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Aktivitetslejr på soldaterhjemmet i Litauen.
Velkommen til årsmøde 27.- 28. september.
En dyne af sorg og nervøsitet over lejren i Afghanistan.
En heks i Kosovo?
K F U Ms

S o l d a t e r m i s s i o n i

Da n ma r k 





Andagt

Det godes mulighed
– og nødvendighed
Af medlem af Bestyrelsen Otto Hemming Larsen
”Men I brødre må ikke blive trætte af at gøre det gode”
(2. Thessalonikerbrev, Kap 3 v 13.)
Muligheden for at gøre livet bedre – gøre det gode – for nogle unge mennesker, der i en periode har en helt særlig samfundsopgave, er vel det, der driver de mange, som gør en indsats i Soldatermissionen.
For 50 år siden var behovet anderledes, mere åbenbart,
indlysende. Der var så mange unge mænd, der var væk fra deres familie og venner i lang tid. De havde behov for samvær
og samtale, for fornøjelse, billig kaffe og wienerbrød. I dag er
der færre soldater, færre vagter, flere penge. Dengang var der
underholdning i salen, fællessang og aftenandagt. Dengang
rekrutteredes soldatervenner blandt de mange indkaldte. I
dag er der ikke mange at rekruttere fra, og tiden er ikke for
de unge til at engagere sig.
Er der grund til at bekymre sig, at se sort på fremtiden for
KFUMs Soldatermission? Ja, det er der god grund til – hvis vi
altså vil bekymre os, hvis vi vil succes. Trætheden melder sig
måske og spørgsmålet hænger der: Skal vi hellere give op?
Men her kommer så opfordringen ”Men I brødre må ikke blive
trætte af at gøre det gode.” Sådan lød det engang – sådan ly-

der det i dag. Der er behov for, at nogen gør det gode. Så længe der er soldater med behov for samvær og nærhed, så længe det er muligt at hjælpe nogle unge mennesker til en udrakt
hånd fra det kirkelige arbejde. Soldatermissionen vælter sig
ikke i penge, arbejdskraft og sponsorer. Der er behov for hver
enkelt, der vil gøre det gode i Soldatermissionen. Stort eller
småt. Skulle der en dag ikke længere være brug for os, skal vi
nok få det at vide. Indtil da skal vi blot lade os lede af ordet:
”I må ikke blive trætte af at gøre det gode.”
Giv mig viljen denne dag. Viljen til striden, til venskab, til godhed.
Giv mig denne dag viljen.
Giv mig sorgen denne dag. Sorgen for svigen, for mismod, for ondskab.
Giv mig denne dag sorgen.
Giv mig håbet denne dag. Håbet om nærvær, om glæden, i sorgen.
Giv mig denne dag håbet.
Giv mig glæde denne dag. Glæde for livet, for arbejde, dagen
Giv mig denne dag glæden.
Giv mig nærvær denne dag. Nærvær til livet, min nabo, min næste
Giv mig denne dag dit nærvær.
Giv mig troen denne dag. Troen på livet, på næsten, det gode
Giv mig troen på dig.
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Soldatervennen
udkommer 2008:
20. februar, 21. maj, 20. august
og 19. november.
Deadline den 15. i måneden forud.

Landssekretær
Bent Ingemann Jensen,
Saturnvej 8, Uglev, 7790 Thyholm.
Tlf. 9787 5592. Fax 9787 5592.
bij@kfums-soldatermission.dk

Gaver til KFUMs Soldatermission:
Indbetales på giro 9 07 13 85.
Treldevej 97, 7000 Fredericia.
Gaver er skattefradragsberettigede
ifølge gældende regler.
Landskontoret fremsender ved årets
afslutning en årskvittering til alle,
som sammenlagt har givet gaver på
mindst kr. 500.

Medarbejderkonsulent
Torben Jensen,
Helenelyst 212, 8220 Brabrand
Tlf. 2145 0513
tj@kfums-soldatermission.dk

Nyttige adresser:
Generalsekretær
Per Møller Henriksen,
Nymarksvej 65, 7000 Fredericia.
Tlf. 3312 4042.
pmh@kfums-soldatermission.dk

Soldatermissionens Unge:
Formand: Torben Hørlück Manø,
c/o Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15,
8270 Højbjerg, tlf. 22 43 88 30
e-mail: torbenm@soldatermissionensunge.dk

Forsidefoto: Grillaften på soldaterhjemmet i Kølvrå.
Læs artikel side 3. (Foto: Bent Hansen)

KFUMs Soldatermissions årsmøde 27.- 28. september 2008 i Kølvrå

Hvad laver I så om formiddagen?
Foto og tekst: Bent Hansen
Forfatteren til denne artikel fandt hurtigt ud af, at når
man var på besøg på Soldaterhjemmet i Kølvrå mellem kl.
17 og 19,00, så skulle man tage sig i agt for ikke at gå i
vejen, eller også gå ud og snakke med soldaterne og tage
nogle billeder til denne artikel.

Mange besøgende
Der var rivende afsætning af salatskåle, burgere eller kød
til grillen i baghaven, hvor et par af soldaterne fungerede
som grillmestre. Andre sad i fjernsynsstuen eller var gået
på scenen, hvor der var Pc-spil og adgang til Internettet.
Atter andre var i gang med bordtennis eller billard.

stor udfordring at skulle få disse 2 arrangementer organiseret, kom svaret prompte fra Brian: ”Heldigvis tager Bestyrelsen sig af det meste vedrørende disse 2 arrangementer”. Så der var i hvert fald glæde over en aktiv
bestyrelse.

Flyvestævne og årsmøde

Ingen medhjælpere

Anette og Brian Gylling Jensen har i skrivende stund kun
været ansat på Soldaterhjemmet i Kølvrå i 2 måneder og
jeg var naturligvis interesseret i, hvordan det var at se
frem til flyvestævne på Flyvestation Karup, hvor der den
8. juni forventes op mod 100.000 besøgende og hvor
KFUMs Soldatermission kommer med 200 frivillige hjælpere, der skal medvirke i de forskellige salgstelte. Endnu en
udfordring ligger forude, idet Soldatermissionens årsmøde
skal være i Karup/Kølvrå i den sidste weekend i september. Da jeg spurgte Brian og Anette, om ikke det var en

Anette og Brian havde ingen medhjælpere, da jeg besøgte
Soldaterhjemmet sidst i maj. Så her er der plads til en appel til alle soldatervenner om at hjælpe med at finde medhjælpere til vore soldaterhjem.
Det er et stort pres for en familie – og endda med børn
på 2 og 3½ år – at være alene om opgaven.
Indrømmet. Det var mig der spillede dum og stillede
det dumme spørgsmål, som kom til at være overskriften på
denne artikel. Jeg vidste jo udmærket, at så står den på
bl.a. rengøring, indkøb og planlægning og forberedelse til
næste rykind, som kommer kl. 15,00. Spørgsmålet blev
stillet med et glimt i øjet, og heldigvis fik jeg også en
sund latter som svar på mit spørgsmål, fordi både Anette,
Brian og jeg jo udmærket vidste, at opgaven på et soldaterhjem er større end at holde åbent hver dag fra kl. 15,00
til kl. 22,00. Fredag og søndag dog lidt andre tidspunkter.

