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For mennesker er
det umuligt!
Af soldaterhjemsleder Jakob Øhlenschlæger, Vordingborg.
I januar var der Danmarks-Indsamling, et stort indsamlingsshow på DR til fordel for børn i Afrika. En af dem, der
bidrog til indsamlingen, var Joachim. Han skilte sig lidt
ud fra de øvrige bidragydere. Der var nemlig tale om en
14-årig knægt, der gav alt, hvad han havde, 10.000 kroner.
Joachim mente, at børnene i Afrika havde mere brug for
pengene end han selv havde. ”Det skal da røre én, hvis
man ser et barn dø af sult,” som han sagde til en journalist.
Personligt ville jeg have svært ved at gøre som Joachim. Mon ikke det gælder de fleste af os? Det er så svært
at sætte andres behov højere end vore egne.
Da jeg hørte om Joachim, blev jeg mindet om et af de
mennesker i Det Nye Testamente, der fik et møde med Jesus. En ung mand spurgte Jesus, hvad han skulle gøre for
at få evigt liv. Det endte med at Jesus sagde til ham: ”Vil
du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og
giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og
kom så og følg mig!”

Det var alligevel for meget. Den unge mand gik bedrøvet bort, for han var rig og skulle give afkald på meget for
at følge Jesu anvisning.
Vi kan umuligt leve op til Guds krav til vores liv. Vi er
født med ryggen vendt mod Gud, og uanset hvor meget vi
kæmper, strider og beder, så bliver synden ved med at
dukke op i vores liv. Vi kan ikke leve vores liv, som Gud ønsker det.
”For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting
muligt.” Sådan svarede Jesus disciplene, der var bekymrede for deres frelse efter at have oplevet Jesu samtale med
den unge mand. Og sådan svarer han på vores bekymring i
dag. Vores frelse, vores håb om evigt liv med Gud, afhænger ikke af, om vi kan leve op til Guds krav til, hvordan vi
skal leve vores liv. Det afhænger ikke af, om vi er gode,
kærlige, gavmilde og omsorgsfulde mennesker. Nej, det afhænger af, at Gud ikke er typen, der tøver med at give alt.
Han gav sin egen søn for os. Og derfor, kun derfor, blev
det muligt for os at blive frelst.
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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: Ellen Holst Nielsen syer mærker i soldaternes tøj i Afghanistan. (Læs mere side 3).

Afghanistan

Ferieafløsere på Soldaterhjemmet i Afghanistan!
Ellen Holst Nielsen og Alex Bøge Nielsen skriver fra
Afghanistan
I fem uger har vi været reserve-kuffar og -mor på soldaterhjemmet i Helmandprovinsen. Det har været en uforglemmelig oplevelse.
Vi boede i telt i Camp Bastion-lejren, som ligger helt
ude i ørkenen uden så meget som et grønt græsstrå. Sand
og støv, sand og støv..... Det vænnede vi os hurtigt til og til varmen. Der var stadig op til 42 grader om dagen,
men dog helt ned til ca. 15 grader om natten.

”- én holdt hånden over mig!”
I lejren er der ca. 150 af de i alt ca. 650 danske soldater i
Afghanistan, men mange flere engelske og amerikanske.
Soldaterhjemmet blev godt besøgt. Der var mellem 300 og
500 besøgende om dagen. Danske soldater, som var udstationeret i andre mindre lejre i omegnen, kom tit forbi
Camp Bastion. Hvis én skulle til lægen, hvis køretøjet gik
i stykker eller skulle til eftersyn, hvis nogle skulle hjem på
ferie, hvis der skulle hentes forsyninger osv., kom de til
lejren og dermed også på soldaterhjemmet. Soldaterhjemmet var et naturligt samlingssted for alle.
Soldaterne lever midt i krigen, og det bærer arbejdet
som soldaterhjemsledere præg af. I den tid, vi var der,
blev to køretøjer ramt af miner. Alle mand fra disse køretøjer kom også på soldaterhjemmet og fortalte om deres
oplevelser. Der skete heldigvis kun lidt personskade, men
begge køretøjer blev meget skadede. Alex fik mulighed for
at besøge begge soldater på felthospitalet. Én mente, at
der var ”én deroppe,” der havde holdt hånden over ham.
Vi sagde, at der var mange der bad for dem hver dag. Det
er der virkelig også brug for! Bliv ved med det!!

nogle ville deltage. På andre tidspunkter havde vi også
mulighed for at tale med nogle om den kristne tro. Som
det også er brugt herhjemme, hænger ugens ord på et synligt sted. En uge var ordet fra Sl. 32,1: Lykkelig den, hvis
overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult;
I løbet af ugen var der to soldater, der kommenterede
ordet. Én sagde: ”Det er da det mest intelligente ord, jeg
har set fra Bibelen.” En anden sagde: ”Det er rigtigt, hvad
der står der.” Så benyttede vi chancen for at tale med dem
om Bibelens budskab. Vi kunne fortælle dem, at der er et
sted, hvor vi kan gå hen med vores skyld og få tilgivelse.
Flere kom og bad om et kors. Ruth, som vi afløste, havde allerede delt mange kors ud, og det rygtedes. - En god
anledning til at tale om korsets evangelium.
Vi havde taget nogle ”mannakorn” med, som stod på et
bord i en skål. Flere sad og læste ordene. En aften resulterede det i en virkelig god samtale med to piger. En af
dem kunne godt tænke sig at finde ud af, hvad der stod i
Bibelen. Hun ville gerne have et NT, som hun så fik. Det
er så vores bøn, at hun også vil læse det og få ”liv”.

