthe Bøjgaard 
Nielsen, Kolding i godt 2 måneder indtil medio august. (Se 
nærmere præsentation s. 11) Anne Dorthe afløses af Anne 
Sofie Bitsch og Anette Værge, Århus. (Se præsentation i næ-
ste nr.). Der skal lyde en stor tak til Bodil og Christian Niel-
sen for endnu en indsats i Kosovo, og vi ønsker Guds velsig-
nelse over tjenesten i Kosovo.

Nye ledere i Kølvrå
Efter 3 måneder hvor lokalbestyrelsen og soldatervennerne 
har drevet soldaterhjemmet i Kølvrå godt hjulpet af tidligere 
soldaterhjemsleder Dinna Bitsch, Timring er det en glæde at 

Anette og Brian Gylling Jensen har overtaget ledelsen af sol-
daterhjemmet. (se nærmere præsentation s. 11) Vi Siger tak 
til Dinna og de frivillige og byder Anette og Brian hjerteligt 
velkommen i fællesskabet.

2 nye genbrugsbutikker!
Fredericia: I samarbejde med Mission Afrika Genbrug som er 
SudanMissionens genbrugsarbejde åbnede vi en ny genbrugs-
butik i Danmarksgade 25, tirsdag den 29. april 2008. Provst 
Børge Munk Povlsen stod for den festlige indvielse og der var 
godt gang i salget 
fra den flotte bu-
tik. Soldatermissi-
onens første gen-
brugsbutik blev 
åbnet i Fredericia 
og fungerede i 27 
år frem til efter-
året 2007. Det er 
en glæde at det er 
lykkedes igen at etablere en butik til fordel for KFUMs Solda-
termission. Vi ønsker medarbejderne held og lykke.
Nørre Nissum: Også i Nørre Nissum har vi tidligere haft gen-
brugsbutik. Den blev lukket da ejendommen blev solgt, men 
nu er det lykkedes at leje et nyt flot og stort lokale i den tid-
ligere købmandsbutik på Hovedgaden nr. 24. Butikken blev 
indviet fredag den 9. maj, og for åbningen stod viceborgme-
ster Jørgen Nørby, Lemvig Kommune.

Valg til Bestyrelsen
Vi må afvente næste blad for at fortælle om valg til Bestyrel-
sen og KAU ved Formands- og Kasserermødet den 17. maj. Vi 
kan dog oplyse at det ene af de 2 bestyrelsesvalgte medlem-
mer kvalitetsinspektør Preben Bank Møller, Haderslev har øn-
sket at fratræde og, at bestyrelsen har valgt forsvarschef, ge-
neral Hans Jesper Helsø som nyt medlem. Revisor Kjeld 
Graversgård er genvalgt. Der skal lyde en stor tak til Preben 
Bank Møller for tiden i Bestyrelsen og vi byder Hans Jesper 
Helsø velkommen i fællesskabet.

Nye frivillige talere:
Følgende har sagt ja til at være frivillige 
talere for KFUMs Soldatermission: Bodil 
og Asger Jensen, Klovborg, Nørre Snede. 
De har været ledere af soldaterhjemmet i 
Kosovo fra august 2007 til marts 2008. 
Tlf. 7576 1325. Soldaterhjemslederparret 
Anne Mie og Poul Erik Andersen, Høvel-
te. Tlf. 4581 8189. Tidligere sognepræst 
Svend Erik Langdahl, Øster Snede. Tlf. 7690 8011. Se oversigt 
over vore frivillige talere på hjemmesiden www.kfums-solda-
termission.dk
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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

HOLSTEBRO, kreds 18:
Torsdag d. 5. juni kl. 14.00 i Vinding 
Præstegård.
Grundlovsmøde.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen, 
Thyholm taler og fortæller om KFUMs Sol-
daterhjem i ind- og udland.
Soldaterhjemslederne Lene Svendsen-Tune 
og Rebekka Skjøtt Stagis, Holstebro med-
virker.

VIBORG, kreds 23:
Møldrup.
Torsdag d. 14. august kl. 19.30 i Møl-
drup Missionshus.
Taler: Soldaterhjemsleder Ester Kofoed, 
Fredericia.

HEDENSTED-LØSNING, kreds 78:
Søndag d. 15. juni
Sommerstævne.
Ved gudstjenesterne i Korning Kirke kl. 
9.00 og i Løsning Kirke kl. 10.30 medvir-
ker medarbejderkonsulent Torben Jensen, 
Brabrand. Der optages kollekt til KFUMs 
Soldatermission.
Ved gudstjenesten i St. Dalby Kirke kl. 
9.00 medvirker landssekretær Bent Inge-
mann Jensen, Thyholm.
Der optages kollekt til KFUMs Soldatermis-
sion.

Samme dag kl. 14.30 i Hedensted Kir-
kecenter.
Soldatervennefest.
Bent Ingemann Jensen taler og Torben 
Jensen fortæller om KFUMs Soldatermissi-
ons arbejde i ind- og udland.

SKJERN, kreds 2:
Videbæk:
Tirsdag d. 20. maj kl. 19.30 i IM-Huset, 
Nygade 10, Videbæk. 
Generalsekretær Per Møller Henriksen taler 
og fortæller om KFUMs Soldaterhjem i 
ind- og udland.