Familien Gylling Jensen

Tilfredshed
Det var en positiv oplevelse at snakke med soldaterne og
især at høre en af soldaterne sige at han var godt tilfreds
med de nye soldaterhjemsledere og så tilføje: ”Ja, det var
vi for resten også med de forrige.” Alle soldater hyggede
sig med afslapning og forskellige aktiviteter. Det var tydeligt at her følte de sig velkomne.

Pausesignal
Det kom da Anette delte De Unges Sangbøger ud. Da blev
der en pause midt i travlheden og sangbøgerne varslede
dette. Der blev sunget og læst et andagtstykke og i den
efterfølgende bøn blev der bl.a.. bedt for de udsendte soldater i Afghanistan og Kosovo. Efter endnu en sang meldte travlheden sig igen.
Jo, vi er der for at tjene med Ordet og med hånden.
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De unges side!

Hjemme i Litauen
Palle Mærsk fra Varde, som har været en stor drivkraft i at
få Soldaterhjemmet i Litauen på benene, drog 27. juni af
sted til Litauen sammen med syv fra Soldatermissionens
Unge. Hermed en stor tak til Palle og folkene i Litauen for
turen og samarbejdet om den.

Inge Hansen, SMU i Fredericia,
fortæller om sine oplevelser i Litauen:
Formålet med turen var ikke at holde slappe-af-ferie, men
mere at vise Guds kærlighed
i praksis, for eksempel ved at
lave nogle praktiske ting for
dem, vi besøgte. Det, at se
menneskenes glæde, fordi vi
kommer, eller at gøre noget
for dem, er simpelthen betaling i sig selv og det hele
værd. På denne tur malede vi
nogle rum på soldaterhjemmet. Da vi var færdige, begyndte de at stille tingene
på plads og indrette, og de
gik virkelig meget op i det.
Inge maler
Det var så fedt at se dem blive glade for soldaterhjemmets nye look.
Vi lærte landets kultur at kende ved at iagttage, opleve

De otte danskere – øverst og til højre i billedet
– ses her sammen med værterne fra Litauen.
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og snakke med mennesker. Og ved at smage, se og mærke,
hvordan de gør, hvad de siger, og hvordan de i det hele taget lever. Den første dag gik der rigtig lang tid, inden vi
fik morgenmad. Til vores store overraskelse fandt vi ud af,
at det var fordi, de ikke er vant til at spise morgenmad i
Litauen!

Soldaterne i Litauen
Tidligt den første morgen vågnede vi til sang. Vi kiggede
ud ad vinduet og så en deling soldater, der kom løbende i
takt, mens de sang. Der var virkelig stil over deres gåen-itakt og præcision.
En del ting er mere strikse, end i Danmark. Soldaterne
skal have tilladelse til at komme ud fra kasernen. De har
to fridage om måneden til at gå ud, ellers skal de være på
kasernen, og værnepligten varer et helt år.
Den sidste aften var en festaften sammen med litauerne, og vi fik rigtig fine gaver af dem. Hver af os fik en
æske chokolade, et indrammet billede af os alle sammen,
en cd med billeder fra flotte steder i Litauen og fra turen
sammen med dem samt en rigtig flot pensel, hvor der var
indgraveret ”For excellent work. Rukla 2008”. Det var slet
ikke til at fatte, at vi skulle have alt det, og at vi havde
betydet så meget for dem. Næsten til at græde over!
Læs en mere uddybet artikel på
www.soldatermissionensunge.dk

De unges side!

Medlemskampagne 2008
. Slutspurt.

Skaf fire nye medlemme
r – og du har ret store
at vinde en tur med helik
chancer for
opter.
Du kan nå det endnu!
Der er gang i konkurrence
n om helikopterflyvetur,
faldskærmsudspring og
flotte præmier.
andre
Skaf medlemmer til Solda
termissionens Unge, og
du er med i puljen.
Sidste frist for at indsen
de nye medlemstilmelding
er med dit navn på til Lan
kontoret er mandag d. 15
ds. september 2008.
Vinderne vil blive udtru
kket ved årsmødet i Kølvr
å 2008.
Læs mere på soldatermi
ssionensunge.dk.

Bliv volontør/medarbe
jder
Et job på KFUMs Soldater
hjem er en meget spænd
ende oplevelse,
og de efterspurgte social
e kompetencer styrkes væ
sentligt.
KOM OG GØR EN FORSKE
L FOR EN MASSE MENNESK
ER!
Kontakt de enkelte solda
terhjem eller send ansøg
ning
direkte på www.kfums-s
oldatermission.dk. Eller
kontakt
medarbejderkonsulent Tor
ben Jensen på telefon
214 50 513, tj@kfums
-soldatermission.dk

Tilskud til medlem

mer

rup
termissions årsmøde i Ka
Tag med til KFUMs Solda
ter
lda
So
fra
kud
150 kr. i tils
26.-28. september og få
.
det
mø
års
på
ddet udbetales
missionens Unge. Tilsku
proge arrangerer specielt
Soldatermissionens Un
prode
mø
det. Se hele års
gram for unge på årsmø
grammet side 8.

Tomas, som arbejder på soldaterhjemmet i
Litauen, uddeler gaver til gæsterne.

Bed for
Soldater
missionens
arbejde
og for
soldater-
hjemmet
i Litauen.

Volontører på soldaterhjem
årgang 06/07 og 07/08
Sæt kryds i kalenderen, for weeken
den 7.-9. november er reserveret til
GENSYNSWEEKEND i Hvorup
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Ny leder/arv

Æret være dit minde

Ny leder i
VARDE

Af Ester og Dan Kofoed, KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.