Anbefaling
Vi kan varmt anbefale andre modne par at tage sådan en
opgave på sig. Der er virkelig mening i at være sammen
med soldaterne også i udlandet. Soldaterne værdsætter i
høj grad arbejdet, og de giver gladeligt udtryk for det.

Mange kager
Der gik meget tid med at bage til eftermiddagskaffen. Fra
kl. 15 var der gratis kage. Kaffen var altid gratis. Når soldaterne var inde i Camp Bastion fra de andre lejre, sørgede
vi for at have nogle kager, som de kunne få med tilbage.
Det var meget kærkomment. Der var mulighed for at købe
forskellige kolde drikke, så der skulle hele tiden fyldes op
i det store køleskab.

Samtaler om Gud
Hver aften tilbød vi aftensang/andagt. Det var dejligt, når

Her er Alex i gang med at "ekspedere".
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Årsmødet den 27.-28. september i Sunds/Kølvrå/Karup

Stedet, hvor brikkerne
om Gud og de livsvigtige
spørgsmål bliver sat i spil
Bodil Nielsen, Nr. Nissum rapporterer fra årsmødet.
Foto: Svend-Erik Hansen
Sunds Kirke dannede rammen om en festlig opstart af årsmødet med en gudstjeneste ved landsformand sognepræst
Kai Bohsen.
Han citerede bl.a. Johs. Møllehave: ”Vi råber alle om
hjælp - ethvert menneske er en bøn,” og tilføjede: ”I KFUMs
Soldatermission ser vi ethvert menneske som en bøn: ”Tag
mig op – giv mig liv og varme.” - Som Kristus favner os,
skal vi favne hinanden.”
”Jesus Kristus er dette hus´ Herre” (citat fra vægtavle
på soldaterhjemmet i Kølvrå).
Med ønsket om at denne Herre må være med os i dag og
alle dage, bød formand i den lokale soldatervennekreds
Knud Nielsen velkommen til Karup.

Et udsnit af festaftenens 400 deltagere.

Prinsens Musikkorps gav en dejlig optakt til festaftenen. Her ses
et udsnit af korpset.

Som noget nyt er der på alle KFUMs Soldaterhjem startet ”Hjemme igen aftener,” som har til formål at give tidligere udsendte soldater et mødested i et kendt og alkoholfrit miljø med andre, som også har været udsendt.
De værnepligtige og et stigende antal konstabelelever
er flittige brugere af vore danske soldaterhjem.
I 2007 har der sammenlagt været 577.000 besøgende
på vore soldaterhjem. Det er en stigning på 14 % i forhold
til 2006.
Til slut rettede Kai Bohsen en stor tak til jer soldatervenner for forbøn, offervilje, praktisk hjælp, indsamling af

Garnisonskommandant oberst S.M. Poulsen overbragte i
sin velkomst en hilsen fra flyverne i Camp Bastion i Afghanistan og takkede KFUMs Soldatermission for indsatsen
både lokalt og blandt de udsendte soldater.

Udpluk af formandsberetningen v. Kai Bohsen
”Vi er faktisk stolte over at være en organisation, som får
lov til at formidle evangeliet til vore tjenstgørende soldater
og samtidig kan yde en diakonal indsats.”
Når soldaterne møder nogle, som tør dele deres eget liv
og tro med dem, kan det ske, ”at brikkerne om Gud og de
livsvigtige spørgsmål bliver sat i spil.”
Især under og efter udsendelser til farlige missioner er
der en stigende efterspørgsel efter sjælesorg.
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Et årsmøde giver anledning til mange gode samtaler.

Årsmødet den 27.-28. september i Sunds/Kølvrå/Karup

Thue Raakjæsr Jensen holdt en kort
gudstjeneste i Jethallen.

kontingent og gaver, lodseddelsalg, aktiviteter og kærlighed til
arbejdet. ”I er rygraden i KFUMs
Soldaterhjems arbejde!” Også en
stor tak til soldaterhjemsledere
og medarbejdere, som gør et enestående arbejde, til frivillige talere, sekretærer og personalet på
Landskontoret.

Festaften med indhold,
fællesskab og livsglæde
Inden velkomsten v. Kai Bohsen
slog Prinsens Musikkorps tonen
an på festlig vis.
Viceborgmester Per Møller
Jensen, Viborg, udtrykte i sin velkomst anerkendelse af
KFUMs Soldatermissions arbejde både lokalt og i udlandet.
Aftenens hovedtaler var biskop Karsten Nissen. Hans
tale var en stærk appel til at leve ”dagen i dag med hinanden” i det håb og den frihed, som vi har i det kristne
evangelium: ”Fortiden er tilgivet – fremtiden ligger i Guds
hånd – derfor kan vi leve livet her og nu.”
Ansgarkoret fra Ikast sang, og den lokale soldatervennekreds stod for bortlodning af ikke mindre end 473 sponsorerede gevinster. Pengene går til Kosovo og Afghanistan.
Provst Niels Christian Kobbelgaard sluttede aftenen
med bl. a. ordene: ”Kærlighed og tilgivelse kan ikke kvalificeres – kun modtages. I Kristus er Guds kærlighed kastet
ind i vores liv.”
Ved søndagens gudstjeneste mindede næstformand
Thue Raakjær Jensen om, at der er magt i de foldede hæn-

Ansagarkoret fra Ikast bandt en smuk buket af danske sange og
salmer.

der, da han i sin prædiken tog udgangspunkt i fortællingen om den lamme, der blev båret til Jesus af sine venner.