Eftermiddags- 
og damekredse:
FREDERICIA:
Møderne begynder kl. 14.30 og indledes 
med aktuelt fra Soldaterhjemmet v/ 
Ester Kofoed.
Onsdag d. 28. maj.
Mette Mejlgaard, Sønderborg – en af Dan-
marks yngste soldaterhjemsledere. 
Onsdag d. 27. august.
Henning Lysholm Christensen:
”Mit møde med kristne i Kina.”
Årsgaven til KFUMs Soldatermission kan af-
leveres denne dag.

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. 11. juni
v/ Ella Nielsen, Nygade 10 A, Møldrup – 
86 69 14 85
Onsdag d. 27. august
v/ Gudrun Jensen, Toftevænget 11, Møl-
drup – 86 69 12 95

Stævner og møder

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
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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 Mission Afrika Genbrug.

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 Mission Afrika Genbrug.

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.

FREDERICIA:
d´IN Genbrug. Danmarksgade 25, 7000 Fredericia. Tlf. 75 56 44 01.
Åbningstider: Tirsdag-fredag: 13.00-17.00. Lørdag: 10.00-12.00
Kontaktperson: Meta Rasmussen, Ullerupdalvej 223, II, th., 7000 Fredericia.
Tlf. 98 41 02 10/26 56 22 95
Butikken drives i samarbejde med Mission Afrika Genbrug.

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 Mission Afrika Genbrug.

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.

NR. NISSUM:
Hovedgaden 24, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
Åbningstider: Mandag-fredag: 14.00-17.00. Lørdag: 10.00-13.00.
Kontaktperson: Bodil Nielsen, Østerled 7, Nr. Nissum, 7620 Lemvig. 
Tlf. 97 89 11 17 

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 Mission Afrika Genbrug.

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. Christiansfeldvej 
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
Ledere: Anette og Brian Gylling 
Jensen

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 Christian Nielsen. 
Efter 10.06.08: Anne Dorthe Bøjgaard 
Nielsen.

Afghanistan,
KFUMs Soldatrmission,
ST-& STKMP/DANCON/RS (S)
Camp Bastion, Postboks 860
4760 Vordingborg.
afghanistan@kfums-soldaterhjem.dk 
Leder: Ruth Brik Christensen

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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Det er vores hjem!
Interview ved Torben Jensen

Han husker mest velkomstfesten i 1997 på soldaterhjem-
met i Fredericia som en aften under den sædvanlige kom-
mando. Men Henrik Svendsen er ikke en helt almindelig 
bruger af et soldaterhjem. Med mange års erfaring fra for-
skellige soldaterhjem og med en evne til at analysere og 
gennemskue ting bidrager han gerne med kvalificerede 
vurderinger af det, som KFUMs Soldatermission arbejder 
med. 

- Det er en forening af personer, der åbner deres hjem 
op for andre. Mere end bare et hus. Jeg er på besøg hos 
Ester, siger han.

Henrik har et særligt forhold til Ester, som sammen med 
Dan er soldaterhjemsleder i Fredericia.

Henrik husker, at det virkede godt på ham, at han ikke 
behøvede at tage en høflig facade på for at komme på sol-
daterhjemmet, men kunne være sig selv. Han tager ikke 
afstand fra andagterne, selvom han ikke selv er troende. 
Ikke alle andagter bryder han sig om, men:

- Der er tit et menneskeligt aspekt eller en tanke i an-
dagten, som også kan passe i min hverdag.

Som 17-årig konstabelelev starter Henrik Svendsen i 
1997 sit militære forløb, der strækker sig frem til 2006. I 
1999-2000 er han udsendt til Doboj, ikke langt fra Tuzla i 
Bosnien-Herzegovina. Selvom Henrik nu arbejder i et pri-
vat firma, vil der altid være en stor andel af ”soldat” i 
hans identitet og selvforståelse.

Ud over, at Henrik havde overvejet og talt med sine for-
ældre om, hvad det indebærer af helt specielle risici og 
vilkår at være soldat, var han ikke fra starten specielt be-
vidst i sit valg af soldaterjobbet. Senere kommer Henrik i 
højere grad til at se muligheden for at ændre noget gen-
nem dette arbejde. For eksempel hjælpe et konkret men-
neske. 

I Bosnien var der børn, som tiggede ved hovedporten 
og andre, der levede af at finde mad på lossepladsen. 

- Vi måtte ikke give børnene mad, men at lade gode 
brød ende på lossepladsen, det kunne vi gøre i stedet for, 
fortæller Henrik.

Henrik er 28 år og bor i Brejning ved Børkop sammen 
med Claire og deres barn. Claire er også tidligere udsendt 
soldat. De mødte hinanden på soldaterhjemmet i 1998, 
men havde kun været kærester i tre måneder, da de blev 
gift i 2002. 

Claire og Henrik kommer stadig jævnligt på soldater-
hjemmet. 

- Vi er 10-15 stykker, der bor her. Det er vores hjem !
- En god soldaterhjemsleder skal være humoristisk, kon-

sekvent, tillidsfuld – og hedde Ester, slutter Henrik med 
sit karakteristiske glimt i øjet.