Udmøntning af
barndommens oplevelser
Af Filip Hove Kristensen
Jeg hedder Filip Hove Kristensen og er netop fyldt 26
år. De tre seneste år har jeg
boet i Århus. Da jeg har haft
flere ting i mit liv oppe til
revision, tænkte jeg, at et år
væk fra studier ville gavne
mig. Derfor var det oplagt for mig at søge til
Varde.
Nu da jeg har indstillet mig på at skulle
være soldaterhjemsleder, glæder jeg mig
til den spændende udfordring, den store
opgave og det inspirerende soldaterhjemsliv. Jeg har i omkring 12 år af min barndom flyttet sammen med mine forældre,
Lene og Ivan Kristensen, rundt på forskellige soldaterhjem. Derfor kender jeg meget
til opgaven og ved hvilken forskel et soldaterhjem kan gøre for soldaterne.
Jeg har allerede følt en rigtig god opbakning fra soldatervennerne, og nu glæder jeg mig bare til for alvor at kommer i
gang med arbejdet.

D. 7. januar i år døde Folke Settergren efter mdrs. svær sygdom. D.
11. januar blev han begravet fra Sct. Michaelis Kirke.
Settergren havde ikke nogen familie ud over en bror og havde aldrig været gift.
Han var af rang oversergent og på rådighedskontrakt indtil 60-årsdagen.
Da han for nogle år siden
gjorde tjeneste i Kosovo, fortalte han os, at han ville skrive testamente til fordel for KFUMs
Soldaterhjem i Fredericia. Vi så
ikke dette på papir før efter
hans død. Men af dets ordlyd
fremgik det tydeligt, at ”soldaterhjemmet skal arve alt, hvad
jeg ejer og har. Intet undtaget.” Det har efterfølgende vist sig at
svare til et beløb på ca. 1 mill. kr.
Det er med stor taknemlighed, vi forsøger at bruge denne arv med omtanke og med respekt for, hvad han ville have sagt og
tænkt.
I første omgang er det blevet til renovering af køkken og indkøb
af nye maskiner. Dernæst tænker vi på maling af husets facade.
På hans gravsted er sat en sten, der i form og farver symboliserer den person, han var. Når vi besøger hans sidste hvile, er det
med dyb tak til Gud for ham og den gave, han skænkede til sit andet hjem - KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.

Find nye
medlemmer
Tegn syv nye og kom
gratis med til Årsmødet! Desuden deltager
du i lodtrækninger om
for eksempel weekendophold. Kontakt Landskontoret på tlf. 3312
4042 for tegningsark
og nærmere regler om
konkurrencen

H
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KFUMs Soldatermissions årsmøde 27.- 28. september 2008 i Kølvrå

Velkommen til Viborg Kommune
Af borgmester Johannes Stensgaard, Viborg Kommune
Det er med stor glæde, jeg kan byde KFUMs Soldatermissions årsmøde velkommen til Karup og Kølvrå – og dermed
til Viborg Kommune. Jeg håber, at I får et par gode dage
og også får tid til at se jer omkring i dette smukke hjørne
af vores vidtstrakte kommune.
Soldaterhjemmet i Kølvrå, som jeg ved I får lejlighed til
at besøge, er et godt eksempel på det vigtige arbejde, som
KFUMs Soldatermission udfører. Her er et fristed for soldaterne fra Flyvestation Karup, som er hjemsted for et stort
antal enheder, herunder enheder der uddanner soldater til
tjeneste i nogle af verdens brændpunkter.

Flyvestation Karup er en vigtig arbejdsplads i Viborg Kommune, og vi er
glade for, at I med jeres arbejde sikrer, at
der findes et hjem med plads til hygge
og samvær, hvor soldaterne kan få såvel
fysisk som åndelig føde. For mange år siden - under min soldatertid i Karup - har jeg selv haft fornøjelsen af at komme på soldaterhjemmet.
Jeg vil ønske jer et godt
og givtigt årsmøde.

Stor aktivitet på Flyvestation Karup
Af oberst Søren Møller Poulsen
Chef for Helicopter Wing Karup
Kommandant Flyvestation Karup
Det er med glæde, jeg byder velkommen til KFUMs Soldatermissions årsmøde her i det midtjyske.
Soldaterhjemmet betyder meget for flyvestationen og
dens ansatte. Da der i lokalområdet er sparsomt med fritidstilbud, for især vore unge værnepligtige og kursister,
er eksistensen af KFUMs Soldaterhjem af meget stor betydning for os. Der er altid brug for en pause i hverdagen,
og her virker Soldaterhjemmet netop som sådan, uanset
om det er på hjemmet, på skydebanen eller ved større arrangementer.
Flyvestation Karup er gennem de sidste år blevet kraftigt udvidet og i dag er der ca. 3000 tjenestegørende på
flyvestationen. Flyvestationen huser foruden samtlige helikopterenheder i Danmark også Combat Support Wing,
som er en støtteenhed til Flyvevåbnets øvrige enheder. Air
Control Wing som primært overvåger dansk luftrum. Her-

udover er stationen også vært for Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole,
som uddanner blandt de værnepligtige.
Sidst, men ikke mindst, er Flyvevåbnets
Flyveskole og Flyvertaktisk Kommando
samt Hærens Operative Kommando bosiddende på Flyvestationen. Denne kraftige
vækst har blandt andet medført, at der endnu er mangel
på blandt andet indkvartering til alle, som ønsker dette.
Helikopter Wing Karup og Combat Support Wing har to
gange været udsendt til Basra i Irak og er nu i Helmand
provinsen i Afghanistan. Alle 3 gange har vi nydt stor
glæde af KFUMs Soldatermissions indsats i områderne, og
der skal fra min side, lyde en stor og varm tak for denne
indsats.
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KFUMs Soldatermissions årsmøde 27.- 28. september 2008 i Kølvrå

Program
Kl. 09.30

Nordiske hilsner. Beretning fra KFUMs
Soldaterhjem, Holstebro v/ Rebekka Stagis og Lene Svendsen-Tune, Afghanistan
v/ Ruth Brik Christensen og Oksbøl v/
Kjeld Nørgaard. Indlæg ved SMU v/
landsformand Torben Manø.
Fælles afrunding ved landsformand Kai
Bohsen.

Kl. 11.30

Middag i Jethallen.

Kl. 13.00

Rundvisning på flyvestationen.

Kl. 15.00

Kaffe og sandwich på KFUMs Soldaterhjem, Kølvrå.

Lørdag den 27. september 2008
Kl. 13.00

Altergangsgudstjeneste i Sunds Kirke,
prædikant sognepræst Kai Bohsen,
Ikast.

Kl. 15.00

Kaffe på KFUMs Soldaterhjem, Kølvrå.