Soldaterhjemslivet i ord, video og billeder
At arbejdet rundt om på soldaterhjemmene er båret af forbøn blev bekræftet af soldaterhjemsledernes beretninger.
Solveig og Leif Hove Nielsen og volontører fra Hvorup levendegjorde dagligdagen på (ifølge dem) ”Landets bedste
Soldaterhjem.”
Lene Svendsen-Tune og Rebekka Stagis, viste, at i Holstebro er det ”hammer, hammer fedt” med masser af arbejde, sjov og aktiviteter, men også tid til at lytte og til
samtaler. Der er lydhørhed ved andagterne, hvor lysene
bliver tændt i hjemmets lysglobe.
I Oksbøl er det især byggeriet og indvielsen af det nye
soldaterhjem, der har optaget sindene. Kjeld Nørgaard
takkede for opbakning, hjælp og støtte i forbindelse med
byggeriet. Soldaterne benytter hjemmet flittigt og mange
soldatervenner har også lagt vejen forbi. ”Der er altid kaffe på kanden!”
I Afghanistan kan der være kort mellem liv og død.
Ruth Brik Christensen mærker midt i alvoren og en meget
travl hverdag, at hun ”har Gud i ryggen.” Hun takkede for
forbøn og opdragelse af soldaterne, inden de rejser ud. Til
hverdagenes praktiske gøremål får hun hjælp af både de
danske og udenlandske soldater.

”Vi er ved at brænde sammen”

Uddeling af de 473 gevinster var en hektisk opgave for arrangørerne.

Vi brænder sammen med jer for evangeliet.” 700 medlemmer af Soldatermissionens Unge fordelt på 6 lokalforeninger ”går til makronerne lokalt og på landsplan.”
Landsformand Torben Manø brænder tydeligvis for sagen. Han fortalte bl.a om, hvilken oplevelse det var for de
SmU-medlemmer, der var på arbejdstur til Litauen, hvor
de malede m.m. på et soldaterhjem.
Inden en rundvisning på Flyvestation Karup sluttede
Kai Bohsen af med ordene: ”Se jeg er med jer alle dage.”
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KFUMs Soldatermissions Landskontor, Treldevej 97, 7000 Fredericia

Besøg på Landskontoret
Tekst og foto: Bent Hansen
Formentlig ved alle Soldatervennens
læsere, at KFUMs Soldatermission
har et Landskontor i Fredericia. Det
er sikkert ikke alle læsere, der har
været i kontakt med Landskontoret,
og endnu færre har været der. Redaktionen har derfor aflagt et besøg og
vil gerne med denne præsentation
fortælle, at bag ved fronten, som er vore soldaterhjem, er
en stab af medarbejdere, som har stor betydning for at
soldaterhjemmene kan fungere.

bejdet. Her får ledere og medarbejdere hjælp til dagens
arbejde på hjemmene. Her udføres opgaver som bedre kan
udføres i fællesskab end af de enkelte soldaterhjem.

Præsentation
Med denne artikel og disse billeder vil vi gerne præsentere
Landskontoret og medarbejderne. Mange kender deres navne, men ikke altid ansigterne. Mange kender stemmen fra
telefonen, og med dette indslag håber vi, at mange af soldatervennerne kender medarbejderne lidt bedre end før.
Skulle det være tilfældet, er formålet med artiklen lykkedes.

Soldaterhjemmene
- er naturligvis de fremskudte poster i KFUMs Soldatermission. De er hvor soldaterne er og har til opgave at skabe
hjem for soldater, og vel at mærke kristne hjem, hvor
evangeliet sættes i højsædet med forkyndelse og praktisk
tjeneste for soldaterne.

Forsyningsenheden
Intet soldaterhjem kan eksistere, såfremt der ikke var
hjælp at hente bag ved fronten, såvel som ingen hær kan
fungere, såfremt der ikke var en forsyningsenhed bag ved
fronten Bl.a. derfor er Landskontoret en vigtig brik i ar-

Hvad kan vi hjælpe med?
Per Møller Henriksen

Generalsekretær
Som leder af KFUMs Soldatermission har Per naturligvis en meget udadvendt
opgave. Han har kontakten
til Forsvaret, andre kirkelige organisationer og deltager meget i mødearbejdet. Lederne til de
indenlandske og udenlandske soldaterhjem bliver ansat af Per, og herunder hører naturligvis også en fortsat kontakt i ansættelsen. Til jobbet hører også i det
hele taget at udføre Bestyrelsens beslutninger i samarbejde med de øvrige medarbejdere.
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Steen K. Sørensen

Økonomichef
Mindst 2 gange årligt
besøger Steen alle soldaterhjem, dels for at lave
det årlige bygningssyn
og dels for at lave budget og drøfte økonomien
sammen med lederne.
Soldatermissionen har
14 soldaterhjem, 1 landskontor og 2 lederboliger,
som Steen fører tilsyn med. Der købes ind i store
mængder, og indkøbsaftaler er en vigtig del af økonomichefens opgave, ganske enkelt for at få købt is, sodavand og andre ting til de rigtige priser.

KFUMs Soldatermissions Landskontor, Treldevej 97, 7000 Fredericia

Bent Ingemann
Jensen

Landssekretær
Redaktør af Soldatervennen og deltager i
mødevirksomhed.
Endvidere hører genbrugsbutikkerne under Bents område.
Han er altid på udkig
efter nye muligheder
for at etablere genbrugsbutikker og støtter desuden
de eksisterende butikker i deres arbejde. Derudover
hører mødesekretariatet også under Bents arbejdsområde.