Kl. 15.30

Møde i Jethallen, Stadionvej 59, 7470
Karup J.
Velkomst ved garnisonskommandant,
oberst S.M. Poulsen, lokalformand Knud
Nielsen og landsformanden, sognepræst
Kai Bohsen.
Præsentation.
Beretning ved landsformanden.

Kl. 17.15

Spisning i Jethallen.

Kl. 19.00

Festaften i Jethallen:
Prinsens Musikkorps spiller fra kl. 18.45.
Velkomst ved viceborgmester Per Møller
Jensen, Viborg samt landsformanden.
Festtale ved biskop Karsten Nissen, Viborg.
Ansgarkoret synger under ledelse af Melanie Skriver.
Kaffepause.
Indslag ved Soldatermissions Unge ved
næstformand Lene Svendsen-Tune.
Ansgarkoret synger 2. afdeling.
”Mit soldaterhjem” ved soldaterhjemsleder Leif Hove Nielsen, Hvorup.
Afslutning v/ provst Niels Chr. Kobbel
gaard, Sunds.

kl. 22.30

BØRNEPROGRAM:
Lørdag den 27. september 2008.
Kl. 15.30

Festaften:

Søndag den 28. september 2008.
Kl. 09.30
Kl. 11.30

PROGRAM FOR SOLDATERMISSIONENS UNGE
Fredag den 26. september 2008.
Kl. 19-19.30
Kl. 20.00
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Vi mødes i Jethallen.
Spisning i Jethallen hvorefter vi deltager
i busturen på Flyvestationen.

Åbent hus på KFUMs Soldaterhjem, Kølvrå.

Søndag den 28. september 2008
Kl. 09.00

Børn i alle aldre mødes i Jethallen, hvor
vi synger, leger og bevæger os til harmonikaspil.
Under festtalen beskæftiger børnene sig
med teater og drama i et lokale i Jethallen.

Kort gudstjeneste i Jethallen, ved næstformand, pastor Thue Raakjær Jensen,
Varde.
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Drop ind på Midtjyllands Kristne Friskole
(MKF)
Soldatermissionens Unge i Kølvrå står for
programmet
Aftenkaffe og andagt
Overnatning på MKF, Brændgårdsvej 4,
Herning. Husk sovepose og liggeunderlag.

KFUMs Soldatermissions årsmøde 27.- 28. september 2008 i Kølvrå

Lørdag den 27. september 2008.
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 11.30     	

Kl. 13.00

Morgenmad
Program
Middagsmad på KFUMs Soldaterhjem i
Kølvrå

Vi tager med i kirke og følger årsmødeprogrammet
Efter festaftenen mødes SmU’erne til
lovsangs- og vidnemøde samt café, hygge m.m. på Soldaterhjemmet.
Vi overnatter igen på MKF, Herning.

Praktiske oplysninger
KFUMs Soldatermissions årsmøde i Karup den 27. – 28. september 2008 (for ikke kredsrepræsentanter)
Tilmelding senest den 5. september 2008 til KFUMs Soldatermissions årsmøde Treldevej 97 7000 Fredericia
Sammen med tilmeldingen bedes årsmødeafgift kr. 400,- , børn 5 – 12 år kr. 200,- (børn 0 – 4 år gratis) betalt med
check eller sendt til Sydbank, reg. nr. 8075, konto nr. 0000117840 til KFUMs Soldatermission, Treldevej 97, 7000 Fredericia. Anfør på indbetalingen ”årsmødeafgift”.
Tilmelding og betaling kan også ske via hjemmesiden: www.kfums-soldatermission.dk
Navn / navne:
Børn navn / navne og alder:
Adresse:
Telefon nr.:
Skal årsmødet anvise overnatning mellem den 27. og 28. september, udfyld da nedenstående. Det anførte beløb
bedes afregnet sammen med årsmødeafgiften.
Hotel Karup Å, Stadionvej 2:
 Enkeltværelse med bad/toilet på gang, kr. 460,-. +
morgenmad kr. 65, Enkeltværelse med bad/toilet, kr. kr. 510,- + morgenmad kr. 65, Dobbeltværelse med bad/toilet, kr. 600,- (pris for 2
personer). Morgenmad kr. 65,- pr. person.
Skive Kaserne (ca. 35 km fra Jethallen):
 Enkeltværelse med bad/toilet kr. 320,00. Morgenmad
kr. 44,75
 Dobbeltværelse med bad/toilet kr. 380,00 (pris for 2
personer). Morgenmad kr. 44,75
 Privat indkvartering
 Deltager kun lørdag - årsmødeafgift kr. 250,00 (inkl.
måltider).
 Deltager kun søndag - årsmødeafgift kr. 150,00 (inkl.
måltider).

Spørgsmål, som bedes besvaret, hvis de er aktuelle.
Ønsker ikke overnatning.
 Diabetikere bedes markere her
 Deltager i ungdomstræf fredag aften. Ekstra overnatning på Midtjyllands Kristne Friskole (MKF) + morgenmad og frokost lørdag kr. 100,- bedes betalt sammen
med årsmødeafgift.
 Er medlem af Soldatermissionens Unge
 Ønsker ikke at deltage i bustur søndag eftermiddag.


Nogle dage før årsmødet vil der blive tilsendt mødeprogram m.v. samt oplysning om evt. logi.
Billetter til festaftenen lørdag d. 27. september kl.
19.00 i Jethallen i Karup kan bestilles på KFUMs Soldatermissions Landskontor tlf. 33 12 40 42. Pris kr.
90,- inkl. kaffe.
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Solosanger
Tina M. Lynderup
Tlf. 97 17 34 88
www.tinalynderup.dk

Mangler du et hjertevarmt
solo-sangindslag til din fest,
arrangement, møde,
stævne eller koncert...

Aviserne skriver:

Har ud
cd’ern givet
e»
fra hje Sange
rtet«
»Til Ro og
«

»..sangen k de små
nakkehår til at rejse sig..«
»En veloplagt Tina
Lynderup aeverede
teksterne med charme«

Til Ro
16 AFTENSA
NGE

Tina Lynderup & Willy

Egmose

Preben Gramhart

Sügro Danmark A/S
Hovedkontor
75 63 09 60
Fax
75 63 09 40

Har du husket at aflevere
dit CPR-nummer??
Som skrevet tidligere her i bladet, har Landskontoret brug for dit CPR-nummer, hvis du vil benytte skattefordelen ved at give gaver til KFUMs Soldatermission.
Med de nye skatteregler kan du ikke længere selv oplyse gavebeløbets
størrelse på selvangivelsen – det skal Landskontoret indberette samlet for
alle gavegivere.
Derfor – og kun derfor – har vi brug for dit CPR-nummer.
Hvis du ikke ønsker at oplyse CPR-nummeret til din lokale indsamler af
årsgaven, er du meget velkommen til at ringe på 33 12 40 42 eller maile
til jette@kfums-soldatermission.dk.

Lederpar søges til
KFUMs Soldaterhjem i
Kosovo og Afghanistan.
Modne og erfarne ledere søges til udsendelse i perioder af 6 måneder til
vore udenlandske soldaterhjem fra august 2009.
Vi vil også gerne høre fra lederemner, som på længere sigt er interesseret i en udsendelse.
Kontakt generalsekretær Per Møller Henriksen, Treldevej 97, 7000 Fredericia tlf. 3312 4042 for yderligere oplysninger.

Din lokale grossist
JYLLAND
Christiansfeld
Randers
Struer
Vejle

73 56 16 66
86 42 12 46
97 85 11 00
75 82 85 22

SJÆLLAND
København
Næstved

43 99 38 10
55 70 05 03

BORNHOLM
Rønne

56 95 33 85

Professionel udrustning!
Supplér eller opgradér allerede i dag din personlige udrustning.

Besøg

INF-WEAR PX shop-in-shop
F.eks.
Pentagon
på dit lokale
Molle lygte:
KFUM
Soldaterhjem
Desert m/rødt filter
Sort m/blåt filter
eller klik ind på
Pris: Kr. 275,www.inf-wear.dk.

PX butik
- nu også på KFUM
Soldaterhjem i

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

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

Derfor sagde vi ”ja” til at indgå i Bestyrelsen
Interview v/ næstformand Thue Raakjær Jensen
Fhv. forsvarschef, general Hans Jesper Helsø (HJH) t.v. og
ministerråd Otto Hemming Larsen (OHL) t.h. har modtaget
de samme spørgsmål, som de så har svaret på.
Hvor har du haft dine første oplevelser med KFUMs Soldatermission?
HJH: De første gange, hvor jeg møder soldatermissionen er
som ung værnepligtig i Sjælsmark, hvor jeg kom på soldaterhjemmet ved Sandholmlejren og på SG-skolen i Ringsted,
hvor der var et dejligt hus på Teglovnvej med hygge og ro.
Venlighed, åbenhed og et samvær med en kristen slutning
på dagen er jo ikke af det værste – snarere tværtom.
OHL: Mine første oplevelser husker jeg ikke – jeg var kun 1
år, da mine forældre tiltrådte som lederpar ved Soldaterhjemmet i Sønderborg.
Hvad har været dine bedste oplevelser med KFUMs Soldatermission?
HJH: De bedste oplevelser har klart været de mange gange,
jeg har mødt soldatervennerne i udlandet ved de udsendte
danske styrker. Stor honnør til både soldatervennerne for at
tage disse initiativer – men endnu større honnør til de mange mennesker, der frivilligt har taget en tørn ved vore udsendte styrker.
OHL: Efter Sønderborg boede vi 14 år på Soldaterhjemmet i
Vordingborg. Til de bedste oplevelser hører nok juleaften i
den kolde krigs koldeste tid, hvor beredskabet var så højt,
at vi måtte have to julefester, én kl. 18 og én kl. 20,30 –
begge med vel 150 soldater. Vi gik omkring juletræet i 5-6
geledder – og der blev sunget julesalmer, så det kunne høres i hele kvarteret – i to omgange. – I de to år jeg var indkaldt, havde jeg så til gengæld ikke meget kontakt til KFUMs
Soldatermission, dels fordi det lokale var et Dannevirkehjem, dels fordi jeg lå tæt på min hjemby. Mange år senere
fik vores Y’s Men’s klub i Birkerød mulighed for at indrette
Mor Karens hus ved det nye hjem i Høvelte. Det tog mange
lørdage og gav et dejligt fællesskab.
Hvad fik dig til at sige ja til at træde ind i Bestyrelsen?
HJH: Svaret kan gøres meget kort: Soldatervennerne er stadig
relevante og vigtige – og så er det vel på tide at bl.a. jeg ligesom ”betaler tilbage” for alt det, som KFUM har gjort og
gør for vore folk i uniform.
OHL: Venlige mennesker mente, at jeg har noget erfaring og viden, som vil være til gavn for arbejdet. Jeg har nogle idéer og
holdninger, som jeg her får mulighed for at bidrage med – forhåbentlig til gavn for denne gren af det kirkelige arbejde.

Hvad mener du, er KFUMs Soldatermissions vigtigste
opgave i fremtiden?
HJH: En af de vigtigste vil fortsat være at ”være der, hvor
behovet er.” Nu har jeg jo – med min baggrund i mit arbejde som forsvarschef – en del kendskab til hele komplekset
omkring soldater, hjemvendt fra opgaver. Og det er måske
ikke lige den hovedopgave, som i mine øjne ligger lige for.
Kompleksiteten, økonomien og indsatsens størrelse indikerer for mig, at det vil være særdeles vanskeligt for soldatervennerne. Men at fortsætte det gode arbejde, der gøres ude,
kan nok smitte af på arbejdet hjemme.
OHL: Det kræver mere indsigt i Bestyrelsens arbejde at bedømme, hvad der er den vigtigste opgave. Vigtigt er det for
mig, at der er en stor mulighed for at få kontakt til mange
unge mennesker – at være noget for dem og at gøre det kirkelige arbejde nærværende for dem.
Fortæl lidt om dig selv og din familie:
HJH: Gift med Pernille siden 1975. 4 børn (Helene, Kirstine,
Ida og Niels) i alderen 32 til 18. 2 børnebørn (Hannah og
Jeppe) i alderen 2½ til 8 måneder.
OHL: Jeg er gift med Birgit Nabe – også fra Vordingborg –
på 38. år. Vi har tre børn – én i San Francisco, én der netop
er flyttet fra Århus til København og endnu én i København.
Vi er først lige begyndt at få børnebørn, foreløbig to, Asmus
og Aleksander.
Hvilket kirkeligt arbejde er du ellers aktiv i?
HJH: En aktiv kirkegænger i Den danske Folkekirke samt privat bibelkreds. Pernille er engageret som tekstoversætter i
Evangelisk Børnemission, hvor hele familien har været deltager gennem mere end 20 år.
OHL: Jeg har været Y’sman siden 1982 og haft fantastisk
mange gode oplevelser – også i en periode som medlem af
Y’s Men’s internationale råd og som international tjenesteleder. Jeg er involveret i Danske Sømands- og Udlandskirker
og er dér medlem af ”Emigrantkirkeudvalget”.
Hvad er/ har været dit arbejdsliv?
HJH: Siden skoleslutning i 1968 har det været Forsvaret.
OHL: Jeg er jurist af uddannelse, og har været i udenrigstjenesten siden jeg blev færdig i 1973. Det betyder, at vi har
boet en årrække i udlandet – Wien, New York og Ottawa - og
har oplevet et anderledes kirkeliv, end vi er vant til fra Danmark. Ud over de lokale kirker, vi knyttede os til, havde vi –
især i New York – også megen glæde af de danske udlandskirker.
Stor tak til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer fordi de ville
fortælle lidt om sig selv. Vi glæder os til samarbejdet og
til at lære jer og jeres familier bedre at kende.
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Kort Nyt v/ Per Møller Henriksen