Torben Jensen

Medarbejderkonsulent/Ungdomskonsulent
Torben er kendt af
mange, bl.a. fordi han
tager del i mødearbejdet rundt om i landet.
Han er altid på udkig
efter nye volontører/
medarbejdere og tager
derfor på besøg på efterskoler, i KFUM og KFUK-foreninger og IMU. Han
fungerer også som konsulent for Soldatermissionens
Unge. Hjemmesiden www.kfums-soldatermission.dk
bliver redigeret af Torben.

Jette Steffensen

Kontorassistent
Fra det skrivebord er
der rigtig megen kontakt til soldatervennerne. Kontingent, årsmøde, Formands- og
Kasserermødet
samt
Landslodsedlen hører
til Jettes opgaver.
Mange læsere af Soldatervennen har sikkert
været i kontakt med Jette på et eller andet tidspunkt.

Torben Venndt

Fundraiser
Stillingen som fundraiser er
ny i KFUMs Soldatermission.
Skal man bruge danske ord, så
drejer det sig om at øge indtægterne. Det kan være på
landsplan, men det kan også
være i samarbejde med soldaterhjemmene. Hans interesse
vil også sigte mod at finde
nye former for indtægter.

Karina Boel Stidsen

Kontorassistent
Ringer man til Landskontoret, bliver telefonen i de fleste tilfælde taget af Karina,
og derefter bliver man stillet om til den, man skal tale
med. Karina betaler i øvrigt
regninger, udskriver fakturaer for Soldatermissionen
og er sekretariatsmedarbejder for Soldatermissionens Unge.

Inger Marie Nielsen

Bogholder
Soldaterhjemmene er en primær opgave for Inger Marie.
Bogføring af regnskabet på
landsplan og for de enkelte
soldaterhjem betyder, at der
dagligt er kontakt til hjemmene. Inger Marie foretager bl.a. lønudbetaling til de
ansatte i Soldatermissionen og bogfører gaver m.v.
fra soldatervenner.

Jeanet Sonay Olesen

Fleksjob
Et fleksjob er deltids og bygger i
dette tilfælde på at være servicemedarbejder for de øvrige medarbejdere på Landskontoret. Opgaverne
er
klargøring
til
postforsendelse, kopiering og indtastning af data på computeren.
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De unges side!

Årsmøde gennem
de unges øjne
Maria Mosegaard
Hansen er formand
for Soldatermissionens Unge ved soldaterhjemmet i Kølvrå. Hun er 19 år
og arbejder som
pædagogmedhjælper i en SFO.

Soldatermissionens Unge når langt ud.

Formand for Soldatermissionens Unge, Torben Manø bringer en hilsen.

Af Maria Mosegaard Hansen
Vi i Soldatermissionens Unge havde en
rigtig hyggelig weekend og nød at være
sammen. Det startede fredag aften på
Midtjyllands Kristne Friskole i Herning.
Hele aftenen blev brugt på at hygge og
lege en masse lege. Der var både avisleg, ståtrold, tragtfodbold, stolehockey,
ballebold og kluddermor. Der blev grinet en MASSE  Vi blev rystet godt
sammen, og aftenen sluttede med en
andagt, hvorefter man gik i seng, når
man ville.
Lørdag morgen var der rundstykker,
og klokken 9.30 fik vi besøg af to mænd
fra Hjemmeværnet i Herning. De fortalte blandt andet om de store forandringer, som er sket de sidste syv år i Hjemmeværnet. Mange af os lærte en masse,
især fordi de var gode til at fortælle. Da

de var færdige med at fortælle om
Hjemmeværnet, fik vi lov til at se nærmere på deres udstyr.
Resten af lørdagen fulgte vi Soldatermissionens årsmødeprogram, som
startede i Sunds Kirke klokken 13, hvorefter vi tog til Karup i Jethallen, hvor
der var præsentation, information m.m.
Vi deltog også i festaftenen, hvor der
var musik, tale, sang og beretning fra
soldaterhjemmet i Hvo-rup. Efter festaftenen havde SmU-lokalforeningen arrangeret lovsang rundt om bålet på soldaterhjemmet i Kølvrå. Det var
hyggeligt, og der blev sunget en masse.
Senere på aftenen tog vi tilbage til

Midtjyllands Kristne Friskole, hvor nogle gik i seng, mens andre snakkede og
hyggede videre til langt ud på
natten
Søndag fik vi morgenmad på soldaterhjemmet sammen med soldaterhjemslederne. Bagefter tog vi igen til
Jethallen, hvor der var gudstjeneste og
beretninger fra soldaterhjemmene i
Holstebro, Afghanistan og Oksbøl samt
et indlæg ved SmU´s formand, Torben
Manø.
Efter middag tog vi på bustur rundt
på Flyvestation Karup, hvor vi så helikoptere, brandslukningsbiler m.m. Det
var rigtig spændende, og vi fik en fornemmelse af, hvad der foregår på flyvestationen i Karup. Til sidst en sandwich,
og endnu et godt årsmøde var slut.