Tak til Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen.
Der skal lyde en stor tak til Anne Dorthe for indsatsen som
soldaterhjemsleder i Camp Olaf Rye i Kosovo. Selv om
Anne Dorthe har været alene om opgaven, er soldaterne
ikke blevet snydt!
Vi ønsker Anne Dorthe Guds velsignelse over fremtiden.

Valg til KFUMs Soldatermissions Bestyrelse.
Ved et velbesøgt Formands- og Kasserermøde i Fredericia
den 17. maj 2008 blev Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen, Kolding genvalgt og nyvalgt blev Otto Hemming Larsen, Birkerød. Klaus Højgaard Laursen er ny suppleant.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Kai Bohsen som
formand og Thue Raakjær Jensen som næstformand.
Som nævnt i sidste nummer af Soldatervennen har Bestyrelsen genvalgt revisor Kjeld Graversgård og nyvalgt
general Hans Jesper Helsø til Bestyrelsen. Preben Bank
Møller ønskede ikke at genopstille
Soldatermissionens Unges repræsentant Elin Skipper
Lymann har valgt at trække sig. Foreningen har endnu
ikke udpeget et nyt medlem.
Der skal lyde en stor tak for en engageret indsats til
Preben Bank Møller, Klaus Højgaard Laursen og Elin Skipper Lymann.

Valg til KAU.
På Formands- og Kasserermødet var der også valg til Kredsarbejdsudvalget. Her blev Bent Mortensen, Varde og Carl
Højhus, Holstebro begge genvalgt. Som ny suppleant blev
Birthe Anderson, Give valgt.

Flotte gaver til opstart i Afghanistan.
Fabrikant Chas Otzens Fond og Chr. P. Hansen og hustrus
Fond for almene velgørende formål har begge skænket kr.
50.000,- til opstart og drift af soldaterhjemmet. Desuden
har vi modtaget flotte gaver fra Y´s mens clubber, virksomheder og private. Det siger vi en stor tak for. I alt er
der i juni og juli måned indkommet kr. 150.000,- til Afghanistan.

udsendt til udenlandske missioner. Desuden skal fundraiseren hjælpe, støtte og nyudvikle lokale indsamlinger i
samarbejde med soldaterhjemslederne og hjælpe Landskontoret med de mange årlige indsamlingsprojekter som
landslodseddel, årsgaveindsamling, genbrugsbutikker
o.s.v.
Fundraiseren hedder Torben Venndt og kommer fra en
stilling som direktør for KFUMs Svømmeklub i Fredericia.
Han er uddannet folkeskolelærer og
har i nogle år arbejdet som IT konsulent. Torben Venndt har som næstformand i menighedsrådet og formand
for kunstudvalget stået i spidsen for
Christianskirkens alterprojekt udarbejdet af Bjørn Nørgaard. Et projekt hvor
han som frivillig ulønnet fundraiser
har skaffet en væsentlig del af de 3,8
mio. kr. der er indsamlet. Vi byder Torben Venndt velkommen og ser frem til et spændende samarbejde.

Træf for tidligere udsendte på alle KFUMs Soldaterhjem den sidste torsdag i måneden.
Den sidste torsdag i måneden er der gensynstræf for tidligere udsendte på alle KFUMs Soldaterhjem. Første aften
bliver torsdag den 25. september 2008 fra kl. 18.00. (Der
vil dog ikke være træf i juli og december). Aftenen er
tænkt som et tilbud til tidligere soldater til at møde andre, som også har været udsendt. Aktiviteterne skal være
de kendte soldaterhjemsaktiviteter og hyggeligt samvær.

KFUMs Soldatermission er kommet på Museum.
Fra 1. juli til 1. oktober 2008 er der på FN-museet i Frøslevlejren i Padborg en udstilling om KFUMs Soldatermissions arbejde. Der er både en omtale af Soldatermissionens historie og om arbejdet i dag. Vi er glade for denne
mulighed og opfordrer vore læsere til at se FN museet og
de andre spændende udstillinger i Frøslevlejren. Se også
www.fnmuseet.dk.

Fundraiser ansat på Landskontoret.

Husk at melde

KFUMs Soldatermission har tidligere annonceret efter en
dygtig fundraiser til at varetage indsamlingsarbejde og
ikke mindst stå for indsamling til store projekter f.eks. når
der bygges nye soldaterhjem, renoveres og ombygges eller
der skal skaffes midler til nye arbejdsopgaver. På tegnebordet ligger der p.t. flere store indsamlingsprojekter,
bl.a. renovering af soldaterhjemmet i Vordingborg, ombygning af køkkenet og evt. medarbejderbolig i Høvelte,
opstart af KFUMs Orlogshjem ved Søværnets Sergent- og
Grundskole i Frederikshavn, et arbejde ved Beredskabscentrene og et omsorgsarbejde for de soldater der har været

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.
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Stævner og møder

KØBENHAVNS
KOMMUNE

BRØNDERSLEV, kreds 60:
Brønderslev:
Tirsdag d. 14. oktober kl. 19.30 i Brønderslev Missionshus, Bredgade.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen,
Thyholm taler og fortæller om KFUMs Soldaterhjem i ind- og udland.
FARSØ, kreds 108:
Tirsdag d. 30. september kl. 19.30 i
Farsø Kirkesognegård.
Tidl. soldaterhjemsleder Anders Nielsen,
Randers taler og fortæller.
Desuden afholdes kredsens generalforsamling.
HOLSTEBRO, kreds 18:
Fredag d. 29. august på KFUMs Soldaterhjem, Kasernevej 1, Holstebro:
Soldatervennefest med generalforsamling:
Kl. 18.00: Spisning. Pris 125 kr. pr. person. Gratis for børn under 12 år. Tilmelding på tlf. 97 42 15 61 senest tirsdag d.
26. august.
Kl. 19.30: Tale ved pastor Bent Øster
gaard, Herning.
Generalforsamling for Struer og Holstebro
kredsene ifølge vedtægterne.
Arbejdsdrøftelse.
Kaffe
Pengeskabsgivende aktivitet ved Carl Højhus.
Orientering om arbejdet på Soldaterhjemmet.
Afslutning.
Arrangementet er fælles for kredsene Holstebro og Struer.
SKIVE, kreds 52:
Fredag d. 19. september kl. 19.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Brårupvej 155.
Høstfest.
Taler: Landsformand, sognepræst Kai Bohsen, Ikast.
STRUER, kreds 12:
Fredag d. 29. august på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro.
Generalforsamling.
Se HOLSTEBRO, kreds 18.
THISTED, kreds 21:
Vang:
Onsdag d. 3. september kl. 19.30 i
Vang Missionshus.
Bodil og Christian Nielsen, Nr. Nissum taler samt fortæller om og viser billeder fra
deres tid som soldaterhjemsledere i Kosovo.

Thisted:
Onsdag d. 22. oktober kl. 14.30 i Thisted Missionshus.
Fhv. erhvervschef Bent Hansen, Lemvig
taler og fortæller om KFUMs Soldaterhjem
i ind- og udland.
Frøstrup:
Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30 i Frøstrup Missionshus.
Bodil og Christian Nielsen, Nr. Nissum taler samt fortæller om og viser billeder fra
deres tid som soldaterhjemsledere i Kosovo.
THYHOLM, kreds 8:
Hvidbjerg:
Onsdag d. 8. oktober kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Soldatervennefest.
Tidl. familievejleder Jens Kr. Brander, Hurup taler.
Soldaterhjemsleder Lene Svendsen-Tune,
Holstebro fortæller over emnet: ”Fra soldat i Irak til soldaterhjemsleder i Holstebro.”
Kaffebord og stort lotteri.
AARHUS, kreds 30:
Viby:
Torsdag d. 18. september kl. 19.00 på
Søren Loftsvej 19, Viby.
Generalforsamling.
Henvendelse med forslag eller andet sker
til formanden, tlf. 86 54 35 35
AARS-AALESTTUP, kreds 95:
Aars:
Torsdag d. 2. oktober kl. 19.30 i Aars
Missionshus.
Soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia fortæller om livet på soldaterhjemmet.
Hvam:
Onsdag d. 26. november kl. 19.30 i
Hvam Missionshus.
Fhv. erhvervschef Bent Hansen, Lemvig
taler og fortæller om KFUMs Soldaterhjem
i ind- og udland.

Skovlund
Mandag d. 17. november kl. 19.30 i
Skovlund Missionshus.
Ungdomskonsulent Torben Jensen, Brabrand taler og fortæller om KFUMs Soldaterhjem i ind- og udland.
FREDERICIA, kreds 35:
Gårslev:
Onsdag d. 12. november kl. 19.30 i Gårslev Missionshus.
Soldatervennefest.
Taler: Landsformand, sognepræst Kai Bohsen, Ikast.
Efter et festligt kaffebord er der lotteri.
HEDENSTED-LØSNING, kreds 78:
Løsning:
Torsdag d. 13. november kl. 19.30 i
Løsning Missionshus.
Efterårsmøde.
Soldaterhjemsleder Ivan Hove Kristensen,
Skive taler og fortæller nyt om arbejdet.
KOLDING, kreds 1:
Fredag d. 7. november kl. 19.30 i Kolding Missionshus.
Generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia taler og fortæller om KFUMs Soldaterhjem i ind- og udland.
SKJERN, kreds 2:
Tirsdag d. 21. oktober kl. 19.30 i IMHuset, Skjern.
Generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia taler og fortæller om KFUMs Soldaterhjem i ind- og udland.
Astrup:
Fredag d. 14. november kl. 19.30 i
Astrup Forsamlingshus.
Tidl. soldaterhjemsleder, Carl Højhus, Holstebro taler og fortæller om KFUMs Soldaterhjem i ind- og udland.
SKRYDSTRUP, kreds 25:
Fredag d. 31. oktober kl. 19.30 i Skrydstrup Forsamlingsgård.
Årsfest.
Pastor Bent Østergaard, Herning taler og
fortæller.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

ANSAGER, kreds 37:
Ansager:
Søndag d. 21. september.
Ved gudstjenesten i Ansager Kirke kl.
19.00 medvirker landssekretær Bent Ingemann Jensen, Thyholm. Der optages kollekt til KFUMs Soldatermission.
Efter gudstjenesten indbydes der til kaffe
og frit samvær i Sognegården. Her vil
Bent Ingemann Jensen fortælle om KFUMs
Soldaterhjem i ind- og udland.

SØNDER OMME-FILSKOV, kreds 94:
Filskov:
Torsdag d. 11. september kl. 19.30 i
Filskov Missionshus.
Soldatervennestævne og generalforsamling.
Generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia taler og fortæller om KFUMs Soldaterhjem i ind- og udland.
TØNDER, kreds 47:
Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30 i Tønder Menighedshus.
Generalforsamling.
Tale v/ sognepræst Kirsten Elisabeth Christensen, Tønder.

Soldatervennen nr. 3

•

2008

13

Stævner og møder

VORBASSE-HEJNSVIG, kreds 86:
Vorbasse:
Torsdag d. 6. november kl. 19.30 i Vorbasse Missionshus.
SV-møde med generalforsamling.
Pastor Bent Østergaard, Herning taler og
fortæller.
Hejnsvig:
Ved gudstjenesten søndag d. 9. november kl. 10.00 medvirker pastor Bent
Østergaard, Herning. Der optages kollekt
til KFUMs Soldatermission.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