Hjemmeværnsmand i snak med Jan Bastholm, som er kasserer i Soldatermissionens Unge.
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De unges side!
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Et digt

Vi mødes på KFUMs Soldaterhjem,
siger soldaten, da han slentrer hjem.
Han går og synger og fløjter for sig selv.
Glæder sig til at møde Oksbøl-Kjeld.
For på kuffen er der godt at være,
her er plads til selv de sære.
Ja, her er plads til alle,
du skal bare kalde.
Selv, når verden den bliver slem:
- vi mødes på KFUMs Soldaterhjem!
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Gaver fra
Tuborgfondet
Igen i år har KFUMs Soldatermission modtaget store
beløb fra Tuborgfondet. Pengene er en stor hjælp til
at skabe et attraktivt fritidsmiljø på vore soldaterhjem.
Oversigten over dette års donationer ser således ud:
Soldaterhjemmet i Høvelte: Kr. 26.000,- til videoprojektor, fladskærms-TV og bordtennisbord.
Soldaterhjemmet i Holstebro: Kr. 29.500,- til lydanlæg og fladskærms-TV.
Soldaterhjemmet i Hvorup: Kr. 20.000,- til to fladskærms-TV.
Soldaterhjemmet i Rønne: Kr. 25.180 kr. til fire PC´ere
med skærme.
Vi siger – på hjemmenes og soldaternes vegne – mange tak for de flotte gaver.

Bustur i forbindelse med
årsmødet 2009
Der bliver tilrettelagt en tur til Sydsjælland, Lolland
og Falster. Fra onsdag den 23.september til og med
årsmødet den 27. september, hvor vi bor i Vordingborg. Der kommer program i næste nr. af
Soldatervennen. Turleder og buschauffør
er Tove og Aksel Kristiansen.

Lederpar søges til KFUMs Soldaterhjem i Høvelte fra januar 2009
og i Varde fra sommeren 2009.
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.

Ung medarbejder/volontør
på soldaterhjem
Fra januar er der enkelte ledige volontørjobs på
Sjælland og i Jylland. Søg direkte på hjemmesiden,
kfums-soldatermission.dk eller kontakt medarbejderkonsulenten på tlf 214 50 513.

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 CPRnummer. Hvis ikke du 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.
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Medlemsfremstød 2008

66 nye soldatervenner
i kreds 86, Vorbasse-Hejnsvig
Af kredsbestyrelsesmedlem Kristian Hansen
Vorbasse-Hejnsvig Soldatervennekreds har fået 66 nye
medlemmer ved at kredsbestyrelsens medlemmer har været aktive i det medlemsfremstød, der blev holdt møder om
lige før sommerferien. Efter at vi var til møde på soldaterhjemmet i Oksbøl, hvor vi fik oplyst, at året 2008 skulle
være det år, hvor vi gav den en ekstra "skalle" for at få nye
medlemmer, tog vi hjem og gik og tænkte lidt på, hvordan
vi kunne gribe det her an.
Jeg sendte en mail til Landskontoret i Fredericia, og
bad om at få tilsendt en ajourført adresseliste over alle
medlemmer i Vorbasse-Hejnsvig soldatervennekreds samt
50 eksemplarer af Soldatervennen nr. 1, 2008, hvor bl. a.
forsvarsminister Søren Gade bidrager med en udtalelse om
værdien af et velfungerende soldaterhjem. Derefter havde
vi det materiale, vi skulle bruge, og så var det jo op til os
at finde mulige emner.
Vi tog vores adressebog, gik alle gadenavne igennem i
byen og på landet og noterede mulige emner ned, hvorefter vi tog på besøg. Vi medbragte et eksemplar af Soldatervennen, som kort omtalte det medlemsfremstød, som
var så vigtigt for KFUMs Soldatermission. De 50 blade slog
ikke til, så vi bestilte lidt ekstra. I sognet kendte vi jo
også en del, som har aftjent deres værnepligt, men ikke
var medlemmer. Det var en positiv oplevelse at besøge

dem, for de havde jo selv gode oplevelser med at kunne
benytte soldaterhjemmet frem for at sidde i "Tutten." Jeg
tror også, at mange har den opfattelse, at Forsvaret i dag
er mere professionelt, krævende og målrettet, end da de
var soldat for 30-40 år siden. Derfor har soldaterhjemmet
og dets ledere en meget vigtig funktion til hverdag. Som
forsvarsminister Søren Gade siger: "På soldaterhjemmene
får soldaterne mulighed for at tage en lille "pause" fra en
ofte barsk hverdag."
Personlig synes jeg også, at de KFUM-relaterede foreninger har haft stor betydning for mange unge mennesker - og har det stadigvæk. Vi startede jo som KFUMdrenge, blev KFUM-spejdere, spillede håndbold i KFUM
Idræt, var med i KFUM & Ks klub og senere unge/voksne
og familiearbejde samt Y´s Men, og mange af os er tillige
medlemmer af KFUMs Soldatermission.
Jeg tror også, at andre end bestyrelsesmedlemmer kunne give en håndsrækning i medlemsfremstødet. Hvis vi nu
gjorde os den tanke, at alle der fik bladet, skaffede et nyt
medlem, ville KFUMs Soldatermission stå lidt stærkere, når
der skal søges midler hjem til arbejdet og til drift af vore
soldaterhjem. Så vend lige den en ekstra gang. Du kunne
jo give bladet til en person, som var et muligt emne, efter
at du selv har læst det.

Husk at melde

FLYTNING

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

Tak til Ellen Holst og Alex Bøge Nielsen for afløsning i Afghanistan
Medens soldaterhjemsleder Ruth Brik Christensen var
hjemme på 4 ugers velfortjent ferie i Danmark og bl.a.
deltog i KFUMs Soldatermissions Årsmøde, blev hun afløst
af de tidligere ledere i Kosovo Ellen Holst og Alex Bøge
Nielsen fra Odense. De kom hjem igen den 16. oktober efter 5 meget spændende uger blandt vore danske soldater.
Der skal herfra lyde en stor tak for hjælpen. (Læs deres beretning s. 3).