GRÆSTED-MAARUM, KREDS 113:
Maarum:
Onsdag d. 10. september kl. 19.30 i
Maarum Sognestue, Maarum Skovvej 13.
Generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia taler.
Derefter kaffe og lotteri.
Blistrup:
Tirsdag d. 4. november kl. 19.30 i Karmel Udsholtvej 101, Blistrup.
Sang, vidnesbyrd og fortælling v/ soldaterhjemslederne Anne-Mie og Poul Erik
Andersen, Høvelte.
Derefter kaffe og lotteri.
HOLBÆK, kreds 31:
Ugerløse:
Fredag d. 17. oktober kl. 19.30 i Ugerløse Missionshus.
Soldatervennefest v/ tidl. soldaterhjems-

leder Finn Juhl Nielsen, Hårlev.
Holbæk:
Onsdag d. 22. oktober kl. 14.30 på
KFUM, Labæk 29, Holbæk
Soldatervennefest v/ landssekretær Bent
Ingemann Jensen, Thyholm.
JONSTRUP-VÆRLØSE, kreds 88:
København:
Fredag d. 31. oktober kl. 18.30 i Bethesda.
Efterårsfest.
Se KØBENHAVN, kreds 4.
KØBENHAVN, kreds 4:
Fredag d. 31. oktober i Bethania, Rømersgade 17.
Efterårsfest.
Kl. 18.30: Middag.
Kl. 19.30: Tale v/ ungdomskonsulent Torben Jensen, Brabrand.
Tilmelding til middagen: Minna Siegumfeldt – tlf. 32 52 20 82 – senest onsdag d.
29. oktober.
Kreds 88, Værløse inviteres.
RINGSTED, kreds 42:
Torsdag d. 9. oktober kl. 19.30 i Ringsted Missionshus.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen,
Thyholm taler og fortæller om KFUMs Soldaterhjem i ind- og udland.
VORDINGBORG, kreds 32:
Fredag d. 7. november kl. 19.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Vestervej 3, Vordingborg.
Kirsten og Erik Blyme, Våbensted fortæller
om deres tid som soldaterhjemsledere i
Kosovo.

NÆSTE NR. UDKOMMER 19. november 2008

Lederpar søges til KFUMs
Soldaterhjem i Varde.
Et dejligt velbesøgt soldaterhjem søger nyt lederpar inden for det kommende år. Læs mere på www. kfums-soldatermission.dk
Ring og hør nærmere hos generalsekretær Per Møller Henriksen, Treldevej 97, 7000 Fredericia, tlf. 3312 4042 / 2229 6189.
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Eftermiddagsog damekredse:
FREDERICIA:
Møderne begynder kl. 14.30 og indledes med aktuelt fra Soldaterhjemmet v/
Ester Kofoed.
Onsdag d. 27. august.
Henning Lysholm Christensen:
”Mit møde med kristne i Kina.”
Årsgaven til KFUMs Soldatermission kan
afleveres denne dag.
Onsdag d. 24. september.
Sangeftermiddag v/ organist Tanja Christiansen, Hannerup Kirke.
Onsdag d. 22. oktober.
Banko, referat fra årsmødet m.m.
Onsdag d. 26. november.
Adventsmøde v/ generalsekretær Per Møller Henriksen.
Lotteri. Gevinster modtages med tak.
VARDE:
Fredagsklubben.
Vi mødes én fredag om måneden på soldaterhjemmet, Hjertingvej 70 kl. 14.00.
Yderligere oplysninger på telf. 75 22 52
53
VIBORG:
Møderne begynder hver gang kl. 14.00.
Onsdag d. 27. august
v/ Gudrun Jensen, Toftevænget 11, Møldrup – 86 69 12 95
Onsdag d. 1. oktober
v/ Karen Jensen, Sognegårdsvej 25,
Sjørslev – 86 66 71 35
Onsdag d. 5. november
v/ Kirstine Sørensen, Engvej 4, Tapdrup –
86 60 02 05
Dette møde er med ægtefæller.
Her foretages den sidste planlægning inden adventsmarked.
VÆRLØSE:
Møderne begynder hver gang kl. 14.30.
Onsdag d. 8. oktober
hos Vera Hansen, Magleparken 200, 2. t.v.,
Ballerup.
Onsdag d. 12. november
hos Annette Oxbøll, Skovgårds Allé 5., st.
t.h., Værløse.
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Genbrug

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: 13.00-17.00. 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.
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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:

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.

JYLLAND:

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

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

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

Varde, Hjertingvej 70, 6800 Varde.
Tlf. 7522 5253.
varde@kfums-soldaterhjem.dk
Ledere: Filip Hove Kristensen.

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: Anne Sofie Nielsen Bitsch og
Anette Buhl Værge.

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
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Travlhed

ved bageovn og symaskine
Ruth Brik Christensen skriver fra Afghanistan.
Soldaterhjemmet er kommet rigtig godt i gang. Mange stikker lige
hovedet ind, køber en sodavand
og er så væk igen. Andre spiller et
spil eller sætter sig med et blad
og andre bare hyggesnakker. Rigtig mange giver udtryk for at de er
glade for at soldaterhjemmet er
kommet. Jeg forsøger at sige personligt goddag og velkommen til
den enkelte.

Dagligdagen
Min dagligdag går meget med at bage og sy. Men jeg vægter også meget de daglige besøg i de to tårne, der er her

ved lejren. Vagterne sidder der 24 timer ad gangen, så de
bliver altid glade for et stykke kage, og en iskold flaske
vand.
Fra genbrugsbutikken i Fredericia fik jeg en dejlig symaskine, og den bruges dagligt, når nogle vil have mærker
syet på deres tøj eller have repareret noget, der er gået i
stykker.

En trist dag
D. 25. juli mistede vi en af vore soldater, Jesper Gilbert
Pedersen. Det lagde en dyne af sorg og nervøsitet over
hele lejren. Alle på hold fem var på vej hjem. Der var kun
enkelte ture at køre, og så skete det. Ved samme ulykke
blev tre soldater såret. Dem har jeg besøgt på infirmeriet.
De har det heldigvis efter omstændighederne godt.

Heksen,

soldaterne ikke kan undvære
Anne Dorthe Bøjgaard Nielsen skriver fra Kosovo
Vi kan være stolte over vore danske soldater. De har taget
godt imod mig her i Camp Olaf Rye.
De er meget omsorgsfulde, hjælpsomme og høflige, og
de spørger tit, om jeg har det godt.

Et rigtigt hjem
Jeg føler, det er et rigtigt hjem, jeg har, og at jeg er en
slags mor for soldaterne.
Mens jeg står i køkkenet og bager eller sidder ved symaskinen og syr, sker det tit, at jeg får en seriøs samtale med
én eller flere af soldaterne. Men også sent på aftenen
kommer der enkelte for at få en snak. Det gør indtryk at
sidde og tale med en soldat, der har været i Irak, og som
sidste år den 14. maj mistede sin kammerat og var med til
at følge hans kiste hjem til Danmark.
Nogle, som har brug for at trække sig lidt væk fra hver-
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dagen, kommer på soldaterhjemmet for at se TV eller spille lidt guitar.

Jeg – en heks?
Sct. Hans eftermiddag kom mekanikerne med en gave til
mig. Det var en heksehat, en heksenæse og en kost, som
jeg skulle bruge om aftenen. Jeg skulle dog love at være
tilbage dagen efter til kaffetid. Det ser jeg som et tegn
på, at de ikke kan undvære mig.