Juleassistance til Afghanistan
Solveig Førrisdahl fra Nr. Snede tager 3 uger til Afghanistan som volontør og hjælper Ruth Brik Christensen i julen. Solveig Førrisdahl er 50 år og mangeårig veninde med
Ruth. Hun arbejder til daglig på Brande Højskole, er gift
og mor til 4 børn. Vi ønsker Guds velsignelse over opgaven
og siger tak for, at hun vil bruge juleferien på KFUMs Soldaterhjem.

Kommende afløsere i Afghanistan
Fra medio februar 2009
overtager Birthe og Jørgen Eilschou-Holm fra
Ringkøbing
soldaterhjemmet i Afghanistan.
Både Birthe og Jørgen
har tidligere været udsendt sammen med danske soldater på Balkan. Birthe som sygeplejerske og Jørgen som feltpræst. Jørgen har senest været provst i
Ringkøbing. Til februar er de begge 65 år og klar til endnu
en spændende opgave. Vi ønsker dem Guds rige velsignelse over tjenesten.

Ferieafløsere i Kosovo
Medens Anne Sofie Bitsch og Anette Værge er hjemme på
ferie i november afløses de af soldaterhjemslederne Rebekka Stagis og Lene Svendsen-Tune fra Holstebro. Tak til
Rebekka og Lene for afløsningen!

Kommende soldaterhjemsledere i Kosovo
Fra medio februar 2009 overtager Nathalie og Troels Moesgaard, Ejstrupholm soldaterhjemmet i Kosovo. Nathalie og
Troels er ansat som lederaspiranter på soldaterhjemmet i Oksbøl fra 1. september. Nathalie
har før da arbejdet på kontor.
Troels er uddannet bager og har
senest arbejdet på fabrik. Vi ønsker dem Guds velsignelse over
den spændende opgave i Kosovo.
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Genbrugsbutikken i Fredericia er opgivet
KFUMs Soldatermissions første genbrugsbutik blev åbnet i
Fredericia i 1980, men måtte desværre lukke i 2007. Den 29.
april 2008 åbnede vi en ny butik, denne gang i samarbejde
med Mission Afrika Genbrug. Desværre har vi måttet opgive
forsøget med udgangen af august. Forsøget har været udgiftsneutralt for KFUMs Soldatermission. Tak til medarbejderne som har knoklet for at få butikken til at køre.

Årsgaven 2008
Tak for et godt årsmøde i Karup. Tak også for de mange
små som store beløb som er indkommet som Årsgave. Tak
til listebærere og bestyrelsesmedlemmer. Årsgaven er pr.
8. oktober på kr. 531.298,50.- Sidste år samme tid var der
indsamlet kr. 511.728,50.

Vindere af medlemskonkurrence
Ved Årsmødet i Karup blev der trukket lod om weekendophold
og bøger blandt nytegnede medlemmer og blandt de soldatervenner, som har tegnet de nye medlemmer.
Vinderne af weekendophold er: Tage Sørensen, Ribe (Fredericia Sømandshjem), Claus W. Bruhn, Billund (Sanden Bjerggaard), Kristian Hansen, Vorbasse (Skagen Sømandshjem), Ejgild Frost Larsen, Sig/Varde (Stella Maris). Følgende har
vundet bogen ”Store ord i nyt format” skænket af Unitas Forlag: Lisbeth Heide Nielsen, Sig. Karen Margrethe Steno Hansen, Vejen. Susanne Søgaard, Hejnsvig. Frank B. Jørgensen,
Vorbasse. Kirsten Nielsen, Ølgod. Villy Lauridsen, Næsbjerg.
Kristian Hansen, Vorbasse og J. M. Skov, København NV.
Tak til vore sponsorer og tak til alle, som har deltaget i
medlemstegningen. Der er indtil videre tegnet 161 nye medlemmer, som vi byder hjerteligt velkomne. Medlemstegningen
fortsætter!

Lodsedlen 2009
Selv om der endnu er et par måneder, inden salget af lodsedlen 2009 går i gang, vil vi minde om, at det er tid at
forberede salget i indkøbscentre og på gågader. Plakater,
veste og kasketter kan bestilles sammen med lodsedlerne.
Toyota opstiller gerne hovedgevinsten, og har I brug for
hjælp er I meget velkommne til at kontakte landssekretær
Bent Ingemann Jensen eller Landskontoret.

Kredsjubilæum i 2009
95 år: Kreds 8 Thyholm og kreds 9 Grindsted.
85 år: Kreds 28 Løgstør, kreds 29 Horsens, kreds 30 Århus,
kreds 31 Holbæk, kreds 32 Vordingborg og kreds 33 Sejerø.
80 år: Kreds 45 Vejlby, kreds 46 Snedsted, kreds 47 Tønder
og kreds 48 Aalborg.
70 år: Kreds 56 Næstved og kreds 57 Mors.
60 år: Kreds 82 Aabenraa og kreds 83 Nordsalling.
50 år: Kreds 100 Brædstrup.

Stævner og møder

KØBENHAVNS
KOMMUNE

AULUM-VILDBJERG, kreds 105:
Vildbjerg:
Torsdag d. 20. november kl. 19.30 i
Vildbjerg Missionshus.
Soldatervennefest.
KFUMs Soldatermissions formand, sognepræst Kai Bohsen, Ikast taler og fortæller
om Soldatermissionens virke blandt soldater i ind- og udland.
Kaffebord og stort lotteri.
Timring:
Onsdag d, 17. december kl. 19.30 i
Timring Missionshus
Generalforsamling og hyggeaften.
Aulum:
Tirsdag d. 3. februar kl. 19.30 på Aulum
KFUM.
Tidl. soldaterhjemsledere Edith og Bent
Larsen, Skjern taler og fortæller.
HOBRO, kreds 58:
Tirsdag d. 27. januar kl. 19.30 i Hobro
Missionshus
Generalsekretær Per Møller Henriksen,
Fredericia taler og fortæller.
THISTED, kreds 21:
Hillerslev:
Torsdag d. 29. januar kl. 19.30 i Hillerslev Missionshus.
Tidl. erhvervschef Bent Hansen, Lemvig
taler og fortæller.
THYHOLM, kreds 8:
Hvidbjerg:
Onsdag d. 11. februar kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter.
Kredsens generalforsamling afholdes.
Jens Kr. Bach-Mose, Holger Krogstrup og
Bent Ingemann medvirker.
VIBORG, kreds 23:
Fredag d. 28. november kl. 14.00 i Sct.
Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4,
Overlund.
Adventsmarked.
Tidl. soldaterhjemsleder Preben Sørensen,
Viborg taler.
Bjerringbro:
Torsdag 29. januar kl. 19.30 i Bjerringbro Missionshus.
Soldatervennefest v/ landssekretær Bent
Ingemann Jensen, Thyholm.
Viborg:
Mandag d. 9. til lørdag d. 14. februar.
Lodseddelsalg i Sct. Mathiascentret.
Fredag d. 20. februar kl. 19.30 i Sct.
Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4,
Overlund.
Generalforsamling og lodseddelfest.

Tapdrup:
Torsdag d. 26. februar kl. 19.30 i Sognehuset, Tapdrup.
Soldaterhjemsleder Lene Klok Kristensen,
Skive taler og fortæller.
AARS-AALESTTUP, kreds 95:
Hvam:
Onsdag d. 26. november kl. 19.30 i
Hvam Missionshus.
Tidl. erhvervschef Bent Hansen, Lemvig
taler og fortæller om KFUMs Soldaterhjem
i ind- og udland.
Aalestrup:
Torsdag d. 26. februar kl. 19.30 i Aalestrup Missionshus.
Tidl. soldaterhjemsleder Anders Nielsen,
Randers taler og fortæller.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

SKJERN, kreds 2:
Borris:
Fredag d. 5. december kl. 19.30 på
KFUMs Soldaterhjem, Borrislejren.
Adventsfest v/ generalsekretær Per Møller
Henriksen,Fredericia.
Bølling:
Onsdag d. 28. januar kl. 19.30 i Bølling
Missionshus.
Ungdomskonsulent Torben Jensen, Brabrand taler og fortæller.
Nr. Bork:
Torsdag d. 5. februar kl. 19.30 i Nr.
Bork Missionshus.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen,
Thyholm taler og fortæller.
Dejbjerg:
Fredag d. 6. februar kl. 19.30 i Dejbjerg Missionshus.
Generalsekretær Per Møller Henriksen,
Fredericia taler og fortæller.
Lønborg:
Fredag d. 27. februar kl. 19.30 i Lønborg Missionshus.
Familieaften v/ Pastor Bent Østergaard,
Herning.
TØNDER, kreds 47:
Fredag d. 6. februar kl. 19.30 i Tønder
Menighedshus.
Soldatervennefest v/ kommunikationsmedarbejder og pastor Thue Raakjær Jensen, Varde.

VARDE-OKSBØL, kreds 22:
Oksbøl:
Fredag d. 9. januar kl. 19.30 på KFUMs
Soldaterhjem i Oksbøllejren.
Nytårsfest.
Tale og underholdning v/ tidl. soldaterhjemsleder Aksel Kristiansen, Aabenraa.
Kaffebord og lotteri m.m.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

BORNHOLM, kreds 10:
Almegaard:
Fredag d. 28. november kl. 19.30 på
KFUMs Soldaterhjem.
Adventsfest.
Peter Westh Jensen taler.
Nykerkoret synger.
Gevinster til lotteri modtages gerne.
JONSTRUP-VÆRLØSE, kreds 88:
Herlev:
Tirsdag d. 10. februar kl. 19.00 i Bethania, Herlevgårdsvej 28.
Landssekretær Bent Ingemann Jensen,
Thyholm taler og fortæller om KFUMs Soldatermissions arbejde i ind- og udland.
KØBENHAVN, kreds 4:
Fredag d. 16. januar kl. 19.30 i Bethesda, Rømersgade 17.
Nytårsfest.
Tale v/ generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia.
ROSKILDE, kreds 44:
Syv:
Tirsdag d. 25. november i Syv Sognegård, Skolevej 17, Viby Sj..
Kredsens 80 års jubilæumsfest.
Der begyndes med spisning kl. 18.00.
Festtaler er oberst Lasse Harkjær, Den
kongelige Livgarde.
Senere fortæller lederparret fra KFUMs
Soldaterhjem i Høvelte, Anne-Mie og Poul
Erik Andersen om dagligdagen på Soldaterhjemmet. Desuden underholder de med
sang og spil.
Der bliver kaffebord og lotteri med gode
gevinster.
Pris for hele festaftenen: 100,- kr.
Tilmelding snarest på tlf. 46 56 48 46 eller 46 40 24 76
Roskilde:
Torsdag d. 22. januar kl. 19.30 i Roskilde Missionshus, Jernbanegade 60.
Årsmøde med generalforsamling.
Taler: Pastor Arne Bechmann, Strøby
Kaffebord og lotteri.
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Stævner og møder

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..«

Til Ro
16 AFTENSA
NGE

»En veloplagt Tina
Lynderup aeverede
teksterne med charme«

Tina Lynderup & Willy

VEJLBY, KREDS 45:
Onsdag d. 11. februar kl. 19.30 i Vejlby
Missionshus.
Soldatervennefest og generalforsamling.
Tidl. soldaterhjemsledere i Kosovo, Bodil
og Asger Jensen, Klovborg taler og fortæller.

Ester Kofoed fortæller aktuelt nyt fra Soldaterhjemmet.

Eftermiddagsog damekredse:

VIBORG:
Fredag d. 28. november.
Adventsmarked. Se VIBORG, kreds 23.
Onsdag d. 28. januar kl. 14.00
hos Inger Andersen, Overgårdsvej 10,
Overlund – 86 67 45 57.
Mandag d. 9. til lørdag d. 14. februar.
Lodseddelsalg. Se VIBORG, kreds 23.
Fredag d. 20. februar.
Generalforsamling og lodseddelfest. Se
VIBORG, kreds 23.

BORNHOLM:
Fredag d. 28. november.
Adventsfest. Se BORNHOLM, kreds 10
Mandag d. 2. februar kl. 19.30.
Indre Missions Hus, Strædet 23, Tejn.
Sangaften v/ Walter Petersen.
Desuden afholdes damekredsens generalforsamling.

VARDE:
Fredagsklubben.
Vi mødes én fredag om måneden på soldaterhjemmet, Hjertingvej 70 kl. 14.00.
Yderligere oplysninger på telf. 7522 5253

FREDERICIA:
Onsdag d. 26. november kl. 14.30.
Adventsmøde v/ generalsekretær Per Møller Henriksen.
Lotteri. Gevinster modtages med tak.

Egmose

Preben Gramhart

NÆSTE Nummer af soldater
vennen UDKOMMER 18. feb. 2009

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

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. 33124042 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!
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Desert m/rødt filter
Sort m/blåt filter
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KFUMs Soldatermission

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.
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: Mandag: 10.00-17.00, tirsdag og onsdag: 13.00-17.00,
torsdag og fredag: 10.00-17.00, lørdag: 10.00-13.00
Kontaktperson: Frede Petersen, Vibevej 28, 7451 Sunds.
Tlf. 9714 2239. Butikken drives i samarbejde med Mission Afrika 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:

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

Redaktionen af SOLDATERVENNEN

Vendia Offset I/S
G.V. Spindlers Vej 12 . DK-9800 Hjørring
Tlf. +45 98 90 06 66 . Fax +45 98 90 12 66

ønsker alle bladets læsere en rigtig glædelig jul samt
et godt og velsignet nytår.

Licens til produktion af
svanemærkede tryksager!

Soldatervennen nr. 4

•

2008/2009

15

SoldaterVennen

En idealist i hæren
Af Torben Jensen.
- Først ville jeg forsvare Gud. Men det skal man ikke, siger
Ruben Røjkjær Larsen. Han er 25 år og under uddannelse
til premierløjtnant. Her fortæller han om sine oplevelser
som aktiv kristen i Militæret:
- Som sergent befalede jeg de menige, at de ikke måtte
bande, men det var dumt. Man skal ikke forsvare kristendommen og heller ikke forsøge at forsvare sig selv, når
man for eksempel bliver spurgt: Hvordan hænger det sammen i dit eget liv?
- Jeg vil ikke diskutere min tro. Men folk, som er søgende, vil jeg gerne vidne for. Hvorfor er man kristen? Ikke
fordi, man får en masse gode ting ud af det i sin hverdag.
Men man lever i sandhed. Vi lever hverken bedre eller værre end de andre. Men hjertet er anderledes. Man ser på
ting med andre øjne. Det handler om fællesskab med Skaberen, og jeg føler mig ”hellig”, fordi Gud kun ser en ren
og fin Jesus, når han ser mig.

Drengedrømmen
Ruben føler det som et kald, at han skal være soldat, men
der er også andre aspekter i det.
- At ligge ude i en skov, mærke solen på mit ansigt og
høre fuglene synge, mens jeg tænker: Jeg får penge for
det her! Og så drengedrømmen om at køre lidt med lastbiler og kampvogne og den slags. Ruben siger det med et
smil, der viser, at han mener det.
Ruben husker, at KFUMs Soldaterhjem og lederne, Karen
og Preben, i Sønderborg var en meget værdifuld kristen
støtte. Selv har han været medarbejder i Gothersgade i
København, hvor han også bor nu. Han er desuden med i
Soldatermissionens Unge som formand for lokalforeningen.

Som immunforsvaret
På troens område vil Ruben altså ikke bruge diskussion og
magtudøvelse.
Men han er dybt optaget af at gøre en forskel for mennesker og deres liv her i verden. På en kasernes internetcafé var der konstant porno på skærmene. Ruben skrev til
sergentskolen, at han følte sin blufærdighed krænket, og
det resulterede i, at der blev gjort noget ved problemet.
Det, at Ruben er soldat, betyder ikke, at han vil have
det godt med at slå et menneske ihjel. Men da han er artillerist og inden for halvandet år skal udsendes til Helmandprovinsen i Afghanistan, er der en reel fare for, at
det kan ske.
På spørgsmålet om, hvorfor han vil være officer og soldat siger han:
- Jeg er idealistisk anlagt! Jeg vil hjælpe aktivt for at
styrke verdensfreden, være med til at gøre noget for at udrydde det onde og skabe fred. Det er lidt som immunforsvaret i en organisme. En regering er jo velsignet af Gud,
og derfor har jeg mandat til at gå ud som soldat.
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Ruben har gjort sig mange tanker om det at være aktiv kristen i
Militæret.

